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A Tokaj-Hegyalja trachyt hegységeiben (1863—65.) 
részletes tanulmányozásokat tévén, meggyőződtem, hogy a 
tokaji begy (Nagy Kopasz) tisza-bodrogbi oldalán erősen és 
jellegesen találtató löszön kivid ugyanazon begy magasabb 
részén és az ellenkező oldalán egy képlékeny sürii agyag 
fordul elő, mit a köznép is megkülönböztet mint szőlő-ta
lajt, a löszt sár ga  fö l dn ek, ezen képlékeny agyagot 
n y i r o k n a k  nevezvén. A Hegyalja minden egyéb más
begyén, melyek, miként ismeretes, kizárólag tracbytok, csak
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nyirok fordul elő. Hasonló viszonyokat találtam a Mátra 
trackyt hegységében is, hol a nép ugyanazon sűrű agyagot 
szintén nyiroknak nevezi. Ezen két hegységben gyakran 
van alkalom meggyőződni, hogy a nyirok nem egyéb, mint 
trachyt-málladék; a fokozatos átmenetekre példákat bőven 
találni. A fekete, tehát vasdús trachyt veresebb, a halvány 
tracbyt világosabb nyirokot szolgáltat. Kőzettani különbség 
a nyirok és a lösz között egyébként abban áll, hogy a nyi
rok savval nem pezseg és kövületeket nem tartalmaz. Ez 
által indíttatva éreztem magamat javaslatba hozni, hogy a 
lösz meg a nyirok két különböző geológiai képletnek tekin
tessék. 1866-ban jelent meg a Tokaj-Hegyalja leírása az 
akadémia math, és természeti, bizottsága közleményeiben és 
ugyanabban az évben német nyelven a bécsi geológiai in
tézet évkönyvében.

A kik utánam jártak az említett vidékeken a bécsi 
geologok közül, azok az illető térképeken a nyirok képletet 
szintén kiválasztották és igy nemcsak a monarchia geoló
giai térképén fordul elő mint külön képlet, hanem Hauer 
geológiai tankönyvében (1875, 639. 1.) is mint egy külön 
negyedkori képletet sorolja fel. Ezt azonban ellenkező ér
telemben tevén, mint az általam felállított nyirok, a fogalom
zavarás elkerülése végett helyén találom megemlíteni itt, 
hogy Hauernak következő sorai: „Als ein tieferes Glied des 
Lösz erscheint in den Trachyt-Gebieten der Karpathen der 
Nyirok, ein von Szabó in die Wissenschaft eingeführter Vul
gärname, mit welchem ein petrographisch etwas abweichen
der rother thoniger Lehm verstanden wird, der aber diesel
ben Landschneckenarten führt, wie der Lösz selbst.“ álta
lam fogalmazva sohasem voltak, sőt ellenkezőleg már 1866- 
ban ezt Írtam „szerves testeknek nyoma sem mutatkozik, 
még mikroskop alatt sem. *) Ugyanezt ismételve két év

*) Jalirb. d. gcol. Reichsanstalt 1866. die Trachyte und Rhyolite 
der Umgegend von Tokaj von Dr. J. Szabó S. 5.96.
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vei későbben a Mátra földtani viszonyainak részletes leírá
sánál **) a szóban lévő két képletről a következőt irtani.

N y i r o k .  A nyirok egy erős képlékeny agyag, 
mely kövületeket nem tartalmaz, savval nem pezseg és ere 
dését tekintve nem egyéb, mint különféle trackytok elmállá- 
sának végeredménye. A magas Mátrában kizárólag nyirok 
van és onnan lehuzódik a lejten s tart le a traehyt-hegyek 
tövénél a fennsíkon is jó tova ; mig az alluviál sik felé a 
lösz váltja fel.

L ö s z .  A lösz egy ritkásabb és nem anyira képlé
keny márganemii agyag; savval mindig pezseg, gyakoriak 
benne bizonyos kemény szintén márgás concretiók, valamint 
apró febér csigák, sőt néha állatcsontok.

A lösz különféle kőzetek porlódási keveréke és impor
tált anyag, ellenkezőleg a nyirokkal, mely egyöntetű mállási 
eredmény és képződési helyétől nem nagy távolságban 
jön elő.

A Tokaj-Hegyalja és a Mátra viszonyainak leírása 
után alkalmam volt egyéb traehyt vidékeken is meggyőződni 
arról, hogy a nyirok egyebütt is megvan és hogy annak 
ismejelei épen úgy mint a lösz-é állandók. Szerbia traehyt

Még különösebbnek találom, hogy 'Dr. Koch Antal ur a dunai 
traehyt csoport jobbparti részének leírásánál a német kiadásban (Zeit
schrift der deutschen geol. Gesellsch. 1876.) „Geologische Beschaffen
heit der am rechten Ufer gelegenen Hälfte der Donautrachytgruppe“ S. 
295. Hauer hibás citátioját reproducálja és nem az én eredeti defini- 
tiomat adja, mely szerint a nyirok jellegéhez éppen az tartozik, hogy 
kövület nincs benne. A legnagyobb ritkaság gyanánt tekinthetni azt, 
ha a nyirokban csont jön elő, vagy pezseg s eddig csak egyszer 
akadtam csontra benne ott, hol a nyirok nagyobb menyiségben mo 
satott le meredeken egy szurdokba; pezsgését pedig csak olyan he
lyen észleltem egyszer, a hol a hegy felső része porlő lajtamészből 
állott s a hol lehetetlen volt e pornak a nyirokkal nem keveredni.

**) A magyar orvosok és természetvizsgálók Egerben 1868-ban 
tartott vándorgyűlésének évkönyve.
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környékén épen úgy mint az Euganeákban hasonló módon 
képződött nyirokkal találkoztam.

Geológiai térképeinken a negyedkori képletek között 
csak az emlitettem pontokon van különbség téve a lösz és 
a nyirok között, egyebütt a különbségre tekintettel nem 
voltak, a nyirok mind lösznek van véve és lösz gyanánt 
van színezve Több ponton győződtem meg már arról, hogy 
azon véleménykülönbség, mely a lösz eredetére nézve fel
állítva van, nagyrészt az által van előidézve, bogy két kü
lön eredésü, külön geológiai helyzetű, szóval két heterogen 
tárgy van összezavarva, a melyeknek egyikére bizonyos 
magyarázat illik, mig a másikával homlokegyenest áll.

A budai hegységben több Ízben észleltem olyan kép
lékeny veres agyagot, mely a nyirok minden tulajdonságá
val bir, mig számos helyen, miként tudva van, jelleges lösz 
is fordul elő Igyekeztem az adatokat szaporítani és most 
már azokból egy egészet kerekíthetek ki, kimutatván, hogy 
a nyirok egy összefüggő egészet képez épen úgy, mint a 
lösz, de különvált területen és különböző magassági hely
zetben.

A nagy Svábhegy környékére vonatkoznak adataim; 
ennek fensikját és oldalait környöskörül le egészen a Du-, 
náig vévén tekintetbe, felsorolom részletesen először a lösz- 
és utána a nyirok-előjövetef.

A l ö s z .
1. A Dunához legközelebb a Várhegy keleti oldalán 

volt lösz a tunnel szájánál vagy 3 meter vastagságban, mit 
azonban a homlokzati falazat építésekor egészen eltávolítot
tak. Helixek nagy számban voltak benne.

2. Lösz kitünőleg és tanulságosan kifejlődve O-Budán 
K i s - C z e l  fensikján található, még pedig viszonyban az 
ottani travertino-féle édesvízi mészszel.

Ezen negyedkori mész egészben véve egy oly meden- 
czébeu foglal helyet, mely a kis-czeili tályagban van ki



vájva. A legalsó réteg durva homok, melyben gyéren kavics 
van s ezek között amphibol-tvachyt hömpölyöket is szedtem. 
Észlelhetni ezen kavicsréteget, a régi nagy (azelőtt u. n. 
kamarai) téglavető meredek föld tálának felső emeletében ; 
de látni a katonai kóroda mögé vezető mély utón föl menve 
vagy öt helyen.

Ezen kavicsot a téglavető meredek föld falán közvet
lenül lösz fedi vagy méter vastagságban s a löszben a jel
lemző fehér csigák is megvannak. A kórház mögött vezető 
utón is látni egy helyen a hol a homok kijön, hogy e fölött 
lösz van, és a löszt laza mészszivag boritja.

Ez azonban csak kivételes eset, mert nagyban az el
lenkezőt látjuk: azaz a lösz boritja az édesvízi meszet. 
Látni ezt jól egy helyen a kamarai téglavetőnél, hol a 2 
láb vastag laza mészszivag fölött a lösz 2—3 láb vastagon 
fekszik, de nagyszerűbb képét nyújtja ezen viszonynak a 
mészképlet területének középtája, hol a mészrétegeket a lösz 
1—11 /2 meter vastagságban boritja. Alsó emeletében világos 
szürke, a felsőben fehér, mintha a helyi viszonyoknál fogva 
leginkább dolomitporból állana. Fehér löszcsigákkal tele vau.

Ezekből igen szépen következtethetni, hogy a kis 0 zelli 
édesvizimész nem egyéb, mint betelepülés löszbe s nevezete
sen egyidejű a lösz alsó emeletével, melyben az ősemlősök 
maradványait találjuk; míg a lösz képződés aztán még 
tovább is tartott és igy a löszt a Mátyáshegy felé maga
sabb helyeken is találjuk, mint az édesvizmész felső szintjét.

3. Lösz erősen kifejlődve a kis Svábhegyről keleti s 
délkeleti irányban lejőve.

4. Lösz erősen kifejlődve meg van a mint a Krisztina 
városból megyünk a szekéruton fel a Svábhegyre, de itt 
nem jelentékeny magasságig követhetni.

5. (1865 18/s) Az alsóbb fekvésű és a Dunára nyiló 
völgyekben meg van a lösz.

a) A Lipótvölgy és a Marxen-árok között egy nyelv
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nyúlik fel a Hárshegyre, nevezetesen ennek keleti végéig; 
e nyelv jelleges lösz s végződik a tébolyda telkén, itt fölihe 
ó alluvium emelkedvén, mi az udvarban meredek falat képez.

b) A Marxen-árok és a Szépjuhásznéhoz vezető ut 
között van a gr. Karácsonyi féle telken egy mészkőhegy, 
melynek déli nyúlványa a Gondüző uevii nyaraló felé szin
tén lösznyelvben végződik, de csak az alacsonyabban fekvő 
hegy táj on.

c) A Szépjuhászné útja meg a Zugliget útja közötti 
nyelv szintén lösz.

d) (1865. 3/9) A Disznófejtől átmenvén a Laszlovszky 
hegyre, a két hegy közti nyereg táján lösz van, de véko
nyan ; íölebb a Svábhegyen és Jánoshegyen nincsen.

6. Lösz a S v á b h e g y  k e l e t i  o l d a l á n  felmenve a 
vámháznál a felső zugligeti útnál. Az alsó réteg a temető
ben s mögötte azon árokban, mely a felső zugligeti út mel
lett húzódik a temető mellett, kisczelli tályag, melyet lösz 
borit. Némely helyen a Törökfej nevű domb éjszaki lejtő
jén jól föl van tárva s látni benne a fehér löszcsigákat, de 
látni a hegy kőzetének alig kapott törmelékét is nagy szám
mal; helyenkint ez több mint a löszanyag. Egyes (2—12 
bécsi hüvelyk) szálban veres nyirok is húzódik, melyben 
löszcsiga nincs. Ezen nyirok alatt és felett tart a lösz. A 
nyirok és a lösz dülése a hegylejtővel megegyezik.

Ezen a ponton félül emelkedve, darabig a Törökfej 
dombon csak a mészmárga üti ki magát s itt sok szép cal- 
citkrystályt gyűjtöttem (1867. 4/8). Még fölebb a rnélyut 
jobb oldalán, ismét találni löszt csigáival és a hegy 
kőzetének törmelékével. Ezen törmelékek tehát a magaslat
ról mosattak az alantabb helyre, akkor is épen úgy mint 
ma, de a diilés az akkori alluviál és a mostani alluviál le
rakatnál ott felette eltérő, a löszlerakodás kezdetén csaknem 
szintesen rakodott le a törmelék és a között nagyobb darab 
egy sincs; mig jelenleg a mi lemosatik, a hegylejtnek meg-
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felelőleg ott tetemes diilési szöget nmtat és a nagy dara
bok arról tanúskodnak, hogy jelenleg erőszakos torrentiál- 
hatások nyilvánulnak ott, hol egykor a magaslatok között a 
különbség igen csekély volt.

Csaknem egészen azon a ponton, hol a mélyut egye
sül az Ürményi-féle telekre vezető szekéruttal, találtam még 
a mélyút bal oldalán a löszt csigáival s ott azt agyag
nak kaparják. A keleti oldalon ez a legmagasabb pont, hol 
a löszt ismerem : még fölebb az u. n. Doktorkutnál levő agyag 
már nem jelleges lösz, abban csigák sincsenek.

7 . (1861. 16/6.) A löszt fel a szép juhászné felé közel 
a nyeregig követhetni. Magán a nyergen nem találtam, de 
azon túl Budakeszi felé leereszkedve csakhamar újból elő- 
tün a jobb oldalon s tart szakadatlanul a faluig. Az uj 
utcza előtt a vizárkokban igen jól van a lösz feltárva, vas
tagsága rendesen 3—4 méter, a hol legerősebb 6 —7 méter. 
Az uj utcza síkjától kezdve mondhatni, hogy Budakeszi 
lösz talajra vau épitve.

8. Lösz a Farkasvölgyön fölfelé menve a Svábhegyre jó 
sokáig tart (1863 1/5).

9. A Gellérthegy déli oldalán meg vanalösz, hatalma
san kiképződve. Az oszáguttól a vámháznál ha a szőlőkbe 
vezető utón bekanyarodunk, nem sokára agyaggödrökre buk
kanunk, honnét a földet a Dunaparton levő téglaégetőhöz 
hordták. Az első gödrökben ezen agyag csupa lösz, mely 
itt jellegesen lép fel: egynemű egész tömegében, világos 
sárgásbarna s a hófehér kis meg nagy csigák bőven, de 
rend nélkül feküsznek benne. Vastagsága az első gödrök
ben 8—9 méter, de ez változó s általában mondhatni, hogy 
az le a Duna felé vastagszik, fölfelé vékonyodik s végre 
kiékül.

A Gellérthegy oldalán fölfelé haladva nyirok követ
kezik, de a nyirok itt megvan mint a lösz feküje is, attól 
egészen élesen elválva, úgy hogy a téglavetők a löszt le
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emelik és szokszor a nyirok képlékenyebb anyagát külön 
használják.

A n y i r o k .

1. A N a g y - S v á b h e g y  f e n s]i k j á n. Egy kitűnő 
érdekességü hely van feltárva a Nagy-Svábhegy fensikján 
a Latinovich villától kelet felé Mihályffy telkén, hol egy 
csekély magasságra felhányt kőgorczot látni. Odamenve, kis 
kőbányát találunk lemélyesztve vagy 3 méterre 5—6 □ 
méternyi felülettel. A bányát Kathri ur a fogaskerekű vasút 
igazgatója néhány évvel ezelőtt nyittatta meg, a mint az 
épületekhez kőanyagot kerestek s abból jó műkövek kerül
tek ki. A bánya, melyben többé nem dolgoznak, jó tájékoz
tatást nyújt a réteg sorozatára nézve, azért annak átmetsze- 
tét is adom.

>

t

a =  Nummulitmész, töredezett tömegben, rétegesség 
nélkül, kövületek gyéren, ellenben sok a szarukő kisebb- 
nagyobb, de mindig szögletes törmelékben ; vastagsága vagy 
három méter s látszólag a dolomit (d) egy kis horpadását 
tölti ki, egyebütt ezen a tájon ezen a fensikon mindig csak 
dolomit üti ki magát.

b — A nummulitmeszet a bányában közvetlenül egy 
halavány földes márgaréteg fedi, melynek öszetartása cse
kély és savval élénken pezseg, szerves zárványt nem, ha
nem kőzetzárványul szarukőbrecciákat találtam benne. Vas
tagsága vagy 1 láb.
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Ezen réteg valószínűleg a svábhegyi congeria homok- 
képletnek idáig terjedő s itt kiékülő része.

c =  Nyirok, veres, képlékeny s szárazán igen ke
mény, nem pezseg, szerves zárvány nem látszik benne. 
Vastagsága itt vagy két láb, a feküjétől élesen válik el. 
Vannak benne a nummulitmészből kisebb-nagyobb hömpö- 
lyök, gömbölyödött éllel és kimállott felülettel, melyen aztán 
a kövületeket jól ki lehet venni.

Kezdve az Eötvös villától az egész fensikon a talajt 
nyirok képezi, itt lösz nem fordul elő. Nagyon természetes, 
hogy a savval olyan darabot kell meg csöppentem, a mely
ben nummulitmész hömpöly nincs. A nyirok altalaja a fen
sikon látbatólog dolomit a legtöbb esetben.

2. A J á n o s *  he gy .  A Jánoshegyre felmentem a 
Szépjuhásznéhoz vezető utón a Csendillából indulva (1868 
17/9) az erdőben egy gerinczen, melyet iránya után éjsza
kinak mondhatok. A mészkőzet itt-ott kibúvik ugyan, de a 
talaj a hegy ezen részét elég erősen borítja s az sehol nem 
pezsgett; erről a gerinczről aztán fel jutottam a pyramishoz 
« több helyen a tisztásokon vizsgáltam a talajt, mely itt is 
állandóan nyirok. Lejövet más irányt követtem s a talajt 
itt is mindenütt nyiroknak találtam.

A lösz tulajdonképen a Szépjuhászné alatt a Bugát- 
féle teleknél kezdődik s az országút nyugoti oldalán, mely 
többnyire meredeken van vágva, erősen kifejlődve található 
s ismét szakadatlanul tart le a Laszlovszkyig.

Ezen észleleteket, melyeket különböző években tett 
kirándulásaim alkalmával jegyeztem fel, ha összeállítjuk és 
hozzá még a magassági viszonyokat is tekintetbe vészük, 
azon eredmény áll elő : hogy a nyirok öszefüggő területet 
képez a nagy Svábhegy fensikján s tart a Jánoshegyen is 
bizonyos magasságig. Legczélszerübb ezen viszony tanulmá
nyozását egy olyan térképen tenni, melyen a magassági
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rétegek pontosan vannak kimutat /a,*) a milyennek a neve
zett terűidre nézve szerencsénkre vagyunk is birtokában; 
a nyirok 1200  lábon felül egymaga fordul elő a lösz több 
mint 1100 lábra nem emelkedik fel. A nyirok magaslatát 
oldalvást környöskörül övedzi a lösz, a Nagy Svábhegy és 
Jánoshegy lejtjein. Kívánatos volna ezen kezdemény után 
folytatólag a többi magas hegységeink felületi rétegeit is 
megvizsgálni, nevezetesen a Kecskehegyek és a Háromhatár- 
hegy csoportját, úgyszintén Kovácsi magasabb hegyeit.

Ez a tény, hogy a lösz csak bizonyos magasságra 
emelkedik, tudtommal nem áll elszigetelten; nevezetesen a 
dunai trachyt-csoport balparti vidékének viszonyai képez
ték tanulmányozásom tárgyát azon eredménynyel, hogy a 
jelleges és az igen erősen kiképződött lösz ott is határozot
tan elkiilönitve áll a nyiroktól területre és bizonyos tekin
tetben magasságra is. A Duna völgyére néző trachyt-hegy- 
ség oldalán a lösz folytonos tömeget képezve található, de 
csak bizonyos magasságig. A magassági határ egyenes vo
nalnak látszik megfelelni, a mely fölött semmi lösz nem 
fordul többé elő, hanem csak nyirok. Ezt igen érdekesen 
látni Nagy-Marosnál s attól kezdve a Duna mentében lefelé 
Verőcéénél és Vácznál. Ez utóbbi helyen a Dunához köze
lebb a lösz igen erősen kifejlődve egy lépcsős fensikot ké
pez, de ha ettől a Naszál felé emelkedünk, a lösz végké
pen megszűnik és nyirok foglalja el a helyet a nagyobb 
magaslatokon. Egy másik feltűnő körülmény ezen két kőzet 
eloszlásában az, hogy ugyanazon hegynek, a melynek dunai 
oldalán lösz van, az ellenkezőn hasonló magasságban is 
nyirok van, és nyirok tölti ki általában mindazon zárt me- 
denczéket, melyek a Duna völgyétől vizet nem kaptak.

*) Ilyen a következő szép térkép: „Budapest és környéke a cs. 
k. táborkar-féle felvétel és a in. k. háromszögméreti hivatal magasság
mérései alapján, szerkesztette Péchy Imre m k. térképészeti vezető.“ 
1872. 1"=500 bécsi öl.
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Ezen vidékről részletes tanulmányoz ist bírunk Staubétól,*) 
ki ott vagy 12 évvel ezelőtt járt; azonban a lösz és a 
nyirok nincsenek különválasztva, hanem mind a kettő mint 
lösz egybefoglalva és egyfélekép színezve. A mit ő jelleges 
lösz gyanánt felhoz, nevezetesen Vácznál, Verőczénél, úgy
szintén az Ipoly-völgyben, a hol a löszcsigák nagy mennyi
ségben vannak és egyszer-máskor vastagbőriiek vázdarab
jait is találtuk, az csakugyan mind valódi lösz; de midőn 
azt mondja, hogy a löszt mindenütt a hegyek gerinczén és 
csúcsán is találni, úgy hogy az meg van 12—15 száz láb 
magasságban is, akkor, miként a helyszínén constatáltam, 
a nyirokról szól.

A Mátrában és a Tokaj-Hegyalján hasonló észleletet 
tettem a lösz magassági viszonyaira nézve. Itt is csak a 
folyók mentében van meg a lösz és emelkedik bizonyos 
magasságra, fölötte a csúcsok felé nyirok van.

Liszkay ur, kinek egyik ülésünkön Zsarnócza vidéké
ről geológiai tanulmányozása lett felolvasva, a képletek kö
zött nyirokról is tesz említést; én levélben felkértem, tud
tomra adni, vajon e meghatározást savval eszközölte e és 
micsoda eredményre jutott az eloszlása végett. Válaszából 
az tűnt ki, hogy a folyó völgyének oldalain jelleges lösz 
van, egyebütt csupa nyirok az általam felállított diagnosis 
szerint.

Kívánatos volna különösen trachyt vidékeinken min
denkor figyelemmel lenni a külömbségre a lösz és a nyirok 
között, mert hogy ezek mindeddig nincsenek pontosan szét
választva, oka annak, hogy a lösznek eredési módja iránt 
sincsenek a geologok egy értelemben. Az általam gyűjtött 
adatok alapján a lösz egy keverék képlet, a mely agyag 
mész, homok és csillám porladékából áll váitozó arányban 
s a mely keveréket a viz importálta. A lösz egykori fo-

*) Die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Waitzen 
in Ungarn. (Bericht über die Aufnahme im Sommer 1865.)
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lyammedrek szélein, valamint azezekkel összefüggő mélyed- 
ményekben találtatik, hova a közellevő szárazról az eső viz 
is juttatta nagyrészt az anyagot. A nyirok mállási terménye 
az illető krystályos öszetett kőzetnek, vagy lehet némely 
esetben azon kőzet tufájának s vulkáni hamujának mállás 
terménye is. Trackyt-környéken trachytból eredeti nálunk, 
épen úgy mint például Szerbiában ; ugyanitt nagy kiterje
désű szerpentin környékek is fordulnak elő s ott azt ta
pasztaltam, hogy annak végelmállási terménye is valamely 
nyirokféle kőzetet szolgáltat, mely míg a lösztől szintén 
azon két tulajdonság által tér el, hogy savval nem pezseg 
és csigákat nem tartalmaz, igen természetes, hogy a trachyt 
nyiroktól is fog különbözni a képlékenység s az összetar
tás fokára stb. nézve. Gránit vidékeken ennek a darájából 
képződhetik egy agyagos talaj, mely korra és helyzetre 
nézve a löszszel megegyezhetik, de abban, a miben a nyirok, 
ez is eltér.

A nyirok mint mozgó kőzet, ha nem is oly könyen 
mint a lösz, de helyzetét idővel szintén változtatja ; az eső- 
viz a magaslatról alantabb helyekre juttatja, nagy contin- 
genst szolgáltatott bizonyára a lösz-képződésénél is, sőt néha 
a löszbe mintha nyirok rétegeket tisztán látnánk betele
pülve. A Tokaj-Hegy alj a alluviumának leírásánál megemli- 
tettem azon körülményt, hogy helyenként a hegy-tövében 
elterülő lösztalajra a hegyek magaslatáról a geológiai jelen
korban nyirok mosatik le és az a löszt észrevehetőleg fedi. 
Meredek oldalokon ezen lemosás is erősebb és egy ilyen 
helyen a tokaji hegyen elefántcsontokat kivételesen nyi
rokba burkolva észleltem, míg máskor ott is mindig csak a 
löszben találtatnak.


