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BEVEZETÉS.
Eperjesen kétévi tartózkodásom alatt szabad időmben minden rend

szer nélkül tett kirándulásaim szerény eredményét, számos helyen tett 
észleleteimet és a gyűjtött anyag feldolgozása után az azokra alapított kö
vetkeztetéseimet, leszek bátor bemutatni. A vidék geológiai s még inkább 
kőzettani szempontból véve nem igen változatos; de azért vannak számos 
oly pontjai, melyeken valóban érdekes észleletek tehetők, vagy a tudo
mányra nézve becses tárgyak gyűjthetők, s ezeket akarom ezen értekező, 
semben különösen megjelölni, hogy bárki kiindulási pontokul fölhasznál
hassa azokat további vizsgálódásokig. •

Saját észlelcteimen kívül ez értekezésem összeállításánál támaszko
dom azon legújabb adatokra is, melyek e környék fölött eddigelé meg
jelentek, különösen a bécsi bir. geol. intézet évkönyvében *) Haucr és 
Richtofen jelentésére a vidék geológiai fölvételéről és Hazslinszky Frigyes 
tanár úr értekezéseire **), kinek különösen nagy köszönettel tartozom 
azon számos útmutatásokért, melyekkel mint azon vidéknek tapasztalt is
merője, mindenkor a legelőzékenyebb szívességgel szolgált.

A vidék főkőzeteinek egymáshozi viszonyait biztosan meghatározni 
nem lehet feladatom, miután erre elegendő részletes adatokat ily rövid 
idő alatt nem gyiijthettem ; én csak annyit fogok minden kőzetről külön 
mondani, mennyit magam is észleltem, s ha itt-ott következtetéseket teszek 
a múltra nézve, ezeknek lehetőségét az észleltek után senki sem fogja 
kétségbe vonhatni. Különös tekintettel leszek a geológiai viszonyokon kí
vül az Eperjes környékén előjövő kőzetek petrographiai ismertetésére s

*) Jabrb. dór geol. Reichsanstalfc 1S59. Nr. 3. 399. lap.
**) Jabrb. dér geol. Roichsanstalt 1852 Nr. 2. 87. lap és Pressburgernaturwis- 

senschaftlicher Véréin.
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azoknak alkalmaztatására az iparban, nemkülönben az azokban foglalt 
ásványokra is,

A vidé krölgeologiai tnrkepet készíteni feleslegesnek tártára, meny
nyiben az, mint említem nem változatos s a bécsi bir. gcol. intézet tér
képe is elég hű. A vidékről sokkal világosabb átnézetet lehet szerezni a 
két átmetszetböl, melyeket az eddigi észleletck alapján elkészítve érteke
zésemhez csatolok.

Az első (I) E—D irányban mintegy 5 mértföldnyi hosszban van 
véve, kezdődik Deméthén túl, átmegy Eperjesen s tart a somosujfalúsi 
völgyön át a délre legközelebb „Flusta“ nevű gránit hegységig.

A második (II) Ny.—K irányban 21/.2 mértföld hosszban vétetett, 
kezdődik a sárosi várhegyen túl s Eperjesen és Sóváron áthaladva vég
ződik a sósujfalusi várhegyen.

Az ezen átmetszetekben följegyzett kőzetek közül a következőkről 
fogok az itt látható rendben bővebben szólni.

A) Vízi képletek.

I. Má s o d  k o r i a k .
1. Triasmész.
2. Neocom márga és márgapala.

II. H a r m a d k o r i a k .
3. Oligocen homokkő és mészdús agyagpala,
4. Neogen agyagmárga (és tályag).
5. Trachittuff.

III. I) i 1 u v i u m.
6. Lősz.
7. Nyirok.

IV. A l i n v i u m .
8. Mésztuíl.
9. Iszapos agyag és televény.

B) Eruptív-képletek.
10. Szürke- v. amphibol-trachyl.

A) Víz i  képletek.
1. Triasmész.

Ezen kőzet legközelebb délre Somosújfalun s nyugatra Lipóczon 
alkot magasabb hegyeket keskeny szakadozott völgyekkel. A szemcsés, 
mészpáterekkel átszőtt mészkő a rétegességnek alig bir nyomával, szine

2
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sárgás szürkétől barnás feketéig változó. (Szövegét illetőleg leginkább a 
dolomithoz hasonlít; mert mint az egészen át meg áthasadozva lévén, cse
kély ütésnél is apróbb nagyobb szögletes darabokra hull s ebből magya
rázható ki a hegyek alján összegyűlő rnészdara-halmok képződése. Nagy
ban tekintve, kopasz, sziklás csúcsokat és magasan felálló szaggatott szik
lacsoportokat képez, melyek Lipócz körül, különösen a lipóezi vár völ
gyében nagyszerüségök és phantastikus. alakzataik által meglepnek min
den a természet iránt fogékony lelket. A lipóezi völgy közepe táján pél
dáéi egy nagyszerű kaput képező sziklacsoportozat tetején balfelöl a „Ka- 
mena baba'* vagyis kőasszony rémíti alakja, jobbfelöl őrtorony gyanánt 
a sziklacsoportozat fölött még vagy 60 lábnyira emelkedő ,.Nos" magya
rul orr égretörö sziklaoszlop leköti a tourista úgy, mint a természetbú
vár figyelmét. A hatalmas sziklakapun át a felső keskeny völgyből vad 
hegyi patak festői vízesést képezve két ölnyi magasságról zuhan le s a ki
táguló alsó völgyben tovább iramodik. A „Kamena baba'1 a képzelem ál
tal segíttetve, gyermeket ölében tartó köasszonynak rémlik, mihez a nép 
mondákat is köt, melyeknek legszebbikét Tompa Mihály jeles költőnk dol
gozta föl.

A mész-sziklacsoportok képződését a víz hatásából magyarázom 
ki, mely által e környéken idő folytában a geologai elökorban hatalmas 
denudatio történt. A sziklacsoportozatok közti tér a legmagasabb szikla 
magasságáig legalább ki volt töltve hasonló anyaggal, t. i. porhanyós vagy 
darára széthulló mészszel s c3ak egyes pontokon. — a mostanáig meg
maradt sziklák — volt összetartóbb, szilárdabb a mészkő; ennek követ
keztében természetes, hogy hosszú idő folytában a porhanyós, darás mészkő 
a víz állal kimosatva el vitetett s völgyek állottak elé, de a szilárdabb 
mész magvak gyanánt mai napig is fönnmaradt megjelölve körülbelül 
azon magasságot, melyig a mész ezen hegyek képződésénél emeltetett.

Szerves zárványok nyomát sem találtam a mészkőben, szervetlenek 
közt a .közönséges mészpáton kívül «a pyritet említem, mely némely he
lyeken nagy mennyiségben van benne elszórva, de a felületen közönsé
gesen pseudomorph limonitté változva.

Megemlítésre méltónak taglóm azon kisszerű barlangot is, melynek 
bemeneté Lipóczfalutól északra, a Lacsnóra vezető úttól balra eső hegy
oldalon bokrok közt elrejtve van. Magam is benne voltam, de a szüksé
ges eszközök hiányában közelebbről meg nem vizsgálhattam. Mindjárt az 
alacsony bejárás után egy terjedelmes boltozatos, meglehetősen száraz te
rem következik, melynek falait és padolatát legfeljebb csepkőkéreg vonja 
be, innen több irányban oldalvást és lefelé nyúlnak keskeny, nehezen já r
ható ürmenetek, melyek csak kevés helyen tágulnak ki, de sehol sem va
lami feltűnő nagy teremmé. Mélyebb nedvesebb lévén a barlang, a bolto-
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zatról és falakról már apró slalagmitek is csüngnek s a köszildás padola- 
ton slalagmitek emelkednek.

Ipari czélokra a mészkő dolomitos szövege miatt nem igen talál al* 
kalmazást, kőfaragói munkákra épen nem szolgáltat anyagot. Somostól 
Kassa fele' az országutat kavicsozzák vele, de e célra igen rósz; mert szá
raz időben könnyen fölszálló szürke por, erős időben pedig sár földi az 
utat. Ha traeliytkavicsokkal keverik, sokkal jobb kavicsozási anyagot ád- 
A Licse'rten belőle egetett ínesznek legnagyobb részét Eperjes hasz
nálja fel.

2. Neocom-márga és márgapalák.
Ezen közetek Eperjestől északra 2 mértföldnyire keskeny szallag 

alakjában ENNy — DKK irányban elvonuló laposliátú hegyeket képeznek, 
keletre mélyen benyúlnak Zemplénbe, ENyNy-ra pedig megszakított vo
nalban Galíciába.

En Deméthén vizsgáltam meg közelebbről a rétegeket, melyek 
anyagra és színre nézve igen változók. A falutól ENyNy-ra már mesziről 
feltűnő 5 kopasz, fehér kúp emelkedik, melyek anyaga szürkés-fehér, rit
kábban zöldes vagy vöröses igen tömött mészmárga, a Neocom rétegek 
fötömege. Ez helyenként 1" '—5"-nyi vastag mészpáterekkel át meg át 
van szőve, azonkívül igen sok, néha fej nagyságú szarúkőfészkeket, sőt 
4—5"-nyi szarukőrétegecskéket is foglal magába. A rétegek össze-vissza 
töredezettek s ritkán lépnek fel egy lábnál vastagabb s 12°-nél nagyobb 
táblákban, melyeket — különösen az első kúp lejtőjén kiálló zöld foltos 
vörös márványhoz hasonlókat — törve márvány lapok gyanánt célsze
rűen lehetne használni.

A mészmárga által képezett kúpok lejtőin és a völgyben hol szür
késsárga porhanyós s igen töredezetten palás —, hol hasonló szöveg mel
lett zöldes sziníi agyagos vagy homokos márgák lépnek fel; ezek gyak
ran egészen vörös, földes agyaggá mállvák, melybe márványhoz hasonló 
szilárd márgarétegek vannak szabálytalanúl rétegezve.

Végre Deméthe K. oldalán a palás márgák vöröses vagy zöldes ho. 
mokköbe mennek által.

Mind ezen rétegek általában véve nagy fokú dőléssel 1). felé haj
lanak, csapásuk követi tehát a K Ny. irányban vonuló hegységet.

A szilárd mészmárgát az említett 5 kúp elsején nagy mennyiségben 
törik s kavicsozzák vele Kapitol kezdve líaszlaviczáig az országutat s 
ezen célra igen jó anyagnak bizonyodott. Az út oly sima egyöntetű és 
kemény, hogy valódi élvezet rajta kocsikázni s csak a Szcpességben, hol 
hasonló anyaggal kavicsoznak, találtam hasonló minőségű utat. A mész
márga e jeles minőségét hydrauli tulajdonságának köszöni, melynél fogva
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porrá zuzatva a kellő mennyiségű viz hozzájárultával ismét összetartó, 
egyöntetű anyagot képez, melynek kellő keménységet a nagy mennyi
ségű szarukőfészkek széttört és elszórt darabjai adnak. Zemplén megyé
ben, Mogyorócskán egy sárgás-szürke vagy vöröses szinö földes, szarukő- 
ment féleségből Benczúr és társa csakugyan égetnek is jó minőségű ce
mentet; de én Mogyorócskát nem tartom a jó minőségű cement- 
márga egyedüli lolholyének, Deméthe környékén is külső tulajdon
ságokban megegyező anyag bőven jön elő, melylyel csak több rendbeli 
próbát kellene tenni a keverés kedvező arányának kipuhatolása végett, 
s bizton hiszem, hogy több helyen lehetne az építészetre oly fontos ce
mentet előállítani.

Szerves zárványokat csak hosszú keresés után sikerült találuom a 
szilárd mészroárgában, s ezek :

1. Aptychus-ok meglehetősen jól megtartva.
2. Ammom’tok, melynek csupán töredékéit lehet a meszmárgából 

kiütni s azért csak egy fajt sikerült némi biztossággal meghatároznom s 
ez az

Amm. Asterianus d’Orb.
A meghatározás összehasonlítás útján történt számos jól megtartott 

ily fajú példányokkal, melyeket Hantken társulati titkár úr múlt évi Dec. 
hó 11-én tartott ülésben Lábatlan vidékének neocom rétegeiből bemuta
tott. A felette tartott értekezletből kitűnt, hogy a kőzetek, melyeknek 
egyikéből való az Amm. Asterianus, anyagra nézve is megegyeznek a 
deméthei rétegekkel; hogy tehát ezek kétségén kívül teljesen egykorúnk 
azokkal.

A leirt neocomrétegeknek feküjét képezi egy hatalmas táblás, erő
sen felállított s délnek hajló rétegekben előjövő homokkő, mely a Rasz- 
lavicza felé vezető országúton mindjárt Deméthe után nagy partokat 
képez; fedüjét pedig ismét homokkő, mint ez Deméthétöl délre lehet 
észlelni.

A neocomrétegek tehát az úgynevezett kárpáti homokkőbe vannak 
rétegezve, melyek közt a feküt képező valószínűleg szinte krétaképleti, a
fedüt képező ellenben már harmadkori képződmény.

/

II. íiarmurikori képződmények.
3. Ohgocen homokkő és meszes agyagpala.

Ezen kőzetek Eperjes környékének alacsonyabb hegyeit alkotják s 
a Tárca folyó mentében többnyire meredek partokkal vagy falakkal biró 
terjedelmes dombokat képeznek, melyek számos keskeny völgy, szorulat
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által vannak átszőve világosan tanúsítva a vizeknek itteni sokszoros mű
ködését a múltban úgy, mint jelenben is.

A rétegek dőlésének nagysága és iránya igen változik, mi oly nagy 
téren elterjedt, sokszorosan emelt és hajtott rétegeknél természetes. 
Eperjei közvetlen környezetében, különösen a Tárcza jobb partja men
tében csekély különbséggel 10 — 14°-nyi szöggel K v KKD-re, tehát a 
sóvári trachythegysor felé dőlnek a rétegek, a csapás tehát párhuzamosan 
halad azon hegysorral; a Tárcza bal partján az Eperjes fölött emelkedő 
Dubrava dombok rétegeinél ellenben DK. irányú, a csapás pedig szinte 
cltérüleg a Kapi-Sárosi különvált K ról Ny.ra futó trachythegysor 
irányához hajlik.

Ezen tények, különösen az első, nem igen látszanak muta ni a tra- 
chytbefolyását az emelésnél; de közvetlenül a trachythegyck alján tett 
észleleteimböl kétségtelenül kitűnik a trachytnak hatása namcsak emelő- 
leg, de átalakítólag (metamorphizálás által) is.

A homokkő egyes rétegeinek vastagsága igen változik, néhol 1 
ölnyi hatalmas tömegekben vonulnak végig, de rendesen vékonyabbak 
s sokszorosan váltakoznak laza, agyagos homokkőrétegekkcl és meszes 
agyagpalával, különösen a felületen cs ehez közel, hol a mállásfolyam a 
rétegek lazulását és porladozását elősegíti.

• A homokkő színe a mélyebb rétegekben, hol a mállásnak nem volt 
még kitéve, rendesen kékes szürke; a felsőbb rétegekben fokonként 
piszkos sárgásba és veres foltosba megy át, mivel itt az esővíz és a lég
beliek behatása következtében vasoxydhydrát válik ki, s hogy ezen vál
tozás kívülről befelé megy véghez, bizonyítja sok táblás réteg, melybe a 
mállásfolyam bizonyos darabig haladt s ott sárga veres gyűrű alakjában 
körülővedzi a közepet elfoglaló változatlan szürke homokkövet.

Ezen mállásfolyam által a közét szövege is változik, mert mig a 
kékes szürke homokkő erősen összetartó és tömött, addig a sárgás színű 
likacsos és már kissé porhanyós.

Mechanikai elemzés alá vetvén több helyről a homokkövet azt ta
láltam, hogy a kötszer tiszta mész, mert ez a sósav által pezsgés közt tő 
kéletesen feloldatva eltávolíttatott. A hátramaradt szemcséket megvizsgál
ván azt találtam, hogy nagyobbrészt fehér vagy sárgás zsirfénybe hajló 
quarcból és kisebbrészt apró fehér szabálytalan csillámlevelkékböl állanak; 
a földpát üvegfényü hasadási lapok által csak itt ott árulta el magát s 
végre ritkán elszórt fekete csillogó szemecskékben turmalint gyanítok.

A homokkő változatos rétegeit majd mindenütt födi meszes agyag
pala, a magasabb dombok tetején, mivel innen a viz folyvást mossa, 2— 
3°-nyi, ez k alján, a völgyekben vagy az alacsonyabb dombokon egész 
5°-nyi vastagságban. A homokkövei megegyező rétegességénél fogva a
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mésztartalmú agyagpalának avval együtt kellett fölemeltetnie’s Így ugyan
azon képződési korszakba tartozik.

Gc rgelaka falútól E.-K-re, a tcrnyei Sztras déli alján nevezetes clö- 
jövetelo van mindezen rétegeknek; itt ugyanis a rétegek csaknem egé
szen fölállítva a Sztrástól ellenkezően dűlnek s egy mély vízmosás által 
vannak mintegy 600 ölnyi hosszaságban kitárva.

A homokkő hatalmas rétegei palás agyaggal váltakoznak, mig nem 
csupán a mésztartalmú agyagpala finom rétegei következnek s ezt végre 
egészen laza kavics födi tetemes vastagságban. E kavics egész fejnagy- 
ságu mészköhömpölyökből és kisebb szarukő-görgyületekböl áll, melyek 
agyagos meszes homokban vannak elszórva. Mivel azon görgyületek 
anyagra nézve tökéletesen megegyeznek a Deméthén észlelt s a Cserhó 
hegység déli alján elvonuló neocomrétegek mészmárgájával saz ebben el
szórt szarukőfészkekkel: azért bizton felvehető, hogy a viz által gömbö
lyűre mosatva onnan hozattak ide.

Hogy e kavicsréteg a fellendített homokkő és mésztartalmú agyag
pala legfelsőbb rétegeihez, tehát azokkal egy képlethez tartozik, azt onnan 
következtetem, hogy tracbytgörgyilletnek legkisebb példányát hosszabb 
kutatás után sem bírtam lelni, holott a felülethez közeli alluvium rétegben 
egyedül a trachytdarabok képezik az összeálló kemény részeket.

A mészmárga és szarúköhömpölyökből álló kavicsrétegnek, vala
mint a fekti homokkőnek és agyagpalának annálfogva képződnie kellett, 
mielőtt a trachyt feltolult, mielőtt még létezett volna a mostani ternyei 
Sztras; mert csak így lehet képzelni a görgyüictijek a Sztras déli alján 
lerakodását annak északi felén elterülő hegyekből, trachythömpölyök hoz- 
zákeveredése nélkül.

Különben hasonló kavicsos és conglomeratos rétegek más helyütt is 
képezik födüjét a homokkőnek és agyagpalának.

Az agyagpala általában töredezetten finom palás, meglehetősen tö
mött s felülete gyakran zsírfénybe hajló, sokszor csillámlevelkéktöl csillogó 
is ; színe rendesen piszkos sötét szürke, de a patak el válási felületén több
nyire még sötétebb a kivállott manganfeléleg által föstetve. Sósavval élén
ken pezseg, tehát szénsavas mész elég van benne.

Rétegeinek dőlése még szabálytalanabb, mint a homokkőé; az ala
csonyabb dombok felületével rendesen párhuzamosan feküsznek azok, mi 
a vékony palák hajlékonságából könnyen kimagyarázható, csak a maga
sabb hegyeken vannak a rétegek minden szabály nélkül összehányva és 
törve, mi ismét kétségtelen jele a hirtelen emeltetésnek.

Nevezetes az, hogy a sárosi várhegy közelében fokonként keménye- 
dik s elválási felületein fekete manganfeléleg van kiválva, az említett 
hegylejtöjén pedig, hol rétegei össze-vissza vannak hányva a közvetlen



emeltetés következtében, valódi sötétsziníi agyagpalává változott a fel
tolult trachyt hőbehatása által. 8zine itt rendesen baimásszürkc, néhol 
fekete, szövege rendetlen palás gömbölyödött elválási felületekkel, össze- 
tartósága és tömöttsége jóval nagyobb, mint egyéb helyeken.

A sárosi várhegy DK. lejtjén a mészdús agyagpala s a trachyt 
érintkezési helyét is feltaláltam; itt a trachyt egészen összetapadt az 
agyagpalával s nem ritkán ebből egyes gömbök a trachytba zárva is 
vannak, mire példát a tintái Sztrason is találtam. Még nevezetesebb az, 
hogy a várhegy DK. lejtőjén annak Vj*áíg körülbelül van az üledékes 
kőzet által befödve, azon felül a trachyt képezi a kúpot; de közel a te
tőhöz ismét kiállanak az agyagpala rétegei, mi világosan onnan van, 
mert a feltoluló kőzet elszakította azt a főrétegektől s magával emelte a 
magasba.

De nemcsak a meszes agyagpa-la rétegein észlelhetni ezen világos 
emeltetést és átváltoztatást, a homokkő szinte feltűnik itt-ott az agyag
pala alól össze-vissza hányt s töredezett rétegekben, ezenkivül kristályos 
szöveget is nyert itten, sokkal tömöttebb és keményebb, mint másutt s 
helyenként oly észrevétlenül megy át a trachytba, hogy csak közelebbi 
vizsgálatnál tűnik fel a határvonal a két kőzet közt; mindez szinte két
ségtelenül a feltolúlt izzóufolyó trachyt befolyásának eredménye.

Fintától délre a K-Xy irányban elnyúló alacsony dombok anyaga 
szinte ide számítandó, mert bizonnyal a közeli trachyt befolyása által az 
oligocenhomokkő változott a mostani attól elütő kőzetté. A kőzetet a fe
lületről kaphattam csak, mélyebben nem lévén kitárva, mért nagy fok
ban mutatkozik rajta a mállás. Keverékrészei közt leg3zámosabbak a 
körülbelül kölesszem nagyságú szürke, fehér vagy sárgás Quarcszemek, 
melyeket egy sárgás fehér, nagyobbrészt porhanyóssá mállott kötszer tart 
össze; sósavval nem pezseg s így valószínűleg opálnemü quarc lesz, mely
től az egész kőzet át van hatva. A kisebb nagyobb űrökben mindenütt 
kékesbe hajló fehér, zsirfényíi opálanyag van kiválva, néhol 6 — 8 köb 
vonalnyi alaktalan szemekben. Ezen opálszemek nem épek mindenütt; 
néme'yikén a középen láthatni a mállás kezdetét, hol fénytelen sárgás 
vagy épen porló is ; más szemeken tovább hatott már a mállás a szélek 
felé, mely fehér gyűrű alakjában körülveszi a sárgás mállásport; vannak 
végre egész üregek telvék ily porral, mely ha kihull, az üregnek belső 
falain csepköves benyulások láthatók azon maradékból, mely a mállásnak 
még ellenállott. Az egész kőzetben végre el van szórva egész l_l"'-nyi 
szabályos hatszögcs lapocskákban fekete csillám s gyakran ily lapocskák 
az opálanyagba foglalvák, mi ennek későbbi hozzájövételét bizonyossá 
teszi. — Helyenként növények szenült maradványai barna foltossá teszik 
ezen homokkövet.
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Mindezen körülmények arra mutatnak, hogy e homokkő nem egyék, mint 
kovasavtól bőven áthatott és egyébként is megváltoztatott Oligocen- 
homokkü, melyből a mészk ötszer szénsava eltávolíttatott a bő kovasav 
által. Legvalószínűbb, hogy a közvetlen közelében levő trachyt okozta 
az átváltozást egyrészt mindjárt a indulásnál kifejlődő hőség által, mely
nek befolyásától az oligocenhomokkő keverékrészei, különösen a csillám, 
újra kristályosodhatott, másrészt tán később működött kovasavforrások 
által, melyek a hézagokat az opálanyaggal kitöltötték.

Szervetlen zárványok. A sárosi várhegy környékén gyakoriak a mész- 
dús agyagpalában a calciterek és gömböeskék, azok 1—2" vastagságban 
töredezetten vonulnak át palás rétegein, ezek különösen a sárosi vár
hegyen bőven vannak behintve a sötét palába.

A sárosi várhegy lejtőjét fedő átalakított agyagpala egészen át van 
hatva fekete manganfoléleg által, de helyütt egész fejnagyságú fészkekben 
meszes agyaggal kevert barnakő (Pyrolusit) is gyakori Ezen fészkeknek 
legbensöbb magvát képezi olykor a tiszta fémásvány, vagy az agyag és a 
tisztátalan barnakö rétegenként váltakozik, sokszor a barnakő zár ma
gába agyag részleteket. Tiszta fémfényt csak a hasadási felületeken ész
lelhetni, hol e mellet rostos, lemezes szöveget s kékes fekete színt mutat s 
itt a legtisztább is ; egyéb helyeken fénytelen kékes fekete, legfeljebb 
igen kis pontokban csillogó.

Evek előtt vasnak kutatása végett vagy három ölnyi tárnát vájtak a de 
hegyoldalba, mivel vasércre némák adtak, abba hagyták, a talált tisztátalan 
barnakőt pedig a tárna előtt összehalmozták, hol a legtöbb példányt gyiíjtém 
is. Porcellán és üvegszintclcnitésre, festésre és cserépedény mázolásra 
mindamellett igen használható volna, s lehet, hogy az azelőtt létezett 
eperjesi köedénygyárban használták s a gölöncsérek használják még 
most is,

A homokkőben csekély calciterek és agyagvaskőrétegecskék emlí
tendők, mint gyakori de jelentéktelen előjövetelek; a sárosi várhegy 
homokkövének hasadékaiban apró hegyijegöc csoportozatok nem ritkák.

Szerves zárványok közt a növényiek igen gyakoriak, rendesen tökéle
tesen szenülve. A szén kisebb mennyiségben rendesen finom por alakjá
ban födi a növény helyét és lenyomatát s ha lehull innen, a mállásszülte 
vasoxydhydrát sárga szine megjelöli a növényrészek körvonalait.

Legszebbek a levéllenyomatok a somosujfalusi és radácsi kékes
szürke tömött homokkőben, mely itt a triasmészen fekszik s igy az oligo- 
cenrétcgek legalsó szintjét képezi. Állati maradványok közt csak a kagy
lók jönnek elő nehezen vagy épen meg nem határozható kőmagvak alak
jában nagyobb mennyiségben.

E kövületeket megismertette Hazslinszky Frigyes tanár úr a „Press- 
burger natorwissenschafiicher Véréin“ közlönyében megjelent „Beitráge



zűr Kenntniss des Karpatensandsteines“ cimü értekezésében s én is sze
rencsés voltam a társulat múlt évi Nov. 27-én tartott ülésén bemutatni és 
röviden ismertetni a Somos-ujfalún általam gyűjtőiteket.

A bécsi bir. geol intézet fölvétele szerint a leirt rétegek eocen kor
beliek lennének, s Hazslinszky úr sem határozza meg biztosan említett is
mertetésében a homokkőnek korát; miután azonban a kövületek közt leg
gyakoribb a Pholadomya Pusehii Goldf., mely Hantken úr nyilatkozata 
szerint leginkább az Oligocen rétegekben észlelhető, tehát jellemzőbb 
ezekre nézve, mint az eocenre; továbbá, mivel a Hazslinszky úr által 
meghatározott növényfajok máshol is inkább a miocén mint az eocen- 
lcorú rétegekben fordulnak elő: azért jogosultnak hiszem azon véle
ményt, miszerint a leirt rétegek az oligocenhez számítandók inkább, mint 
az eocénhez, s ezen okból használom én is az oligocen homokkő és mész- 
dús agyagpala elnevezést mindaddig, inig szaktudósok nem teszik tanul
mányoknak tárgyává az említett helyeken oly bőven előjövő sokféle kö
vületeknek minden nemeit s ennek nyomán egész biztossággal meg nem 
határozzák a homokkő korát.

A kövület tartalmazó homokkövet iszapolni is próbáltam foramini- 
ferákra, de mit sem találtam benne, mi előrelátható volt, miután azoknak 
gyenge héjai a quarz szemek által a homokkő képződése korában bizo
nyosan összezuzattak.

A kőszén vékony rétegekben is gyakran föllép, így Finta és Kapi 
mellett, hol én is észleltem, s a radácsi völgyben Hazslinszky észleletéi 
szerint. A kapi tintái trachyt-hegysor aljában ásni is kezdettek utána, de 
természetesen abba hagyták, miután semmi valószínűség nincs kibányá- 
zásra érdemes rétegkekben való előjövelele mellett. A kőszén\ '“ -6"-nyi 
vastagságban felváltva be van retegezve egy porhanyos homokos agyag
ban, melynek feküje szilárd, a traehytkupok közelléte miatt csaknem fel
állított homokkő, födüje palás tályog (Neogen). Az itt található barnaszén 
tömött, kissé leveles, fekete szinü, zsir-fényü, karca sötét barna. Tűzben 
hevítve meggyűl, alig ég lánggal, könnyen elalszik, megrepedezik s porrá 
hull szét (tehát porlószén) végre barnavörös hamut hagy hátra. Említett 
vastagságú rétegekben több helyen található a kőszén, mi bizonyítja, hogy 
a homokkő képződése korában igen buján tenyésztek itt a növények, de 
hogy oly körülmények voltak a vidéken, melyek a növényeknek nagy 
mennyiségben összehordatását egy helyre gátolták; hogy hiányoztak az alkal
mas három oldalról bezárt nagy ésmély medencék,illetőleg tengeröblök,hova 
a vizek áramlása halomra hordhatta volna a növények nagy mennyiségét.

A homokkövet mindenütt fedő mészdús agyagpalában szerves zár
ványoknak kevés nyomait találtam csak, úgymint Mcletta-féle pikkelye
ket s egy két faj gyéren elszórt foraminiferát, melyek közül Bolivina di- 
latata d’Orb leggyakoribb és legépebb.
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Ipari célokra a homokkövet számos helyen törik, Eperjes használa
tára csupán vagy öt kőbányában, melyeknek regi müvei tetőse az elvitt 
kőzet nagy mennyiségéből következtethető. H asználtaik:

1. Epületkönek, mihez könnyen farag-hatósága és nem nagy súlya 
miatt ajánlja magát; mivel azonban Eperjes regi házai rendesen a felület
hez közeli mállott s e miatt likaesossá vált homokkőből épitvék, ezért a 
hajcsövességi törvény érvényesítette magát azokban, a nedvesség a házak 
alapjából felszivatott s köböl köbe az első emeletekig is emelkedett; s ez 
az oka az eperjesi földszinti lakások szerfelett egészségtelen nedves álla - 
potának, melyen csak úgy lehet segíteni, ha téglarétegek váltakozva ra
katnak a homokkő közé s cement — miben Eperjes környéke hiányt nem 
szenved, — alkalmaztatok ragaszul az alapfalakban.

2. Kőfaragói munkákra, úgymint ajtóküszöbökre, lépcsőkre s nagyobb- 
szerü épületeknél_diszitési munkákra is.

3. Az eperjesi járda burkolásására, mely célra oly kitűnő, hogy e 
város járdája ritkítja párját honunkban, s ha a felületről való mállott ho 
mokkötáblák helyett az alsóbb tömött rétegekből fognak venni, a járda 
tartóssága ellen sem leend kifogás.

4. A berthóti kőbányában a homokkő egyenletes, dúsan finom
szemcsés minőségben csaknem vízszintes rétegekben jön elő, melyekből 
szabályos nagy párhuzamos oldalú táblák feszíthetök, s ezekből helyben 
jó köszörüköveket készítenek.

Neogen agyagmárga én tályag.

Ezen közetek egy képletet alkotnak, mely a Tárcza és Szekcsö fo
lyók mentében, különösen ezeknek bal partjain a sóvári trachyt-hegyek 
közvetlen aljáig elnyúlik s Sóvár környékén tetemes vastagságban föllépve 
kősót rejt magában s a később felhozandó okoknál fogva a wieliczkai 
sóképletnek megszakított folytatása gyanánt tekinthető, mely ismét amár- 
marosi és erdélyi sóképletekbcn leli a további megszakított folytatást.

Az agyagmárga és tályag a felületen vannak, s csupán csak itt ész
lelhettem én e képletet; rendesen durván palások, de rétegei igen hajlot- 
és töredezettek s helyenként az agyagot jellemző gömbölyödött elválási 
felületet mutatják.

Szine hamu vagy sárgás szürke, csilláinlevelkék fénylő pontokban 
tűnnek föl. Sósavval élénkén pezseg az agyagmárga, jele a szénsavas mész 
bőségének ; a tályag kevésbé.

Szervetlen zárványok közt első helyen említem a gypszet, mely külö
nösen Sóvár vidékén igen gyakran jön elő a felülethez közel 1'" — l"-nyi 
messzevonnló erekben vagy bennött kristályokban, melyeken a gypsz lég-
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közönségesebb öszalakját észlelhetni (t. i. |  P, »  P, *  P x j  kopott 
élekkel s kidomborodott lapokkal

A gypsz és a kősó mélyebb elöjöveteléröl a régi kőbányászat idejé
ből fenmaradt kevés biztos adatokat báró Richthofen közölte már a bécsi 
bir. geol. intézet évkönyvében.*,) Ezen adatok szerint Só váron és Sósujfalun 
ásattak aknák kősó végett vagy 02° mélységre. Az átfúrt rétegek nagyobb
részt váltakozó agyag, tályog, gypsz, mely utóbbi egész 7°-nyi vastagság
ban furatott á t ; 49°—5^° közt trachytconglomeratra (tuff.) — mely rendesen 
fedője a sónak — s az alatt 58°—62° ig sótömzsőkökre akadtak, de mivel 
telepre nem jöttek, mélyebben le nem hatoltak már.

A somosujfalusi völgy talpát befedő agyagmárgában gyakran fordul
nak elő dió nagyságú limonitfészkek és gürnök, melyek belsejében az ép 
pyrit lelhető még; ennélfogva a limonit pseudomorphja a pyritnek, mely kü
lönben górcsövi szemekben mindenütt lehető benne.

Szerves zárványok közt a kagylók helyenként tömegesek, csakhogy 
a héj a kivételnél azonnal porrá hull s csupán a kinyomat marad meg? 
melyből legfeljebb a genus ismerhető meg. Meletta-féle pikkelyek igen gya
koriak, Lamna-féle fogak sem ritkák; de hallenyomatot semmiképen sem 
lelhettem.

Végre foraminiferák mindenütt találhatók ugyan, de meglehetősen 
ritkán elszórva, sehol sem tömegesen. Az eddigelé az agyagmárgából, te
hát a képlet, legfelsőbb rétegeiből kiszedett példányok többnyire igen aprók, 
sértettek vagy pyrittel bevonvák, általában roszul megtartvák; e miatt 
meghatározásuk sok nehézséggel és bizonytalansággal jár. Hantken úr szi
ves volt a felismerhetöket ekép meghatározni:

Robulina cultrata d’Orb...........elég gyakori;
„ simplex d’Orb (?) . . . .  dto.

Bulimina pupoides d’O rb ..........  gyakori;
Uvigerina pygmca d’O rb ......... ritka;
Rotalina Brogniartii d’Orb . . . .  dto.

„ Dutemplii d’O rb ........  dto.
Rosalina vicnncnsis d’Orb; (ehez
legközelebb áll).......................  igen gyakori;
Globigerina bulloidesd’O rb .. .  gyakori;
PolystomelJa erispa d’Orb. . . .  dto.
Nonionina communis d’O rb .. .  elég gyakori.

Mindezen fajok Reuss összehasonlításai szerint**) különösen abadeni, 
möllersdorfi és nuszdorfi alsó neogen tályagban gyakoriak; a wieliczkai

*) 1859. évfoly. 3. sz. 140 lapon.
* * )  ,,Dio fossile Kanna dór Steinsalzablagerung von Wieliczka in Oalicien.
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sóképletben nagyobbrészt szinte találhatók, sőt kettő közülük a rónaszéki 
sugatagi, szlatinai, maros-újvári és tordai sóképletekböl is ismeretes.

Ezen okokból Reuss után bizton fölvehető, hogy a sóvári sóképlet 
a wieliezkaival s az említett mármarosh kkal és erdélyiekkel tökéletesen 
egykorú s az alsó-neogenhez tartozó.

Az agyagmárga és a tályog képződése és benne a só lerakodása 
ezek szerint ép úgy magyarázható ki, mint ezt Reuss telte a wieliezkaira 
nézve. A neogentenger már sokkal kisebb területet foglalt el, mint az oli- 
gocen, s inkább elzárt, időnként a nagy tengerrel közlekedő tengeröblőket, 
mintsem tavakat képezett. Az oligocen rétegek legnagyobb része ezen 
korban már felemeltetve szárazföldet képezett s ebben maradtak fon a 
mondott beltengerek vagy elzárt tengeröblök. Ezekben a sósviz gyors 
párolgása következtében kellet a sónak a mindig jobban süriidö oldatból 
kiesnie, de időközben a beltengernek uj liigitó vizinennyiséget a nagy ten
gerből nyernie, mi valószínűen nagy vizárak által történt, a midőn egy
szersmind sok iszappal terhelve jöhetett a viz, melyet a csendes beltenger
ben leejtett s így a sóval váltakozó agyagrétegeket képezhette. Később a 
só legnagyobb mennyiségének kiválása után a viz folytonos sürüdése mel
lett a gypsznek kellett az anyalúgból kiesnie, mely — mint említém — 
itten egész 7°-nyi hatalmas telepeket is képez.

Az egész képletből csak a só fordítható haszonra, melyet főzés ut
ján a 26%-os sósvizböl nyernek. A sósviz Sóváron egy 74 öl mélységű ak
nából bivalybür tömlőkben huzatik föl s nagy serpenyőkben kifözetik ; 
magassága az aknában változó, legjobb esetben 34°-nyi, de 25°-nyire is 
sülyedt már. Evenként 130,000 mázsát főznek, melyből a tiszta haszon 
tesz 600,000 forintot. 1817-ig a kősót magát bányászták, de mivel «, be
nyomuló vizet nem lehetett már föl tartóztatni, abba kellett azt hagyni. 
Sajnos, hogy a kősó-bányászat idejéből hiányzanak az adatok, melyek a 
kősó települését, hatalmasságát vagy egyéb körülményeit illetnék; csupán 
a fellendített 62 öl mélységre ásott két akna szolgálhat némi felvilágo- 
sításúl.

5. Trachyttuf.

Ezt legközelebb a kissebesi völgy elején észleltem, hol a kúpok alját 
födi, ndg tetejök felé s beljebb a völgyben a valódi szürke trachyt lép is
mét föl. A tuff szürkés fekete, kaolinszemektöl fehérpettyes s kisebb na
gyobb szögletes vagy kissé gömbölyödött trachytdarabokat zár magába.

A fenemlített fúrási adatok szerint a tuff a sótartalmú neogen agyagba 
is be van rétegezve s leggyakrabban közvetlenül födi a sótömzsökökben 
gazdag agyag réteget. E körülményből kora világos, beleesik t. a neogen 
sóképlet képződésébe.
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111. D iln v iiin i.

/ 6 \  Lösz.
A lösz Eperjes környéken az alacsonyabb hegyek lejtőin és völgyei

ben hol az oligocen, hol a neogen rétegeken nyugszik s 2—5°-nyi vastag
ságban észlelhető. Szine mint rendesen szürkés sárga, szövege nagyban 
kitünően hasadékos, különösen a kanászi völgyben, hol a hasonnevű patak 
6—lO'-nyi magas földfalait képezi, oly szabályos és oszlopszerü az, hogy 
oszlophasadékosnak nevezhető. A lösz gyakran nagy csillámlevelkékkel 
bir és homokos, sőt néhol a homok túlnyomó — mint p. a Tábor-hegyen — 
mi az oligocenhomokkö jelenléte miatt természetes. Kavicsok közt quarcz, 
mállóit trachyt s limonitszemek gyakoriak, de többnyire aprók ; nagyobb 
mennyiségben fordulnak elő Nagy-Sároson egész ököl nagyságig márga- 
concretiók, melyek belül a kiszáradás következtében hasadozottan üresek.

Szerves zárványok közt a szárazföldi és édesvízi löszcsigák majd 
mindenütt bőven fordulnak elő; korhadt növénymaradványok, néha egész 
fatörzsek gyakoriak különösen a kanászi völgyben, a lösz egyik legszebb 
előjöveti helyén.

Eperjesen s környékén a löszt téglaégetésre fordítják, a téglák a nagy 
vasöxydtartalomfól sötétvörösek, nem igen csengők s meglehetősen nehe
zek s magasabb hőfoknál könnyen olvadók, tehát minőségre nézve mint 
épületanyag nem igen múlják felül az oligocen homokkövet.

7. Nyirok.
A lősz képződésével összeesik a nyirok lerakodása, melyet különösen 

a sárosi várhegy D. K. alján lehet észlelni, honnan egyrészt a viz által 
folyvást elmosatik, de másrészt a várhegy málló trachytjából fölülről pó
toltatok is. A nyirok a hegy legalsó részén észrevétlenül átmegy a löszbe, 
melytől színre és szövegre nézve alig s csak a zárványok által különböz
tethető meg. Színe szürkés sárga, szövege finom porhanyós, mig a lösz 
sötétebb sárga és durvább porhanyós. Legnagyobb vastagsága vagy 60'-nyi, 
mit jól lehet észlelni, miután a hegy alján ily mély vízmosásnak falait ké
pezi, melyek alatt az oligocen mészdús agyagpala búvik ki. Nevezetes osz
loposán hasadékos elválása, mely tekintetben szinte hasonlít a löszhöz. 
Szerves zárványokat hosszas keresés után sem találtam benne, szervetle
nek közt mállott trachytdarabkák lelhetők csak. A szárazföldi csigák hiá
nya onnan magyarázható ki, hogy a hegylejtön lefolyó viz magával ra
gadta a könnyű héjakat s ezeket részben összezúzta, részben tovább a 
hegytől rakhatta le ; mig a nehezebb trachytiszapot azonnal ennek alján 
ejtette le. A nyirok jó minőségű termőföldet képez a várhegy lejtőjén és 
közvetlen alján.
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IV. Álliiviiim.

8. Mésztuff.
A lipóczi völgyből kifolyó patak 8 a savanyú források vize kétszer- 

szénsavas mészt bőven tartalmazva oldott állapotban, a völgy bejárásánál, 
mindjárt a savanyúforrások körül, hol ezeknek gazdagsága kis ingoványt 
képez, lerakta és folyvást lerakja a kötő szénsav elillauása miatt az egy 
szerszénsavas mészt, mely itt tuff alakjában vagy l°-nyi vastagságú réte
get alkot már. Színe sárgás szürke, gyakran vörös vasoxydliydrat kéreg
gel és foltokkal tarkázva, szövege likacsos sejtes. Gyakoriak benne a 
meszesedett gyalyak és ágdarabok, a mész által bevont bükkmakkok s 
egyéb magvak.

A lipoczi fürdő uj épületeinek épitésére 2 év előtt a legjobb sikerrel 
felhasználtatott.

9. Iszapos görgyületek és tehvény.
Eperjes környékének mostkori képződményeihez tartozik az iszap

pal kevert görgyiilet, mely a Tárcza és Szekcső folyók mentében, ezeknek 
vize által hozatva rakódott le kiáradások alkalmával, a midőn azonban az 
iszap szerepel nagyobb terjedelemben, mint például a multévjulius 10 iki 
kiáradásnál is helyenként V*'-nyi vastag iszapréteget hagyott hátraaviz. 
Az iszap korhadó szerves anyagokkal, az esővíz által összehordott tra- 
chythömpölyökkel és homokkal keverve adja a szürkés barna, porhanyós, 
könnyen művelhető és termékeny televény földet. A dombokon, hova az 
árvíz nem hathat, a mészdús agyagpalán, tályogon vagy löszön közvetle
nül fekszik a hasonminöségü televény, mely a traehythegyck nagyobb vagy 
kisebb távolsága szerint kevesebb vagy több görgyülettel van keverve s 
a legtöbb anyagot ez alatta fekvő kőzetből nyerte.

B) Eruptív képletek.

10. Szürke• vagy amphibol-trachyt.
Eperjes legközelebbi környékén csak ezen trachytfajt találtam a leg

különfélébb változatokban szín és szöveg tekintetében. E vulkáni kő
zet a környék legmagasabb kúpcsoportjait alkotja, melyek északról és ke
letről bezárják a nagy Tárczavölgyet Eperjesig; ott a sárosi várhegy ma
gán álló kúpja és a Sz.-Györgytől Kapiig DKK. irányában elnyúló 
trachythegysor, itt pedig a mindjárt Kapi aljától D. irányban elvonuló s 
a Hegyallyával összefüggő sóvári trachyt-hegyláncz.
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Az Eperjestől északra eső hegycsoport minden nevezetesebb pont
ján megvizsgáltam a trachytot, a sóvári hegyekben négy völgyet jártam be ; 
de mást, mint amphiboltraebytot nem leltem.

Az amphiboltrachyt alapanyagának szine az északi hegycsoportban 
általában szürkés vagy ettől kevésbe eltérő ; legvilágosabb, t. i. hamvas 
fehér a ternyei és tintái Sztras trachytjának alapanyaga ; a Untai Sztras 
déli alján elterülő kúpok traehytjáé ellenben fénytelen sötét-barna vagy a 
kiváltott vasoxydhydrattól vtfresbarna. A Finta és Kapi közt elnyúló hegy - 
láncz trachytjának alapanyagh piszkos hamúszürke; végre a sárosi vár
hegy traehytjáé zöldes szürke, fénytelen, úgy hogy zöldkötrachythoz hasonlít.

A sóvári hegycsoport trachytjainál az alapanyag szine nagyobbrészt 
sötétebb s igen gyakran vas által festett, de a szürke szin is gyakori.

A szöveg általában apró szemcsésen likacsos s a durva érdes tapin
tat nagyrészt a mállás fokától tételeztetik föl, az egészen épek és sötétebb 
szintiek tömöttebbek s kevésbé érdesek. Legjobban közelít a sima tapin
tató szöveghez a sárosi várhegy traehytja.

A tömöttséget 19 különböző helyről való példányon meghatározván 
találtam, hogy annak határai 2.3—3.1, a középtömöttség pedig 2.57. 
Megjegyzendő, hogy a nagyobb tömöttség leggyakrabban sötétebb színe
zettel és nagy vastartaloinmal jár.

Az amphiboltrachyt sohasem hiányzó zárványai, a földpátszemek és 
a tü alakú amphiból vagy egyforma mennyiségben vannak az alapanyag
ban elszórva, vagy azon arányban, melyben az egyik zárvány fogy, növe
kedik a másik : nevezetesen a világos alapanyagú trachytban kiválók 
mennyiségre és nagyságra az amphiboltük, a sötét alapanyagúban ellen
ben a fehér vagy sárgás földpátszemek vannak nagyobb mennyiségben je
len s nem ritkán nagyobbak lévén, porphyrdaddá teszik a szöveget, mig 
az amphiboltücskék csak csillogás által ismerhetők fe l; ilyenek különö
sen a sóvári hegycsoport általam észlelt trachytjai. Gyakori oly trachyt 
is, hol az amphibofoly gyéren van elszórva, hogy l^J'-nyi felületen alig 
egy két tü látható, de ezek tetemes nagyság által tűnnek k i ; ilyen külö
nösen a sósujfalusi várhegy traehytja.

Esetleges zárványok közt leggyakoribb az alaktalan, hasadozott. tej
fehér quarcz, mely kisebb fészkekben és erekben különösen a sárosi és 
kapi várhegyen lelhető. A sötét alapanyagú trachytban szinte közönséges 
a limonit, mely mint mállási termény a trachyt hasadékainak falait sár
gásbarnán bevonja és gyakran nagyobb lemezekben és darabokban is elő
jön. A szürke trachytban a limonitot nem észleltem, mert ebben oly ki
csiny a vastartalom, hogy legfeljebb s különösen a málló amphiból körül 
sárga és barna foltokat idéz elő a légbeliek hatásának kitett kőzetben. 
Forraszcső előtt hevítve a világos alapanyag színtelen zavaros üveggé vagy
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teher zománccá, a sötét alapanyag ellenben piszkos zöld zománccá olvad, 
mely utóbbi tünemény kétségtelen jele a nagyobb vastartalomnak.

A mellékes zárványok közt legnevezetesebb a vérpiros pyrop, mely 
repedezett igen aprótól egész mogyorónyi szemekig egyedül a sárosi vár
begy trachytjában van elég bőven elszórva. Különös, hogy kristály alak
kal nem bir, a kőzettel szorosan össze van nőve s ha abból kifejteni akarja 
az ember, apró darabokra és porrá hull szét; másodkori fekhelyen, a nyi
rokban ennélfogva nem tűnhetik föl.

A sósujfalusi várhegy völgyében a patak györgyületci közt bőven 
találtam sárga viaszopált, mely valószínűleg egy közeli trachytból való.

Hazslinszky tanár úrtól a Libánka hegy trachytjának liasadékaiból 
csinos fehér barytkristályokat kaptam, melyek szinte csak a mállás ered
ményéül tekinthetők.

A traehyt előjöveteli alakja s mállása az általam észlelt helyeken 
többféle s lényegesen függ a kőzet vegyszerkezctétől. A trachytok a felü
leten s ehez közel mind mállásnak indultak s erre nézve általában észlel
hető, hogy legelső a földpát, mely fényét elvesztvén, lassanként kaolinná 
válik s ez porhanyós szövege miatt a felületen a viz által kimosatván, 
okozza a traehyt likacsos érdes tapintatát. Később támadtatik meg a fel- 
sites alapanyag, mely az ép kőzetnél többnyire tömött még s vagy vilá
gosabb lesz, vagy ha vastartalmú a traehyt ellenkezőleg sötétebb, vöröses 
foltos színt kap s ily féleségeknél sokkal gyorsabban halad előre a töké
letes szétporlás. A barna és fekete alapanyag legjobban áll ellen a lég
beliek hatásának. Ha az alapanyag is agyaggá lesz lassanként, akkor az 
amphibói is enged már, sárgásbarna por képződvén körülötte mindig ki
sebb lesz benne az ép mag, melyből sok esetben a tisztán agyaggá mállóit 
trachytban is megmarad valamicske. Észleltem ezt a sósujfalusi várhegy 
igen mállott trachytjában és egy meglehetősen tiszta kaolinban, mely a 
Clausura völgy egy helyéről való s mely mállási végterménye egy földpát- 
dús, tán andessittrachytnak. E kaolin ugyanaz, melyet azelőtt az eperjesi 
kőedény előállítására felhasználtak.

A sárosi várhegy traehytja a felületen leginkább érezte a víz és 
légbeliek hatását, mert több ölnyi mélységig egészen át van változva : a 
tömött zöldes alapanyag földes és barna lelt, a földpát kaolinná mállott s 
az amphibói egészen eltűnt mállás következtében. E hatalmas mállás okát 
a kőzet bő széns. mésztartalmában találom : ugyanis nemcsak a mállott, de 
az ép traehyt is erősen pezseg sósavval Ezen okokból nem is állnak 
ki a hegyből köszálak, annak egész felülete gömbölyödött.

A viz ugyanis folyvást elviszi a lazult porhanyós részeket s mint 
nyirkot nagyrészt közvetlenül a hegy alján rakja le; ily módon a keleti 
oldalon helyenként már vagy GO'-nyi magasságra halmozódott össze a
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szürkés sárga nyirok. Az ép, szögletes darabok és tüskök, melyek a hegy 
tetöjénés lejtőjén hevernek, nagyrészt a várrom omladozó falaiból valók, me  ̂
lyeknek építésére mélyebben vágták a mállásnak még nem indult trachytot. 
Az egész hegy sűrű erdővel van benőve, mely a mély telev ényben jól 
tenyészik.

A ternyei vagy kopasz Sztras traehytja már jobban állott ellen a 
viz és légbeí^ck hatásának, a kőzet itt nem igen nagy, lapos szabálytala
nul szögletes darabokban áll ki a hegy felületéből s inkább trachytgör- 
gyület és dara, mint nyirok alakjában vitetik el a víztől. Itt nevezetesen 
a földpátszemek mállanak jól, mert a kiálló darabok szürke felülete telve 
van apró mélyedésekkel, melyeket azelőtt a földpátszemek töltöttek k i ; 
£z alapanyag s az amphiboltük meglehetősen épek. E hegy egykor szinte 
erdővel volt benőve, de kivágatván az s uj erdő kellő gonddal nem te* 
nyésztetvén, most legfeljebb gyalogfenyő bokrok tengődnek tar fején.

Hasonló előjöveti alakja van a trachytnak a Finta és Kapi közti 
hegyláncon, csakhogy azonkívül az is nevezetes itt, hogy hatalmas pár
huzamos, rétegeknek tetsző táblákban jön elő, melyek a hegy lejtőjére 
többnyire függőlegesen dűlnek. Itt is leginkább görgyülct és dara alakjá
ban vitetik el a trachyt a viz által, nagyobb elváló tömzsökök a meredek 
hegyoldalon gyakran kőlavinákat idézve elő, tetemes mennyiségben hal
mozódnak össze a hegy alján vagy az erdő fai között. Feltűnők itt a szá
mos mállóit darabok közt körhéjasan elváló tracliytgömbölc, melyek né
melyikéről 4—5 héjt is lefejthet az ember, mig legbclül ép és szilárd jó 
val sötétebb gömbre akad. E körülményből azt lehetne következtetni, 
hogy itt egyes pontokon már egészen tömött darabok bchullása követ
keztében előbb kihűlvén az izzónfolyó anyag, e körül aztán rétegenként 
haladt tovább a kihűlés, mely rétegek aztán a mállás által elválnak. A 
hegyláncz déli lejtője nagyon meredek lévén, egészen kopasz és kisült, 
mig északi lejtős oldalán a legszebb bükk és csererdővel van borítva.

A fintai Sztras traehytja legjobban áll ellen a viz és légbeliek hatá
sának s a hegy felületén hatalmas kószáinkat és összeálló tömegeket ké
pez. A szürke alapanyag annyiban változott, hogy likacsos lett, de mind 
az amphiból, mind a földpát megtartották még épségüket s különösen az 
utóbbi.

A fintai Sztras D K alján elterülő kúpok traehytja, mint már em
lítőm, az alapanyag sötét színe miatt elüt a hegycsoport többi trachytfajai- 
tó l; különben hatalmas, rétegekhez hasonló táblákban elöjövetelre hason
lít a Finta és Kapi közti hegyláncz trachytjához, az amphiboltük rendesen 
épek és csillogók, de a földpát már kaolinná változott benne s limonit be
vonatok közönségesek rajta.

Említésre méltó a kapi várhegy D. lejtjén kiálló sziklákat képező
3
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trachyt, melyen egész 3"' átmérőjű szabályosan gömbös foltok vannak 
elszórva. A trachyt alapanyaga hamúszürke fénytelen, a foltok ellenben 
kékes szürkék kissé fénylők s tömüttebbek. Zárványokul nem tekinthetők, 
mert az amphiboltük és földpátszemek ép úgy vannak benne, mint az alap
anyag egyéb részében. Forraszcsö előtt az alapanyag fehér zománccá, a 
tiszta foltok zavaros üveggé, az ampliibolt tartalmazók fekete zománccá 
olvadtak.

En azt tartom, hogy a foltok jelzik a trachyt eredeti, ép állapotát, 
mig a kőzet alapanyagának többi része mállás által kapta a világosabb 
színnel a likacsosabb szöveget; annak okát, mért maradtak fen itt ott sza
bályosan körös eredeti ép részletek, nem birom belátni annál kevésbé, mi
után másutt sehol sem leltem ily trachytot. Talán nagyobb a kovassavtar- 
talom a foltokban, mint a mállott alapanyagban, ezt nemcsak a f. e. ész
leltek, de a foltanyag nagyobb keménysége is látszik bizonyítani, mennyi
ben a mállott alapanyagot könnyen s az adulárt is karcolta; a kovasavra 
vegyelemzés egészen tisztába hozná e nézetet.

A sóvári hegyekben a Kis-Delna, Kis Sebes és Várallya völgyekben 
és a sósujfalu8Í várhegy környékén voltam; itt szinte mindenütt az amphi- 
bóltrachyt lép föl, de melynek alapanyaga nagyobbrészt sötét szinü, noha 
a szürke sem ritka. A várallyai és kissebesi völgyben itt ott magasan álló 
sziklatömegeket képez, de rendeseit szabálytalan sokszögű, vagy réteg- 
szerűn táblás elválást mutat.

A tnesze feltűnő sósujfalusi, meredeken felnyúló sziklás várhegy tra- 
chytja egyike a legmállottabbaknak, melyeket csak találtam e vidéken.
Az alapanyag barna, szürke és sötét vörös foltokkal; szövege likacsos és 
hasadékos, a likacsok és hasadékok belső felülete hamvas kéreggel vagy 
ockersárga csepkőképzödményekkel van beborítva. A földpát helyét fehér 
kaolinszemcsék jelölik, de a felületen ezek is elvitetettek a viz által, az 
amphiból pedig mállásnak induló gyér, de 3—4'" hosszú s 1—2"' vastag 
oszlopocskákban is jelenkezik. Az ezen trachyt által képezett magas szik
lafal tetöjén van a sósujfalusi vár utolsó maradványa, nehány ugyanezen 
trachytból és mészpalából épült fal.

Gyakran megtörténik, hogy a sziklafal egy nagy része elválik a szál
tól s a földet megrendítve lezuhan a mélységbe, ott egész sor fát ledöntve, &
mint ez vagy 4 év előtt is történt; a hegy alján számos 2 — 3 köb ölnyi 
ily leomlott trachyttuskó hever már.

A trachytot legnagyobb mennyiségben az országutak kavicsozására 
és Eperjesen az utczák kövezésére fordítják, mely célra csupán csak 
a vizek medrében összegyűlt görgyületeket vagy a hegyek alján összehal
mozódó trachytdarát és zuzadékot használják. Eredeti fekhelyén a szálból



35

a váralljai várhegyen és Sósnj-fal/i határában törik hatalmas tomzsökökben, 
melyek kőfaragói munkákra, különösen síremlékekre dolgoztatnak fel.

A trachyt viszonlagos korát a közlött adatok szerint nem nehéz meg
határozni. Hazslinszky az oligocen rétegeknél idősebbnek tartja, mivel 
azoknak dülése legtöbb esetben a trachythegyek felé ta r t; de én azt ész
leltem, hogy ez csak a távolabb eső rétegeknél van igy, a trachythegyek 
alján az oligocen rétegek vagy azokra támaszkodnak nagyfokú ellenkező 
dőléssel, ipint p. a ternyei Sztras d. alján, vagy összevissza vannak hányva 
és metamorphizálva, úgy hogy itt sem lehet mást következtetni, mint azt, 
hogy a trachyt tódulása alkalmával történt az, tehát hogy a trachyt ujabbi 
képződmény, mint az oligocen rétegek. Épen az oligocen rétegeknek sza
bálytalan dülése azt mutatja, hogy a trachyton kívül egy más tömeges 
kőzetnek is kellett a trachyttal ellenkezőleg működnie a tolulásnál, s ez a 
gránit, mely csakugyan az emelesi területen a trachythegysorral átellenben 
jön elő t. i. délre a Flusta és Branki és nyugotra ezek folytatása a Branyiszkó 
és Magúra hegylánczoknak zöme.

A gránit valószínűleg előbb tolult fel s emelte az oligocen rétegeket 
melyek dülésükben világosan mutatják is annakjhatását. A vidéknek ezen 
emelése által a földkéreg belsejében képezett hasadékok elősegíthették a 
trachyttodulást, mely az oligocenrétegeket ismét ellenkezőleg emelte és za
varta.

Ha a neogenképletben csakugyan trachyttuff van berétegezve, úgy a 
trachyttodulásnak a ncogen korszak elejére kellett esnie s bizonynyal fő- 
tényező volt azon beltenger képződésénél, melyben a só lerakódott. A neo- 
gen rétegek kimozdított és zavart létéből azonban azt kell következtetni 
hogy később még egyszer történt tömegkőzettódulás, tán a rhyolith által 
mely legközelebb már Ránkon fordul elő.
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A vonalzások jelentése.
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