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BARLANGLAKÁSOK.
3 szövegközti képpel.

Irta: Cholnoky Jenő dr.*

A barlangkutatásnak egyik legfontosabb teendője a barlangok
nak, mint emberi lakóhelyeknek tanulmányozása. Mert a barlang 
sokkal hosszabb ideig megőrzi az ember ottartózkodásának emlékeit 
mint akármilyen emberi építmény.

Az állat is védi magát a természet ellenséges tüneményei ellen 
úgy, hogy valamiféle odút, vagy üreget keres, vagy pedig fészket 
épít, földalatti üreget váj, vagy a szakadékos agyag, vagy lösz-falba 
kapar kis odúkat. Az állatnak is szüksége van erre a védelemre, 
mert ő is alszik, ha idegzete kimerült, s akkor öntudatlan. Külö
nösen akkor van rá szüksége, amikor családja szaporodik, mert az 
élhetetlen kölykeket vagy a fiókákat különösen védelmezni kell. 
Odúban, vagy barlangszerű üregben például a sas vagy a kánya 
nem tud lecsapni a kicsinyekre, s más ellenség ellen is könnyebb 
védekezni. A rókalyuk, a medveodu, az ürgelvuk mind valóságos 
lakás. A természet maga kínál alkalmas sziklapárkányokat, odú
kat, de az állat még maga bővíthet, tágíthat rajta, sőt az egész üre
get maga készítheti, mint az ürge vagy a vakond.

Az ősember is kénytelen volt az ellenséges természettünemé
nyek ellen, védekezni Védeni saját testét, családját és vagyonát. 
Mert az ember testi erejének elégtelenségét eszközökkel pótolta, 
azonkívül megélhetésének biztosítására élelmiszereket, fűtőanyagot, 
világítóanyagot kell tartalékolnia, raktároznia. Mindezt eső, szél, 
nagy hideg vagy nagy meleg ellen, továbbá ellenséges támadások 
ellen, akár ember, akár állat legyen a támadó, sőt elemi csapások 
ellen is meg kell védenie.

És éppen az ember védekezését három irányban kell csopor
tosítania: 1. a rendes mindennapi ártalmas tünemények ellen, 2. 
az ellenséges támadások ellen és 3. az elemi csapások ellen. A lakás 
különösen az első csoporthoz tartozó szükségleteket elégíti ki. Az 
ellenséges támadások ellen is véd ugyan a ház, vagy a lakás, de 
vannak erre a célra szolgáló, különleges berendezések is, mint a 
bástyák vagy a vár stb. A harmadik csoport, az elemi csapások cso
portja, olyan, hogy azt a házépítés, vagy lakáskiválasztás alkalmá
val figyelembe kell venni, de vannak különleges, a csapásokat el
hárító intézkedések is, mint például az árvízgátak, éghetetlen építő
anyagok használata, villámhárítók, stb.

Az ősember mindenek előtt az első csoport szükségleteit elégí
tette ki valamiféle alkotásával. A legősibb ősember mindenesetre 
a forró égöv alatt alakult ki. Ott úgyszólván csak az eső ellen kell 
védekezni. Ezt könnyen megtehette, lombokkal, levelekkel az os-

* Elnöki megnyitó a Magyar Barlangkutató Társaság 1943. februárius 
17-én tartott rendes évi közgyűlésén.
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erdőben mindig készíthetett valamiféle fedelet, amely alatt nem 
ázott. Ilyent még ma is látunk eleget kezdetleges műveltségű népek 
közt.

Hegyvidéken a sziklafalakon, vagy meredekfalú vízmosások 
falában sokszor látni olyan részleteket, amelyek túlhajlóak. A túris
ták is ismerik az ilyen túlhajtó sziklával védett helyeket, s odame
nekülnek a zivatar elől. A  kóborló ősember is megismerhetett ilyen 
sziklaereszeket, s odamenekülhetett zivatar esetén. De kétségtelen, 
hogy hamar találhatott olyan nagyobb odúkat, barlangokat, ame
lyekben állandóan megtelepedhetett.

Nem szabad azt hinnünk, hogy csak ott lakott ősember, ahol 
barlangok vannak. Tudott az ember még a teljes síkságon is put
rit készíteni, már a legkezdetlegesebb időben is; ott, ahol a vessző
kunyhó nem nyújthatott elég védelmet. Nem kellett egyebet tennie, 
mint a kellő száraz, árvízmentes helyen kőbaltájával, ásóbotjával 
gödröt ásni, a gödröt a kihányt anyaggal sánc-szerűen körülvenni 
és a sáncok tetejére ágakat fektetni, máris elég védett odút talált. 
Az ágakból hevenyészett fedelet még földdel, gyeptéglákkal borít
hatta stb. így lakhatott sűrűn a termékeny alföldeken, hisz marad
tak ilyen putrilakásoknak nyomai például Perjámoson, sőt még ma 
is van néhány lakott is a mi Alföldünkön is; de Romániában az al
földön ez rendszeres településforma. Készíthetett az ősember vesz- 
szőfonású sátrakat, kunyhókat, póznákkal, állati bőrökkel, fakéreg
gel, erdősebb vidéken már jobb fakunyhókat is készíthetett egyidő- 
ben a barlanglakó ősemberrel. Csakhogy sem a putrinak, , sem a 
vesszőkunyhónak, sem a faháznak nem maradt meg rendesen semmi 
nyoma, ha lakatlanná váltak. Putrilakások maradványait sok felé 
találni, de ezek mind későbbiek, mint a legősibb emberi művelődés 
korából valók. A barlangokban ezzel szemben az ősember életének 
emlékei nagyon jól megmaradhattak. Azért barlangokból került elő 
majdnem minden olyan lelet, amiből az ősember életét megismer
hettük. De ismételten hangsúlyoznom kell, hogy abban az időben 
is sokkal több ember élt nem barlangokban, hanem másféle lakásban.

Ha alkalmas barlangot talált, azt mindenesetre elfoglalta lakás
nak. Mert erre a célra a barlang nagyon alkalmas. Fedve van, te
hát eső, hó és jégeső ellen védett. Tűzveszély nem fenyegeti. Job
ban zárt üregei nyáron hűvösek, télen melegek. Fűteni is lehet 
bennük. A barlang nyílását kezdetleges falazással úgy el lehet tor
laszolni, hogy a bennlakó könnyen védekezhet ellenség ellen, külö
nösen pedig a vadállatok ellen. Lehetnek a barlangnak rejtett üre
gei, amelyeket az ősember fölkeresett, hogy odarejtse mindazt, 
amit raktároznia kellett, s esetleg, veszedelem idején odarejtse a 
családot is.

Valóban, a természet itt minden szempontból kényelmes lakás
sal szolgált az embernek: De nem volt könnyű a lakást elfoglalni. 
Ki kellett onnan űzni a barlanglakó ragadozókat, medvét, hiénát, 
barlangi oroszlánt, stb., az ősember idejében veszedelmes ragado
zókat. Ezek közül a mi éghajlatunk alatt a medve még mindig ve
szedelmes. bár nem olyan hatalmas óriás, mint a pleisztocénkor! bar
langi medve. A többi pedig ma már nem él* nálunk. A lakás elfog-
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lalásának leghatalmasabb eszköze volt a tűz az ember hatalmának 
ez a leghatalmasabb és mondhatnám, legborzalmasabb fegyvere. 
Gondoljunk csak az ellenséges gyújtogatásra, a máglyákra, a bom
bákra, az aknákra és a többi borzalomra. Az állatokat az ember 
kifüstölte odúikból, s maga telepedett meg bennük. Hangsúlyozom 
ezt a „kifüstölte” szót, mert az ember a képzelt rémeket is ki akarja 
füstölni, hisz innen ered a tömjénezés szokása'

Emberi lakásnak az olyan barlangok alkalmasak, amelyekben 
már nem folyik barlangi patak Ahol még a patak előtör a barlang
ból, vagy ahol a barlangba még belefolyik a patak, mint pl. a St. 
Canziano-barlangba, ott az ember nem telepedhet le, mert a bar
langi pataknak árvizei vannak, s ezek sokszor a barlangot mennye
zetig megtöltik. A száraz barlangok rendesen a terrasz-barlangok. 
A barlang ugyanis mindig valamiféle völgybe nyílik. A völgyet a 
folyó mélyítette ki. A kimélyítés azonban nem történt egyenlete
sen. Tudjuk, hogy a folyónak változik a szakaszjellege. Ha felső- 
szakasz jellegű, akkor völgyét bevágja, ha középszakasz jellegű, 
akkor kanyarog és völgyét kiszélesíti. Ha a kiszélesített völgyben 
kanyargó folyó ismét feísőszakasz jellegű lesz, akkor völgyét újra 
bevágja, s a régi völgyfenék maradványait nevezzük terrasznak.

Amikor a folyó a terrasz szintjében folyt, mert ott volt még 
a völgy feneke, akkor a völgy oldalán a mészkősziklában barlang 
képződhetett, volt elég idő rá, mert hisz soká tartott az az állapot, 
hogy a folyó széles völgysíkján kanyargóit.

Amikor a folyó elkezdte völgyét újra mélyíteni, a barlangpatak 
eleinte nagy esésben, vagy vízeséssel jutott le a folyóba. Később 
a patak vize a barlang fenekének repedésein át eltűnt, s a folyó
völgy szélein sok apró forrásban jelent meg ismét a víz. A barlang 
kezdett kiszáradni. Ha a folyó völgybevágása megint megszűnt, s 
a folyó elkezdte völgyét szélesbíteni, akkor a völgyfenék szintjé
ben új barlang keletkezett, s a felső teljesen kiszáradt, csak a menv- 
nyezet csepegett és képződtek a cseppkövek. Ekkor már a barlang 
lakható Eleinte állatoknak majd az embernek lett kényelmes la
kása. Ezért az ilyen, úgynevezett terraszbarlangban temérdek ős
állat csontját és az ősember szerszámait, tűzhelynyomait, sőt fal
festményeit is meg lehet találni. Terraszbarlang például az Oncsá- 
szai-csoiitbarlang a Bihar-hegységben, a Szeleta-barlang a Szinva 
völgye fölött, Hámor község határában, aztán a csoklovinai Chol- 
noky-barlang Hunyad-vármegyében, a Lunkány-patak völgye fö
lött! Az Aggteleki cseppköves-barlang nagyobb része már száraz 
terraszbarlang, de az óriási kiterjedésű barlangnak még csak kis 
része volt alkalmas az ember lakásául. Csak az aggteleki lejáró 
üreghálózatában telepedhetett meg az ember, mert ezt mái az ős
ember korában sem öntötte el az árvíz, azért itt az ősember sok nyo
mát lehetett megtalálni.

Az ilyen nagy, hálózatos barlangok mégsem olyan kellemes 
otthonok, mint azok a nagy üregek, óriásfülkék, amelyek valamikor 
a folyó szintjében voltak, s akkor a folyó oldalmozgásával és kez
detleges barlangi kimosással keletkeztek. A folyóvölgy bemélyülé- 
sével ezek teljesen száraz, nagy üregek lettek, annélkül, hogy valami
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félelmes, titkokat rejtegető, ismeretlen barlanghálózattal állnának 
összefüggésben. Ilyenféle barlangokban találták a legtöbb leletet. 
Különösen Dél-Franciaországban, a vízszintesen fekvő régi mészkő 
és márgarétegek félbarlangjai, odúi szolgáltattak temérdek paleoli- 
tos leletet, úgy, hogy a francia ősrégészek tudták először időrend
ben osztályozni a leleteket, azért van az egyes korszakoknak fran
cia neve. Ilyenek:

1. kép. Pannonhalmi pincelakások.

Le Moustier barlangjai a Vezére-folyó jobbpartján, Dordogne- 
departmentben.

La Quina-barlang, Charante dp.
La Chapelle-aux-Saints, Corrége dp.
La Ferrassie-barlang Le Bugue mellett Dordogne dp.
Les Cottés, Vienne dp. •
Les Bouffia-barlang, Corréze dp.
Aurignac-barlang, Haute-Garonne dp.
La Coumba-del-Bouitou, Corréze dp.
La cave-fülke, Lot dp.
La Madeleine, Dordogne dp.
Les Eyzies-barlangok a Vezére völgyében, Dordogne dp.
Cro-Magnon-fülke ugyanott.
Gorge d’Enfer, Laugeric-Basse, Laugeric-Haute, Font-de- 

Gaume, Combarelles, La Mouthe, Liveyre stb. ugyanabban a völgy
ben sorozatosan.

La Tourasse Montconfort, Marsoulasie, Gourdan-Hautes és 
-Basse, Pvrénées dp.



40

Les Forges-barlang Bruniquel mellett Tarn-et-Garorme dp.
Duruthy-barlang Sordes mellett, Landes dp.
Les Hoteaux-barlang Roussillon mellett, Ain dp.
Mas-d’Azil-barlang, Ariége dp
Ezeket csak azért soroltam föl, hogy lássuk, mennyi temérdek 

barlang, fülke, sziklarekesz stb. van Dél-Franciaországban, s meny
nyiben találtak korszakalkotó jelentőségű leleteket, úgy, hogy nem
csoda, ha a franciáknak jutott a szerencse, ezt a kronológiát felál
lítani. Néhány ilyen barlangban még ma is laknak úgy, hogy fél 
házat építettek eléjük.

Észak-Spanyolországban is sok leletdús barlangot találtak. Na
gyon érdekesek az úgynevezett Grimaldi-barlangok a Riviérán Mén- 
Ioné közelében.

Típusos óriásfülke Horvátországban a krapinai bar.lang, Zág
rábtól nem messze. Ebben a moustieri típusú ősműveltség marad
ványait és embercsontjait találták meg. Hazánkban is sok barlang
ban megtalálták az ősember eszközeit, csontjait, de más vidékeken 
is, Németországban, a Balkán-félszigeten, Szíriában; Kis-Ázsiában, 
sőt még Amerikában is.

Kétségtelen, hogy az ember nemcsak a barlangok láttán, ha
nem saját józan eszével is kitalálta, hogy mesterséges odút vájjon 
az olyan meredek hegyoldalba, amely nem kemény kősziklából, 
hanem valami puhább, könnyebben ásható anyagból van. Nem kell 
ide semmiféle szobatudományos okoskodás; mindenhol könnyen ki
találhatta az ember minta nélkül is. Ezért mindenfelé, az egész föld
kerekségen látunk mesterséges barlanglakásokat, erre a célra alkal
mas anyagban. Sőt éppen az olyan helyek, ahol ilyen barlanglaká
sok ásására alkalmas, meredek, vagy függőleges falak kínálkoztak, 
ott megtaláljuk a barlanglakásokat, annélkül, hogy a közelben ter
mészetes barlangok volnának, tehát az ősember ott ilyeneket nem 
is láthatott.

Különösen alkalmas erre a célra a lösz. Ez a rétegzetlen, poró
zus, finom, agyagos és kissé meszes homok igen könnyen vájható 
és mégis szilárdan megállnak a függőleges falak is, meg az üregek 
mennyezete is, különösen, ha a mennyezetet nem síkká, hanem bol
tozatszerű hengerfelületté faragjuk. Nagyon nagy üregeket így ter
mészetesen nem lehet vágni, csak akkor, ha azokat kidúcolhatjuk. 
Erről a kezdetleges műveltség idején nem igen lehet szó, annál ke- 
vésbbé, mert nagy lösz-területek csak szárazabb éghajlat alatt van
nak, s ott fát nem igen találni.

A legnagyobb ilyen terület, ahol lösz-lakásokban laknak az em
berek, Kínában van, San-hszi, Sen-hszi és Kan-szu tartományokban. 
Ezek a Hoang-ho nagy, északi kanyarulata körül vannak. Az éghaj
lat száraz, de még öntözés nélkül lehet földet művelni. Hegyet- 
völgyet, mindent elborít a levegőből hulló porból felhalmozódott 
lösz, helyenkint 100— 200 m. vastagságban. A folyók a löszbe min
dig függőleges falú szakadékokat vájnak, s ugyanilyen szakadékká 
mélyülnek az útak, mert a kocsikerék alatt porrá zúzódik a lösz, 
s a szél elhordja. A függőleges falak nagyon alkalmasak arra, hogy 
barlangüregeket faragjanak bele. Richthofen becslése szerint mint-
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egy 20 millió ember lakik itt ilyen lösz-lakásokban. Egészségesek, 
szárazak, tűzbiztosak. télen melegek, s ellenség ellen a területet 
könnyű megvédelmezni.

Hazánk területén is igen gyakori a löszlakás. Tolna-vármegyé
ben temérdek van, ma is kényelmes, jó, egészséges lakások. A Titeli- 
fennsík oldalában is látni még lakott és már elhagyott lösz-laká
sokat. A  Telecska-lejtő lábánál, mint a gyöngysor, úgy fűződnek 
iöl a helységek. Ezekben a házaknak még mindig vannak löszbe 
vágott mellékhelyiségei, istállói, kamrái, ólai, de kétségtelen, hogy 
ez a hosszú, meredek löszfal vonzotta az ősembert és sűrűn tele
pültek alája, s ezeknek az ősi, barlangi településeknek utódai a 
ma ott sorakozó, sokszor tekintélyes nagy községek, mint Baja, Bát- 
monostor, Nagybaracska, Dávod, Regőce, Örszállás, Nemesmilitics, 
Csonoplya, Kerény, Ujszivác, Ószivác, Cservenka, Kula, Ujverbász, 
Överbász és Szenttamás. Ezt a sűrű települést másként bajos ma
gyarázni.

2. kép. Miskolci barlanglakások az Avason.

Nemcsak löszbe, hanem más, erre alkalmas kőzetekbe is vájt 
az ember hazánk területén is barlanglakást. A Dunántúlon nagyon 
alkalmas erre a pannoniai homok és agyag, bár ezek a rétegek 
nem mindenütt alkalmasak rá, csak ott, hol agyagos és homokos 
rétegek úgy váltkoznak, hogy a homokba íehet üreget vájni, a meny- 
nyezet pedig agyagos rétegből lehet. Ilyen rétegekbe ásott barlang- 
lakásokat látunk Kenesén. a Balatonra néző, meredek, szakadékos 
falakon, de látni a Mezőföldön is. például Balatonfőkajáron, Enyin- 
gen, Somogy-vármegvében sok helyen, ha ma nem is lakott üre-
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geket, de még mellékhelyiségeknek mindig használt, pinceszerű 
odúkat.

A Balaton északi partján, a balatoni Riviérára kifutó patakok 
völgyének nyílásában sorakoznak a falvak. Mindegyik ősrégi tele
pülés és a legtöbbről eddig sikerült kimutatni, hogy a völgynyílás
ban, a Riviérát fedő, pannoniai rétegekbe vájt barlanglakásokban 
voltak az első települések. Különösen szépen látni ezt Balatonfiire- 
den, Arácson, Csopakon és Lovason. Ahol nem. volt pannoniai ta
karó, ott természetesen ilyen település nem volt lehetséges.

Pannoniai rétegekben vannak a győrszentmártoni barlanglaká
sok Pannonhalma alatt. A pannonhalmi három halom (Szemere, 
Csanak és Pannonhalma) a szélfúvásból fennmaradt, három mara
dékgerinc, úgynevezett jardang. Ezek azért maradtak meg, mert 
nem tudta őket elhordani a sivatag szele, mert egyes rétegei kemény 
homokkővé cementeződtek. Ezek a kemény rétegek kitűnően szol
gáltak arra, hogy a barlanglakásoknak mennyezetei legyenek. így 
is van. Ezért ezek nagyon tartósak, biztosak és kényelmes nagyra 
készíthetők Lehet, hogy a pannonhalmi bencések első települése 
is ilyen barlangcellákban volt, mert hisz ez a XI. században még 
mindenfelé nagyon szokásos volt.

Barlanglakások vannak Miskolcon, az Avas oldalában. Az Avas 
andezit-tufából van, az egyes rétegek különböző keménységűek és 
rendetlen fekvésűek. Mindig könnyű volt találni olyan réteget, 
amely könnyen vájható és fölötte kemény réteg fekszik. Eredeti 
alakjukban megvannak még a barlanglakások a Danyi-völgyben, s 
olyan érdekesek, hogy nem is szabadna ezeket megszűntetni, hanem 
valóságos múzeumnak fenn kellene őket tartani. Ilyen lakásokban 
települhetett hajdan Miskolc lakosságának javarésze, s ezekből ala
kultak később az avasi pincék.

Láttam barlanglakásokat Egerben a riolittufában, azután meg 
Sírokon, ugyancsak a tufában. A ’ sirokiak még vígan lakottak. De 
hisz mindenfelé, ahol csak erre alkalmas kőzet akad, vannak bar
langlakások.

Talán az ősember lakásai voltak eredetileg azok az üregek is, 
amelyek később a tihanyi, görögkeleti kolostor cellái lettek, az úgy
nevezett Barát-lakások. Az Óvár észak felé fordult, függőleges ba
zalttufa sziklafalaiba vannak vágva. Ott sorakoznak ezek a cellák 
a sziklafal lábánál felhalmozódott, leginkább omlásokból származó 
törmelék lejtő felső szélén. Ilyen helyzete van Indiában több, el
hagyott, buddhista barlangkolostor celláinak, meg Krim félszigetén 
Inkerman és Tatárpazardzsik környékén levő, ma is lakott, görög
keleti kolostorcelláknak. Az indiai sziklatemplomokat pl. Elefanta 
szigetén, vagy Ellora mellett kemény, bazaltsziklába vágták, azért 
meg is maradtak immár több, mint 2000 esztendeje, elhagyatva is. 
Nagyszerű barlangtemplomokat fedezett fel a Széchenyi-expedíció 
a Gobi sivatag déli szélén, Tung-huangban Az „Ezer Buddha temp
loma” valóban nagyszerű látvány Konglomerátum-rétegekbe van
nak vésve, azért tartósak. Néhai Stein Aurél kutatta át őket rész
letesen és temérdek okmányt vitt el onnan a British Múzeumba.
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A folyók meredek, magas partjaiban gyakran vannak barlang- 
lakások, mert a folyók mellett az ősember könnyen meg tudott élni. 
Budafokon a kemény szármáciai eerithium-mészkőbe vannak vésve 
a hajdani lakások. Ma már csak kevés van meg belőlük, mint Jakás, 
legtöbbet pincévé alakítottak, s ez az oka annak; hogy Budafokon 
annyira kifejlődött a pincegazdálkodás. Ősi, kétségtelenül prehisz- 
tórikus településnek az utódai ezek. A fennsík alacsonyabb részein 
nagy, négyszögletes mélyedéseket bányásztak ki. A szoba-mélységű, 
szabályos gödör oldalfalaiba vésték bele a lakószobákat, sőt ilyen 
elhelyezése van a halottas háznak is.

3. kép. Miskolci barlanglakás a Danyi-völgyben.

Sokkal nagyobb arányúak azok a sziklalakások, amelyeket Tri- 
polisz és Tunisz határvidékén láthatunk. Tripolisztól délre, mintegy 
kétnapi járóföldre van a Dzsebel Ghariana-hegység legnagyobbrészt 
márgából. Ennek a széleshátú, nem nagy magasságú hegységnek 
fennsíkjain és laposabb területein oázisok vannak, de épületeket 
nem látni. Épületek helyett a talajba ásott, földalatti lakásokban 
lakik a nép. Hegytetőről nézve csak kerek,, vagy négyszögletes mé
lyedéseket lehet látni, de néháay olajfán és pálmán kívül semmi sem 
jelzi az életet. Ha a körülbelül 10 m. átmérőjű és ugyanolyan mély, 
függőleges falú gödörbe lemegyünk, ott, mint az udvaron, megpil
lantjuk a családot, meg a mindennapi élet eszközeit: vizes amforá
kat, gabonahombárokat, őrlő malomköveket stb. A mély udvarból 
nyílnak minden oldalon a földalatti helyiségek. Minden családtag-



nak külön helyisége van, a legkezdetlegesebb egyszerűséggel beren
dezve. A lakók legnagyobb része berber, de nagyon sok zsidó van 
köztük. Egész sereg ilyen falu van itt, mindegyiknek néhány száz 
lakosa. Van köztük tiszta zsidófalu is, sok zsinagóga is van a föld 
alatt. A lakások sokszor emeletesek, a felső szobák rendesen csak 
raktárak. A legtöbbször lejtős folyosón lehet lemenni, de kapasz
kodó kötél segítségével ki is lehet mászni. A híradások szerint több 
ezer ember lakik így, nagy területen. Igen kezdetleges életszinten 
élnek, például nemrégen még acélvarrótű helyett a sündisznó tüs
kéjével varrtak.

Ez a troglodita lakás messzebb is elterjed innen a hegyek közé, 
de ott már a hegyoldal meredekebb részein rendes barlangokban 
laknak, sokszor kőépítményekkel kiegészítve.

Igen érdekes barlanglakásokban laknak még ma is Kis-Ázsiá- 
ban, Kaizarie közelében, a 3960 m. magas Erdzsijasz-Dag kialudt 
vulkán környékén a vulkáni tufába vájt üregekben. A vulkán lei
tőjéről a száraz éghajlat alatt képződött, vádiszerű vízmosások fut
nak le, s fantasztikusan összevagdalták a tömött, egyenletes össze
tételű de könnyen faragható tufát. Különös kúpok, mintegy föld
piramisok maradtak meg, s ezekbe vésték bele a barlanglakásokat. 
Minden lakónak külön piramisa van, s valóban, barlanglakások ké
szítésére ideális hely.

Rendkívül érdekesek azok a barlanglakások, amelyek az észak
amerikai folyók kanyonjaiban ma már lakatlanok. Vannak igazi 
barlanglakások, a kanyon fenekén a sziklafalakba vésve, különösen 
a Canon Verde nevű sziklaszakadékban. Vannak aztán olyan óriás
fülkék .amelyekbe beleépítették a lakóházakat Cliffdwellereknek 
nevezik az amerikai régészek ezeket az eltűnt sziklalakókat. A ka
nyon fenekén földet műveltek, mesterséges öntözéssel és sziklala
kásaik biztosan megvédelmezték őket a kóborló indiánus törzsek 
ellen.

A barlanglakásokkal kapcsolatba kell hoznunk az úgynevezett 
putrilakásokat. Ezek földbevájt, szobanagyságú mélyedések, de már 
be kell őket fedni ágakkal, vesszőfonással, földdel stb., mert a puha 
anyagban, ilyen alacsony szinten nem lehet igazi barlanglakásokat 
vájni, már csak a talajvíz miatt sem.

A művelődés fejlődésével a putrilakás mind kisebb mélységű 
gödör és nagyobb épületű tető lesz, végre egészen kiemelkedik a 
talajból, s ház lesz belőle.

Kétségtelen, hogy az ősember igen sokszor lakott barlanglakás
ban és putrilakásban, azért ezeket nagyon is érdemes behatóan ta
nulmányozni. Sajnos, a magyar barlanglakásokról még nincsenek 
pontos, méretezett felvételeink, pedig gyorsan elpusztítja őket a mai 
kor szelleme. Az ősi barlanglakok mesterkedéseiről, sőt művészeté
ről a barlangi leletek szolgáltatták a legtöbb adatot, s a mai bar
langlakásokat is meg kell mentenünk legalább úgy, hogy pontos le
írást adunk róluk. Ki tudja, mennyi minden felvilágosítást nyerünk 
az ősember barlangi életére? Ne menjünk el mellettük megvetés
sel, hisz legrégibb őseink otthonát varázsolják elénk!
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ganz hervorragende Ergebnisse erreicht hatte. Letztere bildeten die 
Grundlage zu seiner Dissertation, als er im Jahre 1931 in Wien zum 
Doktor der Philosophie promvierte.

Béla v. Markovich war ein vorzüglicher Vortragender und als 
solcher vom Jare 1922 bis 1938 in den verschiedensten Staaten 
Europas, ungefähr 1080 höhlenkundliche Vorträge gehaltet. Ausser- 
dem veranstaltete er etwa 15 Reisen nach Südeuropa. Im Jahre 
1940 wurde er zum Leiter des ungarischen Fremdenverkehrsamtes 
in Athen ernannf und im nächsten Jahr kam er in die Budapester 
Zentrale. Als er nun in sicherrer Stellung sein Sammelmaterial 
aus Athen abhohlen wollte, erreichte ihn das erwähnte Unglück. Er 
hinterliess eine Witwe und ein>Kind, das er nicht mehr sehen konnte.

Sein Vater, kgl. ung. FeMmarschalleutant d. R. Kálmán v. Mar
kovich, entdeckte in den letzten Jahren durch Zufall, dass die Mar
kovich ein uraltes Grafengeschlecht sind. Nach vielem Nachforschen 
ist is ihm auch gelungen die nötigen Urkunden und die Berechtigung 
zum Führen des Grafentitels zu erwerben. Béla v. Markovich war es 
nicht gegönnt diese hohe Würde lange zu führen. Als er nun nach 
harten Lebensweg endlich zur sichern Stellung kam und in Ruhe 
sein wertvolles wissenschaftliche Material bearbeiten wollte, muss
te er durch einen tragischen Unglücksfall enden.

Markovich stand mit den ungarischen höhlenforschenden Krei
sen in beständigem Kontakt. Unsere Gesellschaft wählte ihn in 
Anerkennung seiner höhlenforschenden Bemühungen im Jahre 1927 
zum korrespondierenden Mitglied und knüpfte dadurch seine Persön
lichkeit noch enger an die ungarische Höhlenforschung.
. . . .  ■ ; ' " • « >  f  ' • O/

HÖHLENWOHNUNGEN

Von Prof. Dr. E. Cholnoky.

Selbst das Tier sucht nach einem Odbach: eine Baumhöhle, eine 
P'elsenspalte, eine unterirdische Höhle, oder ein selbstgebautes Nest 
dienen ihm als Schlupfwinkel in der Nacht, vor feindlichen Angrif
fen etz. Ja sogar Insekten bauen sich zweckmässige Wohnungen. So 
ist es selbstverständlich, dass auch der Mensch im primitiven Zu
stand nach einem natürlischen Odbach suchte und in Felsennischen, 
Halbhöhlen und wirklichen Höhlen Unterkunft fand. Wo er solche 
natürliche Schutzformation nicht vorfand, musste er eine Wohnung 
bauen , um sich, seine Familie, seine Vorräte, wie Heiz- und Leucht- 
Material, Nahrungsmittel, Waffen und Kleider, gegen die feindlichen 
Naturkräfte, Tiere und Menschen zu schützen. Die meisten Funde, 
Überreste des Urmeschen finden wir in Höhlen, was aber nicht 
bedeutet, dass die meisten Urmenschen in Höhlen gewohnt hätten. 
Die Bauten des Urmenschen: Lehmhütten, Holzhäuser, unterirdische 
Wohnungen sind fast sämtlich zu Grunde gegangen, nur einige 
unterirdische Wohnungsreste sind glücklicherweise erhalten geblie
ben.
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Wenn der Mensch keine Höhlen fand, aber steile Halden oder 
gar vertikale Wände in der Natur vorfand, die aus leicht aushöhl- 
barem Gestein bestanden, so grub er sich eine künstliche Höhle in 
dieses und lebte in ihm gut und bequem. So ist z. B. eine in Löss 
gegrabene Höhlenwohnung trocken, im Winter warm, im Sommer 
kühl, feuersicher und gleichzeitig leichter gegen feindliche Angriffe 
zu schützen und zu verteidigen. In China, in den Provinzen Shan-hsi, 
Schen-hsi und Kan-su wohnen, —  nach der Schätzung von Richt
hofen, —  zwanzig Millionen Menschen in Lösshöhlen.

In Ungarn sind noch vielfach Höhlenwohnungen im Löss, in 
pannonischen Sand- und Ton-Schichten, und in vulkanischen Tuffen 
zu finden. Diese Gesteine sind abwechselnd hart, resp. weich und 
lockerer. Die Höhlenwohnungen finden wir immer in der lockeren, 
leichter aushöhlbaren Schichte unter einer härteren Schichte, die als 
Decke, als Plafond genügend fest war. Der Löss ist nicht geschichtet, 
darum musste die Decke der Löss-Wohnungen als zylinderförmig 
ausgehöhltes Gewöhlbe gestaltet werden. Interressante Löss-Woh- 
nungen sind im Tolnaer- und Somogyer-Komitat sowie in der Bács
ka vorhanden, wo die heutigen grossen Ortschaften am Fusse des 
„Telecska” genannten, steilen Abhanges des Bácskaer Löss-Plate 
aus, die Nachkommen der einstigen nur aus Löss-Wohnungen be
stehenden Gemeinden sind. Auch heute findet man noch viele der
artige, teils noch bewohnte, teils schon verlassene Aushöhlungen. 
Bei Miskolc und bei Sirok sind auch heute noch bewohnte schöne 
Höhlenwohnungen im wulkanischen Tuff zu sehen. In Gyorszent- 
márton, bei Pannonhalma bestehen noch bewohnte Höhlen in den 
pannonischen Sad- ud Ton-Schichten. Auf der Halbinsel Tihany des 
Balaton-Sees finden wir die Reste eines griech. Orient. Klosters, 
dessen Zellen in die basaltuff-Schichte eingegraben sind.

DIE KŐRÖSBÁNLAKAER MAGYAR-HÖHLE

Von Paul Bartók.

Die Höhle befindet sich zwischen Kőrösbánlaka und Vársonko- 
lyos, auf der linken Seite der Krümmung der Sebes-Kőrös, in der 
Gemarkung der Gemeinde Kőrösbánlaka.

Da die Höhle in einer Felswand direkt am Wasser liegt, ist ihr 
Zugang schwierig. Im Sommer kann die Kőrös leicht übersetzt wer
den, im Winter aber muss man von dem Mizidtal aus erst den Berg, 
welcher die Höhle enthält, ersteigen. Von dort aus kann dann einer 
Wasserrunse entlang der Höhleneingang erreicht werden.

Der Höhleneingang ist 30 m. breit und 24 m. hoch. Nach 140 m. 
gabelt sich der Gang und dreht sich zugleich um 90° nach Osten. 
Nach 18 m. vereinigen sich die zwei Gänge wieder und wenige Meter 
weiter biegt der Gang sehr schmal werdend nach Norden. Nach 115 
m. senkt sich die Decke so stark, dass man den weiteren Verlauf 
nicht mehr verfolgen kann. In diesem letzten Teil finden wir starke 
Erosions-Spuren.


