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A pleístocaen ősember ujabb nyomai hazánkban.1)
Irta : H l L L E B R A N D JENŐ dr.
2 s z ö v e g á b r á v a l.

Amióta hazánkban

H

erm án

O

ttó

kezdeményezésére — különösen

a Földtani Intézet és a Miskolczi Muzeum támogatásával — a rendszeres
barlangkutatások megindultak,

aránylag gyors

egymásutánban

követik

egymást az ősember nyomait napfényre hozó leletek. Ma már nem fogad
ható el az a nézet, amely még a közelmúltban is indokolt volt, hog}7 az
ősember csak elvétve kereste fel Európa keleti részeit. Leleteink, neveze
tesen H e r m á n 0 . , K a d i c O . , K o r m o s '1 '., R o s k a M. és szerző kutatásai azt
bizonyítják, hogy az ősember már az acheuli kortól kezdve a moustérien, aurignacien, solutréen és magdalénien korokon át tartózkodott
hazánk területén. Sőt nagyon valószínű, hogy mivel hazánk eljegesedése
csekély elterjedésű volt, vadja, barlangja m eg sok, néhány embercsoport
állandóan

is megtelepedett, akár Délfranciaország egyes vidékein. M eg

erősíti ezt a kőipar typusoknak folytonossága is. Értem ez alatt azokat
a

formákat, amelyek a csenevész szakócákból a solutréenre

babérlevél formákhoz vezetnek. E
ken hiába keressük.

formákat a nyugateurópai

jellemző
lelőhelye

Első feladatunk az, hogy hazánk különböző vidékeinek minél több
barlangban végezzünk rendszeres ásatást, hogy ezek alapján állapíthassuk
m eg a pleistocaenben uralkodó faunának és az emberi kőipartvpusoknak
egymásutánját. Ezt néhány barlang kiásatásával alig érhetnők el.
A z elmúlt nyár és ősz folyamán a Földtani Intézet, a Miskolczi Mu
zeum s a Magyar Tudományos Akadémia támogatásából és megbízásá
ból,

részben pedig a Barlangkutató

Bizottság megbízásából 3 hónapig

kutattam hazánk több vidékének barlangjait. N égy ujabb barlangban sike
rült az ősember tűzhelyeit és kőszerszámait, azaz palaeolithjait megtalálnom.
A gyűjtött anyag olyan rendkívül nagy, hogy annak részletes feldolgozása
több hónapot vesz igén yb e; tekintettel azonban a leletek fontosságára,
kívánatosnak tartom, hogy eddigi eredményeimről előzetes jelentést tegyek.
1 ermészetes, hogy a fenti körülmények között ezekről egyelőre csak nagy
sokban számolhatok be.

') E lő a d ta a M a g y a r h o n i F öld ta n i T á rsu la t 1912. n o v e m b e r C.-i szakü lésen.
2*
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A K ísk cvélyí barlang próbaásatásának eredményei.
A
A

ntal

23.-i

Budapest közelében lévő csobánkai Kiskevélyi barlangot dr.
tanár fedezte

szakülésén.

K

fel és
och

ismertette a Földtani

tanár

a

kincsásóktól

Társulat

feltárt

ősmedvecsontot gyűjtött s jelentésében kiemeli, hogy
sal

még

sok

ősemlős

csont

kerülhetne ki.

K

och

1868 dec.

rétegekből

sok

rendszeres ásatás

H og y

feltevése

alapos

volt, azt a legutóbbi ásatások alkalmával e barlangból napfényre hozott
emlős

fauna

bizonyítja,

melyhez

1. ábra. A

hazánk barlangjaiból. Nem
K

och

tanár által

itt

foghatót

még

nem

igen

ismerünk

K is k e v é ly i b a rla n g b ejára ta .

lesz talán érdektelen megemlítenem, hogy a

gyűjtött medvecsontok

alapját

tani Intézet gerinces gyűjteményének. A barlangra

B

képezték a

ekey

Im r e

Föld

bizottsági

tag figyelmeztetett. A barlang 170 m magasságban fekszik Csobánka köz
ség felett dachstein

mészkőben. A barlang kitöltése helyenként 6 méter

nél is mélyebb, kitöltésének szelvénye igen érdekes és változatos : 1. A leg
felső szürkéssárgás agyagrétegekben a rénszarvas és a fossilis ló uralko
dik, m ely utóbbi a mai m eleg vérű lónál jóval nagyobb és vaskosabb ter
metű volt. A z ember ottlétét bizonyítják a feltört csontok, a feldolgozott
rénszarvasagancsok

és

a nagy

számú

retouche nélküli, valamint sűrű
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merőleges retouche-sal megdolgozott mikrolithikus kovapengék, melyek a
faunával kapcsolatban a legfelső pleistocaen korszakra, a magdalénienre
utalnak. — 2. A z alája települt tiszta sárga agyagrétegben már tömegesen
vannak a barlangi medve csontjai s ezzel kapcsolatban a barlangi medve
szemfogaiból készült pengék. A pengék egyik-másika oly tökéletes, hogy
—

tekintve az anyag

alkalmatlanságát —

ezek elkészítése rendkívüli

ügyességet igényelhetett. — 3. A még mélyebben lévő barna agyagban
már fellép a hiéna is s érdekes a rénszarvas teljes hiánya, ami meg
egyezik a többi barlangban tett megfigyeléseimmel. Eddigi kutatásaim
szerint legelőször a hiéna, majd a barlangi medve és legutoljára, a pleis
tocaen végén tűnik el a rénszarvas hazánk területéről, amely a régibb rétegek
ben csak elvétve fordul elő. Különös érdekességet ad e szint rétegeinek a
benne előforduló tűzhely, sok égetett csont, faszéndarab és palaeolith. A
tűzhely feletti réteg a praesolutréenre utal, a tűzhely palaeolithjei pedig, mint
hogy K ormos tatai palaeolithjeihez hasonlítanak, valószínűleg már a moustérien korba utalnak, amikor az ember kőszerszámait csak az egyik oldalon
dolgozta meg s amely kőipar idejében egész Európában még a primitív
jellegű neandertali rassz uralkodott. — 4. A barna anyag alá telepedő sár
gás, plasztikus agyag a hiénacsontok tömeges előfordulásánál fogva külö
nösen érdekes s máris sikerült belőle egy majdnem teljes hiénakoponyát kap
nom. Mivel a hiénacsontok egyrésze érintetlen, de másrészt ugyanabból a
rétegből az emberi kéznek biztos nyomait feltűntető csontok is vannak,
lehetséges, hogy

hiéna és ember békésen megfértek

egymással, amint

ezt Afrikának némely vidékén manapság is megfigyelték.

Kőszerszámok

eddig még hiányzanak ebből a rétegből. Megemlítem még, hogy a ló és
az orrszarvú mindegyik pleistocaen rétegben előfordul. A barlangnak alig
egynegyed része van kiaknázva. A z eddig kikerült anyagból Ítélve olyan
eredmények várhatók, amelyek hivatva lesznek sok, eddig még eldöntetlen
kérdést tisztázni. A z elmondottak alapján bátorkodom a barlangnak teljes
kiásatását ajánlani.

A z Istállóskői barlang; próbaásatásának eredményei.
Másodiknak a Biikkhegység Istállóskői barlangját kutattuk át. A bar
lang félórányi járásra

van Szilvásváradtól, a bővizű Szalajka-forrástól

néhány száz méterre délkeletnek, kb 80 m magasságban a forrás felett.
Föltéve, hogy a forrás a pleistocaenben is megvolt,

ennek közelsége a

vidéket állandó tartózkodásra alkalmassá tette. A barlang 45 m mély és
átlag 4 m magas. A barlangi rétegek vastagsága kb. 2 m. A rétegek
helyben képződtek. Bemosásnak nyoma sincs. A barlang talaja nagyrészt
bolygatott, de nagyon érdekes és tanulságos módon, amennyiben a boly-
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2. ábra. A z Is tá lló s k ő i b a r la n g b e já ra ta .
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gatott rétegek is megőrizték a tiszta pleistocaen agyagra jellem ző sárga
szint s a faunája is egyöntetű. A z ősmedvének néha teljes
kaptam ezekből

csontjait is

a bolygatott rétegekből. A rétegzavart csak az agyag

nak rendkívüli lazasága és a cserepek

tömeges előfordulása árulja el. A

zavartalan helyeken megállapított rétegsor nagyon egyszerű, amennyiben
a barnás holocaen alatt sárga agyag következik, amely lefelé észrevétlenül
vörösesbarna színű agyagba

m egy át. A felső rétegekben arktikus ma

darak és rágcsálók, továbbá rénszarvas
barnás

rétegekben

Fontos, hogy

pedig

fordulnak elő, az alsóbb, vörös

szinte kizárólag a barlangi medve uralkodik.

e barlangban

sikerült egy meglehetősen

vastag tűzhelyet

feltárnom, amely a legfelső pleistocaen réteg alatt 40— 80 cm-ig ter
jedő mélységben terül el. Benne sok égetett csonton és faszéndarabon
kivül több palaeolith is van. Ezek egyik-másika klasszikus példánya a
fiatalabb aurignacienkoru palaeolithoknak és hű mása az osztrák willendorti löszben talált felső-aurignacien formáknak. Erről időközben dr.
bathy

József

dr.

és B aye r Jó zsef dr. urak szívességéből

museumban győződhettem
gatott

S zom -

a bécsi Hof-

meg. A tűzhelyen kivül, nagyrészt már boly

rétegekből is kerültek ki palaeolithok,

de

ezeknek, bizonytalan

koruk miatt nagyobb jelentőséget tulajdonítani alig lehet. Mivel az emlí
tett tűzhely még nincs kiaknázva, még

sok érdekes leletet várhatunk

innen. A z ilyen tűzhely azért fontos, mivel még a pleistocaenben történt
rétegzavarokat is kizárja s igy

a rétegtani

helyzetből

absolut értékű

következtetések vonhatók. A z első próbaásatásnál a bolygatlan és boly
gatott rétegek határán, de még á bolygatlan rétegből, — amit a cserepek
teljes hiánya és a fauna tagolódása is bizonyít — amennyiben az arktikus
mikrofauna csak a felső

rétegekben fordult elő, e rétegből egy

kb. 3

éves gyermeknek a kulcscsontját is megtaláltam. Ezt pleistocaennek kellene
tartanunk, ha nem forogna fenn annak a lehetősége, hogy ez valahogy a
bolygatott rétegekből oldalvást került be.
vele együtt talált barlangi medve

Megtartási állapota egyezik a

és farkas csontjaival, de határozottan

pleistocaen korúnak csak akkor merném mondani, ha a további ásatások
alkalmával a bolygatlan rétegből a gyereknek még több csontja kerülne elő.

A Peskö-barlang próbaásatásának eredményei.
A z Istállóskői barlangtól déli irányban néhány kilométernyi távol
ságban van a 856 m magas Peskő,

a vidék egyik legmagasabb pontja.

V agy 30 méterrel alatta 826 m magasságban van a pontosan délnek néző
hatalmas nyílású Peskö-barlang. A barlang meredek lejtőre néz és nehe
zen közelíthető meg. Emiatt két éjszakát a barlang mellett lévő kis fül
kében töltöttem, hogy háromnapos próbaásatást végezhessek. A mintegy
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2 m vastag pleistocaen kitöltés mindvégig sárga agyag,
szempontból itt is széttagolódnak a rétegek,
rénszarvas és a

de faunisztikai

amennyiben a felsőkben a

mikrofauna uralkodik, az alsó rétegekben pedig ezek

hiányoznak s a barlangi medve lép fel tömegesen. A z ember nyomai az
összes rétegekben végig követhetők.

Több

szarvas és medvecsont, 1 m mélységben
hogy az ember itt tartózkodott. A

faszéndarab, sok feltört rén

pedig vastag tűzhely árulja el,

tűzhelyet még

nem sikerült teljesen

kiásnom. A z eddig kapott emberi kőszerszámok nem annyira jellegzetesek,
hogy ezek alapján pontosan m eg lehetne határozni a különböző rétegek
geológiai korát. Mégis a felső rétegekből kikerült mikrolitikus paleolithok
a rétegtani adatok alapján nagy valószínűséggel a magdalenienre utalnak.
Nem mulaszthatom
mindeddig
eddig

el ebből az

alkalomból kiemelni, hogy

praehistoriailag meghatározott

magdalenienünk

hazánkban

nincs,

mivel

nélkülözzük a nyugati magdalenienkoru lelőhelyekre jellem ző és

kormeghatározás szempontjából döntő
gancsból készített egy és kétsoros

fontosságú csont és rénszarvasa

szigonyokat, varrótűket,

kommandó

pálcákat ; de rétegtanilag az innen eddig kikerült palaeolithokat, valamint
a puskaporosi, ballai, kiskevélyi és peskői barlang felső pleistocaen rágcsáló
rétegeit, mégis a magdalenien korba vélem helyezendőknek. A nyugateuró
pai lelőhelyekre jellem ző ipartipusoknak a hiányát talán a néptörzsek kü
lönbözőségével lehetne magyaráznunk.

A

Pálffy-barlang próbaásatásának eredményei.

A P á lffy -b a rla n g a Kis-Kárpátokban,

Detrekőszentmiklós község

határában fekszik. A barlangot a nép „odvassziklának" (D zéra va skala)
nevezi. A barlangot

H

o r u s it z k y

ságnak ásatásra. A próbaásatást

H
P

e n r ik

állfy

főgeológus ur ajánlotta a Bizott
M

ik l ó s

ő hercegségének 150 kor.

támogatásából múlt hónapban végeztem, amelynek folyamán bebizonyult,
h ogy az ősember ezt a vidéket is fölkereste. A P á lffy -b a rla n g a N edves
vö lg y felett kb. 25 m magasságban fekszik triaszkoru mészkőben. Tágas
nyílása (17 m széles és 12 m magas) keletre néz. A barlang előtt terrasz
nincsen, hanem az meredek lejtőre nyílik, de azért oldalról eléggé könnyen
megközelíthető.

Mivel

a barlang nyílása

rendkívüli magas

s mélysége

kisebb a szélességénél, nem is annyira barlang, mint fülke, amely nagyon
alkalmas lakóhelyül szolgálhatott, annál is inkább, mivel közvetlen köze
lében számos forrás fakad. A barlangnak kürtője nincs s kitöltése tisztán
helyben képződött amennyiben bemosásnak nyoma sincs. Típusa az odvas
barlangoknak, amelyeknek képződésénél a víz mechanikái hatásának alig
jutott szerep. A nyílás közelében fenékig lemélyesztett 3 négyzetméternyi
próbaárok a rétegek következő egymásutánját szolgáltatta: 1. Legfelül barnás
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humus, majd erősen tufás agyag következik, ezek a holocaen képviselői.
2. Ezek alatt sárga, majd vöröses és szürkésbama agyagos rétegek kö
vetkeznek. A pleistocaen rétegek különböző mélységeiben talált palaeolithok és a 2 ni mélységben talált tűzhely azt bizonyítják, hogy az ősember
a felső pleistocaenben szinte állandóan lakta ezt a barlangot. Ezt termé
szetesen csak geologiai értelemben lehet mondani, mivel az ugyanabban
a rétegben tömegesen előforduló madár- és rágcsálócsontok, amelyek az
ott tanyázó

ragadozó

madarak

kiökrendezett

ételmaradékaiul

tekin

tendők, bizonyítják, hogy az ősember csak kisebb-nagyobb megszakítá
sokkal kereste fel a barlangot. A fauna zöme a mikrofauna, továbbá
rénszarvas és barlangi medve.

A többi barlangban tett megfigyelésekkel

egyezően itt is a felső rétegekben a rénszarvas, az alsóbb rétegekben
pedig már a barlangi medve uralkodik. A mikrofauna mind%'égig előfordul,
de azt hiszem, hogy behatóbb vizsgálatoknak sikerülni fog a felső sárga
agyagban és az alsó vöröses-barna agyagban talált mikrofauna össze
tételében bizonyos eltéréseket megállapítani. Megemlítem még, hogy eddigi
kutatásaink szerint a mikrofauna csak magas nyílású barlangokban talál
ható, mivel csak ezek lehettek alkalmasak a ragadozó madarak ott tar
tózkodására. Eddig összesen csak 5 palaeolith került ki, amelyeknek egyike,
amely a vörösesbarna agyag felső részéből való, a rétegtani viszonyokkal
kapcsolatban ezeknek a rétegeknek geologiai korát pontosan megállapítja.
Typusa teljesen megfelel a Szeleta- és Balla-barlangban talált durva ki
dolgozású babérlevél formáknak, amelyek korban megelőzték a solutréenre
jellem ző alakokat s amelyek
voltak. Ezek a formák

valószínűleg

amazoknak kiindulási

formái

annyira jellemzők s rétegtani helyzetük eddigi

kutatásaink alapján már annyira rögzített, hogy segítségükkel ezeknek a
rétegeknek geológiai korát pontosan meghatározhatjuk. Amit egyedül a
fauna alapján még a legelőnyösebb körülmények közt sem tehetnénk
meg. Mig tehát a fauna alapján csak nagy vonásokban tudjuk a pleistocaent beosztani, addig az ember kőszerszámai alapján, ha ezek elég
typusosak és elég nagy számban fordulnak elő, oly részletes kormeghatá
rozást végezhetünk, aminél részletesebbet — geológiai értelemben — nem
kívánhatunk. Ez a körülmény bizonyítja, hogy a pleistocaennel foglalkozó
geológusnak számolnia kell ezekkel a praehistoriai tényezőkkel is, amelyek
mai tudásunk szerint az európai pleistocaen részletes korbeosztásánál a
fauna mellett lényeges szerepet játszanak.
Budapest, 1912 november 6.
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Neuere Spuren des díluvíalen Menschen ín U ngarn.1)
V o n : D r . E U G E N H IL L E B R A N D .
M it 2 T e x tfig u re n im u ngarischen T e x t .! )

Seitdem auf Initiative

O

ttó

Herman’s, besonders mit Unterstützung

dér Ungarischen Geologischen Reichsanstalt und des Miskolczer Museums,
in unserem Vaterlande die systematischen Höhlenforschungen zűr Er
forschung des diluvialen Menschen ihren Anfang genommen habén,
werden die Funde, die sich auf die Spuren des Urmenschen beziehen,
in rascher Reihenfolge zu Tagé gefördert. Heute ist die noch vor kurzem
motoviert erscheinende Auffassung nicht mehr stichhaltig, dafi dér diluviale
Mensch nur ab und zu die östlichen

Teile Europas aufgesucht hátte.

Die Forschungen O t t ó Herman’s, O t t o k á r Kadic’s, Theodor Kormos’s,
Martin R o s k a ’ s und des Verfassers beweisen im Gegenteil, dafi dér Urmensch von dér Acheul-Periode angefangen durch das Moustérien, Aurignacien, Solutréen und Magdalénien hindurch wiederholt das Gebiet unseres
Vaterlandes aufsuchte, ja es ist sogar sehr wahrscheinlich, dafi infolge
dér verháltnismáfiig günstigen klimatologischen Verháltnisse, welche unser
Vaterland vor dér Vereisung fást vollstándig bewahrten und des damit
einhergehenden Wildreichtums und infolge dér grófién Zahl unserer Höhlen,
auf welche dér Mensch dieses Zeitalters zűr Winterszeit angewiesen war,
sich einzelne Menschengruppen hier auch dauernd niedergelassen habén,
gleichwie auf einzelnen Gebieten Südfrankreichs ; diese Möglichkeit scheint
auch durch die Kontinuitát dér menschlichen Steinindustrietypen bekráftigt
zu werden. Darunter verstehe ich jene

Formen, welche von den dege-

nerierten Faustkeilen zu den für das Solutréen

charakteristischen Lor-

beerblattformen führen, welche Formen an den westeuropáischen Fundorten vergeblich gesucht werden. Unsere erste Aufgabe wird es nun
sein, in womöglich zahlreichen Höhlen dér verschiedenen Gegenden un
seres Vaterlandes systematische Grabungen vorzunehmen, um so Material
zu gewinnen, um die Reihenfolge dér im Diluvium herrschenden Fauna
und dér menschlichen Steinindustrietypen feststellen zu können, vvas uns

') V o rg etra g en in dér F a c h sitzu n g

dér

U n garisch en

G eo lo g isch en

G esellsch a ft am

6. N o v e m b e r 1912.
J) E rklaru ng dér T e x tfig u re n :
F ig .

1. E in g a n g in d ie K is k e v é ly h ö h le . (S ieh e im u ngarischen T e x t, Seite 20.)

F ig . 2. E in g a n g in d ie Istálló sk ő h öh le.

(S ieh e im ungarischen T e x t, S eite 22.)
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durch die Ausgrabung von nur einigen wenigen

Höhlen kaum gelingen

könnte.
Verfasser hat im Laufe des heurigen Sommers und Herbstes mit
Untersttitzung dér Geologischen Reichsanstalt, des Miskolczer Museums
und dér Ungarischen Akademie dér Wissenschaften drei Monate hindurch
Höhlenforschungen in den verschiedenen

Gegenden unseres Vaterlandes

vorgenommen, mit dem Ergebnis, dafi in vier neuen Höhlen Feuerstátten
und Steinwerkzeuge, d. h. Paláolithe des diluvialen Menschen aufgefunden
worden sind.

Resultate dér Probegrabung ín dér K iskevélyhöhle.
Hier soll vorláufig nur in grófién Ztigen über die bisher erzielten
Ergebnisse berichtet werden. Indem ich mich an die zeitliche Reihenfolge
halté, muö ich vor allém die náchst Budapest gelegene Csobánkaer Kis
kevélyhöhle erwáhnen, welche

Professor

Dr. A kton K och entdeckt und

in dér Fachsitzung dér Geologischen Gesellschaft vöm 23. Dezember 1868
beschrieben hat. Herr Professor K och sammelte aus den von den Schatzgrábern aufgeschlossenen Schichten viele

Höhlenbárenknochen und hebt

in seinem Berichte hervor,

Fali systematischer Grabungen

dafi für den

die Knochen von noch vielen fossilen

Sáugetieren

zu erwarten

wáren.

Diese seine Voraussetzung war richtig, indem es gelang, bei den jiingsten
Grabungen aus dieser Höhle eine Fauna von Sáugetieren zu Tagé zu
fördern, welcher an Reichhaltigkeit keine aus den übrigen Höhlen unseres
Vaterlandes gleichkommt. Die Höhle liegt im Dachsteinkalkstein in einer
Höhe von 170 m

über dér Gemeinde

Csobánka.

Die Ausfüllung dér

Höhle erreicht stellenweise eine T iefe von mehr als 6 m, das Profil ist
sehr interessant und abwechslungsreich. In den obersten gráulich-gelblichen
Diluvialtonschichten herrscht das Renntier und das fossile Pferd vor. Den
Aufenthalt

des

Menschen beweisen

aufgebrochene

Knochen, in

Auf-

arbeitung begriffene Renntiergevveihe und Quarzklingen ohne Retouche in
grofier

Anzahl, sowie

mit intensiver senkrechter Retouche

bearbeitete

mikrolithische Quarzklingen, welche in Uebereinstimmung mit dér Fauna
auf die oberste Diluvialperiode, auf das Magdalénien, das seinen Namen
auf ethnographischer Grundlage erhielt, hinweisen. Die darunter lagemde
gelbe Tonschicht führt bereits massenhaft

auch Knochen

des Höhlen-

báren und im Zusammenhange damit aus den Augenzáhnen des Höhlenbáren angefertigte Kiingen, von welchen manche so vollkommen sind,
dafi im Hinblick auf die Ungeeignetheit des Materials ihre Anfertigung
eine

aufierordentlich

grófié

Geschicklichkeit

beansprucht

habén

mufi.

Meines Wissens hat mán im Auslande bisher noch keine áhnlichen Kiingen
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gefunden. In dem noch tiefer gelegenen Tón tritt auch schon die Hyáne
a u f ; interessant ist das vollstándige Fehlen des Renntieres, welche Wahrnehmung mit meinen in den übrigen Höhlen gemachten Beobachtungen
vollstándig

übereinstimmt. Nach meinen

bisherigen

Forschungen

ver-

schwindet zuerst die Hyáne, dann dér Höhlenbár und zuletzt, am Ende
des Diluviums das Renntier vöm Gebiete unseres Vaterlandes; das
Renntier kommt in den álteren Schichten dagegen nur sehr selten vor.
Besonders interessant werden die Schichten dieses Zeitalters durch eine
darin vorkommende Feuerstátte, welche viele gebrannte Knochen, Holzkohlenstücke und auch Paláolithe enthált. Die Schicht über dér Feuerstátte weist auf das Prásolutréen hin, die in dér Feuerstátte gefundenen
Paláolithe sind auf Grund ihrer Ahnlichkeit mit den von Dr. Kormos
entdeckten, auf dem Tataer Fundort vorkommenden

Paláolithen wahr-

scheinlich schon in das Moustérien zu verweisen. Dér unter dem braunen
Tón lagernde gelbliche, plastische Tón ist wegen des massenhaften Vorhandenseins von Hyánenknochen besonders interessant und es ist mir
bereits gelungen, einen beinahe vollstándigen
finden. Dafi ein Teil

Hyánenschádel darin zu

dér Hyánenknochen unangetastet ist, andererseits

aber aus derselben Schicht Knochen

vorliegen, welche

sichere Spuren

dér menschlichen Hand aufweisen, ist die Möglichkeit nicht auszuschliessen,
dafi die Hyáne

und dér

Mensch hier friedlich neben einander gelebt

habén, wie dies in einzelnen Gegenden

Afrikas auch in dér Gegenwart

beobachtet wurde. Menschliche Steingeráte fehlen bislang aus dieser
Schicht. Ich erwáhne noch, dafi Pferd und Rhinozeros in sámmtlichen
Diluvialschichten

in

gleicher

W eise

vorkommen.

Da

bis jetzt kaum

dér vierte Teil dér Höhle ausgehoben ist, sind bei dér Fortsetzung

dér

Ausgrabungen Ergebnisse zu erwarten, welche berufen sein werden,
viele bisher unentschiedene Fragen endgültig zu lösen. A uf Grund des
Gesagten

erlaube ich mir die vollstándige Ausgrabung dér

Höhle zu

empfehlen.

Resultate dér Probegrabung ín dér Istállóskőhöhle.
An zweiter Stelle folgte sodann die Durchforschung dér im BiikkGebirge befindlichen Istállóskőhöhle. Die Höhle ist eine halbe Wegstunde
von Szilvásvárad entfernt, einige hundert Meter SE-lich von dér wasserreichen Szalajka-Quelle, ungefáhr 80 m

über dem Wasserspiegel

dér

Quelle. W ar diese Quelle auch im Diluvium vorhanden, so mufite ihre Náhe
diese Gegend zum stándigen Aufenthalt des Menchen geeignet machen.
Die Höhle ist 45 m tief und im Durchschnitt 4 m hoch. Die Máchtigkeit
dér den Boden dér Höhle ausftillenden Schichten ist 2 m. Spuren einer
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Einschwemmung sind nicht vorhanden. Ein groGer Teil dér Höhle ist durch
unkundige Hánde aufgewühlt,

doch zeigen auch in diesem Gebiet die

durcheinender gemischte Schichten
charakteristische gelbe Farbe

die

für den

reinen diluvialen Tón

und auch die Fauna erscheint hier aus-

schlieBlich diluvial. Es gelang mir manchmal auch kompiette Knochen
des Höhlenbiiren in diesen aufgewühlten Schichten zu finden. Die
Schichtenstörung wird

nur durch die

auGerordentliche Lockerheit des

Tons und durch das massenhafte Vorhandensein von Tonscherben verraten. Das an den ungestörten Stellen festgestellte Profil ist sehr einfach,
indem unter dem bráunlichen Alluvium gelber Diluvialton lágert, welcher
nach untén allmáhlig in rötlichbraunen Tón

übergeht.

In den oberen

Schichten kommen Vögel und Nagetiere, ferner Renntier vor,

wáhrend

in den unteren, rötlichbraunen Schichten fást ausschlieGlich dér Höhlenbár vorherrscht. Dieser Höhle verleiht dér Umstand eine besondere Wichtigkeit, daG es mir gelungen ist, in ihr eine ziemlich máchtige Feuerstátte
aufzuschlieGen, welche von dér Oberfláche dér Diluvialschicht an gerechnet
in einer Tiefe von 40— 80 cm sich ausbreitet und auGer vielen gebrannten Knochen und Holzkohlenstiicken

auch mehrere

Paláolithe

geliefert

hat. Darunter sind einige klassische Exemplare dér Paláolithtypen aus dem
Aurignacien, Gegenstücke zu

den Formen

welche im YVillendorfer Löö
ich

mich

kürzlich

im

W iener

dér Herren Regierungsrat
auf Grund

D

r

aus dem oberen Aurignacien

in Österreich
Hofmuseum

. Jo seph

S

gefunden
dank

zo m bath y

dér Vergleichung mit den

wurden, vvovon

dér

Freundlichkeit

und Dr.

Jo se ph

Originalexemplaren

B

ayer

überzeugen

konnte. Die erwáhnte Feuerstátte ist noch nicht vollstándig ausgegraben
und so sind hier noch viele interessante

Funde zu gewártigen.

Solche

Feuerstátten sind deshalb wichtig, weil ihre Gegenwart diluviale Schichtenstörungen ausschlieűt und es ermöglicht, aus dér stratigraphischen
Lage Folgerungen von absolutem W erte abzuleiten.

Resultate dér Probegrabung in dér Peskőhöhle.
Südlich von

dér ebengenannten

Istálloskőhöhle,

in einer Entfer-

nung von einigen Kilometern liegt dér 856 m hohe Peskőberg, einer dér
höchsten Punkte dér ganzen Gegend. 30 m unter dem Gipfel, alsó in einer
Höhe von 826 liegt die genau nach S schauende, eine máchtige Öfínung
besitzende Peskőhöhle, die daher nach dér von E.

B

ách ler

erforschten

Wildkirchlihöhle die höchste palaeolitische Fundstátte Europas sein dürfte.
Die Höhle befindet sich auf einer steilen Lehne und ist auGerordentlich
schwer zugánglich, weshalb

ich bei

meiner

dreitátigen

Probegrabung

gezwungen war zwei Náchte in einer neben dér Höhle gelegenen kleinen
Barlangkutatás 1913. I. füzet.

4
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Nische zuzubringen.

Die

ungefahr 2 m máchtige diluviale

besteht durchvvegs aus gelbem

Tón,

Grundlage eine Gliederung in zvvei

Ausfüllung

doch láfit sich auf faunistischer

Schichten vornehmen, indem in den

oberen Lagen das Renntier und die Mikrofauna herrschen, vváhrend diese
in den unteren Lagen fehlen und dér Hühlenbár massenhaft auftritt. Die
Spuren des Menschen können durch sámmtliche Schichten verfolgt werden.
Zahlreiche

Holzkohlenstücke, viele aufgebrochene Renntier- und Báren-

knochen, besonders aber eine in einer T iefe von 1 m gelegene Feuer
státte zeigen, dafi hier dér Mensch wiederholt gehaust hat. Die Zeit
reichte nicht hin, um die Feuerstátte vollstándig auszugraben. Die bisher
gewonnenen menschlichen Steingeráte sind nicht genug charakteristisch,
um auf sie gestützt das geologische Altér dér verschiedenen Schichten
genau bestimmen zu können. Trotzdem sind die aus den oberen Schichten
stammenden mikrolithischen
und faunistischen

Paláolithe mit Hilfe

dér

stratigraphischen

Daten mit grofier Wahrscheinlichkeit in das Magda-

lénien zu verweisen. Ich kann es bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen,
hervorzuheben, dafi wir in Ungarn bis jetzt kein auf palaeoethnologischer
Grundlage bestimmtes Magdalénien

besitzen,

da bis heute die für die

vvestlichen Magdalénienfundorte charakteristischen und vöm Gesichtspunkte
dér Altersbestimmung ausschlaggebenden, aus Knochen und Renntiergeweihen

angefertigten

Werkzeuge, wie

ein- und zweireihige Harpunen,

Náhnadeln, Kommandostábe u. s. w. nicht gefunden wurden ; doch auf
stratigraphischer und

faunistischer Grundlage,

ferner

gestützt auf die

bisher zu Tagé geförderten Paláolithe, möchte ich die oberen diluvialen
Nagetierschichten

dér

Puskaporoser,

Ballaer,

Höhlen trotzdem in die Magdalénienperiode
für

die

westeuropáischen

Fundorte

Kiskevélyer
einreihen.

und Peskőer

Das Fehlen dér

charakteristischen

Industrietypen

könnte mán vielleicht mit dér Verschiedenartigkeit dér Volksstáume erkláren.

Resultate dér Probegrabung ín dér Pálffyhöhle.
Schliefilich habé ich noch über die Grabungen in dér Pálffyhöhle
zu sprechen, die in den Kleinen

Karpathen in dér Gemarkung dér Ge-

meinde Detrekőszentmiklós gelegen
Hohlfelsen (Dzerava scala) genannt.
geologen

H

Geologischen
grabungen
Fiirsten

N

H

e in r ic h

o r u s it z k y

Gesellschaft

nahm
ik o l a u s

Ergebnif3, dafi dér

ich
P

zu

mit

álffy

ist. Die Höhle wird im Volksmunde
Die Höhle wurde von Herrn

dér

Ausgrabungen

Unterstützung
im

diluviale

vorigen

Chef-

Höhlenforschungskommission
Sr.

empfohlen.

Die

Durchlaucht des

dér

ProbeHerrn

Monate vor. Sie führten zu dem

Urmensch bestimmt wiederholt in dieser

Gegend gehaust hat. Die Pálffyhöhle ist über dem sogenannten Nedvestal
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in einer Höhe von ungefáhr 25 m im Triaskalkstein gelegen. Dió grófié
Öffnung dér Höhle (17 m breit und etvva 12 m hoch) ist nach E gewendet.
Eine Terrasse gibt es vor dér Höhle
Lehne, doch ist die

Höhle

von

nicht, sie mündet auf eine steile

dér Seite her ohne gröfiere

Schwie-

rigkeit zugánglich. Die Öffnung dér Höhle ist aufierordentlich hoch, ihre
T iefe aber geringer
den Eindruck

als ihre

einer Höhle,

B reite; sie

macht

als vielmehr

daher

nicht

so

sehi

den einer grófién Felsnische,

welche als sehr geeignete Wohnstátte für den Menschen dienen konnte,
zumal in dér

unmittelbaren Náhe zahlreiche Quellen

entspringen, von

denen zumindest ein Teil wahrscheinlich auch im Diluvium tatig gewesen
ist. Die Höhle besitzt keinen Kamin und ihre Ausfüllung ist ausschliefilich
Corrosionsbildung. Sie stellt den Typus

einer Verwitterungshöhle

dar,

bei deren Bildung dér mechanischen Einwirkung des Wassers kauni eine
Rolle zugefallen sein dürfte. Dér in dér Náhe dér Öffnung bis zum Felsen
abgeteufte 3 m 2 grófié Probegraber. hat die nachstehende Nacheinanderfolge dér Schichten ergeben: zu oberst hráunlicher Humus, dann folgt
stark tuffiger Tón, welche zvvei Schichten das Alluvium vertreten. Unter
diesen lagern gelbe, dann rötliche und graubraune tonige Schichten. Die
in verschiedenen Tiefen

dér diluvialen

Schichten gefundenen Paláolithe

und die in einer Tiefe von 2 m gefundene Feuerstátte beweisen, dafi dér
Mensch

im

oberen

Diluvium

in

dieser Höhle

stándigen

Wohnsitz

genommen hat. Dies ist natürlich nur in geologischem Sinne gemeint, da
die in derselben Schicht vorkommenden Vögel- und Nagetierknochen,
welche als Speisereste dér dórt hausenden Raubvögel zu betrachten sind,
zeigen, dafi dér Mensch nur mit kleineren und gröfieren Unterbrechungen
die Höhle aufgesucht hat. Das Gros dér Fauna bilden die Mikrofauna,
ferner das Renntier und dér Höhlenbár. Übereinstimmend mit den in den
übrigen Höhlen gemachten Beobachtungen

herrscht auch

hier in den

oberen Schichten das Renntier, in den unteren Schichten aber bereits dér
Höhlenbár vor. Eine Mikrofauna kommt durchwegs vor, doch glaube ich,
dafi durch

eingehendere Untersuchungen sich Unterschiede zwischen dér

Mikrofauna dér oberen gelben Tonschichten und dér unteren rotbraunen
Tonschicht werden nachweisen lassen. Ich erwáhne noch, dafi nach unseren bisherigen

Forschungen

die Mikrofauna nur in Höhlen mit hoher

Öffnung zu tinden ist, da nur diese für den Aufenthalt dér Raubvögel
geeignet sein konnten. Bisher habé ich insgesamt fünf Paláolithe gefunden,
von welchen das eine Stück aus dem oberen Teil des rotbraunen Tones
herrührt, das im Zusammenhang mit den faunistischen und stratigraphischen
Verháltnissen

das geologische Altér

dieser Schichten

genau bestimmen

láfit. Sein Typus entspricht vollstándig den in dér Szeleta- und in dér
Ballahöhle gefundenen, roh ausgearbeiteten Lorbeerblattformen, die zeitlich
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den für das Solutréen charakteristischen Formen vorangegangen sind und
wahrscheinlich den Ausgangspunkt dieser gebildet habén. Diese Formen
sind derart charakteristisch und ihre stratigraphische Lage ist auf Grund
unserer bisherigen Forschungen bereits derart fixiert, dafi mit ihrer Hilfe
das geologische Altér dieser Schichten genau

festgestellt werden kann,

was blofi auf Grund dér Fauna selbst unter den günstigsten Verháltnissen
nicht geschehen könnte. Wáhrend w ir alsó auf Grund dér Fauna das
Diluvium

nur in grófién Zügen einteilen können,

ist auf Grund dér

Steingeráte des Menschen, falls diese typisch genug sind und in genügender Anzahl vorliegen, unter Benützung dér faunistischen Verháltnisse
eine so genaue Altersbestimmung möglich, dafi mán sich kaum mehr
eine detailliertere in geologischem Sinne denken kann. Dieser Umstand
beweist, dafi dér mit dem Diluvium

sich

befassende

Geologe auch mit

diesen ethnographischen Faktorén rechnen mufi, da sie nach unseren
heutigen Kenntnissen bei dér genauen Zeitaltereinteilung des europáischen
Diluviums neben dér Fauna eine wesentliche Rolle spielen.
Budapest, 6. November 1912.

