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A  paleovulkání szerkezetek a Tokaji 
hegységben űr- és légifénykép alapján

A Tokaji hegység É-i részén Kéked— Telkitoánya—  
Hollóháza között Landsat TM hamisszínes űrfelvétel 
és fekete-fehér légi fényképek alapján 4 paleovulkání 
kitörési központot sikerült kimutatni és azokat rész
letes terepbejárással azonosítani. Telkibánya község 
ÉNy-i részén 1,5 km átmérőjű 3 tufagyűrűből álló ri- 
olittufa vulkánt ismertünk fel koncentrikus és radiális 
kvarcit telérekkel. Kéked— Pányok között 1,75 km átmé
rőjű kettős gyűrűből álló andezit vulkán található. Hol
lóháza Májushegy területén 2 km átmérőjű kettős 
gyűrűből álló andezit vulkán jelentkezik. Hollóháza 
— Pálhegv— Ördöghegy köi'zetében 5— 7 db kis önálló 
100— 500 m átmérőjű riolit dagadó kúp azonosítható.

A  Tokaji (Zemplén) hegység É-i területén 
LANDSAT TM hamisszínes felvétel alapján 
több miocén (szarmata) korú egykori vulkáni 
kitörési központ ismerhető fel. Az űrfelvételek 
adatait kismagasságú légi fényképekkel ponto
sítva Kéked— Telkibánya— Hollóháza térségé
ben több paleo-vulkáni kitörési központot azo
nosítottunk. (1. ábra, 1. űrfotó.) A  részletes 
földtani reambuláció, illetve terepbejárás so
rán eddig 4 kitörési központot sikerült vulka- 
nológiailag is értelmezni. A  vizsgálatokhoz a 
morfológiai, kőzettani és tektonikai adatokat 
használtuk fel, amelyek eredményeit a követ
kezőkben ismertetjük:

1. Telkibánya község ÉNy-i részén egy riolit- 
tufa vulkán szerkezete ismerhető fel.

Morfológiai adottságok

Közel 1,5 km sugarú kör mentén 270°-ban 
(az óramutató járásával ellentétesen D-ről 
Ny-ig) követhető két, illetve három tufagyűrű
ből álló vulkáni felépítmény. Ezt a szerkezetet 
először légi fotó segítségével sikerült felismer
ni, de körvonalai a LANDSAT TM— 5 felvéte
lein is megjelennek. A  morfológiai képet terepi 
bejárással pontosítottuk és értelmeztük.

A  tufagyűrű központi kalderája 250 m át
mérőjű, amelyben a K -i oldalon egy 50 m-es 
belső kúp ismerhető fel. A  kaldera belső fala 
meredek, kb. 40°-os, a patkó alakú kaldera 
DNy-ra nyitott.

Egy belső és külső kaldera tufagyűrű egy
értelműen elkülöníthető, esetleg még egy szél
ső gyűrű is létezett (Ny-i oldal), de ezt ma még 
nem lehet egyértelműen bizonyítani, mert az 
ezt követő vulkáni és tektonikus mozgások a 
felismerést bizonytalanná teszik. A  tufagyűrűk 
belső oldala meredek, míg a külső oldaluk 
gyengén hajlott, lapos. A  tufavulkán területén 
a gyűrűkkel párhuzamosan és radiálisán vé
kony sávokban a tufánál keményebb kőzetek

jelentkeznek, ezeket sok helyen bokorsor kí
séri.

Kőzettani adatok

A  tufagyűrűk legfontosabb anyaga a fehér, 
lazakötésű, több ciklusban rétegzett, osztályo
zott (finomtól a durvaszeműig változó szem
nagyságú) perlit és riolit lapillis horzsköves 
riolittufa. Az anyag több ciklusú osztályozott- 
sága valószínűleg többszöri kitörésre és 
részben vízi felhalmozódásra utal.

A  második tufagyűrű tetején az elsőre egy 
kemény, durva horzsaköves összesült riolit ár
tufa települ, többnyire elbontott vagy kimosott 
horzsakő maradványokkal.

A  központi kaldera területén a két tufatípu
son kívül folyásos litofizás riolit- és andezit
törmelék, valamint kürtő breccsa törmelék ta
lálható. Ezen a területen a légi К  felvételen 
a tufánál (3%  K) nagyobb, a riolit lávákra jel
lemző К  értékek (5%  К) a központi kalderát 
kirajzolják.

A  tufavulkánt koncentrikus, illetve radiális 
elrendeződésben 0,1— 0,5 m vastag hidrokvarcit 
telérek járják át. Ezek mellett max. 0,5 m vas
tagságban kovás kötőanyagú breccsa jelentke
zik. Ezek anyaga többnyire a mellékkőzetből 
származik. A  kvarcit szürke-zöldes fehér szí
nű, tömött, néhol gyengén szalagos, főleg opál- 
kalcedonból áll. Egyes helyeken kis geizirkú- 
pok ülnek a teléreken, amelyek helyi limo- 
kvarcitból álló tálakat alkotnak, néhol vízinö
vény maradványokkal. A  kvarcitban apró fol
tokban cinnabarit ismerhető fel a teletermás 
képződést igazolva. (2. ábra.)

A  tufavulkán külső gyűrűjébe DK-n perlit- 
testek nyomultak be. (Telkibánya község). Köz
vetlenül a kitörési központ közelében a lapos 
dőlésű tufa (70/10°, 125/25°, 300/20°) közé 2-5 
m vastag perlit homokból álló padok települ
nek. A  K -i oldalon andezittufa, faunás andezit 
tufit határolja, ami lehet, hogy ugyancsak ezen 
vulkán terméke.

Tektonikai viszonyok

A  tufavulkán tufagyűrűi mentén szerkezeti 
elmozdulások láthatók. Ezek többnyire kulisz- 
szaszerű formát mutatnak két egymást keresz
tező szerkezeti irány ismétlődő metszéseiként.
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A  tufavulkánt DNy felé az Osva patak völ
gye vágja szét. Itt a völgy egy közel É— D -i és 
azt keresztező NyÉNy— K D K -i törések válta
kozásából alakult ki.

A  tufavulkán N y-i külső gyűrűjét és az Os
va patak völgyét is egy É— D-i és ÉÉK—  
DDNy-i törésekből álló elmozdulás É-ra kb. 600 
m-re eltolta. Ez az elmozdulás a Pányoki Nagy
hegy andezitjének a benyomulásakor keletkez
hetett. (2. ábra.)

2. KékecL-Pányok között a Lápishegy-Nagy- 
sátor területén egy andezit vulkán roncsai is
merhetők fel.

Morfológiailag N y-i irányban kissé nyitott 
1,75 km átmérőjű teljes gyűrű, közepén mint
egy 0,6 km-es belső gyűrű látható. A  külső 
gyűrű külső oldalán bordázottság ismerhető fel.

Kőzettanilag az egykori vulkáni, főleg pi- 
roxénandezitből áll, ami a feküjében levő an
dezittufára települ. A  külső gyűrű andezitje a 
K -i oldalon kálitrachitra épült fel. A  külső 
gyűrű andezitje lemezes és többnyire a kitö
rési központ felé dől. A  belső gyűrűt körülvevő 
völgyben hidrotermálisán elváltozott kvarceres 
propilites— agyagásványos piroxénandezit van. 
Ezt az andezitet radiális irányú 0,5— 1,5 m vas
tag kovás andezit breccsa és jáspis-kalcedon 
anyagú kvarcit telérek metszik intenzív limo- 
nitosodás kíséretében. A  kitörési központban 
két 300— 350 m átmérőjű ovális alakú piroxén 
andezit test található, amelyből közettelérek 
ágaznak ki.

Tektonikailag a gyűrű szerkezete csaknem 
ép, egy ÉK— D Ny-i csapású törés metszi ke
resztbe, míg a központi gyűrű D-i szárnyát К —  
N y-i csapású szerkezet határolja.

3. Hollóháza Májushegy területén egy másik 
andezit vulkán ismerhető fel.

Morfológiailag közel 2 km átmérőjű gyűrűbe 
É-ról ék alakú szerkezet nyomul be. A  belső 
gyűrű 0,5 km átmérőjű, melynek központjában 
kb, 100 m-es kitörési központ látható, A  külső 
gyűrű D Ny-i oldalán eltérő morfológiájú test 
települ.

Kőzettanilag az andezit vulkán miocén agyag
ra, illetve riolittufára és riolitra települ. A  belső 
gyűrű főleg breccsás hólyagos piroxén andezit
ből áll. A  központban, de a gyűrű egyéb terü
letein is 200x100 m-es ép piroxénandezit kürtő 
látható, ennek szegélyén a lemezes andezit a 
központ felé dől. E területen hidrotermális mű
ködésre utaló vörös j áspis és zöld kalcedonos 
kvarcit erek, telérek találhatók ércnyomokkal 
(fokóérc-kovellin, hematit-limonit). A  gyűrűbe 
Ё-ról a Vashegy felől ék alakban piroxénan- 
dezit-dácit láva árak nyúlnak be. D-en a Tég
labércnél a szálban álló üveges andezitre egy
kori eróziós völgy mentén a gyűrűbe behatoló 
horzsaköves riolit ártufa, illetve folyásos riolit 
ár települ.

Tektonikailag ÉNy— D K -i irányú fiatalabb 
szerkezet metszi az egykori vulkáni szerkeze
tet.
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4. Hollóháza— Pálhegy Ördöghegy körzeté
ben több kis riolit vulkáni kúp található.

Morfológiailag kb. egy 2 km-es átmérőjű zó
nában a Pálhegy központi riolitkúpja, míg attól 
K-re 5-7 db kis önálló dagadó kúp ismerhető 
fel. Az egyes dagadó kúpok részben egyenes 
vagy ovális gerincűek, illetve másutt kör ala
kúak. Méretük 100— 500 m között változik.

Kőzettanilag az egykori kúpok tömör leme
zes riolitból állnak a szélek felé litofizás-litoi- 
dos fáciesek következnek. A  kúpok alján perli
tes lávaárak is megjelennek a fekü bentonitos 
agyagra, tufára települve. Az egyes kúpok kő
zetanyaga szövetileg kissé eltérő egymástól.

Tektonikailag a kúpok között ÉNy— DDK-i 
csapású nagy szerkezeti zóna húzódik, amely 
mentén 6 km hosszban több riolitvulkán is fel
ismerhető.

A  légi és űrfotó vizsgálatok és azok földtani 
értelmezése a Tokaji hegységben azt igazolta, 
hogy az egykori vulkáni szerkezetek roncsai 
ezen módszerrel jól felismerhetők. Ennek 
nemcsak a paleovulkáni szerkezetek konstruk
ciójában, hanem a vulkáni működéshez kap
csolódó nyersanyagkutatásban (hidrotermális 
ércesedés, perlitképződés stb.) fontos szerepe 
van.

Fegyvári, Tamás— Horváth, János— Dr. Zelenka, Tibor:
P a l e o v o l c a n i c  s t r u c t u r e s  i n  t h e  T o k a j  M o u n t a i n  o n  t h e  

b a s i s  o f  s p a c e  a n d  a e r i a l  p h o t o s

In the northern part of the Tokaj Mountain, bet

ween Kéked, Telkibánya, and Hollóháza on the ba
sis of a Landsat TM false-coloured space photo and 
of black and white aerial photographs 4 paleovolcanic 
eruption centres could be demonstrated and through 
detailed terrain perambulation identified. In the 
north-western part of the locality Telkibánya a 
rhyolite tuff volcano consissing of 3 tuff rings and 
having a diameter of 1,5 km with concentric and 
radial quartzite veins was recognized. Between Ké
ked and Pányok an andesite volcano consisting of a 
double ring of a diameter 1,75 km wros found. 
In the area of Hollóháza—Májushegy and andesite 
volcano consisting of a double ring and having a dia
meter of 2 km can be seen. In the district of Holló
háza—Pálhegy— Ördöghegy 5 to 7 small independent 
rhyolite swelling domes having diameters of 100 to 
500 m can be identified.

Тамаш Федьвари—Янош Хорват—Тибор Зеленка

П а л е о в у л к а н и ч е с к и е  с т р у к т у р ы  Т о к а й с к и х  г о р  н а  
о с н о в е  к о с м о -  и  а э р о ф о т о с н и м к о в

В северной части Токайских гор между Кекед—Телки- 
банья—Холлохаза на основе псевдоцветных космоснимков 
Ландсат ТМ и аэрофотоснимков удалось выделить 4 пале- 
овулкашиеских центра извержений и познать их с помощью 
полевого картирования. В СЗ-й части поселения Телкибанья 
удалось определить риолиттуфовый вулкан диаметром 
1,5 км и состоящих из 3-х туфовых колец. Между Кекедом и 
Паником находится состоящий из двух колей андезитовый 
палеовулкан диаметром 1,75 км. На территории Холлохаза 
Майушхедь проявляется андезитовый вулкан из 2-х колец, 
диаметром 2 км. В районе Холлохаза—Палхедь—Ордёг- 
хедь опознаются 5—7 самостоятельных экструзивных рио- 
литовных куполов диаметром 100— 500 метров.
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