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megfejteiben. így például a hely színén tett észleletek a mellett szólnak, hogy 
a jégár nem messze a két völgy egyesülésétől 1030— 1030 m. magasságban 
megszűnt. Ezen táj azonban a Szmreczyn-tótól alig lVa km.-nyíre van, a tó 
mellett pedig a Tomanova-völgyben haladó jégárnak a térkép adatai szerint 
legalább 60, a fővölgyben haladónak 150 m. vastagnak kellett lennie, ha a 
fentebb említett törmeléktömegek tőlök erednek. Ezen hatalmas jégtöme
geknek ilyen rövid úton kellett megolvadniok, a mellett még a völgy a Pisana 
felé mind inkább megszükül.

A két jégárnak a Szmreczyn-tó mellett észlelt vastagsága teljesen 
megfelel völgyük terjedelmének és magasságviszonyainak. A Tomanova- 
völgy sokkal kisebb a Koscieliszko-völgynél és környező hegyei közül csak a 
Szmreczyn múlja felül a 3000 m.-t (3068 m.), a többi mind 3000 m. alatt 
van és a hágó 1689 m.-re bocsátkozik le A Koscieliszko-völgy hegyei közül 
a Yisoka-Kamenistje 3138 m.-re emelkedik, a többi hegyei a határon lévő 
Szmreczyn kivételével ugyan szintén 3000 m. alatt maradnak, főgerincze 
azonban általában magasabb.

A Koscieliszko-völgy jégárnyomainak részletesebb tanulmányozása, 
valamint a Liptói-havasok völgyeinek a jégárnyomokra vonatkozó megvizs
gálása a jövőnek marad fentartva. Hogy hajdan ott is képződtek jégárak, az 
a Magas- és Alacsony-Tátrában tett tapasztalatok nyomán a viszonyok 
analógiája következtében nagyon valószínű.

367

A JÉGKORSZAK HATÁSA MAGYARORSZÁGBAN.

Dr. Szabó JózsEF-től*

Akadályozva lévén az állandó központi választmány által felkért előadó 
az osztálycsoporthoz intézett értekezését megtartani, én engedtem a felszólí
tásnak, de elnézést kérek, ha előadásom a rögtönzés jellegéből kibontakozni 
képesnek nem találtatik.

Egy közérdekű tárgyról fogok elmélkedni, a Földről, a Földnek alig 
múltjáról, a geologok negyedkorának vagy diluviumának azon phasisáról, 
mely a jégkorszaknak mondatik. Ezen jégkorszak Európa északi és észak - 
nyugoti országaiban oly és annyi nyomot hagyott hátra, hogy kitűnő tér 
nyílik az akkori geographai viszonyok részletes kutatására és az eredmények 
valóban sok tekintetben már megállapítottaknak mondhatók.

* E nagy érdekű előadást D l. Szabó J ózsef tanár a magyar orvosok és természet
vizsgálók az 1886-iki évben Buziás-Temesvárott tartott vándorgyűlésén tartotta, remél
jük, liogy annak közlésével olvasóink hálájára számíthatunk. Szerk.
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A kérdés, melyet fejtegetni akarok az, hogy Magyarország területén 
vannak-e és milyen adatok arra, hogy annak jégkorszaki physignomiájára 
nézve valamit általánosságban mondhassunk ?

Azon nagyszerű glacial működés, mely Európa északi részén, nevezete-
ven Norvégia és Finlandból indult meg és sugarosan szétnyomódva egész a
Kárpátokig csúszott, ennek liegykoszorujában olyan akadályra talált, mely / *
miatt Eszak-Európa glacial működése Magyarország területére közvetlenül
semmi befolyást sem gyakorolhatott.

/

Ámde, ha a Kárpátoktól északra egy jégfödte lapály volt olyformán, 
mint most Grönlandban, vájjon képzelhetö-e, hogy a Kárpátokon vagy azok
tól délre a hőfoki viszonyok nagyban eltértek ? A Kárpátok déli körében 
véghez ment nagyszabású vulkáni működés azon időtájt már be vala fejezve, 
a nagy magyar medencze, mely a vulkánok tevékeny állapota korában jobbára 
tengerfeneket képezett és hőfoki viszonyai oly enyhék valának, mint ma akár 
a Földközi-tenger partvidékéé, már huzamosan felmerülve, sőt mondhatni 
jelentékenyen a tenger színe fölé emelkedve volt; így tehát ezen oldalról 
nincs akadály, mely azon feltevésnek útjában állana, hogy azon alacsony 
hőfok, mely a glacial korszakban Eszak-Európában a Kárpátokig volt, a 
Kárpátoktól délre is kellett, hogy meglegyen.

Az általános klimatikai viszonyok megítélésére még egy körülmény 
tartandó szem előtt s ez az, hogy Európa Central-Alpjai már megvoltak a 
mai alakulatban; ha tehát azok ma is glecsertájt képeznek, határozottan 
mondhatjuk, hogy «firn s glecser» volt azok magaslatán a negyedkor kérdé
ses időszakában is. Itt azonban nem csak ezen elméleti szemlélődésnél vagyunk 
kénytelenek megmaradni; ellenkezőleg positiv adatunk van arra, hogy a 
Central-Alpok mostani glecserei akkor sokkal nagyobbak valának, tehát az 
alacsonyabb általános hőfok a Central-Alpok szélességi körében megvolt. 
Ide pedig a nagy magyar medencze is tartozik, mit nyugatról nem tekinthe
tünk másként, mint a keleti Alpok közvetlen tartozékának.

Ezen általános tekintetek tehát arra utalnak, hogy a negyedkor jég
korszaka Magyarországban is megvolt, de minő módon?

A glacial korszak azon sajátsága, hogy akkor a mostani glecserek 
tömege és terjedelme nagyobb vala, másutt alacsonyabb hegyeken úgy mu
tatkozik, hogy fenmaradtak glecsernyomok részint a völgyek oldalain a 
sziklákon látható parallel lejtős karczolásokon, részint a völgyek oldalain 
vagy lenn a torkolatnál látható liömpölytorlaszokon az u. n. morénákon, 
nálunk is határozottan állíthatjuk, hogy a magaslatokon gyűlt meg a lég
köri csapadék zöme és onnét szilárd állapotban a nehézség törvénye szerint 
történt a csúszás lefelé, miután a kőzettel érintkező rész volt az, a mely 
többé-kevesbbé olvadott, sőt ha a hevesebb napsugár felülről olvasztott 
volna is le, az is megtalálta a repedéseken át az útat a föld hátához, és a 
jégtömeg mozgását lefelé elősegítette.
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A JÉGKORSZAK HATÁSA. 869

A jégkorszakban tehát Magyarország hegyei mind glecserek voltak, 
Magyarország területe is azon állapotban volt, mint most Grönland, hogy a 
hegyek jégtömegei a völgyeken vagy a hegység meredekebb oldalán a dom
borzati viszonyokhoz képest lefelé csúsztak és ott a nyári évszakban tavak 
képződésére szolgáltattak alkalmat. Az akkori száraz aránylag csekély volt 
és az csak a hegyes vidék középmagasságú olyan; tájékra szorítkozhatott, 
mely a glecser-mozgásra alkalmatlan lévén, aránylag kevesebb hótömeg fel- 
halmozódására és igy némi élet fejlődésére is szolgáltatott alkalmat.

A jégkorszak nyomai már helyenkint ki vannak mutatva Magyarország 
területén is.

Én a Mátrában találtam egy völgyben, mely az Agasvártól, tehát az 
északnyugoti Mátra legjelentékenyebb pyroxentracliyt-magaslatától kezdődik 
és a Zagyva-völgy felé tart nyugotnak, az u. n. hasznosi völgyben oly liörn- 
pölylerakodásokat, melyek egy ezen völgy mentén mozgott jégtömeg hatá
sának felelnek meg, hozzávéve, hogy a szépen kiképződött oldal- és homlok
moréna kőzete mind olyan volt, mely azon völgyben fölfelé szálban van. 
Az ezen hömpölytorlaszt fedő alluvium a vasút keleti oldalán eltávolíttat
ván, itt jól használható kőbányát nyitottak, s a homlokmorénát ezen czélra 
egeszen fel is használták. Én szerencsés voltam a legkedvezőbb időben járni 
ott, és akkori véleményemet ma is fentartom.

A szepesi Gránit-Kárpátok völgyeiben a negyedkori lerakatok között 
glacial eredésüek dr. B oth S amu és mások kutatása folytán évről-évre sza
porodnak és biztosabban állapíttatnak meg. Van Felső-Magyarország több 
pontjáról glacial fauna is megismertetve. Ilyet azonban Baranyamegyéből is 
tudunk, a mit még Petényi dolgozott fel a Beremendi mészkőhegy hasadé- 
kából, ez jégkorszaki lelet. Én ezen év (1886.) nyarán néhány héttel ezelőtt 
jártam ott, hogy az előfordulási viszonyokról közelebb szerezzek tudomást, 
de sajnos, hogy czélt nem értem. Azon helyről, melyben csontokat találtak, 
a munkások semmit sem tudtak, Otrokoczy beremendi plébános úr azonban 
emlékezett, hogy vagy 40 évvel ezelőtt találtak a hegy tetején egy nyílásban, 
de az vagy be van temetve úgy, hogy a helyét sem tudják, vagy tán a mészkő 
fejtésénél már elpusztult. A m. n. muzeum gyűjteményében fenmaradt bere
mendi csontok azonban mindig megtartják beesőket, mert újított tanulmányo
zás tárgyát is képezhetik. Ellenben dr. H offmann Károly és Mattyasovszky 
Jakab geologok (1874—1875.) a Harsányi hegyen találtak mészkőbe foglalt 
csontokat (csont-conglomeratot) nagyobb mennyiségben, melyek mint a 
glacial fauna maradványai egy speciálistának tanulmány tárgyát jelenleg 
képezik.

Én e nyáron a Harsányi hegyet azon szempontból vizsgáltam meg, 
hogy mint egy nagyon exponált hegy a kopár sziklák oldalán mutat-e valami 
karczolást. A legtetején némely sziklán csakugyan találtam olyanféle benyo
mást, melyet egy lecsúszó tömeg idézhetett elő, tehát egy jégtömeg, melybe
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mészkő volt befagyva. Az, a mit már régtől fogva hallok említeni a Harsányi 
hegyről, az u. n. «ördög szántás», az épen nem glacial hatás, hanem a 
hegynek szerkezetéből áll elő. A Harsányi hegy mészkőrétegekből áll, melyek 
oldalnyomás következtében anticlinal hajlással emelkedtek ki, de úgy, hogy 
a felső hajlás helyén a rétegek elszakadtak és fejeik parallel lépcsőzctet 
képeznek, mely a hegynek délnyugoti részén feltűnően látható.

Ugyancsak ezen a nyáron a dunai trachytcsoport táján is találtam 
nevezetes nyomokat, melyek csak a glacial korszak maradványai gyanánt fog
hatók fel. Nagy-Marosnál a Dunától felmenvén a trachyt-hegy ség fensíkjára, 
ott némely zárt medenczében oly kavicshömpöly-réteget látni, mely valóban 
meglepő. Csupa quarcit, gyérebben gránit, gneisz, de semmi tra,chyt, szóval 
olyan kőzetek gömbölyű törmeléke, melyek innen messze vannak szálban. 
Ezek dél felé nyomuló jégtömegek által tolva jöhettek ide azon időben, 
midőn a mostani folyamrendszer vízvölgyezete még nem létezett, hanem az 
mozgó kőzetanyaggal kitöltve csak nagyobb magasságban engedett mozgást 
a jégnek és víznek.

Ugyancsak a dunai trachytcsoport legnagyobb hegyének, a Csóványosnak 
meredekebb és szabadabb oldalán keletnek egy széles völgyön Diós-Jenő felé 
mozgó jégtömegek diluvial kavics finomabb részeit is mutatják, a mint a 
völgyoldal enyhelyeiben néhol fentartotta magát. Az ilyen meredekebb helyen 
a jégtömeg csúszása lenn a lapályon az arra kedvező talajon oly váj ásókat 
is idézett elő, melyek ma a vízmeggyülésre szolgálnak s így tókeletkezésre 
szolgáltatnak alkalmat. így magyarázom ki ott a vagy 80 hold területű jenői 
tó medenczének eredését.

Budapest közelében Fóth völgyében a Duna felé van egy rhyolitos agyag, 
mint víznemeresztő a homok és kavics itt-ott hatalmas tömege alatt. 
A szomszédvölgyek egyikében sincs sem Budapest felé, sem Bátót, Sződ 
és Yácz felé. Ezen rhyolitos agyag a Fóth hegységében találtató rhyolit laza 
kőzetének elkotrása által eredett, mi nagy nyomás mellett ment véghez, és 
ezért nem igen ereszti át a vizet. A glacial korszak régibb működése ez, a 
fiatalabb homokot és kavicsot torlaszolta fel, melyben nagy ritkán trachyt- és 
bazalthömpöly is találtatik.

Ezen homok- és kavicslerakodás Budapest körül felette sok van, de 
azt, hogy melyik mostkori, melyik negyedkori, nem mindig lehet biztosan 
megmondani. Ismerek azonban egy helyet, mely semmi kétséget nem hagy 
fenn a glacial eredés tekintetében. Ez Kőbányán van. Midőn én Kőbánya 
geológiai viszonyaival az ötvenes evek vége felé részletesen foglalkoztam, 
megmagyarázatlan maradt előttem a gyönyörű geológiai szelvény felső része. 
Legalúl vannak a Cerithium-rétegek hajolt rétegekkel, és hullámosán kiko
pott felülettel, melyre a congeria-rétegek iszapja, homokja, agyagja vagy 
14 egymástól elütő tagban telepedett le s alkalmat szolgáltat a téglakészí
tésre. Ezen szintes rétegcsoport legtetején van egy kavics- meg homokréteg,
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mely a legfelső congeriaréteg hullámosán kivájt felületén foglalt helyet, de 
oly módon, hogy az odahordást víznek azért nem lehet tulajdonítani, mert 
a hömpölyök nem a nehézségi törvénynek engedelmeskedve, hanem ennek 
ellenére is vannak elhelyeződve, mit nem a rendesen szintező viz, hanem 
csak egy zavarosan torlaszoló tényező, mint a minőnek a jeget ismerjük, 
idézhetett így elő.

A példákat szaporíthatnám, de egyet megpendítek még, azt, hogy a 
domborzati viszonyokat latba vetve úgy azon mélyedményt, melyben a 
Balaton, mind azt, melyben a velenczei tó van, a nyugatról amott meredekeb
ben, itt lankásabban lenyomuló jégtömegek kivájó hatásának tulajdonítom.

Mindezek után azt tartom, hogy a geologoknak a felület tanulmányo
zásánál a glacial működés esélyeivel általánosabban kellene foglalkozni mint 
eddig, mert valamint azon néhány év óta, hogy Németországban is minden 
alkalommal figyelnek a jégkorszaki hatásokra, az adatok felette érdekesen 
felszaporodtak, úgy ez Magyarország területén is be fogna következni.

Míg eddigi kutatásainknál csak meglepetéseket kerestünk a glacial kor
szakból, ezután mint kétséget nem tűrőt tekintsük, hogy általános hatású 
glacial korszak Magyarország területén is volt, melynek nyomai azonban hol 
elmosódtak és így fel nem ötlők, hol pedig élesebb kifejezést tanúsítanak, 
de ezen esetben ne tekintsük azt valami kivételnek, hanem csak az általános 
viszonyok egy jobb kifejezésű emlékének.

Én, mióta Algériában nagy területen láttam azt a sajátszerü vörös agya
got az ő helix- meg mészkőzárványaival, melyet az ottani geologok «dilu
vium rouge» néven neveznek, nem kétlem, hogy a magas Atlas is jeges volt, 
és hogy az arról lecsúszó jégtömeg torlaszolta a lapály felé ezen negyedkor
szaki agyagos réteget.

Ha északi Afrika ezen magaslatát jég borította, akkor bízvást követ
keztethetjük, hogy nem csak Magyarország mint a Centrál-Alpok keleti 
dependentiája, hanem ugyanezen Alpok déli lejtőjének területei épen úgy, 
mint a Pyrenáek és a Sierra Nevada oldalain is a negyedkorban a jégtöme
gek megvoltak, szóval, hogy a glacial korszak egész Európán terjedett volt 
ki, és a Föld physikájának egy oly pliasisát képezi, melyre az okot feltalálni 
eddig még nem sikerült.

371

H o zzá szó lá so k :

Dr. Staub Mórica kiemeli azt, hogy mindeddig Magyarország jég
korszakára nézve oly kimerítő tudomást nem vettünk, mint most a szakosz
tály elnökének megnyitó beszédéből és megjegyzi, hogy valószínűleg a gle- 
cserek olvadásából származó roppant vízmennyiségének tulajdoníthatjuk az 
Alföldünkön ismeretes és még nem ismeretes, azaz még létező és már 
nem létező nagy kiterjedésű tőzegterületek keletkezését. A jégkorszak alatt
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és ennek megszűntével hazánk alföldje olyan képet mutathatott, mint 
most a szibériai tundrák. Ebből kifolyólag flórája is más volt mint 
ma. így alföldünk növénygeographiai nevezet sségeinek egyike az, hogy 
Pinus silvestris L. mint spontan növény nem ismeretes. De Szabadka mellett 
Zsigmondi Béla által folytatott kútfúrások alkalmával napfényre került egy 
fenyőtoboz, mely Pinus silvestris L.-hez tartozik és pedig Schoter és 
Heer tanárok hozzájáruló véleménye alapján annak «reflexa» nevű alakjá
hoz, mely még ma is Helvetia tőzeges, mocsaras vidékein található és, 
úgy látszik, Bedő Albert, országos főerdőmester szép fölfedezése szerint 
Erdélyben a Szt.-Anna-tó közelében levő tőzeges helyeken is tenyészik. 
Ismeri az előadó a ma csak az északi vidékeken erdőket alkotó fa marad
ványait a gánóczi mésztufából is, és a hazai jégkorszak maradványai 
bizonyosan ama Salix myrtilloides L. levelek is, melyeket az előadó a feleki 
(Nagy-Szeben mellett) palaszénből megismertetett.

Téglás Gábor szintén adatokat említ, a melyek mind a jégkorszak 
nyomaira utalnak. A Betyezáton talált fenékmorénák, karczolásai, a hegyi 
tavakban talált morénák, a Buhuj-barlangan talált havasi kecske koponyája, 
a Cervus megaceros agancsa a vándorbarlangban : mind a jégkorszak marad
ványai.

Merkl Ede ide tartozó adatokul fölemlíti, hogy a Hátszegi völgyben 
200 mázsás vándorkőveket is látott; ilyenek a Biharhegység nyugati részén 
roppant számmal vannak.

KRISTÁLYTANI VIZSGÁLATOK.
ZlMÁNYI KÁROLY-tÓl.

(Előadatott a magyarhoni földtani társulat 1887. márczius 2-án tartott szakülésén.)

(Ehhez az Y-ső és Yl-ik tábla.)

I.

Három amerikai anglesit.

Dr. Krenner J. Sándor úr a nemzeti muzeum őre három amerikai 
anglesit tanulmányozásával bízott meg; ezek egyike Cerro de Amecaról, 
mexikói, a másik kettő perui, Aquimarca, illetőleg Trujilloból való. Az első 
már anglesitnek volt jelölve, a két perui pedig dürfeldit és antimontetraedrit- 
nek ; ez utóbbiakon dr. Krenner úr még anglesiteket is figyelt meg.

1. Trujillo Mine Poderoso. A kézi példány, a melyen az apró anglesit- 
kristálykák ülnek egy ólomtartalmú szürke erez (az etiquette szerint antimon-
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