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A puskaporosi Színvaszoros és barlangjai. 
3 szövegközti képpel. 

Irta ; K A D I Ó O T T O K Á R dr. 

Miskolezról a Szinva völgyében a Bükk-liegység felé utazva. 
Diósgyőr észak-nyugati, Majlát nevű városvége mögött, a széles 
völgykatlan összeszűkül s a Köpüs-patak torkolatán túl eddigi 
észak-nyugati irányát dél-nyugatira változtatja. El>l>en az irányban 
a Szinva-patak mészkő szirtek közé szorulva, szűk völgyszakaszban 
folyik. 

Elérve Hámor község első házait, csakhamar a nemrég leégett 
Zartl-féle bútorgyár romjaihoz jutunk, ahol a \ölgy kissé kibővül 
és katlanszerüen záródik. Mindkét partot itt szelid lejtők szegélye-
zik, a patak pedig közvetlenül a gyár fölött mészkőszirtek között 
szűk szurdokba szorul. A szurdokból kiérve tágas völgy katlan előtt 
állunk, melynek széles sík árterén Hámor község zöme épült. 

A nevezett szoros felső bejáratában közvetlenül az út mellett 
ós a mészkősziklák alatt az ú. n. csordásház áll. Ugyanitt a kocsiút 
túlsó oldalán a Szinva ketté ágazik: az egyik ág a kocsiút mellett, 
a másik pedig a temető felé ágazik s ott nagyot fordulva a hegy-
lejtő alsó szélén halad. 

A temető melletti sziklafalak tetején régebben puskaporrak-
tár állott, melyben a sziklarobbantáshoz szükséges puskaport őriz-
ték. Ettől az időtől fogva a falu népe ezt a helyet Puskaporos-nok 
nevezi s így a szóban levő szorost is joggal puskaporost Szinvaszoros-
nak nevezhetjük. E rövid, alig 300 lépésnyi hosszú, szűk szorosban 
épen csak a kocsiútnak és a mellette csörgedező pataknak van helye, 
jobbról és balról meredek mészkőfalak meredeznek. Előbb a patak 
medre fölött fából épült vízcsatorna vezette a patak vizét a bútor-
gyár turbinájára, a gyár leégése után ez a csatorna is eltűnt. 

Reánk nézve a szoros alsó bejárat a bár fontossággal, a meny 
nyiben ennek falai üregeket rejtenek magukban. Az alsó bejárat 
déli falában mindenekelőtt egy bokrokkal benőtt nagynyílású 
kőftilke tűnik a szemünkbe, melyet egyik dolgozatomban1) Puska-

») KADIÓ O. és KOIIMOS f . : A hámot i Puskaporos és f a u n á j a Borsod 
megyében. (A m. k i r . Földt . In t . évkönyve XIX. köt. , 109. old.) Budapest , 1911. 
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porosi kőfiilkénel- neveztem el. E fülke mellett, de valamivel tovább 
és lejebb van egy hasonló tágnyílású köfülke, mely hátulsó részé-
ben terjedelmes barlangba nyílik és néhány lépéssel tovább, közvet-
lenül a patak medre fölött látjuk a íievezett barlang alsó, tulajdon-
képeni bejáratát. Ezt a barlangot először Puskaporosi barlangnak 
neveztem.1) később azonban közkívánatra. H K K M A X O T T Ó emlékére. 
Hermán Oltó-barlang-ra kereszteltem át.2) A Puskaporosi kőfiilké-

1. kép. A puskaporosi Sziuva.s7.0r0s és b a r l a n g j a i n a k he lyra jz i térképe. 
« Felvette KADIC O. dr . 

vei szemben, a túloldali szirtes partban szintén sziklaüreg látható, 
melynek nyílásában munkásház épült. Ezt az üreget Szíhi cuszoios-

larlang-nak neveztem el.3) 

<) KADIÍ' O.: Adatok a szinva völgyi di luviál is ember kérdésékez. (Föld-
t a n i Közlöny X X X V I I . k ö t , 333—34.). old.) Budapest , 1907. 

') A Hermán Ottó-barlang Hílmor község ha t á r ában . (Bar langkuta-
tás IV. köt., 6—17. old.) Budapest , 1916. 

*) U j a b b adatok a hámori bar langok ismeretéhez. (Bar l angku ta tá s 
I I I . köt., 148—153. old.) Budapest, 191.5. 
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A Szinva völgyének kialakulása szoros összefüggésben áll 1 
Bükk-hegység földtani szerkezetével, ill. kőzettani fölépítésével: 
ott, ahol a patak palás kőzeteken folyik, öblös völgykatlanok fej-
lődtek, ahol pedig mészkőterületeiket hasit, szűk szorosokat alkot. 
A diósgyőri széles völgykatkm mediterrán agyagos üledékekben 
képződött, az alsóhámori gyártelep kis öblös völgyszakasza és a 
hámori völgykatlan karbonkorú palákban fekszik, míg a nevezett 
két völgyszűkület szirtes mészkőben alakult. 

A puskaporos! Szinvaszoros mészkőröge a szeletai mészkő-
vonulathoz tartozik, mely a Szeletától dél-keleti irányban a csordás 
háza felé húzódik a melynek végső csücske a temető melletti Puska-
poroson végződik. A Szinva ezt a csücsköt metszi. A puskaporosi 
mészkő a szeletaihoz hasonlóan világosszürke és kalciteres, helyen-
kent jól rétegzett, rétegpadjai 3h felé 50° alatt dőlnek. 

Nyilvánvaló, hogy a szóban levő szoros egykor nagyobb bar-
lang volt, melyen a Szinva átfolyt; idővel ez a barlang a korrózió 
és erózió folytán mindjobban nagyobbodott, míg végre a vékonnyá 
vált tető be nem dőlt s így a barlangból nyilt szurdok lett. Az egy-
kori nagy barlangból ma csak a fentebb említett Hermán Ottó 
barlang, a Szinvaszoros-barlang, a nevezett kő fülkék és a többi 
kisebb sziklaüreg maradt meg emlékül. Az egykori barlang mennye-
zetének és részben oldalainak beomlásából eredő kőanyagnak tekin-
télyes része, melyet a víz árja el nem vitt, a szurdokot feltöltötte 
s ezzel természetes gátat teremtett, mely bizonyára nemcsak a szur-
dokra. hanem a barlangok és az egész hámori völgykatlan kitölté-
sére nagy befolyást gyakorolt. E gát magassága egykor jóval na-
gyobb volt; azt a Puskaporosi kőfülke alján ülepedett pataklerakó-
dás, nevezetesen a benne talált nagy palakavicsok, bizonyítják. Hogy 
a szurdokban folyó patak szintje később is ismételten ingadozások-
nak volt kitéve, ezt a Hernnn Ottó-barlang kitöltésének rétegtani 
viszonyaiból látjuk. 

Hámor öregebb lakóinak állítása szerint a puskaporosi szur-
dok alsó bejáratában, közvetlenül a. Szinvaszoros barlang alatt, vas-
hámor állott, melyhez a patak vizét csatornában vezették; a neve-
zett sziklafal oldalában tényleg még most is az egykori csatorna 
bevésett nyomai látszanak. A Hermáim Ottó-barlang felásatása al-
kalmával. a barlang elülső részében kisebb olvasztókemence alap-
zatára és mindjárt mellette finom fornmhomokra is akadtunk. Et-
től. valamint a barlang felső fülkeszerű bejáratának alján ta-
lált faszén maradékokból világosan következik, hogy a barlangban 
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2. kép. A Szinvaszoros-barlang a l ap ra jza . 

Felvet te KADI6 0 . dr . 
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egykor vasat is olvasztottak. A diósgyőri vasgyár felépítése után 
ez a telep végleg megszűnt s vele együtt az itteni barlang is jófor-
mán feledésbe ment. 

A puskaporosi barlangok közül a Puskaporosi kőfülkét és a 
Hermáim Ottó-barlangot más 'helyen tárgyaltam,1) a Szinvaszoros-
barlangot pedig ia következőkben fogom ismertetni. 

* 

A Szinvaszoros-barlang Hámor (Borsod vm.) község határá-
ban a puskaporosi Szinvaszoros alsó bejáratának bal partján 264 íü. 
absolut és 10 m. relativ magasságban a Szeletától lenyúló szirtes 
mészkővonulatnak végső szakaszában képződött. A szürke kalcit-
eres mészkő réteglapjai a barlang környezetében 4h felé 60° alatt 
dőlnek. 

A barlangot már messziről egy. a sziklás hegyoldalban, az 
üreg bejáratában épült muinkásház jelzi. A 8 m. széles és 4 m. ma-
gas ívalakú nyílás a keletről nyugatra menő 10 m. hosszú Elülső-
szakasz-ha. vezet, mely északi részében 3 m. hosszú és 2 m. széles 
alacsony üreggel, az .1 Isó fülké-\e\ bővül ki s ezeiya helyen 12 m. 
széles. A nevezett munkásház mögött egy második és a fülke elülső 
részében egy harmadik kisebb épület foglal helyet. A leirt barlang-
szakasz alja mészkőtörmelékes agyaggal fel van töltve s majdnem 
vízszintes. 

A barlang elülső része észrevétlenül egy ugyancsak nyugati 
irányban haladó 6 ni. hosszú és 7 m. széles Középső szakasz-ba 
megy át. Utóbbinak sziklás feneke rézsút fölfelé hajlik, északi fala 
sima és meredeken befelé hajlik, déli része pedig két üreget tartal-
maz. Az első üreg egy délre nyúló 4 m. hosszú és 3 m. széles ala-
csony kőfülke. a Széles fülke, a másik, valamivel följebb nyiló 
üreg egy dél 

-nyugati irányban haladó 8 m. hosszú, keskeny és ala-
csony Rókalyuk. A barlang ebben a szakaszban mintegy 5 m. ma-
gas, menyezete tölosérszeríi Kürtőbe megy át. mely először előre 
hajlik, azután pedig könyököt alkotva hátrafelé fordul és szűk rés 
alakjában a tetőre nyi-lik. Míg a barlang elülső .és középső szakasza nyugati irányban 

1) KADIÓ 0 . és KORMOS T.: A hámori Puskaporos és f a u n á j a Borsod-
megvében. (A m. k i r . Földt , In t . évkönyve X I X . köt., 109. old.) Budapest , 1911. 

2) KADIÓ O.: A Hermán Ottó-bai-Iang Hámor község ha t á r ában . (Bar-
langkuta tás , IV. köt,, 6—17. old.) Budapest , 1910. 
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fejlődött, addig a Hátulsó szakasz északra fordul. E barlangszakasz 
átlagos szélessége 5 m., hátulsó részében, ahol baloldalt kisebb üreg-
g e l , F e l s ő fülké-vel kibővül, 8 ra. széles. A barlang magassága 
itt 2 m., feneke és menyezete lankásan fölfelé, húzódik s a vége fele 
hirtelen összeszűkülve egy meredeken fölfelé hajló keskeny szúk 
kürtőn át kisebb Töbür-be nyilik, ahonnan a hegytetőre lehet ki-
jutni. 

A fennebb leirt barlang a vékonytetejű üregek közé tartozik 
s azért tanulságos példája a pusztulásnak indult barlangoknak. A 
barlang egy kis mészkőplateau alatt keletkezett, teteje 3—4 m. vas-
tag s erősen repedezett. Néhány nagyobb repedés két helyen máris 
rést ütött a tetőn s ezzel megkezdődött az üreg pusztulása. Az első 
rés a barlang közepén levő kürtő, a másik a barlang végén fejlődő 
dolina. 

A korrozió okozta bomlás további következménye előrelát-
hatólag az lesz., hogy a kürtő és a dolina egyre nagyobbodik, a kö-
zöttük levő tetőrész pedig kisebbedik úgy, hogy idővel csak egy 
keskeny áthidalás fogja a dolinát a közben mészkőtörmelékkel ki-
töltődött barlangtól elválasztani, míg végül ez is összeomlik s az 
egykori barlang helyén kisebbszerű sekély dolina fog állani. A 
barlangból csupán annak elülső része marad meg utoljára; minthogy 
azonban ez is vékonytetejű és repedezett s ezen kivül meredek hegy-
oldalon nyilik. ez is a korróziónak áldozatul esik. összeomlik és tel-
jesen elpusztul. Vele együtt a dolina is el fog tűnni s helyén egy 
kőtörmelékkel kitöltött sekély mélyedés marad, mint utolsó hír-
mondója annak, hogy azon a helyen egykor először barlang, azután 
pedig dolina létezett. 

Barlangkitöltés az elülső ós a hátulsó szakaszban történt. Az 
elülső szakasz kitöltését az építés alkalmával bolygatták meg. ami-
kor azt vízszintesre egyenlítették és a bariangbejáratot feltöltötték. 
Bolygatatlan üledék csak a belső épület mögött van, mely ott- ahol 
a középső szakasz sziklás feneke fölfelé hajlik, megszűnik. 

A lerakodás legnagyobb vastagsága 140 m. és a következő 
rétegekből áll: 

1. A lerakodás zömét 1:20 m. vastag sárga mészkőtörmelékes 
agyag alkotja, melyben néhány Ursus spelaeus csontot találtam. Ez 
tehát kétségtelenül diluviáliskorú. 

2. A diluviális mészkőtörmelékes agyag fölött 0-20 m. vas-
tag fekete humusz következik, mely teljesen meddőnek bizonyul'!. 

A fennebb tárgyalt barlangot 1915. év tavaszán kutattam át 
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a m. kir. Földtani Intézet költségén. Ugyanakkor végeztem fel-
mérését és felásatását is. A barlangnak első rövid ismertetése 19 lti-
ban jelent meg a nevezett intézet 1915. évi jelentésében1) s mivel 
ezen üregnek mindaddig népadta neve nem volt, tekintettel arra, 
hogy a puskaporosa Szinvaszoro* alsó bejáratában nyilik, Ssinva-
szoros-birlang-nwk neveztem el. 

A. bíharmegyeí Koblesdí barlangról. 
1 szövegközt i képpel. 

I r t a : VOGL VIKTOR dr . 

Az 1 9 1 8 . év tavaszán a földmivelésügyi minisztérium HORU-

SITZKY H E N R I K főbányatianácsos, főgepliogus kezdeményezésére el-
határozta, hogy Magyarország különböző vidékeinek barlangjait a 
foszfáttrágyára való tekintetből részletesen átku tattatja, HORU-

SITZKV H E N R I K főbányatanácsos vezetésével júniusban a Földtani 
Intézet több geologusa útra kelt. hogy elsősorban Biliarmegve né-
hány barlangterületét kutassa át ily irányban. Szerencsém volt e 
munkálatokban magamnak is részt venni s az alábbiakban legyen 
szabad néhány megfigyelésemről röviden beszámolnom. 

Nekem Bihardobrosd környéke jutott Osztályrészül. Biha.r-
dobrosdtól keletre nagy kiterjedésű, helyenkint meglehetősen el-
karsztosodott mészkővidék teriil el. melyen számtalan mindenféle 
fejlődési fokon lévő üreg. barlang, töbör stb. található. Én termé-
szetesen elsősorban s a rendelkezésemre álló idő rövidsége miatt ki-
zárólag azokkal a barlangokkal foglalkozhattam, ahol a keresett 
foszfáttartalmú anyagra alaposabb kilátás volt. Ilyen barlang volt 
elsősorban a Koblesdi barlang. 

A Koblesdi barlang, más nevén Tízfalusi barlang, vagy (a 
vezérkari térképen) Nagybarlang Koblesidtől mintegy 16 km-nyire 
Elv-re a Valea Vizű egy mellékvölgyében nyiliik 40—50 m-nvire 
a völgy talpa fölött, erdős, meredek méjakőoldalban. Nyugatnak 
tekintő nyílása, mely részben el van falazva s vasrácsos kapuval 
ellátva, embermagasságúnál jóval magasabb, 10 m széles járatba, visz. 

i) KADIÓ O.: J e l en t é s az 1015. évben végzett á s a t á s a i m r ó l . (A m. k i r . 
l 'ö ld t . I n t . 1905. évi jelentése.) Budapes t , 1916. 
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garas, sondern er stell-t auch negionaJ eine wichtige Statiou zwischen 
Ost und West diar. Ipolyság isit 111111 ein neuer Punkt zwischen Iview, 
der Istállóekő-HöhLe und Willendorf in Osterreich. 

Um jedoch das ungarische Aurignacien geniauer kennen zu 
ltrnen, müssen nuu schon alsbald die so oft geforderten LöBfor-
sehungen in Angriff genommen werden. Hierfür ist die Zeit nun 
günstiger, als friiher, wo uns in den heute von den Feinden besetz-
ten Gebieten Höhlen in groBer Anzahl zur Verfügung standén, von 
üenen unsere Forscher vollaut' in Auspruch genommen wurden. 
Heute ,jedoc.h habén die Höhlen forscher Mufie, sich der LöBforschunír 
zu widmen, wenigstens bis zu dem Zeitpunkt, wo die jetzit unterjoch-
ten Gebiete wieder i'rei seiii werden. Es ist sicher zu erwarten. da6 
aus dem LöB eberaso wie in Osterreich und Deutsehland. auch bei uns 
schöne Aurignacien-Funde zutage gelangen werden. 

Palaontologi sches Institut der U ni versitat Budapest im Juni 
1920. 

Die Puskaporoser Szinvaschlucht und ihre 
Höhlen. 

Mit 3 Abbi ldungen im un<;arisclien Text.i) 

V o n D r . O T T O K Á R K A D I C . 

Am NW-Ende der Ortschaft Diósgyőr bei Miskolcz verengt 
sich das weite Szinva-Tal und wendet sich bei der Mündung des 
Köpüs-Baches aus seinem NW-lichen Lauf gegen SW. In dieser 
Richtung fliefit der Szinvabach zwischen Kalkfelsen eingezwángt 
bis zum Dorfe Hámor. Bei den ersten Háusern dieses Dorfes ge-
langt man alsbald zu der erst kürzlich abgebrannten Möbelfabrik, 
wo sich das Tal etwas erweitert und kesselförniig schliefit. Beide 

' ) ErKlárung der Abbiluungen : 
Fig 1. Situationsplan der Puskaporoser Szinvaschlucht und ihrer Höhlen. 

Aulg. von Dr. O. K A O X Í . Ung. Text. S. 25. 
Fig. 2 . GrundriŰ der Szinvaschluchthöhle. Aufg. von Dr. O . K A D I C . Ung 

Text. S. 27. 
Fig. 3 . Langsschnitt der Szinvaschluchthöhle. Aufg. von Dr. O , K A D I C . Ung. 

Text. S. 29. 
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Ufer werden hier von sanften Lehnen gebildet, unmittelbar ober-
halb der Fabrik gelangt der Bach jedoch wieder zwischen Kalk-
felsen. Jenseits dieser Schlucht folgt ein weiter Talkessel, auf 
dessem weiten Talgrunde sich die Háuser von Hámor erheben. 

Beim oberen Eingang der genannten Schlucht, unmittelbar 
an der Strasse und unter den Kalkfelsen steht das sog. ,,Csordás-
ház." Eben hier, jenseits der Strasse gabelt sich die Szinva; der 
eine Zweig fliefit an der Strasse, der andere trachtet gegen 
den Friedhof um sich dort in einer scharfen Biegung gegen das 
Dorf zu wenden. 

Oben auf den Felsen beim Friedhof stand vor Zeiten ein 
Pulvermagazin in welchem das zur Sprengung der Felsen nötige 
Schiefipulver aufbewahrt wurde. Deshalb heiűt diese Stelle Puska-
poros (puskapor — Schiefipulver), ich nenne die Schlucht nach 
dieser Stelle Puskaporoser Szinvaschlucht. In dieser kaum 300 
Schritte langen engen Schlucht findet neben dem Bach gerade nur 
noch die Fahrstrafie Platz. 

Für uns ist der untere Eingang der Schlucht von VVichtig-
keit, da sich hier in den Felswánden eine Anzahl von Höhlen 
findet. An der Südwand falit vor allém eine Felsnische mit weiter. 
hinter Gestrüpp verborgener Mündung vor Augen: die Felsnische 
Puskaporos1). Nicht weit von dieser Felsnische, jedoch tiefer fin-
det sich eine áhnliche Felsnische, die hinten in eine geráumige 
Höhle führt; einige Schritte weiter unmittelbar ober dem Bachbett 
befindet sich die untere, eigentliche Mündung dieser genannten 
Höhle. Ich nannte diese Höhle früher Puskaporos-Höhle*) spáter 
gab ich ihr jedoch den Namen Hermáim Ottó-Hölile.1) Gegenüber 
der Felsnische Puskaporos, an der jenseitigen Felswand sieht man 
ebenfalls eine Höhle, in deren Mündung ein Arbeiterhaus steht. 
Dies ist die Szinvaschlucht-Höhle.4) 

Die Ausgestaltung des Szinvatales steht in inniger •Verknüp-

!) 0 . KADIC U. TH. KORMOS: Die Felsnische Puskaporos bei Hámor im 
Komitat . Borsod und ihre F a u n a . (Mitteil . a. d. Ja l i rbuch d. kgl. ungar . geol. 
R.-A. Bd. XIX. 1911. S. 119.) 

5) 0 . KADIC: Beitriige zur F rage des diluvialen Menscheu aus dem S z i m a -
taié. (Földtani Közlöny Bd. XXXVII . , S. 387—39.-..) Budapest . 1907. 

' ) Die H e r m á n Ottó-Höhle bei Hámor in U n g a r n . (Ba r l angku ta t á s 
Bd. IV., S. 37—43.) Budapest , 1916. 

*) Xeuere Beitriige zur Kenn tn i s der Höhlen von Hámor . (Barlang-
k u t a t á s Bd. I I I . . S. 186—191.) Budapest . 1915. 
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fung mit dem geologischen Verháltnissen des Bükkgebirges: \vo 
der Bach über Schiefergesteine dahin flieBt, dort bildeten sich breite 
Talmulden, \vo er hingegen Kalkgebiete durchsetzt, dort entstanden 
enge Schluchten. Die weite Talmulde von Diósgyőr bildete sich auf 
tonigen Mediterransedimenten, der kurze erweiterte Talabschnitt 
bei der Fabriksanlage Alsó-hamor und die Talmulde von Hámor 
liegen auf Karbonschiefern, die beiden Schluchten schliel31ich bil-
deten sich in Kalkgestein. 

Die Kalksteinscholle der Puskaporoséi- Szinvaschlucht gehört 
zum Kalksteinzug der Szeleta, welcher von der Szeleta in 
SE-licher Richtung zum sog. Csordásház streicht und am Puska-
poros, beim Friedhof endet. Dieses Ende wird vom Szinva-Bach 
durchschnitten. Dem Kalkstein der Szeleta áhnlich ist jener des 
Puskaporos hellgrau, von Kalzitadern durchsetzt, stelllenweise gut 
geschichtet, mit Schichten, die unter 50° gegen 3h einfallen. 

Offenbar war diese Schlucht einst eine gröfiere Höhle, die 
vom Szinva-Bach durchsetzt wurde; infolge der Korrosion und 
Erosion vergröOerte sich diese Höhle mit der Zeit immer mehr 
und mehr, bis die dünn gewordene Decke schlieBlich einstürzte und 
aus der Höhle eine Schlucht wurde. Von der einstigen groBen 
Höhle sind heute nur mehr die Hermán Otto-Höhle, die Szin-
vaschluchthöhle, die genaunten Felsnischen, und die übrigen 
kleineren Felslöcher erhalten. Ein betráchtlicher Teil des durch 
Einsturz der Höhle entstandenen Trümmerwerkes, der vom Wasser 
nicht fortgeschafft wurde, hat die Schlucht aufgefíillt und auf 
diese Art eine natürliche Wehr gebildet, die auf die weitere Aus-
gestaltung der Höhle gewifi von grofiem EinfluO war. Die Höhe 
dieses Dammes dürfte früher viel bedeutender gewesen sein, wie 
dies das in der Felsnische Puskaporos liegende Bachsedinient 
bevveist. DaO das Niveau des die Schlucht durchfliefienden Baches 
auch spáter wiederholten Schwankungen unterworfen war, ist aus 
der Stratigraphie der Ausfüllung der Hermán Otto-Höhle ersichtlich. 

Nach Angabe der álteren Leute in Hámor stand früher am 
mittleren Eingang der Schlucht, unmittelbar unter der Szinvaszoros-
höhle ein Eisenhammer (Hámor), dem das Bachwasser in einem 
Kanal zugeleitet wurde. In der Tat sieht man an den Felswánden 
auch heute noch Spuren, die auf das Vorhandensein eines ehe-
maligen Kanales deuten. Bei den Ausgrabungen in der Hermán 
Ottó-Höhle stieBen wir auf das Fundament eines kleineren Schmelz-
ofens und gleich daneben auf feinen Formsand. Hieraus, sowie aus 
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den beim Eingang des oberen nischenförmigen Teiles der Höhle 
gefundenen Holzkohlenstückchen geht deutlich hervor, dafi in der 
Höhle einst Eisen verhüttet wurde. Nach Errichtung des Eisenwer-
kes in Diósgyőr ging der Betrieb hier endgiltig ein, und damit 
geriet auch die Höhle fast ganz in Vergessenheit. 

Von den hiesigen Höhlen habe ich die Felsnische Puskapo-
ros und die Hermán Otto-Höhle sehon anderwárts besprochen, 
hier möchte ich mich im folgenden mit der Szinvaschlucht-Höhle 
kurz befassen. 

* 

Die Szinwaschluchthöhle liegt in der Gemarkung von Hámor 
(Komitat Borsod) am linken Ufer des Szinvabaches, beim unteren 
Eingang der Szinvaschlucht in 264 m absoluter und 10 m relati-
ver Höhe im Endauslaufer des von der Szeleta hierherstreichenden 
Kalksteinzuges. Die Schichten des grauen, von Kalzitadern durch-
setzten Kalksteines fallen in der Umgebung der Höhle unter 60° 
gegen 4h ein. 

Die Höhle wird schon von weitem durch ein in ihrem Ein-
gang erbautes Arbeiterhaus bemerkbar gemacht. Der 8 m breite 
und 4 m hohe bogenförmige Eingang führt in einen E—W strei-
chenden 10 m langen vorderen Abschnitt welcher im N mit 
einer 3 m langen und 2 m breiten, niederen Höhlung, der unteren 
Nische in Zusammenhang steht. An dieser Stelle ist der vor-
dere Abschnitt 12 m breit. Hinter dem erwáhnten Arbeiterhaus 
steht ein zweites und im vorderen Teil der Nische ein drittes, 
kleineres Gebáude. Die Sohle des besebriebenen Höhlenafcschnittes 
ist nahezu horizontal, mit steintrümmerigem Lehm aufgefüllt. 

Der vordere Abschnitt der Höhle übergeht unmerklich in einen 
ebenfalls E—W ziehenden, 6 m langen und 7 m breiten mittleren 
Abschnitt. Die felsige Sohle des letzteren steigt nach innen auf, 
seine nördliche Wand ist glatt und steil nach innen geneigt, die 
südliche enthált mehrere Löcher. Das erste derselben ist die nach 
S verlaufende 4 m lange und 3 m breite Breite Nische, das 
zweite etvvas höher gelegene ist das nach SW streichende 8 m 
lange, schmale und niedrige Fuclisloch. Die Höhle ist in diet>em 
Abschnitt etwa 5 m hoch, die Decke setzt sich in einen trichter-
förmigen Schlot lort der sich zuerst nach vorne neigt, dann 
aber ellenbogenförmig gebrochen nach hinten zieht und als schmale 
Spalte an der Decke mündet. 

Wáhrend der vordere und mittlere Abschnitt der Höhle nach 
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W streicht, wendet sich der Hintere Abschnitt nach N. Die 
durchschnittliche Breite dieses Abschnittes betrágt 5 m. hinten, 
\vo er links mit der Oberen Nische zusam.menhangt, ist er 8 m. 
breit. Die Höhle ist hier 2 m. hoch, die Decke und die Sohle 
steigt sanft an, hinten verengt sie sich plötzlich und mündet durch 
einen engen, steilen Schlot in eine kleinere Doline, durch die man 
auf den Gipfel des Berges gelangt. 

Diese Höhle gehört zu den Höhlen mit diinner Decke und 
ist ein gutes Beispiel für die der Zerstörung entgegengehenden Höh-
len. Sie enstand unter einem kleinen Kalkpaletau, ihre Decke ist 
3—4 m. dick und arg zerklüftet. Mehrere bedeutendere Klüfte ha-
bén bereits Breschen in die Decke geschlagen, und damit hat der 
Verfall der Höhle begonnen. Die erste Bresche ist der Schlot in 
der Mitte der Höhle, die zweite die Doline am hinteren Ende. 

Eine weitere Folge der Korrosion wird voranssicbtlich darin 
bestehen, dafi der Schlot und die Doline stetig grösser wird, die 
Decke zwischen den beiden wird an Umfang stetig abnehmen, 
dann wird die Doline nurmehr durch eine schmale Brücke von der 
mit Trümmerwerk angefüllten Höhle getrennt sein, schliesslich wird 
auch diese Brücke einstürzen, und die Höhle wird sich als seichte, 
kleinere Doline prásentieren. Der vordere Teil der Höhle wird am 
lángsten erhalten bleiben, schliesslich wird aber auch dieser ein-
stürzen. .Mit ihr wird auch die Doline verschwinden und an ihrer 
Stelle wird eine mit Trümmerwerk ausgefüllte untiefe Senke zu-
rückbleiben. 

Eine Höhlenausfüllung ist nur im vorderen und hinteren 
Abschnitt zu finden. Die Ausfüllung im vorderen Abschnitt wurde 
beim Bau gestört, als sie eingeebnet und der Höhleneingang auf-
gefüllt wurde. Ungestörte Ablagerungen finden sich nur hinter dem 
inneren Gebáude. 

Die grösste Máchtigkeit der Ausfüllung betragt 1"40 m. sie 
besteht aus folgenden Schichten : 

1. Die Hauptmasse der Ablagerung bildet 120 m. máchtiger 
gelber mit Steinstrümmern vermengter Lehm in welchem ich einige 
Ursus spelaeus-Reste fand. Dieser Lehm ist alsó sicher diluvial. 

2. Über diesem Lehm folgt 0 20 m. máchtiger schwarzer 
Humus, der sich vollstándig fossilleer zeigte. 

Die besprochene Höhle wurde von mir im Frühjahr 1915 auf 
Kosten der kgl. ungar. geologischen Reichsanstalt durchforscht. 
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Zugleich vermaG ich dieselbe und führte hier auch Ausgrabungen 
aus. Eine erste kurze Beschreibung erschien 1916 0, und da die 
Höhle keinen volkstümlichen Namen hatte, benannte ich sie Sziit-
vaschluchthöhle. 

Die Koblesder Höhle ím Bihar. 
Mit 1 Abbi ldung im ungar íschen Text . 3 ) 

Von D r . VIKTOR VOGL. 

Im Frühjahr 1918 wurde auf Initiative des Herrn Ooerbergrates 
H . HORUSITZKY seitens des Ackerbauministeriums eine Untersu-
chung der Höhlen Ungarns auf ihren Gehalt an phosphathaltigem 
Material beschlossen. An dieser Untersuchungen nahm auch Ver-
fasser dieser Zeilen teil. 

Mir fiel die Gegend von Bihardobrosd zu. Östlich von dieser 
wegen ihres Bauxitbergbaues bekannten Ortschaft erstreckt sich 
ein ziemlich ausgedehntes, in gewissen Partién recht ansehnlich 
verkarstetes Kalksteingebiet, welches eine groOe Anzahl von 
Höhlen in den verschiedensten Entvvicklungsstadien aufweist. Die 
meisten dieser Höhlen mufóte ich ganz aufóer Acht lassen, ich 
hatte gerade nur so viel Zeit, jene Höhlen zu untersuchen, deren 
Ausfüllung phosphathaltig zu sein verspach, und die solches 
Material in halbvvegs abbauvvürdiger Menge zu enthalten schienen. 

Eine solche Höhle war in erster Reihe die Koblesder Höhle, 
etwa 16 Km. NE-lich vor Bihardobrosd in einem Seitental des 
Valea Vizu. Sie mündet am linken Hang dieses Tales, etwa 40—50 
m. uoer der Talsohle an einer ziemlich steilen dichtbewaldeten 
Kalksteinlehne. Der halb vermauerte, mit einer eiserner Gittertüre 
versehene Eingang blickt gegen W, führt in einen 10 m, dann bis 
14 m. breiten hohen Raum, der sich dann in zwei Aeste teilt, der 
eine Ast bildet sozusagen die Fortsetzung des erwáhnten Vorrau-
mes und kann bis 110 m. (vom Höhleneingang) gerechnet bequem 
verfolgt werden. Hier ist der Weg durch eine ansehnliche Tropf-

i) O. KADIC: Ber ich t über me ine A u s g r a b u n g e n im J a h r 1915. (Jalire-J-
ber . d. kg l . u n g a r . geol. R.-A. f. 1915.) B u d a p e s t , 1916. 

*) Fig. 1. Grundr iss de Koblesder Höhle. Ung. Text, S. 32. 


