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A csekélyszámu gondosabban megmunkált kőszerszámból szintén 

nehéz az egész ipar ősrégészeti mivoltára biztos következtetéseket vonni. 

Ha a kőeszközök összességét szemügyre vesszük, akkor legvalószínűbbnek 

látszik, hogy a Hermán Ottó-barlangban talált palaeolith kőipar leginkább 

a Szeleta-barlang mélyebb rétegeiben talált korasolutréen kulturával 

egyezik, avval a különbséggel, hogy itt hiányoznak a szabálytalan és 

szabályos durvább technikájú babérlevélhegyek. 

A Hermán Ottó-barlang holocaenkorí régiségei. 

ti s z ö v e g k ö z t i á b r á va l . 

I r ta : B E L L A L A J O S . 

K A D I C O T T O K Á R dr. előljáró leirása szerint a Hermán Ottó-barlang 

holocaenkori lerakódásai két réteget alkotnak, egy alsó, fekete és egy felső, 

szürkés szinűt. Az alsó réteg vastagsága 50 cm és végig terül a barlang 

egész hosszán, mig a 25 cm vastagságú fedő réteg az előcsarnok elülső 

részében hiányzik. Ezek az alluviális kor minden időszakát képviselik. 

Legtöbb emlék a neolitkorból való. Ezek közt igen sok a kőszilánk, 

különösen obszidiánból. Ebből a kőből akadt egy kisebb alakú nucleus 

és egy igen csinosan kidolgozott nyílhegy kikanyarított alappal. Néhány 

fél- és kettős szántuságu kapa és balta is előfordult, de átfúrt kőesz-

köznek nyoma sem akadt. 

Rendkívüli sok a neolitkori cserépanyag, sajnos mind csak töredékes 

állapotban. E töredékek egy része vizsodorta külsőt mutat, amit különben 

a későbbi időszakok edénytöredékeinek egy részéről is meg lehet állapí-

tani ; e töredékek tehát a barlangban másodlagos fekvésüek és szintén 

igazolják K A D I C dr. ama megfigyelését, hogy a barlangot több izben víz 

járta. A vizsodorta töredékek kopottságának fokából az eredő hely kisebb 

vagy nagyobb távolságára lehet következtetni ; különösen kopottak a La 

Téne idő edénytöredékei, amiből következik, hogy valahol j ó hátul a 

Szinva mentében kell keresni azt a helyet, honnan e töredékek származnak. 

A neolitkori edényanyag tökéletesen összevág a Bükk többi bar-

langjának hasonkoru anyagával. Ezeknek az anyaga pedig tökéletesen 

megegyezik a Baradla meg a Kassa vidékén levő Oruzsini barlang anya-

gával. De megkapjuk ugyanezt a keramikát a Bodrog lapályán is. 

Jellemzi pedig ezt a keramikai anyagot a díszítésnek olyan ízléses, 

változatos és finom kivitelű neme, hogy ehhez hozzáfoghatót sehol sem 

Barlangkutatás 191*3. I. füzet. 2 



18 J íELLA LA JOS 

találunk hazánkban. Magyarországnak tehát az a vidéke, melyet nagy-

jában a Bodrog és Sajó határol, egy külön tartományt jelez a neolit-

korban, melynek lakossága az agyagművesség nagy mestere volt. Kár, 

hogy e vidék nyugati határat még nem tudtuk megállapitani, de annyi 

bizonyos, hogy hatása kiterjedt a csehországi Morva medencére is, mely-

nek egyes vidékein hasonló, de korántsem oly szép keramikát találunk, 

mint nálunk. El kellene mennünk Kréta szigetere. hol az úgynevezett 

„Kamares" stilusban a Bükk-hegvség neolitkori stilus méltó vetélytársát 

1. ábra. Levelesdfszu EDénytöredék (Xeolitli). Terin, nugya. Itajzolta P A S S Ü T H . 

találjuk. H O K R N K S M. legújabb művében1) egymás mellé is állítja e két 

stilus egy-egv csészéjét, de most nem vonja le belőle azt a következ-

tetést, melyet egy régebbi cikkében tett. Nagyon is helyesen, mert ha 

Kréta hatása idáig ért volna, akkor a Balkánon meg hazánk déli és 

középső részeiben is megkapnók e hatás eredményét. Őseredeti művé-

szete ez a Bükk-hegvség neolitkori lakosságának. 

M . TTOKKNKS: L'rgesehiehte der bildenden Kuiist in Kuropa stb. 259. 1. 

2. és 3. ábra. Zweite Aufla^e. Wien, 1015. 



A HKHMAX UTTÓ-I1AKLANCÍ HOLOf ' AKN IvOltI KÉCÍ 1SÉOKI 19 

Főjellegét a „kihagyásos4' módszerben találom. Ez abból áll, kogy 

az edény fölületén rótt finom vonáscsoportokkal üres helyeket (parasztot) 

hagy ki, melyek elegáns alakokat képeznek. Sajnos, hogy szűkös anyagi 

körülményeinknél fogva még nem tudtuk bemutatni a szakosztálvunk 

rendezte baradlai ásatások idevágó eredményeit. 

Itt csak töredéket mutatok be, abból a célból, hogy szembetün-

tessem a Hermán Ottó- és Baradla-barlang e nembeli alkotások közti 

megegyezést.1) A báró N Y Á R Y J E N Ő alant idézett minták mindegyikét 

megkaptuk a Hermán Ottó-barlangból is (1. ábra). 

Ép ily összevágás mutatkozik a kiöntővel ellátott edénytöredékeknél. 

N Y Á R Y ezeket bütykös edényeknek mondja és a lyukak száma szerint 

1—6 lyuku bütykös edénytöredékeket mutat be az i. m. 120—123. lapjain. 

Ezek közül legtanulságosabb és legérdekesebb a 122 1. 260 á.-ban be-

I. b I I . » 

2. ábra. Díszített kiontok (Neolitli). Terin, nagys. Rajzolta P A S S U T H . 

Magyarázat: I — E<ry kiöntő belseje. 11 Egy díszített kiöntő: a = elülről. b = oldalról. 

mutatott négy lyuku bütykös edénytöredék, melyen a kiöntő alatt a ki-

hagyásos módszer szerint készült mintát is látjuk. A Hermán Ottó-bar-

langban négy ilyen edénytöredéket találtunk, melyek közül itt kettőt 

mutathatok be (2. ábra). 

Ennek 13 lyuka van, két oldalán kettős hul lámos vonallal rajzolt 

kereszt látható, de az egyik csak félkarú. Amit N Y Á R Y a bütykök átlyukasz-

tásáról és alakjáról mond, tökéletesen ráillik a Hermán Ottó-barlang ki-

öntőire is Az a nézete is megállhat, hogy az ivóbütvökkel a női emlőt 

akarták utánozni. Ez valószínűleg az egylyukuaknál igv is volt, később 

i) XYÁISY J. báró: Az Aggteleki barlang mint őskori temető. 90. 1. 129., 130. 

fflira. 101. I. 141. ábra (ezt közli M. lloernes). 106. I. 163., 165. ábra, 107. I. 169., 

171.. 172. ábra. 108. és í. 117. lapig csekély kivétellel valamennyi ábra. (A M. T. A. 

Könyvkiadó hivatala). Budapest. 1881. 

o 
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azonban e jelölés értelme homályba merült és a díszítő hajlam játszi 

kedvtelésének alkalmatosságul szolgált. 

Ugyancsak meglepő a lyuksoros edények körüli megegyezés is. 

Már a Szeleta-barlang leírásánál rámutattam ezek keletkezésére. A bőr-

zacskók mintájára készült edényeknél fordulnak elő ezek. A vizhólyagból 

vagy bőrből készült zacskóknál ezek szélétől valamivel alább, mivel a korc-

nak varrásához ekkor még nem értettek, lyukakat böktek ki az összehúzó 

zsineg számára. Ezt az eljárást alkalmazták a neolitkori régibb edények-

nél is, de eddigi tudomásom szerint hazánknak csakis ezen a részén 

N Y Á H Y igen találóan jegyzi meg az e fajta edényekről, melyekből i. m. 

118 f. 1. a 238—243 és 250, 251 sz. ábrákban hat töredéket mutat be, 

3. ábra. Száj tör ed ék (Xeolith). Terin, nagys. Rajzolta PASSUTH. 

hogy e lyukak „nem zsinegre való felfüggesztésre, hanem inkább ékít-

ményül szolgáltak". E nézet annál inkább is talál, mivel az e fajta edé-

nyeken nemcsak torlásokat, csücsköket, hanem átfúrt bütyküket is talá-

lunk a hordó zsineg megrögzitésére vagy keresztülbujtatása céljára. 

Megjegyzem, hogy a bronzkorban itt-ott akad kicsiny, kihajló peremű 

pohárka, melynek szája széle apró lyukak sorát mutatja, de ezeknek 

semmi közük a fenti lyuksorok jelentőségéhez. 

A szóban levő vidéken a lyuksoros díszítés szokása sokáig fenn-

maradt, amit a Hermán Ottó-barlang számos töredéke is bizonyít. Később 

a minta eredete elmosódott és akkor mélyen bökött pontsorral is beérték, 

mig utóbb már csak csekély mélyedésű pontokat csináltak, melyeket 
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vagy sorjában vagy háromszög vagy kör alakjában nyomtak be az edény 

különböző részeibe. 

N Y Á R Y C. m. 1 Ifi. 1. 2 3 3 . ábrája bemutat egy töredéket, melynek 

szája széle alatt a mélyitett pontok két párvonalas sora látható. Ehhez 

hasonló töredék a Hermán Ottó-barlangban is akadt. Sajnos, hogy emiitett 

mostoha anyagi körülményeink miatt e barlangnak egyetlenegy e fajta 

darabját sem mutathatom be és csak a N Y Á R Y közölte ábrákra utalhatok. 

Az egyéb neolitkori edénytöredékek közül bemutatok még egy nyak-

töredéket, melynek keskeny, meredek mezején rovatosan kitöltött szeg-

szalag fut körül (3. ábra); ez a NYÁRY i. m. 116 1. 230 sz. ábrájában be-

mutatott töredékre emlékeztet. 

Végül álljon itt még két különleges diszű töredék ábrája (4. ábra). 

ii b 

4. á b r a . Különleges dí*zfi edénytöredékek (Keolith). Rajzolta PASBUTH . 

Mindkettőből több töredék fordul elő a Hermán Ottó-barlangban, mig a 

Baradlából egyet sem ismerek. 

Az egyik, mintegy több vonalból összetett fekvő nagy S betűt, a 

másik, ha függőlegesen állítjuk ugyancsak több vonalból rajzolt nagy E 

betűre emlékeztet. 

Az S-re analógiát csak a keletgaliciai Bilce mellett talált festett 

edényen látok, hol ez az alak az edény nyaka alatti részen fordul elő, 

de nem oly határozott S, mint a mienk, mely az edény különböző részein 

látható. 

Barlangunkban több ilyen töredék került elő más diszrészlettel is, 

igy a 3. számú töredék, melynek meredek, keskeny nyakszegélye alatt 

szintén megkapjuk a fekvő S alakot. E z a töredék pedig egész habitusa 

szerint gömbalaku edény részlete, korbeli meghatározása tehát nem két-
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séges. Ami az E diszű töredékeket illeti; meg kell jegyeznem, hogy ilyen 

fajta diszmintát eddigelé őskori edényeken még nem ismertem. Igen 

kisért az a feltevés, hogy a hazánkban sűrűn előforduló hasonló alakú 

bronzcsüngőkkel hozzam kapcsolatba. Annyi bizonyos, hogy bronzkorunk 

egyik időszakában szerették a nyak és övdiszt az edényekre is alkal-

mazni. Ez az eset a mi töredékünkkel is. Van egy töredék, melyen ez a 

három vonalból álló diszminta 3—3 fonalról lóg alá, tehát az ékszer 

szolgáltatta a mintát az edény díszítéséhez, mely ennélfogva bronzkori. 

A festést is alkalmazták az edények egy részén, még pedig a 

fehér festést. Eredeti, hogy egy vizsodorta darabkán látható e festés. Ez 

a b 

5. ábra. Osontpomh (Bronzkor). Térni, napys. Rajzolta PASSÜTH. 

az 1 ábrán bemutatott edénytöredék kicsi részletének hasonmása; szélei-

nek nagy kopottsága hosszabban tartó hömpölygetés mellett bizonyít. 

A Baradlában sűrűn előforduló diszités ama módja, mely az ölté-

seket utánozza, a mi barlangunkban is igen gyakori. 

A bronzkorból is számos edénytöredék maradt ránk. Óriási hom-

báros edények vastagfalu részei egyszerűen vagy párvonalas sorokban 

felrakott benyomásos lécszerű abrincsokkal, akár csak a Szeleta-barlangban. 

Az apróbb edények töredékeinek se szeri sem száma. 

A bronzkorba illesztem azt a három nagy csontgombot is, melyek 

közül az egyiknek oldalvásti és alsó lapját itt bemutatom (5. ábra). 

A rajzból kitetszik, hogy tökéletesen összevág a domború fölületű 

nagy bronzgombokkal. Füle mind a háromnak letörött. Amint az ábra 

mutatja, az alsó lapból kiálló csontpecek keresztbe volt átfúrva. E lyukak 
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a vékony szij átbujtatására szolgáltak, melynél fogva az övhöz csatolták 

e gombokat. Ilyeneket sem ismerek még a hazai leletekből. 

A vaskor mind a két időszaka jóval gyöngébben képviselt, 

mint a Baradlában vagy Szeletában. Aránylag még a hallstatti idő vala-

mivel gazdagabb, mint a La Téne kor. A töredékek közt nem akad egy 

sem, melyet külön kellene leirni. Azonban akad egy töredék, melyet kény-

telen kelletlen itt mutatok be (6. ábra.) Jobb szerettem volna korábbi időre 

helyezni, de ehhez nincsen elég támasztékom. A töredék magában szintén 

ti. ábra. Ábrázatos edóny töredék (Hallstatt?). Terin, najrys. Rajzolta P A S S U T H . 

egyedül álló. Az első őskori plasztikus ábrázatos edény töredéke, melyet 

hazánkból ismerek. 

Miként a rajzból látható, emberi ábrázat töredékes része ez. Az orr 

kitűnően emelkedik ki a felületből, az orrlyukak határozott bökéssel jelöl-

tek ; bal felől a szemet már esetlen kör jelöl i ; a mélyen eső száj még 

esetlenebb. Két párvonalas vonás jelöli ezt. Az alsó, mélyebben kotort 

vonás talán az ajak duzzadtságát akarja jelezni. 

Bronzból öntött emberi fejet most két éve láttam Szilvásváradon, 

tehát a Bükk-hegység nyugati oldalán. Ezt mezei vasút építésénél találták. 

E z egy lemeznek véglapján domborodik és igen kezdetleges öntés. El-
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kértem lerajzolás céljára, nem adták oda. Fényképet ugyan ígértek, de 

ígéret szép szó, ha megtartják akkor j ó ; máig is várom. Az eredeti 

Pallavicini őrgrófhoz vándorolt Bécsbe. 

Hátha a mi agyagművesünk ilyen után indult ? Látni való ebből, 

hogy a Bükk-hegység még sok meglepetést rejteget magában. Fölötte 

örülök, hogy a magyarországi első őskori ábrázatos edénytöredék a felejt-

hetetlen barátunk nevéről elnevezett barlangból került napfényre. 

A hallstatti korból való még egy pástából való gyöngy az úgynevezett 

tigrisszemű dísszel. Egy néhány kék és zöld üveggyöngy jóval későbbi 

időből való. 

A La Téne kort csak kevés töredék jelzi, ezek egy részét is a viz 

sodorta bele a barlangba, amint azt fent jeleztem. Úgy tetszik, mintha e 

kor után bekövetkezett időben vadonná lett a vidék, őserdők borították a 

lejtőket, melyeknek vizsodorta törzsei eltorlaszolták a hámori völgy szikla-

kapuját ; a Szinva felső völgye tóvá változott és csapkodó hul lámok 

nyaldosták a H E R M Á N Oiró-barlang előcsarnokát. 

Sok század tűnhetett le, mig az ember újból meghódította e vadont. 

Ez uj idők néhány cseréptöredéken kivül mitsem hagytak számunkra a 

Hermán Ottó-barlangban. 

A Hermán Ottó-barlang ásatásának faunisztikaí 

eredmenyeí. 

2 ábrával. 

I r ta : É H I K G Y U L A d r . 

A Hermán Ottó-barlang az irodalomban eddig Puskaporos-barlang 

néven szerepelt.1) K A D I C O T T O K Á R dr., e barlang kutatója, a nemrég el-

halálozott jeles természetbúvárról, H E R M Á N Orró-ról nevezte el újra. A 

barlang melletti kőfülke azonban megtartja a régi Puskaporost kőfiilke 

nevet, miután ennek ismertetése ezen a néven történt. 

A barlangnak két bejárata van : egy alsó és egy felső. Mindkét 

bejárat 4 — 6 m távolság után közös terembe nyilik. A felső bejárat nem 

alkalmas a közlekedésre, mert belső nyílásának a széle a barlang talajá-

hoz viszonyítva igen magasan v a n ; ellenben kitűnő megfigyelő hely 

*) K A D I Í — K O R M O S : A hámori Puskaporos és faunája Borsodmegyében. ( A m. 

kir. Földt. Int. évkönyve XIX. köt., 3. füz.) Budapest, 1911. 
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Alluvialzeitliche Funde aus der Hermán Ottó-Höhle. 

Mit ti Abbildungen im ungariselien Text.1) 

V o n L U D W I G B E L L A . 

Laut Beschreibung der Hermán Ottó-Höhle durch Dr. 0 . KADIC bilden 

die Alluvionen in der Höhle zwei Schichten, eine untere, schwarzer Farbe 

von 50 cm Máchtigkeit und eine obere, grauer Farbe in der Stárke von 

25 cm. In beiden sind viele Feuerherde und um diese herum allerlei 

Reste der verschiedenen alluvialen Zeitabschnitte. Die meisten stammen 

aus der jüngeren Steinzeit. Darunter befinden sich viele Silices besonders 

aus Obsidian. Eine Pfeilspitze mit buchtartigem unteren Ende aus diesem 

Gestein zeugt von geschickter Art des Dengelns. Von Hauen und Beilen 

aus in der Gegend anstehenden Steinarten kamen mehrere zutage, von 

durchborten Werkzeugen war keine Spur. 

Keramisches Material ist besonders viel vorgekommen, aber alles 

im zerbrochenem Zustande. Das Áussere mancher Stücke beweist, da6 

sie eingeschwemmt wurden ; die grosse Mehrzal der Scherben aber ist 

primárer Lage. 

Die Art der Ornamentik ist für die ganze Gegend charakteristisch. 

Vorherrschend ist das Aussparungsverfahren. Die Mannigfaltigkeit und 

Feinheit der Ausführung findet nicht bald ihresgleichen. 

Bemerkenswert ist der Umstand, dafi die Technik dieser Verzierung 

in Ungarn nur auf diese Gegend beschrankt ist. Die Verbreitungszone 

reicht im Öst bis an den Bodrog, im Síid bis an den Sajó, im Nord bis 

über Kassa hinaus. Nach West ist sie am weitesten vorgedrungen, wenig-

M KrklJirung der Abbi ldungen: 

Figur í. Blattartig verzierter Topfseherben (Neolitliiseli). Nat. GröBe. Gezeielm. 

1 ' A S S I T I I . 

Figur 2. Verzierte AtisguBzapfen (NeolitUcli). Krklarung: I = Das Imiere eines 

Ausguüzapfens. II = Kin verzierter AusguBzapfen: a = von vorne. h = von der Seite. 

Gezeielm. P A S S I T H . 

Figur 3. Fragment eine?. Topfrandes (Neoloithiseh). Nat. (Jrnüe. Gezeielm. 

1 ' VSSI 'TI I . 

Figur 4. Verseli iedenartig verzierte To|»f>eherben (Neolithiseh). Gezeiolui. 

P A S S I T H . 

Figur 5 . Beinknopf (Bronzez»«it). Nat. GröBe. Gezeielm. P A K S C T I I . 

Figur (i. Topfselierl»en mit meiisehliehem Antlitz (líallstatt?). Nat. (iröűe. 

<-ez?Íelin. P A S S T T I I . 
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stens zeigen manche Funde von Podbaba in Böhmen grosse Überein-

stimmung mit einigen unserer Gegend. Sehr bezeichnend für die Gegend 

sind auch die Ausgufízapfen vieler Gefásse (Abb. 2.). Diese Zapfen be-

fínden sich unterhalb des Gefáfírandes und sind etvvas schrág nach oben 

gerichtet; manche vveisen eine reiche Verzierung auf. 

Nicht minder charakteristisch ist die in dieser Gegend sehr háufig 

vorkommende Lochreihenverzierung der Gefásse. Unterhalb des Randes 

láuft parallel zu diesem eine einfache, mitunter doppelte Reihe von Löchern 

um das Gefáfí herum. 

Das ist keine Übertreibung der Anvvendung von Traglöchern, denn 

innerhalb, oberhalb oder auch unterhalb der Lochreihe findet man ge-

schlossene oder aber auch durchlochte Ansátze, Warzen oder Wülste 

zum Festhalten, bez. Durchziehen der Tragschnüre. Meiner Ansicht 

nach ist in dieser Art der Verzierung nur eine Reminiscenz an die Leder-

beutel zu sehen. Urinblase und Hodensack der getöteten Thiere vvaren 

von jeher und sind bis heute noch vom Volke gern benützte Beutel. An 

diesen vvurden vor Kenntnifi des Bandsaumes Löcher zum durchziehen 

der Bindeschnur geschlagen; diese sach- und fachgemásse Vorkehrung 

wurde dann durch die Töpfer als Ziermotiv angevvendet. Spáter, als der 

Sinn des Ursprunges dieser Dekoration verloren ging, begnügte man sich 

mit tief eingedrückten Punkten oder Kreisen (Abb. 1.), vvelche nicht mehr 

unbedingt an Randesnáhe gebunden waren und mithin auch freiere Ver-

wendung zu verschiedenen Mustern und Gruppén gestatteten. 

Abb. 3 und 4 a) zeigen Topfscherben mit einem „S" artigen Muster 

und Abb. 4 b) mit einem liegenden „E" . Beide Ornamente kommen in 

dieser Höhle öfters vor und erinnern schon an metalltechnischen Einflufi, 

insbesondere Abb. 4 b), vvelches Muster entschieden den in Ungarn háufig 

vorkommenden bronzenen Brustanhángseln entlehnt wurde. 

Abb. 5 a) und b) bringen die seitliche und untere Ansicht eines 

beinernen Knopfes in Naturgrösse. Es vvurden drei solcher Knöpfe ge-

funden, deren kreuzförmig gebohrte Oese zur Befestigung an einen Leib-

riemen diente. Sie gehören der Bronzezeit an. 

Abb. 6 gibt die Frontal- und Seitenansicht eines Topfscherbens, 

der den grösseren Teil eines plastisch gebildeten menschlichen Antlitzes 

aufweist. Es ist dies der erste Fund dieser Art in Ungarn. Leider ist die 

Aussenseite des Bruchstückes derartig vervvittert, datí eine zuverlássige 

Zeitbestimmung schwer falit. Ich wáre geneigt das Bruchstück seiner 

inneren Seite zufolge in die Hallstattperiode zu setzen. 

Die Bronzezeit ist auch durch viele Topfscherben vertreten. Die 

Hallstátter Topfscherben stimmen mit denen aus der Höhle von Baradla 
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(Aggtelek) vollkommen überein. Die Scherben der La Téne-Zeit sind zu-

meist eingeschvvemmt worden und diirften ihren stark gescheuerten 

Rándern nach von betráchtlicher Entfemung herstammen. Woh l über 1500 

Jahre nach dieser Periode wurde die Höhle von Menschen nicht besiedelt; 

die jüngeren Funde führen höchstens bis in das XVII Jahrhundert zurück. 

Die faunístíschen Resultate der Grabungen ín der 

Hermán Ottó-Höhle. 

Mit 2 Abhildnn<ren im iingariselien Text.1) 

V o n D r . JULLUS É H I K . 

Die Hermán Ottó-Höhle vvar in der Literatur bisher unter dem Namen 

Puskaporoshöhle bekannt.2) Sie wurde von ihrem Erforscher Dr. O. K A D I C 

nach dem kürzlich dahingeschiedenen vorzüglichen Naturforscher O T T Ó 

H E Í Í M A X neu benannt. Die links von ihr gelegene Felsnische behált jedoch 

auch vveiterhin ihren altén Namen Felsnische Puskaporos bei, da sie 

unter diesem Namen beschrieben wurde. 

Die Höhle hat zwei Eingánge: einen unteren und einen oberen. 

Ihre Schichten gliedern sich in zwei Gruppén: in die Schichten der 

Haupthöhle und in jene des oberen Einganges. 

Die Fauna der H a u p t h ö h l e wird durch folgende Arten vertreten: 

Al luvium. 

I. Dunkelgrauer, sandiger Lehm : 

Ovis seu Capra sp. ? 

fíos taurus L. 

Equus caballus L. 

Sus scrofa L. 

Cervus elaphus L. 

II. Graue Kulturschicht: 

Felis silvestris L. Cervus elaphus L. 

Equus caballus L. Ovis seu Capra sp. ? 

Sus scrofa L. | Bos taurus L. 

Erkinrung der Abbilduiigen: 

Fignr I. (jnterkiefer eiues Eleliknlbes (AUvs machlis OíilLBY) ; i/9 der nafc. 

GröBe. Sielie im uiigarÍ8clien Text auf S. 2ö. 

Figur 2. Hechter Obenirmkiioclieii von Cuutor fibcr L. aus der Palaolitli.schiclit 

Sut. GröBe. Sie im uugjiriselieii Text auf Seite 27. 
2) KADKSKOHMOK: ])ie Felsuiselie Puskaporos bei Ilíimor im Komitat Borsod. 

4Mitteil. a. d. Jalirb. d. kpl. ungar. geol. Keichsaiist. Bd. X I X . ITeft 3) Bpest, 1911. 


