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Az Ung folyó bal partján elterülő trachyt- 
hegység földtani szerkezete.

Rybár Istvántól.

(Egy földtani térképpel.)
(Fölolv. a magy. föld. társ. f. évi jun. 9-ilci szakgyillésén.)

A múlt esztendő nyarán Ung* folyója, a Turjaremete- 
Köblér-iglinczi völgy és a tiszavidéki rónaság közti területen, te 
hát az Ung folyó bal partján elterülő hegységben tettem föld
tani észleleteket, melyekről ezennel van szerencsém rövid je 
lentést előterjeszteni.

Ezen, vagy 3 □  mértföldnyi terület éj szaki részlete, t.
i. a turjaremetei Völgygyei egyenközüen futó főgerinc, a leg
magasabb hegyek által van alkotva, melyek csupasz szirtek- 
ben csak ritkán végződnek, s rendesen kisebb-nagyobb bük
kösök által koszoruzott rétek, legelők és erdők által vaunak 
borítva.
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E főgemictől, éjszak és nyugat felé moredek és 
aránylag rövid, dél felé pedig hosszú, egymás mellett párhuza
mosan futó hegylejtők, eleinte gyorsabban, későbben azonban 
szelíden ereszkednek a tiszavidéki róna felé s a denudatiónak 
mindenütt nagyszerű nyomait mutatják. A dél felé hosszúra 
kinyúlt lejtők szabályos és szelid ereszkedéseit csakis a Borló 
hegye, a Litoris és a putka-helmeci hegycsoportozat nagyobb 
kiemelkedései zavarják némileg.

Azon mészvonulat, mely Ungmegye két uralkodó képleté
nek, a trachyt és homokkőnek, ériilési határán hosszú, kes
keny, helyenként félbeszakított szalag alakjában Váralja és 
Perecseny közt létezik (1. „Földt. Közl.“ 1874., 6. és 7. sz.) 
a most határolt területen sem hiányzik, itt azonban oly a lá 
rendelt szerepe van, hogy csakis mint e mészvonulat folytatása 
érdemel említést. Két ponton volt alkalmam e másodkori kép
ződményt észlelni. Ezek egyike, melyről már dr. Stache is 
említést tesz, *) az ó-szemerei hidon alul, Ung folyó bal part
ján, a kárpáti homokkő közepette létezik, hol veres és szürke, 
márgás féleségének darabjai az azokat boritó gyep alól ki
búvnak. A második előjövetel, melyet csakis szttrke-márgás 
mészkődarabok árulnak el, csak óvatos megfigyelés mellett 
lelhető fel, még pedig a turja-remetei völgyben, O-Szemerc és 
Turja-Remete között, igen kis területen.

E két jelentéktelen, de fellépésénél fogva érdekes mész 
előjövetelt kivéve, csak a trachyt mondható a határolt terület 
egyedüli hegyalkotójának, zúzkőzeteivel, u. m. a trachytbreccia, 
trachyt'tufa és nyirokkal együtt; mert a Turjavölgyet éjszak- » 
ról párkányzó hegyek homokköve, (kárpáti homokkő) csakis 
a völgy teknőjének alkotásához járult; a mint azt a túrja- f 
völgyi patakban, az alluvial képleteken alul helyenként ki
búvó homokkőpadok a Szinatoriára vezető gyalogutak közelé
ben és egyes vízmosásokban gyéren előforduló homokkődara
bok és kisebb homokkősziklák bizonyitják. E homokkő a turja- 
völgyi patak és Ung folyó bal partján az említett két mész- 
kőelőjövet közvetlen szomszédságában van legjobban feltárva, 
például a Vorocsó és 0-S/.emere közti gyaloguton e homokkő

*) Die geol. Verhaltnisse dér Umgebung von Unghvár, 388. lap.
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hatalmas táblái, melyek vagy két öl vastag’ márga réteget 
zárnak maguk közé, fejeikkel az Ung vize felé irányulvák. 
Csapásuk ÉNy.—DK.-i; dülésük ÉK.-i 60° alatt. Innen 
a hegységnek még jókora magasságaig, tanúskodnak arról az 
árkokban található homokkődarabok, hogy a Rozsokhegy alját 
e képződmény alkotja. Hasonló szerepet játszik Szinatoria 
hosszú talpának alkotásában is.

A trachytnak, mint a határolt terület uralkodó kőzetének, 
a Turjavölgy déli részeiben sincs kisebb szerepe; mert e 
völgy homokköve, az alluvial és diluvial képződményeken alul 
csakhamar kibontakozván, már csekély magasságban az egye
düli uralomra vergődik, a midőn anyagával a főgerincnek 
meredek éjszaki lejtőit képezi. E sebes emelkedésnek csak a 
főgcrinc (Polyana és Makovica, legmagasabb csúcsaiva 
együtt) vet határt, mely egyúttal az éjszaki és déli részletnek 
vízválasztóul szolgál. E vízválasztótól dél- és Ung* folyó felé 
ereszkedő gerincnek anyagát szintén a vulkanikus kőzet 
teszi, mire az azok oldalaiból helyenként kibúvó trachyt-szik- 
lák, a gerinceken és hegylejtőkön heverő szegletes trachytda- 
rabok és különösen az árkok hosszában feltárt trachytpadok 
következtetni engednek. A terület déli részletében a föld felü
letén csekélyebb elterjedést mutat, mert itt csak helyenként 
búvik ki tömege a nyírok alul; az éjszaki részletben ellenben 

\ vékonyabb nyirokburkot visel magán. Hatalmasabb sziklák 
a trapkyt-területen ritkák, s ezek is leginkább a turja-remetei 
oldalra vannak szorítva.

A sziklák közül különösen a Szokolevec és a Szinatoria ma
gaslat éjszaki párkányán nagyobb számmal még most is kiemelkedő 
trachytfalak méltók a felemlitésre. Az utóbbiak egyikében, Szina
toria éjszaki szélén, a trachyt összehúzódása folytán üreg kelet
kezett, mely az emberi kéz által részben ki bővítve, középnagyságú 
szobához hasonló nagyságúvá vált. Bár e barlang régente em
bereknek és állatoknak tanyául szolgálhatott, mind a mel
lett nem akadtam nyomokra, melyek ezt bebizonyítanák. El
tekintve ezen s még egy pár szórványos, falszerüleg felegye
nesedő sziklától, az egész trachyt-területet meggömbölyödött 
kúpvonulatok jellemzik, a sziklák meredek oldalaikon, melyek
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csaki.s összetöredezéséből származott trachytzűzalékok által 
vannak elborítva, ini különösen Vorocsó alatt, az Ungvölgybe 
nyilo kegykifutásokról áll. Mint külön kitörést csak egyet 
jegyezhetek fel, s ez azon trachytanyag, mely a turja-völgyi 
patak jobb partján, a komokkő közepette „Szkalka* nevű 
sziklát alkot. Éjszakról a kárpáti homokkő koszoruzza, déli 
oldala a patak allnviumából üti ki magát. E trackytnak és a 
homokkőnek közvetlen érülését látnom nem sikerült; az átme
neti határon csakis erősen elváltozott hömokkődarabok fekiisz- 
nek a fövény és trachytzűzalékok között. Nagyobb magasság
ban a hegy oldalából kinéző 1—2 ' vastag homokkőpadok 
nyugat felé, Szkalkától el felé elülnek, látszólag ennek tra- 
chytja által lévén felemelve.

Azon általános viszonyok, melyeket az Ung folyó jobb 
partján kifejlett trachytnak a természetben való megjelenésére 
nézve tavaly felhoztam, Ung folyó e bal parti trachyt-részletét 
is jellemzik, mert csakis aPutka-hehneci trachyton észleltem némi 
eltérést. Az egész terület trachytanyaga ugyanis majdnem általá
ban kitűnő elválást mutat, mely között a táblás a túlnyomó, 
mig a gömbszerii elválás és a tömeges trachyt ritka. A táblák 
többé-kevésbé vízszintesen feküsznek; a hegység szélén inkább 
a róna felé (Iliinek. Vastagságuk 1 -—2". Az egyes táblák fe
lületén erősen fénylő és lemezes földpátjegecek tűnnek fel, 
vashydroxyd-bevonat között, mely rendesen belepi a táblákat 
és azokat egymástól könnyen elválasztani engedi. A szikláról 
ledobva vagy kalapácsütés alatt csengő, fémszerü hangot ad 
nak. Vastag trachytpadok azonban szintén léteznek, igy pl. a 
Radvacnról Árokra vezető ut baloldalán levő trachyt-sziklák, ' 
melyek szintén vízszintesen váltak el. Habár a gyűjtött anj^a-' 
gon leginkább a síírű trachytot lehet felismerni, mégis por- 
phyrdad félesége is létezik e területen, nagyobb földpátok föl- 
épese folytán. Ez utóbbi a Putka-helmeci hegycsoportozatban 
hatalmas trachyttömegeket képez, melyek különösen dél
nyugati oldalon bányamivelések következtében vannak jól 
feltárva. A kőbányákból kikerült tracbyt szürke, aprólikacsos, 
a gázok hatásának nyomait mutatja. Piszkos vereses szürke, 
eléggé sfiru alapanyagában köles , sőt borsónagyságu földpát-
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jegecek váltak ki, melyek macroscopos ásványtárukul vas* 
hydroxyddá mállott augitjegeceket vettek fel; ezek azonban 
a kőzet alkotásában csak másodrangu szerepet játszanak. 
Mindkét ásvány jegecei, bár felületükön kaolinná, illetőleg 
vashydroxyddá változtak, mégsem hiányoznak rajtok éles kör
vonalak. A földpátok mállása jóval később követi az augit- 
jegecek mállását, miből következik: hogy a légbeliek behatá
sának nagyobb mértékben alávetett darabokon az augitkrystá- 
lyok helyén csakis vashydroxydot találni, a földpátok ellenben 
még mindig kaolin os burkuk alatt ép s erősen fénylő viztiszta 
magot tartalmaznak.

E Putka-helmeczi trachythoz az elváltozás tekintetéből 
csatlakozik azon augit-tartalmu, fehérré változott trachyt-féle- 
ség, mely N.-Szlatinán alul, továbbá Lehócz mellett a kőszén- 
völgyben* Iglinczen alul, hasonnevű hegy oldalán szóval 
mely a hegység déli részében található, hol azt rendesen a 
fekete trachyt kisebb-nagyobb távolságban környezi.

A hegység legnagyobb részét azonban, mint azt már ki 
is jelöltem, a fekete trachyt alkotja, mely normál állapotban 
tömöttnek látszik. A sűrű, fekete alapanyagban kiválóit föld
pát és gyér augitjegecik folytán porphyrdad-szöveget is vesz 
fel, mely különösen a mállott példányokon szemlélhető. A 
földpátok liasadáslapjain ikerképződési rovátkák közönsé- 

\ gesek.
Habár az augitjegecek az alapanyaggal szorosan össze 

forrva, a legtöbb esetben alakbelileg nem határozhatók meg 
mind a .mellett sikerült egy-két példányon a fekete augit
jegecek coP cd (ferde) co P aj (egyenes) co P. P. combina- 
tio által kifejezett alakot felismernem.

A csiszolatokon makroskopos földpát- és augit-krystá- 
lyokon kivül már gyenge nagyításnál is magnetitszemcsék és 
jegecátmetszetck ötlenek szembe, melyek különösen sűrű, 
szürke alapanyagban tetemes mennyiségben képződtek ki. A 
trachyt sötétebb színével nő a magnetit-szemek mennyisége is 
s igy fekete színét leginkább ezen ásványnak köszöni.

A legfeltűnőbb különbségeket eláruló trachytokból ki
szedtem a földpátokat, melyeket dr. Szabó tanár ur szives



engedélyével az egyetemi ásványtani intézetben lángkisérletek- 
nek vetettem alá.

Bunsen-féle lámpa szintelen lángjában ismételve nyert 
adatokból és a nedves utón véghez vitt kísérletekből azt ta
pasztaltam, hogy az Ung folyó bal partján elterülő hegység 
trachytja Na- és K-szegény calcium-földpátot tartalmaz. Nyolc 
különféle trachyt földpátját vizsgáltam s mind a mellett vala
mennyiben megközelítőleg ugyanozon eredményhez jutottam, s 
ez a következő: 5 m. m. magasságban N a = l —2, K = 0 ; ol
vadási fok = 0 —1. Olvasztérben N a= 2 , K = 0 — 1; olvadási 
t o k = l —2; gypszszel N a = 3 , K = 1 —2.

Csakis a putka-helmeci trachyt tanúsított valamivel na
gyobb kálium- és nátrium tartalmat. A trachytnak tömény só
savban 24 óra alatt keletkezett oldatában, spectroscop segítsé
gével nátrium- és káliumon kivül calciumot tisztán kivehetni, 
A két utóbbi szintén élénk színképet adott. A feher trachyt- 
fajok oldatában kénsavat baryumchlorid segítségével kimutat
nom nem sikerült/' Számos trachytfaj súlyának meghatározását 
ugy az elváltozott, mint normál állapotban levő példányokon 
Orlovszky J. tanárjelölt ur vitte véghez ; a faj súly 2,31 és 
2*76 között variál. Magától értetődik, hogy a hegység déli 
részét a kisebb fajsúlyú, éjszaki részét pedig a tömöttebb 
trachyt alkotja.

Az eddig említett, különösen lángkisérleti adatok alapján 
azt lehet következtetni, hogy az Ung folyó bal partján elterülő 
hegység b y t o w n i t - t r a c h y t  által van alkotva, m a g n e t i t -  
é s  a u  g i  t-t a r t a lo mm al ,  mely az éjszald részletben nor
mál, a déli részletben pedig elváltozott állapotban létezik.

A trachytnak zúzkőzetei — a trachytbreccia és trachyt 
tufa — az Ung folyó mindkét partján eiteriilő hegység össze- 
ftételéhez lényegesen járultak; mig azonban a jobbparti terüle
ten, Djel, Poprisni és Farkaja hegyek trachyttömegét egyes 
félbeszakításokkal minden oldalról körülveszik, addig az Ung 
balparti, tehát Polyana hegységben, túlnyomóan a déli és nyu
gati kifutásokra vannak szorítva a trachytláván, azok körül 
kisebb-nagyobb trachytbreccia- és tufa-foltokat, vagy összefüggő 
lapokat képezve. Ezen, a trachyt kitörése alkalmával s azután



a viz közbenjárása folytán származott üledékes kőzet az Ung 
vize által számos kelyen lett feltárva, melynek baloldali part
ját nagyrészt alkotja. Nagyobb tömegei övezik a Borló begyet 
déli és keleti oldalán, továbbá számos foltot képez Krajnya 
völgyrendszerében is, Antalócz környékén s innen az antalócz- 
szerednyei völgy mindkét oldalán, hol különösen a csertészi 
szőlők árkaiban s Lehócz mellett, a kőszénvölgyben feltárt 
rétegei érdemelnek emlitést. Hasonló szerepe van a többi völ
gyek s azok közti hegy- meg dombkifutások összetételében is, 
igy a köblér-iglinczi, szlatinai, lázi és klubokai völgyekben, 
hol az árkok legutolsó ágai is laza anyagát mossák. Az an- 
drasóczi hogy (Szerednyétől keletre) szintén a trachyttufa- és 
brecciának köszöni léteiét. Legdélibb tufakibúvásnak azon le
vél lenyomatokat tartalmazó anyagot mondhatom, mely Andra- 
sócztól délre, a kőbányában, a trachyton nyugszik. Andrasócz 
és Dobroka közti limonitbányákból felhozott anyagok azonban 
arról tanúskodnak, hogy ezen domblejtők talaja és kavicsa 
szintén trachyttufákon nyugszik. Minthogy N.-Láz és Gerény 
területén is több ponton elárulja magát, a breccia- és tufa
képződményt azon képletnek tekinthetni, mely a trachytnak 
az alluvial képletbe és diluviál nyirokba való átmenetét köz* 
vetíti. Polyana hegységben szintén a durvaszemű trachytbreccia 
képezi a trachyttiledékek legalsóbb szintjét, melynek anyagát 

 ̂ piszkos-szürkés, durva kötszerrel összeforrasztott trachyt szeg
letes és gömbszeru darabjai, gyéren homokkő és quarzhöm- 
pölykék adják. Puha, földes homokos tufák és durvaszemű 
brecciák közt mindennemű átmenetet észleltem.

A tufák vékony limoniterekben és csekély fészkekben, 
nemkülönben opálokban eléggé bővelkednek. Láz-Hluboka kör
nyékén és az andrasóczi hegyen a tufákból kiaknázott limo- 
nitdarabok az azt kisérő opálokkal együtt nagy mennyiségben 
hevernek a nagyrészt bediilt tárnák és aknák előtt. E limonit, 
(Hluboka melletti bányákból) mely Jovicza S. ur futólagos 
qualitativ elemzése szerint vason kivül meglehetős mennyiségű 
Pb.-t és Cr.-t tartalmaz, a jobb minőségű andrasócziakkal ke
verve tícheffer ur kohójában, Antalóczon dolgoztatik fel. A 
nyert vasat a nép igen jónak mondja. A tufák legmagasabb
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szintjét földes, világos-szürke, majdnem fehér anyag alkotja* 
mely igen vékony limoniterecskéken kivül helyenként levél
lenyomatokat és jelentéktelen lignitrétegeket tartalmaz. Lehócz 
mellett, a kőszénvölgyben, kibúvó lignitrétegecskék egy rész
vénytársulat megalakulásához adtak alkalmat, melynek célja: 
kutatni, nem állanak-e ezen lignittel nagyobb kőszéntelepek 
összeköttetésben, s ha igen, magától értetődik azok kiakná
zása. Szept. 10-én voltam a színhelyen. Akkor a tetemes 
költségen 42 ölnyi mélységig lehajtott akna vízzel volt telve 
s e miatt csakis a felügyelő szives közlését, ki épen akkor 
búcsút vett véglegesen e vállalattól, s az akna előtt heverő 
darabokat vehettem szemügyre. A felügyelő csak 30 ölnyi 
mélységben kezdte a munkálatokat; ő a következő rétegsoro
zaton hatolt keresztül:

30°-től 36 ölig finomszemu trachyttufa, elég gyakori le
véllenyomatokkal

36 38 „ „ lignitrétegekkel.
38 „ 40 „ „ planorbisokkal.
40 „ 41 „ „ vékony lignitfés^kekkel
41 „ 42 „ fehér, homokos trachyt-tufa.

Ezek és az akna előtt heverő darabok után Ítélve, az 
aknamélyesztés csakis trachyt tufában történt.

A trachyttal és annak zúzkőzeteivel szoros kapcsolatban 
áll egy földes, krétafehér, gyengén kékesbe játszó anyag, 
mely a Szeredny patak fejénél „Bili kaminu nevű likacsos 
quarzitszikla körül tetemes elterjedéssel a hegylejtőt borítja. « 
Ezen anyagot, melyről — legalább tudtommal — eddig emlí
tés nem tétetett, sovány porcellánföldnek néztem. Jovicza f 
Sándor tanárjelölt ur, kinek elemzés végett egy tiszta darab
ját elküldtem, szives volt azt az egyetemi laboratoriumban 
elemezni s az elemzés eredményét velem közölni* Nagy köszönet
tel vett levelében következőleg nyilatkozik e kaolinra vonatkozó 
lag : „A kovasavat azantalócziporcellánföldben többször határoz
tam meg és az eredmények 96*12°/0és 96*34°/0 (igen megközelítő 
értékek) átlaga 96*23°/0. A többi alkatrészeket (kevés Al., 
Ka., Mg., Na. és Mn., K. nyomai) százalékokban összeállítva, 
következő számokat nyertem:
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Hygroskopikus viz 0-00 °/0
Hevítés (izzitás) utáni veszteség . . .  142

96*23 „ 
0.29 „ 
0.41 „ 
0-35 „ 
047  „

K ovasav ...........................................
Alumínium (Mn. nyomaival) . .
C alc ium ...........................................
Magnesium......................................
Nátrium (K. nyomaival) . . .

Összesen 99*17°/0
Ezen eredmény kegyedet is, ugy mint engem kellemetle

nül fog meglepni, de a kovasav mennyisége majdnem az 
egész tömeget teszi és így inkább üveg- mintsem porcellán- 
gyártásra alkalmas. A finom porrá tört anyagot két izben 
szénsavas alkatiakkal igen sikeresen tártam fe l ; harmadik 
próbát fluorgázzal kezeltem, melyből a Na.-t határoztam meg, 
itt igen kevés oldhatlan maradt, ugy hogy meg sem határoz
hattam ezt, a többi AL, Ca., Mg. és Na. volt“.

Ez idei (1874) vándorgyűlés alkalmával Visken és a Gutin 
hegységről Kapnikbányára ereszkedő ut bal oldalán még 
egyéb alkalmakkal általam tapasztaltak arra látszanak mu
tatni, hogy a porcellánföld s ehhez hasonló kovasavdús anya
gok a Vihorlat-Gutin trachythegységben a közönségesb kép
ződmények közé tartoznak.

Az antalóczi sovány porcellánföldet ez ideig csakis 
Scheífer ur a vaskohó kibélelésére és a fazekasok porát 
agyaggal keverve finooj^bb cserépedények Készítésére for
dítják.

Az *eddig említett kőzeteken ós a talajnemeken kívül, 
mely utóbbiakhoz a kavicsréteget is számítom, csak egy régibb 
agyagot (Congeria ?) vagyok képes constatálni, mely Dubróka 
közelében, a bacsavai zsidótemető mellett, a domblejtőn van 
kifejlődve. Ezen finoniszemű, homokos, kékes-fehér agyagot 
melyben limonitconcrctiokon kivül egyéb zárványt fellelnem 
nem sikerült, a fazekasok dolgozzák fel.

A hegység rideg* anyaga plasticitását, meggömbölyödé- 
sét okozó talajnemek között, melyek nem csak a rónához kö
zel, hanem a hegység derekában is csak helyenként, különösen 
az árkokban engedik kibújni a trachyíot, annak zúzkőzeteit és
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a homokkövet, legelső helyen áll a nyirok, melyhez déli olda
lon a lösz is csatlakozik. Bár az utóbbi képletre különös fi
gyelmet fordítottam, mégsem voltam képes benne a typikus 
löszt felismerni, mint az p. a dunántúli vidéken létezik. A kel
lemes savanyús izükről híres szerednyei borok talaja, nem kü
lönben a déli dombvidéknek anyaga homokos, sárgás veres, 
nagy vashydroxydtartalom miatt, mely savakkal való pezsgést 
löszkövüteteket, sőt „löszkindel" név alatt ismeretes concre- 
tiókat sem árult el sehol, hanem az utóbbiak helyett lencse, 
sőt mogyorónagyságú, tisztátlan limonit gömböcskéket, még 
pedig az egész területen. Ez ideig ugy gondolom, hogy Ung- 
megyének e részében a lösz lerakodását a trachyt mállásából 
származott nyiroknak és finom quarzkomoknak egyidejű lera
kodása kisérte.

A szélesebb völgyalapok és a tiszavidéki róna alluviál; 
benne lóíogak, sőt cserepek is találtatnak. A legújabb, most- 
kori lerakodmányokat megelőzőleg nagyobb volt a vizek mű
ködése, mire a finomszemu alluviál talaj alatt elterülő kavics
réteg enged következtetni.

Végül bátor vagyok még obsidiauszerszámokra nézve, 
melyeket ős időkben az ember használhatott, egy pár szót 
felhozni. Kriiger Géza — most nagyváradi tanár — egy obsi- 
dianlelete által figyelmessé tétettem ezen anyagból készült 
szerszámokra s alig múlt ezóta másodfél esztendő és máris 4 
darabkát vagyok képes felmutatni, melyek részint szilánkáknak, 
részint nyílhegyeknek felelnek meg. A gymn. tanulók már az év , 
elején több obsidiantöredéket leltek Felső-Németi környékén s múlt 
héten JSzieber I. osztályú tanuló egy obsidianszilánkát talált,
— én legalább annak tartom — az ungvári lövöldében, melyet 
aFelső-Domonya melletti kanális partján szintén egy tanuló ál
tal lelt nyilhegygyel együtt van szerencsém bemutatni. Még 
két nyilhegytöredék van birtokomban, melyek egyike a ne- 
viczkei várból került ki, a másikat Horlyó éjszaki oldalán, a 
magas parton magam találtam. Az obsidiananyag hegyaljai és 
ha nem csalódom mádi.


