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A VÉGARDÓI TERM ALIS VONAL
í r t a :  F r i t s  J ó z s e f

A végardói ÉÉNy—DDK-i törésvonalról és az annak mentén több 
fúrásból külszínig feltörő féllangyos, szénsavas artézi vízről, mint az 
agyagásványképződés földtani tényezőiről, az 1954— 55. években felderí
tett végardói kaolin- és bentonitelőfordulásról szóló jelentésben történt az 
első említés (Frits 1959). A törésvonal földtani korával, térbeli kiter
jedésével, hegységszerkezeti kapcsolataival csak a terület további kuta
tására tett javaslatunkban (Frits 1958a. 8. fejezet) foglalkoztunk. 
Az 1956— 61. években mélyült 100 és 300—400 m-es felderítő fúrások, 
az 1958—59. évi bányászati kutatás, valamint a Geofizikai Intézet 
geoelektromos (Szabadváry 1956—131) és karotázs (Fabiancsics—  
Detre 1960) csoportjainak vizsgálatai, munkahipotézisünk igazolásán 
kívül, új adatokat nyújtottak a terület vízföldtani, kőzettani és rétegtani 
viszonyaira is.

A legfontosabb földtani eredmények: 1. a végardó— sárospataki 
termálvíz középső-triász alaphegységből származó mélykarsztvíznek 
bizonyult ; 2. a hidrotermálisán bontott, kaolinosodott szanidintartalmú 
horzsaköves riolittufa és a riolitok egy része Pantó G. megállapítása 
szerint piroklasztikum-árból eredő riolit-ártufának és hablávából származó 
igniszpumitnak, más része dacit-ártufának minősült (Pantó G. 1961. 
pp. 316— 318); 3. az alaphegységre települt tufa-tufitösszletek korát 
Schréter Z., Meznerics— Báldi (Frits 1958a, b, 1959) makrofauna 
és K oreczné Lak y  I. (1962) mikropaleontológiai vizsgálatai a felső- 
torton— alsó-szarmata alemeletekbe sorolták.

Rétegtani és kőzettani viszonyok

A terület felépítésére legtöbb adattal a 287 m mélységű S á r o s 
p a t a k  5. f ú r á s  szolgált: a bontott (agyagásványosodott) és bon
tatlan tufa—tufitösszletet harántolva 224 m-ben (kb. 90 m tszf.) mezo- 
zóos alaphegységbe ért, bizonyítva a Tokaji-hegység fedőhegység 
jellegét. Rétegsora — több-kevesebb eltéréssel — egyezik a fedő képződ
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ményekben befejezett fúrások (34 db) megfelelő szintjeivel, ezért ún. 
„típus-szelvénynek” tekinthető:

a) az alaphegység korát elsősorban kőzettani analógiák alapján 
középső-triásznak állapította meg Bárdossy Gy . és Balogh К., a Föld
tani Intézet üledékes-kőzettani laboratóriumában végzett vizsgálatok 
alapján (Bárdossy 1959). A 63 m vastagságban átfúrt tömött, üreges 
(karsztvizet szolgáltató), kalciteres, kovás mészkőből és meszes dolomit
ból álló képződményekben néhol Echinodermaták közelebbről meg nem 
határozható váztöredékei, avékonycsiszolatokban pedig néhány elmosódott 
Foraminiíera- és alga-metszet mutatkozott, helyenként (241—243 m-ben) 
néhány kovaszivacstű volt felismerhető. A terrigén anyag teljes hiánya, 
a dolomitképződés, továbbá a gyér fauna jellege alapján partoktól 
távoli, sekélytengeri képződménynek minősül.

b) Az alaphegység lepusztult felszínére kb. 100 m vastag kavicsos, 
agyagos, tufás durvatörmelékes tufitösszlet települt (123—224 m-ig). 
E képződményt korábban — kőzettani analógiák alapján is — a tortónaiba 
helyezték. Újabban a 201 m-es V é g a r d ó  2 4 .  s z .  f ú r á s  kb. 
152 m-éből Schréter Z. által „Chlamys ( Aequipeden) scabrellus Lám. 
elég gyakori” és egy „Chlamys cfr. malvinae D ub. töredékes lenyom at
nak meghatározott ősmaradványok alapján tortónai korát valószínű- 
sítettnek is véljük (Frits 1958b). Az összlet feltűnően nagy kavics- és 
homoktartalma, valamint „werfeni homokkő, guttensteini dolomit és 
la dini mészkőanyagú kavicsai” alapján feltehető, hogy a tortónai tufa
szórás idején az alaphegység egyes részei kiemelkedtek és lepusztulási 
termékeiket — a távolabbi kitörési központból származó kőzetanyaggal 
együtt— felszíni vízfolyások, folyóvizek szállították e területre (Bárdossy 
1959).

c) A tortónai képződményeket (89,5— 123,0 m-ig) bontott, kaolin
fészkes és hidrokvarcitos „riolitösszlet” fedi, melynek kora a tortónai 
és szarmata emeletek határára tehető. Ez eredetileg 1) a tortónai tufit- 
összletre ömlött „riolitláva” , vagy 2) a tortónai és szarmata tufaösszletek 
közé benyomult „riolit-teleptelér” feltételezésével volt magyarázható. 
A több fúrásban (Végardó 7, 24, 26— 28. sz., Sárospatak 6. sz.) azonosít
ható képződmény az újabb felfogás szerint ún. „ignimbrites-szint” , 
habláva vagy hidrotermálisán kovásodott, kaolinosodott „riolit-ártufa” 
kifejlődésű.

cl) A rétegsort bezáró szarmata tufaösszlet (néhány m-es pleisztocén 
fedő alatt 89 m-ig) közeli tufaszórás eredményeként szárazföldi — de a 
tortónaihoz viszonyítva egyenletesebb — térszínen halmozódhatott fel, 
amire a folyóvízi eredésü kavics kis mennyiségéből, illetve teljes hiányából 
lehet következtetni. A tufaszórást helyenként rövid ideig tartó tenger
elöntés szakította meg. A felsőbb szintekben (46—47 m-ben) Nonion 
soldanii d’ŰRB., Ostracoda- és MoZZusca-héjtöredéket tartalmazó, kőzet- 
lisztes mészkő faunája és litofáciese partközeli, csökkentsósvízi kifejlődést



A végardói termális vonal 507

jelez. Ezt bizonyítják a Végardó 4. sz. fúrásból már ismertetett ősmarad
ványok is (Frits 1959: Limnocardium sp., Ábra reflexa, Mohrensternia sp.) 
és a legutóbbi időben meghatározott apró, átkristályosodott Foramini- 
ferák ( Quinqueloculina sp., Rotalia sp.), melyek a makrofaunával együtt 
K orecznéLaky  I. (1962) szerint az alsó-szarmata miliolinás szintjére 
jellemzők.

A szarmata tufaösszletet feltehetően már a felhalmozódás kezdetétől 
erős hidrotermális hatások érték, melyeket a tengerelöntés idején halmiro- 
lizis, majd epigén lebontás követett, szakaszos megismétlődésekkel. 
Ezek hatására főleg agyagosodás, kismértékű kovásodás, karbonátosodás, 
az összlet felsőbb részeiben a kőzetszövet teljes elbontásával bentonito- 
sodás, sőt bentonitrétegek jöttek létre (Bárdossy 1959).

A „típus-szelvény” alapján vázolt általános rétegtani, kőzettani és 
fejlődéstörténeti viszonyok a terület tényleges felépítésének csak sző
kébb—tágabb keretét tükrözik, melyen belül a képződmények felhalmo
zódásai tetemes mennyiségi és minőségi (pl. vegyestufaszórás) eltérések
kel történtek, a fenékingadozás függvényében is. Az 1962-ben 440 m-ig 
mélyült Sárospatak 6. sz. (cirókanyaki) fúrásban mintegy 300 m vastag
sággal harántolt dácit-agglomerátum és ár-tufaösszlet földtani és vulka- 
nológiai szerepe még nem tisztázott, valamint a szarmata üledékképződés 
területi kifejlődésének értékelése sem egyértelmű. Az eddig alsó-szarma
tába sorolt bentonitosodott tufaösszlet egyes tufitrétegeiből — a Végardó 
11, 15, 17. sz. fúrások Erhardt Gy . által feldolgozott felső szintjeiből — 
legújabban olyan Foraminifera-társulást határozott meg K oreczné Laka" 
I., mely a Bécsi-medencében, Nyugat- és Kelet-Szlovákia neogén meden
céiben a felső-tortónai emelet buliminidaes zónáját képviseli. Az eltérő 
megállapítások további vizsgálatok szükségességére hívják fel a figyelmet.

Tektonikai és hidrogeológiai viszonyok

Legfontosabb hegységszerkezeti elemek: a „stájer— újstájer mozgá- 
sok” -kal kapcsolatos EÉNy—DDK-i haránttörések és a hegységperemi 
elsődleges ÉÉK—DDNy-i hossztörések. A fiatalabb „rhodáni” К —Ny-i 
mellékhasadékrendszer térszínalakító szerepe alárendelt jelentőségű. 
A fő törések tágulásos résein és keresztezésein nyomultak fel ÉÉNy-i 
csapással a szarmatakori nagyobb andezittakarók (Sinka—Papaj) és a 
kisebb andezitfoltok (a Gombos, Páncél, Kutyahegy „lakkolitjai” ). 
A vízszegény patakok (Suta-, Radvány-, Hotykapatak) lefutását is e 
fő szerkezeti vonal szabja meg (Frits 1958b). A középső-szarmata hatá
rán — feltehetően az andezitvulkánossággal kapcsolatban — újraéledő 
kéregmozgás a terület tufa- (tufit) képződményeit sakktáblaszerűen 
rögökre tördelte s eredeti helyzetükből kibillentette. A tufaösszletek 
uralkodó ÉÉK-i csapása, valamint a kövületes törtön—szarmata üledé
keknek (Kádasgödör, Kőporos, Gombos, Cinege) különböző —  Végardó
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felé egyre mélyebb — szintbeli megjelenése ÉÉK—DDNy-i vetőrend
szerre utal. Ennek mentén a tufa—tufitképződmények részben kiemel
kedtek (Királyhegy— Cirókanyak— Megyer— Hajagos-vonulat), részben 
a Bodrogköz— Alföld felé lépcsőzetesen lesüllyedtek — a fúrások tanú
sága szerint — 90— 200 m-t is elérő szintkülönbséggel.

A terület töréses, árkos—vetődéses szerkezetéről a jelenlegi morfo-

Yíz

Minták származási helye: 1. Sá rospatak  5. sz. fúrás, 102  m -b ő l k o m p resszoro zva ; 2. Sá rospatak  5. sz 
fúrás, triász m észkő 235 és 287  m -es üregeiből k o m p resszoro zva ; 3. Végardó  
2 7 . sz. fúrás 2 9 8 — -306 m -b ő l 2 a tm  nyom ással felszökő v íz ;  4. V égardó 27. sz. 
fúrásból felszökő víz (le fo jto tt  á lla p o tb a n ), közegészségügyi vizsgálata  
1 960 . X .  2 0 -á n ; 5. Végardói ku tatóakn a I. szint 1. sz fe ltörésből külszíntől  
k b . 61 m -r e ; 6. K éked fürdő M á ty á sfo rrá s; 7. T e lk ib á n y a : C sengőbánya  
80 m -es szin t, 335  m  A f .
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lógia kevés felvilágosítást nyújt. A végardói termális vonal külszíni 
nyomvonalát is csak a Sutapatak lefutása, illetve a két Botkő kovásodott, 
hidrokvarcitos tufafoltjai jelzik, pleisztocén gejzirit környezetben. E ha
ránttörés még jelenleg is nyitott, amire a fúrások jelentős részéről (11 
fúrásból) külszínig feltörő 26— 50 C°-os termálvíz nyújt bizonyítékot. Elem
zéseiket az 1. táblázat tartalmazza. Azonos összetételük (a hegység

elemzések 1. táblázat
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„andezitvizeivel” , pl. a kékedfürdői 6. sz. és a csengőbányai 7. sz. víz
elemzésekkel szemben) közös származásra utal: eredetük helyét a Sáros
patak 5. sz. fúrás a középső-triász alaphegység karsztjárataiban állapította 
meg, ahonnan a törésrendszer repedésein át tört fel és a fedőképződmé
nyek kőzeteit elbontotta. A termális vonal eddig feltárt hossza (Bodrog—
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Sárospatak 5. sz. fúrás között) kb. 3,5 km-re, szélessége pedig 80— 100 
m-re tehető. Ezen a töréses zónán belül a kőzetelbontás geoelektromos 
szelvényezéssel is megállapítható volt (Sz a b a d v á r y  1956— 61). Az alap- 
hegységet el nem ért 330 m-es Végardó 27. sz. (Bodrog-parti) fúrásból 
2 atm. nyomással felszökő termálvíz hőfoka (50 C°), valamint a 4,5 km-re 
levő Cirókanyakon 440 m-ben dácittufában befejezett Sárospatak 6. sz. 
fúrás 32 C°-os talphőmérséklete a normális geotermikus gradienst jelen
tősen meghaladja. Ezt az anomáliát az itt is viszonylag kis mélységben 
elhelyezkedő alaphegység sasbérces— árkos vetőrendszerén felszálló, 
termális mélykarsztvízzel hozzuk kapcsolatba (1. ábra).

Hasznosítható anyagok

A földtani felépítés és a hegységszerkezeti viszonyok alapján a terület 
elsősorban finomkerámiai nemes kaolin- (kaolinit) és bentonitelőfordalások, 
másodsorban termálvíz-feltárási lehetőségeivel érdemel figyelmet.

A termális vonalhoz kötött végardói kaolinit- és bentonitelőfordu- 
lás jelentős nversanyagkészletű, de a kutatóvágatokban is jelentkező 
termálvíz miatt ez az előfordulás a bányászat szempontjából csak 
„tartalékterületeként jöhet számba. A kaolinit-típusú előfordulás 
minőségi viszonyait Gr ic a j e n k o , G. Sz . szovjet petrográfus elektron- 
mikroszkópi felvételei (I. tábla 1, 2.) illusztrálják, melyek a DTA vizs
gálatok ( K o b l e n c z  V.) szerint 60— 90% kaolinittartalmú (F rits 1958a) 
nyersanyagmintákról (I. sz. feltörés és a Végardó 22. sz. fúrás) készültek.

Bentonit előfordulás (és alatta feltehetően „nemes kaolin” ) tárható 
fel Makkoshotyka határában is, ahol az egyik fúrás (L e n g y e l  E. vizsgá
latai szerint) 30 m-es összletet harántolt. Sz a b a d v á r y  L. (1956) geo
elektromos felvétele alapján az ÉÉNy—DDK-i csapású törésvonalakkal 
határolt területen kb. 150 m mélységben kimutatott, kis ellenállású 
(2— 10 Ohm) réteg végardói analógiára utal.

1. ábra. Sárospatak— Yégarcló környékének vázlatos földtani térképe és szelvénye
Térkép jelmagyarázata: S za rm a ta : 1. kaolin osodás, 2. piroxénandezit, 3. veg yes tu fa , 4. r io littu fa .

T o rtó n a i: 5. a: riolit, b: gejzirit —  6. T örésvon al, 7. szelvény iránya, 8. fúrás jele és szám a  
Szelvény jelmagyarázata: 1. szarm ata  rio littu fa , tu fit ; 2. tortónai riolit, rio littu fa , tu fit ; 3. középső

triász m észk ő, d o lom it. —  F eketével jelölve a pleisztocén gejzirit

Fig. 1. Geological map and section of the surroundings of Sárospatak— Végardó
Explanation of the map: S a rm a tia n : 1. kaolin ization , 2. pyroxene andesite, 3. rhy olitic-and esitic  
m ixed tu ff, 4. rhyolitic tu ff. T o rton ian : 5. a : rhy olite , b: gevsirite. —  6. Fracture line, 7. direction ol' 

the section, 8. sym bo l and num ber of drillings
Explanation of the section: 1. Sarm atian rhyolitic tu ff , tu ffite ; 2. Tortonian rh y o lite , rhyolitic  tu ff, 

tu ffite ; 3. M iddle Triassic lim estone, d o lom ite . — B lack  spo ts: pleistocene geysirite.

Puc. 7. Схематическая геологическая карта и разрез района Шарошпатак— Вегардо
Легенда к парте: Сармат: 1. каолинизация, 2. пироксеновый андезит, 3. смешанные туфы, 4. риоли
товые туфы. Тортон: 5. а: риолиты, Ь: гейзириты. —  6. Линия разломов, 7. направление разреза,

8. знак и номер скважины
Легенда к разрезе: 1. сарматские риолитовые туфы, туффиты; 2. тортонские риолиты, риолитовые 
туфы, туффиты; 3. среднетриасовые известняки и доломиты. — Чёрные пятна: плейстоценовые гейзи-

риты
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A termálvíz hasznosítására már megtörténtek a kezdeményező 
lépések; 1961-ben Végardón termálfürdő létesült.
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I. Tábla — Plate I. — Таблица I.

1. Kaolinit elektronmikroszkópi képe 15 000 x -es nagyítással 27°-os ferde sugár
zásban. — Végardó feltörés 47,5 — 49,5 m

2. Kaolinit elektronmikroszkópi képe 32 000 x -es nagyítással 27°-os ferde sugárzás
ban. — Végardó 22. fúrás 64,4 — 67,0 m
Felvételek a SzU Tud. Akadémiája Földtani—Teleptani Intézetében készültek

* * * ❖
1. Kaolinite from 47,5 — 49,5 m of the prospecting shaft, Végardó, under electron 

microscope in oblique radiation (27°) 15 000 x
2. Kaolinite from 64,4 — 67,0 m of the drilling №  Végardó 22 under electron 

microscope in oblique radiation (27°) 32 000 x
Photographs taken in the Institute of Economic Geology, Academy of Sciences 
Moscow, USSR

H» sfc H*
1. Вид каолинита под электронным микроскопом при увеличении в 15 000 х и наклон

ном просвечивании под углом 27°. —  Восстающая выработка, 47,5—49,5 м, Вегардо
2. Вид каолинита под электронным микроскопом при увеличении в 32 000 х и наклон

ном просвечивании под углом 27°. —  Скважина Вегардо № 22, 64,4— 67,0 м
Снимки сделаны в ИГЕМ АН СССР, Москва
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THE YÉGARDÓ THERMAL LINE NEAR SÁROSPATAK

by
J. F r i t s

In the vicinity of the village Végardó a thermal line having a breadth 
of 80— 100 m has been traced on a 3,5 km long section (see fig. 1). It 
follows the direction of the principal structural (fracture) lines of the 
Tokaj Mts. According to the data of the prospecting drillings executed 
along the Végardó thermal line, controlling structure reached the Mesozoic 
basement of the Upper Tertiary volcanic complex and provoked consi
derable dislocations of both.

Mesozoic basement is built up by Middle Triassic (Ladinian) limes
tones and dolomites very similar to those exposed on the adjoining part 
of Slovakia (Zemplinsky Ostrov). Lower part of the volcanic complex 
is built up by rhyolitic flows, flood tuffs, air-fall tuffs and tuffits as well 
as dacitic flood tuffs and conglomerates. On the basis of molluscs found 
in drilling cores of the rhyolitic tuffite [Chlamys ( Aequipecten) scabrellus 
L am . and Ch. cfr. malvinae D ub.] this complex is held for Tortonian. 
The uppermost section of the volcanic complex (rhyolitic air-fall tuffs 
and redeposited tuffs with andesitic admixture, tuffites and tufaceous 
pelitic sediments) is characterized by Sarmatian micro- and macrofossils.

Surging thermal water up to 50 C° temperature has been tapped by 
drillings and mining operations along the thermal line. The chemical 
composition of the thermal water (seeTablel.) proves its karstic origin. 
This continuous activity having its thermal source in volcanism is 
responsible for the alteration of the Tortonian rhyolites and rhyolite 
tuffs to kaolinite (see Plate L). Bentonitic tuffs and tuffites belonging 
to the Sarmatian series are of halmirolytic origin.

ТЕРМАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ВЕГАРДО В БЛИЗОСТИ Г. ШАРОШПАТКА
й. ФРИЧ

В окрестностях с. Вегардо была прослежена термальная линия 
шириной 80— 100 м на участке длиной 3,5 км. (см. рис. 1.). Она следует 
направлению главных структурных (разломных) линий Токайских гор. 
Судя по данным геологоразведочных бурений, проведенных вдоль тер
мальной линии Вегардо контролирующая структура достигла мезозойского 
фундамента верхнетретичного вулканического комплекса и вызвала зна
чительные дислокации этих вдух образований друг относительно друга.

Мезозойский фундамент сложен среднетриасовыми (ладинскими) 
известняками и доломитами, очень сходными с породами, которые выходят
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на дневную поверхность на соседней территории Словакии (Землински 
Остров). Нижняя часть вулканического комплекса представлена риоли
товыми потоками, поточными туфами, туфовыми выбросами и туффитами, 
а также дацитовыми поточными туфами и конгломератами. На основании 
моллюсков, найденных в буровых кернах риолитовых туффитов [Chlamys 
( Aequipecten) scabrellus Lam . и Ch. cfr. malvinae D ub.] данный комплекс 
относится к тортонскому ярусу. Верхи вулканического комплекса (риоли
товые туфовые выбросы и переотложенные туфы с андезитовой примесью, 
туффиты и туфогенные пелитовые осадки) характеризуются сарматскими 
микро- и макрофоссилиями.

Вдоль термальной линии буровыми скважинами и горными выработка
ми были вскрыты восходящие термальные воды температуры до 50 °С. 
Химический состав термальных вод (см. таблицу 1) доказывает их кар
стовое происхождение. Превращение тортонских риолитов и риолитовых 
туфов в каолинит (см. таблицу I) обусловлено этой беспрерывной деятель
ностью, тепловым источником которой служил вулканизм. Принадлежа
щие к сарматской толще бентонитовые туфы и туффиты имеют гальмироли- 
тическое происхождение.
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