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KADIC OTTOKÁR : A Szeleta-barlang
kutatásának eredményei. ( A m. kir. Földtani Intézet évkönyve. XXIII. köt. 4. füz. 1 4 7 - 238 old. 8 táblával és 39 szövegközti ábrával.) Budapest, 1915.
Előttünk fekszik végre a rendszeres magyar barlangkutatás első nagy lelőhelyének értékes monographiaja, mely a borsodi Bükk-hegvség legnagvobb barlangKának, a Szeletának gazdag és értékes kincseit tárja elénk.
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Másfél évtizeden át szorgalmazta a környék spelaeologiai kutatását és még
^ ^ g é r t e , hogy az meg is indult: egyre másra nyíltak meg a még csak nem is
remélt kincseket nvujtó barlangok.
A rendszeres munkát KADIC OTTOKÁR dr. kezdette meg a Szeleta fölásásával,
I1T9Ö6 _ november 14-én. A barlang rendkívüli méretei következtében a kutatás
i.meglehetősen elhúzódott, úgy hogv csak 1913 őszén ért véget, bár teljesen befejezve még most sincs. Az azonban kétségtelen, hogy olyan nagy és minden|KepP e n klasszikusnak mondható anyag gyűlt össze a mintegy ötnegyed évre
•terjedő ásatasok folyamán, amely már megérdemelte a monografikus feldolgozást.
A monographia — mint szerzőjének már szinte közmondásossá vált kutató
^TOflSZere is — mintaszerűen exakt, pontos és alapos. A szeletai ásatások történel m e k vázolása után megismertet Hámor vidékének helyrajzi és rétegtani viszonyaiF a l . majd a Szeleta topographiájával és stratigraphiájával, pleistocaen és holocaen
faunájával.
A mű felét a pleistocaen és holocaen ősember kulturamaradványainak, a
(korasolutréen és javasolutréen típusú kuiparnak pontosan részletezett leírása fogá r a el. Leletről leletre haladva minden egyes darabot külön ír le a szerző, a
szebb és fontosabb alakokat SZOMBATHY KÁLMÁN dr. hű és művészi rajzai kíséretében.
Külön kell kiemelnünk a minden elismerésre méltó alaprajzot, hosszmetszetet
n | r szelvényeket ábrázoló táblákat, amelyek csaknem utolérhetetlen pontossággal
g l l t j á k elénk a hatalmas barlang minden apró részletét. Annál sajnálatosabb,
Inögy elírás folytán a XIV. tábla mértéke hibás ; a lépték ugyanis nem 5, hanem
^ m é t e r t jelez s így 0, I, 2, 3, 4, ő helvett 0, 2. 4, 6, 8, 10 m olvasandó.
„Az első magvarországi pleisztocén embernyomok felfedezője: HKRMAX OTTÓ
pfílekének" ajánlott monographia beszédes bizonyítéka a magyar barlangkutatás
g p f k t alapvetésének, biztató sarkantyúzója törekvéseinknek és hű tükre szerzője
g t e p o s készültségének.
LAMBRKCHT KÁLMÁN dr.
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KORMOS T. és L A M BRECHT K . : ^ Remetehegyi
szik la fülke és postglaciális
faunája. (A m. kir. Földtani Intézet évkönyve, XXII köt. 6. (záró-) füzet, 1—34.
( 3 4 7 - 380.) lapon, két táblával és négy szövegközi! ábrával). Budapest, 1914.
A székesfőváros környékén levő barlangok rendszeres kutatása — a Barlangkutató Szakosztály kezdeményezésére — évek óta folyik s a legszebb eredményeket
szolgáltatja. Igen örvendetes, hogy immár odáig jutottunk, hogy az egyes barlangok
monographikus feldolgozása és közlése is folyamatban van. Mint elsót ezek közül,
örömmel üdvözöljük a Remetehegyi sziklafülke nemrég napvilágot látott összefoglaló leírását, mely szerényebb kereteiben is lényegesen hozzájárul a hazai „postglaciális kérdés" tisztázásához.

A munka két fejezetből áll. Az elsőben KORMOS dr. a fülke fekvését, stratigraphiai viszonyait és emlősfaunáját ismerteti, mig a másodikban LAMBRECHT dr.
az innen származó madárcsontokról értekezik.
A fülkében középkori (XIV. századbeli) alluvium alatt sárga, mészkőtörmelékes
barlangi agyag, majd ez alatt (a fülke hátsó részében) vörösbarna réteg települt.
Mindkét réteg postglacialis korúnak bizonyult s a legfelső pleistocaen ama képződményei közé tartozik, melyeket általában „rágcsáló rétegek" elnevezéssel szoktak
illetni. A pleistocaen rétegekből szerzők 33 emlős-, 49 madár-, 1 gyik-, 2 békaés 2 csigafajt, valamint halmaradványokat mutatnak ki. A faunában alárendelten
fellépő tundrái elemek mellett a steppelakók dominálnak. Ez kivált a felső réteg
faunájáról mondható, melynek steppei jellege sokkal fokozottabb mértékben domborodik ki, mint az alsóé. Feltűnő nagy számban fordulnak elő, kivált alul, a víz
környékét é= nedves talajt kedvelő állatok. Mindent egybevetve, feltehető szerzők
szerint az, hogy a postglacialis kornak abban a szakaszában, amikor a Remetehegyi kőfülke rétegei keletkeztek. Budapest környékén előbb mocsaras, majd
később szárazabbá váló pusztaság terült el, melynek faunája az utólagos idevándorlások révén mind több és több steppei elemet mutat fel.
VOGL

VIKTOR

dr.
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0 . K A D I C : Ergebnisse der Erforschung der Szeletahöhle. (A m. kir. Földtani
Intézet évkönyve Bd. XXIII., Heft 4, S. 147—238, mit 8 Tafeln und 39 Abbildungen im Text; demnáchst auch deutsch in Mitteilungen aus dem Jahrbuche
der kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt Bd. XXIII., Heft 4.) Budapest, 1915.
Endlich liegt uns die wertvolle Monographie des ersten bedeutenden Fundortes svstematischer ungarischer Höhlenforschung v o r ; dieselbe behandelt die
reichen Schátze der gröüten Höhle des Borsoder Bükkgebirges. der Szeletahöhle.
Es ist bereits allbekannt, daű die ungarische Speláologie ihr Aufblühen jenen
drei Paláolithen von Miskolc zu verdanken hat. die 1 8 9 1 in die Hánde 0 . H E R M A X ' S
gelangten, der ihre Bedeutung mit dem scharfen Auge des Genies sofort erkannte
und erklárte, daű Spuren des Urmenschen — wenn übeihaupt irgendwo — in
den Höhlen des Bükkgebirges jedenfalls aufgefunden werden müssen.
Anderthalb Jahrzehnte hindurch drang er auf die speláologische Erforschung
der Gegend, und erlebte noch den Beginn der Arbeiten ; eine Höhle nach der
anderen wurde erschlossen, und so manche lieferte eine ungeahnte Menge wissenschaftlicher Schátze.
Die svstematische Arbeit setzte am 14. November 1906 mit der Ausgrabung
der Szeletahöhle durch 0 . K A D I C ein Infolge der ungewohnten Dimensionen der
Höhle zog sich die Arbeit ziemlich in die L á n g é ; sie wurde im Herbst 1913
eingestellt, ohne vollkommen beendet zu sein Jedenfalls steht es ausser Zweifel,
daű die insgesamt etwa füníviertel Jahre gewáhrten Ausgrabungen ein so reiches
und in jeder Beziehung klassisches Material zutage brachten, daü eine monographische Bearbeitung vollauf am Platze war.
Die Monographie ist — ebenso wie die bereits fast sprichwörtlich gewordene Forschungsmethode des Verfassers — musterhaft exakt, genau und gründlich.
Nach einem Rückblick auf die Geschichte der Ausgrabungen in der Szeletahöhle
werden die topographischen und stratigraphischen Verháltnisse der Umgebung von
Hámor, dann die Topographie und Stratigraphie der Szeletahöhle, ihre pleistozáne
und holozáne Fauna beschrieben.
Die Háltte der Arbeit ist den Kulturresten des pleistozánen und holozánen
Urmenschen, der Beschreibung der Steinindustrie des Früh- und Hochsolutréen
gewidmet. Von Fund zu Fund wird jedes Stüch einzeln beschrieben, die schöneren
und wichtigeren Stücke in Begleitung von künstlerischen Zeichnungen aus der
Hand Dr. K. S Z O M B A T H Y ' S .
Besonders hervorzuheben sind die Tafeln die den in jeder Beziehung anerkennenswerten GrundriO, die Lángsschnitte und Profilé enthalten, durch welche
jedes kleinste Detail der máchtigen Höhle mit unerreichbarer Genauigkeit vorgeführt wird.
Die „dem Andenken

OTTÓ HEHMAX'S,

des Entdeckers der ersten pleistozánen
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Menschenspuren in Ungarn" gewidmete Arbeit ist ein schlagender Bevveis für die
Exaktheit der Grundlegung der ungarischen Höhlenforschung, eine Anspornung
für unsere Bestrebungen, ein Spiegelbild der gründlichen Geschultheit des Verfassers
Dr. K. L A M B R E C H T .
T H . K O R M O S und K . L A M B R E C H T : Die Felsnische am Remetehegy und ihre
postglaziale Fauna. (Mitteilungen aus dem Jahrbuche d. kgl. ungar. geologischen
Reichsanstalt Bd. XXII., 6. (SchluC-) Heft. Mit zwei Tafeln und vier Abbildungen
im Text.) Budapest, 1916.
Die systematische Erforschung der Höhlen im Gebiete von Budapest ist aut
Iniziative der Fachsektion für Höhlenkunde schon seit Jahren im Gangé und liefert
die schönsten Resultate. Sehr erfreulich ist es, dafi wir nun schon so weit sind,
um an die Publikation von Monographien der einzelnen Höhlen schreiten zu
können. Als erste dieser ist die zusammenfassende Beschreibung der Felsnische
am Remetehegy zu begrüssen die auch in ihrem bescheidenen Rahmen wesentlich
zur Klárung der postglazialen Frage in Ungarn beitrágt.
Die Arbeit besteht aus zwei Abschnitten. I M ersten beschreibt Dr. K O R M O S
die Lage, die stratigraphischen Verháltnisse und die Sáugetierfauna der Felsnische,
im zweiten hingegen bespricht Dr. L A M B R E C H T die hier gefundenen Vogelknochen.
In der Nische liegt unter Alluvium aus dem Mittelalter (XIV. Jahrh.) kalksteintrümmeriger Höhlenlehm, unter diesem (im hinteren Teile der Felsnische) eine
rotbraune Schicht. Beide Schichten sind postglazial, sie gehören unter jene Bildungen des obersten Pleistozáns, die im allgemeinen als Nagetierschichten bezeichnet werden. Aus den pleistozánen Schichten weisen die Verfasser 33 Sáugetier-, 49 Vogel-, 1 Eidechsen-, 2 Frosch- und 2 Schneckenarten sowie Fischreste
nach. Neben untergeordneten Tundrenelementen herrschen Steppenbewohner vorDies gilt besonders bei der oberen Schicht, deren Steppencharakter viel stárker
hervortritt als jener der unteren. In besonders grosser Menge kommen Tiere vor
— vornehmlich in der unteren Schicht — die an den Rand von Gewássern, an
feuchten Boden gebunden sind. Alles in allém kann nach den Verfassern angenommen werden, dafi sich in der Umgebung von Budapest zu der Zeit, als
diese Schichten entstanden sind, zunáchst sumpfige, spáter mehr trockene Steppengebiete erstreckten, deren Fauna durch nachtrágliche Einwanderung immer mehr
Steppenelemente aufnahm.
E>R y . V O G L .

