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Az elmúl L év nyarán a Magyar Földrajzi 'Társaság Alföldkn-

tató Bizottságának megtisztel támogatásával alkalmam nyílott a

Magyar IMedence jcgkori éghajlatának tisztázására irányuló fizikai-

földrajzi mcgfigyelésadatok gyjtésére. Kirándulásaimon egyik

munkatér nlotül a Duna törmelékkiipját választottam. Elzetes jelen-

1. ábra. Szentlcrinei , zsákos“ kavics, középen homokkal kitöltött fagy-

hasadék. A felszín futóhomokját lefejtették. (Dr. Kerekes felv. 1938.)

1. A}jbil(li()i(j. Sackföriniger Kiesel aus Szentlrinc; in dér Mitte

eiiie mit Sand ausgefüllte Frostsiialte. Dér Fliigsand dér üherfláche

wurde ahgetragen.

tcsemhen a pestszentlrinci kirándulások eredmé)iyérl óhajtok
beszámolni.

A Diina levantei-ópleisztocén-kori hatalmas, lapos törmelék-
kúpján, a kavicsbányák feltárásaiból évtizedek óta ismeretes az
ópleisztocén-kori durva kavicsnak álgyrdéses, „zsákos” szerkezete.

A „gyrdések” keletkezésének magyarázatát megnehezíti a fekv
kavics-, homok-, illetleg agyagrétegek zavartalan, szintes települése.

Kiváló kutatóink, idrendi sorrendben: T n k e y, H a 1 a v á t s, L-
re n t h e y, C h o 1 n o k y, S c h a f a r z i k, V e n d 1 A. sth. a gyr-
dések keletkezését egymástól ersen eltér folyamatok (a fekv
agyagrétegek megdnzzadása, lankás agyaglejtn lecsiászó kavicstö-
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ruegek ráneolódása, a kavics közé szüremkez vizek homokot kimosó
hatása, jégkori vádiszerü torreiisárkolások, jégtorlasztás, jégalatti

vizek kimosása, stb.) következményéuek tartották. Az ójal)l) kutatá-

sok fényében egészen más megvilágítást nyernek ezek a sajátságos

rétegzavaroclások, amennyiben bennük ma, S z á d e e z y - K a r d o s s-

nak hazánkban úttör vizsgálatai óta, jégkörnyéki éghajlatra utaló

fosszilis szerkezeti talajokat látunk.

A pestszentlrinci városi kavicsbánya (a Szarvas-csárdától ÉK
felé to km távolságban) 6—8 mély fejtésfala alul a Duna levantei.,

általában apról)bszem kavicsát tá/rja fel; ez a kavics fölfelé ponto-

san el sem különíthet a fed úpleiszfocén-kovi durvább kavicsréte-

gektl. A vastag kavicstakarót végül a felszínen vékony, általában

mintegy tá m vastagságú, az irodalmi adatok többsége szerint jelen-

kori futvhowok líorítja. A futóbomoknak és a fekü fellegvári kavics-

nak az érintkezése rendkívül nyugtalan vonalú (1. ábra); a homok
sokhelyütt lenyúlik a kavics felszínének zsákszer öbleilx*, másutt
meg a kavics l)ocsát fölfelé türemked nyúlványokat a fed homokba.
A homokban is megtaláljuk elszórtan a fekv kavics szemeit, külö-

nösen alsó részleteiben. A réteghatárt azonban mégis élesen kihang-
súlyozza az eltér színezdés. A rozsdabarna homoknak és a pleisz-

tocén kékesszürke kavicsnak az átmenete ugyanis meszes, fehéres-

szürke, st egészen fehér szín. Feltn a gyrdésekhez hasonlatos

rétegzavarodások hasonló formáinak közel egyenletes távolsága; még
szal)ályosabb vonalú a jelenség mélységi határa. Alatta a kavicsré-

tegek zavartalanul települnek, gyrdés tehát ez:^n a sík térszínen

alig képzelhet el.

Európaszerte sokhelyütt találtak a szentlrincihez hasonló
szerkezet üledékeket. Keletkezésük kérdésére a jégkori morfológiai

és a jelenlegi szubpoláris területeken végzett fizikai földrajzi kiita-

tások adtak meggyz feleletet. Bebizonyult ugyanis, hogy ezek a

zsákos álgyiáidések a jégkori sokszögtundratalajok maradványai,
beszédes l)izonyítékai. A rétegzavarodás mélysége meglehetsen pon-

tos következtetéseket enged meg kialakulás-idejének éghajlati viszo-

nyaira vonatkozólag. Feltárásunkban a mai homokfelszín alatt 1 m
mélységig terjed a „zsákos” szerkezet. Azt jelenti ez, hogy abban az

idben, amikor kifejldött, nyaranta eddig a mélységig engedett föl

a talajjég fagya.

A feltárás falának figyelmesebb vizsgálatakor egy mélyebb,
kb. 1.5 m inélységig lehatoló zsákos szerkezet elmosódottabb körvo-

nalait is észlelhetjük. Formáit a homokos, ersen kevert, rétegzését

veszített kavicsban látható fodrozott kavicssávok rajzolják ki. Nyil-

vánvalóan egy megelz, ugyancsak tundraéghajlatfi idszaknak az

emlékei ezek.

Hazánk töbl) vidékén megtaláltuk már a fosszilis tundratalajok

zsákos, álgyrdéses szerkezet formáit. Ez az els eset azonban,
amikor ugyanazon a ponton két, idben egymást követ, szubarkti-

kus éghajlatfi idszaknak egymáson áthatoló (penetráló) váztalaj alt

észlelhetjük.

JMindezzel korántsem zárul le a kavicsfejt falának feltárt peri-
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glaciális alakkincse. A kavicstelep i'elszínközeli, egyenletes mély-
ségig zavart vízszintes szalagját függleges, lefelé ékalakfum elkes-

kenyed, homokkal kitöltött tölcsérszern képzdmények szaggatják

meg 2., 3., 4. ábra). Kitöltésük anyaga éppúgy, mint a „zsákok”-é is,

szintén a fntcthomokból származik. Egymástól meglepen egyenletes

távolságban helyezkednek el.

Teljesen idegenek ezek a formák hazánk ])leisztoeénjében.

Ugyanabban a kzetben a „zsákos” tnndratalajjal kapcsolatos meg-
jelenésük és ngyanazzal az anyaggal kitöltésük azonban rögtön nyil-

vánvalóvá teszi, hogy kialaknlásnk szintén a jégkori éghajlati ténye-

zk hatásainak az eredje.

A hnmuszos, tisztátalan fntóhomok-réteget a kavics lefejtése

eltt eltávolítják. Egy ilyen nagyobi), meddtl megszabadított rész-

leten megállapítható volt, hogy ezeknek a mélybenynló, tölcsérke-

2. ábra. Fosszilis síktnndra a i)estszentlrinci városi kavicsl)áiiya fel-

tárásában. Baloldalt kitöltött fagyhasadék. (Dr. Kerekes felv. lt)38.

)

2. Ahh. Fossile Flaehtumlra im Aufsehluss dér Pestszentlörincer stiid-

tisehen Schottergrube. Links ausgefüllter Kiskeil.

resztmetszetü formáknak a felszínre vetítd alaprajzi kéi>e sokszög-
hálózat. A homokkal kitöltött tölcsér-, ék- és kehelyidomok tehát ha-

sadék-kitöltések! A hasadékokkal határolt sokszögek mintegy (i—8 m
átmérjek. A felszínen egy csi'icsban rendszerint 3 rejiedés vonalai
találkoznak össze tomi)aszögben.

A hasadékkitöltés anyaga alul iszapos (löszös!), helyenkint fi-

noman rétegzett, följebb tiszta homok, elvétve kavicsszemekkel. A
kevés közbeelegyedett kavics is tnlnyomórészben a kitöltés fels har-
madában helyezkedik el, a legalsó, A'ésszeiúi csiicsrészleten mindig
hiányzik. A kitöltött hasadékok kaviesfala éles határiail válik el a
homokkitöltéstl. ^Mindezek a jelenségek, azonkívül a hasadékoknak
a tundrára ntaló váztalajokkal való legszorosabb kapcsolata követe-
lik, hogy léti'ejöttüket ugyancsak a jégkori éghajlat hatásának tu-

lajdonítsuk.
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A kaviesrétejíek mélyreható repedéseit nyilván a kzet össze-

húzódása váltotta ki. Ennek az elidézje ismét két ok lehet: a kiszá-

radás, vagy a fagy repesztö hatása. Az elst fizikailag több okból

valószíntlennek kell tartanunk. Nehezen képzelhetjük el ngyanis,

hogy a laza, kohé^ziónélknli kavicsban ilyen jelents mélység és

szélesség repedéshálózat keletkezzék egyedül a kiszáradás hatására,

nem is beszélve a kitöltdés folyamatának magyarázatánál felmerül
nehézségekrl, tekintettel a rendkívül tiszta homoktöltelékre és az

éles, ép hasadékfalakra.

Gondoljnk meg ezután: az a tény, hogy a feltárás sokszögletes

(poligonális) tnndratalaja 1, ill. 1.5 m mélységig terjed, azt bizo-

nyítja, hogy a fagyott föld talajjege eddig a mélységig engedett föl

a jégkor nyarain. Föltétlenül nagyobb vastagságban fagyott volt

azonl)an a talaj, mert hiszen máskép a vízátereszt kavicsban nem
alaknlhatott volna ki a váztalajszerkezet. A sokszögtnndra egves
l)oligónumain belül kifejld zárt cirkulációk csakis vízzáró alza-

lon képzelhetk el, ez pedig esetünkben egyedül a tartósan fagyott

réteg lehetett. Nyilvánvalóan a jégkori téli félév szélsségesen ers
fagyai idézték el a repedések hálózatát! Továhhmenve, a kitöltött

hasadékok legnagyobb mélységébl (1.5—2, ill. 3 m) visszakövetkez-

tethetünk az állandóan fagyott réteg megközelíthet vastagságára is!

Hasonló fagyrepedések jelenlegi képzdését és kitöltésének fo-

lyamatát figyelte meg L e f f i n g w e 1 1 Alaskában. Vizsgálatai sze-

rint a mély téli hmérsékletek idejében a fagyott talajban nyitott

repedések keletkeznek. A repedésekbe behatolnak a koratavaszi ol-

vadtkvizek. A víz itt, a talajjég régiójában, megfagy 'és megfelelen
kitágítja a hasadékokat. A jég nyári fokozatos kiolvadásakor a las-

sankint felszabaduló hasadéktér kitöltdése következik he.

A szentlrinci jégkori ékkeresztmetszetü hasadékok tehát ere-

detileg jéggel kitöltött repedések!
IT o 1 1 n e r-nek Jan AMayen tnndráin végzett megfigyelései a

kitöltdés magyarázatát k(5nnyítik meg. A tölcséralakn mélyedéseket
ott hónak éis lávahomoknak szélheülepítette keveréke tölti ki.

Soargel (Németország különböz pontjairól ír le kitöltött

fosszilis jégék-eket (Eiskeile). Vizsgálatai mindenben megersítik a

jelenkoid megfigyelések adatait. Az magyarázata szei'int a jégék
alsó hegyéig csak az illet eljegesedés csiicspontján hatolt le a téli

fagy repeszt-hatása, ez fejldött ki tehát a legkevéshhé. Az ék leg-

fels részein az egész eljegesedés alatt hatott a fagy, ezért arányta-
lanul széles, öblös a fels hasadéktér. A jégékek teljes magassága
tehát a téli fagyás megközelít mélységét adja meg, a kiöhlösödése
pedig a nyári olvadt réteg vastagságát!

A felsorolt kutatók adatainak birtokában meglehets bizton-

sággal felidézhetjük a szentlrinci fagyhasadékok kitöltésfolyama-
tát. A jégkori telek legersebb kisugárzása idejében a vastagon fa-

gyott kavicsrétegekhen kifagyás hatására keletkeznek a hálózatosán
elrendezked fagyrepedések. A zord télen át üresen tátonganak ezek
s a szélviharok ]K)r- (lösz) -anyagot, futóhomokot és valószínleg ha-
vat is hordanak beléjük. A tavaszeleji olvadékvíz is elbbreviszi a
kitöltdést a felszíni homok heiszapolásával. A repedésekbe beesurgó
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vizek a hasadéktérben megfagynak. A fagyás természetesen a nyári

fölengedési színt mélységéig váltakozik a leggyakrabban, itt kell te-

hát a fagybasadéknak is a legszéleseb))iiek lennie. És csakngyan, a

legtöbb basadékkitöltés a fiatalabV), 1 m mélység „zsákok” színijében

öblüsödik ki, illetleg ez alatt szkül össze gyors átmenettel.

Megersíti az is eddigi következtetéseinket, bogy az 1 és l.o m
mélység, két idszakot képvisel zsákos szerkezetnek megfelelen,

a fagyrepedések között is két idbelit külünböztetbetünk meg! A

3. ábra. Egymáson penetráló, fut(Sbomokkal kitöltött würmkori fagy-

hasadékok (,,jégék“-ek) a pestszentlrinci városi kavicsbánya é)pleiszto-

cén kavicsában. (Tár. Kerekes felv. 1938.)

3. Abb. Dnrcbeinamlerdringende, mit Élugsand gefüllte Frostspalteii

(Eiskeile) aus dér Würmzeit im allpleistozánen Kiesel dér Pestszent-

lrInzer Sebt tgrnbe.

fénykép (3. ábra) szélesebb ékbasadékának legöblöseljb része épp 1.5

méterig ér le. Nyilvánvabian az idsebb, ugyancsak 1.5 m mélységig
lebatoló síktnndraszerkezettel egyidejleg alakiilt tebát ki. Ezt a

basadékot egy fiatalabb basadék kitöltése hatja át. Ennek a leger-
sebben kiszélesed része, az 1 m mély zsákok magasságának megfe-
lelen, jóval magasabb társáénál.*

* Fiatalabb volta ellenére is meggondolandónak vélem ennek a
basadéknak a feltárás többi, szintén fiatalabb hasadékával való korbeli

párhnzaniosítását, tekintettel a mélységi kiterjedésük közötti kiáltó

különbségre. Az utóbbiak ugyanis 'lásd az 1. és különösen a 4. ábrán)

általában megegyez mélységig hatolnak le, ez a basadék ezzel szem-
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Az eddig ismertetett periglaciális formákkal genetikailag ro-

kon, kialaknlásmódjában azonban tlük bizonyára eltér, tölcsér-

alakú képzdmények üregkitöltései is láthatók elvétve a föltárásban.

Megfigyeléseim elégtelen volta miatt, nem célom most ezeket is be-

hatóbban tárgyalni. Ezt késbb, hazánk több más pontnál! talált ha-

sonló természet jelenségekkel, a hazai periglaciális jelenségek ku-
tatástörténetének ismertetésével együtt, szélesebb keretek között óhaj-

tom megejteni.

A pestszentlrinci kavicsliánya kavicsában tehát végeredmény-
ben két eljegesedésnek, illetleg elnyomulási idszaknak a tundra-
képzdményeit találtuk meg. Korukat illetleg annyit megállapítha-

tunk, hogy a fellegvár! kavicsok lerakódása után keletkezhettek,

minden bizonnyal az utolsó (Avürin) eljegesedés két elnyomulási
szakasza idejében.

Látjuk, hogy a futóhomok résztvesz már a fagyrepedések ki-

töltésében. Bizonyítanunk is felesleges tehát, hogy deflációja pleisz-

tocénkori, a jelenkorban csak részlegesen áttelepítette, tovaszállította

a szél

!

á. ábra. Fosszilis fagyrepedések a pestszentlrinci városi kavicsbánya

„zsákos“ kavicsában. (Dr. Kerekes felv. 1939.)

4. Ahh. Fossile Frostspalten im sackförmigen Kiesel dér Pestszent-

lrincer Schottergrube.

A pestszentlrinci városi kavicsbányától ÉXy-i irányban pár-

száz méternyire, a „Pestszentlrinci Téglagyár” agyaggödre mintegy
25 m vastagságban, nagy felszíni kiterjedésben föltárja a kavics-

rétegek alatti kékesszürke, pannóniai rétegeket. A feltárás fels
emeletén, a medd rétegek fejtéslépcsjén végigsétálva, eleinte zsá-

kos, ersen színezett és helyenkint szemnagyság szerint osztályozott

ben, nagysága alapján, inkább látszik keresztezett társával egy id-
szakba tartozónak lenni. Eszerint kialakulásakor talán futóhomok-

felhalmozódás emelte meg a hasadék fölötti felszínrészletet, ezért maga-
sabb helyzet az öblösöd része.
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kavicsot látunk. Jóval vékonyabb itt a kavics, mint amilyen a ka-

vicsbányában volt, ligyhogy az alatta fekv pannóniai homokos
agyag is résztvesz itt a rétegzavarodásokban és helyenkint feltürem-

lik a kavicsba. A mcddfejtcs feltárását tovább kisérvs, rövid át-

menettel megsznik a kavics és a takarótlan pannóniai agyag kerül

felszínre. A kavics megsznésének a helyén hiányzanak a zsákos
gyrdések, de a kavics kétségtelenül keveredik itt is a barmadkori
agyaggal.

A térszín alig észreveheten emelkedik itt. A legmagasabb pont
(146.6 m) épp ott van, ahol a meztelen, pusztán vékony fntóhomokkal
takart pannóniai agyag van felszínen. A futóhomok alsó részében

kavicsfoszlányokat találunk, annak bizonyítékául, hogy ezen a terü-

leten is megvolt eredetileg a Duna hordaléktakarója. Akkor, amikor
a folyam törmelékkpjának töméntelen mennyiség kavicsanyagát
lerakta a pesti síkon, nyilvánvalóan teljesen egyenletes térszínma-

gasságii volt a terület. Ezzel szemben tény az, hogy ma a térszín leg-

mélyebb részleteit a lepusztulással szemben é])pen legellentállóbb

kzete, a kavics foglalja el, s ngyanakkor a puha agyagon ül a te-

rületet uraló háromszögelési pont. Ezt az állapotot egyedül a kavics
lerakódása után végbement tektonikus mozgásokkal, az agyagdcunb-
nak viszonylagos kiemeJkedéséveJ tudjuk megmagyarázni.

Az agyag felszínközeli részében szintén kifejldtek a gyr-
désre emlékeztet hullámok (T). ábra) (itt inkább a S z á d e c z k y-

5. ábra. Jégkori tundra fosszilis váztalaja a szentlrinci téglagyár
agyagbányájáhól. ÍDr. Kerekes felv. 1938.)

5. Abh. Skelettboden in dér Tongrube dér Szentlrincer Ziegelfabrik.

K a r d o s s II. típusa jelenik meg). A poligóniumok átmérje 3—5 m,
a rétegzavarodások amplitúdója pedig 2—2., m. Eddig a mélységig
ugyanis a „zsákok” kzetanyaga általánosan kaviccsal kevert. A fia-
talabb tundraszerkezet nyomait is fellelhetjük itt, szintén sokkal se-
kélyebb mélységgel. A futóhomok szabályos távközökben mélyen be-
türemlik a kaviccsal összegyiirt, vasas-meszes színezés pannónba;
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ezeken a mélyebb helyzet részleteken fíyakran nralkodólag felgyü-

lemlik benne a pleisztooén kavicsának reliktnma.

A i)annóniai agyag felszínre került részletét is hatalmába ke-

rítette hát a jégkori tundra. A váztalajok .ielenléte lényegesen sz-
keid) határok közé szorítja az agyagdomb kiemelkedés-idejét. Esze-

rint a fellegvári kavicsok lerakódása után, de föltétlenül az utolsó

eljegesedés eltt, legföljebb annak elején mehetett végl)e a hatásá-

ban területünkön rendkívül enyhe orogenetikns folyamat.

A ma csupasz agyagdombon csak az agyag, illetleg fntóhomok
közé keveredett kavicsfoszlányokból és elszórt szemekbl következ-

tetjük csak, hogy eredetileg itt is ngyanngy vastagon fedte az agya-
got, mint a városi kavicsbányában. A kavicstakaró tehát a szemmel
alig észrevehet lejtj dombról föltétlenül letakarodott valami mó-
don. Az eróziós árkolások teljes hiánya a nagyfelület feltáríisokban,

azonkívül a kavicsanyagnak a domb lábánál észlelhet agyaggal ke-

vert volta csak sejteti, a periglaciális jelenségeknek a szentlrinci
síkságon tapasztalt széleskör elterjedése és változatos kifejldése
azonban bizonyossá teszi ,hogy a rendkívül enyhe lejtn a jégkori

talajfolyás végezte a kavics leszállítását!

A pestszentlrinci kavics- és agyagfejtk feltárásaiból zsák-

mányolt periglaciális jelenségek a hazai jégkorkntatás gazdag adat-

tárának újabb figyelemreméltó gyarapodását jelentik. Az utóbbi idk-
ben ebbe az irányba lendlt kutatómunka részleteredményeinek át-

tekintése alapján ma már teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy az
eljegesedés idszakaiban középhegységi, st alföldi vidékeinkre is

leterjedt a legalább is tartósan fagyott talaj. A jégkörnykéki (peri-

glaciális) területek éghajlati hatásokkal indukált sajátos jelenségei;

a száraz medence-területek lösz- és fntóhonioktakarója, a vizenys
allnvinmok és törmelékkni)térszínek tartósan fagyott talaja, i)oligo-

nális *síktnndrá,val és most legi'ijabban a kifagyásokozta repedések
megállapításával, a lejtkön a talajfolyás tüneménye, hegyvidékeink-
ben pedig a durvább törmelékképzdés: a sziklás tájak ktengerei
és a hegylábak löszös-nyirkos agyaggal keveredett, szintén kifagyás-
termelte, lelu'izódott tönneléktöniegei. Szerencsés módon egyes bar-

langüregeink üregpnsztnlás-folyamatában, azonkívül barlangi üle-

dékeink anyagában és tele])ülésviszonyaiban szintén megtaláltak a
periglaciális éghajlattal való legbensbb kapcsolatot. IMindezeknek a
nyomozásával a fizikai földrajzi kutatás erteljes ecsetvonásokkal
egészíti ki és élénk színekkel teszi vonzóbbá hazánknak a földtani,

sembertani, kzettani, slénytani és növénytani kutatások állandóan
ersljöd világításában mind szebben kibontakozó jégkori képét.

Dér ^’’erfasser befasst sich mit den faltnngsáhnlicheu Formen
nnd Spaltansfüllnngen dér Pestszentlrincer levantinisehen-altpleis-

tozánen Schotteranfschlü.sse des Schnttkegels dér Donan nnd mit den
teils sackförmigen, teils faltnngsahnlichen Erscheinnngen dér obe-

ren Schichten des pannonischen Tones im Anfschlnss einer Lehm-
grnbe. Er beweist, dass diese Formen fossile Eelikte des Struktur-
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bodens einer zu zwei Würm-Vorstossphasen goliörenden Tundra-
periode sind; die iiltere Auftauzone ist 1.5 m, die jüngere 1 m tief.

Die Eiskeile beweisen uns die Sprengwirkung des eiszeitliehen Win-
terfrostes. Wir komién die Eiskeile ebenfalls in zwei Perieden ein-

stellen: die altere dringt 3 m, die jüngere 1.5—2 m tief. Dnrcli ihr

Dasein glanbt dér Verfasser den Dauerfrostboden dér nngarisclien

Eiszeit konkrét beweisen zn habén. Die Eiskeile sind mit untén vöm
lössigen Flngsand ausgefüllt.

Alis dér sich auf den pannonischen Tón üliergreifenden poly-

gonalen Tundrastrnktur seliliesst er, dass sich die Schotterflache

wahrend des Anfanges dér letzten Eiszeit stellenweise allmahlich

erhöhte; die Solifluktion raninle die Kiesel von dér erhöhten Elache
weg und so komi te sich anf dein an die Oberfliiche gelangten Tón
auch die Flachtundra bilden.
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