
II. FELVÉTELI JELENTÉSEK.

A) H e g yv id é k i országos felvételek.

1. A Branyiszkóhegység délnyugati része Szlatvin és
Vojkóc táján.

(Jelentés az 1908. évi részletes földtani fölvételről.)

D l Posewitz Tivadar-tói.

Feladatom volt 1908. év nyarán folytatni a részletes földtani fel
vételt, kapcsolatban a múlt évek felvételeivel a 10. öv XXIV. rovat
lapon, még pedig nevezett lap északnyugati szélén, a Branyiszkó-hegy- 
ségben.

H egy- és v íz ra jz i v iszonyok.

Bejárt területünk hegysége a Branyiszkó-hegység. Sáros megyében 
Szalók és Szinyelipóc helységek között veszi kezdetét és délnek, majd 
délkeletnek húzódik, míg később délkeleti irányban folytatódik. A hegy
lánc északi része Branyiszkó-hegység nevet visel, míg délkeleti része 
Kluknó községtől kezdve nyugat felé Cérna hóra név alatt szerepel a 
térképeken. Legmagasabb csúcsa nevezett térképen belül az 1130 méter 
magas Slubica.

Területünk fő vize a Hernád folyó. Ebbe torkollik északról jövet 
több hegyipatak, úgy mint a Studena, Jasenovec és Hrisóc, míg dél 
felől a jelentékenyebb szlovinkai patak ömlik Krompach közelében a 
Hernádba.

F ö ld ta n i viszonyok.

Területünkön előfordulnak csillámpalák és ezekkel váltakozó felsit 
palák (karbonkorú palák), alsótriasz (részben perm), felsőtriasz, eocén és 
ó-holocén üledékek.
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K a rb o n k o rú  palák .

Karbonkorú palák a Branyiszkó-hegységben — bejárt területemen — 
nem fordulnak elő.

A múlt évi felvételek közben találkoztam azonban a Gölnic völgy 
vidékén hatalmasan kifejlődött karbonpala vonulattal, amely számos 
helyen dioritoktól és porphyroidoktól áttörtén kelet-, illetve észak
kelet felé húzódik tova. A 10. öv XXVI. rovat térképlapon kisrész- 
ben volt alkalmam ezeket a palákat tanulmányozni, még pedig a 
szlovinkai patak baloldalán, Szlovinka és Krompa között. Itt határosak 
ezek a palák a permi rétegekkel.

Ezen a területen a karbonpalákat a dioritok erősen átalakították.
Egy közeli kőbányában, a polgári lövölde közelében, zöld palákká 

átváltoztatott, gyűrt karbonpalákat láttam. Szlovinka felé sziklák alakjá
ban is fellépnek zöldes karbonpalák. A szomszédos kis völgyecskében 
a két forráság egyesüléséig terjednek. Ahol a porácsi patak beomlik a 
szlovinkai patakba, ott a karbonpalák átváltozása már megszűnt. A pa
lák itt északkelet felé dűlnek.

C sillám palák .

A Branyiszkó-hegységnek az a része, amely a 10. öv XXIY. rovat
lapra esik, felsitpalákkal váltakozó csillámospalákból áll. Szlatvin köz
ségtől északra csillámpalákkal találkozunk, melyek a Kvasni voda nevű 
völgy előtti völgyecskében is megvannak és folytatódnak nevezett völgy 
felé, a hol már felsitpalák vegyülnek közéjük. A Kvasna voda völgy 
alsó szakasza feltárást nem nyújt és csak a patak kanyarulatánál látunk 
sziklaalakban helytálló, meredeken DDNy. felé dűlő felsitpalát. A palák 
itt felgyűrődtek. A felsitpalák észak felé túlsúlyra jutnak és hatalmasan 
kifejlődtek a Siva skala vögyrészletben Dubrava község mellett. Itt 
hatalmas sziklatuskók hevernek szerteszét, sőt, ép úgy, mint a Kvasni 
voda völgytől északra nagyobb sziklatömegben is mutatkoznak. Hasonló 
látható a szomszédos kis Haica völgyecskében, hol a felsitpalák úgy 
mint a Siva skala völgyben egészen a hegygerincig húzódnak. A palák 
véget érnek a bieli-jarek völgye déli oldalán. Itt velük határos a triász 
mészkő, mely közvetlenül rajtuk fekszik.

Szlatvintól a meredek nyúlványon a Slubica-csúcs felé haladva, 
kezdetben csakis csillámpalával találkozunk, de amikor a hegylejtő me- 
redekebb lesz, túlsúlyra lép a felsitpala, a mely egészen a csúcsig terjed. 
Ugyanaz látható, ha Vojkóc felől tartunk a hegygerincnek. Kezdetben 
itt is csillámpala lép fel, majd pedig felsitpala, melylyel előbbi néhány-
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A Haina völgyecskétől és Dubrava községtől északra vörös palával 
találkozunk, mely a Bieli-jarek völgye alsó szakaszáig terjed, de csak a déli 
oldalon. A termőföld tele van vörös paladarabokkal, amelyek felfelé az 
erdő széléig követhetők, ahol már a felső triász mész következik. Ez a 
kövületmentes, mészpáteres, tömött, kékesszürke mészkő itt nagyobb tö
megben lép fel. Felhúzódik a hegygerincen a Eaj nevű hegyrészletre, 
és észak felé folytatódik a lap végéig. A Bieli-jarek völgye ebbe a mész
kőbe vágódott. Harakóctól keletre a hegyoldalban kevés barnavasércet 
termelnek. Említésre méltó, hogy a vörös pala közt kevés breccia itt 
is található.

Másik kis triaszkorbeli lerakodás található Dubrava község keleti 
végén. Itt is a felső triaszmészkő az uralkodó. Az egész hegyoldalon 
a «do kriz»-re vezető útkeresztezésig tömött mészpáteres sötétkékes 
mészkő szálban látható. Észak felé ez a Haina völgyecskéig terjed, ahol 
néhány vízmosásban fel van tárva. A vörös pala és a vele együtt majd
nem mindig előforduló brecciás kőzet, nevezett útkeresztezésnél s álban 
állnak és kissé felfelé, valamint déli irányban húzódnak, a Siva skala 
völgyrészlet északi oldalán.

A települési viszonyok feltárása kedvezőtlen; kövületek sem gyűjt
hetők s így csak annyit állapíthatunk meg, hogy a vörös pala és a 
mészkő a csillámos felsitpalákon fekszik. De tekintetbe véve, hogy a 
szepesi Érchegységben több helyütt találkoztam hasonló kőzetekkel, 
itt is azt a kort kell ezeknek tulajdonítanom, mint amott. Eszerint 
a vörös palát az alsó triászhoz, a mészkövet pedig a felső triászhoz 
sorozom.

E o c é n  le rakodások .

Az eocénrétegek, melyek a 10. Zon. XXIII. Col. lapon a szepesi 
Érchegység északi oldalán, Igló és Szepesolaszi vidékén, a Werfeni- 
palákra, illetve felső triász mészkövekre reáfekszenek, a Branyiszkó- 
hegység felé húzódnak. Élesen látható itt a határ az eocéndombok 
és az ezer méter magasságig emelkedő meredek -Branyiszkó-hegylánc 
között.

Az eocénrétegek konglomerátból és konglomerátos többnyire durva, 
csillámos laza homokkőből állnak, mely utóbbi többé-kevésbbé vastag 
padokban jelentkezik. Ezekhez alárendelt mennyiségben közbetelepült 
márgás pala csatlakozik. A rétegek csekély eséssel dűlnek északkeleti 
irányban; de ellenkező irányú dűlés is észlelhető némely helyütt, ami 
csekély mértékű hajlásra vall. Harakóc községtől nyugatra magas, több
nyire kopár dombok terülnek el Szepesváraljáig. A vöigy mentén itt- 
ott van feltárás. A durva csillámos, néha konglomerátos homokkő, mely
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durva padokban lép fel, majdnem vízszintesen fekszik, vagy csekély 
eséssel lejt a Branyiszkó felé. A község is a pados csillámos homok
kövén épült, mely a templom közelében és más helyütt is helytálló és a 
község utolsó házáig terjed a hegyoldalban, ahol már a triász mészkő
vel határos.

A Zsegra patak mindkét oldalán homokkő látható, mely déli 
irányban csak Dubrava község közelében kerül megint felszínre, mint
hogy közben mésztörmelék takarja el. Csak a Bieli patak északi oldalán, 
közvetlenül a mészkő mellett lép fel eocén homokkő, jeléül annak, hogy 
ez a törmelék alatt a hegység lábáig terjed. Dubrava község déli'végén 
a vékonypados homokkő márgás palarétegekkel váltakozik és lankásan 
dűl északkelet felé. Tovább dél felé a homokkő azon a meredek úton 
szálban áll, amely az Olsavka patak egyik mellékvizétől a község felé 
vezet. Itt azonban részben, mint az útbevágásban látható, már törmelék 
fedi. Dubravától Mlinisko felé csupa homokkővel találkozunk, mely a 
felhagyott malom közelében szálban áll. Homokkőpadok váltakoznak itt 
konglomerátokkal és 20° alatt délnyugat felé dűlnek. Szlatvin községtől 
északra mély vízszakadék van, ahol a vízár mindkét oldalán laza csil
lámos homokkőpadok láthatók 20°-os délnyugati dőlésben.

Szlatvin és Yojkóc között a Slubica csúcs déli lejtőjén mély víz
mosások vannak, különösen a Szlatvin patak folyik ilyen, 10 méter mély 
szakadékban, melynek alján eocénrétegek, homokkő, márgás pala és- 
konglomerát tűnnek elő a tíz méter vastag törmeléktakaró alól. Vajkóc 
faluban a kápolna közelében lévő útbevágásban két méter vastag laza 
konglomerát látható, mely az eocénképződés legalsó rétege a Branyiszká 
meredek hegyoldala tőszomszédságában.

Vojkóctól délnyugat felé az eocén kis öböl képében tűnik elő, a 
Jasenova patak mentén. Nevezett falutól a völgy felé haladva, az út
bevágásban hegyi törmelékkel borított homokkő és márgás pala látható. 
A Jasenova völgy első két északkeleti mellékvölgyében kissé felfelé hú
zódik az eocén. A felsőbb mellékvölgyecskében kezdetben homokkő mu
tatkozik; de csakhamar régi kőbányához érkezünk, ahol csillámos, ke
mény homokkő, zöldes agyagpala és kemény — quarcból és különféle régi 
palából összeállt — konglomerát váltakoznak egymással. Ezek az eocén leg
alsó rétegei. Kalyáva falu irányában és innen a Studena patak felé ha
ladva, a konglomerátos homokkőrétegek mindenütt egész lankásan dűlnek 
északkelet felé. A Studena patak nyugati oldalán emelkedő Hebrich- 
hegyen, melynek tetején szép feltárás látható, konglomerátos homokkő
padok lankásan dűlnek északkelet felé. Ez az a hely, ahonnan a 
kassai templom részére követ fejtettek. A Szepesolaszitól Korompa felé 
vezető út mentén szálban álló konglomerátos homokkő hasonló dőléssel
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tűnik ki. A begy nyugati oldalán is kőbánya van, ahol vastagpados, 
csillámos homokkövet látunk kevés agyagpalával váltakozva északkeleti 
irányú dűléssel.

Bejárt területünkben a H r i s óc i  völgy felső részében is van egy 
kis eocénöböl, amelyet vörös permpalák öveznek. Csak északnyugati csú
csán határos ez a csillámpalákkal. Kezdetét veszi már az első nagy 
patak kanyarulatánál és a völgy elejéig húzódik. Múlt évben e völgy 
délnyugati részét jártam be. Mindenütt vöröses konglomerátok, hol laza 
konglomerát, hol konglomerátos homokkő, hol pedig finomabb szemcsés 
homokkő látható. A völgy legfelső szakaszában túlnyomó a konglomerát, 
hol a víz is ezen folyik. Az eocén legalsóbb rétegei itt mind vöröses 
színnel tűnnek ki és lankásan kivétel nélkül északkelet felé dűlnek. 
A völgy délnyugati oldalán három mellékvölgyecske van, és mind
egyikben kibújnak az eocénrétegek alól a vörös palák, amelyeket itt 
discordáns fekvés és meredek, délnyugati irányú dűlés jellemez. Ez a 
dűlés ezen a vidéken, Bichnó, Korompa és Szepesolaszi között állandó.

Ó -holocén .1

Kisebb kavicsterraszok találhatók a Hernád völgyében Korompa és 
Bichnó közt a Hernád folyó bal oldalán. így a Jaszenovai patak 
torkolata táján a kápolna mellett, hol a patak a kavicst6rraszt áttörte. 
A kavicsterrasz alatt a vörös pala szálban áll és meredeken dűl dél
nyugat felé. Innét a kavicsterrasz Bichnó felé húzódik; itt-ott elmosódott 
ugyan, de helyenként jól felismerhető.

Az ó-holocénhez sorozzuk azt a nagy mennyiségű hegyi törmelék 
lerakodást is, mely a Branyiszkó-hegység nyugati, illetve délnyugati 
peremén terül el. Harakóc és Dubrava helységek között a mészhegy- 
ségből eredő Bieli Jarek nevű patak táján mészkőtörmelék látható. 
Dubravától Yojkócig ellenben a Branyiszkó-hegy alkotta palák törme
léke. Dubrava és a Kvasna patak között Miiniskóig követhető a tör
meléklerakodás. Nevezett község mellett törmelékréteg fekszik a triasz- 
mészkövön a Haina és Siva skala nevű völgyecskék között, valamint 
az eocénrétegek felett is délre a községtől, a meredek útlejtőn. Csupa 
hegytörmelék között haladunk itt Szlatvin községig és tovább Yajkóc 
felé. Ez utóbbi területen látható a hegytörmelék vastagsága is. A Slubica- 
csúcs déli lejtőjén mély vízmosás van. Itt 10—15 méter vastagságú 
palatörmeléket figyelhetünk meg, a vízmosás alján pedig a törmelék 
alatt szálban álló eocén homokkövet látunk. Vojkócon is a hegylánc

1 Ó-alluvium.
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pereméig terjed a törmelék; a Jasenova völgy felé pedig az útbevágás- 
ban látható eocén konglomerátot szintén törmelékréteg födi.

H aszn á lh a tó  ásv án y o sv izek  és ép ítőkövek.

Szlatvin táján, valamint Vojkóc mellett ásványos vizek bugyognak 
elő a törmeléktakaró alól. A főforrás Szlatvin községben van; vize 
jelentékeny kiviteli cikk. A község északi végén van a második, jelen
téktelen forrás. Északi irányban tovább haladva egy betemetett forrás
hoz érkezünk, míg a Kvasna patak mellett (a kápolna közelében) erős 
forrás van, melyet a nép gyakran felkeres. A negyedik, illetőleg ötödik 
forrás Yojkóc községben a patak mellett bugyog elő.

Építőkőnek fejtik az eocén homokkövet és konglomerátot. A kő
bánya a Szlatvin felé vezető út mellett van. Felhagyott kőbánya van a 
Hebrich-hegy tetején is. Itt fejtettek vastagpados homokkövet évekkel 
ezelőtt a kassai templom részére.

L igetes k ö rn y é k e  U ng várm eg y éb en .

Másik feladatom volt a 9. Zon. XXVII. Col. lap délkeleti, vala
mint délnyugati részén a már régebben Gesell Sándor főbányatanácsos 
és főgeologustól Luh vidékén megkezdett földtani felvételek folytatása 
és nevezett lapon a felvétel befejezése.

Felvételi területem tehát Ung megye felső részében Ligetes (=  Stavna) 
község környékén, az Ung folyótól északra az ország határáig terjed.

E terület fővize az Ung folyó, mely Uzsok közelében ered és 
keletről nyugat felé folyik. Jobboldali mellékvizei közül első sorban a 
jelentékenyebb Stuszica patak említendő fel, majd pedig a sokkal kisebb 
Bistra, Lubnya és Stavasaski patakok. Ezek mind a közeli határ
gerincen erednek, amely északnyugati irányban húzódik tova. Legmaga
sabb csúcsa nyugati részén az 1143 méter magas Rawka, keleti részén 
pedig a Kincsik Bukaroski, mely 1251 méter magasságot ér el.

Területünk földtani alkotása nagyon egyszerű. Találkozunk itt alsó 
oligocén (részben eocén) rétegekkel, melyek domborzatos vidéket szol
gáltatnak és felső oligocén képződésekkel, a melyek magasabbra és 
meredekebben emelkednek. A kettő közötti határ könnyen megálla
pítható.

A lsó o ligocén  (részben  eocén).

A Lubnya völgy felső szakaszában a hasonló nevű faluban fekete 
kagylóstörésű palák, 0*5 méter vastag, hieroglifás palákkal váltakoznak.
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A rétegek nagyon gyűrödöttek és többnyire északkelet felé dűlnek. 
Az ország határa felé az alsó oligocén palák jutnak túlsúlyra, amelyek 
a határig követhetők és menilitet is tartalmaznak. A dűlési irány 
ugyanaz.

A Bistre völgy felső szakaszában éppen úgy mint a Lubnya völgy
ben a kagylóstörésű feketés alsó oligocén palák szálban állnak, gyürő- 
döttek és meredeken északkelet felé dűlnek.

A Cserbina völgy felső szakaszában az alsó oligocén a felső 
vasútvonalig terjed Csorba domb megállóhelyig, majd innen a határ- 
hegység, valamint a Csertész és Bistre vrh közt keskeny sávban a határ 
felé vonúl északnyugati irányban. A vasúti megállóhely közelében lévő 
vasúti bevágásban mészeres görbehéjas palák strolkás kifejlődésben lát
hatók. Ezek itt délnyugat felé dűlnek 60° alatt.

A Stuszica völgyben, valamint mellékvölgyeiben is látjuk az alsó 
oligocén rétegeket, helyenként az eocénre emlékeztető képletekkel. Az 
első mellékvölgyben Za horb falu felé haladva az út kanyarodásánál 
menilit közbetelepüléssel váltakozó jellegzetes alsó oligocén palákra 
bukkanunk, melyek 30° alatt északkelet felé dűlnek. Tovább eocénra 
emlékeztető mészeres, finom csillámos homokos palák láthatók, amelyek 
hol fejtetőn állnak, hol meg meredeken északkelet felé dűlnek. O-Stu- 
szica falu előtt a (a falutól délkeletre) néhány feltárás van. Itt a fekete 
lemezes palák 5 cm. vastag homokkőpadokkal északkelet felé dűlnek. 
Majd mészeres, kevéssé gyűrt homokospalák észlelhetők, amelyek 60c 
alatt délnyugat felé dűlnek. Ezek hieroglifás palákkal és márgapalákkal 
váltakoznak, mely utóbbiak északkelet felé dűlnek. Az O-Stuszicai patak 
beömlése táján újonnan észlelhető a hieroglifás homokkő, mely lemezes 
szürkés mészeres palákkal váltakozik, és amelynek a közelében jelleg
zetes alsó oligocénpala lép fel. A Solosvinka patak beömlése táján 
gyűrődött alsó oligocén palák váltakoznak hieroglifás palákkal. Menilitet 
találunk a völgynek majdnem egész hosszában.

Böviden összefoglalva az észlelteket, látjuk, hogy az alsó oligocén 
dombvidéket alkot. Túlsúlyban vannak a jellegzetes alsó oligocénpalák, 
melyekben sok menilit található. Helyenként közbetelepültek eocénre 
emlékeztető hieroglifás palák, amelyek néha strolkás kiképződésüek. 
A rétegek helyenként nagyon gyűrödöttek és északkelet felé dűlnek.

F e lső  oligocén.

Területünkön két párhuzamos hegylánc húzódik északnyugat felé 
és kb. 500 méterrel emelkedik az alsó oligocén dombvidék fölé. Az 
egyik hegylánc a Bukowski  polonina ,  a másik az a határlánc,
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mely a B e s k i d - Er o l a t s k i  és a Rawka csúcsokban legmagasabbra 
emelkedik. Azonkívül vannak egyes élesen kiemelkedő homokkő kúpok, 
mint a Vesa és Plesa a Lubnya és Bistre patakok között, valamint 
Stinka O-Stuszicától délnyugatra.

Többnyire homokkövek uralkodnak, kevés palás közbetelepülésekkel. 
A homokkő leginkább durvaszemű vagy konglomerátos, csillámdús és 
vastagpados.

A Kincsik bukovski délkeleti lejtőjén már évek előtt talált kövü
letek bizonyítják, hogy ezek a homokkövek felső oligocén korúak.1

Újabb időben más lelőhelyre is akadtak, melynek kövületei ugyan
arra a korra utalnak. Az ungmegyei vasút építése alkalmával a Wolo- 
sanka és Uzsok közt a hegyoldalban lévő Opolanek alagút középső 
részében egy 5 — 6 méter vastag kövületpadra akadtak. B öckh János 
röviden említi a földtani intézet 1904. évről szóló jelentésében, hogy 
nevezett alagútban felső oligocénkorú kövületeket találtak.1 Ez a kövület- 
pad az Opolanek alagút keleti oldalán is helytálló, a hol a két méter 
vastag kövületpad gyűrődött <. gyagpalák között van és északnyugat— 
délkelet felé csap.

Dr. P app Károly kartársam  szíves vo lt a kövületeket beható v iz s
gálatnak  alávetn i, am elynek  eredm ényeként in n en  az alábbi fajokat 
közölhetem  :

Potctmides margaritaceus Brocchi

(=  Cerilhium margaritaceum B rongt.)
Cyrena semistriata D e s h .
Cyrena Brongiarti B ast.
Cctrdium cf. cingulatum. G oldf.

Ezekből kitűnik, mondja dr. P app, hogy a szóban levő rétegek a 
felső oligocénbe, illetőleg F uchs Tivadar szerint a kattiai emeletbe tar
toznak.

K a v i c s t e r r a sz ok ,  melyeket nagyobb folyók mentén mindenütt 
találunk, a kisebb patakok völgyében se hiányzanak. így a Stuszica 
patak völgyében nagyon elterjedtek a kavicsterraszok és a patak vize 
sok helyütt ebben vájt magának utat. 1 2

1 Évijelentés 1904. évről p. 35.
2 I. ü . k. k. g. R. H. 1881 p. 202.


