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ADATOK MUNKÁCS VIDÉKÉNEK GEOLÓGIÁJÁHOZ.
Dr. SzÁDECYKV GYULA-tÓl.*

1. Sedimentek.

1887 nyarán egy hetet töltöttem Munkács vidékén, hová dr. Staub M. 
úr hívására mentem, hogy kövült növényeket gyiijtsünk a m. kir. földtani 
intézet számára és hogy főleg a növénylenyomatok geológiai előfordulását 
tanulmányozzam.

Legtöbbet gyűjtöttünk a Munkácstól keletre Felső-Kerepecz (0. Schön- 
born) és Német-Kucsova közti erdőcske nyugati szélén, a patak balpartján 
lévő növény lenyomatokból. Itt egy igen jó feltárásra bukkantunk, a melyet

A  K u s t á n f a l v a  é s  N . - K u c s o v a  k ö z t  lé v ő  l i g n i t - e lő f o r d u lá s .

a ) muskovitos agyag növénylenyomatokkal
b )  lignit
c )  perlitliomok
d )  perlites és horzsolóköves dara, közbe-közbe lignittel
e ) veres qnarzhomok.

H uber József munkácsi ügyvéd úr ásatott néhány év előtt, hogy egy közeli 
szénfurásából levezesse a belészakadt vizet. Ezen ásásnak 2 ága van; az 
egyik DDK-i (10 h.), a másik keleti irányú; a növényeket az előbbiből 
vettük. Lefelé ezen lyukak nem mennek 2 m-nél mélyebben, de hosszúságuk 
elég nagy.

* Előadta az 1889. márczius 6-án tartott szakülésen.
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A kőzet, melyben a növények vannak, sárgaszinü, muskovitos agyag. 
Két szintből gyűjtöttünk növényeket. Az alsó kékes szürke, durvább agyagba 
megy át, a mely szintén tartalmaz növényeket; ettől vagy 1V2 m magasan 
van a felső agyag, a melyből növényeket szedtünk. A kettőt különböző 
színű olyan muskovitos agyag választja el egymástól, a melyben kárpáti 
homokkő, quarzit, kemény agyag (mállott trachyt?) lekopott darabjai, 
továbbá quarzhomokszemek fordulnak elő. Felfelé a quarzkomokszemek 
szaporodnak, annyira, hogy a felső növényeket tartalmazó agyag már kon- 
glomerátos, agyagos quarzhomok közt fordul elő. E felett még tisztább 
lesz a quarzhomok. Ezen rétegek dőlése nem határozott, általában véve 
EEK-re (1—2 h) dőlnek 15° alatt. Hogy a növénylenyomatok ezen kőzetének 
geológiai helyére vonatkozó valami biztosabb adat birtokába jussak, bejártam 
a gazzal sűrűn benőtt kis patak környékét. Vagy 300 lépésre felette, a patak 
medrében vagy 3 m mély fúrt lyukat találtam, mellette pedig egy ca. 2Va m 
magas falban körülbelül 40 cm vastag lignit-réteg van. A fal legalja kékes
szürke az előbbihez hasonló muskovitos agyag, a melyben szintén vannak 
növénymaradványok. Az agyag felett a lignit következik, a mely nem 
merev és az egyik végén vagy 15 cm vastag perlithomok ékeli közbe magát. 
A perlit-homok alatt lévő ága a lignit-rétegnek ca. 15 cm vastag, a felette 
lévő pedig ca. 25 cm. A lignit felett kevés muskovitot tartalmazó perlit- és 
horzsolókő-dara van, közbe-közbe vékony lignitrétegek által megszakgatva. 
A rhyolith-sediment felett vagy 50 cm vastag, javarészben quarzszemekből 
álló veresre festett homok van fel egészen a növényzetig. Ezen rétegek álta
lában véve EK-re dőlnek 10— 15° alatt. A lignit-rétegek képződését tehát 
itt a rhyolith-homok hullása szakította meg és úgy látszik, ez véget is vetett 
a lignit-képződésnek, vagy pedig azon domborzati változás, a mely ezzel 
együtt járt. Hasonló viszony ez ahhoz, a melyet a mehádiai barnaszén 
bányákban láttam dr. S chafarzik F. úr társaságában, a mely a mediterrán 
epochában képződött.*

De nemcsak itt, hanem más nem ilyen jól feltárt helyen is lehet látni 
ezen patak mellett, hogy a lignit felett horzsolóköves perlit-breccia, alatta 
pedig muskovitos agyag van. A perlit gipsz nélkül is festi a lángot egy kicsit 
káliumra; az egész lángkisérleti eredmény a következő: I. Na 3, K 0— 1, 
Olv. 3, II. Na 3, K 0— 1, Olv. 4; III Na-4, K-3. A horzsolóköves részben 
valamivel kevesebb a Na és K (I Na- 2—3, K- 0, Olv. 3—4; II. Na 2—3, 
K 0—1, Olv. 4 ; III. Na 3—4, K- 3—2). Szenült növenymaradványok ezen 
rhyolith-brecciában is előfordulnak.

Ezek alapján kétséget nem szenved, hogy ezen lignit képződése a 
perlitbreccia képződése idejére esik, és hogy ennél idősebbek azon növény
maradványok, a melyeket mi a víz levezetésére ásott lyukban gyűjtöttünk.

* A. Schafarzik. A ru. kir. föleit, intézet évi jelentése 1874-ről, 333. lapon.
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A tokaj-eperjesi hegység északi részén a rhyolith-breccia a szármát-epochá' 
ban képződött. Ha analógia alapján ezen perlit- és horzsolókő-brecciát is 
szármát-epochabelinek veszszük, akkor növénylenyomatainkat ennél időseb
beknek, talán felső mediterránbelieknek kell tartanunk.

A második hely, honnét növénymaradványokat hoztunk, maga az 
előbbitől D—DK-re pár száz lépésre eső, azon víz alá került szénfurás, 
a melynek kitisztítására kezdték ásni az előbb említett levezető csatornát. 
A kőzet itt is muskovitos agyag. A felső rétegeknek színe fehér, lefelé sárgás, 
veres, majd zöldes és kékes barna; ezen utóbbiból hoztuk a növénymarad
ványokat. A rétegek dőlése nagyjából megegyezik az előbbiekével.

A szenet ezen a helyen mi nem láttuk a víz miatt, de a tulajdonos 
állítása szerint mindjárt a víz felső részén következik. Annyi bizonyos, hogy 
itt a muskovitos agyag alatt vagy talán közte fordul elő; tehát ez minden 
valószínűség szerint mélyebben fekvő réteg, mint a patak másik ága mellett 
lévő fent leírt lignité.

Munkácson időzésünk utolsó napjaiban megismerkedtünk H uber  
J ózsef ügyvéd úrral. A tőle hallottak megerősítik azt, hogy ezen a vidéken 
szintén több szénréteg van. Elvezetett ő minket egy másik ásatásához is, 
a mely közvetlen Bukovinka déli oldalán az északra folyó patak kezdetén 
van. Ez is vízzel van tele és — a mint a mellette lévő tűzhely, a melegítésre 
szánt nagy görgeteg és a bokrokra aggatott sok rongy elárulja — a babonás 
köznépnek nagyon látogatott «gyógyfürdője». A szén itt is mindjárt a felüle
ten van, de mi azt a víz miatt nem láthattuk.*

Bukovinka utczáján az Obics nyugoti oldalán magunk is láttunk egy 
vagy 15 cm vastag lignit-réteget. Felette sárgás-szürke, olyanféle muskovi
tos agyag van, a minő az előbbi helyeken. Települését azon csekély ásásból, 
a melyet a nagy sárban sietve eszközöltünk, biztosan megítélni nem lehetett, 
de úgy látszott, hogy kis liajlással dől északra. Az Obics-hegy nyugati olda
lán elmenet láttuk, hogy legfelül itt is perlites és horzsolóköves trachyttufa 
és egyenletes szemekből álló dara van, a melyben dr. S taub úr növénylenyo
matokat is talált.

Bukovinkától EK-re a Latorcza völgyébe leereszkedő domb oldalán 
szintén bukkantunk szénre, a mely azonban nagyon el van rejtve. Tufa alatt 
fordul elő itt is, de nem olyan durva perlit- és horzsolókő- brecciás tufa alatt, 
a minőt lent találtunk, hanem egyenletes, aprószemű, finom pyroxentrachyt- 
tufa alatt, melyben perlit-szemet csak elvétve találunk. Ebben is bukkan
tunk növénymaradványokra, a melyek között dr. S taub úr a Glyptostrobus 
Europaeus Brngt. sp. tobozát ismerte föl. A szén tisztátalan tufás és nagyon 
vékony rétegecskéket alkot helyenként. Egy arasznyi vastag tufában p. van

* A munkácsi szenet elemezte Kalecsinszky Sándor úr. (V. ö. A m. kir. 
földtani intézet évi jelentése 1888-ról, 128 1.)
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3 szenes réteg is. A rétegek K- és K—DK-re dőlnek 25° körül. A szén alatt 
muskovitos agyag van, helyenként szenült növénymaradványokkal. Ez tehát 
a legfelső szénréteghez tartozik.

Kőzettani szempontból érdekes, hogy a tisztán rhyolithsediment 
helyett itt egészen hasonló viszony mellett már inkább pvroxentrachyt jel
legű sedimentet találunk, a miből azt következtetjük, hogy a pyroxentra- 
chyt- és a rhyolithsediment ugyanazon geológiai időben rakódtak le.

Még egy helyen láttunk szenet, nevezetesen azon völgy ny. szélén, a 
mely Kucsova és Bukovinka keleti oldalán húzódik. Itt is perlites és horzsa- 
köves, gyéren pyroxentrachyt salakos sedimentje van a szén felett. Ez alatt 
azonban még több szénróteg következik, melyekre a völgyben több ízben 
fúrtak. Ezen fúrások most mind be vannak omolva, mindössze annyit látni 
rajtuk, hogy itt is ahhoz hasonló muskovitos agyag, minőt a falu másik 
oldalán már több helyütt találtunk a legfelső szén alatt.

H uber úr közlése szerint vagy 15 év előtt furatott ezen völgyben egy 
bécsi vállalkozó, a ki azonban hirtelen elhalt. Utána mindjárt ő nyert sza
badkutatási jogot. Vagy 20 öl mélyre furatott le és 3 különböző szintben 
találtak szenet. Az első kb. IV2 ölnyire van a felszíntől, a második 8 —9 öl, 
a 3-ik 14 öl mélyben. A két felső szénréteg nem vastag, a 3-ikba 6V2 öl 
mélyen hatoltak be, a mikor a fúró beletört, még mielőtt áthatoltak volna 
rajta.

Tekintve, hogy az agyag felett is van egy szénréteg, a melynek szintje 
magasabb, mint a völgy talpa; ezen a vidéken legalább is 4 szénréteget kell 
feltételeznünk. A szénkutatások, úgy látszik, itt minden rendszer és nagyobb 
tőke nélkül végeztettek, a minek természetes következménj^e, hogy praktikus 
eredményük még eddig nem lett.

Növénylenyomatokat találtunk még pyroxentrachyt-brecciás tufában 
azon domb déli lejtőjén, a mely Kölcséntóí egyenesen nyugatra esik. Innét 
valók azon szép lenyomatok, a melyeket egyetemünk ásvány- és kőzettani 
gyűjteménye dr. Traxler L ászló szívességéből kapott, a melyek által csá
bítva dr. S taub úr velem Munkácsra utazott. Mi csak egy futólagos kirándulást 
tettünk ide, mert a hely soványnak Ígérkezett. Apróbb-nagyobb fekete és 
veresszínű salak és tömör pyroxentrachyt teszi brecciássá ezen tufát, mely
ben elvétve csöves-szálas horzsolókő is található. Helyenként a durvább 
darabok kimaradnak belőle, helyettük növénylenyomatok fordulnak elő a 
tufás részben. Ezen ponton a rétegek DI)Ny-ra(14 h.) dőlnek 60—70° alatt.

Kustánfdívától északkeletre eső kőbányában kerestünk még növény
maradványokat. A kőzet itt is pyroxentrachytsediment, a mely apró szürke 
és veresszínü pyroxentrachyt-szemekből áll csöves horzsolókő nélkül. A réte
gek DK-re dőlnek 30° alatt. Felső részén menilithféle zárványokat láttam.

Dr. Traxler szívessége folytán még feljebb északról Iglécz község hatá
rából kaptunk pyroxentrachyttufát.
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2. Eruptiv tömegkőzetek.

Néhány eruptiv tömegkőzet is akadt utamba kirándulásaink alkalmá
val, melyek mind a trachytok (andesitek) közé tartoznak.

a) Kustánfalva nyugati utczája irányában a felső úton a Kamen-domb 
oldalán nagyon tömör, zöldes szürke pyroxentracbyt van szálban, 2—3 mm 
átmérőjű földpátszemekkel.

Mikroszkóp alatt kis nagyítással nézve nagyon meglep ezen kőzet, 
mert pyroxent így látni benne nem lehet. Két csiszolatban mindössze egyet
len nagyobb augitszemecskét találtam, ezt is földpátba bezárva. Erős nagyí
tás mellett (7 obj.) azonban látjuk, hogy az aprószemű mikrokristályos alap
anyagnak körülbelől fele részét gömbölyű, vagy sonkaidomu vagy oszlop- 
alakú, de nem határozott körvonalú augit-mikrokristályok alkotják, melyek
hez nagyon sokszor apró magnetitszemek tapadnak. A magnetitoknak 
részben limonitos konturjok van. Limonitos sávok különben helyenként az 
alapanyagban is előfordulnak. Az augit-mikrokristálykák világos zöldszinűek, 
szög alatt sötétednek el. Határozatlan körvonaluk és színük által élesen 
különböznek a mikrokristályos alapanyag másik részétől, a fehér, merev 
léczekhez hasonló földpátoktól. Ezek nagy része 2—3 ikerlemezből áll, 
a melyek az összenövési síkoktól 30—40°-re sötétednek el.

A mikrokristályok minden rend nélkül vannak összekuszálva, folyós
sági szerkezetük nincs; közöttük helyenként szemcsés, fehéres alapanyag 
maradt vissza, a mely azonban nem isotrop, polárfényben földpátfélének 
látszik. A földpát, augit és magános magnetitszemeken kívül vannak még 
nagyobb magnetitcsoportok is az alapanyagban, a melyek szőlőfürthöz vagy 
egyéb bizarr alakhoz hasonlítanak. Ezek nem eredeti képződmények, hanem 
chemiai átalakulás által keletkeztek. Egyikökben egyközösen sötétedő pyro- 
xenmaradékot találtam, a miből következtetem, hogy ezeknek legalább egy 
része hypersthenböl alakult át. A magnetitcsoportok némelyikét augitszemek 
veszik körül, épen úgy, mint a következő pyroxentrachytokban a corro- 
dált hyperstheneket. Az alapanyag lángkisérlete a következő: I Na 3, K 0, 
Olv. 4, zöldes barna, gipszszel Na 3—4, K 1.

A mikrokristályos alapanyagból élesen, minden átmenet nélkül válnak 
ki a nagy /Ö/úpüí-kristályok. Ezek eléggé épek, csak a hasadási vonalak 
mentén vannak kaolinosodva. Zöldes barna, amorph foltokat látunk elvétve 
a földpátokban, továbbá találtam a kézi példány egyik elporlott földpátjában 
egy ép augitot, a melynek szétnyomott hasábkái mikroszkóp alatt szürkés, 
világos sárgaszínüek és elsötétedésük felmegy egész 48°-ig. A földpátok 
többnyire táblaalakúak, sokszoros ikrek, a melyek némelykor még össze
húzódnak. Elsötétedésök többnyire 30—40° alatt következik be az iker
lemezektől. Lángban a következőkép viselkednek: I Na 2, K 0, Olv. 0— 1 ;
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II Na 2, K 0, Olv. 0—1 ; III Na 3—2, K 0—1, sósavas oldata fest Ca 9, Na. 
3, K 1. Ezek alapján tehát a nagy földpátokat anorthit-sorozatúnak kell 
tartanunk. Nevezetes dolog, hogy az alapanyag valamivel több Na- és K-t 
tartalmaz és sokkal könnyebben olvad, mint a belőle kivált nagy földpát.

Ezen tiszta hypersthen nélküli augittrachyt felett pyroxentrachyt-sedi- 
ment látható.

b) Tovább keletre az előbbi helytől Kustánfalva közepe táján nagyon 
likacsos sötétszürke és vereses salakot találtam szálban, a melyből nagyobb 
és pedig a lángban tökéletesen úgy viselkedő földpátszemek váltak ki, mint 
az előbbi augittrachyt-földpát szemei. A likacsos alapauyag is úgy festi 
a lángot és olyan könnyen olvad, mint a pyroxentrachyt alapanyaga. Kel
lően átlátszó lemezt nem lehetett ebből csiszolni, ügy látszik, sok benne az 
amorph anyag, a melyben rendkívül apró tűalakú földpátkák vannak.

c) A. kustánfalvi augittrachythoz nagyon hasonlít alapanyagára nézve 
azon pyroxentrachyt, a melyet ettől DK-re, a katonai térképen «Rotherbach- 
nak» nevezett patak medre felső részében, szálban találtam a szénfurások 
alatt. A hasonlatosság azonban csupán csak a mikrokristályos alapanyagra 
vonatkozik. Már makroszkoposan látjuk, hogy a szürkés alapanyagból sűrűb
ben vannak a földpátok kiválva, mint az élőbbemből, sőt egy 5 mm hosszú 
és 2 mm széles hypersthen-oszlopkát is találtam benne, melynek egy részét 
leválasztván, meggyőződtem arról, hogy egyközösen olt ki, hogy pleochro- 
ismusa ez irányban fűzöld, erre derékszög alatt zöldes olajbarna. Ezen 
hypersthen lángban így viselkedik: I Na 0— 1, K 0, Olv 1—2; II Na 0—1, 
K 0, Olv. 1—2 barnásán áttetsző; III Na 1, K 0.

A mikrokristályos alapanyagnak vagy V3-részét alkotja az augit-mikro- 
lith, melyhez magnetitszemek épen úgy tapadnak, mint az előbbieknél. 
A földpát-mikrolitbok is hasonlítanak az előbbeniekhez, valamint az egész 
alapanyagnak lángkisérleti viselkedése.

A nagy földpátok uralkodólag szintén aworí/zú-sorozatuaknak bizonyul
nak lángkisérleti viselkedésük és az elsötétedési szögek alapján, ámbár 
vannak 15° körül sötétedő ikrek is, a melyek tehát a savasabb calciumföld- 
pátok jelenlétét sem zárják ki. Uj ezen földpátoknál az, hogy némelyiket 
magnetit-erezet hálózza be. Helyenként limonitos sávokat látunk a kőzet
ben, az ezekbe eső földpátokban is vannak a hasadási vonalokon beszivár
gott limonitos foltok.

Mikroszkóppal is találtam, de igen kevés, nagy, corrodált hypersthent, 
mely tulajdonságok alapján a kristályodás kezdetére kell gondolnunk kiválá
sát. A magma későbbi állapota nem kedvezhetett a hypersthenek képződé
sének, sőt ellenkezőleg kimarta a meglevő hyperstheneket is. A hypersthenek 
sápadtak, de azért van pleochroismusok. A legutoljára kivált ásványok közé 
tartoznak az augitok, a melyek olyan apró mikrokristálykák, hogy kis nagyí
tás mellett csak szürke pontoknak látszanak.

m
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Ezen hypersthen-augittrachytot jó darabon láttam szálban. A patak 
ebbe vájta ágyát. Elválási lapjai különböző irányban vannak.

d) Feljebb a patakban és az út mellett veres agyagot találunk, a mely 
helyenként olyan tiszta, hogy festeni lehetne vele. Figyelmes kereséssel 
olyanra is akadunk, melyben még földpátszemek vannak, a melyek elárulják, 
hogy a veres agyag a pyroxentrachytnak eredeti helyén való mállási termé
nye. Találtam ezen a környéken még ép, kemény, veres pyroxentrachytot is, 
opálgömbökkel; továbbá olyat, a mely részben fekete, részben veres.

e) Közel ezen helyhez EK-i irányban Német-Kucsóva határában egy 
pyroxentrachyt kőbányát találunk, a melynek felső részén vékony táblás 
elválások dőlnek 20° alatt éjszakra.

Ezen veresbarnás, szürke, tömör kőzet szabad szemmel nézve hasonlít 
az előbbeni kőzethez. Földpátján látjuk, hogy részben kaolinos. Ezeken 
kívül észreveszünk még pyroxeneket, melyek legnagyobbja se hosszabb négy 
mm-nél.

Mikroszkóppal az alapanyagot mikrokristályosnak találjuk. A mikro- 
kristályok jóval nagyobbak, mint az előbbeni kőzetekben. Számra nézve első 
helyen említendők közülök a földpát-léczek, amelyek nagyobbára ikrek, 25° 
körül levő elsötétedéssel; körvonaluk nem olyan éles, mint az előbbenieké.

Nagyon sok az augit-mikrolithok száma is, a melyek szem-, nem pedig 
oszlop alakúak. Magnetit-szem, részben oxydálva, elég bőven van a mikrokris- 
tályok között. Helyenként kevés, nem kristálvodott, szürke, szemcsés magma 
maradt vissza, a mely azonban polár-fényben fehéres színnel kezd deren
geni. Az alapanyag hasonlóan festi a lángot a Na és K színével, mint az 
előbbeniek, de nehezebben olvad (olv. =  3. Szabó).

A nagy ásványok között a földpátok minden tekintetben hasonlítanak 
az előbb leírt pyroxentrachytok földpátjához. Lángkisérletük alapján anor- 
thit- és bytoivnit-sorozsLtra, kell következtetnünk. Egyik földpátban az iker
lemezekkel egy közös helyzetben hypersthen-oszlopkát is találtam.

Hypersthen ezen kőzetben sincs sok, és a mi van, az is elváltozott, 
erősen kimart felületű. Rendesen a hypersthenek egész külseje apró augit- 
szemekkel van ellepve kisebb-nagyobb vastagságban. Egyik hypersthenben 
augit-szemekkel környezett 38° alatt sötétedő augit-kristálykát találtam, 
a melyet azonban nem tartok idősebbnek a bezáró hypersthennól, hanem 
azt gondolom róla, hogy egy igen mélyre mart odúba telepedett augitka, 
a mely nézetet erősen támogatja az apró augit-mikrolith-ráma is. Az augit 
ezen kőzetben is az utolsó kristályodási terméknek látszik lenni, olyan mag
mából, a mely a hyperstheneket már inkább oldotta, mint újakat formált 
volna. E hypersthenek pleochroismusa c =  zöld, b =  sárgászöld a =  
vereses zöld. Hämatit van beléjök zárva.

Angit-ból a sok mikrokristályon kívül elvétve nagyobb is fordul előr. 
de ezek is többnyire szemcsés halmazoknak bizonyulnak polárfényben.

( i i )
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Tehát ezen kőbánya kőzete szintén hypersthen-augittrachyt.
f )  Még egy ponton találtam szálban pyroxentr achy tot, t. i. a Latorcza 

"túlsó, jobb oldalán. Kölcséntöl egyenesen Ny-ra a kiugró hegy orron van egy 
pyroxentrachyt-kőbánya. A trachyt lelett következik azon pyroxentrachvt- 
brecciás tufa, a melyben, mint fent említém, növénylenyomatokat találtunk.

Szabad szemmel nézve ezen pyroxentrachyt hasonlít az előbbihez.
Mikroszkóppal az alapanyagot szintén mikro kristályosnak találjuk. 

A mikrokristályok nem olyan igen aprók, mint a kustánfalviak voltak, hanem 
inkább a nagyobbszemű kucsovai pyroxentrachyt alapanyagához hasonlíta
nak. Az apró kristálykák ugyanazon ásványfajtákhoz tartoznak, melyeket 
az előbbeni trachytokban is találtunk, tehátföldpótok, augitok és magnetitek, 
de ezek nem válnak ki olyan tisztán, olyan éles határokkal, mint az előb- 
beniekben. A földpátkák többnyire zsindelyalakú ikrek, melyek egyik fele 
sokszor kinyúl a másik felett. Az augit aránylag kevesebb, mint az élőbbem
ben és nem annyira szem-, mint inkább oszlopalakú. Magnetit nincs benne 
sok, és nem szegődik olyan hűen az augithoz, mint az előbbeniekben. Úgy 
az augit, mint a magnetit részben oxydálódott. Az alapanyag lángkisérlete 
hasonlít az előbbeniéhez: I Na =  2—3, K =  0, Olv. 1—2; II Na =  2—3, 
K =  0, Olv. =  3 barna; III Na =  3—4, K - 2— 1.

A nagyobb ásványokat tekintve, már találunk különbséget ezen és a 
Latorcza másik partjáról leírt kőzetek között, mert földpátja a lángkisérlet 
szerint mindjárt labradorit sorozatú (I Na =  2—3, K =  0, Olv. =  2; II 
Na =  2—3, K — 0, Olv. 3—4; III Na — 3—4, K =  1). Egyeseknek 
elsötétedése 30° felett következik be, de vannak 20° alatt sötétedők is. Sok 
földpát a rendes iker-összenövés helyett összekuszált halmazokká csoporto- 
súl. Egyesek a hasadási vonalak mentén kaolinosodnak, másoknak belsejé
ben vereses barna, kaolinos alapanyag van, a melyet ép, tiszta földpátburok 
környez.

Az alapanyag mikrokristályain kívül van benne néhány nagyobb 
augit, közöttük egy 11 ikerlemezből álló iker. Az augitok körvonala nem ép, 
össze vannak repedezve, egy helyütt szemcsés halmazzá csoportosulnak. 
Színük világos sárgás zöld, pleochroismusuk alig észrevehető, elsötétedésük 
felmegy 45°-ig.

Nevezetes dolog, hogy ezen kőzetben hypersthent egyáltalában nem 
találtam, tehát ez augittrachyt.

g) Ugyanezen bányából hoztam nagyon tetszetős zöld opált is, a mely 
felületén vastag, fehér földes kéreggel, tripoli-val van borítva. Belsejében is 
vannak vékony, világosabb színű erek, a melyek a kezdődő stádiumai egy 
olyanféle elváltozásnak, mely a felületen a vastag tripoli-kerget hozta 
letre.

Mikroszkóppal meggyőződünk arról, hogy egészen isotrop anyagból 
áll. Helyenként zöldes sárgás limonitos foltok vannak benne.

( 12)



MUNKÁCS GEOLÓGIÁJÁHOZ.

Ezzel összefüggésben megemlítem, hogy opál Munkács vidékének 
trachytkőzeteiben sok helyütt fordul elő. Oroszvégtóí északra Traxler úr 
szőlőjében nagyon szép fehér opált gyűjtöttem, a melyben különböző növé
nyek, közöttük dr. Staub úr szerint Glyptostrobus Europäern tírngt. sp. 
kövült maradványa foglaltatik. Traxler úr szívességéből Selesztó falu  
Zsornina hegyéről van egyetemi gyűjteményünkben hasonló faopál.

h ) A munkácsi vár (Várpalánka) tetején a déli oldalon a belső bástyán 
találtam szálban, kékes és veres színben váltakozó trachytot, a mely likacsos, 
laza szerkezete és nagyobb (7 mm átmérőjű is) földpátjai által már szabad 
szemmel nézve is különbözik az előbb tárgyalt trachytoktól.

Mikroszkóppal még nagyobb a különbség. Alapanyaga először is 
nem mikrokristályos. Sárgás szürke magma uralkodik benne, a mely nem 
egészen amorph, nagyobb részben derengni kezd polarizált fényben; másod
szor hiányzik a sok augit-mikrolith, a mely az előbbeni kőzetek alapanya
gának majdnem fele részét tette ; e helyett vékony, karcsú limonit-pálcziká- 
kat találunk benne, a melyek, úgy látszik, átalakult pyroxen-mikrolithok.. 
Földpát-mikrolith van az alapanyagban, de nem válnak ki olyan élesen, 
mint az első pyroxentrachytokban. Bőven találjuk a magnetitot is szem, pál- 
czika és koczka alakjában, de egy részük a vastartalmú ásványok elbomlá- 
sából származott. Részben limonitosodva vannak. Az alapanyag lángkisérlete 
a következő: I. Na =  Í2—3, K =  0, Olv. =  1—2; II. Na =  2—3, K =  0, 
Olv. =  3; III. Na =  3, K =  2— 1.

A nagyobb ásványok között a földpátok elég épek, némelyek azonban 
kaolinosodni kezdenek, vagy alapanyagot tartalmaznak zárványként. A láng- 
kisérlet szerint az andesin- es lakra dor it-sorozatba látszanak tartozni 
(I. Na =  3—4, K =  0, Olv. =  3; II. Na =  3—4, K =  0, Olv. =  4; III. 
Na =  4—5, K =  1—2). Elsötétedésük 30° fölé emelkedik, de nagyon sok 
van, a mely 20° alatt sötétedik.

A pyroxenek közül határozottan hypersthen van benne több. Előfordul
nak nagyobb kristályok is közöttük, de több az apróbb. Nem egészen épek ; 
magnetit-keretjük van, vagy belsejükben is magnetit vált ki, főként a haránt- 
repedéseken. Pleochroismusuk erős: c zöld (mint az augité), b sárgás zöldes- 
barna, a veresbarna. Harántmetszetben a ooPoo (100) és ooPoo (010) 
lappárokat erősebben találjuk kiképződve, mint a ooP (110)-1.

Augit a hypersthenhez hasonlítva nagyon kevés van. Kristályai nem 
épek, végeiken nagyon le vannak olvadva. Színük világos sárgás zöld, 
pleochroismusuk csekély.

Már a sok hypersthen is új ezen kőzetben, de mint egész új ásvány 
előfordul az ampáiból, habár csak nagyon alárendelten. Nagyon el van vál
tozva, vastag magnetit-keret veszi körül. Elsötétedése 15° alatt következik 
be, a jó hasadási irányhoz. Pleochroismusa c irányában tűzveres, erre derék
szög alatt zöldes sárga.

13
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Magnetitos és limonitos foltok vannak még benne, a melyek vagy 
amphibol, vagy biotit elváltozásából származnak.

A munkácsi vár kőzete tehát olyan hyper sthen-augit-amphibol-trachyt, 
a mely lényegesen különbözik az előbbeni tiszta pyroxentracnytoktól.

Ezek azon kőzetek, a melyeket Munkács vidékén magam gyűjtöttem.
i )  Báthory Gusztáv mérnök úrtól kaptam nehány kőzetet, a melyek 

igen fontosak azért, mert ezeket használták a munkács-beszkidi vasút építé
sénél. Ezek részben megegyeznek a most vázolt kőzetekkel. Közülök most 
csupán csak egyet akarok megemlíteni, t. i. a munkácsi Kishegy kőzetét, 
a melyet a mérnök úr közlése szerint különösen koczkakövekre használtak, 
habár mállott volta miatt erre nem látszik valami nagyon alkalmasnak. 
Földpátja ennek is andesin. Egy apró vékony csiszolatban láttam, hogy 
alapanyaga szürkés amorph magma, a melyben csak néhány földpát van a 
sok apró magnetitszem mellett. A kisebb földpátok közt vannak az oldalok
kal egyközösen sötétedők. Ezenkívül vannak nagyobb magnetitos és háma- 
titos halmazok, a melyek összeségükben tisztán mutatják, hogy valami jól 
hasadó ásvány, biotit vagy amphibol elváltozásából származnak; valószí
nűbb azonban a biotit azért, mert szabad szemmel is látunk a kézi példány
ban veres biotitféle lemezeket.

ADATOK MUNKÁCS KÖRNYÉKÉNEK FOSSZIL FLÓRÁJÁHOZ.
Dr. Staub M óR icz-tól.*

(Egy táblával.)

A vidék, melyen a következőkben fölsorolandó növénymaradványokat 
magam 1887-ben és a következő évben tisztelt tagtársunk, dr. Traxler 
L ászló úr ritka buzgalommal gyűjtött, útitársam dr. Szádeczky Gyula tag
társunk ur értekezésében van leírva.** Abban a reményben, hogy a Latorcza 
széles völgyét beszegélyező hegyek trachyttufájában gazdag gyűjtést eszkö
zölhetünk, csalódtunk; de még a gyűjtött példányok többségének állapotja 
sem olyan, mely a kutató vágyait kielégíteni képes volna; mindazonáltal a 
kirándulásnak olyan eredménye is van, mely indokolja a közlést.

Munkácstól EK-re a Latorcza jobb partján fekszik Kustánfalva községe, 
melynek környékén a következő növényfajokat gyűjtöttem: Phoenicites 
borealis F r ., cf. Quercus Drymeja U ng . (Qu . pseudoilex Kov.), cf. Quercus 
pseudorobur Kov., cf. Fagus Deucalionis U ng ., cf. Carpinus grandis U ng., 
Ficus tiliaefolia A l . B r ., cf. Acer integerrimum Vív. (A. trachyticum Kov.),

* Előadta az 1889. márczius 6-án tartott szakülésen.
** L. e füzet második czikkét.
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