
KISEBB CIKKEK. 

Az ember egykori jelenlétét jelző leletek a solymári 
szik la üregből.1 

Az üregnek, valamint az üreget kitöltő rétegek faunájának a leírását 
röviden ugyanennek a füzetnek oldalain közlöm. Itt pusztán az ember 
jelenlétét jelző leleteket ismertetem. Ezek részben a legfelső réteget 
alkotó humuszból, részben az alatta fekvő vörösbarna színű, terra rossás 
barlangi agyagból kerültek elő. 

A BUDINSZKY által gyűjtött anyagból a la Téne kultúráról tanús-
kodó díszítésnélküli kisebb-nagyobb agyagedénytöredékek kerültek ki, 
amelyek a humuszréteg felső részéből származnak. A humuszréteg aj^ó 
részéből szintén minden diszítésnélküli, bronzkori agyagedénytöredékek 
ismeretesek. 

A vörösbarna, glaciáliskorú barlangi agyagból egy, az Ursus spelaeus 
szemfogából készített ú. n. kiskevélyi fogpenge ered. A penge egész 
hossza 46 mm. Legnagyobb szélessége 13*3 mm. Rajta maradt a fog 
csúcsának mintegy 16*5 mm hosszúságú darabja. Ennek a kis csont-
eszköznek a tulajdonképeni pengerésze tehát csak mintegy 29*5 mm. 
hosszú. Ez az utóbbi rész a C koronájából lepattintott lapos, hosszúkás 
darab, amelyen a jól fejlett fogléc még látható. A penge szélein, vala-
mint két lapján semmiféle utólagos megmunkálás nyomát (retus, stb.) 
nem látni. Megfigyelhető azonban egy „rácsiszolt" lap kissé ferdén, a 
csúcstól a letörött gyökér eredeti helye felé húzódva a fogléccel ellen-
tétes oldalon, ra j ta hosszanti irányba futó, egymással párhuzamos, csi-
szolás eredményezte karcok látszanak. 

Kérdés már most, hogy ezt a lapot az ősember csiszolta-e a fogra 
vagy természetes úton jött-e létre ? 

A kérdést eldöntendő, tanulmányom tárgyává tet tem a barlangi 
medve szemfogain gyakran észlelhető koptatási lapokat és azok létre-
jöttének módjait . Különösen alkalmasnak Ígérkeztek éppen a solymári 
Ursus spelaeus anyag szemfogmaradványai, amelyek, mint ezt a fent 
idézett helyen már bővebben kifejtettem, javarészt igen vén állatoktól 
erednek. 

Az alsó szemfognak a metszőfogak felőli oldalát a felső harmadik 
metszőfog (Is) koptat ja . Az ilvmódon képződő kopási felület először 
ellipszisalakú lapocska alakjában lép fel a korona belső oldalán. Ez a 
kopási felület azután folyvást nagyobbodva idővel az alsó szemfog (C) 
egész koronájára kiterjedhet. 

Az alsó szemfogat azonban még a felső szemfog is koptat ja . 
1 Felolvasta a szerző a Magyar Barlangkutató Társulat 1926 november 23-i 

szakülésén. 
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A medveféléknél úgy, mint a többi ragadozóknál általában az 
alsó és felső fogsor összezáródásakor a felső C az alsó C belső (többé-
kevésbé homorú) részébe illeszkedik, még pedig a medveféléknél oly 
módon, hogy a felső C ferdén, oldalt a hegyével kifelé helyezkedik el, 
amiért azután az alsó C homorú részén egy kevéssé oldalt ferdén 
kifelé haladó lap csiszolódik le. 

Ugyanekkor a felső C előrenéző, domború oldalára az alsó C csiszol 
egy felülről lefelé húzódó, kezdetben lándzsahegyalakú, később az egész 
koronára k i ter jedő lapot. 

Ez a lap látható a solymári csonteszközön is. Ha az alsó szemfogon 
a felső szemfog okozta állandó koptatási folyamat igen előrehaladt stá-
diumban van már, akkor oldalt kifelé lejtő, jókora lap csiszolódik az 
alsó C koronájára. Ez a lap a felső I s által létrehozott kopási lappal 
háztetőalakú formát zár be az alsó C csúcsán. 

A kopási felületek tanulmányozásának fontosabb szerep főként 
akkor juthat, amidőn valamely leletnél nem ismeretes az állkapocs, 
csupán egyes fogak (például a szemfog). Ilyen-
kor esetleg a koptatási lapokból hasznosan követ-
keztethetünk egyes, egyébként ismeretlen jelen-
ségekre (prognathia mértéke, a C és az I3 hely-
zete az állkapocsban, egymáshoz viszonyított hely-
zetük stb.). Természetesen kellő óvatosság szük-
séges, mert pl. a rendellenes helyzetű fogakon1 

létrejött kopási felületek téves eredményekre 
vezethetnek. 

A Solymárról származó kiskevélyi penge típusú 
eszközön látható sima lapocska tehát nem az 
ősember keze-munkája, hanem a két szemfog 
érintkezése alkalmával előállott súrlódás, kopás 
eredménye. Ezzel a lappal kapcsolatosan az első 
szempillantásban talán igen merésznek tetsző fel-
tevés merül fel. Az összes eddig előkerült pengék 
jól megtermett , korosabb állatok szemfogaiból 
készültek; következésképen ezeken is ra j ta kell 
lenniök a koptatás eredményezte lapoknak. Át-
vizsgáltam a Magyar Földtani Intézet múzeumá-
ban levő (körülbelül hat lelőhelyről származó) 
pengéket s ekkor kitűnt, hogy azok leg-
többjén tényleg feltalálható a kopta tás eredményezte lapocska. A szem-
fog állandóan görbülő felületű zománcán a pengét formáló ütés a leg-
több esetben félre csúszhatott, bizonytalan volt, minek eredményeként 
a fog nem az óhaj to t t módon töröt t el. Ennélfogva nem lehetetlen, 
hogy az ősember a már meglévő, természetes úton létrejött lapokat 
használta fel a pengét alakító ütés biztosabbá tételére, vagyis a 
lapocskákra mért ütésekkel pat t intot ta ki a pengét a fogból. E mellett 
a feltevés mellett szólna még az a tény is, miszerint a lapok a pengék-
nek mindig az élén helyezkednek el, tehát ott, ahol az ütés (nyomás?) 
a fogat érhette. 

1 Rendellenességeket tapasztaltak például a Alixnitzi barlang Ursus spelaeus 
anyagának egy részénél. BACIIOFEN—ECH, A.: Schleifstellc und Ahnützungsspuren 
der Eekziihne des Höhlenhárcn von Mixnitz. (Speláologisehes Jahrb. Vol. V., 
VI. pag. 94.) Wien, 1924—25. 

1. kép. A solymári kis-
kevélyi típusú penge élői-
ről és oldalról nézve. Jól 
látható rajta a lecsiszo-
lódott lapocska. (VÉG-

HELYI rajza.) 
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A kiskevélyi pengékre először H I L L E B B A N D J . hívta fel a figyelmet.1 

Utána többen foglalkoztak a kérdéssel és ismertettek hasonlóakat.2 

H I L L E B R A N D igazgató úrnak megmutat tam a solymári pengét, 
amelyet ő is típusos „kiskevélyi pengének44 tart. 

Mindamellett, hogy döntő ellenérvet eddigelé nem ismerünk, amely 
szerint a kiskevélyi pengék nem az ősember eszközei lettek volna, be 
kell vallanom, hogy e fogtöredékek eszközjellegéről magam sem vagyok 
tökéletesen meggyőződve.3

 KUBACSKA. 

Újabb adatok Erdély paleolitikumához. 

Az ez év júniusában megjelent „ A régibb kőkor' című könyvemben 
a következő lelőhelyekről tudtam beszámolni: 

Az alsó paleolifikumből: Jószáshely (Arad m.) alsó chellesi iparral, 
Kiskapus (Kolozs m.) acheuli pengével. 

A középső paleolitikumból: Türe, Kardosfalva és Andrásházapuszta 
(Kolozs m.), Kolozsvár-Törökvágás, Kistorony (Szeben m.), Bujtur, 
Csoklovina, Fegyer, Ohabaponor és Karácsonyfalva (Hunyad m.), Meny-
háza (Arad m.) és Kőrösbarlang (Bihar m.). 

A felső paleolitikumból és pedig: A) Az aurignaci periódusból: 
Szitabodza (Háromszék m.), Csoklovina és Fegyer (Hunyad m.), Kőrös-
barlang (Bihar m.), Szászlóna (Kolozs m.), Oláhnémeti (Beszterce-
naszód m.). B) A solutréi periódusból: Szitabodza (Háromszék m.). 
C) A magdaléni periódusból: Hidegszamos (Kolozs m.). 

A homoródalmási barlang és szentgericei leletek kora még eldön-
tésre vár. 

Az elmúlt nyáron tetemesen kibővítettem a kereteket. 
Jószáshelyen sikerült megállapítanom a prechellesi, alsó és felső 

chellesi szinteket, valamint a La Micoque-faciest. 
A vele szomszédos Zarándpatakon (Valemare) a Dudaiu (a részi, 

térkép Duduiu-t ír!) határrészben La Micoque-faciest, ettől Délkeletre 

1 H I L L E B R A N D J.: A Kiskevélyi barlangban 1912. évben végzett ásatások 
eredményei. (Barlangkutatás. Vol. I. pag. 162.) Budapest. 

2 ÉHIK G Y . : A borsodmegyei Peskő-barlang pleistocaen faunája. (Barlang-
kutatás. Vol. II. pag. 198.) Budapest. 

H I L L E B R A N D J.: A z 1 9 1 6 . évi barlangkutatásaim eredményéről. (Barlang-
kutatás. Vol . V. pag. 108.) Budapest. 

K O R M O S T.: A jászói Takács Menyhért-barlang (Barlangkutatás. Vol. V. 
pag. 2 1 - 2 2 . ) 1917. 

E. HILLEBBAND: Uber eine neuen Werkzeugtypus aus d. ungarischen Paláo-
lithikum. (Wiener Práhistor. Zeitschr. Vol . V. pag. 14.) Wien, 1919. 

HÖRMANN K.: Die Petershöhle bei Veiden in Mittelfranken (Abhandl. der 
Nat . Hist. Ges. Vol . XXI. pag. 123.) Nürnberg. 1923. 

L A M B R E C H T K.: A z ősember. (Dante kiadás.) Budapest. 1 9 2 6 . 
3 H B R E U I L ezeket a fogpengéket a párzási harcok alkalmával lepattant 

daraboknak tartja, ami, azt hiszem, a lehető legvalószínütlenebb magyarázat. 
É H I K egyik ismertetésében (Barlangkutatás. Vol. X—XIII. pag. 3 9 . 1 9 2 5 ) a pen-
géknek természetes úton való keletkezését említi, „nem egyebek, mint a barlangi 
medve kihullott tejszemfogai, amelyeknek a foggyökere részben felszívódott". 
A pengéket átvizsgálva kitűnt, hogy azok egyike sem tejszemfogból készült vagy 
alakult (hiszen a felszívódás a koronákra nem terjedhetett volna ki, pedig a pen-
gék a koronából készültek). ÉHIK a tejfog gyökerének felszívódásakor a gyökér 
falának elvékonyulása, majd megnyílása által keletkezett lyuk létrejöttének 
magyarázatát cserélte fel a pengek magyarázatával. 
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a 282 <>-tól Északkeletre fekvő két erdőfolt között fölfedezett műhely 
maradványai között La Micoque-ízlésű kultúramaradványokra akadtam. 

A Jószás-patak mentén fölfelé menve a Zimbró községbe Kelet 
felől beömlő patak első jobbparti mellékpatakocskája mellett felső 
chellesi ipart leltem. 

Jószáshelytől Keletre Rosztocson hajdani alsó diluviális telep marad-
ványaiból egy kovanukleust s egy nagyobb vakarópengét sikerült meg-
mentenem és tovább Keletre Acsuszán egyelőre egy jaspisnukleus került 
felszínre. 

Hunyad megye északnyugati sarkán, Baszarabasza és Brotuna köz-
ségek határának érintkező pontján, a Vártoape-határrészben s ezzel 
érintkező erdőszélen alsó chellesi műhely maradványaira akadtam. 
A gyártmányok anyaga faopál. 

Terjedelmesebb kutatásokat végeztem Szitabodza környékén is. 
Az 191 l-es TEUTSCH-féle ásatások közelében középső aurignaci műhely 
utolsó maradványait mentettem meg. Lennebb az ú. n. városi terraszon 
egy-két év előtti ásatásomat folytattam tovább, minek rendjén ugyan-
csak középső aurignaci nagyobb műhely gazdag maradványait hoztam 
fölszínre. E felett Cráciune§den újabb anyagot gyűjtöt tem ugyancsak 
a középső aurignaci horizontból. Alatta van a Valea Chichereului és 
Páráu Chichereului, ahonnét eleddig a középső aurignaci emelet emlékeit 
ismertük s Brassóba, a T E U T S C H gyűjteményébe egy alsó solutréi lándzsa-
hegy került, Az idén nemcsak újabb középső aurignaci műhelyre akad-
tam, hanem sikerült itt megtalálnom a protosolutréi, valamint a java-
solutréi emelet emlékeit is. 

Nem tudtam kijutni a szatmármegvei Bikszád fürdőhöz, de az 
onnét beküldött anyag alsó diluviális jellegű. 

A paleolitikum Erdélyben az eddigi kutatások alapján a következő 
emeletekkel van képviselve: prechellesi, alsó és felső chellesi, La Micoque-
facies, középső moustiéri, alsó és középső aurignaci, protosolutréi, alsó 
és középső solutréi. Amennyiben B R E U I L megállapítása helyes, Hideg-
szamoson a magdaléni ember élt. 

Kolozsvár, 1926 november hóban. n Xyl, 
K O S K A M A R T O N DR. 

Jelentés a m. kir. Földtani Intézetben elhelyezett barlangi 
medve-leletek feldolgozásáról. 

1 9 2 1 őszén K A D I C O T T O K Á R dr. főgeológus, egyetemi m. tanár fel-
szólítására a m. kir. Földtani Intézetben elhelyezett nagymennyiségű 
barlangi medveanyag feldolgozásához fogtam. Mivel sem a hazai, sem 
pedig a külföldi irodalom a barlangi medve maradványait monografi-
kusán ismertető művel nem rendelkezik, arra kellett törekednem, hogy 
először — vizsgálataim bázisául — egyetlcn-egy barlang anyagát dol-
gozzam fel, amelynek eredményei azután útmutatóul szolgálnának a 
többi hazai anyag feldolgozása alkalmával is. 

K A D I C professzor ajánlatára a Szeleta-barlang (Bükk-hegység) szo-
lütrén-kori barlangi medve-anyagát választottam kiinduló pontul. Az 
anyagról nyert méretbeli adataimat: „Méretek a barlangi medve csont-
vázáról14 címen a Földtani Társulat Barlangkutató Szakosztályának 1925 
december hó 6-án tar tot t szakülésén mutat tam be. Ezek a méretbeli 
adatok alapul szolgálnak majd azokhoz a nagyságbcli összehasonlítások-
hoz, amelyeket a többi hazai lclhelyről előkerült barlangi medvecsont 
gondos lcmérésével fogunk nyerni. 
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Vizsgálataim során különös gondot fordítottam a fogazatnak, a 
szervezet egyik legjellemzőbb elemének tanulmányozására. Ebbeli vizs-
gálataim eredményeit K A D I C professzor a Földtani Társulat 1 9 2 6 . évi 
március hó 3-án tar tot t szakülésén ismertette. 

A felsorolt munkálatokkal egyidejűleg a meglehetősen kicsiny 
hazai barlangi medvebocsanyagot is feldolgoztam. Erről K A D I C professzor 
a Földtani Társulat fentnevezett szakülésén szintén megemlékezett. 

Azóta vizsgálataimat tizenhét kisebb különböző korú rétegből elő-
került anyagra terjesztet tem ki. A leihelyek a következők: a Bükk-
hegységben: Büdöspest, Istállóskői-barlang, Balla-barlang, Peskő-barlang, 
Herman-barlang, Herman-kőfülke, azután a jászói Takács-barlang, a 
Pilisszántói kőfülke, a csobánkai Kiskevélyi barlang, a bajóti Jankovich-
barlang, a detrekőszentmiklósi Pálffy-barlang, a csoklovinai Cholnoky-
barlang, a fonóházai Funácai barlang, a szegyesteli József főherceg-
barlang, a bihari Biró Lajos-barlang, a herkulesfürdői Zoltán-barlang 
és a lokvei Bukovac-barlang Horvátországban. Az eredmények össze-
állítása folyamatban van. Hátra van még egy pár jelentéktelen anyagon 
kívül a Földtani Intézet két leghatalmasabb barlangi medveanyagának, 
úgymint az Igric- és az Oncsásza-barlang anyagának feldolgozása, ami 
előreláthatólag éveket fog még igénybe venni. 

Napjainkban barlangi medvemaradványokon Wienben O T H E N I O 
A B E L intézetében folynak még nagyobbarányú vizsgálatok. A vizsgálati 
anyag a híres steierországi, mixnitzi Sárkány-barlangból származik és 
tekintve a gyűjtőmunkálatok rendkívüli lelkiismeretességét ez az anyag 
a maga nemében páratlannak minősíthető. A mixnitzi anvau alapján 
ugyanis nemcsak filogéniai és ontogéniai, hanem paleobiológiai kutatá-
sokat is lehetett a barlangi medvére vonatkozólag végezni. Az anyag 
monografikus leírása a legközelebb megjelenik. 

Habár hazai anyagaink a barlangi medve ontogenetikus fejlődésérc 
csak kevés, paleobiológiájára pedig csaknem semmi világot nem vetnek, 
mégis filogéniai szempontból rendkívüli fontosságúak, mert nagy terület-
ről, számos leihelyről és különböző korú rétegekből származnak. Meg-
vagyok győződve arról, hogy a hazai barlangi medvemaradványokon 
végzett vizsgálatok eredményei méltóképen fognak a mixnitzi anyag 
eredményeihez csatlakozni. Mayerfelsi M A I E R I S T V ' . N . 

Wieni tanulmányutam eredményei.1 

A m. kir. Földtani Intézetben levő barlangi medveanyag feldolgo-
zásakor nyert eredmények publikációja előtt báró N O P C S A F E R E N C , a 
Földtani Intézet igazgatója szükségesnek tartotta, hogy a pusztán hazai 
barlangi medveanyagról nyert eredményeimet külföldi anyagokon szer-
zett tapasztalatokkal is alátámasszam. Evégett Wienbe utaztam, ahol 
az egyetemi paleobiológiai tanszéken elhelyezett hatalmas mixnitzi bar-
langi medveanyagot és a Naturhistorisches Museumban elhelyezett 
anyagokat szándékoztam megtekinteni. 

Sajnos azonban a mixnitzi anyagot, mivel a róla nyert eredmények 
épen publikáció előtt állanak, nem volt alkalmam megtekinteni és így 
a Naturhistorisches Museumban -elhelyezett anyagok áttanulmányozásá-
val kellett beérnem. Vizsgálataimat a következő barlangok anyagán 
eszközöltem: Vypustek-barlang (Morvaország), Schottloch, Schusterluke-

1 Jelentés az 1926 deeember 3—14-ig Wienbe tett tanulmányutamról. 
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és Eichmayer-barlang (Kremstal), Falkenstein-barlang (Semmering), 
Gabrovica-barlang és Podkala-barlang (Nabresina mellett). 

A felsorolt barlangok anyagáról nyert eredményeimet, amelyek a 
legteljesebb összhangban vannak a hazai hatalmas anyagon megállapított 
észleleteimmel, külön dolgozat keretében fogom ismertetni. 

Kötelességemnek teszek eleget, amidőn ezen a helyen is leghálásabb 
köszönetemet fejezem ki báró N O P C S A F E R E N C úrnak, a Földtani Intézet 
igazgatójának, mert közbenjárásával lehetővé tette, hogy wieni tartóz-
kodásom alatt a Magyar Történeti Intézetben ingyenes lakást élvezzek, 
továbbá S C H A I F E R X . F E R E N C udvari tanácsos úrnak, mert a Natur-
historisches Museumban végzendő vizsgálataimat engedélyezte és végül 
P I A G Y U L A egyetemi m. tanár úrnak, hogy a Museum barlangi medve-
anyagait a legnagyobb készséggel állította rendelkezésemre. 

Mayerfelsi M A I E R ISTVÁN. 

Az újonnan felfedezett barlang Hosszűszó határában. 
1926 december hó közepén a magyar napisajtót az a fantasztikus 

hír járta be, hogy a magyar és csehszlovák határon nagyobbszerű bar-
langot fedeztek fel, amelynek egyik bejárata magyar, a másik pedig 
csehszlovák területen nyílik. A barlangot azután H O L L Y J E N Ő pozsonyi 
újságíró is felkereste, azt bejárta és az ott látottakról több nagyobb 
lapban cikket írt. Nekünk F R I E S E N R Ó B E R T wieni kapitány a „Neue Freie 
P re s se rben és B E C K E R H . K . f rankfurt i kémikus a „Vossische Zeitung"-
ban megjelent cikket küldte. E cikkekből a következő adatokat közöljük. 

A barlang Hosszúszó (Hossusov) község határában Aggtelektől 
vagy 8 km-nyi távolságban, de csehszlovák területen nyílik. Nyílása 
szűk lyuk, amelyből keskeny, alig 0 5 m széles hasadék a mélységbe 
visz. Kötélen leereszkedve vagy 20 m mélyen feneket érünk. Innen még 
jó ideig szűk hasadékokon és alacsony járatokon kell átvergődnünk, míg 
végre a barlang első nagy üregébe, hatalmas méretű terembe jutunk, 
ahonnan a továbbhaladás már könnyebb. A barlang főjárata délnyugati 
irányban a magyar határ felé halad, úgyhogy tekintélyes része bizo-
nyára magyar terület alatt fekszik. Az eddig bejárt rész állítólag 6 km 
hosszú; ezen kívül a barlangnak mellékágai is vannak, amelyeket eddig 
még nem kutat ták át. A főjáratban patak folyik; hogy milyen irányban, 
az az ismertetésből nem tűnik ki. Az üregeket helyenkint pompás csepp-
kövek ékesítik, amelyek teljes érintetlenségüknél fogva sok más barlang 
cseppkőképződményeit szépségben felülmúlják. A barlang egyes szaka-
szaiban durva és díszített cserépedény-töredékeket, kőből és csontból 
készített tárgyakat találtak, jeléül annak, hogy a barlangot már törté-
nelemelőtti időkben is az ember ismerte s benne lakott. A barlangnak 
eszerint régebben más, nagyobb bejárata is lehetett. 

Bár a közlemény laikustól származik, aki ilyen barlang körülményes 
bejárásánál a látottak megítélésében és a méretek becslésében könnyen 
tévedhet, a közölt adatokat bizonyos fenntartással, valószínűeknek kell 
vennünk. 

Ha H O L L Y adatai igazak, akkor új, a Baradla hasadékrendszerébe 
tartozó óriásbarlanggal állunk szemben, amely délnyugati irányban a 
magyar határ felé halad s amelynek egyes szakaszai valószínűleg magyar 
terület alatt fekszenek. Amennyiben pedig a jelzett barlangi patak 
Magyarország felé folyik, akkor nincs kizárva, sőt nagyon valószínű, 
hogy az utóbbi a Baradlába befolyó Stix-patakkal azonos. 
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Az első, aki a bozóttal benőtt s törmelékkel eltorlaszolt szűk nyílást, 
a barlang bejáratát, felfedezte, M A J K Ó JÁNOS hosszuszói pénzügyőr, aki 
1926 október 3-án kötélen a mélységbe leereszkedett, a szűk, alacsony 
járatokon átvergődött s így a barlang tágasabb szakaszaiba jutott . Ez 
a hosszuszói barlang felfedezésének rövid története. 

A hosszuszói barlang mindenesetre új problémák elé állította a 
magyar barlangkutatókat is, akik feszült érdeklődéssel várják e barlang 
további feltárásának és tudományos kutatásának fejleményeit. 

K A D I C O T T O K Á R d r . 

Újabb adatok a hazai denevérlelőhelyekhez. 
1 9 2 3 — 2 4 . években V É G H E L Y I L A J O S dr. barátommal bejártuk Csonka-

Magyarország barlangjainak nagyrészét oly célból, hogy a bennük talál-
ható denevéreket további vizsgálatok céljából egybegyüjtsük. 

A Szoplaki ördöglyuk-ban 1924 febr. 21-én Barbastella barbastella 
S C H R E B . (det. K U B A C S K A — V É G H E L Y I ) egy hím példányát gyüjtöttük. A bar-
lang mezozoos mészkőben van s télen-nyáron egyformán nedves. A 
pisze denevér közel a nyíláshoz, az egyik folyosó falán függött, bun-
dája a reá fagyott párából álló vékony kéreggel volt borítva. Tudomásom 
szerint ez a harmadik biztosan határozott példány az ország területéről.1 

A Strázsahegyi rókalyuk-ban (Esztergom m.) több ízben a Rhyno-
lophus hypposideros BECHST.-t találtuk. 1924 VII. 24-én az anyaállatokon 
erősen fejlett fiókák csüngtek még. 

A Solymári barlang-ból (solymári ördöglyuk) Myotis myotis B O R K H . 
és Myotis oxignathus MONT., a pilisvörösvári Holdvilágárok mestersége-
sen kivájt üregéből a Plecotus auritus L. került elő. 

Az esztergomi Várhegy mezozoos mészkövében öt kisebb-nagyobb 
üreg és barlang van. Ezekből 1924 II. 20-án egy Plecotus auritus L. hím 
példánya került elő. 

A budai Pálvölgyi barlang-ban három denevérfajt , ú. m. a Myotis 
oxygnathus MONT., a Myotis myotis B O R K H . és a Rhynolophus hypposi-
deros BECHST.-t gyűjtöttem. 

A hárshegyi Báthory-barlang-ból Myotis myotis B O R K H . , Rhynolophus 
hypposideros B E C H S T . került ki. 

Az Abaligeti barlangban a Myotis myotis B O R K H . , Rhynolophus 
hypposideros B E C H S T . , R. ferrum equinum SCHREB. és a Miniopterus 
Schreibersi K U H L . — N A T T . társaságában egy nőstény Myotis Daubentonii 
L E I S L . - Í gyűjtöttem, amelyet M É H E L Y L . professzor úr határozott meg s 
amelyet később BOKOR E. dr. is felemlített az Abaligeti barlangról szóló 
dolgozataiban.2 

Itt említem meg végül, hogy az Esztergom melletti ú. n. „Üveg-
homokbánya" (öreg Strázsa-hegy körüli szénkutatások elhagyott tárnája) 
egyik vágatából a Myotis nattereri K U H L . (det. Dr. ÉHIK GY.) egy hím pél-
dányát fogtuk 1924 XI. 6-án. KUBACSKA. 

1 Az első két példány a Magyar Nemzeti Múzeum birtokában van. 
2 BOKOR E.: Bcitriigc zur rezenten Fauna d. Abaligeter Grotte. (Zool. 

Anzeigcr. Vol. LXI. Pag. 111.) 1924. 
Az abaligeti barlang. (Földrajzi Közlemények. Vol. LIII. Pag. 105.) Buda-

pest, 1925. 



KLEINERE AUFSÁTZE. 

Die Anwesenheit des Menschen andeutende Funde in der 
Solymárer Spalthöhle.1 

Dic Beschrcibung der Solymárer Spalthöhlc, sowie die Behandlung 
des in ihr gefundenen paláontologischen Materials befindet sich auf 
S. 61. dieses Heftes. 

Aus der obersten Humusschichte der Höhlenausfüllung kamen 
unverzierte TongefáBscherben der la Téne-Periode und der Bronzezeit 

ans Tageslicht, wáhrend im darunter liegendem 
glazialen (Solutréen), rötlich-braunem Höhlenlehm 
eine aus dem Canin des Höhlenbáren zugerichtete 
„Kiskevélyer Klinge" gefunden worden ist. 

Die Gesamtlánge der Klinge betrágt 46 mm. 
GröBte Breite 13*3 mm. Von der Zahnspitze blieb 
daran ein 16*5 mm langes Stück. An denRándern 
und beiden Fláchen sieht man keine Spur der Bear-
beitung, bloBunter der Spitze befindet sich eine 
schief gegen die abgebrochene Wurzel dahinzie-
hende „poliertc" Fláche mit lánglichen, parallel 
verlaufenden, allerdings vom Polieren herrührenden 
Ritzen. Es fragt sich nun, ob diese geritzte Fláche 
vom Urmenschen herstammt, oder auf natürlichem 
entstanden ist. Um diese Frage beantworten zu 
können, habe ich die an Höhlenbáren-Canini 
vorkommenden, durch Abwátzung entstandenen 
Fláchen studiert. 

Es hat sich herausgestellt, daB die innere 
(linguale) Seite des unteren C durch den oberen 
I3 und auch durch den oberen C abgewetzt wird. 

Bei den Bárén, sowie auch bei den übrigen Raubtieren im allgemeinen 
paBt beim SchlieBen der beiden Gebisse der obere C in die innere 
mehr-weniger konkave Seite des unteren C, und zwar bei den Bárén 
derart, daB sich der obere C schief, seitlich, mit der Spitze auswárts 
richtet, wodurch dann an der konkaven Seite des unteren C eine ctwas 
seitlich und schief nach auBen gelegene Fláche abgewetzt wird. Gleich-
zeitig wetzt auch der untere C an der vorwártsragenden konvexen Seite 
des oberen C eine von oben nach untén sich ziehende Fláche. Diese 
Fláche sieht man auch an der Solymárer „Kiskevélyer Klinge 

Diese Abwetzungsfláchen können vorzugsweise dann eine wichtige 
Rolle gewinnen, wenn bei irgendeinem Fund die Unterkiefer unbekannt 
sind und bloB einzelne Záhne vorliegen (z. B. Canini). In solchen Fállen 
könnte man eventuell aus der Lage und Form der Abwetzungsfláchen 
auf einzelne, sonst unbekannte Verháltnisse (Grad der Prognathie, die 
Stellung der Záhne im Unterkiefer, ihre gegenseitigen Beziehungen etc.) 
sehlieBen. Natürlich muB man dabei vorsichtig sein, da z. B. die Ab-

1 Vorgetragen in der Fachsitzung der Ungarischen Speláologischcn Ge-
sellschaft. 

Abbildung 1. Kiskevélyer 
Klinge aus Höhlenbaren-
ziihn (mitderAbwetzungs-
fláche) von Solymár. 

( V É G H E L Y I g e z . ) 



KLEINERE AUFSÁTZE 8 3 

wetzungsfláchen abnormal stehender Záhne1 lcicht zu Fchlschliisscn 
führen würden. 

Auf die „Kiskevélyer Klinge" hat zuerst H I L L E B R A N D hingewiesen.2 

Das Solymárer Exemplar hált er für ein sehr typisches Stück. 
Obzwar bisher keine entscheidenden Gegengründe gegen die arti-

fiziclle Natúr der „Kiskevélyer klinge" angeführt worden sind, kann 
ich mich dennoch schwer entschlieBen, in diesen abgenützten Höhlen-
bárenzáhnen Artefakte zu sehen. A N D R E A S KUBACSKA. 

Neuere Beitrage zu den Fundorten von Fledermausen in Ungarn. 
In den Jahren 1 9 2 3 — 2 4 habe ich mit meinem Freund D R . L U D W I G 

V É G H E L Y I die meisten Höhlen Rumpf-Ungarns mit der Absicht auf-
gesucht, in denselben Fledermáuse zu sammeln. 

Im Szoplaker Teufelsloch habén wir am 21. Február 1924 ein 
mánnliches Exemplar von Barbastella barbastella S C H R E I B . gesammelt. 
Meines Wissens ist dies das dritte sicher bestimmte Exemplar aus 
Ungarn.3 

Im Strázsahegyer Fuchsloch (Komitat Esztergom) habén wir öfters 
die Art Rhynolophus hypposideros B E C H S T . angetroffen. Am 2 4 . Juli 
fanden wir hier ein Weibchen, an welchem schon vollstándig ausge-
wachsene Junge hangén. 

Aus der Solymárer Höhle kennen wir Myotis myotis B O R K H . , und 
Myotis oxignathus M O N T . , aus der künstlichen Höhlung Holdvilágárok 
bei Pilisvörösvár die Art Plecotus auritus L. 

Im mesozoischen Kalkstein des SchloBberges von Esztergom be-
finden sich fünf kleinere-gröBere Höhlen und Höhlungen. In diesen 
habén wir am 20. Február 1924 ein Mánnchen von Plecotus auritus L. 
angetroffen. 

In der Pálvölgy er Höhle habe ich folgende drei Fledermausarten 
gesammelt: Myotis oxygnathus M O N T . , Myotis myotis B O R K H . und 
Rhynolophus hypposideros B E C H S T . 

Aus der Hárshegyer Báthoryhöhle kennen wir die Arten Myotis 
myotis B O R K H . , und Rhynolophus hypposideros B E C H S T . 

In der Abaligeter Höhle habe ich die Arten Myotis myotis B O R K H , , 
Rhynolophus hypposideros B E C H S T . , R< ferrum equinum S C H R E B . , und in 
Gesellschaft von Miniopterus Schreibersi K U H L . — N A T T . , ein Weibchen 
von Myotis Daubentonii L E I S L . , gesammelt, welches Professor L . von 
M É H E L Y bestimmt hat und welches spáter auch D R . E. BOKOR in seiner 
Abaligeter Abhandlung erwáhnt.4 

Endlich soll hier erwáhnt werden, daB wir den 6. November 1924 
in dem verlassenen Bergwerkstollen „Üveghomokbánya" die Art Myotis 
nattereri K U H L . gefangen habén. A N D R E A S KUBACSKA. 

1 Abnormitáten hat man z. B. am Höhlenbárenmaterial der Mixnitzer Höhle 
beobachtet. 

2 HILLEBRAND E.: Ergebnisse der in der Kiskevélyer Höhle im Jahre 1912 
vorgenommenen Grabungen. (Barlangkut. Vol. I, pag. 187) Budapest, 1913. 

:< Die ersten zwei Exemplare befinden sich im Ungarischen Nationalmuseum. 
4 BOKOR E.: Beitrage zur rezenten Fauna der Abaligeter Grotte. Zoolog. 

Anzeiger Vol. LXI., pag. 111) 1924. 
: Az Abaligeti barlang (Földrajzi Közlemények Vol. LIII., pag. 105) 

Budapest, 1925. 
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Neuere Beitriige zum Palaolithikum Siebenbürgens. 

In meinem unlángst erschiencnen Handbuche: „Die áltere Stein-
zeit44 habe ieh über folgende paláolithische Funde Siebenbürgens be-
riehtet: 

Unteres Palaolithikum: Unteres Chelléen: Jószáshely (Komitat 
Arad), Acheuléen: Kiskapus (Kom. Kolozs). 

Mittleres Palaolithikum: Türe, Kardosfalva und Andrásházapuszta 
(Kom. Kolozs); Kolozsvár-Törökvágás, Kistorony (Kom. Szeben); Buj-
tur, Csoklovina, Fegyver, Ohabaponor, Karácsonyfalva (Kom. Hunyad); 
Menyháza (Kom. Arad); Kőrösbarlang (Kom. Bihar). 

Oberes Palaolithikum: A) Aurignacien: Szitabodza (Kom. Három-
szék); Csoklovina und Fegyer (Kom. Hunyad); Körösbarlang (Kom. 
Bihar); Szászlóna (Kom. Kolozs); Oláhnémeti (Kom. Beszterce-Naszód); 
B) Solutréen: Szitabodza (Kom. Háromszék); C) Madeleinien: Hideg-
szamos (Kom. Kolozs). 

Die Funde aus der Homorodalmáser Höhle und von Szentgerice 
sind noch unbestimmt. 

Seit dem vergangenen Sommer hat sich die Zahl der Funde bedeu-
tend vergröBert. 

An der Fundstelle Jószáshely ist es mir gelungen das Praechelléen, 
das untere und obere Chelléen, sowie die La Micoque-Facies festzustellen. 

Im benachbarten Zarándpatak (Valemare) und in der Gemarkung 
von Dudáin (Duduin) bin ich auf die La Micoque-Facies, dann von da 
südöstlich und von der Kote 282 nordöstlich, zwischen zweien Wald-
flecken ebenfalls auf eine La Micoque-Facies gestoBen. 

Entlang des Jószásbaches aufwártsgehend habe ich in der Gemar-
kung der Gemeinde Zimbró, in der Náhe der Mündung des von Osten 
kommenden Baches, Steingeráte des oberen Chelléens gefunden. 

östlich von Jószáshely bei Rosztocs habe ich aus einer altdiluvialen 
Lagcrstátte einen Feuersteinnukleus und eine Feuersteinklinge gerettet 
und etwas weiter östlich bei Acsusza ist vorláufig ein Jaspisnukleus ans 
Tageslicht geraten. 

In der nördwestlichenEcke desKomitatesHunyad, an der Berührungs-
stelle der Gemeinden Baszarabasza und Brotuna, in der Gemarkung von 
Vártoape am Rande des Waldes bin ich auf eine Werkstát te des unteren 
Chelléen gestoBen. 

Eingehendere Untersuchungen habe ich auch in der Umgebung von 
Szitabodza gemacht. In der Náhe der Grabungsstelle von T E U T S C H aus 
dem Jahre 1911, habe ich die letzten Reste einer Werkstát te aus dem 
mittleren Aurignacien gerettet. Etwas weiter abwárts, auf der sogenannten 
stádtischen Terrasse habe ich vor ein-zwei Jahren, gelegentlich meiner 
Grabungen, eine reichhaltige Lagerstátte des mittleren Aurignacien aus-
gebeutet. Zur selben Kulturstufe gehört auch der Fund von Craciunesd. 
Etwas abwárts befindet sich die Valea Chichereului und Páráu Chiche-
reului, wo bisher Steingeráte des mittleren Aurignacien gefunden worden 
sind. Von hier aus bekam T E U T S C H neuerdings eine Lorbeerblattspitzc 
des unteren Solutréen. Heuer bin ich hier nicht nur auf ein mittleres 
Aurignacien gestoBen, sondern habe auch Kulturreste des Protosolu-
trécns und des Hochsolutréens gefunden. 

Ich hatte schon keine Zeit nach Bad Bikszád im Komitat Szatmár 
zu reisen, aber das von hier aus zugeschickte Material hat einen alt-
diluvialen Charakter. 
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Das Paláolithikum ist in Siebenbürgen nach den bisherigen Funden 
durch folgende kulturstufen vertreten: Praechelléen, unteres und oberes 
Chelléen, die La Micoque-Facies, mittleres Aloustérien, unteres und mitt-
leres Aurignacien, Protosolutréen, unteres und mittleres Solutréen. Falls 
die Bestimmung B R E U I L S richtig ist, hat in Hidegszamos der Madcleinien-
Mensch gelebt. 

Kolozsvár, im Monat November. Dr. M A R T I N R Ó S K A . 

Atavistische Züge am Gebiss des Höhlenbareii der Szeletahöhle.1 

Meine an den Höhlenbárenzáhnen der Szeletahöhle bewerkstelligten 
Untersuchungen, bei welehen ich das Hauptgewicht auf die Wurzel-
verháltnisse der Záhne gelegt habe, fasse ich kurz in folgenden Zeilen 
zusammen. 

Das Material stammt ausschlieftlich aus Schichten, welehe sich im 
Solutréen gebildet hatten, so daB sich die Reduktionsverháltnisse der 
Záhne auf ein bestimmtes Altér beziehen. 

Der obere P4 war immer zweiwurzelig und hatte in einigen Falién 
an der hinteren Wurzel eine starke Lángsfurche. Auf Grund dieser 
Erscheinung war dieser Zahn bei den Ahnen dreiwurzelig. 

Der Innenhöcker (Tetartocon) besaB in 38'5°/o der Fálle einen 
Vorderhöcker (Deuterocon). Die oben erwáhnte dritte Wurzel war 
meiner Ansicht nach zu den vorderen, an der lingualen Seite der Krone 
befindlichen Innenhöcker entwickelt. 

Der Mx ist in meisten Falién drei, bei den linken Záhnen aber in 
10°/o der Fálle vierwurzelig. Die kleine rudimentáre Wurzel erscheint 
immer am vorderen Teil der labialen hinteren Wurzel; die letzterwáhnte 
Wurzel hatte ferner in 30°/0 der Fálle am vorderen Teil eine starke 
Furche. Auch die linguale Wurzel kann ausnahmsweise eine stárkere, 
labiale Lángsfurche besitzen, so daB dieser Zahn bei den Ahnen even-
tuell 4—5 Wurzel habén konnte. 

Der Ma war in 50'8°/o der Fálle 4-, in 4r6°/0 5-, in 5*9°/0 6- und in 
l'7°/o siebenwurzelig. Wenn der Zahn vierwurzelig ist, so besitzt cr 
zwei linguale und zwei labiale Wurzeln. Alle vier Wurzeln können 
akzessorische Wurzeln tragen. 

Die Reduktion des oberen M2 ist noch wciter fortgeschritten, indem 
drei-(Peskőhöhle), ja sogar zweiwurzelige Záhne (Igrichöhle) entstanden 
sind. In meinem Material können wir die sechswurzeligen zweiten oberen 
Molaren schon als atavistische Erscheinungen auffassen. Dieser Zahn 
war bei den Ahnen 6—7-wurzelig. 

Der untere P4 hatte in 12—14°/0 der Fálle nur eine Wurzel. Das 
Metaconid war bei den linken Záhnen und bei den rechten in 37°/0 
der Fálle entwickelt; bei den linken Záhnen in 26 und bei den rechten 
in 28°/o der Fálle war das Metaconid nur durch starke Runzeln ange-
deutet; in mehreren Falién fehlte es jedoch gánzlich (linké 37°/0; rechtc 
35°/0). Der Innenhöcker bestand bei den linken Exemplaren immer aus 
zwei Teilen (Paraconid und Metaconid), bei den rechten jedoch in 7°/0 
der Fálle nur aus einem Teil. Die Reduktion besteht somit bei dicsem 
Zahn aus der Reduktion der Wurzel, des Innenhöckcrs und des 
Metaconidcs. 

Der M, war immer zweiwurzelig; der M2 hatte aber neben den 
1 Der ausführliche ungarische Text dicses Aufsatzcs wird demnáchst im 

Földtani Közlöny (Bd. LVI) erscheinen. 
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zwei Wurzeln bei den linken Záhnen in 10 und bei den rechten in 6°/0 
der Fálle kleine, akzessorische Wurzeln, welche vielleicht als Kom-
pensation des stark reduzierten M8 auftreten. 

Der komplizierteste Zahn des Höhlenbáren betreffend die Wurzel, 
ist der M3. Dieser Zahn war bei den linken Exemplaren in 90, bei den 
rechten in 89°/0 der Fálle einwurzelig, in 10, resp. ll°/0 zweiwurzelig, 
ferncr fand ich bei den rechten Záhnen in 5'5°/0 der Fálle am vorderen 
Teil der labialen Seite noch eine rudimentáre Wurzel, welche Erschei-
nung nur auf zweiwurzeligen Záhnen vorgekommen ist. Wir können 
die zweiwurzeligen Záhne schon als atavistische Erscheinungen anneh-
men. Auf Grund der Berippung, der Wurzel auf der lingualen Seite, 
können wir annehmen, daB dieser Zahn bei den Ahnen 4—5-wurzelig 
war, von welchen, laut meiner Untersuchungen, zwei auf der labialen 
und 2—3 auf der lingualen Seite vorhanden sind. Die bedeutend groBe 
Reduktion des M3 spielte meiner Ansicht nach eine wichtige Rolle bei 
der Verkürzung des Unterkiefers, worüber ich bei einer anderen Gelegen-
heit sprechen werde. 

Von den überflüssigen Praemolaren — welche, wie bekannt, bei 
den Höhlenbáren auch als atavistische Zeichen aufzufassen sind — 
habe ich den oberen P3 und den unteren Pa (16°/0), resp. Pa (2%) 
beobachtet. 

Die allgemeine Reduktion des Gcbisses des Höhlenbáren, erklárt 
meiner Meinung nach genügend das Ausstcrben des Höhlenbáren am 
Ende des Pleistozáns. S T E P H A N M A I E R V. Mayerfels. 

Bericht über die Bearbeitung der Höhlenbarenfunde der kgl. 
ung. Geologischen Anstalt. 

Im Herbst des Jahres 1921 habe ich auf Aufforderung des Chef-
geologen Univ.-Dozenten Herrn Dr. O T T O K Á R K A D I C die Bearbeitung der 
in der kgl. ung. Geologischen Anstal t aufbewahrten Höhlenbárenfunde 
begonnen. Da mir kein besonderes, über den Höhlenbáren handelndes 
monographisches Werk vorlag, war ich gezwungen ein grÖBeres Höhlen-
bárenmaterial irgendeiner unserer Höhlen als Grundlage zu mcinen 
Studien wáhlen. Die erlangten Ergebnisse sollen dann als Wegweiser 
für die weiteren Untersuchungen dienen. 

Prof. K A D I C hat mir die Bearbeitung des Höhlenbárenmaterials der 
Szclctahöhle (Bükkgebirge) empfohlen; erstens, weil dieses Material streng 
stratigraphisch eingesammelt wurde, zweitens, weil das Material durch 
die beiden Kulturstufen des Solutreens archáologisch fixiert ist. Die 
Resultate meiner Mcssungen an diesem Material habe ich unter dem 
Titel: „Ergebnisse der Mcssungen am Höhlenbárenskelett" in der Sitzung 
der Fachsektion für Höhlenkunde der Ungarischen Geologischen Gesell-
schaft am 6. Dezember 1925 vorgelegt. Diese Arbeit soll als Grundlage 
für weiterc Untersuchungen in dieser Richtung dienen. 

Bei diesen Studien habe ich mcine Aufmerksamkcit hauptsáchlich 
auf die Bezahnung als das charakteristischste Element des ganzen Skc-
lcttes gerichtet. AuBcrdem habe ich auch Untersuchungen an Fötal-
knochen des mir vorliegenden Materials unternommen. Die Ergebnisse 
dieser Studien hat Prof. K A D I C der Fachsitzung der Ungarischen Geo-
logischen Gesellschaft am 3. Márz 1926 vorgelegt. 

Seither habe ich das Höhlcnbárenmatcrial aus folgenden 16 klei-
ncren ungarischen Höhlen untersucht. Im Bükkgebirge: Büdöspest, 
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Istállóskőer Höhle, Ballahöhle, Peskőhöle, Hermanshöhle und Her-
manisehe; dann die Jászóer Takáeshöhle, die Pilisszántóer Felsnische. 
die Csobánkaer Kiskevéh höhle, die Bajóter Jankovichhöhle, die 
Detrekőszentmiklóser Pálffyhöhle, die Csoklovinaer Cholnokyhöhle, 
die Fonóházaer Funácahöhle, die Biró Lajoshöhle, im Bihargebirge, 
die Zoltánhöhle bei Herkulesfürdő und die Bukovachöhle bei Lökve in 
Kroatien. Die Zusammenstellung der Ergebnisse ist in Lauf gesetzt. 
AuBer einigen kleineren Funden ist noch die Untersuchung des gröBten 
Höhlenbárenmaterials der Geologischen Anstalt , námlich die Funde aus 
der Igric- und Oncsászahöhle noch zurückgeblieben, dessen Studium 
voraussichtlich mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird. 

Eingehende Höhlenbárenuntersuchungen sind jüngst am Paláobio-
logischen Institut in Wien unter der Leitung des Prof. O. Á B E L in 
Angriff genommen worden. Das Untersuchungsmaterial s tammt aus der 
berühmten Mixnitzer Drachenhöhle in Steiermark. Letzteres ist áuBerst 
gewissenhaft eingesammelt worden und ist somit von besonderer Bedeu-
tung. Die monographische Beschreibung dieses wertvollen Materials 
wird demnáchst erscheinen. 

Obzwar das ungarische Höhlenbárenmaterial in ontogenetischer 
Richtung nur wenig und in paláobiologischer Beziehung fast gar nichts 
bietet, ist es dennoch von groBer phylogenetischer Bedeutung, weil es 
von Fundstellen eines groBen Gebietes und aus Schichten vcrschiedenen 
Alters stammt. 

Ich bin der Überzcugung, daB die Resultate der ungarischen Höhlen-
bárenuntersuchungen nicht sehr hinter jenen des Mixnitzer Materials 
stehen werden. S T E P H A N M A I E R V. Mayerfels. 

Ergebnisse ineiner Studienreise naeli Wien.1 

Vor der Publikation meiner in der kgl. ung. Geologischen Anstalt 
an Höhlenbárenresten gewonnenen Ergebnisse hat es Herr Báron FRANZ 
N O P C S A , Direktor der genannten Anstalt, für notwendig gefunden, auch 
das auslándische diesbezügliche Material in Betracht zu ziehen. Um dies 
zu erreichen, bin ich nach Wien gereist mit der Absicht, das Höhlen-
bárenmaterial des paláobiologischen Lehrapparates der Universitát und 
jenes des Naturhistorischen Museums zu besichtigen. 

Da mir leider das groBe Material aus der Mixnitzer Höhle, dessen 
Publikation eben in Vorbereitung ist, aus diesem Grund nicht zugáng-
lieh war, muBte ich mich bloB auf die im Naturhistorischen Museum 
aufbewahrten Höhlenbárenreste beschránkcn. Hier fand ich das Material 
aus der Vypustekhöhlc (Máhrcn), Schottloch, Schusterluke und Eich-
mayerhöhle (kremstal), Falkensteinhöhle (Semmering), Gabrovicahöhle 
und Podkalahöhle (Nabrezina). 

Die Ergebnisse meiner in W7ien angestellten Untersuchungen, die mit 
dem an ungarischem Material gémachten Erfahrungen in vollstándigcm 
Einklang sind,werde ich in einem besonderen Aufsatz demnáchst mitteilen. 

Bei dieser Gelegenheit spreche ich herzlichsten Dank Herrn Direk-
tor Báron FRANZ N O P C S A , der es durch seine licbenswürdige Intervcntion 
ermöglicht hat, daB ich im Wiener Ungarischen Historisehen Institutc 
cin Freiquartier erhalten habe; weiter bin ich zu einem ganz besonderem 
Dank vcrpflichtct Herrn Hofrat FRANZ X . S C H A F F E R , der mir mit vor-

1 Bericht über meine vom 3—14. Dezember 1926 nach Wien unternommencn 
Studienreise. 
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nchmster Libcralitát das im Naturhistorischen Museum vorhandene 
Höhlenbárenmaterial zugánglich gemaeht und Herrn Universitáts-Dozen-
ten J U L I U S V . P I A , der mir mit gröBter Bereitwilligkeit dasselbe zur 
Verfügung gestellt hat. S T E P H A N M A I E R V. Mayerfels. 

Die neuentdeekte Höhle bei Hosszúszó in der Tsehechoslowakei. 
Mitte Dezember 1926 ist in der ungarischen TagespreBe eine 

phantastische Nachricht von der Entdeckung einer Riesenhöhle an der 
Grenze von Ungarn und der Tsehechoslowakei erschienen. Kurz darauf 
erhiclten wir vom Herrn Rittmeister R Ó B E R T F R I E S E N aus Wien einen 
Zeitungsausschnitt der „Neuen Freien Presse" und von Herrn DR. H. 
K. B E C K E R aus Frankfurt den Zeitungsausschnitt der „Vossischen 
Zeitung" in welehen E U G E N H O L L Y . 1 Journalist in Pozsony einen Bericht 
über dicse Höhle erstattet. H O L L Y hat sich námlich die Mühe genommen 
nach Hosszúszó zu reisen und sich persönlich von der Wahrheit der 
über diese Höhle verbreiteten Gerüchte zu überzeugen. Diesem Bericht 
entnehme ich den folgenden Auszug. 

Die Höhle befindet sich in der Gemarkung der Gemeinde Hosszú-
szó (Hossusov) nahe zur ungarischen Grenze. Die Mündung ist cin 
enges Loch, aus welchem eine schmale, kaum 0'5 m breite Spalte etwa 
20 m tief abwárts in die Höhle führt. Von da aus muB man sich durch 
sehr enge und niedere Gánge krichend vorwárts arbeiten, bis man 
endlich in einen gröBeren Raum kommt. Das weitere Vordringen ist 
schon lcichter; man passiert zahlreiche Gánge kleinere, gröBere Sálé 
und Döme, stellemweise von ganz enormen Dimcnsionen und wunder-
barem Tropfsteinschmuck. Der Hauptgang zieht sich mehrere Kilo-
meter weit in südwestlicher Richtung gegen Ungarn zu. Die Höhle 
durchflieBt ein Bach, dessen FluBrichtung leider nicht angegeben ist. 
Es gibt auch Nebengánge, welche bisher noch unerforscht sind. In der 
Höhle hat man auch grobe und fein verzierte TongefáBscherben.Bcin-
messer, Lanzenspitzen, eine Steinaxt und andere Gegenstánde gefunden. 

Obzwar der Bericht von einem Laien herrührt, der sich bei einer 
solchen erstmaligen beschwerlichen Höhlenbefahrung in der Beurtcilung 
des Gesehenen und in der Schátzung der Dimensionen sehr leicht irren 
kann, müssen wir die mitgeteilten Angaben, zwar mit einer gewissen 
Reserve, dennoch für glaubwürdig annehmen. 

Sind H O L L Y ' S Angaben richtig, dann handelt es sich hier aller-
dings um eine neue, in das Spaltsystem der Aggteleker Baradlahöhle 
gehörende GroBhöhle, die in südwestlicher Richtung gegen Ungarn 
zieht und deren einzelne Teile gewiB unter ungarischcm Bodcn Hegen. 
Sollte der die Höhle durchflieBende Bach gegen Ungarn zu flieBen, dann 
ist es sehr warscheinlich, daB dieser Bach mit dem Stix-Bach der 
Baradlahöhle identisch ist. 

Der erste, der das verschüttete, schmale Loch in der Felswand, den 
Eingang zu dieser Höhle entdeckte, war ein Finanzbeamter, Namens 
JOHANN M A J K Ó . Er hatte den Mut sich am 3 . Október 1 9 2 6 in die Tiefe 
hinabseilen zu lassan, die engen, niederen Gánge durchzukriechen und 
auf diese Weise diese Höhle zu entdecken. 

Wir sehen mit groBem Interesse der ErschlieBung und wissen-
schaftlichcn Erforsehung dieser Höhle entgegen. D R O T T O K Á R K A D I C . 

1 H O L L Y E.: Die neuentdeekten Höhlen des slowakisehcn Grenzgebirges. 
Eine Erkundigungsfahrt (Neue Freic Presse N o 22354.) Wien, 1926. 

: Die Höhle von Hossusov. (Vossische Zeitung, N o 587) Berlin, 1926. 




