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A diluvialtó Iglö város völgyében.
Dr. Posewitz Tivadartól.

(Előadatott ajan. 9-iki szakülésen.)

(Egy térképpel és két ábrával.)

A terület, melyen Igló városa fekszik, nagy sík völgy, melyet bárom 
oldalról balom, illetőleg hegylánc/ környez, s melynek csak felső vége 
nyílik szabadon. A völgynek nagyjában tojásdad alakja van, melynek 
bosszúsága 7, közép szélessége körülbelül 1 kilométernyi; kiterjedésének 
főiránya kelet-nyugoti. Legjobban áttekinthető az egész völgy a Lőcse 
felé vezető útról, az u. n. ,,Akasztófa“ begyről, bőimét a nézőnek azon
nal szemébe ötlik az előtte emelkedő hatalmas hegylánc/, mely a völgy 
déli oldalának egész hosszában, keletről nyugotnak húzódik; ezen ma
gaslatokat régi kristályos Palakőzetek alkotják (nagyobbrészt Gneisz és 
Csillámpala)', melyekre itt az üledékes képződmények, a devonkoruaknak 
tartott zöld palák, vörös Konglomerátok, a diaszkorbeli részben vö
rös, részben zöld Palák és Homokkövek s végre a sorozatnak legfiata
labb tagjai, triaszkori Mészkövek telepedtek. Ez utóbbiakat már tá
volról különböztetik meg meredek eb b lejtőik a többi kőzetektől, melyek 
rendesen kevéssé meredek lejtőket alkotnak.

Azonban a kőzetek ezen sorozata nincs meg mindenütt a völgy ha
tárán. A mészkövek p. o. sok helyen hiányoznak s völgyünknek csak 
felső részén, a Kopanice-hegyen fordáinak elő nagy összefüggő tömegben; 
a Medvelő-hegyen, valamint a Teplicska felé néző begyen már nincsenek. 
Egyes elszigetelt maradványok, u. m. a „Kő-alatt" közelében, a vasúti 
bevágás felett, valamint a Ritterberg közép-magasságában e képlet előbbi 
általánosabb elterjedéséről tanúskodnak.

Ebhez a hegylánczhoz mindenütt eocan-rétegek simulnak: a Ritter
bergen Márgaagyaggal váltakozó finomszemü Konglomerátok, a „Kis- 
Mezőr táján kövületeket dúsan tartalmazó Homokkövek; míg a völgy 
felső részében többnyire csak Agyagmárgapalák jönnek elő.

\ölgyünket ezen harmadkom képletek közvetlenül veszik körül; 
ezek képezik a völgy fenekét, és innét kezdve szakadatlan vonulatban
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az egész Szepességen át Galicziába húzódnak A völgy északi része, 
Lőcse felé harmadkorú képletek alkotta halmokból áll. Szépen észlel- 
hetők e képződmények a Langes Gewend-en levő kőbányában, hol finom 
szemcsés Konglomerátok agyagmárga padokkal váltakozva jönnek elő. 
E halomláncz Ívvé kanyarodva a völgy keleti határává válik, hol eocan- 
Konglomerátból álló meredek falakkal találkozunk, melyeknek tövét a 
Hernád folyó mossa: ezek az „Unterm Stein“ nevű sziklák. Úgy tet
szik, mintha a völgy itt egészen el volna zárva, mert közvetetlenöl ehez 
a sziklához völgyünk déli hegylánczának mészhalmai sorakoznak. De 
mégis mutatkozik itt kijárás, mert a Hernád egy ponton keresztül törte 
a sziklákat és utat nyitott magának. A szűk szorosban, melyen át a 
Hernád folyik, oly rétegek vannak feltárva, melyek völgyünk más he
lyén nem találhatók fel; ugyanis a vasúti bemetszés folytán a triaszi 
mészsziklák alatt a veres diaszpalák jöttek napfényre; valamint a 
Hernád túlsó partján egy helyen szintén e rétegek továbbá Sperendorf 
felé egy ponton, mely azonban már térképünk területén kívül esik, ki
bukkannak.

Mellékvölgyekben völgyünk nem nagyon gazdag. Csak egy, a Hut- 
tába vezető dél-északi irányú völgy, melyből a Taubnitz patak folyik 
ki, társul hozzá és ebben a rétegek sorozata szépen észlelhető. Ide 
számíthatnék még azt a völgyet, melyben a Hernád folyik a smizsá- 
nyi kohók mellett, de ez már a tárgyalás alá vett területen kivid 
esik.

Vizekben nem szegény a szóban forgó terület; mert a Hernád és — 
mint ennek mellékvizei — a Wenigbach, a Taubnitz és a Thouseifehen, 
völgyünkön végig folynak és csak a völgy alsó kanyarulatánál egyesül
nek. A völgy főfolyója, a Hernád a Királyhegy közelében eredvén, 
Smizsány falu mellett lé]) be az iglói völgybe, melynek közepén folyik 
végig, kelet-nyugoti irányban és csak a völgy alsó részében, mielőtt 
ezt elhagyná, tesz nagyobb kanyarulatot.

A Wenigbach forrásai Smizsány falu fölött vannak; a Hernád fo
lyót kisérve folyton a bal oldalán levő halmok alján kigyódzik, míg
nem a Hernádba szakad.

A Taubnitz, a Hutta közelében levő hegyekből eredvén, völgyünkbe 
a déli oldalon lép be; itt hirtelenül jobbra kanyarodva mindinkább a 
Hernád felé közeledik, míg a Wenigbach torkolatának közelében szin
tén belé ömlik.

A vizek közt a legkisebb a kétkarú Thouseifehen, mely a közeli 
mészhegységből ered. Karjai a téglavető közelében egyesülnek « nem 
messze a Hernádba ömlőnek.



Végűi megemlítendő még azon patakocska, mely a „Schulerloch“ 
nevű völgyből jővén a „Kő alatt“ nevű szikláknak tart, és azoknak kö
zelében ömlik a Hernádija.

Azonban mind ezen viszonyok az utolsó években kissé változtak, 
a mennyiben t. i. a vasút építésének alkalmával a Hernád folyása sza
bályoztatok s ennek folytán a Taubnitz is új torkolatot nyert.

E völgy helyén a régmúltban egy nagy tó volt, mely a „Kőalatt“ 
szikláitól kezdődve Smizsány faluig terjedt, s melynek hullámai a Ritter
berget, a Blaumond hegyet és a „Kő alatt“ szikláit mosták. A tó víz
tükre felérhetett körülbelül a Ritterberg közepéig. A Huttába nyílé) 
völgy valószínűleg egyik öblét képezte ; elterjedt továbbá a smizsányi 
kohóig és Smizsány falu helyén is víz volt. Kifolyása valószínűleg 
azon a helyen volt, hol a Hernád a völgyet most is elhagyja, de ter
mészetesen a csatorna feneke jóval magasabban feküdt, mint jelenleg. 
A tavat tápláló vizek ugyanabból az irányból eredtek, mint a mostani 
Hernád és Taubnitz.

A tó partjait köröskörűi harmadkorú képződmények képezték, ki
véve kifolyásának környékét, hol a diaszi veres palák és az azokra 
települt triaszkorú Mészkövek bukkantak ki. Ez utóbbi rétegekbe a ki
folyó viz mind mélyebbre vájta csatornáját és ezáltal a lefolyó viz meny- 
nyisége mindinkább túlhaladá a tóba ömlő vizek összes mennyiségét, 
míg végre a tó kiszáradt. A kiszáradt tófenék iszapjába már most a 
Hernád, a Wenigbach, a Taubnitz és a Thonseifchen vájtak maguknak 
medreket s így a völgy lassan a mostanihoz hasonló képet öltött.

4 Hernád diluviáliskori eszményi ágya.
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Hogy az iglói völgyet hajdan tó borította, azt a völgyben minde
nütt szétszórtan fekvő s a szomszéd hegyekről eredő hömpölyök is bi
zonyítják, melyek csakis a víz által hordathattak ide, mint azt a jelen
legi folyóvizeknél is látjuk. A tavak nagy része azonban nem más, mint 
helyileg szélesre terjedt folyómeder. így van az a mi esetünkben is. 
A hömpölyök mindig a termőföld alatt találtatnak. Alattuk rendesen 
a harmadkori agyagmárgapalák jönnek elő, melyeknek csapása KNy, 
dülésök pedig északi. Ha pontosabban vizsgáljuk a hömpölyök elterje
dését, szép feltárásukat találjuk mindenütt ott, hol a vizek partjaikat alá
ásván, meredek partfalakat idéznek elő; továbbá a vasúti átmetszetek- 
ben és az utak szélén. A Hernád mentében a városon felül, a kohók 
közelében, a termőföld alatt fehér Mészkőhömpölyöket találunk, melyek 
az Agyagmárgapalára települtek. Nem luesze a Lőcse felé vezető Idá
jánál, a AVenigbach melletti meredek partfalban már messziről tűnnek 
fel a fehér mészkőhömpölyök, melyeknek mása a város alatt lévő vas
úti őrház közelében jön elő, hol a több méternyi magasságú falban szin
tén fehér mész hömpölyöket pillantunk meg.

A völgy déli oldalán szintén több helyen találkozunk hömpölyök- 
kel, jelesen a „Kő alattu-i fürdőtől Cse)dicskára vezető út bemetszetében. 
De itt a fehér hömpölyök már csak gyéren jönnek elő és helyüket vö
rös színűek foglalják el, melyeknek közelebbi megvizsgálásából kitűnik, 
hogy azon kőzetektől származnak, melyek a völgy déli oldalán fekvő 
hegyeket alkotják, t. i. a vöröses s részben zöldes diasz-homokkövekből 
és a vörös Konglomerátokból. Tisztán csak ezen vörös hömpölyökkel 
találkozunk a Hernád mellett fekvő „LáusbachL-en, továbbá a Kosen- 
kranz kápolna alatt a rézhámor felé vezető út bevágásában, valamint a 
két Thonseifchen patakocska egyesülésének közelében, hol azonban már 
fehér Mészkövekkel vannak keveredve és végre csekély magasságban a 
téglavető mellett is.

A völgy egész hosszában észlelhetjük tehát a hömpölyök elterjedé
sét; alattuk mindig az Agyagmárgapala, felettük a termőföld van. A 
városi téglavető környékén azonban a hömpölyök helyett nagyobb agyag- 
lerakódással találkozunk, mely iparilag értékesítetik. Kövületeket tud
tommal még nem találtak bennük. A fekűt itt is, úgy mint a höm- 
pölyökuél, Agyagmárgapala képezi, a mit a kis Thonseifchen partján 
szépen észlelhetni. Ezen agyaglerakodást völgyünkben a hömpölyöknek 
megfelelő faciesnek tekinthetjük.

Nem lesz érdektelen a hömpölyök és az agyaglerakodások közti vi
szonyt, valamint a fehér és a veres hömpölyök elosztását is megfigyelni,



mert völgyünk előbbi viszonyait illetőleg, ezek fontos felvilágosítást 
nyújtanak.

A mészkőhömpölyökkel ugyanis már a völgy felső részében, nem 
messze a Hernádnak völgyünkbe való belépténél találkozunk, és ugyan
azokat a völgy egész északi oldalán, a folyó jobb oldalán pedig a tégla
vetőig követhetjük; a vörös hömpölyök ellenben csakis a völgy jobb 
oldalán és itt is kizárólag csak a téglavető és a „Kő alatti“ fürdő mellett 
Cseplicskára vezető út közt foglalt téren jönnek elő. A terület szélső 
pontjain már fehér mészkövekkel vannak keveredve.

Az elterjedésnek ezen módja könnyen megérthető, ha a térképre 
tekintünk. Az ókori tónak valószínűleg két fővizfolyása volt, melyeknek 
a mostani Hernád és a Taubnitz felelnek meg. Ez utóbbi a veres ho
mokkő és konglomerát alkotta hegyekből ered; mészkő e vidéken majd
nem egészen hiányzik; a Taubnitz ennélfogva csak vörös hömpölyöket 
hordhatott a tóba, melyeket torkolata közelében szétszórt. A felső viz 
ellenben majdnem tisztán Mészkőből álló hegységből jő: ez tehát csak 
fehér mészkőhömpölyöket hozhatott és rakhatott le főfolyása irányénak 
megfelelően a tó egész hosszában.

Hogy a mészhömpölyök által elfoglalt terület nagyobb, mint a vörös 
hömpölyöké, ez úgy magyarázható, hogy a Hernádnak megfelelő régi 
viz szintén, úgy mint most, hatalmasabb volt, mint a Taubnitz irányá
ban folyó patak, tehát sokkal több hömpölyt is hordhatott a tóba. A 
vörös hömpölyök lerakodása szintén bizonyítja, hogy a tó létezése
kor a vizek ugyanazon irányban folytak, mint most, t. i. hogy a 
Taubnitznak az ókorban megfelelő viz a tóba való omlósé után a tó 
alsó része felé iráuyódott áramlatot szült. A vörös hömpölyök nem 
kúpalakban terjednek el a hajdani torkolat körül, a mint szükségképen 
történt volna, ha a folyás iránya a tóba való szakadás után is egyenes 
lett volna, hanem elterjedésük a völgy alsó i’észébe hosszan nyúlik le, 
majdnem egészen a völgy alsó végéig, mi a mellett bizonyít, hogy a 
viz áramlata erre irányult. Hogy az agyaglerakodások épen a völgy 
felső részének jobb oldalán képződtek, ennek oka az lehet, hogy a tó 
ezen része a főáramlatok irányától alkalmasint félre esett: itt tehát a 
viz sokkal lasabban folyt és a benne lebegő tinóm agyagrészecskéknek 
időt és alkalmat adott, hogy letelepedjenek, holott a tó közepében az 
erősebb áramlat által elsodortattak.

Egy másik érv, mely a mellett szól, hogy a völgyet a mostani kor
szakot megelőző diluvium idejében tó födte legyen, a völgy fenekének 
feltűnő síkságában keresendő, mely csakis vizlepel alatt képződliedett; 
ugyanezt találjuk mindazon kiszáradt tavakban, melyek nem egyebek,



mint folyómedreknek helyi kiszélesedései. E körülményt illetőleg1 a 
völgyre vizeivel együtt a legszebb áttekintést nyerjük a Markusfalvára 
vezető útról. Azonnal szemünkbe tűnik, bogy a folyóvizek u. m. a Her- 
nád, a Taubnitz, a Wenigbacb a völgyben mind végig majd szőkébb, 
majd szélesebb csatornákban folynak. E mélyedéseket alacsony sík 
emelkedések választják el egymástól, melyeknek szélei a folyóvizek felé 
majd lassan lejtenek, majd meredek partfalakban, melyek tövét a viz 
mossa, végződnek.

Ezen sikszerű emelkedések a régi tó fenekének maradványai; a 
csatornák ellenben, melyekben a vizek kanyarodva folynak, a tófenék
ből kihordott részeket jelölnek: feneküket tehát a folyók alluviuma ké
pezi, míg a síkságok talaja még a diluvium korából való.

8 8

A Hernád-völgy átmetszete.
Ritterbäiv. Taubnitz. Hernád. Igló. Wenigbacb. niaumoud.

Tekintsük még közelebbről ezen síkokat. Smizsány tájékán a sík 
tófenéknek még meglehetős része van meg, mely jobbfelől a Hernád 
felé meredek parttal végződik, bal felől pedig az itt még jelentéktelen 
AVenigbach felé gyenge lejtővel száll alá. A város maga is nagyobb
részt a régi tófenéken áll, mely innét kezdve folyton keskenyedve odáig 
húzódik, hol a Wenigbach a Hernádba ömlik, hol is a fensik két felől 
meredek falakkal végződik. Ezen csúcsát a vasúti töltés metszi keresztül.

Hasonló viszonyokat találunk a Hernád és a Taubnitz között. A 
téglavető szintén magasabb síkon, azaz a régi tófenéken áll, mely *) egész 
a Rosenkranz kápolnáig húzódik; végcsúcsa, mely a Hernád felé néző 
oldalán meredekebb lejtőt képez, mint a Taubnitz felé, a vasúti épitke- 
zések által részben el van födve.

A Taubnitz jobb partján a Ritterbergig szintén egy kis síkság van, 
mely az utóbbi hegy tövéhez csatlakozik és a „Kő alatti“1 fürdő felé lejt.

A AVenigbach bal partján a régi tólerakodás már teljesen elpusztult;

*) Csak a Thonseifchen által vájt csatorna által van megszakítva.

x —  alluvium ; y  =  diluvium.
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itt a patak által vájt mélyedés közvetlenül a Blau mond-hegy tövéhez 
simái. *)

Ha a vizek által vájt mélyedéseket betöltötteknek képzeljük, az 
iglói völgy, mint szakadatlan síkság tiinnék fel: ez volna a régi tó 
feneke.

Tekintsük közelebbről ama változásokat, melyeket a folyó vizek a 
kiszáradt tó fenekében okoztak.

A Heruád, a mint említettük, a síkságba bevájt széles csatornában 
folyik az iglói völgyön keresztül, a smizsányi kohótól a Kő alatt-i für
dőig; feltűnő, hogy a völgy felső részében a folyó mindig a csatorna 
Ital partját követi, melynek tövét szüntelenül mossa, s így meredek part
falakat idéz elő. A város mellett azonban a csatorna jobb oldalára csaj) 
át, s ezentúl a jobb part alján folytatja útját.

A Wenigbach mentében sokkal csekélyebbek a változások, mivel a 
patak is sokkal csekélyebb, mint a Hernád. A mint emlitettiik, a patak 
bal partján, a Blaumond tövén, a diluvial lerakódások már mind elmo
sattak; jobb partján majd meredek partfalak magaslanak, majd gyenge 
lejtéssel száll alá a Diluvium a vízig.

A Taubpitzről is hasonló viszonyokat lehetne felemlíteni. Mi pedig 
a Thonseifchent illeti, ez a vizecske kezdetben körülbelül a két ág egye
süléséig, a harmadkori Agyagmárgapalába vájta medrét, ezen alul a di- 
luviumban folyik és végre a Hernád alluviumába lé]> fit.

Azon érdekes kérdésre, hogyan keletkezett az iglói völgy, és miért 
alakult az régente tóvá, a következőben találjuk a feleletet.

Tartsuk szem előtt, hogy a tó, melyről szólunk, nem egyéb, mint a 
folyómedernek helyi kiszélesedése, melynek képződése egyenesen a fo
lyóvíz mechanikai erejére vezetendő vissza, s így a talaj minőségével, 
tömöttebb vagy lazább szerkezetével áll arányban. Vidékünkön találtunk 
Mészkövet, Homokkövet, finomszemü Konglomerátot és Agyagmárgapalát, 
mint diluvium előtti képleteket.

Már magában világos, hogy a folyó viz a tömör Mészkövet nem 
támadhatja meg oly mértékben, mint a laza Agyagmárgapalát; közben 
áll e tekintetben a Homokkő és a Konglomerát.

Völgyünk fölött a Hernád vize hatalmas Mészkő-hegységen folyik 
keresztül; tevékenysége itt csak abban állhatott, hogy szűk és mély

*) Valószínű, hogy c helyen, úgy mint a téglavető tájékán, nagyobbára csak 
agyaglerakodások képezték a diluviumot, melyek ezen, a főáramlattól messzebb eső 
vidéken a csendesebb vízben jöttek létre s lazább szerkezetüknél fogva később a 
vízfolyás romboló erejének annál könnyebben engedvén, végkép elsodortattak úgy, 
hogy még az alattuk lévő Agyagmárgapala is részben megtámadtatok.



medret vájt magának, melynek magas meredek sziklafalai e tájék 
vadregényes szépségét képezik. A Mész-hegységből a Hernád völgyünkbe 
lép át és itt csak lazább szerkezetű kőzetek állják útját n. m. a már 
említett Homokkő és Konglomeraten kívül nagyobbára Agyagmárgapala. 
Ilynemű talajban a folyó munkája könnyebb volt és ugyanegy időben 
több anyagot szállíthatott el, mint a Mészkőből. Ebből magyarázható, 
hogy ameddig ezen képletek képezik az altalajt, a folyó medre ily rend
kívüli szélességet nyert. A völgy alsó végén a Hernád ismét kemény 
Mészkőre akadván, mechanikai erejét ismét csak egy szűk kifolyás 
vájására fordíthatta; a munka itt nem a szélesség, hanem a mélység 
irányában haladott, és midőn a kifolyás mélysége a tó fenekének szint
jét érte vala el, akkor az összes vízmennyiség lecsapoltatván, a tó is 
megszűnt lenni.

Még az a kérdés támadhat: miért vájta útját a Hernád vize épen 
a kemény Mészkövön keresztül, holott a völgy alsó végén előforduló 
Agyagmárgapalánák áttörése sokkal kisebb munkájába került volna? fi 
kérdésben legyen szabad ama vizsgálatokra utalnom, melyeket Lóczy úr 
a Biharitegységet illetőleg közölt. *) .Az ott kifejtett nézetek a mi ese
tünkre is illenek. Az Agyagmárgán áttörni iparkodó folyó nem bírván 
a laza talajból folyton medrébe szakadó anyag nagy mennyiségével 

megküzdeni, lassan a Mészkőtalajra szorittatott, melynek kivájása lassan 
ugyan, de a leszakadó törmelék által ne n annyira akadályozva hala
dott előre.

Felette érdekes volna a tó kiszáradása óta letelt idő meghatározása. 
Megközelítő feleletet e kérdésre csak úgy lehetne nyerni, ha egyrészt a 
folyóvizek által évenként az iglói völgybe be- és belőle kiszállított szi
lárd anyagok mennyiségét határoznánk meg, másrészt a régi tőfenékből 
a fentebb leirt folyó csatornákban kifejezett hiányt mérés utján állapítanék 
meg. Az évenkénti kiszállítás aránya az egész fogyatkozáshoz megadja 
a letelt évek számát. Világos, hogy ezen eljárás által a legpontosabb 
mérések és észlelések mellett is mindig csak megközelítő számot kap
nánk, de a geológiai időszámítás kérdésében már ilyenek is bírnának 
fontossággal.

*) 1. „Földtani Közlöny“ VII. k. 1877. 7. 8. sz.


