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A herkulesfürdöí Zoltan-barlang.
(1 térképmelléklettel a z I.
Irta: K A D I C

OTTOKÁR

táblán.)
dr.

A Zoltán-barlang
1904. évben vált ismeretessé, amikor a hét forrás
melletti hidat s innen az Irén-magaslatra vezető szerpetin útat építették.
A barlangot akkoriban J E N O V A Y Z O L T Á N földbirtokos kereste föl először s
azt a fürdőfelügyelőség figyelmébe ajánlotta. A fürdőfeliigyelőség erre
jelentést tett a földmivelésíigyi m. kir. Miniszter úrnak, aki az ügyet a
m. kir. Földtani Intézethez utalta s elrendelte egyszersmind a barlang átkutatását is. A kutatásra én kaptam megbizást s még azon év október
havában Herkulesfürdőre utaztam, hogy a barlangról a helyszínén tájékozódást nyerjek. Tekintettel az előrehaladt őszi időre, a barlangban
nagyobb munkát nem kezdhettem s így érdemleges kutatását a jövő évre
halasztottam.
A következő 1905. év májusában a m. kir. Földtani Intézet megbízásából újból Herkulesfürdőre utaztam, hogy a Zoltán-barlang kutatását
végrehajtsam. A munkához hozzálátva, először az elülső folyosóban kívülről behullott kőtörmeléket és kőtuskókat kellett eltávolítanunk. Evvel a
munkával párvonalosan a fürdőigazgatóság a folyosók meredekebb szakaszaiban kő- és falépcsőket építtetett. Ily módon a barlang hozzáférhetősége meglévén, a tulajdonképpeni kutatáshoz foghattam. A barlangot először fölmértem, méréseim alapján megrajzoltam az üreg alaprajzát és
szelvényeit, azután az egyes szakaszokban lerakódott kitöltések fölásatásához láttam. Mindenekelőtt a bejáratban lerakódott humust ásattam föl,
melyből több praehistoricus cserépedénytöredék került ki. Ezután az alsó
folyosó hátulsó részét ásattam föl 0*5 m mélységre, ahonnan szép számban kerültek birtokunkba fossilis emlőscsontok.
Az alsó folyosó hátulsó részéből kikerült fossilis csontokat újabban
T . dr. tüzetesen vizsgálta s minthogy a meghatározott anyagból
igen érdekes fauna adódott, a barlang teljes fölásatását hozta javaslatba,
így történt, hogv a magyarországi barlangok rendszeres kutatása kapcsán
1916. évben a Zoltán-barlang fölásatásának folytatására és befejezésére
került a sor.
KORMOS

A Zoltán-barlangot e szerint 19113. évi június havában harmadízben
kerestem föl, azt újból pontosan fölmértem s egyes szakaszait fölásattam
Barlangkutatás 1917. II. füzet.
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A barlang kutatása ezzel teljesen befejeződött s az elért eredményeket a
következőkben közlöm.
A Zoltán-barlang
Herkulesfürdő (Krassó-Szörény vm.) fürdőtelep
környékén, a Fiatra Banici nevü sziklacsoport alján 375 m magasságban
a Cserna-patak jobb partján fekszik. Az itteni hegyoldal lankásabb alsó
részei granititból, a meredekebb felső magaslatok ellenben tithonkori
szaruköves mészkőből állnak.
A hét forrás közelében a fürdőfelügyelőség 1904. évben a Csernán
át hidat s innen tovább a Piatra Ranica egyik lankásabb mellékgerince
mentén szerpetin útat építtetett. Az út a 360 m magassági pont fölött
elágazik ; egyik ág sziklák között rövid szerpentinekben a hegytetőn levő
605 m magas Irén-magaslatra
vezet, a másik ág a sziklafal mentén
egyenesen a 375 m magasságban fekvő barlanghoz visz.
A Zoltán-barlang az egyik sziklafal alján nyílik. A 2 m széles és
2'5 m magas kerek nyilasból egv elég meredeken lefelé menő 20 m
hosszú, 2 m széles és átlag 3 m magas elülső folyosóba jutunk, mely
először nyugatnak tart. azután délnyugatra és végül délre hajlik. A barlang a déli szakasz végén elágazik; az egyik ág a 25 m hosszú felső
folyosó, először délkeletnek tart, 8 m távolságban hirtelen északkeletre,
további 10 m távolságban északnyugatra fordul s azután ismét északkeleti irányban végződik. E felső folyosó talpa majdnem vízszintes, szélessége 1 és 2 m között ingadozik, átlagos magassága 3 m. A másik ág,
a 20 m hosszú alsó folyosó, úgy mint az elülső folyosó, délnyugati
irányban meredeken lefelé folytatódik, azután 8 m távolságban hirtelen
északnyugatnak fordul s innen 12 m hosszúságban a végéig vízszintesen
halad. Az alsó folyosó szélessége 2 m, de helyenként 1 m-re is összeszűkül ; magassága a fordulónál a 7 m-t is eléri, innen előre és hátra
fokozatosan alacsonyodik, úgy hogy elején és végén legföljebb 3 m
magas.
A barlang egyes részeiben cseppkőképződmények is találhatók, különösen a folyosók elágazásánál.
A barlang bejáratában, illetve az elülső folyosó elején 0*5 m vastag
humus rakódott le, melyben több neolithkori praehistoricus cserépedénytöredéket találtam.
Az alsó folyosó vízszintes szakaszát meszes agyag tölti ki, mely
helyenként homokos és kavicsos. E lerakódás legfelsőbb szintjéből K O R M O S
T I V A D A R dr. meghatározásai szerint a következő emlősök
maradványait
gyűjtöttem 1905. és 1916. években : l )

') Ez az érdekes kis f a u n a tüzetesebb ismertetést igényel. Méltatását későbbre, k ü l ö n
közlemén}' részére tartjuk fenn.

Szerkesztőség.
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PRÓBAÁSATÁS A RABLÓ-BARLANGBAN

Myotis Bechsteinii L K I S L .
Myotis myotis B O R K H .
Crocidnra minula M I L L .
Martes foina L.
Ursus spelaeus B L U M B .
Canis lupus spelaeus G O L D F .
Felis leo spelaea G O L D F .
Cricetus frumentarius
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Cricetulus phaeus P A L L .
Microtus nivalis M A R T I U S .
Kvotomys glareolus SCHRKB.
Mus (sylvaticns) L. ?)
Cervus elaphus L.
Caprella rupicapra
L.
Capra ibex L.

L.

A lerakódás mélyebb részei a fenékig, melyet már 1*5 m mélységben értük el, teljesen meddők voltak.
A felső folyosó fenekét barna plastikus agyag födi, mely
ásatás alkalmával ugyancsak teljesen meddőnek bizonyult.

a próba-

Próbaásatás a Rabló-barlangban.
(1 s z ö v e g k ö z t i

képpel.)

Irta : B E L L A

LAJOS.

Az 1916. évfolyamán szakosztályunk buzgó titkára, K A D I C OTTOKAK
dr. a krassószörényi barlangok némelyikében, névszerint az Imre-, Rablóés Zoltán-barlangokban kémlelő ásatásokat végzett. A Rabló-barlangban
végrehajtott próbaásatás biztató eredménnyel járt, bár a diluviális régészet
szempontjából tekintve mitsem igért, amennyiben e barlang kitöltése aránylag sokkal csekélyebb, hogysem diluviális rétegekre számítani lehetne. Ámde
újabb őskori maradványok dolgában még sokat várhatunk e barlangtól.
A próbaárkokból napfényre került leletek legtöbbnvire csak cserepekből
állnak. Csonteszköz csak három fordult ki az ásó hegye alól. Ezek közül
fölötte érdekes egy hajlított csontdarab — alkalmasint oldalborda — töredéke, melynek fölületén hármas párhuzamos sorban sürüen fúrt lyukak
helyezkednek el. A töredék meglevő vége gömbölyödő alakú ; rendeltetése
bizonytalan. Ama körülmény, hogy a darab belső oldalán a lyukak alsó
széle némi kopást mutat, gyakori használat mellett bizonyít, de ennek
célja nagyon is homályos. A másik darab finoman kidolgozott és igen
hegyesre kicsiszolt csontár. A harmadik darab disznóagyarból faragott,
nyulánkodó ággal végződő lapátka. Tisztán látható szántuságából kitetszik,
hogy körületének nagyobb része éles volt, de az éle használat közben
több helyütt elvásott. A lapátka belső, homorodó oldalán sürüen karcolt
vonalkák láthatók, melyek bizonyára a csiszolás gyorsabbítására szolgáltak8*
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Abbild.). Diese Nadel ist der álteste verzierte Gegenstand des ungarischen
Palaeoliticums und daher trotz seiner Einfachheit von Bedeutung, weil
dieser Fund beweist, dafi sich auch unser Auringnacienmensch künstlerisch betátigte. Nun können wir mit Recht auch vollstándigere Kunstprodukte aus unseren Aurignacienschichten erwarten.
W a s die prázise Zeitbestimmung der Istállóskőer Kultur anbelangt,
glaube ich dieselbe auf Grund der neuesten Resultate in das obere
Aurignacien verlegen zu müssen. Negatív beweist dies das vollstándige
Fehlen der Hochkratzer, welche Typen die bestándigen Begleiter des
Hochaurignaciens, nicht nur in Westeuropa, sondern auch in Osten sind
(Willendorf). Dafür spricht noch, der schon erwáhnte typische Stichel
(10. Abbild.) ferner sámtliche Begleitformen die mit den Willendorfer
Spátaurignacienformen fast identisch sind. Das Fehlen des Spátaurignacien-Bogenstichels in unserer Fundschicht ist meiner Ansicht nach nicht
ausschlaggebend, da dieser Typus meinen Erfahrungen nach auch in
den französischen Fundstátten sehr selten ist. Das erwáhne ich auch darum, weil dieser Tvpus in jeder typologischen Tafel als wichtigste Leitform des Spátaurignaciens erwáhnt ist. Ich anerkenne, dafi er sehr
charakteristisch für das Spátaurignacien aber leider nur allzu selten
anzutreffen ist.

Die Zoítánhöhle bei Herkulesfürdö,
Von D r .
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1 Kartenbeilage im ungarischen Texte. 1 )

Die Zoítánhöhle wurde im Jahre 1904 bekannt, als die Brücke
bei den Sieben-Ouellen und der von hier auf die Irenenhöhe filhrende
Serpentinenweg erbaut wurde. Gutsbesitzer Z O L T Á N V. J E N O V A Y war damals der erste, der die Höhle besuchte und von ihm wurde dieselbe
der Badedirektion empfohlen. Hierauf erstattete die Badedirektion dem
Ackerbauministerium Bericht, seitens des Ministeriums aber wurde die
Angelegenheit der kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt zugevviesen, und
zugleich die Erforschung der Höhle angeordnet. Mir wurde der Auftrag
M Die Kartenbeilage befindet sich a m Schluíi des u n g a r i s c h e n
Erklarung:
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erteilt, die Höhle zu besuehen, und noch im Október desselben Jahres
begab ich mich nach Herkulesfürdő, um mich über die Höhle an Ort
und Stelle zu orientieren. In Anbetracht der vorgeschrittenen Jahreszeit
mufiten grötóere Arbeiten diesmal unterbleiben und die Ausgrabungen auf
das náchste Jahr verschoben vverden.
Im Mai 1905 reiste ich im Auftrage der geologischen Reichsanstalt
neuerdings nach Herkulesfürdő, um an die Erforschung der Zoltánhöhle
zu schreiten. Zunáchst mutóte das von autóén in den vorderen Gang der
Höhle gefallene Trümmervverk beseitigt vverden. Zugleich lieí3 die Badedirektion an den steileren Stellen der Gánge Stein- und Holzstufen anfertigen. Nachdem die Höhle solcherart zugánglich gemacht wurde, konnte
ich mit meinen Arbeiten beginnen. Die Höhle wurde vermessen, ein
Grundritó und Profilé der Höhle entworfen, dann schritt ich an die Ausgrabung der Ausfüllung in den verschienenen Abschnitten. Vor allém
lietó ich den am Eingange abgelagerten Humus abgraben, in welchem
sich mehrere práhistorische Tonscherben fanden. Dann wurde der hintere
Teil des unteren Ganges bis auf 0'5 m Tiefe ausgegraben ; hier fand
sich eine stattliche Anzahl von fossilen Sáugetierknochen.
Diese Knochen wurden jüngst von Dr. T H . K O R M O S eingehend untersucht, und da sich aus dem Material eine sehr interessante Fauna
ergab, schlug er die vollstándige Ausgrabung der Höhle vor. So wurde
im Jahre 1916 die Zoltánhöhle vollstándig ausgegraben.
Ich begab mich im Juni 1916 zum dritten Mai nach Herkulesfürdő,
vermató die Höhle neuerdings auf das genaueste, und grub die einzelnen
Abschnitte der Höhle aus. Damit wurde die Erforschung der Höhle vollstándig abgeschlossen und die Resultate der Arbeiten sollen in folgendem
zusammengefatót werden.
Die Zoltánhöhle liegt, wie gesagt, in der Umgebung von Herkulesfürdő (Komitat Krassó-Szörény) am Futóé de Felsgruppe Piaca Banici in
375 m Höhe, am rechten Ufer des Cserna-Baches. Die sanfter geböschten unteren Partién der Lehne bestehen aus Granitit, die steileren, oberen
Teile hingegen aus hornsteinführendem Tithonkalk.
Im Jahre 1904 lietó die Badedirektion in der Náhe der Sieben-Quellen
eine Brücke über die Cserna und von hier an einein sanfteren Nebenrücken der Piatra Banica einen Serpentinweg anlegen. Beim Höhenpunkt
360 gabelt sich der YVeg. Der eine W e g führt zvvischen Felsen in kurzen Serpentinen auf die 605 m hohe Irenenhöhe, die zvveite an der Felswand zu der 375 m hoch gelegenen Höhle.
Die Zoltánhöhle mündet am Futóé der einen Felswand. Durch die
2 m breite und 2*5 m hohe rundé Oeffnung gelangt man in einen ziemlich steil nach abwárts verlaufenden 20 m langen, 2 m breiten und durch-
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schnittlich 3 ni hohen vorderen Gang, der zunáchst gegen Westen verláuft, sich aber dann gegen Südwesten und schlieBlich gegen Síiden wendet. Am Ende des südlichen Abschnittes gabelt sich die Höhle: der eine
Zweig, der 25 m lange oberc Gang streicht anfangs gegen Südosten,
wendet sich nach 8 m plötzlich nach Nordosten, nach weiteren 10 m
nach Nord westen und endet schlieölich wieder in nordöstlicher Richtung.
Die Sohle dieses oberen Ganges ist nahezu horizontal, seine Breite
schwankt zwischen 1—2 m, seine Höhe betrágt durchschnittlich 3 m.
Der zweite Ast, der 20 m. lange untere Gang setzt sich ebenso wie der
vordere Gang nach Südwesten steil gegen die Tiefe zu fort, wendet sich
dann nach 8 m plötzlich gegen Nordwesten und verláuft nun bis zum
Ende in 12 m Lángé horizontal. Die Breite des unteren Ganges betrágt
2 m, stellenweise verengt er sich jedoch bis auf 1 m, seine Höhe betrágt bei der Wendung bis 7 m, nach vorne und nach hinten zu wird
er gleichmaSig niedriger, so dafi er vorne und hinten höchstens 3 m
hoch ist.
In einzelnen Teilen der Höhle sind auch Tropfsteinbildungen zu
finden, namentlich an der Gabelung der Gánge.
Am Eingang der Höhle, bezw. im vorderen Teil des vorderen Ganges lagerte sich in 0'5 m Máchtigkeit Humus ab, in welchem sich mehrere práhistorische Tonscherben befanden. Nach L. B E L L A gehören diese
in das Neolithikum.
Der horizontale Abschnitt des unteren Ganges ist mit kalkigem
Ton ausgefüllt, welcher stellenweise sandig und schotterig ist. Die aus
dem obersten Horizont dieser Schicht zutage gelangte Fauna wurde von
Dr. T H . K O R M O S bestimmt. 1 )
Die tieferen Partién der Ablagerung waren bis zum Felsgrund —
der bereits in 1*5 m Tiefe erreicht wurde — vollstándig fossilleer.
Die Sohle des oberen Ganges wird von braunem plastischen Ton
bedeckt, der sich bei der Probegrabung ebenfalls aís vollstándig fossilleer
erwies.
')
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