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P app  K ároly-tó i .*

A magyar síkság peremén messzeterjedő kavicslerakodások vannak, 
a melyeknek korát és telepedését a magyar geologusok újabb és részlete
sebb felvétele mindinkább élesebben világítja meg. A kavics-telepekhez 
futóhomok és löszvonulatok csatlakoznak, hatalmas méretekben borítván 
hazánk alföldjének és dombos vidékeinek nagy részét. A futóhomok és lösz 
felhalmozódások, mint egykori steppék képződményei, nagy szelekre utal
nak. Ilyen területen szinte várható, hogy a szelek hatását a kavicstelepek 
is mutassák s tényleg ezeken az élesre csiszolt kavicsokon, a miket most 
szerencsés vagyok a mélyen tisztelt szakülésnek bemutatni, a nagy szelek 
és a pusztai kiima nyomait világosan láthatjuk.

Ezek a kavicsok Magyarország három, egymástól messzefekvő helyé
ről valók, s különböző időben, egymástól függetlenül találtattak. Magyar- 
országon legelőször dr. S tau b  M óricz fedezett fel éles-kavicsokat az 
1887. év nyarán. Dr. S taub  Csömör pestmegyei község határában a 
szőlők mellett levő kavicstelep egy gödrében mintegy 20 drb. ily kavicsot 
szedett. Miként dr. S taub  urtól szóbelileg értesültem, figyelmét e szögletes 
kavicsokra dr. S zabó J ózsef  előadása hívta fel. Dr. S zabó ugyanis 1887 
május 4., a Földtani Társulat szakülésén németországi dreikantereket 
mutatván be, az akkor uralkodó BERENDT-féle elmélet álláspontján: ezeket 
glecser-surolta hömpölyöknek tekintette. Előadását a következőképen 
végezte : «Hogy Magyarország területén van-e ilyen súrlódási hömpöly, azt 
még nem tudjuk, mert eddig senki sem figyelt r á ; de minthogy a glaciál 
korszak olyan jellemző maradványa, valóban érdemes a kavicsbányákat s 
hasonló feltárásokat ezentúl tüzetesebben megvizsgálni.»

Dr. S taub  ennek az előadásnak a hatása alatt, észrevevén csömöri 
birtokán a szögletes kavicsokat, figyelmeztette dr. S zabó JózsEF-et, a ki 
azonban a mutatott kavicsokat nem tartotta dreikantereknek. Dr. S taub  erre 
a kérdéses kavicsokat a budapesti gyakorló főgimnázium természetrajzi 
szertárában «szögletes-kavicsok» neve alatt helyezte el, s minthogy

* Előadta a magyarhoni földtani társulat 1898 decz. 7.-i szakülésén.
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dr. Szabó tanáron kívül senkinek másnak nem mutatta, az egész fele

désbe ment.
Igv történt azután, hogy ezekről a kavicsokról mit sem tudván, tőle 

egészen függetlenül 1896-ban dr. Schmidt S ándor fedezett fel újból 
Magyarországon dreikantereket azon kavicsok között, amiket neki N ovak 

József, Pallavicini őrgróf uradalmi felügyelője küldött Iván sopronmegyei 
községből. Dr. Schmidt Sándor ezeket az éles-kavicsokat átengedte a dr. Lóczy 

Lajos vezetése alatt állott műegyetemi geologiai intézetnek, hol azóta ezek 
németországi, líbiai s a belső-ázsiai pusztákról származott társaik között 
mutatják a szél működésének hatását.

Ugyancsak 1896-ban dr. Koch Antal fedezett fel Károly város vidékén 
(Fiume-Modrus vármegyében), a severini ut mentén kiterjedő durva pontusi 
homokban mészkő- dreikantereket.

Ezeket az éles-kavicsokat szerencsés vagyok a tisztelt szakülésnek  

bemutatni s ezért köszönetét mondok dr. Staub Móricz, dr. Schmidt 

S ándor és dr. Koch Antal uraknak, hogy ezeket a szép példányokat tanul

m ányozás czéljából átengedték, úgyszintén köszönettel adózom dr. L óczy 

Lajos urnák úgy az összehasonlító anyag átengedéseért, m int szives útba

igazításaiért.

Mielőtt tárgyalásomra áttérnék, szükségesnek tartom az éles-kavics 
elnevezést indokolni. A német irodalomban legáltalánosabban a Drei- 
kanter vagy Dreikantner nevet használják az éles-kavicsok fogalmára. 
Maga B eren d t hírneves müvének « Geschiebe-Dreikanter oder Pyramidal- 
Geschiebe» czímet adott, a szövegben azonban egyszerűen csak Dreikanter 
néven nevezi a kavicsokat. W a lth e r  a Kantengerölle nevet használja, leg
helyesebbnek tartja azonban a Facetlengerölle elnevezést. Fontannes a 
facettes; N ath orst a pyramidal stenar, M ickwitz és W ittich  a dreikanter 
neveket használják.

Minthogy elkerülhetetlen, hogy a jövőben a dreikantert magyar 
néven ne nevezzük, miként már dr. Szabó is súrlódási hömpöly néven 
emlegeti, ajánlom mindjárt az éles-kavics elnevezést, mint a lehető legrövi
debb összetett szót, mely nyilt e-vel ejtve, csak annyit mond, hogy oly 
kavics, a melynek élei vannak, tehát élezett kavics; s nem mondja azt, 
hogy éles (élös), amely melléknév (zárt é'-vel vagy ó'-vel ejtve) bizonyos 
késélességü fogalmat fejez ki.
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Az éles-kavics kérdés fejlődése.

Eddigi tudomásunk szerint legelőször Gutbier A. vette észre az éles
kavicsokat 1858-ban a Szász-Svejczben. Az ottani diluviális törmelékben 
élekkel biró, simára csiszolt kődarabokat talált, melyek közül némelyik úgy 
festett, mintha valami kőtömbből lett volna kivájva. Gutbier úgy magya
rázta ezeknek a képződését, hogy a jéghegy talpához fagyott kődarab annak 
előrehaladása közben a sziklás talajon kicsiszolódott; ha a kődarab 
helyzete változott a jégtalpon és másik oldalát fordította a talaj felé, úgy a 
két kicsiszolt felület között él támadt.

Meyn 1872-ben Holsteinben észlelte ezeket a kavicsokat, azonban 
általánosan ismertté csak B erendt tette 1876-ban, midőn a geologusokat 
figyelmeztette az éles-kavicsok rendkívül nagy elterjedésére. Észak-Német- 
ország telső diluviális homokjában a kartográfiái felvételek alkalmával mind 
több és több dreikantert találtak s így nagy érdeklődés támadt ezek iránt. 
Az élek szabályossága, a felületek simasága némelyekben azt a véleményt 
keltette, hogy a kőkori ember készítményei e kavicsok; mások a szabályos 
lapok képződésének okát abban keresték, hogy az illető kőzet hajlandó 
bizonyos lapok szerint való hasadásra. Voltak a kik a széltől fújt homok 
csiszoló hatására is gondoltak. Mindezeket azonban elhallgattatta B erendt, 

aki még 1876-ban felállította a dreikanterek keletkezésének egy uj magya
rázatát, teljesen azonban csak 1884-ben fejtette ki elméletét. Ezen híres 
elmélet lényege a következő: 1 «Ha köveket egymásra dobunk, vagy ha 
egy kőrakás elrendeződését megfigyeljük, úgy 10 közül 9 esetben azt talál
juk, hogy egy felső kő három alatta levő kő között, a hézagban fekszik. Ha 
most ezen köveket valami erő és pedig az egyetlen gondolható e rő : a folyó
víz, mozgásba hozza és a felső kő fölemelkedve vagy részben az alsókkal 
együtt tovább lökődve, ugyancsak a három alsó kő közé, a hézagba esik 
vissza, úgy ezen felső kő a folytonos csendes felütődés s zötyögtetés miatt 
alul, a három érintkező helyen kicsiszolódik. Az alul fekvő kő ezen termé
szetes Packung szerint szintén három kővel érintkezvén, hasonlókép három 
oldalúvá válik.»

így  áll elő a szabályos három élű alak, az igazi dreikanter, m iként 

ezt B erendt szem léltető ábrában is bemutatja. Ha a kövek különböző 

kem énységűek, vagy a fedő kő sokkal nagyobb az alsóknál, úgy hogy a 

három alsó kő között levő hézagba be se fér, vagy ha a fedő kő sokkal 

kisebb az alsóknál s így két kő közé is befér, különféle módosulatok álla 

nak elő, s származnak az egy, négy vagy több élű alakok, és a szabályta

lan, benyomatokkal ellátott vagy ripacsos kövek. B erendt ezen elm életének  

súlypontja a m ozgató erőre esett. A köveket m egm ozdító erő csak víz 

lehetett, de nem  tengervíz, mert észlelő a tengerparton ilyen alakú kavi-
10*
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csőt 10 év alatt nem talált, tehát csak folyó víz lehetett, és pedig a glecserek 
olvadó vize. Ezt támogatja az a körülmény, hogy dreikanterek csak ott for
dulnak elő, hol a glecserek nyomai is megállapíthatók. B erendt kimondja, 
hogy hiába valónak lát minden más magyarázatot a jég-theoria mellett.

Erre minden más theoriával elhallgattak Németországban s a ném et 

irodalomból táplálkozó országokban, és a BEREND-től kijelölt utón kezdték 

a kérdést fejtegetni. Elek szerint csoportosították a kavicsokat, táblázatokba 

foglalták élszögeiket, megállapítván ezekből a normális élszöget. Hogy 

mennyire mentek ezen fejtegetésekben, erre nézve legyen szabad dr. T h e ile  

F.-re hivatkoznom,2 aki B e ren d t elméletét bizonyítgatván, elragadtatásá
ban a ló vakbelében s az ember epehólyagjában is megtalálja a dreikantner- 
konglomerátot a 8 bélkö és a 60 epekő alakjában, melyek világosan mutat
ják a dreikantner szerkezetet, és bizonyítják, hogy tömörülés és mozgás 

folytán a gömb alakból élezett és metszett alak keletkezik.
Minthogy B erendt a dreikantereket az északnémet-mélysík elglecsere- 

sedésével hozta kapcsolatba, a dreikantereket mindenhol a diluviális jég
árak hírmondójaként tekintették. E miatt B erendt elmélete rendkívül tet
szetős volt és mindenfelé hódított, úgy hogy a legújabb időkig fogva tartotta 
a közönséget, sőt még a szakkörök jó részét is.

Pedig Gottsche3 már 1883-ban hirdeti, hogy az u. n. piramidalis 
görgetegek mindenhol ott találhatók, a hol a laza homok és a kövecs a szél 
hatása alatt áll, különösen nagy pusztaságokon, hol a legjobban csiszolt 
felületek mindig ugyanazon módon, a főszél-irányok szerint helyezkednek 
s ezért ezeket sandcuttings, azaz az egyesített szél és homok erózió pro
duktuma gyanánt kell tekintenünk.

Gottsche ezen szavait már B erendt is ismeri, azonban elítélőleg csak 
annyit mond, hogy ezt a magyarázatot, a mely a széltől űzött homok 
következményeként fogja fel a dreikantert, senki komolyan nem képviseli.

Időközben Schmidt F.4 közli Mickwitz A. revali mérnök megfigyelé
sét és magyarázatát a dreikanterek keletkezéséről, melyhez hasonlót, úgy
mond, még sehol sem olvasott. Mickwitz ugyanis a nömmei dünék vidékén 
azt vette észre, hogy a futóhomok fényesre csiszol minden törmeléket, 
mihelyt az a talajból kiáll, még a gránit tömböket is, és hogy a három 
uralkodó széliránynak megfelelően három lapot és három élt találni a leg
több kavicson.

N athorst A. G .6 világosítja fel végre a német szakköröket, hogy már 
1869-ben, tehát előbb, mintsem Európában e tárgyat komolyan tanulmá* 
nyozták volna, Travers már leírta New-Zealand piramidalis görgetegeit és 
megfigyelte ezeknek a keletkezését. Travers ugyanis New*Zcaland egy kis 
félszigetén, Wellington mellett azt tapasztalta, hogy az uralkodó szelek, 
melyek itt északnyugatról délkeletre vagy fordítva fújnak, a futóhomokot 
állandó áramlásban tartják, s ennek következtében egy közel levő völgy-
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fenék kavicsai két oldalukon kicsiszolódtak, úgy hogy az itt levő köveknek 

túlnyomóan két simított lapjuk és egy élük van. Ugyanezt Enys is közölte 

1878-ban, a londoni geologiai társulat Quarterly Journaljában. Hogy az éles
kavicsok keletkezése, —  mondja N ath orst, —  semminemű összefüggésben 

sincs a jégkorszak jégtakarójával, azt már alig szükséges többé hangoztatni. 
N a th o rst  még bizonyítékot is ad. 0  ugyanis LiNDSTRÖM-mel együtt fosszilis 

éles-kavicsot talált az eophyton-homókköben Lugnasnál. Ha tehát az éles
kavics már a kambriumban is meg van, úgy most már a többi üledékes 

képződményekben is várható. S valóban, —  üogy mindjárt az éles-kavics- 
korával is végezzek, —  C h eliu s megtalálta az éles-kavicsot a középső tarka 

homokkőben, az Eck’sclies Konglomerátban Radheimnél, Keleti-Oden- 
waldban.

Legújabban, miként már a bevezetésben is említém, dr. Koch Antal 

Károlyváros mellett pontusi homokban fedezett fel éleskavicsokat.
Igen elterjedtek a diluviális éles-kavicsok, különösen az északnémet sík

ságon, Szászországban, Schleswig-Holsteinben, Jütlandban, Estlandban, stb. 
S iemiradzki 6 az orosz-lengyel síkságon, Varsó vidékén az alsó diluviális 
görgetegek között talált dreikantereket.

A legtöbb éles-kavics azonban, legalább kiképződését tekintve, a jelen
korba tartozik. A sivatagokon, pusztaságokon, hol a szél korlátlanul fujhat 
s szórhatja a homokot, a tova sodort homok reszelő módjára csiszolja az 
útjába eső kődarabokat. A széleróziónak — deflácziónak — ez a korradáló 
munkássága, a sok másnemű hatás mellett alakítja az éles-kavicsokat is.

Mickwitz és W alther figyelték és ismertették meg főként az éles
kavicsok képződését s így különösen az ő nevükhöz fűződik a dreikanter- 
kérdés fejlődése történetében az uj-korszak megalapítása. W alther 1887-ben 
a Galala sivatagon egy vádi mészkőgörgetegei között típusos dreikantereket 
találván, saját szemeivel meggyőződött arról, hogy ezeket a széltől űzött 
homok csiszolja ki. W alther megfigyelése s magyarázata lényegében a, 
következő 7: A széltől űzött homok vékony szálakban áramlik a talaj fölött, 
az ezen heverő kövek az áramlás útjába esnek. Egy egy nagyobb darab előtt 
a homok-áram szétválik s mögötte vagy egyesül vagy más irányba tér s ide
gen áramlásba olvad bele. Az áramló homok kicsiszolja a kődarabot, mely, 
ha rajta 2 áram konvergálva összeütközik, 2 lapot kap; e lapok mindinkább 
növekedve végre élben ütődnek össze. Ha állandóan hasonló homokáramok 
érik a köveket, úgy ezek éles éleket kapnak, ha azonban változik a homok
áramok iránya, úgy az élek és felületek határozatlanok lesznek és ismét 
eltűnnek. A kavicsokon tehát lapokat metsz a széltől űzött homok, a lapok 
nagyobbodása éleket képez; e szerint először a lapok képződnek s az élek 
csak másodlagosak. Ezért Walther a metszett-kavics elnevezést helyesebb
nek tartja. Megfigyelései között rámutat arra is, hogy a kavicsok, mihelyt a 
homokból kinyúltak, sajátságos zsírfényt mutattak, míg a homokban ülő
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résznek nem volt m eg ez a fénye. W a lth e r  sem m iféle összefüggést sem  

talált az élek helyzete és a szélirány között, a m i természetes is —  mint 

mondja, —  mert a pusztákon a szélirány m inden órában váltczik. És épen  

ö igen sok szabályos három és négyélű kavicsot talált.

Verworn8 ellenben a Vörös tenger mellett, Dsebel-Nakuson egyetlenegy 
háromélű kavicsot sem talált. Az éles-kavicsok mind egyélűek voltak s úgy 
helyezkedtek, hogy az élek NyDNy-ról KÉK felé s lapjaik ÉÉNy-ról DDK-nek 
fordultak, a mely állás megfelel a szélirányoknak, mert ezeken a partokon 
északi, illetőleg ÉÉNy-i szelek uralkodnak, s időközileg a déli szél is fellép. 
Verworn rámutat azon tényre is, hogy az egyirányú szél daczára, a hosszú
kás alakra csiszolt görgetegeken 2 vagy 3 lap is képződhetik, olyképen, hogy 
a gör 'eteg hosszanti tengelye körül megfordul; ezen megfordulás könnyen 
érthető, ha rágondolunk, hogy a kő alól a szél kifújja a homokot s az így 
támadt gödröcskébe a kő belefordulván, másik oldalát fordítja a szélfúvás- 
nak. A szabályos egy élű kavicsok képződéséhez fontos kelléknek tartja az 
eredeti kavics alakját és anyagát. A gömbölyű vagy ovális kvarcz kavics 
szabályos, fényes egy élű kavicscsá csiszolódott, a homokkő s mészkő görge
tegek szépen élezett kavicsokká sohasem váltak.

Az éles-kavics minősége még a csiszoló anyagtól is függ, miként ezt 
W ittich igen szépen fejtegeti9 a Majna vidékének dreikantereiről írt érteke
zésében. Mindenütt, hol goromba futóhomok a csiszoló anyag, a kavics erős 
fényűvé válik, élei kifejezettekké lesznek. A kisebb szemű homok elmosó
dott élű, bágyadt fényű alakká csiszolja a kavicsot. Minél jobban közele
dünk azon helyhez, hol a szél már csak a porfinomságu részecskéket hordta 
magával, annál bizonytalanabbak s ritkábbak az éles kavicsok. A tiszta lösz 
vidékeken pedig egészen hiányoznak.

Az éles-kavics ismertető jelei.

Áttekintvén a dreikanter-kérdés fejlődésének történetét, mielőtt a 
magyarországi éles-kavicsok leírásába fognék, felsorolom röviden azon ismer
tető jeleket, a melyek alapján valamely kavicsot dreikanternek kell tekin
tenünk.

1. Legkifejlettebb formájában az éles kavics zsírfényű lapokkal ellátott 
3 vagy 4 élű alak, amely alacsony piramishoz hasonlít. Lapjai éles élekké 
ütődnék össze, élei csúcsban találkoznak. Alapjuk akár kerek, akár 3, 4, vagy 
több oldalú, mindig lesimított. A lapok legtöbbnyire tompa szöget képeznek 
egymással.

2. Vannak azonban oszlopszerű, parallelepipedes alakok is, amelyek
nek a lapjai gyakran 90°-ot zárnak be egymással.

3. Gyakori az egyélű kavics, teljesen vagy csak részben határolva lesi
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mított lapokkal; ez az úgynevezett einkanter általában hosszanti irányban 
megnyúlt.

4. Sok az olyan alak is, amelyen semmiféle határozott metszett lapot, 
vagy élet nem látunk, hanem rajtuk lyukak s barázdák vannak, amelyek 
felületüket egészen szabálytalanul ripacsossá teszik.

5. Falás szerkezetű anyag kavicsain a lyukak s barázdák bizonyos irá
nyokban sorakoznak s olyként rendezkeznek, hogy ezek a kavics puha vagy 
laza zónájában fekszenek, míg a szilárd vagy kemény részek a kiugró éleket 
képezik. Ha ez a jelenség felfelé irányult lapon lép fel, úgy a kavics lép
csős felületű lesz. ügy a lyukak vagy kerek benyomatok, mint a barázdák 
szélei lesimítottak és zsírfényűek.

6. Anyagukra nézve: a kvarcz-kavicsok legszebben csiszolódnak ki, éle
sekké s szép zeírfényűvé válnak; a mészkő-kavicsok szép zsírfényűek, de 
lesimított élűek lesznek; a homokkövek szabálytalanokká, ripacsosakká; a 
különböző keménységű részekből álló, paláskőzetek barázdásokká válnak.

7. Előfordulásukat illetőleg az eddigi tapasztalat az, hogy az éles
kavicsokat nem egyenkint vagy kicsiny lelőhelyekre szorítkozva, hanem 
csoportosan s nagy területeken szétszórva találjuk.

A magyarországi éles-kavicsok leírása.

Mindössze 30 darab éles-kavics van kezeim között Magyarország három 
különböző helyéről. Ezek közül 5 darab pontusi homokból való. Dr Koch 

Antal fedezte fel őket Károlyvárostól nyugatra a severini országút mellett. 
Kicsiny mészkő-kavicsok ezek határozatlan élekkel, de jellemző az alakjuk s 
bágyadt fényük. Alakjuk emlékeztet azon lesimított élű, háromszögletes alapú 
dreikanterre, melyet W alther «Die Denudation in der Wüste» ez. művében 
különösen kiemel s mellékelt tábláján rajzban is bemutat, mint a sivatagok 
egyik gyakori alakját.

A többi előttem fekvő éles-kavics levantei korú kavics-telepekből 
származik Csömör pestmegyei-, s Iván sopronmegyei községek határából. 
Ezeket dr. Staub Móricz s dr. S chmidt Sándor fedezték fel.

Általában kisebbszerűek; átmérőjük 3 és 7 cm. között váltakozik; leg
nagyobbrészt kvarcz-kavicsok, de nehány mészkő, amfibolpala, stb. darab is 
van közöttük. A mellékelt I. táblán ezek közül a kavicsok közül 6 darab je l' 
lemző alakot mutatok be hű ábrázolásban.

Az 1. ábra a legszebb alakot mutatja, amely mindkét oldalán egy
aránt zsírfényűre van csiszolódva s 3 finom éle van. A sárgás színű kvarcz- 
kavics igen lapos, vékony alak, 55 mm. hosszasága mellett csak 24 mm. 
vastag. Az l a  alatt ábrázolt oldalán a hosszant elnyúlt lapon ferde irányban 
mélyedések húzódnak végig.

A 2. ábra homályosan fénylő, háromszög alapú, lesimított élű
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kavicsot mutat, ugyanazon alakot, a m elyet Walther a sivatagbeli drei

kanterek egyik jellemző képviselőjének tekint. A csömöri lelet között több  

ilyen formájú életlen-kavicsot találtam, m indannyi homályos fényűre cs i

szolt s apró lyukakkal s vékony barázdákkal tarkázott.

A 3. ábrában lerajzolt éles-kavics lapjai magasra emelkednek, a felénk 
néző 2 hosszanti lapja között az élszög közeledik a 90°-hoz. Elei korántsem 
oly finomak, mint az 1-ső ábrában bemutatotté, inkább gerinczhez hasonlí
tanak. A hosszanti gerinczre merőlegesen a lapokon sekély bemélyedések, 
barázdák húzódnak harántos irányban. Túlsó oldalán határozott élű «ein- 
kanter»-t formál.

A vörhenyes kvarcz-kavics szép zsírfényt mutat.
A 4. ábrán látható kavics jobb oldalán (a táblán a 3. ábra felé néző 

oldalán) jellemzően mutatja a homok-marás hatását. Finom, vékony szálacs- 
kák jelzik rajta a széltől űzött homok útját. Ezen finom barázdákkal fedett 
oldal meredeken emelkedik fel alapjáról s fenn a másik 2 lap rovására ter
jed bal felé, hol a 2 lappal éles élben ütődik össze. Az alsó háromszög-alaku 
lapon a lépcsős szerkezet nyoma látható.

Az 5. ábra igen magas kavicsot ábrázol, 42 mm. hosszasága mellett 
32 mm. magas. Piramisképű alakját tulajdonképen négy lap képezi, azon
ban 4. élét a korrázió utólagosan lesimította; a többi három éle kifejezett. 
Vörös színű lapjai telidestele hintvék tűszurásszerű lyukakkal.

A 6. ábra sötétszínű egyélű kavicsot ábrázol, amelynek egyik lapját 
palás rétegeinek megfelelően, körülfutó vonalak szerint lépcsős szerke
zetűvé csiszolta a szélhajtotta homok.

A le nem rajzolt példányok közül megemlítendőnek tartok még egyet, 
amely szakasztott hasonmása annak, a mit W ittich említett, kitűnő művé
ben a VI. tábla 4. ábrájában mutatott be. Kiugró éle egy hosszanti kvarcz-ér ; 
a vele párhuzamos erek kiemelkednek, míg a kavics lágyabb alapanyagát az 
erekkel egyközös barázdákban marta ki a homok. Az egész meglepően szép 
homályos fényt mutat.

Mindezekből kiviláglik, hogy határozott éles-kavicsokkal van dolgunk 
s így Magyarország területére nézve is kétségtelenül megállapítottnak kell 
tekintenünk az éles-kavicsok jelenlétét.

A m agyarországi éles-kavicsok kora.

A szóban forgó éles-kavicsok egy része Csömör határából származik, 
amely község Budapesttől EK-nek 15 km. távolságra van. A község szőlőhe
gyein fekvő kavicstelep, a melynek felületéről a kavicsokat dr Staub Móricz 

gyűjtötte, körülbelül 250 m. tengerszint feletti magasságban van. Ez a 
kavicstelep dr Schafarzik F erencz és H alaváts Gyula vizsgálatai szerint 
ahhoz a hatalmas kavicsvonulathoz tartozik, a mely a Duna balpartján
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Bákos-Keresztur, Puszta-Szent-Lörincz, Puszta-Gyál és Alsó-Némedi körül 
szép feltárásokban található s amely észak felé Puszta-Szent-Mihály, Czin- 
kota és Csömör felé folytatódik. A kavicstelep korának megállapítását főként 
H alaváts G yulának köszönhetjük10, aki a kavicsok közül kikerült Mastodon 
arvernensis Croiz et Job., Mastodon Borsoni Hays., Rhinoceros sp. fogak, a 
Quercinium Staubi F e l ix  fatörzs és a kavics települési viszonyainak alap
ján kimondja, hogy a mastodon-maradványokat tartalmazó duna-balparti 
kavicstelep nagy valószínűséggel a levantei korban képződött.

Az éles-kavicsok másik része Iván sopronmegyei község határából, körül
belül 160 m. t. f. magasságból származik azon kavicstelepből, mely a Fertő
től délre hatalmas területeket borít. Ezeket a kavicstelepeket a régebbi geo
logiai felvételek mint el nem választott plioczén s diluviális folyóhordalé- 
kokat jelölik meg. Ma már azonban, különösen amióta az alföld artézi kutjai 
által feltárt levantei rétegek pontos ismerete az alföld peremén levő kavics
telepek korára mindinkább biztosabb útmutatást nyújt, bátran kimondhat
juk, hogy a szóbanforgó kavicstelepeket a levantei tóba ömlő folyók hagyták 
hátra, annyival is inkább, minthogy az Elephas meridionalis N esti csont
vázrészeket tartalmazó kavics, amelyről H alaváts G yula úr kimutatta, hogy 
az idősebb diluviális korban rakódott le, eddigelé ismert feltárásai után csak 
kisebb terjedelmű telepeket hagyott hátra.

Dreikantereink anyaga tehát levantei kavics; éles kavicsokká való 
kicsiszolódásuk e szerint a levantei tavak kiapadása után kezdődhetett, 
midőn a szelek a fölszáradó homokot felkapva megkezdették korradáló 
működésüket. A szól működése tetőpontját a diluviumban érte el a futó
homok és a lősz képződés ideje alatt, s szakadatlanul tartva a jelenkorig, 
alföldünkön ma is erősen érezzük hatását.

Alföldünk hajdani pusztaságai (steppéi).

A szél működés számtalan hatásáról a sivatagokat járó utazók mind
inkább több és több megfigyelést hoznak. Ezen hatások egyik eredményé
ről, az éles-kavics képződésről is mind többet tudunk.

Mindenütt, hol éles-kavicsok képződnek, hasonlók a klimatikus viszo
nyok. így Belső-Azsiában, az orosz-kirgiz pusztákon, a kalahari kováspusz- 
tákon, a lybiai sivatagon, New-Zealand partjain, Észak-Amerika sivatagövén, 
stb., honnét dreikantert ismerünk, sz áraz klíma és erős szél uralkodik, mely 
felkavarva a homokot és port, egyrészt nagy területeket tesz kopárrá, más
részt hatalmas felhalmozódásokat alkot. A növényzet ily viszonyok között 
igen gyér és szegényes, amelynek megfelelő az állatvilág is. Hogy a steppe- 
képződés egyes egyedül a kontinentális klímától függ, azt ma már fölösleges 
többé hangoztatni. A száraz kiima, a csapadék hiány hozza magával a talaj 
bő sótartalmát, ez a steppe-florát és faunát. Hogy mennyire független a
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steppe-képződés még a magassági viszonyoktól is, arra nézve legyen sza
bad Belső-Azsiára11 hivatkoznom, hol a steppe terület a Góbiról felnyúlik 
Tibetbe 4000 méter tengerszín íölötti magasságig; míg a Himalayában a 
a bő csapadék miatt ugyanily magasságban glecserek vannak.

Magyarország alföldje s dombos vidéke a diluviális korban szintén 
steppe-terület volt. Ezt dr. L óczy Lajos, Inkey Béla és H alaváts Gyula 

urak részint szóval, részint nagybecsű munkákban már régóta hirdetik. A 
diluviális futóhomok és a lősz a steppe-képződés tanúbizonyságai.

A lősz csigák: Helix arbustorum, H. hispida, H. bidens, Succinea 
oblonga, Bulimus tridens, Pupa dolium, P. muscorum, Cionella lubrica, 
stb. stb. mindmegannyi steppe-molluszkák, melyek meleg, száraz helyeken 
éltek és élnek.

Ezeken kivül azonban egyéb palaeontologiai bizonyítékaink is vannak. 
N ehring, ki a steppe-kérdésnek egyik legkitűnőbb buvárlója s különösen a 
steppe-faunára nézve alapvető munkáival12 elsőrangú tekintély, Magyar- 
ország területéről több hajdani steppe-állatot ismertetett. így a Kassa mel
letti ó*ruzsini diluviális barlangban, melyet dr. B ó th  Samu fedezett fel és 
ásott ki 1879-ben, a 37 faj állat között N ehring 13 a Cricetus phaeus fossilis 
N ehring 2 állkapcsát találta meg. Ezen a jellemző steppe-hörcsögön kivül 
az ó-ruzsini leletben számos egyéb állatmaradvány is van, a mely a steppe- 
faunára utal; így a Cricetus vulgáris foss. W oldr., Lagomys pusillus foss. 
N ehring , Arvicola arvalis, Spermophilus sp., sőt egy antilope-szarv is, 
mely közel áll a steppe-antilopé, a Saiga prisca N ehring, szarvához.14 Ezen 
pusztai állatokat a 650 méter tengerszintfeletti magasságban fekvő bar
langba bizonyára ragadozó emlősök és ragadozó madarak hurczolták be. 
Hogy a baglyok milyen nagy magasságba elvitték prédájukat, arról a Novi- 
barlang tanúskodik, a mely -i Magas-Tátra bélai mészkő havasaiban 2000 
m étert, f. magasságban van, és am elyben dr. R óth  Samu több steppe- 
állat-, így Arvicola arvalis foss., Cricetus vulgaris foss. maradványt talált. 
E barlangok diluviális állatmaradványai tehát arról tanúskodnak, hogy a 
közeli síkságokon steppe-állatok éltek.

Baranyamegyében, a beremendi mészkőbánya maradványai között 
szintén számos hajdani steppe-lakó állat található, miként ezt a P etén y i  

munkájában 15 leirt és ábrázolt alakok bizonyítják, milyenek a Sorex graci- 
lis P etén y i, Crocidura gibberodon P etén y i, s a számos Arvicola, Lepus, 
Cricetus species; sajnos azonban, hogy ezek közül pontosan csupán azon 
2 faj Ci icetus van meghatározva, a miket N ehring régebben a Cricetus 
phaeus-hoz, újabban a nagyobb fajt a mai Cricetus nigricanshoz, a kiseb
bet a mai Cricetus arenarius-hoz tart közel állónak.

A beremendi s villányi leletekre nézve még nincs eldöntve, vájjon fiatal 
plioczén vagy diluviális maradványokkal van-e dolgunk.

A pusztai marmotát, Arctomys bobuc Schreb., a stipás-steppék ezen



jellemző állatát dr. Koch Antal gyűjtötte16 számos példányban, Kolozs
várott, diluviális párkány sárga, porondos agyagjában. Dr. Koch Antal az 
erdélyi «orvos s természettudományi értesítőben» leírja ezt az érdekes rág
csálót, azonban ráutal arra is, hogy lehetséges, hogy ez a marmota az ó- 
alluviumban élt s csak a lyukát fúrta bele a diluviális vályogba, s így marad
hattak ott csontjai.

Az erdélyi barlangokból továbbá számos diluviális ősló, Equus fossilis 
maradvány került napfényre, a melyek azonban még nincsenek pontosab
ban tanulmányozva. Ezenkívül több Cricetus vulgaris foss., Arvicola ter- 
restris foss., Canis vulpes foss., Cervus elaphus foss., etc. maradvány.

Arról a teve koponyáról, a melyet P etén y i ős-teveként említ, s amely 
állítólag a Szerémség Cserevicz nevű helysége mellől egy kőbányából került 
volna ki, s a melyet Kubinyi F eren cz  Camelus sp. néven, mint ásatag-tevét 
leír és ábrázol17, a magyar nemzeti muzeumban meggyőződtem, hogy recens 
koponya, a melyet talán a tatárok vagy törökök hurczolhattak Magyar- 
országba. A koponya enyvtartalma s általában egész mivolta az első tekin
tetre elárulja, hogy legfölebb pár száz évvel ezelőtt elhullott teve koponya
csontjával van dolgunk.

Nem hagyhatom említés nélkül azt a régebbi általános nézetet18, a 
mely hazánk terül étén a negyedkori jégkorszak létezését a glacziális-faunáva 1 
is bizonyította, ügy az ó-ruzsini, beremendi, m int az erdélyi leletek fau
nája, ha összehasonlítjuk a legközelebb levő csehországi diluviális emlős 
maradványokkal, miket W oldrich19 preglacziális-, glacziális-, steppe-, 
réti-, és erdei fauna csoportokba oszt, úgy a magyarországi barlangi m arad
ványokból csak az tűnik ki, hogy rendkívül kevert fauna van előttünk, a 
melyet azonban glacziális faunának nem tekinthetünk.

Messze vezetne tárgyamtól, ha itt a diluviális fauna összehasonlítá
sára s csoportosítására térnék ki. Különben is ez a maradványok pontos 
tanulmányozása nélkül részben meddő dolog is lenne.

Hazánk területére nézve a glacziális korból mindössze azok a nyomok 
maradtak meg, a miket a Tátrában, Eetyezátban s még nehány magasabb 
hegyvidéken dr. R óth S amu, dr. Schafarzik és dr. Posewitz konstatáltak.

Az a jégkorszak tehát, mely Penck és B rückn er kutatásai szerint 
Közép-Európát a pleistoczén korban 3 ízben érte, 2 interglacziális időközzel 
megszakítva, míg Észak-Németországot s Oroszországot csak 2 ízben borí
totta egy interglacziális közzel megszakítva, a steppe képződés itt ebben az 
interglacziális közben, amott a második interglacziális közben nyomulván 
előre; ez a jégkorszak eddigi tudomásunk szerint Magyarország alföldjét s 
dombos vidékeit nem érte, úgy, hogy itt szabadon fejlődhetett az a fauna, 
a melyik Közép-Európában preglacziális-fauna néven ismeretes. Az erdők
kel váltakozó réteken az Elephas primigenius, Rhinoceros tichorhinus, 
Cervus megaceros, Cervus alces, etc. mindaddig élhettek, a míg a nedves
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klíma szárazra fordultával a fokozatosan előre nyomuló steppe-kor ki nem 
szorította őket, amikor a szelek működése is a tetőpontra hágott. A sík
ságot szegélyzö folyóhordta kavics- és homok-telepekből tova ragadta a szél 
az elhordható részeket, a futóhomokot buczkákba verte és élesre csiszolta 
azokat a kavicsokat, a miket mint a steppe-kor maradványait, szerencsés 
voltam a tisztelt szakülésnek bemutatni.*
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J7. K u b i n y i  F e r e n c z : A teve és ló, állat- és őslénytani s a magyarok keletről 
kijövetelére vonatkozólag történelmi tekintetben. Magyar akadémiai értesítő, Buda
pest 1859, Il-ik kötet, 5-ik szám.

18. Dr. S z abó  J ó z s e f  : A jégkorszak hatása Magyarországban. Magyar orvosok s 

természetvizsgálók buziás-temesvári 23-ik vándorgyűlésének munkálatai. Budapest 
1887 ; 233—236-ik lapok.

19. J. N. W o l d r i c h : Uebersiclit der Wirbelthier-Fauna des «Böhmischen 

Massivs» während der antliropozoischen Epoche. Jahrbuch d. k. k. Geologischen 

Reichs-Anstalt. Wien, 1897. 47-ik kötet, 415-ik lap.

Magyarázat az I. táblához.

1. la. Mindkét oldalán simított éles-kavics (Doppeldreikantner) 3—3 lappal és 

éllel. Iván sopronmegyei község határából, levantei kavics-telepből.
2. Háromszög alakú, liatározatlan-élű kavics (Dreikantner ohne Kante) Csömör 

pestmegyei község határából, levantei kavics-telepből.
3. Gerinczes élű kavics, lapjain sekély, harántos barázdákkal, Iván határából.
4. Éles-kavics Csömör határából. Jobb oldali (a 3. ábra felé néző) meredek lap

ján finom vonalak mutatják a homokszálak útját.
5. Magas, piramisalaku kavics 3 határozott és egy elmosódott éllel, lapjain 

tűszurás-szerű lyukacskákkal, Iván határából.
6. Egy-élű kavics (Einkanter) Csömör határából; palás rétegeit körülfutó vona

lakban lépcsősen csiszolta ki a széltől űzött homok.
Mindannyi természetes nagyságában. Az ábrázolt példányok Budapesten, a kir. 

József-műegyetem technikai geologiai szertárának tulajdonában vannak.


