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magán viseli azokat a fontos primitív
újabb kőkorának lakóit jellemzik.1)

I)R.

bélyegeket, melyek Közép-Európa

Hogy már most egyfelől az itt leírt jellegzetes sajátságok hazánk
neolithkori őslakóinál milyen elterjedésnek örvendettek s másfelől a magyarországi kőkori embertipus illetve típusok, melv középeurópai neolith
embertípusokkal egyeznek meg vagy egyáltalában azokkal milyen kapcsolatban állanak, mindezt a jövőben kiásandó nagyobb számú koponyákon és csontvázakon alapuló vizsgálatok lesznek hívatva eldönteni.
Reméljük, hogy barlangkutatóink buzgó munkássága eme hiányzó bizonyítékokat is mielőbb napfényre fogja hozni.

A Büdöspestben Í9I6. évben végzett ásatás eredményei.
Irta : K A D I Ó

OTTOKÁR

dr.

1 szövegközti képpel.

A Büdöspest kutatásának előzményeiről, nevezetesen az 1906. évi
próbaásatásról és a megkezdett rendszeres felásatás sikereiről az 1913.
évben végzett barlangkutatásaim eredményéről irt előzetes jelentésemben
számoltam be2), úgy hogy ezúttal egyenesen az 1916. évi rendszeres
ásatás ismertetésére térhetek át.
A mellékelt alaprajzon különböző vonalkázással tüntettem fel az
1906. évi próbaásatás helyét, az 1913. évi rendszeres ásatás terjedelmét
és az 1916. évi rendszeres ásatás kiterjedését. A mellékelt hosszanti
metszet viszont a barlang szelvényét, szintekre való beosztását s az eddig
kiásott részek különböző mélységeit mutatja. Ugyanezen rajzokból kitűnik
az ásatások előre megszabott tervezete is, mely szerint egy méteres
rétegek szerint először a barlang délkeleti, azután pedig az északnyugati
felét ásatom ki. E tervezet alapján eddig a következő részeket sikerült
feltárnom. Mindenekelőtt a 0 és I. szintek közé eső 1. réteget ásattam
fel a barlang elülső részében és középső részének délkeleti felében;
ezután következett az I. és II. szintek közé eső 2. réteg felásatása a
barlang elülső szakaszában; végül, tekintettel arra, hogy az alluvium
alatti pleistocaen teljesen meddőnek bizonyult, a barlang elülső részének
*) Csontvázunknak itt nem említett sajátságait a liszkovai barlangból LÓCZY professzor úr által

1879-lien kiásott nagyszámú eml>eresont tüzetes leírása

alkalmával

fogom közölni
») KADIÓ O.: A z 1913 évben végzett barlangkutatásaim eredményei. (Barlangkutatás. I I . kötet. 158 old.) Budapest, 1914.

138

KADll

OTTOKÁR

T»R.

délkeleti felében egv 6 m hosszú és 2 m széles próbagödröt mélyesztettem az V. szintig, ebből tehát a 3.. 4. és 5. réteget emeltettem ki. A
barlang fenekét eddig nem értük el.
Az 1910 évi ásatás minden tekintetben eredmenvesnek mondható.
Minthogy a megelőző ásatások föladata a legfelsőbb rétegek kiaknázása
volt, természetes, hogy az eddigi kutatás főleg az alluviumban mozgott
s ezért ebből a legtöbbet gyűjtöttünk. Már az 1913. évi jelentésemben
kiemeltem annak a fontosságát, hogy az alluvium ebben a barlangban
két különböző szinű humuszlerakodásból áll. Az alluvium zömét barna
(neolith-korú) humusz alkotja, melv az eddig felásott részekben mindenütt
1 m vastagságban közvetlenül a pleistocaenre rakódott. Ezt a réteget
azután fiatalabb. fekete humusz takarja, melynek vastagsága a bejáratban
1 m. Hátrafelé ez a reteg mindjobban elvékonyodik, úgy hogy a barlang
középső szakaszában már alig 10 cm-nyi. Tekintettel arra, hogy barlangokban a humusztakaró rendszerint egységes színezetben szokott jelentkezni, ami a benne levő tárgyak korszerinti begyűjtését megnehezíti, sőt
a legtöbb esetben lehetetlenné teszi, igen fontos, hogy a Büdöspestben
legalább a neolithbeli emlékeket a fiatalabbaktól el lehetett választani. A
barna humuszból kikerült régiségek, állati és emberi csontok feltétlenül
neolithkorúak; ezt a gyűjtött csontok sárga szine és subfossilis külseje
is igazolni látszik.
A barna humusz neolithikus kulturamaradványai közül leggazdagabb
az agyagipar, a cserépedénvek iparának töredékekben megmaradt emlékei.
Durván kiformált, vastagfalu és tökéletlenül égetett dísztelen vagy csak
a peremeken egyszerűen diszitett hatalmas hombárok töredékei együtt
fordulnak elő kisebb, vékonyfalú, tökéletesen égetett és gyönyörűen
diszitett edényekkel. B E L L A L A J O S véleménye szerint a büdöspesti agvagipar megfelel a többi hámori barlangban, az aggteleki Baradlában s más
északmagyarországi lelőhelyeken talált keramiával s azokkal együtt összefüggő neolithkorú kulturaprovinciát alkot.
Csonteszközök közül a barna humuszból eddig egy bordából készített simitót, egy csontártöredéket, két csonttűt, egy kisebb ragadozó gyökéren átfúrt szemfogát és egy csontból faragott tárgyat gyűjtöttünk.
Meglepő az ebben a rétegben előforduló sok, nagyobbrészt megmunkálatlan, ritkábban gyengén szilánkolt palaeolith, melyeknek helve itt
kétségtelenül másodlagos. E kőszilánkok idejutása még nem tekinthető
tisztázottnak. Valószínű, hogy ezek közül egyik-másik neolithkorú, minthogy azonban palaeolithekkel együtt fordulnak elő, utóbbiaktól, sajnos,
sem rétegtanilag sem typologiailag el nem választhatók.
A neolith kulturamaradvánvokhoz tartozik végül egy homokkőből
kiformált és egyenesre csiszolt, több darabra tört malomkő is.
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Nagyobb jelentőségűek a barna humuszban talált emberi csontok,
melyek kivétel nélkül neolithkorúak. Az 1913. évben kiásott női csontvázhoz ez alkalommal több csont nem került elő; ellenben a barlang
középső szakaszában egy második felnőtt egyén, egv gyermek és egy
csecsemő csontvázának különböző részeit gyűjtöttük. Mindezen csontok
a többi állati csontokkal és cserépedénytöredékekkel együtt rendetlenül,
hol tűzhelyekben, hol pedig azokon kivül találtattak. Igen becses a barna
humuszhói gyűjtött fauna is, mely legnagyobbrészt kisebb-nagyobb emlősökből és néhány madárfajból áll. Az emberi és állati csontok szine világossárga. A csontok erősen kilugzottak, miért is subfossilisoknak látszanak. A legtöbb neolithikus csont és kulturamaradvány a barna humusz
legalján, közvetlenül a pleistocaen agyag fölött feküdt.
Régiségekben és csontokban sokkal szegényebb és kevésbbé egységes volt a barna humusz fölé települt, aránytalanul vékonyabb fekete
humusztakaró. Utóbbi a barlang elején kb. 1 m vastag, hátrafelé csakhamar kivékonyodik s a barna humuszt alig 10 cm vastagságban födi;
a barlang falai mellett helyenként eléggé mélyen, egészen a pleistocaen
agyagig ér. A benne talált cserépedény töredékek B K L L A L A J O S szerint
részben még neolithkorúak, túlnyomó részük azonban a fémkor és a
jelenkor egyes fázisaiba tartozik. Emberi csontokat a fekete humuszban
nem találtunk, az innen kikerült állati csontok is csekélyszámúak.
A humuszrétegeket a barlang elülső részéből és a középső szakasz
délkeleti feléből kiásva, a pleistocaen lerakodások felásatására került a
sor. Minthogy a rétegek a barlang belsejéből lankásan kifelé dűlnek, a
középső szakaszban már az 1. réteg kiásatásával elértük a pleistocaent.
A 2. réteggel a barlang elején még mindig az alluviumban dolgoztunk,
de hátrafelé csakhamar ezzel is a pleistocaenba jutottunk ; a kiásott elülső
gödör 3., 4. és 5. rétege már teljesen ebben van.
A Büdöspest pleistocaenját mészkőtörmelékes barlangi agvag képviseli, melynek törmeléke közepes nagyságú és teljesen szögletes darabokból áll. Az agyag szine legfelül világosbarna, lejebb zöldesszürke,
azután sötétszürke. A szinek nem válnak el élesen egymástól, hanem
egymásba olvadnak.
Az 1. és 2. réteg kitakarítása alkalmával felásott pleistocaen mészkőtörmelékes agyag teljesen meddőnek bizonyult, néhány barlangi medve
csonton kivül itt egyebet nem találtunk. Már majdnem feladtam minden
reményt arra, hogy a lerakodás mélyebb rétegeiben még valami érdemesebb holmit találunk. Mégis az ásatás utolsó hetében a barlang elülső
részének délkeleti felét 6 m hosszúságban leásattam, hogy az itt lerakódott barlangkitöltés rétegtani viszonyairól tájékozódást nyerjek. Az ásatás
folytatása e szerint egy 6 m hosszú es 2 m széles gödörben a II. szint-
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tői kezdve lefelé történt. E gödörből a II. és III. szint közötti 3. réteget
kiásva, még mindig meddő talajban dolgoztunk, amint azonban a II!. és
IV. szint közötti 4. réteg kiemeléséhez láttunk, legnagyobb meglepetésemre gazdag palaeolith telepre akadtunk. E réteg felső részéből 107,
alsó részéből 00, összesen 167 drb. palaeolith szilánk került ki. A gödörben mélyebbre ásva a IV. és V. szint közötti 5. réteg felső részéből 67,
alsó részéből 25, összesen 92 drb. került birtokunkba. Mélyebbre, mint
emiitettem, nem mentünk. A kiásott gödör 4. és 5. rétegéből e szerint
mindössze 259 kisebb-nagyobb palaeolith kőszilánk került ki. Ha ezekhez
hozzászámítjuk a barna humuszban talált 93 és a fekete humuszból kikerült 13 szilánkot, akkor a Büdöspestből eddig gyűjtött palaeolithek
száma 365 drb.
A büdöspesti palaeolithek túlnyomó része az ismert szürke chalcedonból készült, de vannak darabok, melyek másféle chalcedonból, obsidiánból és széttört kvarckavics-darabokból valók. Legnagyobb részük
apró töredék; jobban megmunkált szilánkok meglehetősen ritkák s typusok, sajnos, egyáltalában hiányoznak. Ennek következtében a büdöspesti
kőipar kulturaszintjét ezidőszerint fölötte nehéz megállapítanunk. Néhány
szilánk felületi megmunkálást mutat, sőt két példány a babérlevél alakra
is emlékeztet, ami arra enged következtetni, hogy a Büdöspestben valószínűleg a solutréen ipar valamelyik szintjére akadtunk. Nincs kizárva,
sőt igen valószínű, hogy az ásatás folytatása alkalmával a szeletai iparnak megfelelő babérlevélhegyeket is találunk.
Az ásatás folytatása során további feladatom leend, hogy az 1. és
2. réteget a barlangból teljesen kitakarítsuk s a barlang délkeleti felét
fenékig kiássuk.
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des Talushalses von der Knochenaxe und da6 die Gelenkfláche der
Trochlea den Hals überwölbl, endlich dafi die Facies articularis posterior
schmal und lang ist.
Der Calcaneus ist klein, schmal und lang. (Maximale Lángé 66—65
mm, ganze Lángé 62 mm, mittlere Breite 37—36 mm, minimale Breite
21 mm, Höhe 29—30 m m ; Lángén—Breiten—Index = 5 6 0 6 — 55*38
d. h. mittelmáfiig; Lángén—Höhen-Index 46*77—48*38). Der Sustentaculum-Index spricht für
den primitíven Typus (35*13—33*34). Die
Facies articularis calcanea porterior ist ebenso wie am Talus schmal,
lang (18 m m breit, 28 mm lang). Ihr Index hat den Wert von 64*28
und stimmt mit dem primitiver Völker resp. neolithischer Leute überein.
S c h á d e l , W i r b e l s á u l e u n d O s s a l o n g a u n s e r e s Skeletes b e s i t z e n a l s ó primitive, für die B e w o h n e r der
mitteleuropáischen jüngeren Steinzeit bezeichnende
Merkmale und beweisen, d a G das weibliche Skelet aus
d e r H ö h l e B ü d ö s p e s t n e o l i t h i s c h ist.

Die Augrabungen in der Höhle Büdöspest ím
Jahre 1916.
Von

Dr.

OTTOKÁR

KADIÓ.

Mit 1 Abbildung im ungarischen Text.1)

Die einleitenden Abschnitte der Erforschung der Büdöspest, namentlich, die Ergebnisse der Probegrabung im Jahre 1906 sowie die Erfolge
der begonnenen systematischen Ausgrabung wurden bereits in meinem
Afbeitsbericht für 1915 geschildert, so dafi ich diesmal ohne weiteres an
die Besprechung der Resultate meiner im Jahre 1916 ausgeführten systematischen Ausgrabungen schreiten kann.
In der beiliegenden Skizze erscheinen die bei der Probegrabung im
Jahre 1906, bei der systematischen Grabung im Jahre 1913 und bei
jener im Jahre 1916 ausgegrabenen Partién mit jeweils verschiedenen
Schraffen angedeutet. Der Lángsschnitt wieder führt das Profil der Höhle,
die Einteilung ihrer Ausfüllung in Horizonté und die verschiedene Tiefe
der bisher ausgehobenen Partién vor Augen. Aus diesen Skizzen ist auch
i) Erklarung der Abbildung:
Fig. 1. GrundriB und Lángsschnitt der Büdöspest. I m ungar. Text auf S. 137.
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das im Vorhinein festgesetzte Projekt der Ausgrabungen zu ersehen, nach
welchem ich in je 1 m máchtigen Schichten zunáchst den südöstlichen,
sodann den nordwestlichen Teil der Höhle auszugraben gedenke. Bisher
schlofí ich folgende Partién a u f : Zunáchst grub ich im vorderen Teil und
in der nordöstlichen Hálfte des mittleren Teiles die Schicht 1 zvvischen
den Horizontén O und 1 aus, hierauf folgte die Ausgrabung der zvvischen
den Horizontén I und II gelegenen Schicht 2 im vorderen Abschnitt der
Höhle. Schliefilich hob ich in Anbetracht dessen, datí sich das Pleistozán
unter dem Alluvium als vollstándig steril erwies, in der südöstlichen
Hálfte des vorderen Teiles der Höhle eine 6 m lange und 2 m breite
Probegrube bis zum Horizont V aus, und grub hier sonach die Schichten
3, 4 und 5 aus. Der Felsgrund der Höhle wurde bisher nicht erreicht.
Die Ausgrabung im Jahre 1916 war in jeder Beziehung erfolgreich.
Da sich die ersten Ausgrabungen auf die obersten Schichten beschránkten,
bewegte ich mich natürlich gröfitenteils im Alluvium, daher auch die
meisten Funde aus diesem stammen. Bereits in meinem Berichte von
1913 hob ich die Wichtigkeit des Umstandes hervor, dafi das Alluvium
in dieser Höhle aus zvvei verschiedenfarbigen Humusablagerungen besteht.
Die Hauptmasse des Alluviums ist brauner (neolithischer) Humus, der in
den bisher ausgegrabenen Partién allenthalben in 1 m Máchtigkeit unmittelbar auf dem Pleistozán liegt. Diese Schicht wird von jüngerem,
schwarzen Humus bedeckt, dessen Máchtigkeit beim Eingange 1 m betrágt. Nach hinten zu wird diese Schicht allmáhlich dünner, so datf sie
im mittleren Abschnitt der Höhle nurmehr kaum 10 cm máchtig ist. In
Anbetracht dessen, daö der Humus in den Höhlen gewöhnlich eine einheitliche Fárbung besitzt, so daG das Sammeln nach dem Altér darin in
der Regei sehr schwer, wenn nicht unmöglich ist, so ist es von grofóer
Wichtigkeit, dafi in der Büdöspest zumindest die neolithischen Objekte
von den jüngeren gesondert werden konnten. Die aus dem braunen H u m u s
zutage gelangten Altertümer: Tier- und Menschenknochen sind unbedingt
neolithisch ; dies scheint auch durch die gelbliche Fárbung und das subfossile Aussehen der Knochen bestátigt zu werden.
Am reichsten unter den neolithischen Kulturresten aus dem braunen
Humus ist die Tonindustrie. Scherben von grob geformten, dickwandigen
und nur unvollkommen gebrannten skulpturlosen oder nur an den Rándern
einfach verzierten máchtigen Töpfen kommen zusammen mit kieineren, dünnwandigen, vollkommen gebrannten und wunderschön verzierten Gefássen
vor. Nach L. B E L L A stimmt die Tonindustrie der Büdöspest mit der in
den übrigen Höhlen der Umgebung von Hámor, in der Baradlahöhle bei
Aggtelek und in anderen nordungarischen Höhlen gefundenen Keramik.
überein und bildet mit diesen eine einheitliche neolithische Kulturprovinz..
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Von Knochengeráten fand sich im braunen Humus bisher ein aus
einer Rippe verfertigter Glátter, das Fragment eines Knochenpfriemens,
zvvei Nadeln aus Bein, ein an der Wurzel durchbohrter Eckzahn eines
kleineren Raubtieres und ein aus Bein geschnitztes Objekt.
Auffallend sind die in dieser Schicht vorkommenden vielen, gröfltenteils unbearbeiteten, seltener schwach retuschierten Paláolithe, die sich
hier ohne Zweifel an sekundárer Lagerstátte befinden. Es ist noch ungeklárt, auf welche Weise diese Paláolithe hierhergelangt sind. Wahrscheinlich ist einer oder der andere derselben neolithisch, da sie jedoch mit
Paláolithen zusammen vorkommen, können sie von diesen leider weder
stratigraphisch noch tvpologisch getrennt werden.
Zu den neolithischen Kulturresten gehört schliefilich ein aus Sandstein gehauener und geschliffener, in mehrere Stücke zerbrochener Míihlstein.
Von gröfierer Bedeutung sind die im braunen Humus gefundenen
Menschenknochen, die ohne Ausnahme neolithisch sind. Zu dem im Jahre
1913 ausgegrabenen weiblichen Skelett fand sich diesmal kein weiterer
Knochen, hingegen sammelten wir im mittleren Abschnitt der Höhle verschiedene Teile des Skelettes einer zweiten erwachsenen Person, eines
Kindes und eines Sáuglings. Alle diese Knochen wurden mit den Tierknochen und den Gefáöscherben vermengt regellos bald an Herdstellen,
bald wieder auCerhalb derselben gefunden. Sehr wertvoll ist auch die
aus dem braunen Humus zutage gelangte Fauna, die gröGtenteils aus
gröfieren oder kleineren Sáugetieren und einigen Vogelarten besteht. Die
Farbe der Tier- und Menschenknochen ist hellgelb. Die Knochen sind
intensiv ausgelaugt und habén deshalb ein subfossiles Aussehen. Die
meisten neolithischen Knochen und Kulturreste lagen an der Basis des
braunen Humus, unmittelbar auf dem pleistozánen Ton.
Viel ármer an Knochen und Altertümern, und weniger einheitlich
war die über dem braunen Humus gelagerte, unverháltnismáfiig dünnere
schwarze Humusdecke. Letztere ist beim Eingang der Höhle 1 m máchtig, nach hinten zu wird sie jedoch alsbald dünner, und bedeckt den
braunen Humus in kaum 10 cm Máchtigkeit. Neben den Wánden der
Höhle reicht sie stellenvveise ziemlich tief, bis zum pleistozánen Ton
hinab. Die aus diesem Humus zutage gelangten Tongefáí3scherben sind
nach L. B E L L A teilweise noch neolithisch, zum gröfíten Teil gehören sie
jedoch bereits in einzelne Phasen der Metallzeit und Gegenvvart. Menschenknochen fanden sich im schwarzen Humus nicht, auch die Anzahl der
Tierknochen war gering.
Nachdem die Humusschiehten aus dem vorderen Abschnitt und der
südöstlichen Hálfte des mittleren Teiles ausgegraben waren, schritt ich
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an die Ausgrabung der pleistozánen Schichten. Da die Schichten vom
Inneren der Höhle nach aufóen zu sanft abfallen, erreichten wir im mittleren Abschnitte schon nach der Ausgrabung der Schicht 1 das Pleistozán.
Die Schicht 2 gehört im vorderen Teil der Höhle noch immer zum
Alluvium, nach hinten zu gelangt man jedoch auch in dieser Schicht alsbald in das Pleistozán. Die Schichten 3, 4 und 5 der vorderen Grube
gehören bereits in ihrem vollen Umfange in das Pleistozán.
Das Pleistozán der Büdöspest besteht aus Kalksteintrümmer führendem Höhlenlehm, das Trümmerwerk setzt sich aus mittelgrofien, vollkommen eckigen Stücken zusammen. Der Lehm ist zu oberst hellbraun,
weiter untén grünlichgrau, sodann dunkelgrau. Die Farben grenzen sich
nicht scharf voneinander ab, sondern sie verschmelzen miteinander.
Der gelegentlich der Ausráumung der Schichten 1 und 2 ausgegrabene pleistozáne, Kalksteintrümmer führende Lehm ervvies sich fast
vollstándig steril, aufíer einigen Höhlenbárenknochen fand sich nichts
darin. Ich gab schon jede Hoffnung auf, in den tieferen Schichten der
Ausfüllung etwas wertvolleres zu finden. Um mich jedoch über die
stratigraphischen Verháltnisse der Höhlenausfüllung zu orientieren, liefó
ich die südöstliche Hálfte des vorderen Abschnittes der Höhle in 6 m
Lángé ausgraben. Demnach wurde alsó die Ausgrabung in einer 6 m
langen und 2 m breiten Grube vom Horizonté III ab nach der Tiefe zu
fortgesetzt. Nachdem aus dieser Grube die Schicht 3 zwischen den Horizontén II und III ausgegraben war. arbeiteten wir noch immer in
vollstándig sterilen Boden, als wir jedoch an die Ausráumung der
Schicht 4 zwischen den Horizontén III und IV schritten, stiefó ich zu
meiner gröfiten Überraschung auf eine reiche Lagerstátte von Paláolithen.
Aus dem oberen Teil dieser Schicht gelangten 107, aus der unteren 60,
insgesamt alsó 167 Paláolithabspliesse zutage. Hierauf drangen wir in
der Grube noch tiefer und ich sammelte aus der Schicht 5 in ihrem
oberen Teil 67, in dem unteren aber 25, zusammen alsó 92 Abspliesse.
Tiefer gruben wir — wie erwáhnt — nicht mehr. Aus der Schicht 4
und 5 der Grube gelangten demnach insgesamt 259 gröföere oder kleinere
Paláolithabspliesse zutage. Wenn man diesen noch die 93 im braunen
Humus gefundenen und die 13 aus dem schwarzen Humus ausgegrabenen Abspliesse hinzurechnet, so betrágt die Zahl unserer Paláolithe
aus der Büdöspest 369 Stück.
Zum gröfóten Teil bestehen die Paláolithe aus der Büdöspest aus
dem bekannten grauen Chalzedon, doch gibt es auch Stücke, die aus
anderem Chalzedon und aus zertrtimmertem Quarzschotter verfertigt sind.
Gröfótenteils sind es kleine Bruchstücke; besser bearbeitete Abspliesse
sind ziemlich selten, Typen fehlen leider überhaupt. Es ist demzufolge
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heute noch áufierst schwer, das Kulturniveau der Steinindustrie der
Büdöspest festzustellen. Einige Abspliesse vveisen Oberfláchenbearbeitung
auf, zwei Exemplare erinnern sogar an die Lorbeerblattform, vvoraus zu
schliessen ist, dafi es sich in der Büdöspest um irgend ein Niveau des
Solutréens handelt. Es ist nicht ausgeschlossen, sondern vielmehr sehr
wahrscheinlich, dafi sich im weiteren Verlaufe der Ausgrabungen hier
auch der Szeleta-Industrie entsprechende Lorbeerblattspitzen finden werden.
Wáhrend der weiteren Ausgrabungen gedenke ich die Schicht 1
und 2 aus der Höhle vollkommen auszuráumen und die südöstliche
Hálfte der Höhle bis an den Grund auszugraben.

Die práglazíale Molluskenfauna des Foityogóberges
bei

Brassó.

Von D r . LUDWIG SoÓS.
Mit 3 Abbildungen im ungarischen Text.1)

Über die Molluskenfauna der kleinen Höhle des Fortyogóberges
bei Brassó erschienen bisher zwei Aufsátze, die erste von W Ü S T als
Anhang der Abhandlung TOULA'S, 2 ) die zweite von ÉHIK. 8 ) W ü s i erwáhnt
8 Molluskenarten, É H I K 6 von ihm gesammelte Arten. Seitdem kamen
— dank den Bemühungen É H I K ' S und P O D E K ' S — von dortselbst neuere
Funde zum Vorschein. Insgesamt liegen nun 18 Arten vor, darunter
auch einige, die sowohl für das Gesamtbild dieser Fauna, wie auch
für die Frage der Herkunft unserer rezenten Fauna und für die Wechselbeziehung dieser fossilen Fauna sehr wichtig sind.
Es wurden folgende Arten bestimmt:

E r k l a r u n g der Abbildungen:
Fig. 1. Zonites

atilacus

WESTL. Nach der N a t ú r gez. TH. DÖMÖK. I M

ungar.

Text S. 143.
Fig. 2. Metafruticicola

Bursae n. sp. Nacli der N a t ú r gez. TII. DÖMÖK. I M ungar.

Text S. 145.
Fig. 3. Metafruticicola

Bartholomaci

n. sp. — a) VergröBertes Gehausefr&gment.

Nach der N a t ú r gez. TH. DÖMÖK. I M ungar. Text S. 146.
2

) TOULA, FR., Diluviale Saugetierreste vom Gesprengberg bei Kronstadt in Sie-

benbürgen. — J a h r b u c h k. k. geol. Reichsanst. Bd. 59. 1009.
3

) ÉHIK, J . , Die praglaziale F a u n a von Brassó. — Földt. Közi. Bd. 43. 1913.

