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ken most csak egyes töredékében találjuk üg}r az Arkoza, mint a Nummii- 
litmész padok egyes szilárdabb töredékeit, a melyeknek kellő méltatása 
okvetlen megkívánja, bogy azokat ott, hol nagyobb összefüggésben vannak 
megtartva, fölkeressük és tanulmányozzuk. A Vihnye völgyi vagy Selme- 
czen a györgytárnavölgyi Arkoza szakasztott mása az urvölgy-óhegyinek 
úgy petrografiai, mint települési tekintetben. A Vihnye és Contravölgy 
Nummulitmesze ellenben annyiban tér el, hogy az itt találtató padtöredé- 
kek a nummulitrétegek melyebb szintjéhez tartozik, és így hasonmása 
Liptsnél van, nem pedig Tajován, hol a Nummulitrétegek legfiatalabb 
tagjait találjuk, melyekről Budapest táján tudjuk, hogy a legrégibb trachyt- 
kitöréssel (Biotit Orthoklas Quarcztrachit) egykorúnk, míg a N. perforata 
és Lucasana retegek határozottan öregebbek.

A MAGAS-TATRA DÉLI OLDALÁNAK HAJDANI JÉGÁRAIRÓL.
Dr. Roth Samu-íóI.

(Előadatott a magyarhoni Földtani Társulat szakülésén 1885 január 7-ikén.)

A kutatások és vizsgálódások hosszú sora, mely a jégárak (glecserek) 
tüneményének alapos felismerése és teljes magyarázata czéljából az Alpok 
vidékén még a múlt század kezdetén megindult s a jelen században foko
zódott buzgalommal s a múltra s kiterjesztve folytatódott, hazánkban alig 
keltett némi mozgalmat, jóllehet Kárpáthegységünk domborzati, magassági 
és éghajlati visszonyai nagyon valószínűvé teszik, hogy hajdan nálunk is 
megvoltak a jégárak keletkezésének feltételei. Az első adatok, melyeket a 
Tátra egykori jégáraira vonatkozólag bírunk, Sonklar-íóI származnak, ki 
1855-ben felkereste a Magas-Tátrát is és Tátrafüredről több kirándulást 
tett. Úti éleményeit 1857-ben tette közzé «Reiseskizzen aus den Alpen und 
Karpathen» czim alatt. E könyvének 112. lapján leírja a Tarpatak alsó 
részét, a mint az a Haramiakőtől áttekinthető. S midőn e sziklaomladékkal 
fedett és abból álló terület keletkezésének magyarázatát keresi és belátja, 
hogy sem folyó viz, sem pedig hegyomlás nem hozhat létre ehhez hasonló 
képződményeket, kényszerítve érzi magát az egykori jégárak működéséről 
szóló «hypothesis»-hez folyamodni. Sokkal határozottabban szól már 
könyvének 133 lapján, ahol a Felkai tó környezetét írja le. A tavat délfelé 
határoló gátat, valamint az 50—70 m. magasságban simára csiszolt szom
széd sziklafalakat a jégárak egykori működésének bizonyítékául tekinti.

Hat évvel Sonklar művének közzététele után (1863) jelent meg a 
lőcsei F uchs Frigyes «Die Centralkarpathen» czimű alapvető munkája, 
melynek gazdag tartalmában a Tátra hajdani jégáraira vonatkozólag a
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177-ik lap jegyzetében körülbelül a következők állanak: «Ámbár a haj
dani jégárak fő ismertető jelei — a glecser-csiszolások és jövevény-sziklák 
— ezen hegységben sehol sem mutatkoznak tisztán, mégis bizonyos okok
nál fogva hajlandó vagyok feltenni, hogy hegységünkben egykor terjedel
mes jégárak voltak.» S a csiszolt felületek hiányának okát fejtegetvén, igy 
végzi elmélkedését: «Ez különben olyan tárgy, mely a helyszínen eszköz- 
lendő pontos vizsgálatokra szorul — a mihez nekem nem volt időm — 
hogy határozottabb Ítéletet lehessen mondani. S ha majdan sikerül kimu
tatni, hogy itt egykor kétségtelenül terjedelmes jégárak léteztek: akkor 
mindenek előtt a Poprádi tó lenne az, mely keletkezését egy glecser-moré- 
nának köszönheti.»*

F uchs FRiGYEsnek a jégárak működésére vonatkozó nézetei, a mint 
láttuk, még nagyon határozatlanok, mert míg a Tarpataki völgynek a víz
esések táján való morénáját nem akarja a jégárak hatásának tulajdonítani, 
addig a közel 500 m. viszonylagos magasságú (1531 m.) Stösschenről, melyet 
tévesen egészen omladék-kőzetekből állónak tartott, azt Írja, hogy a jég
árak elmélete nélkül nehezen tudná megmagyarázni.

A Magas-Tátra hajdani jégárainak létezésére vonatkozólag igen fon
tos ítéletet mondottak a bécsi geológusok és ezek véleményét tolmácsolja 
Hauer 1869-ben, midőn a földtani térképhez kiadott magyarázatában a 
következőket mondja: «Jégkorszakbeli diluvium óriási morénák alakjában, 
továbbá szikla- és kavicslerakodások általában leginkább a Magas-Tátra 
éjszaki és déli oldalán vannak kitünően kiképződve.** Nem kevésbbé hatá
rozott H ochstetter nézete, midőn a Balkánfélsziget hegységeiről szólva azt 
mondja: «és épen igy nélkülözi a Rilo-Dagh az egykori jégárak morénáit, 
melyeknek a Tátrában oly nagy szerep jutott!» *** Ezen itt közölt ítéletek 
ugyan elég világosan szólnak, de részletesebb adatokat a Magas-Tátra 
jégáraira vonatkozólag a bécsi geológusoktól sem nyertünk s talán éppen 
ezen utóbbi körülmény lehetett oka annak, hogy sok tekintélyes tudós a 
bécsi geológusok ebbeli nézetének helyességében nem tudott megbízni. 
E kételkedők sorában állott és áll talán még máig i. t. elnökünk is, 
kinek a hetvenes évek elején tartott egyetemi előadásai arra indítottak, 
hogy a Magas-Tátrába tett kirándulásaim alkalmával a hajdani jégárak 
esetleges nyomaira lehetőleg figyelemmel legyek. Fáradozásom nem maradt 
sikertelen. A Tátra fővölgyeinek majdnem mindegyikében többé-kevésbbé 
biztos nyomokra akadtam és a Kárpátegyesület Évkönyvének Y. évfolya

* Fr. F u ch s: Die Centralkarpathen 177—178. lap.
•** Fr. v. H a uer : Geologische Uebersichtskarte der öst. ung. Monarchie 

Blatt III. Westkarpathan 532. lap.
*** F érd. v. H ochstetter : Die geologischen Verhältnisse des öst. Theils der 

europäischen Türkei. Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt 1870. évf. 461. lap.
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mában (1878-ban) már több erre vonatkozó adatot közzé is tettem,* anél
kül azonban, hogy a lentebb felsorolt irodalmi adatokat ismertem volna, 
így felemlítettem a tarpataki völgyben a viz jobb oldalán a második és 
harmadik vízesés között levő oldalmorénát, a felkai völgy baloldalán 
elhúzódó szép oldalmorénát, a felkai tó déli oldalán elterülő végmorénát 
stb. Különben egész álláspontom is már lényegesen elter az előbb emlí
tett szerzőkétől, a mint az czikkem következő mondatából kiviláglik: 
«Sokáig azt vélték, hogy a Kárpátokban jégáraknak még nyomát sem talál
hatni, jelenleg azonban már nem szenved kétséget, hogy az a számos 
kőrakás, melyek vagy mint oldalmorénak a völgyek mentében húzódnak 
el, vagy pedig mint homlok- vagy oldalmorénák a völgyeket harántosan 
elzárják, a jégkorszaknak köszönik létöket.»

Ezt az általános Ítéletet nem a közölt nehány adatból alkottam meg, 
hanem sokkal szélesebb alapra volt szükségem és ilyennel ezen időtájban 
már rendelkeztem is. Hogy nem tettem közzé ez alkalommal az összes 
előttem ismeretes tényeket, annak oka az a törekvésem volt, hogy én a 
Tátra hajdani jégáraira vonatkozó adatokat legközelebb feldolgozzam, a 
mint az Évkönyv 144. lapján levő jegyzetből is kitűnik.

A Kárpátegyesületi Évkönyv ugyanazon kötetében még más érdekes 
adat is van a Tátra hajdani jégárairól; a 404. lapon ugyanis Dr. E me- 
riczy Géza a következőket Írja: «a Csorbái tó nem más mint egy jégárnak 
a maradványa, a melynek felső vége valamikor a Szolyiszkó és Bástya 
közötti gerinczig felért, a melynek teste a két hegy óriás kozott levő völgyet 
töltötte ki, és a melynek alja azon területen nyugodott, a hol jelenleg a tó 
medenczéje van. Ama kyklojisfal pedig nem más, mint az úgynevezett 
moréna, vagy jégárgát, a minőt minden jégár maga előtt tol.»

Egy evvel később Matyasovszky Jakab a Kárpátegyesületi Évkönyv
VI. kötetében** hasonlóképen nyilatkozik a Csorbái tóról, és a Felkai 
völgynek általam már előbb megismertetett oldalmorénájáról azt Írja, hogy 
«az oldalmorénának meglepő példánya.»

Ilyképen mindig új meg új adat került nyilvánosságra, a már előbb 
közzétett adatok pedig helyeseknek bizonyultak be, sokszor egymástól 
egészen függetlenül és önkénytelenűl. A mellett azonban folyton tartott 
az adatgyűjtés és számos tény szóbeli közlés útján már köztudomású lett 
a Tátra alaposabb ismerői között, de annak nyomtatásban közzétételével 
éppen nem siettünk, mivel azt óhajtottuk, hogy az egyszer megalkotandó 
kép lehetőleg teljes legyen.

E halasztásunk azonban nem vált javunkra. 1882-ben ugyanis P artsch

* D r. Roth S amu. A völgy- és tóképződés a Magas-Tátrában 140—145. lap.
** Matyasovszky Jakab: A Magas-Tatra geológiai vázlata. Kárp. egy. Évkönyv 

VI. kötet 1879. évf. 14. és 15. lap.
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boroszlói egyetemi tanár kiadta «Die Gletscher der Vorzeit» ezimű munká
ját, melynek első részében a Kárpátok egykori jégárairól szólva tetemes 
részét közli azon adatoknak, melyeket itt már ismertünk, és különösen én 
joggal mondhattam ezen munka megismertetése alkalmával,* hogy vele 
szemben olyan helyzetben érzem magam, mint valamely szónok, kinek 
fáradságosan összeállított és jól betanult beszédét az előtte szóló elmon
dotta. De azért távol legyen tőlem, hogy én P artsch érdemeit csorbítsam; 
ő nagy gonddal összehordotta a Tátra hajdani jégáraira vonatkozó irodalmi 
adatokat és ezeket gyarapította, itt-ott kiegészítette és helyreigazította, de 
egyszersmind oly pontokat is fedezett fel, a hol ő előtte még senkisem 
akadt jégárak nyomaira. Ez utóbbi különösen az éj szaki oldalra nézve 
áll, hol a Javorinka- Bialka-, és Suchavoda-völgyekben igen érdekes ered
ményekre jutott.

Partsch munkájában továbbá a részletesen leirt adatokon kívül oly 
tételeket is közöl, melyeknek bebizonyítását, illetőleg adatokkal való támo
gatását utódjára bízta. S e teköntetben kevés kivétellel egészen helyes nyo
mon haladt. Számos feltevésének és vélekedésének helyes voltát már a 
munka megjelenése alkalmával ki tudtuk volna mutatni a rendelkezésünkre 
állott adatok alapján, például a Poprádi tó előtt elhúzódó közepmorénára 
vonatkozólag; a többiekre nézve pedig a múlt évben volt alkalmunk a 
döntő bizonyítékokat megszerezni, példáúl a Várta fensikot illetőleg.

P artsch munkájának, megjelenése után azonnal eltökéltem magamat 
arra, hogy adataim közlésével tovább ne késsem, de mielőtt nyilvánosság elé 
léptem, mégis jónak láttam egynéhány jégárat a hely színén, mintegy 
működésében megfigyelni, sőt egyúttal olyan területet is felkeresni, ahol 
régi jégárak nyomai találhatók. E czélból 1883 nyarán Svájczba utaztam, 
hol egy hónapnál tovább főleg ezen viszonyokat tanulmányoztam. Vissza
térve svájczi utamból, adataim összeállításához fogtam, de látván azok 
hiányos voltát, további kutatásokra, illetőleg meglevő adataim felülvizsgá
lására kellett magamat elhatározni, és azt tettem a múlt nyár folyamában. 
Kutatásaimban és kirándulásaimon Roth Márton barátom, a Magas-Tátra 
egyik legalaposabb ismerője kisért és az ő szives fáradozásának köszönök 
számos, különösen a viszonylagos magasságokra*vonatkozó meghatározást, 
melyeket aneroid segítségével eszközölt. Az absolut magasságokat legtöbb- 
nyire a bécsi cs. kir. katonai földrajzi intézet 1 : 25000 méretű táborkari tér
képeiből vettem át s a hol más kutforrást használtam, ott azt meg is 
jelöltem. Kedves kísérőm azonban egyébként is nagy segítségemre volt: 
lankadatlan buzgalma és az ügy iránti érdeklődése becses munkatársammá 
tették őt. Fogadja e helyen is őszinte köszönetemet önzetlen fáradozásáért.

Minthogy kutatásainkat anyagilag a m. tud. Akadémia math, és ter-

* Kárpátegyesüleli Evköúyv X. évf. (1883. év) Síi. lap.
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mészettudományi bizottsága támogatta, az elért eredményeket e bizottsághoz 
beadott részletes jelentésben foglaltam össze; de minthogy az eredménye
ket nagyon fontosaknak tartom, czélszerünek láttam, itt a földtani társulat 
tisztelt tagjai előtt is legalább főbb vonásaikban megismertetni.

Kutatásunk a Tátra déli oldalának fővölgyeire terjedett ki. Bejártuk 
a Tiefengrund-, a Feliérvizi-, Tarpataki-, Felkai-, Menguszfalvi-, Mlinicza- 
es részben a Koprova- és Tycha- völgyeket és azoknak mindegyikében az 
elsőt és utolsót kivéve a jégáraknak tisztán felismerhető nyomaira akadtunk. 
E nyomok sorában legelöl állnak a morénák, melyek sok helyütt oly 
jellemzően vannak kiképződve, hogy jégári származásukhoz nem férhet 
kétség. A morénák mellett továbbá lényegesek a jövevény - vagy vándor- 
kövek, melyek azonban csak azon völgyekben ismerhetők fel határozottan, 
hol különbözők a völgyet alkotó kőzetek. A jégárak harmadik ismertető 
jele a csiszolt lapok és a horzsolt vagy gömbölyűre koptatott hegydudorok. 
Ezek sem hiányzanak az általunk bejárt vidékeken, ámbár más hegységek
ben való előfordulásukhoz képest aránylag ritkák. Végül meg a völgyek 
domborzati viszonyai is említendők, mint a melyek szintén több igen jellemző 
adatot szolgáltatnak. Ezek a tényezők együttvéve, egymással kombinálva, 
képezik a Tátra egykori jégárainak bizonyítékait. Egyenként csak korlátolt 
bizonyító erejük van; mindegyikök, ha magánosán fordul elő, esetleg 
más úton is keletkezhetett, a mint azt Penck legújabban kimutatta. *

A) A morénák.

A morénák lehetnek oldal-, közép-, alap- és homlok- vagy végmoré 
nák. A Magas-Tátra déli oldalán e csoportok mindegyike képviselve van.

1) A Fehérviz völgyének morénái. A Fehér viz völgyének alsó végén 
az úgynevezett «Fehér fal» a patak által áttört és jobb szárnyától meg
fosztott homlokmoréna. E fal magassága 00—70 m. a patak viztükre felett, 
míg az utóbbinak absolut magassága a fal alsó végén valamivel több 1000
m.-nél. A fal szine a laza törmelékektől ered, melyek a meredek lejtőről 
folytonosan lecsúszva fehérlő kopár felületet hagynak maguk után. A tör
melékek sorában első helyen a gránit áll, igen gyakori azonban a quarczit 
és a mészkő is, ritkább a márgás homokkő. A gránit mindenféle nagyságú 
és alakú darabokban található, melyek minden rend nélkül helyezkedve el, 
hol élükön, hol lapjukon nvugosznak; némely gránitok gömbölydedek, má
sok szögletesek ép élekkel. A fehér por és homok, melybe a nagyobb kőzet
darabok mintegy be vannak ágyazva, nagyobbára gránit eredetű. A quar
czit-törmelék darabjainak nagysága szintén különböző, de aránylag ritkák

P e n c k : Pseudoglaciale Erscheinungen. Ausland 188k  ó v .  33. s z .  f ű z .  041. l a p .
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a nagyobb tömbök; olakjok többnyire szabálytalan, éleik sokszor még 
elég épek. A mészkövet számos feltűnő nagjr szikla képviseli, de azért van 
elég kisebb darab is. A mészkőpéldányok többnyire gömbölydedek. Mind 
ezen törmelék a völgy hátsó részeiből került mostani helyére és ásványi 
minőségük igen világosan mutatja eredeti helyüket. A Feherviz völgye 
ugyanis jobb oldalán gránitból és baloldalán üledékes kőzetekből á ll; az 
utóbbiak sorában legalul van diaszkorbeli quarczitos és vereses szinti 
homokkő, melyből a Stösschen éjszaki része, továbbá a Réniás egész 
tömege, a Weidau alja, a Fehértó medenczéjének déli szegélye, azután 
ugyanazon medencze éjszaknyugati oldala és a Durlsberg egy része áll. E 
homokkő fedőjét triaszkorbeli mészkő képezi, mely a Tränken táján fel
bukkanva a Fehértó medenczéjének éjszaki oldalán elhúzódó hegyeket és 
részben a Durlsberget is alkotja. A Mészárszék tövében szintén több helyen 
szálban látható ez a mészkő. E felett homokos márga következik és ennek 
a fedője ismét mészkő, melyből a völgy éjszaki hegysorának kopár gerin- 
czei állanak.

A Fehérfal a hegység előtt elterülő fensík felé meredeken végződik, 
hátrafelé pedig oldalmorénába megyen át, mely a völgy bal oldalán a 
patak víztükrétől 40—50 m. magasságban húzódik el és egy helyen át van 
törve a Stösschentől jövő mellekvölgyecske által. Ez az oldalmoréna is 
a völgy felé több helyen annyira meredek, hooy laza törmelékén kopár 
felületek támadnak. A hegyoldaltól e moréua gerincze 3— 4 m.-nyi magas
ságig emelkedik egyes helyeken. A morénát alkotó kőzetekhez hasonlókat 
azonban még feljebb a hegyoldalon is lehet találni. Az oldalmorénát 
áttörő első mellékvölgyben felfelé haladva gránitsziklákat, kevés quarczitot 
és itt-ott mészkövet is láttam és Róth M. a Fehérfal felett még 1209 m. 
magasságban mészkő-darabokat talált. A jövevényköveknek ezen elterje
dése a jégárnak egykori nagyságáról tesz tanúságot.

Az oldalmorénáknak még szebb példája látható egy kissé feljebb a 
völgy jobb oldalán. Ez a Morgásnak messzire látható vízmosása közelében 
közel 1400 m. absolut magasságban és körülbelül 150 m.-nyíre kezdődik 
a völgy alja felett és nagyjában a hegyoldal kanyarulatait követve hatalmas 
gát alakjában közel 1 km.-nyi távolságra húzódik lefelé.

Oly helyeken, hol erős beszögellés van a hegyoldalban, a moréna 
nem teszen oly erős kanyarulatot, minek következtében a moréna és a 
hegy lejtője között gyakran többé-kevésbbé terjedelmes térség marad. A 
moréna magassága kezdetben JO—12 m., lefelé azonban mindinkább apad 
és alsó végén már alig teszen 1 m.-t; szélessége 100—30 m. között válta
kozik, aránylag legszélesebb alsó végén, esése valamivel nagyobb fokú, 
mint a völgy aljáé, a mit egyrészt a jégárnak az olvadás következtében tör
tént apadásának, másrészt és főleg a völgynek e tájon való kiszélesedésének 
kell tulajdonítani. A moréna anyaga majdnem kizárólag gránit, alsó végén



azonban több helyen eleg nagy quarczit darabokat is találtunk, melyek 
csak jégár hátán kerülhettek ide a völgy felsőbb tájáról.

A víz mentében a Zöldtó fele haladva nagyon egyenetlennek találjuk 
a völgy alját, a mennyiben hol hoszant, hol harántosan kisebb-nagyobb 
emelkedések terülnek el, melyek gránit-törmelekből állnak és sokszor 
óriási gránitsziklák által vannak elborítva. A pataknak rendesen igen mélyre 
bevájt medre, de más feltárások is, azt sejtetik velünk, hogy a völgy egész 
alja ilyen törmelékből á l l : alapmorénct. Vagy hét helyen a völgyön 
keresztül húzódó haránt-vonulatok körülbelül 20 méternyire emelkednek 
a víz tükre felett, és összetételök meg ívalaku lefutásuk után Ítélve homlok
morénák. Hasonló mondható a Zöldtavat kelet felé elzáró gátról, mely 
azonban a tótól eltérő oldalán nem válik el élesen az alapmorénától, hanem 
vele egyesülten folytatódik. Ez a körülmény a képződés viszonyaira enged 
következtetni és azt mutatja, hogy a moréna lerakodása a jégár lassú és 
egyenletes visszahúzódásával lépést tartott és mindenütt közel egyenlő 
vastag réteget eredményezett, de a tó táján egyszerre megsziint, mi való
színűleg a törmeléket szállító jégtömegeknek rögtön visszahúzódása követ
keztében történt, a mint ezt későbben részletesen fogjuk tárgyalni.

Ama homlokmorénák, melyek mind a két oldalon az alaptól feltű
nően elválnak, a szakaszosan visszahúzódó jégáraknál képződnek a vesz- 
teglés idején.

A Zöldtóból eredő patak baloldalán nem messze a tótól egy hatalmas 
morénakezdődik, mely eleinte növekedő viszonylagos magassággal a Fehértó 
medenczéje előtt húzódik el és a Fehértó vize meg a Tránkenpatak által 
áttörve a Mészárszék felé halad. Ez a gát a Zöldtótól a Tránkenpatakig, sőt 
még ezentúl is egy darabig középmorénának tekinthető, melyet a Zöldtó és 
Fehértó völgyének jégárai hoztak létre. E középmorénának a Fehértó 
medenczéje felé néző oldala menedékes és 20—30 m.-nyi magasságú, 
míg a Zöldtópatakfelé bocsátkozó lejtője meredek és némely helyen 150
m.-nél magasabb.

Ez az utóbbi adat fogalmat ad a Zöldtó-jégár vastagságáról, és ha 
tekintetbe veszszük, hogy az a medenc-ze, melyből a Zöldtó jégára anyagát 
nyerte, sokkal nagyobb mint a Fehértó vagy azElölső-Bézaknák völgyének 
megfelelő része, és hogy az őt környező hegyóriások nagy mértékben felül
múlják a Fehértó körülieket, — a Búzáknak aránylag alacsony (köriilbelől 
2000 m.) hegyeiről nem is szólva : nagyon természetesnek fogjuk találni, 
hogy a Fehérvizi völgy jégárának a Zöldtó medenczéjében volt a leg
erősebb ága. Ebből a tényből azután könnyen megmagyarázható a fentebb 
leirt középmoréna iránya is, mely azt árulja el, hogy a Fehértó medenczéjé- 
ből érkezett jégár nem a mai vízfolyás mentében, hanem attól éjszak
keletre haladt, útjába ejtvén a Tránkenpatak most terjedelmes medrének 
alsó részét és az egész fensikot, mely a Mészárszék tövéig terjed: a Zöldtó
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medenczéjének jégára félreszorította a Fehértó meclenczejéből jött gyön
gébb szomszédját. S ez utóbbitól származnak azok a jövevény gránitsziklák 
is, melyek az üledékes kőzetekből álló Homlokos és Mészárszék tövében 
elterülő Weidau fensikon találhatók és melyeknek a Rézaknák felé való 
határa azon vonal által jelölhető meg, mely a Fehértó medenczéjének 
éjszaki oldalán levő begyláncz végétől a Mészárszék lejtőjéig húzódva, a 
Fehértó völgyének tengelyétől körülbelül 20°-nyira E.-Ny.-ra tér el. A 
Mészárszék lejtőjén előforduló utolsó gránitszikláknak absolut magasságát 
Róth M. 1531 m.-nek találta. Az Elölső Rézaknák völgyében az említett 
határvonaltól felfelé csak quarczit és mészkő található, melyek hatalmas 
alapmorénát képeznek. Ez a Tránkenpatak széles és gyepes medre által 
fel van tárva és a Durlsberg táján 10—15 m.-nyi; tovább lefelé azonban 
körülbelől kétszer oly vastag. Ezen moréna felszíne a többnyire óriási 
méretű quarczit-szikláktól, valamint a nagyszámú emelkedésektől és mé
lyedésektől nagyon egyenetlen. Egyes emelkedések a homlokmorénák 
tulajdonságaival bírnak, például a Tränken közelében, mások ismét közép
morénákra emlékeztetnek. Tovább felfelé az alapmoréna vastagsága mind
inkább apad, míg a Durisbergtáji gyepes térségen teljesen megszűnik. Ezen 
alapmoréna a Rézaknák völgyének jégárjától ered, mely teljes erejében egy 
ideig a Weidau fensikon a Fehértó jégárja mellett lefelé haladott, de 
későbben megapadt s ekkor teljesen feltartóztatta a Fehértó jégárja, a mely 
utóbbi ezentúl egészen a Mészárszék tövéig szélesedett ki, a mint azt a 
lerakott törmelékei elárulják. S ugyan ez a jégár meglehetősen jól felis
merhető homlokmorénát is hozott létre e tájon, melynek baloldali szárnya 
a Zöldtó és a Fehértó jégárai által alkotott és fentebb említett középmoré
nával látszik összefüggésben .lenni. A visszahúzódó Fehértó jégárnak egy 
másik sajátságos homlokmorénája feljebb található azon a meredek falon, 
melylyel a tó íensík-alaku medenczéje a völgy felé bocsátkozik. E falnak 
azonban csak egyes helyein láthatni a homlokmorénának jellemző alakját, 
legtöbbnyire csak törmelék-tömegeket találunk rajta, melyek a domborzati 
viszonyoknál fogva nem egyesülhettek gáttá, hanem lecsúsztak a lejtőn.

Az egykori jégárnak legtanúlságosabb nyomait azonban a Weidau 
azon részén találjuk, mely az Elölső-Mészárszék és a Homlokos tövében 
elterülve keletfelé a Réniásig és a Veresagyagig ér. E fensikon a Tránken- 
pataktól lefelé haladva mindenekelőtt két, egymástól alig 200 lépésnyi 
távolságban levő, nagy homlokmorénát találunk, melyek a patak felé erős 
gáttal függnek össze. E morénák anyaga a hegyoldal felé leginkább quarczit; 
de azért a gránit, mészkő és sötét szürke márgás homokkő is elég gyakori; 
a völgy felé azonban mindinkább gyarapodnak a gránit sziklák mind szám
ban mind nagyságban és 6—8 köbméteres tömegek nem tartoznak a ritka
ságok közé, de vannak annál nagyobb darabok is. A morénát alkotó többi 
törmelékek nagysága is igen változó; van itt mindenfele méret képviselve a
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a homokszemtől a köbméter többszöröséig; a darabok alakja szabálytalan, 
az élek néhol épek, néhol pedig többé-kevésbbe kopottak. A darabok fek
vése és szabálytalan elhelyezkedése typusos homlok-moréna tulajdonságait 
tüntetik fel.

Mind a két morénának belső oldalán tágas mély medencze van, 
melyben esős időben víz szokott állni. A medencze felé lankásabbak a 
morénák oldalai, külső domború faluk azonban egyszerre és meredeken 
emelkedik.

A gát viszonylagos magassága a hegyoldaltól a patak felé mind 
inkább növekedik és közepe táján mély bevágás, a hajdani jégár lefolyása 
által át van törve. Az alsó moréna legmagasabb pontja 14 m.-rel maga
sabb az előtte elterülő síkterületnel és szélessége némely ponton 23 m.-nél 
nagyobb. A felső moréna még szélesebb és magasabb, de kisebb átmérőjű. 
Ezen a tájon a völgy keresztmetszete olyan a milyennek a mellékelt 1-ső 
ábra mutatja.

1. ábra. A Feliérviz völgyének vázlatos átmetszene az Elölsö Mészárszék és a Morgás között.
A szélesség méretviszonya 1: 25,000-hez. 1. Gránit. 2. Veres homokkő (diasz). 3. Triász mészkő.

4. Quarczit. 5. Hommokkő és márga. 6. Jégártörmelék.

E morénáktól lefelé vízmosás van a Weidaun, mely a Homlokso 
lejtőjén levő völgyecskéből ered és az egész alapmorénát áttöri. E vízmo
sás túlsó oldalán a Homlokos tövében gyönyörű oldalmorénát találunk, 
mely a begy lejtőjétől 10—50 m.-nyi távolságban aWeidau fensíkján kelet
felé tart és átlépve e hágó legmagasabb fokát a Homlokostól mintegy ív 
alakban elhajlik. Innen azután körülbelül még egy kilométerig folytatja 
útját a Liebseifen völgyében. Ezen oldalmoréna az áttörés táján csak
3—4 m. magas és több hullámból á ll; lefelé azonban egyesülnek ezen 
sorok és a morénának mind szélessége, mind viszonylagos magassága foly
ton nő még a hágó legmagasabb pontján túl is egy darabig, de midőn a 
Veresagyag felé hajló lejtő esése mindinkább fokozódik, a moréna magas
sága is ezen mértékben apad. Szélességének középmértéke 40 in.-re tehető, 
de egyes helyeken egészen 100 m.-re is rúg, gerinezének magassága 4—14 
m. között ingadozik és a Fehérvíz tükre felett való magassága legalább 
120 m. A morénának a hegyoldal felé levő lejtője elég meredek és élesen 
elválik a Weidau gyepes felszínétől; itt-ott azonban ezen határon túl is 
találhatni egy-egy gránit-sziklát, de csak is egy pár lépésnyire a gáttól. A 
moréna anyaga majdnem kizárólag gránit, mely különböző alakú és nagy-
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ságú darabok alakjában van jelen, némelyek több köbméter térfogatnak, 
mások ismét csak fej- vagy ökölnagyságúak, némelyek szögletesek és leg
feljebb csak a mállásnak mutatják nyomait, mások teljesen gömbölyűre 
koptatvák. A fekvésre nézve is nagy a változatosság, és igen gyakran talál
kozunk azon esettel, hogy egyes sziklák legkeskenyebb lapjukon nyugsza
nak. A gránit mellett kevés, diaszkorbeli quarczitos homokkő is van, mely 
többnyire nagyon épélű ; a mészkő felette ritka. Befelé ezen moréna lassan 
átmegyen egy lejtőbe, mely a Fehérvíz felé fokozatosan lebocsátkozik és 
összehalmozódott törmelékektől hullámzatos felszínű. Ezen lejő alapmo
rénának tekinthető. A meredek oldalú terrasszok felett rendesen hosszant 
lefutó morénát találunk, mely sokszor óriási sziklákból áll és a menedé
kesebb területeknek mintegy alsó határát képezi.

Ez a gránittörmelék a veres homokkőből álló Réniás oldaláin is talál
ható és pedig nagyobb magasságban mint az oldalmoréna alsó részének 
legmagasabb pontján a Homlokos tövében. Legmagasabbra emelkedik a 
gránit a Réniás éjszaknyugati oldalán. A Reniáson található gránitsziklák 
szintén nagyon különbözők mind nagyságra mind alakra nézve; mennyi
ségűk alulról felfelé mindinkább apad. Ez a hegy a keletnek tartó jégárnak 
útjában állott, minek következtében az utóbbi két ágra oszlott: az erősebb 
ág a fővölgyben haladott tovább, mig a gyengébb átlépve a hágót a Lieb- 
seifen fele vette útját. A fentebb leirt moréna azonban a Homlokostól jövő 
vízmosáson túl felfelé is folytatódik, mindinkább közeledve a hegy lejtőjé
hez, de egyszersmind nagyságban is folyvást fogyva.

A Fehérvíz völgyében előforduló ezen jellemző és könnyen felismer
hető morénákon kivűl még felemlítendő az a hatalmas alapmoréna is, 
mely a Fehérfal előtt terülve el messzire kinyúló hátat képez. A Fehérfal 
már csak a hátráló jégár műve.

A Fehérvíz völgyének hossza közel 7 km.; szelessége kezdetben 
5 km.-nél nagyobb, de lejebb mindinkább apad és a Fehérfal mellett már 
csak 1V2 km .; az egész völgy vízterülete közel 14 km.2, ennek 10 km.2-nyi 
részét magas hegyek veszik körül, a többi 4 km.2 pedig az alacsony elő
hegyek között terül e l ; a jégár körülbelül 1000 m. absolut magasságig 
bocsátkozott le.

í2. A  Tarpatak völgyének morénái. A tarpataki völgy mind széles
ségre mind hosszúságra felülmúlja a Fehérvíz völgyét; hossza közel 10 
km. (a Stössehent véve alsó határnak) és vízterülete 16 km.2-re, tehető : 
ennek 11 km.2-nyi része magas hegyek között fekszik 5 km.2 pedig 
már a hegységen kivűl van. A tarpataki völgy a Nagy- és Kis-Tarpa- 
tak egyesüléséből támad és nagyjában DKK.-nek tart. A Nagy-Tarpa- 
takot nem volt alkalmam bejárni és mások sem említettek eddig jég
árakra vonatkozó adatokat onnan, azért ezen völgyről nem szólliatak e 
tekintetben; a Kis-Tarpatakot már részletesebben ismerem és itt ajég-
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áraknak számos nyomával találkozik az ember. A morénák sorában felem
lítendő a Tüzelőkő mellett levő nagy homlokmoréna, mely baloldalán a víz 
által át van törve, míg a jobb oldalon 60 m.-nél magasabbra emelkedik, 
hatalmas övét képezve, melyen belül lankás falu medencze terül el. Innen 
lefelé különösen a völgy jobb oldalán a törmelékeknek és szikláknak több 
oly csoportosulását látjuk, mely oldalmorénára emlékeztet; épen úgy 
vannak a völgy irányára többé-kevésbbé merőlegesen álló-sziklagátak is, 
melyek sok tekintetben homlokmorénákhoz hasonlítanak. Kissé lejebb a 
baloldalon már oly képződmény van, mely mint moréna már tisztán felis
merhető. Ez 3—4 m. magasságban és 15—20 m. szélességben a víz köze
lében, de a hegyoldaltól jó messzire húzódik el, mindenütt alkalmazkodva 
a völgy talpának lejtőségi viszonyaihoz. Ez az oldalmoréna egészen a 
Kis-Tarpatak végéig húzódik el és a hátráló jégár müve. Midőn a jégár 
teljes erejében volt, sokkal nagyobb volt a kiterjedése, a mint a Lépcsőke 
felett a Lomniczi gerincz tövében elhúzódó oldalmoréna bizonyítja. A 
jobb oldalon is láthatni egy magasabb moréna maradványait.

Lebocsátkozva a fővölgybe és átmenve a Tarpatak jobb oldalára, 
mindjárt a vízesések közelében oldalmorénához jutunk, melynek a túlsó 
oldalon levő párját már elvitte a víz. Ezek a moréna-képződmények azon
ban elenyészők azon óriási morénaterülethez kepest, mely tovább lefelé 
félkör alakjában határolja a völgyet és mely annál élesebben és feltűnőb
ben válik el a Tátra alján elterülő lankás lejtőtől, minél lejebb húzódik. 
Ezen vonulat a Tarajkán 1266 m. magasságban veszi kezdetét és onnan 
gerincz alakjában az 1167 m. magas (Kolbenheyer szerint) Haramiakőhez 
ereszkedik le, honnan a Toronyhegy (1117 m.) felé folytatódik. Itt azután 
ívalakban éjszakra fordul 1‘5 km. széles és délkeletfelé magasságban 
mindinkább apadó fensikot képezve, mely több párhuzamos hullámot 
enged megkülönböztetni. A legbelső hullám a legmagasabb (1141 m.) és 
körülzárja a Christelau nevű medenczét, mely többnyire gyepes, de néhol 
lápos-tőzeges, másutt megint bokros erdős. Az utolsó (külső) hullám már 
50—60 m.rel 1000 m. alatt van és meredeken bocsátkozik körülbelől 900 
m. absolut magasságig, hol egyszerre menedékesebb a talaj és a szomszéd 
területek esésének megfelelőbb. Az egész fensík felszíne az emelkedések és 
mélyedésektől nagyon egyenetlen; némely medenczében meggyül a viz 
és tócsa támad, másutt tőzeges, lápos a föld; sok helyütt óriási sziklák 
nehezítik meg a közlekedést. Ez a hatalmas gát éppen úgy, mint a Tarpa
tak jobb oldalán levő hegysor törmelékekből és omladékokból áll, melyek 
mindenféle nagyságban fordulnak elő és rendetlenül helyezkedtek el.

A fensík folytatását követve kezdetben éjszak-nyugatnak, későbben 
majdnem egyenesen nyugatnak tart, mig a Lomniczi gerinczczel össze nem 
olvad. E megváltozott irányában azonban tetemesen veszít szélességéből, 
míg magassága folyton gyarapodik. Ott, a hol a Lomniczi gerinczczel érint



20 P R .  RO TH SAMU.

kezik 1183 m. magas ; és ezen magasság némileg megfelel a völgy túlsó 
oldalán levő Haramiakő magasságának. A két gerincznek egymástól való 
távolsága e helyen közel 1200 m., míg a völgy felett való magasságuk 
80—100 m. A völgy baloldalátképező hegy-liát a Christelau felé menedé
kes és több oldalmorénát enged megkülönböztetni, melyek közül különösen 
kettő nagyon feltűnő ; az egyik kiebb és magasabban fekszik, a másik 
pedig már közelebb esik a Tarpatakhoz, de azért még mindig 40—50 m.-rel 
magasabb ennek tükrénél. Ezen utóbbi morénától délnyugatra terűi el a 
Christelau terjedelmes és régi tómederre emlékeztető medenczéje, melynek 
legmélyebb pontja 1090 m.

A Tarpatak a völgy jobb oldala menetében húzódik el és a Torony
hegy mellett áttöri a széles homlokmorénát, melyben majdnem 100 m. 
mély és meredek faló medret vájt ki magának. Ezen medrében azonban 
feltűnő nagy az esése; két kilométer távolságra közel 200 m. magassági 
különbség esik. A meder egész hosszában óriási sziklák hevernek, melyeket 
a hozzájuk ütődő hullám gömbölyűre koptatott. E sziklákon át rohan a 
Tarpatak vize óriási zajjal és robajjal. Szálban levő sziklát ezen egész fen- 
síkon nem találtam.

3. A Felkai völgy morénái. Ez a völgy sokkal kisebb mint az előbbi, 
de azért ennek is meg volt a maga jógára. A völgy egész hossza 5’5 km.-re 
tehető és vízterülete G km.2, miből 4 km.2 a magas hegyek között fekszik, 
míg közel 2 km.2 már a hegységen kivűl van. Felülről lefelé haladva az 
első, morénának tartható sziklarakást a Hosszútó keleti oldalán találjuk. 
Ez a moréna anyaga a lejtő meredekségénél fogva nem rakódott le gát 
alakjában, hanem az apadó jégár szélét követve az egész oldalra oszlott 
szét. Már határozottan morénáknak mondható képződmények va'nnak a 
Felkai-tónál. A tavat délfelé elzáró gát homlokmoréna, mely az alapmo
rénával olvadott össze; a völgy baloldalán elhúzódó és az alap lejtődéséhez 
alkalmazkodó szikla-gát pedig, melynek párja a völgy túlsó oldalán is lát
ható, oldalmoréna. Azonban magasabban fekvő oldalmorénáknak is látni 
még maradványait, különösen, ha azon tájon tekintünk körül, hol a tou- 
ristaút a Kereszthalmon át vezet. Innen különben igen szépen látható az 
alsó bal oldalmoréna is, a mint hatalmas gát alakjában délfelé tart és ott 
az erdő sűrűségében eltűnni látszik, de valósággal gyönyörűen megtartott 
homlokmorénába megyen át, mely különösen alulról a Tátrafüredtől a 
Csorbái tóhoz vezető tourista-útról látható szépen. E homlokmoréna 
1100 m.-nél valamivel magasabban fekszik és feltűnően kiemelkedik a 
völgy lankás lejtőjéből; méretei ugyan meg sem közelítik a Tarpataki vég
moréna méreteit, — külső széleinek egymástól való távolsága nem teszen 
egészen 1 km.-t és viszonylagos magassága a körülötte elterülő lejtőhez 
képest alig 50—60 m., — de a mily jellemző e völgy bal oldalmorénája, 
olyan tisztán fölismerhető a homlokmorénája is. Az említett méretek
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különben teljesen megfelelnek a völgj7 vízterületének és az egykori jégárnak 
ettől függő kiterjedésének; de a végmorena absolut magassága is ezen 
körülménynek következménye, a mi legjobban kiviláglik, ha az előbb leirt 
völgyek legalsóbb homlokmorénáira tekintünk vissza.

A Felkai-völgy jégárjának ezen homlokmorénája igen tanulságosnak 
tűnik-fel. A patak baloldalán ugyanis az omladékok folytonos lecsúszása 
következtében majdnem teljesen kopár a közel 80 m. magas fal, melyben 
mindenféle nagyságú és alakú, hol szögletes, hol gömbölyded kőzettöredé
kek vannak, melyek részint még a fehér homokban beágyazvák, részint 
pedig már kimosva a fal oldalán vagy alján hevernek. A sziklák nagyob- 
bára gránitok, van azonban köztök csillámpala és gneisz is. Ha gondosab
ban megfigyeljük ezen homlokmorénát, több egymásután következő hom
lokmorénából összetettnek találjuk; és külső nyugati oldalát tekintve 
három egymásután következő ívet enged felismerni; mind megannyi hom
lokmorénának jobb oldali szárnya. A szomszédos homlokmorénák között 
mindenütt többé-kevésbbé mély behorpadás van, mely a völgy belső olda
lairól is látható. A fehérfal jó messzire felfelé húzódik a völgyben, mely
nek szélessége e tájon alig 4(J0 m.

4. A  Menguszfalvi völgy morénái. A Menguszfalvi völgy is két részre 
oszlik: az egyik a magas hegyek között fekszik és háromszöghez hasonlít, 
a másik a hegységen kivűl van ; az elsőnek területe közel 12 km.2-re tehető, 
az utóbbi körülbelül 5 km.2 A völgy egész hossza 8 km .; iránya egyenesen 
éjszakról délfelé tart.

A völgy felső része három ágból á ll; a hinczkói fensíkból, a Békás 
tavak medenczéjéből és a Menguszfalvi omladek-völgyből. A fővölgyben, a 
hinczkói fensík meredék falának tövétől kezdve több morénát láthatni: 
mindenekelőtt felemlítendő a baloldalon egymás felett levő két oldalmo
réna; a felső a meredek falak tövében húzódik el és több helyen vízmo
sások és mellékvölgyecskék által van áttörve, másutt megint leomlott 
gránitsziklák halmozódtak össze mögötte ; némely helyen azonban tisztán 
felismerhetőleg válik el a hegyoldaltól; a patak víztükre felett való magas
sága a Poprádtó közelében G8 m. Az alsó moréna már jobban van meg
tartva s a Poprádtó közelében közel ÖO m.-rel fekszik lejebb a felsőnél; a 
völgyben felfelé haladva azonban mindinkább közeledik egymáshoz a két 
moréna s a Békás tavak lépcsője alatt már egy magasságban vannak és 
köztük csak annyi a különbség, hogy a felső közelebb esik a hegyoldalhoz, 
mint az alsó. A völgy jobb oldalán kezdetben csak az alsó morénának 
látszanak nyomai; legnagyobb részt omladékkupok fedik el. A Poprádtó- 
nál hatalmas középmoréna kezdődik, mely a völgy irányában közel két 
km. távolságra húzódik. Ezen moréna az Omladékvölgy és a fő völgy jégárai 
által hozatott létre. A fő völgy jégára, mint erősebb, eltérítette irányától a 
gyengébb szomszédot és azután párhuzamosan haladott vele.
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A középmoréna egész terjedelmében különböző nagyságú törmelé
kekből á l l ; felszínén sok helyütt óriási gránitköbök hevernek. A kisebb 
jégár medrében folyó Krupa vize felé lankás a lejtője, a mélyebben fekvő 
fővölgy felé azonban aránylag igen meredek. A moréna gerincze rendesen 
nagyon boltozott és egyes helyeken nagy kiterjedésű lápok terülnek el a 
felszinén, a Poprádtó közelében azonban aránylag keskeny. Az utóbbi 
helyen beliorpadás is mutatkozik rajta, mely körülbelől 15 m.-nyire van a 
tó mai tükre felett és a tó egyik régi, egyenesen a fővölgy felétartó lefolyá
sának medre. Jelenleg csak vagy két km.-rel lejebb egyesül a Poprádtóvíze 
a fővölgyével és az egyesülés utána Poprád nevet veszi fö l; ezen utóbbi 
helyen egyszersmind véget ér a középmoréna is. A fővölgyben több helyütt 
láthatni az oldalmorénák maradványait.

Kiérve a magas hegyek közül igen nagy változatosságot találunk a 
morénákra nézve. A völgy baloldán az Oszterva folytatását képező Hola- 
Ubocs nyugati lejtőjén két moréna vehető ki. Az alsó nem magasan a 
völgy alja felett húzódik el, széles övét képezve; a felső azonban azon a 
tájon, hol a Krupapatak a Menguszfalvi völgy vizével egyesül, 120 m.-re 
van a völgy alja felett. A moréna szélessége 40—50 m. között változik, 
magassága 8—10 m.-t teszen. Ezen moréna az Oszterva meredek falától a 
Poprád áttöréséig terül el, mind absolut mind viszonylagos magasságban 
folyvást apadva és valószinű, hogy a Partsch által leirt két oldalmoréna, 
melyek a Postredna alatt a Poprád baloldalán találhatók, ezen morénák
nak folytatásai.* A völgy jobb oldalán a megfelelő tájon egy darabig csak 
egy moréna látható, lejebb azonban a völgy alsó végén, délnyugatra azon 
ponttól, hol a Poprád keletnek kanyarodik, ismét kettő van : egy felső és 
egy alsó; a felső körülbelül vagy 100 m. az alsó 25—30 m.-nyire van a 
völgy alja felett. Tovább délfelé mindinkább apad a felső moréna magas
sága, míg végre összeolvad az alsóval és egy homlokmorénába megyen át, 
melyen egy délkeletfelé irányozott mély bevágás látható. E bevágásnak 
lejtői, alja valamint egyéb alakbeli viszonyai arról tanúskodnak, hogy az 
egykor folyó víznek mederül szolgált; s tekintve, hogy ezen bevágás leg
magasabb pontja alig 10 m.-rel magasabb a Postredna azon pontjánál, hol 
a Poprád déli irányát elhagyva egyszerre keletnek fordul, bizonyosnak 
mondható, hogy a Menguszfalvi völgy egykori jégárának vize legalább egy 
ideig ezen irányban folyt le és hogy ezen bevágás egykor a Poprád folyó- 
nak medrét képezte. S ezen víz volt az, mely Lucsivna felé tartva azt az 
egész lejtőt gránit-hömpölyökkel borította el, a mely jövevény-köveknek 
eredete különben bajosan volna magyarázható. A Menguszfalvi jégár ezen 
végső medenczéjének baloldalán csak az alsó moréna látható mint 25—30

* Partsch : Die Gletscher der Vorzeit 17. lap.



m.-nyi magas part, mely egész tömegében a jégár által lerakott törmelé
kekből áll és felső részén a keletnek tartó Poprád által van áttörve.

A Poprád régi és mai medre által határolt és körülbelől 3 km.2-nyi 
fensík jellemző moréna-terület, melynek felszíne a sok emelkedéstől és 
mélyedéstől nagyon egyenetlen. Mind az emelkedések, mind a mélyedések 
több nagyobb csoportba foglalhatók. A fensík alakja nagyjában négyszögü, 
lejtősödése délkelet felé tart; legmagasabb pontja 1235m.-nyíre emelkedik, 
mig délkeleten a Várta csak 106Ö m. magas; a fensík töve körülbelül 950 
m. magasságban fekszik, mi egyszersmind a jégár alsó határának is a 
magassága. Mind a fensíkon, mind a Poprád mai medrében óriási épélü 
gránitsziklák hevernek, melyek csakis a jég hátán kerülhettek mai he
lyökre. A míg a jégár a menguszfalvi völgy aránylag szűk, de mégis 
1 km.-nél szélesebb medrében haladott, 100 m.-nél nagyobb magasságban 
jelölte meg útját hatalmas oldalmorénákkal és midőn ezen völgyből kilé
pett, délkeletnek fordult és jégtömegeivel meg törmelékeivel elárasztotta az 
egész tájat. De az mind csak a jégár teljes erejének idején történt így, 
mert midőn ereje apadni kezdett, mindinkább visszahúzódott ezen fensík- 
ról és akkor rakódtak le az alsó oldalmorénák.

A menguszfalvi jégár azonban ezen itt leírt morénákon kívül még 
másokat is alkotott; hatása tovább nyugat felé is érvényesült és a csorbái 
állomástól éjszakra levő és körülbelől 1000 m. magasságban kezdődő 
meredek bástyaszerű kiemelkedés részben az ő műve. Ezen meredek hegy
oldal ugyanis óriási homlokmoréna, melynek létrehozásához a mengusz
falvi jégáron kívül a Mlinicza-völgy jégára is járult, az utóbbi különösen 
nyugat felé érvényesítvén hatását. A moréna délkeleti lejtője lépcsőzetes és 
különösen három nagyobb fokot enged megkülönböztetni; anyaga minde
nütt megegyezik a jégárak által lerakott hordalékkal és a mellett az a 
nevezetes körülmény érdemel különös megemlítést, hogy a hochwaldi víz
választón nem találni gránitot, de a mint a meredek lejtőhöz érünk, azon
nal kezdődik a gránittörmelék, mely ezentúl szakadatlanúl tart egészen a 
Csorbái tóig.

5. A  Mlinicza-völgtj morénái. A Mliniczavölgy ugyan a kisebb völ
gyekhez tartozik, területe, 8 km.2 és egész hossza G’5 km., mind a mellett 
igen tekintélyes jégárat hozott létre, mivel igen magas fekvésű. Az összes 
területnek közel 6 km.2-je 1500 és 2437 m. magasság között fekszik és 
medenczéjének felső végén a 2100 isohypsa húzódik át. Ezen völgynek 
különösen alsó részében igen tekintélyes morénák terülnek el.

Az a gát, mely a Csorbái tavat veszi körül, a Mlinicza jégár törmelé
keiből alakult és dél meg délnyugat felé a jégár homlokmorenájának felel 
meg, míg éjszaknyugaton és délkeleten oldalmorénának tekinthető. A gát 
szélessége és a tó víztükre felett való magassága nagyon változó; délén és 
délkeleten több helyen 20 m.-nél és éjszaknyugaton 30 m.nél is maga-
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sabbra emelkedik ; a keleti oldalon is tekintélyes a magassága; szélessége 
50—200 m. között változik; legszélesebb a keleti oldalon, hol több pár
huzamos hullámból áll. Igen tanulságos az éjszaknyugati gát is, a 
memryiben feltűnő egyenes lefutású és némileg vasúti töltésre emlékeztet. 
Ezen gát a hegység felé 7—8 m. magas lejtővel bocsátkozik le egy mocsá- 
ros lápos terület felé, mely nyugatra lejtősödik és egy régi jégár medrére 
vall. A tó éjszakkeleti oldalán levő gát aránylag alacsony (5—6 m.) és 
csak utólagosan keletkezett, midőn a jégár már nem tért el nyugatra, 
hanem eredeti irányában megmaradva a Csorbái tótól keletre véget ért.

Ha a Mliniczavölgy jobb oldalán elindulva lefelé haladunk, több 
egymásután következő medenczére akadunk, melyek délfelé tvalakú gáttal 
vannak határolva és többnyire tőzegesek és mocsárosak. A gátak közepe 
iáján többé-kevésbbé mély bevágás látható. Ezek a medenczék egykor a 
visszahúzódó Mlinicza jégár medrét képezték és a visszahúzódás phasisai- 
nak hírmondói; az ívalakú gátak a jégár homlokmorénái és az ezeken 
látható bevágáson keresztül folyt le a régi jégár vizének egy része, míg a 
másik része már akkor is a medenczéket éjszakkelet felől megkerülő Mlini- 
czába szakadhatott. A Csorbai-tóhoz vezető utón felfelé haladva és azon 
ponttól fogva, hol az éjszaknyugatra lordul, igen tisztán láthatni ezen 
morénákat, mint a meredek lejtő legfelsőbb fokát. Magasságuk az úttól 
számítva körülbelől 60—80 m.-t teszen, de minél feljebb haladunk a 
Csorbai-tó felé, annál inkább apad a viszonylagos magasságuk és több 
helyen 30m.-nyinél is alacsonyabb lesz; absolut magasságuk azonban foly
tonosan növekszik; déli lejtőjük igen meredek, a medenczék felé azonban 
nagyon lankásan bocsátkoznak le ; anyaguk jégár által lerakott törmelék. 
Valószínű, hogy az alsóbb fekvésű homlokmorénák létrehozásánál a men- 
guszfalvi jégár is közre működött, minthogy ezen két völgy jégárja között 
ezen a tájékon nem volt feltűnő válaszfal.

Végül fölemlítendők:
6. A  Koprovavölgy morénái. Ez a völgy.a Tátra déli oldalának leg

kifejlettebb és legterjedelmesebb völgye; hossza majdnem 11 km. és víz
területe megközelíti a 25 km.2 t. Kezdetben nyugatnak tart, későbben dél
nyugatnak fordul és utjának nagyobb felét ezen irányban teszi; alsó végén 
ismét nyugatnak kanyarodik. A völgy keleti fele mindenütt a 2200— 
2400 méter, sőt ezentúl is emelkedő csúcsok és gerinczek egész sora által 
van körülvéve és négy magasan fekvő medenczével áll kapcsolatban, míg 
nyugati része nagyon tagolatlan és csak legmagasabb pontjaival haladja 
meg a 2000 m.-t. Egyrészt ezen oknál fogva, nagyrészt azonban a völgy
nek mély volta miatt — több mint 3/4 része alacsonyabb 1400 m.-nyi- 
nel — a jégárak nyomai, különösen a morénák itt nem oly jelentékenyek 
mint az előbb tárgyalt völgyekben. Vájjon a Palenicza nagy homlok
morénának tekintendő-e, azt nem sikerült határozottan kimutatnunk; de
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ezen hegy vonulat belső, a Koprova-patak felé fordított oldalán több laza 
törmelékből álló terraszt és a völgy alján egy teljesen megtartott oldal
morénát láttunk, melyek lefelé folytatódva egy homlokmoréna alakú gátba 
mennek át. A völgy baloldalának ezen képződményeivel szemben a túlsó 
oldalon két tisztán felismerhető oldalmoréna van. Az alsót, mely a bal 
oldalon elhúzódó legalsó hullámnak felel meg, több helyen a patak vize 
alámosta és ott a víz felé bocsátkozó lejtője a nagy meredekség és a törme
lékek laza összefüggése következtében egészen fel van tárva. E feltárások
ban igen tisztán látható a jellemző jégár-hordalék. A felső moréna a völgy 
alsó részében igen széles és kevésbbé magas, feljebb azonban, legalább 
némely helyen, jellemzően van kiképződve. Két helyen egymáshoz közel 
homlokmorénák maradványai csatlakoznak ehhez a morénához.

A völgyben felfelé haladva, nem messze azon híd felett, melyen az 
út a patak jobb oldalára vezet át, tisztán felismerhető liomlokmorénához 
jutunk, melyet a víz áttört és középső részétől megfosztott. Nem messze ezen 
homlokmorénától egy sokkal magasabbra akadunk, melynek baloldalát 
lerombolta a víz, míg jobbra a hegyoldal felé folyton növekedik; a víz 
közelében közel 40 m.-nyi a magassága. — E nagy homlokmoréna mögött 
több kisebb következik közel egymás után; déli oldaluk domború és mere
dek, az éjszaki pedig homorú és lankásan bocsátkozik a mögöttük elterülő 
kisebb nagyobb medenczékhez. A homlokmorénák felszíne különböző nagy
ságú és többnyire ép élű gránitsziklákkal van fedve.

B) Jövevény- vagy vándorkövek.

A Magas-Tatra déli odala leginkább gránitból illetőleg gneiszgránit
ból állván, a jégárak által szállított és lerakott törmelékek is ilyen 
eredetűek, és ennélfogva jövevény-természetük egy könnyen fel nem ismer
hető. E tekintetben azonban kivételt képeznek a fehérvízi és a felkai völgy. 
Az elsőnek bal oldala, a Stösschen délnyugati részét leszámítva, üledé
kes kőzetekből áll, a másik pedig a Gránátfal táján csillámpalából van 
alkotva; s e két völgyben találkozunk is a jövevénysziklák egész sorával.

A Eehérvíz völgyében a Fehérfalban és e felett is a völgy hátsó 
részéből származó mészkő-, homokkő- és quarczit-jövevények láthatók óriási 
számmal; a gránit is onnan való, de minthogy a Stösschen ezen részében 
szálban is van gránit, jövevény volta nem mutatható ki oly világosan. 
Yándorkő továbbá az a quarczit is, melyet egy kissé feljebb a Morgás keleti 
lejtőjén elhúzódó gránit alkotta morénában itt-ott találhatni, minthogy az 
egész hegyoldalon szálban levő quarczit nincsen. A jőve vény sziklák azon
ban legtanulságosabban a Weidau fensíkon fordulnak elő, hol egész moré
nagátak jövevénykőzetekből vannak alkotva. Az a hatalmas gránit-moréna, 
mely a Homlokos tövében húzódik el és a közel 120 rn. magas hágón át a
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Liebseifen völgybe is átcsap, teljesen üledékes kőzeten nyugszik és a jöve
vényszikláknak egyik legklasszikusabb példája. S ha még ezentúl is akadna 
valaki, a ki kételkedik azon, hogy a Tátrában egykor jégárak léteztek, az 
keresse fel a Weidaut és bizonyosan megváltoztatja nézetét.

A Felkai völgyből már P artsch is említett csillámpalát, melyet a 
völgy bal oldalmorénájában talált,1 nekem is sikerült ilyenre akadnom és 
pedig mind az említett oldalmorénában, mind pedig a homlokmoréna fehér 
falában. Az utóbbi helyen gránát tartalmú darabok is voltak és pedig 
közel a moréna legmagasabb pontjához is. Kóth M. a moréna nyugati 
külső oldalán talált szögletes csillámpala darabokat. Ezek mind csak a 
jég segítségével kerülhettek mostani helyükre. Különben hasonlót lehet 
mondani mindazon óriási mértékű gránitsziklákról is, melyek a hegységen 
kívül található morénákban oly gyakoriak, ha eredeti helyök mindjárt fel 
nem ismerhető is. E tekintetben különösen említésre méltónak találom a 
Tarpataki völgy egy esetét. A tarpataki nagy homlokmoréna alatt ugyanis 
közel 70 m.3 nagyságú gránittömeg van. Ezen sziklának ép élei és óriási 
méretei bizonyossá teszik, hogy nem a víz szállította.

C) A simára horzsolt lapok és a gömbölyűre koptatott hegydudorok.
A jégárak egykori működésének ezen jelei sem hiányzanak a Magas- 

Tátrában. A Fehérvíz völgyében a Fehérfal mögött, ott a hol az oldal
morénát a Stösschentől jövő mellékvölgy áttöri, a meredek sziklafalból 
nagy méretű gránitdarab nyulakodik ki, melynek alsó lapja simára van hor
zsolva. A Fehértó medenezéjének éjszakkeleti oldalán a domborúvá simított 
mészkőhátak valószínűleg szintén jégáraktól nyerték mai alakjukat. A  Tar- 
pataki völgyben Kolbenheyer az Üt tó tájáró lemlít jégárak által létrehozott 
horzsolásokat;'2 magam a Kis-Tarpatak alsó végén a Lépcsőke felsőfokán 
láttam igen érdekes esetet. Az utóbbi helyen ugyanis nagy gyepes térség 
előtt szálban levő gránitból álló gát emelkedik, mely vagy 10m. magas és a 
medencze felé levő oldalán simára van horzsolva. A kivájt felületen egy
mással és a völgy irányával párhuzamosan futó barázdák láthatók; az 
emelkedés lejtője 20°-nyi szöget képez a vízszintessel. A jégárnak tehát e 
helyen felfelé kellett haladnia egy darabig. Azt az esetleges felfogást, hogy 
ezen horzsolás folyóvíztől eredhetne, teljesen tárgytalanná teszik a dombor
zati viszonyok. E gát szikláin azon a helyen is látszanak horzsolások, hol 
jelenleg a Kis-Tarpatak vize tör rajta keresztül. Lejebb a Nagy-Tar^ata- 
kon átvezető hídnál a patak baloldalán két, majdnem vízszintesen fekvő 
kőszikla van, melyek szálban látszanak állani; csak felső lapjok ér ki a 
földből és ez nagyon sima és barázdált. A barázdák egymással és a völgy * **

* P artsch : Die Gletscher der Vorzeit etc. 13. lap.
** Kolbenheyer: Die Hohe-Tátra VI. kiad. 19. lap.
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baloldali lejtőjével haladnak párhuzamosan. Hasonlót tapasztalunk, ha a 
Kis-Tarpataknak a Lépcsőke alatt levő hidján haladunk át; az ott szál
ban levő gránit simára van csiszolva, s valószínű, hogy a Tarpataknak 
ezentúl erősen előnyomnló és szálban levő gránitból álló baloldali lejtője 
jégárának köszöni szabályos alakját és lejtősödését. Végül fel kell említe
nem egy sziklát, mely a Tarpatak homlok-morénájában a Königsweg mellett, 
már közel a gerinczhez fekszik és alsó oldalán simára van csiszolva. Ezen 
szikla közelében jégár-brecciát is találtam.

A Fel kai völgyből már Sonklar említ simára csiszolt lapokat* és 
utána mások is indultak; Partsch azonban nem tartja azokat kétségtele
nül jégáraktól eredőknek,** és magam is e tekintetben egy véleményben 
vagyok vele. Hogy a Gránátfalban néhol simák a lapok, annak oka több
nyire a csillámpala szöveti és szerkezeti viszonyaiban rejlik. Én csupán egy 
helyen a Flächt második kúpja alatt találtam olyan lapot, melynek síma 
felszínét jégárak által létrehozottnak lehetne tekinteni. Már sokkal való
színűbb, hogy a Hosszutó keleti oldalán levő hegykúpoknak és egyéb emel
kedéseknek domborúdad alakja jégáraktól ered. S szerény véleményem 
szerint hasonló oknak volna tulajdonítandó a menguszfalvi völgyben a 
hinczkói fensíknak és a Békástavak medenczéjének a fővölgybe lebocsát
kozó meredek falának horzsolt felülete is.

D) A völgyek domborzati viszonyai.

A Magas-Tátra legtöbb völgye a configurátió tekintetében bizonyos 
megegyező vonásokat mutat, melyek különösen ott ismerhetők fel leg
tisztábban, hol a jégáraknak nyomaival találkozunk. Egyik ilyen jellemző 
vonás az, hogy a völgyeknek felső végén és oldalán többé-kevésbbé terjedel
mes, kerek és meredek falakkal körülvett medenczék fordulnak elő, melyek 
néha egy vagy több tavat zárnak körül (Öttó, Békástavak, hinczkói tavak, 
Terianszkótó, Batizfalvi tó, Kőpataktó stb.). Ilyen kerek medenczek (circus- 
vagy katlanvölgyek) vannak az Alpokban, a Pyrenéusokban, Norvégiában 
(botner) is és ott mindenütt vagy most is jégárakkal állnak összefüggésben, 
vagy pedig olyan helyen találhatók, hol hajdanában jégár terült el. Egykor 
jégár által borított területeken előfordulnak továbbá Közép-Európa egyes 
hegységein úgymint a Fekete-erdőben 750 m ., a Cseh-erdőben 930 m., az 
Óriási-hegységben 1030 m .; az Altvater hegységben 1:200 m.-nyi magas
ságon felül; a Magas-Tátrában előfordulásuk alsó határa 1500 m .; mi a 
hóvonalnak nyugatról kelet felé való emelkedésének felel meg.***

Sonklar: Reiseskizzen 133. lap.
^  Partsch : Die Gletscher der Vorzeit lö. lap. 

*** Partsch: Die Gletscher der Vorzeit. 181. lap.
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A circus-völgyeknek a jégárakkal való ezen szoros összefüggése, nem 
kevésbbé azonban a vízvájta völgyektől lényegesen eltérő alakjuk is 
nagyon valószínűvé teszik, hogy a jégárak által hozattak létre. Partsch 
keletkezésüket Heliand nyomán következőleg magyarázza: az olvadás 
alkalmával beszivárog a jégárak vize a szomszédos kőzetekbe és megfagy
ván szétrepeszti azokat. Az ilyképen meglazult meder törmelékeit azután 
tovább szállítja a jégár. Ez által a meder mindig mélyebbre vájatik, míg 
végre egész katlan támad.*

A Magas-Tátra völgyeinek egy másik közös jellemző vonása, mely az 
előbbivel sok tekintetben rákon, a meredek lépcsők és az ezek tövében 
elterülő medenezék, melyeket alsó végükön törmelék - gátak határolnak. 
Ezen medenezék, épen úgy mint az előbbiek, gyakran tavat zárnak körül ; 
soknál azonban már áttöretett az akadályúl szolgáló gát és a medencze 
lecsapoltatott. Ilyen lecsapolt medencze van például a Felkai völgyben a 
Virágoskert felett, a menguszfalvi völgyben a hinczkói fensík tövében; a 
tarpataki völgyben a Lépcsőke alatt stb.; még ma is tavat tartalmazó 
medencze a Zöldtó, a Felkai tó stb. medre.

E medenezék keletkezése visszahúzódó és már tetemesen megapadt 
jégáraknak tulajdonítandó. Ha ugyanis ilyen jégár lépcsőről bocsátkozik 
le, megszakad jégtömegeinek összefüggése ; és ha leérve a lépcső tövéhez 
ismét egyesülnek is, már nem képesek nagyobb erőt kifejteni és az olva
dásnak nagyobb mértékben ellenállani. A jégár apadásának további folya
mában már nem is bocsátkozik le a lépcsőről, hanem ott fent végződik, 
minek természetes következménye, hogy a lépcső alján levő jéghalmaz 
sehonnan sem pótoltatván, egészen eltűnik és csak kisebb nagyobb mélye
dést hagy hátra, melyben az összegyűlő víz tavat képez.

Egy további jellemző közös vonás, hogy a mellékvölgyek többnyire 
meredek failed bocsátkoznak a fővölgybe; így találjuk azt a Fehérvíz völ
gyében a Fehértó medenczéjével, a Tarpataki völgyben a Kis-Tarpatakkal, 
a menguszfalvi völgyben a hinczkói fensíkkal és a Békástavak medenczé
jével, a Koprova-völgyben a Neftzer- és Hlinszkamellékvölgyekkel stb. 
A mellékvölgyeknek ezen tulajdonsága nem származhatik folyóvíztől, 
mivel az a völgy alsó végén kezdi meg működését és lassú átmenetet idéz 
elő a fővölgytől a mellékvölgybe.** Valószínű, hogy itt is jégárak szere
pelnek mint okozók, a mennyiben a jégár által kitöltött mellékvölgyekben 
némileg szünetel a víz vájó hatása, míg a fővölgyben korlátlanul tarthatott.

Igen érdekes azon völgyek lejtőinek configurátiója is, melyekben haj
danában jégárak honoltak. — E völgyeknek, alja törmelékekkel van 
fedve és a víz medrétől nagyon lankás az emelkedés. A völgynek eme

*  U. o. 187—190. lap és P enck : Die Oberfläche Norwegen?. Ausland. 1882.
Pen ck : Die Oberfläche Norwegens. Ausland 1882. évf. 193. lap.
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lapos teknő alakú alja felett azután feltűnő meredek, sokszor majdnem 
függőleges falak következnek bizonyos magasságig, miután ismét mérsé
keltebb fokú a lejtősödés, mely néha ä gerinczig tart. Ezen völgyeknek 
vázlatos keresztmetszete ennélfogva olyan, a milyennek a 2-dik ábra 
mutatja.

A völgyek oldalainak és aljának ilvképen való alakulása nagyrészt a 
jégár működésének tulajdonítandó, mely itten hasonlóképen érvényesült, 
mint a circusvölgyek keletkezésénél. Itt is nagy szerep jutott a fagynak.

Mint a völgyek aljának igen nevezetes tulajdonságát fel kell említe
nünk azon nagy fokú esést, mely mindenütt a homlokmorénák áttörésénél 
található s természetesen annál nagyobb mértékben mutatkozik, minél

nagyobbak ezen morénák. A mélyen bevájt meder alját ott mindenütt 
óriási sziklák lepik el, melyeknek egy részét a hozzájuk iitődő hullámok 
gömbölyűre koptatták. Ezek az áttört moréna maradványai, míg az apróbb 
törmeléket már tovább sodorta az ár.

A nagyobb homlok morénák áttörésénél azonban többnyire irányát 
is változtatja a víz medre. A Fehérvíz utolsó homlok-morénájának jobb 
oldalát támadta meg és pedig annyira, hogy azt már majdnem végképen 
elhordta, a Tarpatak is jobb partját mosta alá; a Felkai víz elhagyja 
DDK-i irányát és kezdetben egyenesen délnek, lejebb pedig már DDNy-nak 
tart és kilépve a homlok-morénából ismét egyenesen D.-nek foly. A men- 
guszfalvi völgy alsó végén pedig azt találjuk, hogy a Poprád vize balfelé 
hagyta el a völgy főirányát, ugyanazt teszi a Mlinicza is, míg a Koprova 
vize jobbra tér ki.

Végül még felemlítendő a völgyek legalsó homlok-morénája előtt 
elterülő és neki alapul szolgáló boltozott nyelv vagy hát, mely a 
morénát elhagyta víz által többnyire igen szépen tárul fel és törmelékek
ből áll. Ezen képződmény alsóbb része a jégár alapmorénájának tekint
hető, mely a jégár alján szállított és a jégár alatt folyó víz által sodort 
törmelékekből keletkezett és melyre azután a visszahúzódó jégár végéről a 
jégár hátán hozott törmelék is lerakodott. Ilyen morénákat találunk a

2. ábra. A M agas-Tátra déli oldalán levő völgyeknek vázlatos átmetszete. 
1. Szálban levő g rá n it; 2. törmelék.
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Fehérvíz völgyében a Fehérfal előtt, a Tarpataki völgyben, a Felkai völgy
ben stb. A Felkai völgyben a nagy homlok-morénák alatt levő fehér falak 
valószínűleg ilyen morénák feltárásai. A többnyire gömbölydedre kopott 
különböző nagyságú és szabálytalanúl elhelyezett gránitzárványokat 
azelőtt annak bizonyítékául tekintették, hogy az egész lerakodás vízből 
ülepedett le, njnbban azonban a jégár alján való szállításra következtet
nek rólok.* A jégárak tehát még a legalsóbb homlokmorénákon túl is 
folytatódtak és a völgyek végén levő nagy homlokmorénákat visszahúzó
dásukkor hosszabb ideig tartott veszteglés alkalmával rakták le. Flogy 
tulajdonképen meddig értek le az egyes jégárak, annak eldöntése további 
kutatásoknak van fentartva. Azonban számos más kérdésre nézve is 
hiányzik még a végleges válasz. így példáúl a Tátra tövében elterülő és 
törmelékkőzetekből meg görgtegből álló nagy lejtőnek keletkezésére nézve 
még korántsem vagyunk egészen tisztában. Sokan, látván a homokban 
betemetett sziklazárványoknak többnyire gömbölyű alakját azt vélik, hogy 
a folyóvíz rakta le ezen hatalmas és némely helyen több száz m. vastag 
tömegeket; de ha tekintetbe veszszük, hogy ezen lejtő felszínén számos 
épélű és többnyire nagy méretű szikla hever, melyek néhol egész halma
zokat képeznek, hogy a lejtőt alkotó és össze-vissza elhelyezett törmelékek 
között számos feltárásban kopott, de feltűnő nagyméretű darabot találunk 
betemetve, melyeknek továszállításához olyan nagy vízerő kivántatnék, a 
milyennel az egész hegyoldal sem rendelkezik, és ha végre tekintetbe vesz
szük, hogy jelenleg a folyóvíz nemcsak, hogy nem szaporítja ezen töme
geket, hanem nagyságának megfelelő medret váj ki magának azokban: 
joggal kételyek támadnak bennünk ezen nézet helyességére nézve. És 
minél inkább bebizonyul a víz által való szállítás lehetetlensége, annál 
inkább előtérbe lép egy másik magyarázat, mely a jégárt teszi a szállítás 
eszközévé. Ebben az esetben azonban fel kell tennünk, hogy a Tátra egész 
felszínét egykor jég borította, mely mélyen lebocsátkozva a Poprád völ
gyébe, alján mindenféle nagyságú törmeléket szállított. Ezen törmelék 
azután a többé-kevésbbé hosszú útban lekopván vagy teljesen összemor
zsolódván, azon anyagot szolgáltatta, melyből a lejtő áll. Az itt-ott található 
épélű sziklák pedig nem a jégtömegek alján, hanem azok hátán kerültek 
mostani helyökre és olyan pontokról erednek, melyek nem voltak hóval 
vagy jéggel fedve.

Az a feltevés, mely szerint jégárak hozták volna létre a Tátra tövén 
elterülő tekintélyes fensíkot, első tekintetre merésznek látszik, de ha 
számba veszszük, hogy az újabb kutatások szerint az Alpok jégárai éjszak 
felé Münchenig, sőt még ezentúl is terjedtek, hogy Skandinávia jégárai 
Németország éjszaki alföldjét teljesen elborították és délfelé a Német

* Penck: Die Vergletscherung der Alpen 33—43. lap.
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középhegységekig meg Krakó tájáig értek, míg keletfelé igen messzire 
Oroszország belsejébe hatoltak elő,* nem fogunk hahozni a fentebbi véle
mény kimondásával. Ezzel azonban csak annak lehetősége és némileg 
valószínűsége van kimutatva, hogy a Tátrában egykor általánosabb volt 
volna a jégárak elterjedése, s a jövőnek egyik feladata ezen felfogást tények
kel és adatokkal támogatni. S ha sikerül ezt bebizonyítani, akkor ismét 
az a kérdés áll elő, vájjon a jégáraknak ezen általánosabb elterjedése 
ugyan annak a korszaknak jelensége-e, a melyben a fentebb leirt jégárak 
léteztek, vagy egy más és pedig megelőző jégkorszak terménye-e?

A mint ezekből láthatjuk, még igen messze vagyunk a probléma teljes 
megfejtésétől; a kérdéseknek egész bosszú sora még megoldásra vár. A mit 
eddig nagy fáradsággal és nem kevésbbé nagy költséggel elértünk, az csak 
kezdete, kiinduló pontja a nagy munkának, de reményiem, hogy némileg 
alapja is.

* Penck: «Die Gl-acialzeit» Encyklopaedie der Naturwissenschaften. Trewendt. 
Breslau 1884. 1. K. 40. füz. 528. lap.

. KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR KIRÁLYI FÖLDTANI INTÉZET 
CHEMIAI LABORATÓRIUMA BÓL *

IÍALECSINSZKY SÁNDOR-tÓl.

(Előterjesztettek a magyarhoni Földtani Társulat szakülésén 1884 november 5.)

I. A pálfalvai (nógrádmegyei) agyag chemiai elemzése.

Színe szürkés fehér. Sósavval leöntve, pezseg.
Magas hőmérsékletnél lassan megolvad.
A légszáraz anyag 100 súlyrészében van:

Chemiailag kötött kovasav (SiOa) ...  35-87
Mechanikailag kevert kovasav (homok) 28-02 
Timföld (AlaOs) ... ... ... .... ... 16-10
Vasoxydul (FeO) ... ... ... ... 040
Mész ... ... ... ... ... ... .. .  2-20

, Nátriumoxyd (Na20)—- --- — —- 0-98
Káliumoxyd (KaO)... ... ... ... ... 0'60
Chemiailag kötött víz (H20)-}-CÜ2... 6-62
Hygroskopikus víz (H2 O) ...  ... ... 9'08
Mangánoxyd ... . . .  ................ . nyomokban

Összesen ... 99-93

E közlemények később rendszeresen csoportosítva a kir. földtani intézet évi 
jelentésében fognak megjelenni.


