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II. K Ö T E T .

1914.

3. F Ü Z E T .

Az 1913. évi barlangkutatásaim eredményei.
9 szövegábrával.
Irta: HlLLEBRAND JENŐ d r.1)

Ezidei barlangkutatásaim sok érdekes adatot szolgáltattak, ame
lyeknek segítségével, azt hiszem, több fontos kérdés megoldásához lénye
gesen közelebb jutottunk. Minden tekintetben végleges megoldást termé
szetesen nem jelentenek még, de szükségesnek tartom az eddig megálla
pított tényeket összefoglalva m ár most közzétenni.
A csobánkai Kiskevélyi barlang Pest megyében. Ebben a barlangban
az idei kutatásokat május és június havában végeztem a m. kir. Földtani
Intézet és a Barlangkutató Szakosztály megbízásából és támogatásával.
E kutatások folyamán közel 100 palaeolith és több csontszerszám, illetőleg
csontfegyver került ki. A legfelsőbb sárga diluviális rétegből ismét nagy
számban kerültek napfényre a szebbnél-szebb vékony mikrolithikus kés
pengék, amelyeknek egyik szélét rendszeresen védő retouche-sal tompí
totta a magdalénienkor embere. Typusuk teljesen megfelel a nyugat
európai lelőhelyek magdalénien formáinak, amiért ezeket a rétegeket, a
stratigraphiai és faunisztikai viszonyoktól támogatva, határozottan magdalénien-koruaknak veszem. Ugyanitt két elliptikus átmetszetű finom hegy
ben végződő, valószínűleg dárda-hegynek vagy árnak használt csonthegyet
is találtunk, amelyeknek egyikén még szépen látni a beerősitésnek nyomait
éles barázdák alakjában. Mivel a legfelső rétegben már hiányzik a barlangi
medve, holott lejebb előfordul, a nevezett rétegek geológiai értelemben
a magdalénien korszaknak alsó és felső emeleteit kell, hogy képviseljék.
Ez az ipar egészen 40 cm-ig nyúlik le a sárga diluviumban, amely alatt
ipar szempontjából sterilis sárga agyag következik; ebben a barlangi medve
már tömegesen lép fel. Ezt a réteget a stratigraphiai viszonyok alapján
a solutréi korszakba helyezem, amely korban az ember csak nagy ritkán
kereshette fel a barlangot, miért is csak néhány feltört állatcsont képviseli
az ember keze munkájának nyomait. A sárga agyag alá telepedő barna
agyagból nagy számban kerültek ki a barlangi medve szemfogaiból készült
pengék, melyek eddigi megfigyeléseim szerint a solutréi és magdalénien
') Felolvasta a Földtani Társulat Barlangkutató Szakosztály 1913. évi október 23.-i
szakülésén.
B arla n g k u tatá s 1914. III. füzet.
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korszakban nem fordulnak többé elő. Ezt a réteget ujabb
tapasztalataim alapján nem helyezem többé a moustérien
korszakba, hanem inkább a protosolutréenbe, vagy eset
leg a legfelső aurignacienbe.
Fontosnak tartom kiemelni azt, hogy az említett
barna rétegben a rénszarvas alig fordul elő, s hogy
ugyanakkor az erdei szarvasnak fogai elég sűrűn talál
hatók. A barna agyag alá telepedő sárga plasztikus agyag
ból — sajnos — semmiféle emberi kőszerszám nem ke
rült ki. A barlang kiásatási munkálatai annyira előreha-

2. ábra. Babérlevélhegy a bajóti Jankovich-barlangból. (Solutréen).

ladtak, hogy a teljes kiásatáshoz már alig lesz szükség
egy havi munkára.
A bajóti Jankovich-barlang Esztergom megyében.
Ebben a barlangban az ujabb ásatásokat június hó vé
gén 8 napon át végeztem. A költségeket a m. kir. Föld
tani Intézet és a Barlangkutató Szakosztály fedezték. A
munkálatoknál B a i t s G y ö r g y Bajót község lelkes jegyzője
nagy segítségemre v o lt; kötelességemnek tartom szivesi.
2. ségét e helyen is megköszönni. Az ásatást a barlangnak
1. ábra. Csonteszkö- leghátulsó részében folytattam ; ahonnan a sárga diluviális
zök a Jankovich-bar~
..
.. „
. ,
.. , , lángból.
agyag alsó részéből egy gyönyörűen megdolgozott baberí = csontból készült dá r- levélhegy került ki (2. ábra), amely finomság tekintetéd ahegy (s o lu tré e n );
2 = csontból készü lt é s ben a Szeleta-barlangból kikerült legszebb peldanvokkal
fokkal ellátott v a rró tű
0
,
,
,
(magdaiénien.>
is kiállja a versenyt, s amely ezeknek a rétegeknek
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solutréi korát véglegesen rögzíti. Ugyaninnen egy kerek átmetszetű s
csontból készült dárdahegy is került ki (l. ábra). Typusa nagyon emlékeztet
a németeknek úgynevezett „Speerspitze mit einseitig abgeschrágter Basis“
nevű formájára. Alapi része ferdén van lenyesve; hasonló typusok
nyugaton főleg a régi magdalénien-korszakban szoktak tömegesen elő
fordulni. Ez a körülmény azonban nem befolyásolhatja az előbb adott
kormeghatározást, mivel typusunk egyszerűsége folytán a hasonlóság
véletlen convergentia eredménye is lehet. Összefoglalva az eddig elért
eredményeket, megállapítható, hogy az eddig feltárt sárga diluviális agyag-

3. ábra. Vakarópengék az Istállóskői barlangból. (Aurignacien.)

rétegek felső részei a magdalénien-korszakba, alsó részei pedig a solutréi
korszakba tartoznak. A barlangnak egyelőre körülbelül csak egy tizedrésze van kiásva.
Nem mulaszthatom el megemlíteni, hogy ez év július 31.-én L ó c z y
L a j o s dr., L e n h o s s é k M ih á ly dr. egyetemi tanárok, továbbá M e s z lé n y i
P á l esztergommegyei főispán és K i s f a l u d y K á lm á n dr. miniszteri titkár
urak társaságában J a n k o v ic h B é l a vallás- és közoktatásügyi miniszter Úr
0 Excellenciája is meglátogatta a barlangot. A társaságot B a i t s G y ö r g y
bajóti jegyző kalauzolta. A barlang ezen kirándulással kapcsolatban J a n kovicli-barlang-nak neveztetett el.
8*
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A Balla-barlang Borsod megyében. Az ásatásokat ebben a barlang
ban július 6.-ától augusztus 7.-éig végeztem a magy. kir. Földtani Intézet
megbízásából és támogatásával. Az ásatások annyira előrehaladtak, hogy
a barlangnak teljes kiásatásához már csak 5—6 heti munkára lesz szük
ség. Az idei ásatásoknak legfontosabb eredménye, hogy a barlangnak
hátulsó részében a stratigraphiai alapon meghatározott sárga magdalénienkorszaku agyag és a zöldesszürke protosolutréi, vagy felső aurignacienkorszaku réteg közt elterülő tűzhelyre bukkantunk, amelyből három, kissé
durván kidolgozott babérlevélhegy került ki, amelyeket durva kidolgozá
suk ellenére és arra való tekintettel, hogy már lándzsahegyeknek dolgoz
ták ki, a solutréenbe helyezem.

4. ábra. Vakarópengék az Istállóskői barlangból. (Aurignacien).

A z Istállóskői barlang Borsod megyében. Az ásatásokat itt augusz
tus első felében 8 napon át végeztem a Miskolci Muzeum megbízásából.
Az eredmény minden várakozásomat felülmúlta, mert a tűzhelyből, amely
körülbelül 80 centimétemvi mélységben húzódik a sárga diluviumban,
vagy 50 palaeolith került ki, amelyek a nyugateurópai legklasszikusabb
aurignacien typusokkal is kiállják az összehasonlítást. A kikerült paleolitheknek legnagyobb része vastag penge; szélük az aurignacien-korszaku
ember ízlésének megfelelően köröskörüli szilánkolást (Totalretouche) mutat,
s nagy részüket barázdás szilánkolás (Kannellierretouche) segítségével
vakaró szerszámokká dolgozták ki. A fauna jóformán kizárólag barlangi
medvéből áll. A tűzhely még most sincs kiaknázva.
A Pálffy-barlang Pozsony megyében. A Kiskárpátokban lévő Pálffy-

agyag

(aurignacien).
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barlang ásatását, amelyet tavaly kezdtem meg, a Földtani Intézet s Bar
langkutató Szakosztály megbizásából s az említett intézet, valamint P á l f f y
M ik ló s herceg Ő Főméltósága támogatásával ez év szeptemberében foly
tattam. A kutatások tíz napig tartottak. Ez alkalommal is sok palaeolith
került ki s bebizonyosodott, hogy a magdalénien és protosolutréen korszak
emberein kivül — amit már tavaly megállapítottam — még az aurignacien
korszak embere is fölkereste ezt a barlangot. Az eddig sterilisnek látszó,

7. ábra. Aurignacien csonthegy (pointe d’Aurignac á base fendue) a Pálffy-barlangból.

8. ábra. Protosolutréi babérlevélhegy a Pálffy-barlangból.

fenékre rakodó, szürkés agyagban ugyanis egy csontból készített, laposra
és hegyesre csiszolt dárdahegy került ki, amelynek alapi része a széles
ség irányában keskenyen és csak durván, csiszolás nyomai nélkül van
behasitva. Említett sajátságainál fogva tehát teljesen fedi a délfrancia
országi lelőhelyek középső aurignacien korszakra jellemző „pointe d’Aurignac á base fendue" nevű csonttipust; ez Franciaországtól keletre csak
elvétve fordul elő, s tudtommal eddig sem hazánkból, de még Ausztriá
ból sem volt ismeretes. Ezt a csonthegyet épen B á c h l e r E. geológus és
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S c h w e r t z F. anthropologus urak ottléte alkalmával találtuk. A lelet annak
köszönhető, hogy B á c h l e r úr figyelmessé lett a profilból kiálló csontra.
Hogy ez az érdekes és különleges dárdahegytypus nálunk is előfordul s
hogy épen olyan rétegből került ki, ahol ezt a stratigraphiai viszonyoknál
fogva is várni lehetett, t. i. a protosolutréen alatti rétegből, azt palaeethnologiai szempontból nagyfontosságunak tartom. Kiemelendő, hogy az
említett réteg petrographiai szempontból is teljesen elüt a felette lévő
rétegektől s hogy a faunában rénszarvas már nem fordul elő. Ez az eset
újból bizonyítja, hogy egyes emberi ipartypusoknak mily nagy szerepet

9. ábra. A Pálffy-harlang belseje.

kell juttatni Európában a diluvium részletes korbeosztásánál. Érdekesnek
tartom még fölemlíteni, hogy ebben, s hazánk több más barlangjában a
magdalénien rétegekből nagymennyiségben kerültek ki a rénszarvas comb
csontjának forgói, anélkül, hogy a csontnak más részleteiből is lehetne
darabokat találni. Ezt úgy értelmezem, hogy az ősember a forgókat le
ütve, azokat játék céljaira, vagy esetleg más okokból összegyűjtötte. A
faunára vonatkozólag fontosnak tartom újból hangsúlyozni, hogy az em
lített csonthegyet tartalmazó rétegben a felső rétegekkel szemben sem a
rénnek, sem az arcticus mikrofaunának nyoma sincs s hogy a protosolutréi, vagy esetleg solutréi rétegeknek mikrofaunája megszakítás nélkül
folytatódik a már barlangi medvét nem tartalmazó magdalénienkori rété-
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gekbe. Más szóval: a föltételezhető lényegesebb klímaváltozások (esetleg
egy jégkorszak) csak az aurignacien és solutréen közt s nem a solutréen
s magdalénien közt lehettek.
Végül még a protosolutrei arcticus mikrofaunás rétegből kikerült
emberfoggal kell foglalkoznom, amely az agyaggal együtt tömegesen gyűj
tött mikrofauna iszapolása közben került ki. A fogat alsó jobboldali második
molárisnak határoztam meg. Ha meghatározásom helyes, körülbelül 6—7
éves gyermeké volt a fog. Mivel gyökere nem volt még kifejlődve s a
fog még nem bujt ki az állcsontból, csak az állkapoccsal együtt kerülhe
tett a földbe. Ugylátszik azonban, hogy az állkapocs maga még a diluvium folyamán elporlott. A 4 gumóju rendes dimenzióju fogon feltűnik
a fog korona-felületének elülső részén levő keresztbarázda, az úgyneve
zett sulcus transversalis; ezt M. de TERRÁ-val ősi jellegnek kell tekinte
nünk. Ez a sulcus a mai európai emberrel szemben, akinél ritkán s akkor
is inkább csak kis gödröcske alakjában lép fel, a krapinai ősembernél
is általános volt. A réteg geológiai koránál fogva azonban a talált fog
csak Homo sapiens-é lehetett.
Az idei eredményeket összefoglalva megállapítható, hogy hazánkra
nézve egyelőre fölvehető egy protosolutréenmentes középső aurignacien
(„Hochaurignacien“), amelynek biztos typusait az Istállóskői- és Pálffybarlang szolgáltatták. A megfelelő rétegek faunája kicsi, arcticus állatokat
egyáltalán nem s rénszarvast is csak gyéren tartalmaz. Ugyanakkor föl
lép elvétve az erdei szarvas is. Ezeknek a tekintélyes protosolutréen
mentes rétegeknek előfordulása ellene szól annak a felfogásnak, hogy a
solutréi babérlevélformák nálunk egyenesen a mousteri szakóczákból
fejlődtek ki. De továbbra is fentartom azon nézetemet, hogv a babérlevél
formák tényleg ilyen szakóczaszerű typusokból alakultak ki, amely szakóczatypusok azonban a mousteri formáktól függetlenül is kifejlődhettek
a legfelső aurignacien emeletben. Azonkívül fölvehetünk egy fiatalabb
protosolutréennel kevert felső aurignacient (esetleg tiszta protosolutréent),
már több rénszarvassal s kevés mikrofaunával, továbbá egy hasonló faunáju typikus solutréent és egy már barlangi medvét alig, ellenben sok
rénszarvast és arcticus mikrofaunát tartalmazó alsó magdalénien em eletet;
végül pedig egy barlangimedvementes felső magdalénien korszakot,
amelyet archaeologiailag egyelőre nem lehet még az alsó emelettől el
választani.
Ha további kutatásaink is hasonló eredményeket fognak szolgáltatni
a fauna szempontjából, úgy a mi leleteink a Bayer- 1) és P enck-íőI védett
felfogást erősítenék meg, amely szerint az aurignacien korszak az utolsó
l)
J. BAYER : Die Chronologie des jüngeren Quartárs. (Práhistorische Komission dér
Kaiserl. Akademie dér W issenschaften, Bánd II. Heft 2.) Wien 1913.

A Z 1 9 1 3 . É V I B A R L A N G K U T A T Á S A IM E R E D M É N Y E I.

123

A magyarországi leletek összefoglalása.
Boulb,
ck és
Obermaif.r Pen
B
ayer
és ScHMIDT
szerint

Lelőhely

Ipar

Fauna

Korszak

Jankovichbarlang,
1 Kiske.vélyi
barlang stb.

Sok mikrolith késpenge „á
dós rabattu," elliptikus átmetszetű csontból készült
dárdahegyek, finom tű.

Sok rénszarvas,
töm eges arcticus
mikrofauna, lent
kevés barlangi
medve.

Magdalénien

Szeleta-barlang, Ballabarlang és
j Jankovichbarlang.

Retouche nélküli nagyobb
pengék, typikus solutréi
babérlevélhegyek, kerek átmetszetű, csontból készült
dárdahegyek.

Kevesebb rén
szarvas és arcti
cus mikrofauna.
Sok barlangi
medve.

Solutréen

Szeleta-barlang, Pálffybarlang és
Kiskevélyi
barlang.

Babérlevélhegyek prototypusai, átmenetek a csenevész szakócákhoz. Kevés
aurignacien forma u. m.
pointe de la Gravette, kes
keny, aránylag vastag me
rőleges retouchesal ellátott
mikrolithok, burin busqué
s atypikus magas vakarok.

Olyan mint a ] Protosolusolutréen, de a
tréen v.
barlangi hyaena
legfelső
is fellép.
aurignacien

.Magyarbodza

Peremes és szögletes ár
vésők, középső heggyel
ellátott vésők, íves árvé
sők, hornyolt kaparok, pen
gék oldalsó kivágással,
fúrók.

Istállóskőibarlang,
Pálffy-barlang
és Cholnokybarlang ?

Köröskörül szilánkolt auri
gnacien pengék, barázdás
szilánkolás, csontból ké
szült lapos, szélességében
behasitott dárdahegy (po
inte d’ Aurignac á base
fendue.)

Sok barlangi
medve, nagyon
kevés rénszarvas,
arcticus mikro
fauna hiányzott.

Tata

Atipikus háromszögalakú
hegyek (pointe) és trapézidomú kaparok (racloir.)

Sok mammut,
gyapjas orrszarvú,
óriás szarvas,
Moustérien ?
farkas, pocoknyul stb.

M iskolcz

Durván megmunkált, nagy
szakócák.

szerint

korszak
jégközti
Ut ol só

<
korszak
Postglaciális

Jg'
9o?

Postglaciális

korszak

|

; Felső
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nacien

Középső
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?
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jégközti korszakba helyezendő s amelyet B a y er a mainál valamivel hűvö
sebb erdei korszaknak tekint, amikor az örökös hóhatár körülbelül 300
méterrel lehetett mélyebb a mainál. Egyelőre azonban a B o u l e - O b er m a ik r ScHMiDT-féle felfogás az általánosan elfogadott, amely szerint a moustérien
már az utolsó jégkorszakba, s a postglacialisnak vett aurignacien korszak
enyhébb kiimára utaló faunája a PE.\CK-től felállított úgynevezett „Achenschwankung"-időszakba esik, amikor a glecserek erős visszavonulásban
lettek volna. Mivel PENCKet1) ujabb kutatásai arra késztették, hogy tagadja
az előbb említett oscillationak létezését, ezt a problémát egyelőre nyilt
kérdésnek kell tekintenünk.

A barlangok kutatásáról.
2 szövegábrával.
Irta : KADIC OTTOKÁR dr.s)

Most, hogy a barlangok kutatása nálunk is mind jobban tért foglal
és meghonosodó tudományág kezd lenni, időszerűnek tartom, hogy ez
alkalommal a barlangkutatások irányáról és módszereiről röviden megem
lékezzek. Mivel a Barlangkutató Szakosztály az egyedüli hazai testület,
mely a Földtani Intézet mellett a barlangok tudományos kutatását rend
szeresen miveli, szükséges, hogy a barlangokat lehetőleg minden irány
ban tanulmányozza.
E kutatások főbb irányait a következőkben fogom röviden körvonalozni.
1. A barlangok felkeresése. Mielőtt valamely barlangvidéket bármely
irányban kutatni kezdünk, szükséges, hogy az’ illető vidék barlangjait a
helyszínén megismerjük. Mindennemű barlangkutatást a barlangok felke
resése előzi meg. Ebben az irányban különösen a turisták tehetnek nagy
szolgálatokat.
2. A barlangok bejárása. Ha a barlangkutató valamely új barlangot
megismert, első feladata, hogy az illető barlangot apránként bejárja, vagy
ha az komplikált szerkezetű, létrák, kötelek, kötélhágcsók és más eszkö
zök segítségével bemássza.
3. A barlangok felmérése. Hogy a megismert barlang alakjáról és
kiterjedéséről tiszta képet nyerjünk, szükséges, hogy az illető barlangot
*) Zeitschrift für Etnologie. 1912, Heft I, pag. 185 — 186.
2) Előadta a Barlangkutató Szakosztály 1914. évi március 25.-én tartott szakülésén.
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Ergebnísse meíner Höhlenforschungen ím Jahre 1913.
Mit 9 Abbildungen im ungarischen Text.')
Von : D r . E u g e n

H lL L E B R A N D .

Meine heuer vorgenommenen Höhlenforschungen hatten zahlreiche
interessante Ergebnísse, mit deren Hilfe wir — wie ich glaube — dér
Lösung vieler wichtiger Fragen wesentlich náhergekornmen sind. Eine
nach jeder Hinsicht hin endgiltige Lösung bedeuten sie vorláufig natürlich
nicht, doch halté ich es für notwendig, die bisher festgestellten Tatsachen
in zusammenfassender Weise bereits jetzt zu veröffentlichen. Zunáchst
will ich mich mit den heuer erforschten Höhlen einzeln befassen.
Die Kiskevélyer Höhle bei Csobánka nachst Budapest. In dieser
HÖhle nahm ich heuer die Grabungen in den Monaten Mai und Juni im
Auftrage und mit Unterstützung dér kön. ung. Geologischen Reichsanstalt
und dér Fachsektion für Höhlenkunde vor. Im Verlaufe dieser Grabungen
wurden ungefáhr hundert Paláolithe und mehrere Knochengeráte, bezw.
Knochenwaffen zu Tagé gefördert. In dér obersten, gelben, diluvialen
Schichte fanden sich abermals in grofier Anzahl vvunderschöne, dünne,
mikrolithisehe Messerklingen, bei welchen dér eine Rand gewöhnlich mit
‘) Erklárung dér Abbildungen :
Fig. 1. Beinartefakte aus dér Jankoviclihöhle. 1 = Lanzenspitze aus Bein (Solu
tréen); 2 = N á h n a d e l mit Öhr aus Bein (Magdalénien). (Siehe im ungarischen Text S. 116.)
Fig. 2. Lorbeerblattspitze aus dér Jankovichhöhle (Solutréen). (Siehe im ung. TextS. 116.)
Fig. 3. Klingenkratzer aus dér Istállóskőer Höhle (Aurignacien). (Siehe im ung.
Text S. 117.)
Fig. 4. Klingenkratzer aus dér Istállóskőer Höhle (Aurignacien). (Siehe im ung.
Text S. 118.)
Fig. 5. GrundriC dér Pálffyhöhle. Aufgenommen von Dr. E. Hillebrand. Die ausgegrabenen Teile sind gestrichelt (Siehe im ung. Text S. 119.)
Fig. 6. Lángsschnitt durch die Pálffyhöhle. Aufgenommen von Dr. E. Hillebrand.
Erklárung; Alluvium : 1 — Schwarzer Humus, 2 = Graue tuffige Schicht. Diluvium :
A ~ gelber Lehm (Magdalénien3), 4 = rütlichbrauner Lehm (Protosolutréen), 5 =
graulichbrauner Lehm (Aurignacien). (Siehe im ung. Text S. 119.)
Fig. 7. Aurignacien-Beinspitze (pointe d’Aurignac á base fendue) aus dér Pálffyhöhle.
i Siehe im ung Text S. 120.)
Fig. 8. Protosoiutréen-Lorbeerblattspitze aus dér Pálffyhöhle. (Siehe im ung. Text S. 120.)
I'ig. 9. Eingang zűr Pálffyhöhle. (Siehe im ung. Text S. 121.)
) \ orgelesen in dér am 23. Október 1913 abgehaltenen Fachsitzung dér Fach
sektion für Höhlenkunde dér Ungarischen Geologischen Gesellschaft.
B arla n g k u tatá s 1914. III. füzet.
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dér sogenannten Schutzretouche abgestumpft worden ist. Ihr Typus entspricht vollkommen den .Magdalénienformen dér westeuropáischen Fundorte,
weshalb ich diese Schichten, unterstiitzt von den stratigraphischen und
faunistischen Yerháltnissen, ganz entschieden in das Magdalénien einreihe.
In derselben Schichte fanden vvir auch zwei fein zugespitzte Knochenspitzen mit elliptischem Durchschnitt, die als Lanzenspitzen oder Pfriemen
gebraucht wurden ; an dér einen dieser Knochenspitzen sind die Spuren
dér Einfassung in dér Forin von deutlichen Furchen noch gut vvahrnehmbar. Da in dér obersten Schichte dér Höhlenbár bereits fehlt, wáhrend
er tiefer vorkomnit, müssen die genannten Schichten iin geologischen
Sinne die untere und obere Stufe des Magdaléniens vertreten. Diese
Industrie reicht bis 40 cm ins gelbe Diluvium hinab, unter welchem vöm
Gesichtspunkt dér Industrie steriler, gelber Lehm lágert; in diesem kommt
dér Höhlenbár bereits massenhaft vor. Diese Schichte reihe ich auf Grund
dér stratigraphischen Verhaltnisse in das Solutréen, in welcher Periode
dér Mensch nur sehr selten Höhlen aufsuchen konnte, weshalb auch
dessen Spuren blofi durch einige aufgebrochene Tierknochen vertreten
sind. Aus dem braunen Lehm, dér unter dem gelben Lehm lágert, wur
den die aus den Eckzáhnen des Höhlenbáren angefertigten Kiingen in
grofler Anzahl zu Tagé gefördert; sie kommen meinen Beobachtungen
gemáfi im Solutréen und im Magdalénien nicht mehr vor- Diese Schichte
reihe ich auf Grund meiner neueren Erfahrungen nicht mehr in das
Moustérien, sondern eher in das Protosolutréen oder eventuell in das
oberste Aurignacien ein. Ich halté es fúr wichtig, hervorzuheben, dafi in
dér erwáhnten braunen Schichte das Renntier nur áufierst selten vor
komnit, dagegen Záhne des Edelhirschen ziemlich háufig gefunden wurden.
In dem gelben, plastischen Lehm, welcher unter dem braunen Lehm
lágert, war leider keinerlei menschliches W erkzeug zu finden. Die Grabungsarbeiten in dér Höhle sind so weit vorgeschritten, dafi es zűr totálén
Ausgrabung dér Höhle dér Arbeit von kaum einem Monat mehr bedarf.
Die Bajótcr Jankovichhöhle im Koiniiat Esztergom. In dieser Höhle
liefi ich die neuerlichen Grabungen Ende Juni vornehmen und sie wurden
insgesamt acht Tagé fortgesetzt. Die Kosten wurden von dér kön. ung.
Geologischen Reichsanstalt und dér Fachsektion für Höhlenkunde bestritten. Bei den Arbeiten leistete mir dér Gemeindenotár, Herr Georg
B a i t s grófié Hilfe ; es ist mir eine angenehme Pflicht, ihm für seine Zuvorkommenheit auch an dieser Stelle Dank zu sagen. Die Grabungen
liefi ich im hintersten Teile dér Höhle vornehmen. Aus dem unteren Teile
des gelben, diluvialen Lehms wurde eine herrlich bearbeitete, lorbeerblattförmige Lanzenspitze zu Tagé gefördert, die was Feinheit betriftt,
mit den schönsten Exemplaren dér Szeleta-Höhle den Vergleich aushiilt
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und das Solutréenalter dieser Schichten endgiltig bestimmt. Hier wurde
auch eine aus Knochen angefertigte Lanzenspitze mit kreisförmigem Durchmesser gefunden. Ihr Typus erinnert an die sogenannte „Speerspitze mit
einseitig abgeschragter Basis“. Ahnliche Typen pflegen im Westen hauptsáchlich in dér altén Magdalénienstufe massenhaft vorzukommen. Dieser
Umstand kann jedoch von keinem Einflufi auf die oben angegebene
Altersbestimmung sein, da infolge dér Einfachheit des Typus die Ahnlichkeit auch eine Folge dér zufálligen Konvergenz sein kann. Fassen
wir die bisherigen Resultate zusammen, so kann mán feststellen, dafi die
oberen Partién dér bisher aufgeschlossenen diluvialen Lehmschichten in
das Magdalénien, die unteren Partién aber in das Solutréen gehören. Vorláufig ist ungefáhr blofi ein Achtel dér Höhle ausgegraben.
Ich kann es nicht unterlassen zu erwáhnen, dafi am 31. Juli d. J.
auch Se. Lxzellenz dér Herr Kultus- und Unterrichtsminister B é l a v.
J a n k o v ic h in Gesellschaft dér Herren Universitatsprofessoren L u d w ig v .
L ó c z y und Dr. M i c h a e l v . L e n h o s s é k , ferner des Obergespans des Esztergomer Komitates P a u l v . M e s z l é n y und des Ministerialsekretárs Dr.
K o lo m a n v. K i s f a l u d y die Höhle besucht hat. Dér Gesellschaft machte
Herr Nolár B a i t s den Cicerone. Es wurde bei dieser Gelegenheit auch
eine kurze Grabung improvisiert. Se. Exzellenz dér Herr Minister v.
J a n k o v ic h hat für die Zwecke dér je eher vorzunehmenden Ausgrabung
dér Höhle eine staatliche Unterstützung in Aussicht gestellt. Die Höhle
wurde im Zusammenhang mit diesem Besuche Jankovichhöhle getauft.
Die Ballahöhle im Kom itat Borsod. Die Grabungen nahm ich vöm
6. Juli bis 7. August im Auttrage und mit Unterstützung dér kön. ung.
Geologischen Reichsanstalt vor. Die Grabungen sind so weit vorgeschritten, dafi es zűr vollstándigen Ausgrabung dér Höhle einer Arbeit
von nur mehr 5—6 Wochen bedarf. Das wichtigste Ergebnis dér heurigen
Grabungen ist, dafi wir im rückwártigen Teile dér Höhle zwischen dem
auf stratigraphischer Grundlage festgestellten Magdalénienlehm und dér
grünlich grauen Protosolutréen- oder oberen Aurignacienschichte auf eine
Feuerstátte gestossen sind, in welcher wir drei, ein wenig roh bearbeitete,
lorbeerblattförmige Spitzen gefunden habén, welche ich trotz dér rohen
Bearbeitung mit Rücksicht darauf, dafi sie schon zu Lanzenspitzen bearbeitet wurden, in das Solutréen verlege.
Die Istállóskőer Höhle im Kom itat Borsod. Die Grabungen nahm
ich in dei ersten Hálfte des Monats August acht Tagé hindurch im Auftrage des Miskolczer Museums vor. Die Ergebnísse überflügelten allé
meine Erw artungen, da aus dér Feuerstátte, welche sich in einer Tiefe
von etw a 80 cm im gelben Diluvium hinzieht, ungefáhr fünfzig Paláolithe
zutage gefórdert wurden, die auch mit den klassischesten Aurignacien10*
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typen W esteuropas den Vergleich aushalten. Dér gröfite Teil dér gefundenen Paláolithe besteht aus massiven Kiingen, deren Rand dem Geschmack des Aurignacienmenschen entsprechend eine typische Totalretouche aufw eist; mittels einer Kannelierretouche ist dér überwiegende
Teil zu Kratzern bearbeitet. Die Fauna ist nahezu durchvvegs durch
Höhlenbáren vertreten; vveder Renntier, noch eine Mikrofauna sind vorhanden. Die Feuerstátte ist noch nicht ausgebeutet.
Die Pálffyhöhle im Komitat Pozsony. Die Ausgrabungen dér
Pálffy-Höhle in den Kleinen Karpathen, welche ich im Vorjahre begonnen habé, setzte ich im Auftrage dér Geologischen Reichsanstalt und
dér Fachsektion für Höhlenkunde und mit Unterstützung dér Reichs
anstalt, sowie Sr. Exzellenz des Herrn Fürsten N i k o l a u s P á l f f y im
September d. J. fórt. Die Grabungen nahmen zehn Tagé in Anspruch.
Auch bei dieser Gelegenheit wurden zahlreiche Paláolithe gefunden und
es hat sich erwiesen, dafi aufier dem Magdalenien- und ProtosolutréenMenschen auch dér Aurignacien-Mensch diese Höhle aufgesucht hat. In
dem bisher für steril gehaltenen, am Boden lagernden grauen Lehm
wurde námlich eine aus Knochen angefertigte, flach und spitzig geschliffene Lanzenspitze gefunden, deren Basis dér Breite nach schmal und
bloss roh, ohne Spuren des Polierens gespaltet ist. Infolge dér erwáhnten
Eigenschaften entspricht sie alsó vollstándig jenem Knohentypus, welcher
„Pointe d ’Aurignac á base fendue" genannt, für die mittlere Aurignacienstufe dér Fundorte Frankreichs charakteristisch is t; östlich von Frankreich
wird dieser Typus nur sporadisch gefunden und war meines W issens
weder aus Funden in Ungarn, noch in Österreich bekannt. Diese Knochenspitze habén wir gerade anlásslich des dortigen Aufenthaltes des
Herrn Geologen E. B á c h l e r , und des Herrn Anthropologen F. S c h w e r t z
gefunden. Dér Fund ist dem Umstande zu verdanken, dafi Herr B á c h l e r
auf den aus dem Profil herausragenden Knochen aufmerksam wurde.
Dafi dieser interessante und spezielle Lanzenspitzentypus auch bei uns
vorkommt und gerade in einer solchen Schichte gefunden worden ist,
wo mán dies auch infolge dér stratigraphischen Verháltnifie erwarten
konnte, námlich in dér Schichte unter dem Protosolutréen, halté ich von
paláoetnologischem Gesichtspunkte von grofier Wichtigkeit. Es ist hervorzuheben, dafi die erwáhnte Schichte auch von petrographischem Ge
sichtspunkte mit dér überlagernden Schichte kontrastiert und dafi in dér
Fauna das Renntier nicht mehr vorkommt. Dieser Fali beweist von neuem,
welche hohe Bedeutung den einzelnen Industrietvpen bei dér in die Einzelheiten gehenden Altersbestimmung des Diluviums in Európa zugesprochen werden mufi. lnteressant ist es noch zu erwáhnen, dafi in dieser,
wie auch in mehreren anderen Höhlen Ungarns aus den Magdalénien-
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schichten die Femurköpfe des Renntiers in grófién Mengen zutage gefördert worden sind, ohne dafi von anderen Knochenpartien Stiicke gefunden
worden wáren. Dies lege ich dahin aus, dafi dér Urmensch die Femur
köpfe abschlug und zu Spielzvvecken oder aus einem anderen Grunde
sammelte. Mit Bezug auf die Fauna finde ich es wichtig, neuerdings zu
betonen, dafi in dér Schichte, welche die erwáhnten Knochenspitzen führte,
im Gegensatze zu den oberen Schichten Spuren weder des Renntiers,
noch dér arktischen Mikrofauna zu finden sind und dafi die Mikrofauna
dér Protosolutréen- oder eventuell Solutréenschichten ohne Unterbrechung
in die Magdalénienschichten, die keine Höhlenbáren mehr führen, übergehen. Mit anderen W orten : die wesentlichen Klima-Anderungen, die vorausgesetzt werden können (eventuell eine Eisperiode), waren nur zwischen,
dem Aurignacien und dem Solutréen, nicht aber zwischen dem Solutréen
und dem Magdalénien möglich. Es scheint mir von grofier Wichtigkeit
hervorzuheben, dafi hier die arktische Mikrofauna (mit viel Lemming)
schon im Protosolutréen auftritt. An den deutschen Fundstátten tritt diese
nach R. R. S c h m id t erst im Magdalénien auf. Schliefilich mufi ich mich
noch mit dem in dér die arktische Mikrofauna führenden Schichte des
Protosolutréens gefundenen Zahn bescháftigen, dér Bei dér Reinigung
dér mit Erde massenhaft gesammelten Mikrofauna gefunden worden i s t ;
die entsprechende Schichte war vollstándig unberührt. Den Zahn bestimmte
ich als einen unteren rechtseitigen zweiten Molaren. Ist meine Interprátation richtig, so gehörte dér Zahn einem ungefáhr 6— 7 Jahre altem
Kinde. Da seine Wurzel noch nicht entwickelt und dér Zahn noch nicht
aus dem Unterkiefer hervorgebrochen war, kann er nur mit dem Kiefer
zugleich in die Erde gelangt sein. Wie es jedoch scheint, ist dér Unter
kiefer noch im Laufe des Diluviums zerfallen. An dem Zahn, dér vier
Höcker und regelmáfiige Dimensionen hat, ist die Querfurche auf dem
vorderen Teile dér Kronenfláche des Zahnes, dér sogenannte sulcus transversalis anterior auffallend, was wir mit M. d k T e r r a für ein primitives
Merkmal haltén müssen. Dieser sulcus war, im Gegensatze zum heutigen
europáischen Menschen, bei dem er selten und auch dann nur zumeist
in dér Form eines kleinen Grübchens vorkommt, beim Krapinaer Urmenschen allgemein. In Anbetracht des geologischen Alters dér Schichte
konnte jedoch dér gefundene Zahn nur einem Homo sapiens angehören.
Zusammenfassung.
Die diesjáhrigen Ergebnísse zusammenfassend, kann konstatiert wer
den, dafi für Ungam vorláufig ein protosolutréenfreies Hochaurignacien
angenommen werden kann, dessen sichere Tvpen von dér Istállóskőer
Höhle und Pálffyhöhle geliefert wurden. Die Fauna dér entsprechenden
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Schichten vveist eine arktische Mikrofauna überhaupt nicht und das Renn
tier auch nur selten auf, vváhrend dér Edelhirsch sporadisch auftritt. Das
Vorkommen dieser anschaulichen protosolutréenfreien Schichten widerspricht meiner álteren Auffafiung, nach welcher die Solutréen-Lorbeerblattformen sich bei uns direkt aus den Mousterien-Faustkeilen entwickelt
hátten. Ich halté jedoch trotzdem auch fernerhin an dér Ansicht fest,
dafi die Lorbeerblattformen sich tatsáchlich aus áhnlichen faustkeulenartigen Typen entwickelt habén, welch’ letztere jedoch auch unabhángig
von den Moustérienformen in dér obersten Aurignacien-Stufe entstehen
konnten. Des weiteren können wir ein mit jüngerem Protosolutréen vermengtes, oberes Aurignacien (eventuell reines Protosolutréen) annehmen
mit mehr Renntieren und wenig arktischer Mikrofauna, ferner ein typisches
Solutréen mit áhnlicher Fauna und eine untere Magdalénienstufe, welche
Höhlenbáren kaum mehr, hingegen Renntier und eine arktische Mikro
fauna háufig fü h rt; schliefilich gibt es eine obere Magdalénienstufe, in
welcher dér Höhlenbár nicht mehr vorkommt, welche aber archáologisch
von dér unteren Stufe vorláufig nicht getrennt werden kann.
Ergeben unsere weiteren Forschungen von faunistischem Gesichtspunkte áhnliche Resultate, so bekráftigen unsere Funde die von J.
Bayer') und P e n c k vertretene Auffafiung, w onach das Aurignacien in die
letzte interglaziale Periode zu setzen ist. Diese Aurignacien-Periode hált
B a y e r für eine etw as kühlere W aldperiode als die heutige, und dam als
m ag die Grenze des ewigen Schnees um ungefáhr 300 m tiefer gelegen
sein, als heute. Vorláufig ist jedoch die B oule-O bermayer-R. R. S chmidi’sche Auffafiung allgemein angenom m en, w onach das M oustérien schon
in die letzte Glazialzeit und die au f ein m iideres Kiima hindeutende F auna
dér für postglazial gehaltenen Aurignacien-Periode in die von P e n c k aufgestellte sogenannte A chsenschwankungs-Periode falit, zu welcher Zeit
die G letscher in starkem Rückschritt begriffen gew esen w áren. Da P e n c k 2)
durch seine neueren Forschungen sich bew ogen fühlte, die Berechtigung
dér früher erw áhnten Oszillation in Abrede zu stellen, mufi dieses Problem vorláufig als eine offene Frage behandelt werden.

Ein typisches Mousterien scheint einstweilen aus unseren Höhlen
nicht vorzuliegen. Da das Protosolutréen öfters (Balla-Höhle) direkt am
Felsboden lágert, glaube ich den Grund darin suchen zu müssen, dafi dér
gröfite Teil unserer „Mousterienhöhlen" schon von den Naturkráften zerstört wurde. W ir müssen alsó entsprechende Höhlen in anderen Gebieten
(Bihargebirge ?) suchen.
*) JOSEPH BAYER : Die Chronologie des jüngeren Quartárs. Wien, 1913. Práhistorische Komission dér Kais. Akademie dér W issenschaften. Bánd II., Heft 2.
!) Zeitsehrift für Etnologie, 1912. Heft I., pag. 185., 186.
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Kurze Übersícht dér ungarischen Paláolíthfunde.
Nach Bou-

LE, ObERMAIER und
Schmidt

Nach
Penck und
Bayer

Fundort

Industrie

Fauna

Periode

v
.2
ü

Jankovich
höhle, Kiskevélyer
Höhle etc.

Viele dünne mikrolithische
Messerchen „á dós rabattu",
aus Knochen angefertigte
Lanzenspitzen mit elliptischem Durchmesser, feine
Nadel.

Viel Renntier,
arktische Mikro
fauna. Obenkein,
untén wenigH öhlenbáhr.

Magdalénien

Szeletahöhle,
Ballahöhler
und Janko
vichhöhle.

Gröfiere Kiingen ohne Retusche, typische SolutréenLorbeerblattspitzen,
aus
Knochen zugerichtete Lan
zenspitzen mit kreisförmigem Durchschnitt.

Weniger Renntier
und arktische
Mikrofauna. Viel
Höhlenbár.

Solutréen

Szeletahöhle,
Pálffyhöhle
und Kiskevélyer Höhle.

Prototypen dér Lorbeerblattspitzen, Übergánge zu
den Faustkeilen. Wenige
Aurignacienformen, u .s.w .
pointe de la Gravette,
schmale mit verháltnisniatiig breiter Retusche
versehene Mikrolithe, burin
busque
und
atypische
Hochkratzer.

Wie in dér SoluProtosolu
tréenperiode,
tréen oder
doch gibtesauch oberstes Aurig
Höhlenhyánen.
nacien

Magyarbodza

Kantén- und Ecksticheln,
Sticheln mit Mittelspitze,
Bogensticheln, Kerbkratzer
Kiingen mit seitlichen Kerben. Bohrer.

—

Oberes
Aurignacien

Istállóskőer
Höhle,
Pálffyhöhle
und Choklovinaer Höhle

Schöne, rundherum mit
Aurignacienretusche abgespleisste Kiingen, am Ende
oft zu Kratzern bearbeitet,
mittels s. g. Kannelierietusche, aus Knochen angefer
tigte flache, dér Breite nach
gespaltene Lanzenspitzen
(Pointe d’Aurignac á base
fendue.)

Viel Höhlenbár,
wenig Hirsch,
Renntier kaum,
arktische Mikro
fauna überhaupt
nicht.

Mittleres
Aurignacien

Tata

Atypische dreieckige Spitzen (pointe) und trapezförmige Schaber (racloir.)

Viel Mammuth,
Rhin.antiquitatis,
Megaceros euryceros, Wolf,
Hasé etc.

Moustérien

Miskolcz

Grob zugerichtete, grosse
Faustkeile.

—

Acheuléen

—

QJ

N

2.

E
Periode
intcrglaziale
Le t zt e

Postglaziale

Poriode

<

Postglazi

*5

IV. Eiszeit. III. Eiszeit.

