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A homoródalmásí barlangrendszer és kialakulása.
Irta  : St r Öm pl  G á b o r  d r.1)

Udvarhely-megyében, H o m o r ó d a l m á s  község határában vannak 
a Vargyas-szurdokának barlangjai. P o d e k  F e r e n c  írt róluk tüzetesen2) 
és dolgozatának vázlatos topográfiái térképén mintegy 20 sziklaüreget jelöl 
meg. Az üregek közel a patakhoz, hol alacsonyabban, hol magasabban 
nyílnak a meredek lejtők oldalában. A térképen a szerző még a Vargyas- 
patak víznyelőit és nagy forrásait is feltünteti, majd a Vargyas földalatti 
útjának sejtett lefutását is.

A patak mentén sorakozó barlangok, a sziklameder víznyelői és a 
szurdokban el-eltünő Vargyas-patak érdekes tanulmányt ígérnek, ha az 
aránylag rövid, de mély szurdokban a buvó-patak hatásának a mostani 
és az egykori karsztos tüneményekkel való összefüggését kutatjuk.

Jelen soraimat a P o d e k  megírta jelenségek összegezésének szánom. 
Főleg a barlangok rendszeres, sorozatos fellépését igyekszem kimutatni 
e helyütt, hogy azután — amennyire ezt az eddigi kutatások megenge
dik — megkíséreljem a barlangrendszer kialakulásának vázolását.

Helyszíni kutatásaimat a Barlangkutató Bizottság megtisztelő meg
bízásának és áldozatkészségének köszönhetem. Hálára köteleztek azonban 
még a Bizottság brassói munkatársai is, mert hogy háromnapi küntartóz- 
kodásom alatt a Vargyas-szurdokának főbb barlangjait és egyéb termé
szeti tüneményeit megismerhettem, azt jórészt G r á f  J ó z s e f , P o d e k  F e r e n c  

és G r á f  K o n r á d  urak vezetésének tudom be.
A Vargyas-szurdoka a Kárpátok szirtvonulatának egyik mészkő 

szirtjét szeli át. A Persányi-hegység folytatása a hegyvidék, mely az Olt- 
nak áttörésén túl északnak a Homoródi-hegység nevét viseli. Krétakorú 
lágy homokkövek közé ékelődik a jura korú szirt. A lágy kőségű terü
letek völgyei és hegyei szelid lejtésűek, a keményebb mészkövekhez 
kötött völgyek szurdokszerűek.3)

1) E lőad ta  a Barlangk. B izo ttság  1912. évi nov. 3 0 -i szakü lésén .
2) PODEK F. D as H om oród-A lm áser H öhlengeb iet (V'erh. u. M itteil. d. S iebenbür- 

g ischen V ereins f. N a tu rw iss . 40  köt.) N agyszeben , 1910. — Irodalom  jegyzékkel.
*) STRÖMPL G. : A V argyas-szu rdoka. Brassói L apok, 1912. 137— 143. szám ai. A 

szu rd o k  tájkép i leírása.
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A homoródalmási barlangok legnagyobbika a Fő-barlang. A Csu- 
dáló-kő szédületes sziklafalában nyílik a bejárat tágas szádája, melyhez 
rozoga falépcső vezet fel. A száda mintegy 20 m. magasan van a patak 
medre felett és vele egymagasságban, nem messze e szádától, még két 
üreg tátong. Az egyik a Fő-barlang „ablaka", ahová a Fő-barlang egyik 
folyosóján át juthatunk, míg az északabbnak eső kisebb üreg barlangi 
útja eleddig még ismeretlen.

A pőre sziklafalnak ez a három nyílása a Vargyasnak itteni, a fal 
tövén elterülő széles pázsitos partjáról tisztán kivehető. Egy szintben 
fekszik mind a három nyílás, és ha a Fő-barlang lefutását figyelemmel 
kisérjük, kitetszik, hogy mindegyike a Fő-barlang szintjében van.

Maga a Fő-barlang szádás bejáratától le- és felfelé messze ágazik 
el. Előcsarnoka hatalmas terem, előtte omladozó fal, rég letűnt háborús 
idők maradványa. A folyosók lefutása zegzugos, lejtésük — a mennye
zetről leszakadt tuskóktól eltekintve — meneteles és a Vargyas folyását 
követi. A több helyütt teremmé öblősödő ágak fennebb szerteágaznak, 
majd elvakulnak. Ilyen elvakuló ág végén 2—3 m. magas gorcot (tör
melékkúp) találunk. Anyaga durva homok, murva és apró kavics; jobbadán 
kvarcos kőzetű. A jól feltárt, alkalmasint kincsásoktól megbolygatott 
gorc rétegzett. A pataki gorcok kusza sávozottsága vehető ki rajt. Poron- 
dos, kavicsos anyaga az elvakuló, tovább nem követhető ágon át került 
a barlang üregébe, ahol e hordalék szétterülve lerakódott. Hogy folyóvíz 
teregette igy el a gorcot: kétségtelen.

A Fő-barlang eszerint a gorc lerakódása alkalmával erősebb folyású 
búvópatak ágya volt. Patakos barlang volt, mely azóta már szárazzá vált. 
E patak kibúvása nem a mai bejáratnál lehetett, hanem ezen alul, mert 
a barlang a mai bejáraton alul még messze és fokozatosan ereszkedve 
folytatódik, míglen lassan szűkülő és elvakuló ágának nyoma vész. A 
Fő-barlang tágas bejárata csak később nyílhatott meg, amikor a Vargyas 
mai szurdoka annyira mélyült (a lemélyülés mikéntjétől egyelőre eltekin
tünk), hogy a Fő-barlangot, illetőleg ennek egyes ágait megnyitotta, és 
a ma előttünk meredező sziklafalba szádát nyitott.

A Fő-barlang és két ablakával szemközt, a Vargyasnak túlsó olda
lán, ugyancsak meredek sziklafalban és a patak felett egyazon magas
ságban a Tatár-lik (Lócsűr) nevű üregek vannak. Nem odvak ezek, ha
nem gádorok, olyan alagútszerű üregek, amelyekben egykori tágasabb, 
hosszabb barlang megmaradt részleteire ismerünk. A két üreg fala simára 
mosott, két-két felé nyíló szádjuk meg tágas, akárcsak az alagútak nyílásai. 
Még a fenekük is egyenletes, és a simára nyalt sziklát csak vékony 
földes anyag fedi. A délre néző szádák előtt rakott és vakolt kőfal, mint 
odaát a Fő-barlang bejáratánál. Védőfal ez is, akárcsak az előbbi. Háborús
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idők emlékét őrzi az a kőszál is, mely a nagyobbik üreg előtt meredezik. 
Ez a Csala-tornya. Az üregeket rejtő sziklatömeg egyik különálló kő
tornya, mely ormójával a szurdokra néz le.

A tágas-szádás üregeket szintén a szurdok lemélyülése hozhatta 
napvilágra, mert ürege formájuknak simasága sebes vizű földalatti patak 
munkájára utal. Inkább oldás alakította az üregeket, mintsem a kavicsos 
patak vásása, s amennyiben a mai, a felszínen folyó Vargyas erősen 
kavicsos, a durva hordaléktól mentes, patakot barlangi pataknak kell fel
tételeznünk. E patak nyomát már a Fő-barlangban megtaláltuk, s mivel 
a Tatár-lik abban a szintben fekszik, melyben a Fő-barlang, a mai Var
gyas két oldalán fekvő barlangokat egykoron összefüggő, egy patak által 
kialakított nagy-barlangnak kell tartanunk.

A Tatár-lik két gádora a Vargyas legerősebb kanyarulatának u. n. 
zugában fekszik. Felszökő sziklafalnak a patak felé letörő sziklaélében, 
akárcsak a vasúti alagutak a kiugró hegybordákban. E hegyfokot a 
Vargyas három oldalról mossa, a szurdok három oldalról veszi körül a 
hegyfokot, s mert a Tatár-lik üregeit csak a hegyfok tarajában találjuk 
meg, az egykori barlang többi ágainak elpusztulását a búvó Vargyasnak 
kell tulajdonítanunk. A felszíni Vargyas fokozatos 'mélyülésével, mintegy 
elnyeste az egykori, a mai meder felett mintegy 20 m. magasságban 
terjeszkedő nagy-barlangot és romjaiban csak azt a részletet hagyta meg, 
mely kanyarulatának zugában maradt meg sértetlenül.

Van s tán volna még más olyan barlang is a Vargyas szurdokában, 
melyek a 20 m.-es szintbe sorjáztathatók, amennyiben azonban a bar
langok még nem szintezvék és sok kicsi üregét nem kerestem fel, e leg
magasabb barlangi-szintbe csak a fenti barlangokat vehettem fel.

A barlangok másik, alsóbb szintjét ugyancsak a Csudáló-kő olda
lában állapíthatjuk meg. Ismertebb képviselője a Bronz-barlang. 5—6 
méternyire van a patak mai medre felett, hol a sziklafal töve már 
az omladékba simul át. Nem messze tőle ismét kicsi barlang, azonos 
magasságban. És a patak sziklás, bozótos partja mentén több helyütt 
akadunk apróbb sziklaüregekre, amelyek ebbe az 5—6 m.-es szintbe 
sorakoztathatok. Ott, hol a Csala-tornya ágaskodik, a sziklafokban, 
éppen a patak meder felett van pl. a Ló-lik nagyszádás barlangja. Külön 
szintbe sorozhatok azok az apróbb üregek, fülkék és tátongó repedések, 
amelyek a patak szintjében vannak. Különösen jól láthatók a sziklafalak 
alján sorakozó fülkék ott, hol a sziklafal tövét a patak vize mosta csu
paszra. Hosszú, eresz-módjára kiugró sziklaélek mutatják e helyeken a 
folyóvíz oldó és vásó hatását. E szintbe sorozhatok a meder szélén 
fakadó nagy források is, amelyek nagyvíz idején oly bőven öntik a 
Vargyasnak a sziklák mélyébe eltűnt vizét.

8*
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Ez utóbbi szintje a sziklaüregeknek valóban csak a nagyvíz állá
sával jelölhető meg legtűzetesebben, amennyiben kisvíz idején a Var- 
gyasnak szurdoki medre teljesen kiapad. A szurdoki meder teljesen 
szárazzá lesz, mert a gyérebb vizű patak minden vize a meder fenekén 
lappangó nyelőlyukakon és hasadékokan át a föld alá vész. E víznyelő 
és vízöntő lyukak és hasadékok helyét P o d e k  i. m. nyomán ismerjük, 
aki még a földalatti vizek útjának irányát is vázolja térképén.

A víznyelő és vízöntő helyek között fekvő sejtett és rejtett szaka
szok adnák a sziklaüregek legalsóbb szintjét. Azt a szintet, amelyet a 
Vargyas kisvízi állása jelölne. Mélysége pontosan nem állapítható meg;
lefutása is csak sejthető. Hogy azonban tényleg megvan, ezt a kisvíz
idején a szurdok felső részén elnyelt és a szurdok alján újra előbukkanó 
víz bizonyítja.

E meder alatti szintben a barlang, vagy barlangok kialakulása most 
van folyamatban, míg a nagyvíz nívójába eső rejtett ágak már-már a 
szárazbarlangok felé tartanak kialakulásukban, föltéve, hogy a Vargyas 
szurdoka még mindig a bevágódás állapotában van. A két vízállásnak 
megfelelően két szintben folyik a szurdokban a jelenlegi barlangok ki
alakulása, de amennyiben a két vízállás közti szint külömbség nem nagy, 
a rejtett ágak egymásbabogozottak és élesen nem különíthetők el egy
mástól. Fokozza a rejtett ágak, járatok kuszaságát még az a körülmény,
hogy a szurdok felső és alsó vége, azaz a víznyelők és a vízöntő hasa
dékok közötti magasság külömbség, szóval a barlangképződés tere, a 
vertikális vízelvezetés szintkülömbsége, nem nagy. A patak medrében 
nyeletik el a víz és alább, ugyancsak a patak szintjében búvik elő újra. 
A meder pedig nem nagy esésű, mert vízesések nem szeldelik át és a 
legmeredekebb részleteinél is csak sellőket találunk. Kívánatosak volnának 
az erre vonatkozó mérések, valamint az eltűnő víz megfestése, hogy 
földalatti útját annál biztosabban állapíthassuk meg.

Összegezve a sorjáztatott barlangok fent vázolt szintjeit és az egy
más fölibe helyezkedő barlangok lefutását, mindenütt a Vargyas vizének 
munkájára akadunk. A Fő-barlangban a pataki gorc, a Tatár-likban a 
kimosott alagút, majd a nagyvíz idején vájt fülkék s főleg a kisvízkor 
sejthető rejtett üregek, mind a Vargyas művének bizonyítékai. A Vargyas 
változó vízállásához kötött üregek kétségtelenül a patak munkájának az 
eredménye, mert kialakulásuk folyamatát még ma is szemmel kisérhetjük. 
A két felsőbb szint kialakítását szintén a Vargyasnak tulajdoníthatjuk, 
amennyiben az egykor magasabban, de ugyancsak a sziklák mélyében 
szerteágazó patak munkáját az illető üregek alakjából, fekvéséből és le
rakodásaiból bizonyíthatjuk. E szerint az egész barlang-rendszert, mely 
az üregek négy kivehető szintjéből áll, a Vargyas-pataka teremtette meg.
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A barlangrendszer kialakulását pedig a Vargyas-patak és szurdokának 
kifejlődésével világíthatjuk meg.

A Vargyas-szurdoka1) nem barlangi eredetű völgy, hanem olyan 
kanyon, mely kifejlődését hirtelen történt bevágódásnak nem pedig bar
langi mennyezetek beszakadásának köszöni. Volt valamelyes befolyása a 
szurdok kialakulására a barlangrendszernek is, de a szurdok arculatának 
fővonásait a barlangoktól függetlenül a felszínen folyó Vargyas szabta meg.

Előzőleg a Vargyastól függő  barlangrendszerről szólottunk, hogy 
magyarázatát adjuk az itteni jurakorú szíriben fellépő számos barlangnak, 
amikor meg e barlangrendszert a Vargyas szurdokának, azaz a barlangok 
morfológiai környezetének keretébe óhajtjuk beleilleszteni, az ugyancsak 
a Vargyas patakától kivásott szurdoknak, a barlangrendszertől független 
kialakulására utalunk. Itt látszólag ellenmondás van, amennyiben egy 
oknak két okozatot tulajdonítunk. Megszűnik azonban az ellenmondás, 
ha a folyóvíznek felszíni és alszini, azaz a patak medrében és a sziklák 
belsejében ható működését külön-külöu vesszük szemügyre. És vizsgáló
dásainkban ez az eljárás nem mesterkélt, hiszen aiVargyas fennebb meg
említett változó vízállásával szinte maga késztet erre. Egyelőre csak a 
jelenben, de a múltnak megmaradt formai emlékei után kutatási meg
állapításainkat a kialakulás történetének magyarázatánál a múltban is 
sikerrel alkalmazhatjuk.

Már az egyes barlangi szintek tárgyalásánál feltűnt az a körülmény, 
hogy a barlangok elhelyezkedése nem esik egybe a szurdok, illetőleg a 
felszínen folyópatak topográfiájával. Szintről-szintre kutatva, az eltérések 
nagyjában a következők.

A legfelső barlangi sorozatban, a már teljesen szárazzá vált Fő
barlangban és a Tatárlikak szintjében feltűnő ez az eltérés. Igazán sajá
tos, ha az általánosabban ismert (Tordai-hasadék, Áji és Szádelői-völgy) 
barlangi eredetű u. n. beszakadásos völgyek típusát tartjuk szem előtt. 
Amíg a barlangi eredésű völgyeknél a főbarlangnak teljesen nyoma veszett, 
amíg az ilyen völgyekben a régi barlangnak csak maradványait: kürtő, 
vaklyuk stb. találjuk, addig a Vargyas szurdokában és főleg a legfelső 
barlangi szintben, szinte az egész barlanghálózat épségben maradt reánk. 
A Fő-barlang több száz méteres ürege, a balpart szikláiban szinte érin
tetlenül halad a patak folyásával párvonalosan. Ha a Fő-barlang egyes 
termeiben vannak is leszakadások, ezek a leszakadások a mennyezetet 
még nem lyuggatták át. Beszakadásoknak ezek még nem minősíthetők. 
A Fő-barlang felső végében ott a régi barlangi patak gorca, a bejárattól

>) STRÖMPL Gá b o r . A V argyas-szu rdoka. F ö ld ra jz i K özlem ények. 40  k. 2 23— 6. 1. 
B pest, 1912.

V.
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lefelé menet pedig a régi vízfolyásnak hosszú hálózata, mely elvakul, 
amelynek nyoma vész, de hogy járhatatlan és szem előtt rejtett üregei 
még alább is folytatódtak, annak ma is látható nyomát az a nagyforrás 
(vaucluse) mutatja, mely állandó mennyiségben pataknyi vizet önt a 
Vargyasba. A régebben magasabban bujkáló patak kibúvója egykor ma
gasabban volt, a Fő-barlang szintjébe esett, ahogy a mai a ma képződő 
barlangok szintjében van. A Tatár-lik alagútszerű üregei nem felszínen, 
nem napvilágon keletkezett sziklakapuk, hanem kiterjedt barlangnak meg
maradt, megőrzött folyosó-részletei. Egykor a Fő-barlang ágaival voltak 
összefüggésben és az elkülönülést csak a szurdoknak utólagos bevágó- 
dása okozta.

A kanyargós és kanyarulataival egyetemben bevágódott Vargyas 
teremtette meg a szurdokot és a bevágódással feltárta a Fő-barlang egyik 
csarnokát (bejárat) és ágait (ablakok). A kanyarulattól beljebb eső Fő
barlang épségben maradt, míg a kanyarulat két szárnya közé a „zug“-ba 
eső ág, a mostani Tatár-lik, két oldalt elmetsződött és az egykori bar
langnak csak az a része maradt meg, amelyet ma még a zug sziklaszálai 
őriznek meg. A felszíni és alszini patak útjának az imént jelzett el-eltéré- 
seit e legfelső barlangi szintben, minthogy a barlangok járhatók, minden 
kétséget kizáróan állapíthatjuk meg. Már az alsóbb szintekben ez a meg
állapítás nem jár ilyen könnyűséggel. Itt a barlangok már nem járhatók 
s a patak medertől való el-eltérésekre csak egyes karsztos jelenségekből 
következtethetünk.

Az 5—6 m.-es szintben a szurdok oldalában nyíló menetelesebb 
barlangok utalnak az egykori földalatti vízfolyásokra. Ami a mai meder 
helyén volt, azt a patak bevágódása az idők folyamán elpusztította.

Hasonló viszonyok vannak a nagy vizállás nívójába eső barlangok
nál. A partok mentén a pőre szirtek alján húzódó fülkék még a felszini 
patak útjához kötvék, de már a víznyelők révén táplált üregek, amelyek
nek alsó végződését a nagyvizi karsztos-források jelölik, ezek már a fel
szini pataktól független alszini vízfolyásoknak az eredményei.

A kisvíz táplálta földalatti üregek már a patak medre alatt is 
húzódnak. A patak kanyargós lefutását ezek sem követhetik, amennyiben 
a víz a sziklafokok és sziklászugok kőzethasadékain át rövidebb útat talál.

Ezek a rejtett üregek tekintélyesek lehetnek, mert a kisviznek 
amúgy is tekintélyes víztömegét mind elnyelik és alább, a szurdok ki
járatánál újra kiöntik magukból. Az egyik nagy kifolyásnál bepillantást 
is nyerhetünk a földalatti patak üregébe, amennyiben a kifolyás leszakadt 
kőtömbjei között barlangba ereszkedhetünk. A kifolyó patak nagysága, 
az erős légáramlat, valamint a barlang fenekének agyagos üledéke sejt- 
tetik, a hegy belsejének tágasabb, messze elvezető üregét.
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A barlangok és a patak útjának imént vázolt el-eltérése arra utal, 
hogy a szurdok nem barlangi, nem beszakadásos eredetű. Ami csekély 
boltozati beszakadás az itteni barlangrendszernél tapasztalható, az igen 
kicsi, még csak kezdődő folyamat, s ami nem elvetendő körülmény, 
hogy a szurdokon kiviil esik. Ennek éppen alsó kijáratánál van, az 
alszini Vargyas nagy kifolyásánál.

Az alszinen bujkáló és főleg oldó s a felszínen kanyargó és aztán 
rohamosan vásó Vargyasnak kétféle munkája adta meg számunkra a 
fennebb vázolt morfológiai jelenségeknek kétféle kifejlődését. Kisviz 
idején ugyanis a mélybe vesző patak vize csak barlangokat old és váj, 
míg nagyvíz idején, hogy a nyelőlyukak nem tüntethetik el az összes 
vízmennyiséget, a szurdokban hömpölygő víz a medret vássa és a sziklás 
kőfolyásos partokat mossa alá. E szerint itt az alszini víz mélyítő mun
kájában már előbbre van, mint a felszíni patak, és üregeivel meglazítva 
a meder talapzatát a felszíni patak munkáját mintegy elősegíti. De csak 
a meder alatt és annak partjain.

Hogy a múltban is ilyen volt a Vargyas működése, hogy az alszini 
víz hamarabb alakitott, hogy részben elősegítette a felszíni patak mun
káját, annak nyomait fennebb ismertettük és e nyomok alapján a kiala
kulás folyamata a következő lehetett.

Széles kidolgozott völgyfenék (levantei korú ?) mélyén a Vargyas 
lomha kanyarodással folyt alá a Barcasági medencének tán még elzárt 
tava felé. Majd megnyílik az Oltnak alsórákosi szorosa, a tó lefolyik, 
ezzel hirtelen sülyed a Vargyasnak erózió bázisa, mire ez rohamos be- 
vágódással, kanyarulatainak megtartásával vágja be kanyónos völgyét. E 
kanyónos völgy most már csak a keményebb kőségek helyén látható, 
nevesen a Vargyas szurdokában. Itt vannak a barlangok, amelyek az 
erózió bázis sülyedése után kezdtek képződni, de minthogy kialakulásukat 
az oldás meg a vásás is sietteti, hamarabb alakultak ki a szurdoknál. A 
mélyülő szurdok aztán elroncsolta az egyes ágakat, mások meg sértet
lenül maradva táródtak fel.

A meder vizének valamint a talajvíz nívójának sülyedése nem volt 
egyenletes. Bizonyos szakaszosság támadt úgy a felszíni erózióban, mint 
az alszini korrózióban. Azt a Vargyas völgyi terraszok mutatják, ezt az 
egyes barlangi szintek. A romboló folyamatok nyugalmasabb idejét a 
völgynél feltöltés jelöli, míg az alszinen, a sziklák mélyén ugyanakkor a 
menetelesebb folyosók, a szinte vízszintes ágak formálódtak ki. A des- 
truáló erők megélenkülését a völgy bevágódása jellemzik, míg a barlan
goknál ugyanakkor a barlangi szint szárazzá tétele kezdődött a kürtők, 
nyelőlyukak és a vertikálishoz közeledő ágak kiformálásával.

Ha most a barlangrendszer kialakulásának időbeni egymásutánját



114 DR. STRÖMPL GÁBOR

ül. kifejlődésének geologiai korát tudakoljuk, erre vonatkozólag éppen a 
formáló erők időszakos működése miatt akadunk olyan nyomokra, 
amellyel e kérdésre is megadhatjuk a feleletet. Hogy a magasabb bar
langi szintek az idősebbek, a régebben kialakultak, az a folyóvíz erózió 
bázisának süllyedéséből, a folyóvizeknek lefelé törtető vásó működéséből 
következik. Akár a felszínen, akár az alszinen működik a folyóvíz. E 
működés újraéledését a vájt formák — e helyütt szurdok és üregek — 
kialakulása jellemzik, míg az elcsituló erózió, úgy a napvilágon, mint a 
föld alatt, e völgyelések és üregek tágítását, a horizontálisban való ki
szélesítését eredményezi. Ez esés csökkenéssel a folyóvíz hordalékának 
lerakódása, felhalmozódása együtt jár. Napvilági völgyekben a völgyi 
terraszok üledéke, barlangokban a bemosott homokos agyagos üledékek 
jelölik. Ha kövület sodródott vagy rakódott ez üledékek közé, úgy ennek 
geologiai kora is megállapítható.

Barlangokban nagyobb, tömegesei- b az üledék képződés akkor, ha 
a barlangok már megnyílva állatnak, embernek adtak menedéket. S jelen 
esetünkben a Fő-barlangnak rengeteg mennyiségű üledéke kecsegtet az 
üledékek korának minél tüzetesebb meghatározásával. A csak elvétve 
történt próbaásatások, amelyek a kövületeknek már is tetemes mennyi
ségét hozták napvilágra, stratigrafiai tekintetben is a legszebb reményekre 
jogosítanak. így a többi kisebb barlangból is ismerünk már kövületeket, 
amelyek kormeghatározása, az illető barlang korára nézve mértékadók.

A barlangi szinteknek sztratigrafiai elkülönítését, geologiai koruknak 
megállapítását a következőképpen vihetjük keresztül:

Az egy szintbe tartozó barlangok, minthogy egy eróziós bázishoz 
tartoztak, egyidejűek.

A Fő-barlang szintjének keletkezési korát a felvégi ág szugolyában 
található gorcnak esetleges kövületei adhatják meg. E barlangnak leg
régibb üledéke kétségtelenül e pataki gorcnak az anyaga, mert abban az 
időben rakódott le, amikor a Fő-barlangon végig még búvópatak folyott - 
át. A Fő-barlangnak tetemesebb, főleg agyagos és kőbuckós üledéke, 
amelyben annyi állati csont raktározódott fel, már valamivel fiatalabb, 
mert már a szárazzá vált és a már megnyílt barlangban halmozódott fel, 
amikor már állat és talán az ember is be-bejárogathatott, ott lakhatott.
E legfelső szintáji barlangunk e helyütt, a szurdokban, a legrégibb. És 
a barlang kialakulásától majd megnyílásától a jelenig felraktározódott 
üledékek valamennyiét megtalálhatjuk a Fő-barlangban.

Az 5 —6 m.-es barlangi szint üregeiben a 20 m.-es szintnek, a 
Fő-barlang legrégibb rétegeinél csak fiatalabb korú lerakódásokat talál
hatunk. S méltán, mert az alantabb fekvő barlang csak később kelet
kezett, és még később nyílott meg. A Bronz-barlang és a Ló-lik lég-
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régibb üledékeinek egyívású társait a Fő-barlangnak csak felsőbb, fiatalabb 
rétegeiben találjuk meg.

A nagyviz szintjében nyíló fülkék, lyukak és más egyéb üregeibe • 
erdei, mezei, és édesvízi élő állatainak hullái kerülhetnek, míg a kisviz 
szintjének rejtett üregeibe főleg homok, kavics kerül, s csak elvétve né
hány állat, növény maradvány.

A barlangok és főleg a barlangi szintek geologiai korának a meg
határozása, nemcsak a barlangok korának tüzetesebb ismeretére vezetnek, 
hanem, mivel itt az alszini és a felszíni erózió együtt járt, a barlangok 
lerakódásai kormeghatározók lehetnek a völgyi terraszokra nézvést is.

Említettük már, hogy amikor a folyóviz eróziójában némi nyugalom 
áll be, akkor a folyó feltölt s ugyanakkor a barlangok tágulnak és a 
horizontális irányban terjeszkednek ki. Míg a Vargyas-patak szurdokának 
mészköveiben barlangi szintet oldott ki, addig a szurdokon kívül a 
lágyabb kőségek között szélesen teregetve el hordalékát tágulatokat terem
tett. Barlangi szint és elegyengetett völgyfenék egyazon folvónak egyazon 
időben alkotott morfológiai képződményei, amennyiben az akkori folyónak 
egy és ugyanaz az erózió bázisára ill. — ha a karsztosodásra jelentős 
karsztvíz (földalatti viz) nívójára vonatkoztatjuk — ugyanarra a karszt 
fenékre vonatkoznak. Barlangi szint és folyó terrasz egyidejű alkotások 
s igy a bármelyikőjük lerakódásaiban talált kövületek a morfológiai szin
tezésnél mindkét formáció korának megállapítására felhasználhatók

Tekintettel arra az általános körülményre, hogv a völgyi terraszok- 
nak jobbadán kavicsos és homokos, szóval durva törmelékes lerakódá
saiban vajmi ritkán akadunk kövületekre, míg a barlangoknak finomabb 
és védettebb helyén felraktározódott lerakodásai ugyancsak bőviben vannak 
a kövületeknek, erre való tekintettel a barlangi kövületeknek sztratigrafiai 
érvényesítése igazán jelentőssé válik.

A barlangok kövület gazdagsága, leleteinek, főleg az emberi vonat- 
kozásuaknak nagy változatossága, pontosabb szintezését engedik meg a 
külömben csak nagyjában tagolt fiatalabb korú geologiai formációknak. 
A lerakódások kövületeiből a lerakódások geologiai kora határozható meg 
és e lerakódásokból, minthogy bizonyos térszíni formációkhoz kötvék, e fe
lületi formák kialakulásának ideje önkényt adódik. E morfologiai képződ
mények mindig bizonyos felületi szintekhez, valamely arculati nívóba 
sorakoztathatok s igy lépésről-lépésre haladva a régi felületek marad
ványainak szintezésével, párhuzamosításával, az egy helyütt — teszem 
azt barlangban — megállapított destrukciós felületnek kövületekkel igazolt 
kora, az egyazon szintbe sorakoztatható arculati formációk földtörténeti 
korának megállapítására használható.

Az itteni Fő-barlang szintjébe az u. n. városi terrasz esik. E terrasz
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kora felsőpleisztocén. Pontosabb korát még nem ismerjük. Még nagyol- 
tabb megállapítású az ennél fiatalabb terraszok korának meghatározása, 
noha ezek, minthogy közelebb esnek hozzánk és már az ősember, sőt a 
történeti korban élő ember szemei előtt lejátszódó folyómeder változá
sokról adnak felvilágosítást, e fiatalabb terraszok és árterek korának 
pontosabb megállapítása még kívánatosabb.

Ma a barlangi lerakódások földtörténeti párhuzamosításának még 
csak a kezdetén vagyunk. Az inkább antropológiai jelentőségű kormeg
határozások még nincsenek összeegyeztetve geologiai szintezésnek eled
dig megállapított tényeivel.

Hazánknak egyre sokasbodó barlangi leletei e fennebb felvetett 
kérdések megvilágítására egyre kedvezőbb fényt derítenek. Ezúttal egy 
barlangrendszer kialakulásának földtörténeti meghatározhatására utaltunk, 
miután eleve figyelemmel kisértük a barlangoknak egy egységes barlang- 
rendszerbe való tömörülését. A barlangrendszer folyóvölggyel kapcsolatos 
s igy a barlangok gazdagabb leletei által megadott kormeghatározások 
felhasználhatóságára utaltunk akkor, mikor a barlangi szinteket a völgyi 
terraszokkal hoztuk összhangba. Ezzel meg a hazai folyórendszerek 
bonvodalmas vízhálózatának paleogeografiai kialakulását kutathatjuk 
nyomról-nyomra.

A barlangoknak ezt a jelentőségét C h o l n o k y  J e n ő  professor a Bizott
ságnak 1911. évi február hó 24.-én tartott szakülésén méltatta éppen 
Alföldünk vízhálózatának kialakulására való utalással.

Soraimmal csak alkalmaztam Cholnoky professornak ezt a felvetett 
eszméjét, amennyiben rámutattam a homoródalmási barlangok ebbéli 
jelentőségére, valamint a terület sztratigrafiájának ama kérdéseire, amely 
okfejtéseiben a barlangi kutatások megadta, hova-tovább egyre széles- 
bedő megfigyeléseket nem nélkülözheti. S ezzel hazánkban a barlang- 
kutatásoknak ujabb, tágasabb tere nyílhatik meg.

Budapest, 1913, január 3.



B A R L A N G K U T A T Á S
(HÖHLENFORSCHUNG.)

BÁND I. I9J3. H EFT 3.

Das Homoród-Almáser Höhlensystem und seíne 
Ausbíldung.

Von D r . G á b r i e l  S T R Ö M P L J)

lm Komitate Udvarhely, in dér Gemarkung dér Gemeinde Homoród- 
almás liegen die Höhlen dér Vargyas-Schlucht. F r a n z  P o d e k  hat sie aus- 
führlich beschrieben2; und giebt auf seiner Karte etvva 20 Höhlungen an.

Meine gegenwártige Mitteilung bezweckt eine Zusamnienfassung  
dér von P o d e k  beschriebenen Erscheinungen. Besonders das systematische, 
reihenweise Auftreten dér Höhlen ist es, vvas ich hier nachweisen möchte, 
um dann, sovveit es nach den bisherigen Forschungen möglich ist, die 
Skizzierung dér Ausbildung dieses Höhlensystems zu versuchen.

Die Vargyas-Schlucht durchbricht eine dér Kalksteinklippen des 
Klippenzuges dér Kárpátén, die jurassischen Alters und zwischen die 
weichen Sandsteine dér Kreideperiode eingekeilt ist. Die in den aus 
vveicherem Gestein bestehenden Gebirgszügen gelegenen Táler und Berge 
zeigen sanft abfallende Lehnen, wáhrend die im hárteren Kalkstein be- 
findlichen Táler schluchtartig eingeschnitten sind.

Die grööte dér Homoródalmáser Höhlen ist die Haupthöhle, deren 
Mündung sich etwa 20 m. hoch über dem Bachbette befindet. In gleicher 
Höhe, nicht vveit von dieser Mündung, öffnen sich zwei weitere Höhlun
gen. Allé drei Öffnungen liegen in einem Niveau.

Die Haupthöhle selbst ist von dér Mündung nach abwárts und 
aufwárts vveit verzweigt. Dér Verlauf dér Gangé ist zickzackartig, ihr 
Gefálle — abgesehen von den durch einzelne von dér Decke herab- 
gestürzte Blöcke verursachten Unterbrechungen — ein stetig abwárts 
gerichtetes, welches dem Lauf dér Vargyas folgt. Die an mehreren Stellen 
zu Sálén ervveiterten Gánge verzweigen weiter oben, um dann blind zu 
enden. Am Ende eines derart blind auslaufenden Ganges findet mán 
einen 2—3 m. hohen Schuttkegel, dessen Material aus grobem Sand, 
Grande und kleinkömigem Schotter besteht, meistens von quarzigem

*) V orgelegt in d é r  F ach s ilz u n g  d é r  K om m ission  fü r  H öh lcnkunde, am  30. N o
v em ber 1912.

*) F . PODEK: D as H om oród-A lm áser H öh lengeb ie t (Verh. u. M itteil. d . S ieben- 
b ü rg isch en  V ereins f. N aturw iss. Bd. 40.) N ag y szeb en , 1910. —  M it L itera tu rverzeichn iö .
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Gestein. Dieser gut aufgeschlossene, wahrscheinlich von Schatzgrábern 
durchwühlte Schuttkegel zeigt eine geschichtete Struktur; es ist daran 
die verworrene Streifung dér von Báchen abgelagerten Schuttkegel zu 
erkennen. Sein aus Geröll und Kiesel-Schotter bestehendes Matéria) kann 
nur vöm blinden Ende des weiter nicht zu verfolgenden Ganges her in 
das Innere dér Höhle gelangt sein, wo sich das Geröll ausbreitete und 
abgelagert wurde. Es steht somit unzweifelhaft fest, dafi dér Schuttkegel 
durch das Flufiwasser in die Höhle geschwemmt und abgelagert wurde.

Die Haupthöhle stellte alsó zűr Zeit, als sich dér Schuttkegel 
bildete, das Bett eines reissenderen unterirdischen Baches dar, eine Bach- 
Höhle, die aber jetzt schon trocken liegt.

Gegenüber dér Haupthöhle mit ihren zwei Fenstern, am jenseitigen 
Ufer dér Vargyas, befinden sich ebenfalls an einer steilen Felswand und 
in gleicner Höhe tiber dem Bache die Tatár-lik (Lócsür) genannten 
Höhlungen. Es sind dies keine Löcher, sondern Wölbungen, tunnelartige 
Höhlungen, denen anzumerken ist, dafi es nur erhalten gebliebene Partién 
einer einstmals geráumigeren, lángeren Höhle sind. Die VVand dieser 
beiden Höhlen ist glattgespült, ihre nach zwei Seiten mündenden Ein- 
gánge weit, wie Tunnelöffnungen. Auch dér Boden ist gleichmáfiig eben 
und den glattgespülten Fels bedeckt nur eine dünne Erdschichte.

Diese Höhlungen mit ihren weiten Eingángen mögen ebenfalls durch 
eine Niveau-Vertiefung dér Schlucht blosgelegt worden sein, die Glátte 
ihrer Formen und Wánde láfit auf die Wirkung eines reissenden, unter
irdischen Baches schlieí3en. Die Höhlungen verdanken ihren Ursprung 
mehr dér chemischen, lösenden Wirkung des Wassers, als dér mecha- 
nischen Wirkung des Geschiebes und da die heutige an dér Oberfláche 
fliessende Vargyas viel Geröll mit sich führt, so werden wir zu dér An- 
nahme geführt, dafi dér von grobem Geröll freie Bach ein unterirdischer 
Höhlenbach gewesen sei. Die Spuren dieses Baches sind bereits in dér 
Haupthöhle zu finden und da das Tatár-lik mit dér Haupthöhle in 
gleichem Niveau liegt, so sind die gegenwártig an beiden Ufern dér 
Vargyas liegenden Höhlen als Überreste einer vormals zusammenhán- 
genden, durch einen Bach ausgewaschenen groöen Höhlung zu betrachten.

Die beiden Wölbungen des Tatár-lik Hegen im sogenannten W7inkel 
dér reissendsten Biegung dér Vargyas, in dér gegen den Bach geneigten 
Gesteinskante einer hoch aufragenden Felswand, so etwa wie die Eisen- 
bahntunnele in den vorspringenden Bergwánden. Dieser Felsvorspung 
wird an drei Seiten von den Fluten dér Vargyas bespült, die Schlucht 
umgiebt ihn von drei Seiten und da die Höhlungen des Tatár-lik nur am 
k'amme dieses Vorsprunges zu finden sind, so ist die Zerstörung dér 
übrigen Teile dér Höhle wohl dem unterirdischen Laufe dér Vargyas
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zuzuschreiben. Die oberfláchliche Vargyas hat ihr Bett kontinuierlich 
vertieft und damit die einstige, etwa 20 m. über dem heutigen Bett 
gelegene Höhle gleichsam zerschnitten, sodafi nur die im Winkel dér 
Biegung gelegenen Partién intakt geblieben sind.

Das zweite tiefere Niveau dér Höhlen ist ebenfalls in dér Wand 
des Csudálókő festzustellen. Am bekanntesten ist die Bronzhöhle, 
5—6 m. über dem heutigen Bette des Baches gelegen. In geringer Ent- 
fernung davon, in gleicher Höhe befindet sich wieder eine kleine Höhle, 
weitertin sind entlang dem felsigen, mit Gestrüpp dicht bewachsenen 
Bachufer an mehreren Stellen kleinere Höhlungen im Felsen zu finden, 
die sich in dieses 5—6 m. hoch gelegene Niveau einreihen lassen. Dórt, 
z. B. wo die Felsnadel des Csala-tornya emporragt, gerade über dem 
Bachbett liegt die Lólikliöhle mit ihrem grossen Eingang.

Eine besondere Gruppé bilden die kleineren Höhlungen, Nischen 
und klaffende Spalten, die im Niveau des Baches liegen. Diese am FuU 
dér Felswánde angeordneten Nischen sind besonders an solchen Stellen 
deutlich sichtbar, vvo das Bachvvasser den Fufl dér Felswand blosgespült 
hat. Hier ist die lösende und erodierende Wirkung des Flufiwassers an 
lángén, flrstartig vorspringenden Felskanten zu beobachten. In dieses 
Niveau gehören ferner die am Rande des Bachbettes entspringenden 
grófién Quellen, die bei hohem W asserstand das in die Tiefe dér Felsen 
verschwundene Wasser dér Vargyas so reichlich wiedergeben.

Dieses letztere Niveau dér Felshöhlungen latit sich tatsáchlich nur 
mit dem Hochvvasserstand ganz genau bezeichnen, da bei niedrigem 
Wasserstand das Schluchtbett dér Vargyas völlig trocken gelegt wird.

Die zwischen den Stellen, an welchen das W asser versiekért und 
zwischen denen, wo es wieder hervortritt, vorauszusetzenden verbor- 
genen Abschnitte ergeben das unterste Niveau dér Felshöhlungen, das 
Niveau, welches dér niedrige W asserstand dér Vargyas bezeichnen 
würde. Seine Tiefe ist nicht genau festzustellen und auch sein Verlauf 
nur zu ahnen. Seine tatsáchliche Existenz jedoch wird durch das zűr 
Zeit des niedrigen Wasserstandes im oberen Teil dér Schlucht ver- 
sickernde und am unteren Ende wieder hervortretende Wasser bewiesen.

In diesem unter dem gegenwártigem Bachbett gelegenem Niveau 
ist dér Prozeíü dér Höhlenbildung jetzt im Gangé begriffen, wáhrend die 
in dem Niveau des Hochwasserstandes gelegenen verborgenen Gangé 
bereits an dem Punkte dér Entwicklung haltén, wo sie im Begriff sind, 
zu trockenen Höhlen zu werden, vorausgesetzt natürlich, da(3 die Var
gyas-Schlucht noch immer im Stádium dér Erosion begriffen ist.

Die oben beschriebenen Niveaus dér angeführten Höhlen und den 
Verlauf dér übereinander gelagerten Höhlen zusammenfassend, erkennt
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mán überall die Wirkung des Wassers dér Vargyas. In dér Haupthöhle 
den vöm Bach gebildete Schuttkegel, im Tatár-lik den ausgewaschenen 
Tűnnél, ferner die zűr Zeit des Hochvvassers ausgenagten Nischen und 
besonders die bei niedrigem Wasserstande erkennbaren verborgenen 
Höhlungen. Alles das sind Bevveise dér heimlichen Tátigkeit dér Vargyas. 
Die an den wechselnden Wasserstand dér Vargyas gebundenen Höhlun
gen sind zweifellos infolge dér Wirkung des Wassers entstanden, ihr 
Ausbildungsprozefi ist noch in dér Gegenvvart zu verfolgen. Die Aus- 
bildung dér beiden oberen Niveaus ist ebenfalls dér Vargyas zuzuschrei- 
ben; die Wirksamkeit des vormals höher, aber ebenfalls in den Tiefen 
des Gesteins strömenden Baches wird noch jetzt durch die Form, Lage 
und die Ablagerungen dér betreffenden Höhlungen bewiesen. Demnach 
verdankt das ganze Höhlensystem, das aus vier deutlich unterscheidbaren 
Niveaus von Höhlungen besteht, dem Vargyasbach seinen Ursprung. 
Die Ausbildung des Höhlensystems aber ist aus dér Entwicklung des 
Vargyasbaches und seiner Schlucht zu erkláren.

Die Vargyasschlucht1) ist nicht spelaeischen Ursprungs, sondern 
ein Canon, dér seine Entstehung einer plötzlich erfolgten Erosion und 
nicht dem Einsturz von Höhlendecken verdankt.

Oben habén wir von einem von dér Vargyas abhangigem Höhlen
system gesprochen und nun, da wir dieses Höhlensystem in den Rahmen 
dér Vargyasschlucht, alsó dér morphologischen Umgebung dér Höhlen 
einfügen wollen, geschieht dies mit Hinweis auf eine von dem Höhlen
system unabhángig erfolgte Ausbildung dér ebenfalls durch den Vargyas- 
Bach ausgenagten Schlucht. Hier liegt ein anscheinender Widerspruch 
vor, denn es werden einer Ursache zwei Wirkungen zugesclirieben. 
Dieser Wiederspruch schwindet aber sofort, wenn mán die oberirdische 
und unterirdische, mit anderen Worten, die im Bachbette und die im 
Felsinnern wirksame Tátigkeit des Wassers gesondert ins Auge fafit.

Bereits bei dér Besprechung dér einzelnen Höhlenniveaus ist es 
aufgefallen, dafi sich die Anordnung dér Höhlen mit dér Topographie dér 
Schlucht, beziehungsweise des oberirdisch fliessenden Baches nicht deckt. 
Besonders in dér obersten Höhlenserie, an dér bereits völlig trocken 
liegenden Haupthöhle und im Niveau des Tatár-lik ist diese Abweichung 
auffallend, die einen eigenartigen Eindruck macht, sobald mán den Typus 
dér allgemeiner bekannten, sogenannten Einsturztáler spelaeischen Ur
sprungs (Tordaer Schlucht, Táler von Áj und Szádelő) vor Augen hált. Wáh- 
rend bei den Tálern spelaeischen Ursprungs jede Spur dér Haupthöhle ver-

■) G. STRÖMPL: A V argyasszu rdoka. F ö ld ra jz i K özlem ények. 40  k. p. 2 2 3 — 26. 

B udapest, 1912.
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schwunden ist und in diesen Tálern nur die Überreste dér altén Höhle : 
dér Kamin, blinde Nischen etc. zu finden sind, ist in dér Vargyas- 
schlucht und besonders im obersten Niveau derselben sozusagen das 
ganze Höhlensystem unversehrt erhalten.

Die gevvundene und mit ihren Biegungen tiei in das Gestein ein- 
schneidende Vargyas hat die Schlucht geschaffen und durch ihr Ein- 
schneiden die eine Halle (den Eingang) und einige Seitengánge (die 
Fenster) dér Haupthöhle aufgeschloGen. Die von dér Biegung einwárts 
gelegene Haupthöhle blieb unversehrt, vváhrend dér zwischen die beiden 
Schenkel dér Biegung in den „Winkel“ fallende Gang, das jetzige Tatár- 
lik von zwei Seiten abgeschnitten wurde, so daC nur dér Teil dér ein- 
stigen Höhle erhalten blieb, den gegenwártig die Felspfeiler des Winkels 
schützen. Die wiederholten Abweichungen des Laufes des oberirdischen 
und unterirdischen Baches in diesem Höhlenniveau sind, da die Höhlen 
zugánglich und gangbar sind, jeden Zweifel ausschlieOend festzustellen. 
In den unteren Niveaus ist diese Feststellung nicht mehr so leicht.

Die in dem 5—6 m. Niveau an den Schluchtwánden mündenden 
steiler abfallenden Höhlen weisen auf einstige unterirdische Wasserláufe 
hin. Was sich an dér Stelle des heutigen Bettes befand, wurde durch 
die Erosion des Baches im Laufe dér Zeiten zerstört.

Áhnliche VerháltniBe finden wir bei den Höhlen, die im Niveau 
des Hochwasserstandes liegen. Die dem Ufer entlang am Fufie des 
nackten Felsens sichtbaren Nischen sind noch an den oberirdischen Lauf 
des Baches gebunden, die durch das versickernde W asser gespeisten 
Höhlungen aber, deren unteres Ende die bei hohem Wasserstand her- 
vortretenden Karstquellen bezeichnen, sind bereits das Ergebnis dér 
vöm oberirdischen Bache unabhangigen unterirdischen Wasserláufe.

Die auch bei niedrigem Wasserstand mit W asser gefüllten unter
irdischen Höhlungen liegen bereits auch unter dem Bachbette. Dem 
gewundenen Lauf des Baches können aber auch diese nicht folgen, da 
das W asser in den Gesteinsspalten dér Felsvorsprünge und Felsnischen 
kürzere Wege findet.

Die zweifache Arbeit dér Vargyas, die hauptsáchlich chemisch 
löscnde Tátigkeit des unterirdischen Laufes und die rapid abschleifende 
des oberirdischen W assers ergiebt als Resultat die zwiefache Ausbildung 
dér oben beschriebenen morphologischen Erscheinungen. Bei niedrigem 
Wasserstande námlich bildet das in die Tiefe versickernde W asser infolge 
seiner lösenden und nagenden Wirkung nur Höhlen aus, wáhrend bei 
hohem Wasserstande nicht die ganze Wassermenge in den Spalten und 
RiCen verschwinden kann, sodafi das in dér Schlucht wogende W asser 
das Bachbett ausschleift und die felsigen Ufer unterwáscht. Das unter-
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irdische Wasser ist somit dem oberirdischen Bache in seiner vertiefenden 
Arbeit hier voraus und lockert mit seinen Höhlungen die Sohle des 
Bettes, wodurch auch die Arbeit des oberirdischen Laufes beschleunigt 
wird. Aber nur un tér dem Bachbett und an den Ufern.

Dér Ausbildungsprozefi mag folgender gevvesen sein.
Am Grunde einer breit ausgearbeiteten Talsohle (levantinischen 

Alters ?) strömte die Vargyas in trágen Windungen dem vielleicht noch 
verschlofienen See des Bárcaságer Beckens zu. Dann öffnet sich die 
Alsórákoser Schlucht des Olt, dér See erhált einen Abflufi, wodurch die 
Erosionsbasis dér Vargyas plötzlich sinkt und dér Bach unter Beibe- 
haltung seiner Windungen rapid tiefer dringend sein canonartiges Tál 
aushöhlt. Dieser CarTon ist heute nur mehr in dem hárteren Gestein, 
namentlich in dér Vargyasschlucht sichtbar. Hier befinden sich auch 
die Höhlen, deren Bildung nach dér Vertiefung dér Erosionsbasis ihren 
Anfang nahm ; da aber ihre Ausbildung auch durch die lösende und 
abschleifende Wirkung des W assers beschleunigt wurde, bildeten sie sich 
früher aus als die Schlucht selbst. Durch die stetig fortschreitende Ver
tiefung dér Schlucht wurden sodann einzelne Gangé des Höhlensystems 
zerstört, wáhrend andere unversehrt aufgeschlofien wurden.

Die Senkung des Wasserlaufes und auch des Grundwasserniveaus 
war keine kontinuierliche. Sowohl in dér oberirdischen Erosion, als auch 
in dér unterirdischen Korrosion trat eine gewifie Periodizitát ein. Erstere 
ist an den Terrassen des Vargyastales sichtbar, letztere an den ein- 
zelnen Höhlenniveaus. Die ruhigeren Perioden des Destruktionsprozefies 
sind im Tale durch Auffüllungen angedeutet, wáhrend unter dér Ober- 
fláche, im Felsinneren zu dieser Zeit die sanfter geneigten Korridoré und 
die beinahe horizontalen Seitengánge gebildet wurden. Die lebhaftere 
Betátigung dér destruktiven Kráfte hat in dér Talaushöhlung ihre Spuren 
hinterlassen, wáhrend zu gleicher Zeit in den Höhlen die Trockenlegung 
des Höhlenniveaus ihren Anfang nahm, mit dér Ausbildung dér Kamine, 
dér Trichter und dér sich dér Vertikalen náhernden Gánge.

Fragt mán nun nach dér zeitlichen Reihenfolge dér Ausbildung des 
Höhlensystems, beziehungsweise nach dem geologischen Altér ihrer Aus
bildung, so sind dank dér periodischen Betátigung dér formenden Kráfte 
gewifie Spuren zu finden, die auch auf diese Frage Antwort geben. Dafi 
die höher gelegenen Höhlenniveaus die álteren und zuerst gebildeten sind, 
folgt bereits aus dér Senkung dér Erosionsbasis des Wassers, aus dér 
nach abwárts strebenden abschleifenden Wirksamkeit des Baches, ob 
dieselbe sich jetzt oberirdisch oder unterirdisch betátigt. Das Neuaufleben 
dieser Wirksamkeit kennzeichnet die Ausbildung dér ausgehöhlten For- 
men, — hier die Schlucht und die Höhlungen —, wáhrend die Abnahme
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dér Erosion sowohl übertágig als unterirdisch, eine Erweiterung dieser 
Táler und Höhlungen, eine Verbreiterung in horizontaler Richtung bewirkt. 
Mit dieser Verminderung des Gefálles geht die Ablagerung und Ansamm- 
lung des Bachgerölls parallel. In oberirdischen Tálern wird dies durch 
die Ablagerungen dér Talterrassen, in den Höhlen durch eingeschlemmte 
sandige und tonige Sedimente angedeutet. Sind in diesen Sedimenten 
Fossilien eingeschlemmt oder abgelagert worden, so láfit sich auch das 
geologische Altér derselben feststellen.

Die stratigraphische Sonderung dér Höhlenniveaus und die Fest- 
stellung ihres geologischen Alters ist folgendermassen durchzufíihren :

Die im gleichen Niveau liegenden Höhlen sind, da sie dér gleichen 
Erosionsbasis angehören, gleichaltrig.

Die Entstehungszeit des Niveaus dér Haupthöhle láfit sich auf 
Grund dér in dem Schuttkegel des oberen Gangabschlufies eventuell auf- 
findbaren Fossilien feststellen. Die álteste Ablagerung dieser Höhle bildet 
zweifellos das Material jenes vöm Bache gebildeten Schuttkegels, dér zu 
einer Zeit abgelagert wurde, als die Haupthöhle noch vöm unterirdischen 
Bach durchströmt war. Das an Mafie bedeutendere, hauptsáchlich aus 
Tón und Steintrümmern bestehende Sediment dér Haupthöhle, in dem 
sich soviel Knochen anháuften, ist bereits etwas jünger, da es in dér 
bereits ausgetrockneten und zugánglich gewordenen Höhle abgelagert 
würde, als die Tiere und vielleicht auch dér Mensch dieselbe besuchten 
und daselbst ihre Wohnstátte aufschlugen. Diese Höhle des obersten 
Niveaus ist hier in dér Schlucht die álteste. Und sámtliche von dér Aus
bildung, sodann von dér Eröffnung dér Höhle bis auf die Gegenwart 
angesammelten Ablagerungen sind in dér Haupthöhle zu finden.

In den Höhlungen des 5—6 m. Niveaus sind nur jüngere Abla
gerungen zu finden als die áltesten Schichten dér Haupthöhle im 20 m. 
Niveau. Dies ist auch natürlich, denn die tiefer gelegene Höhle ist erst 
spáter entstanden und noch spáter zugánglich geworden. Gleichaltrige 
áltere Ablagerungen mit denen dér Bronzhöhle und des Lólik trifft mán 
erst in den oberen, jüngeren Schichten dér Haupthöhle an.

In die im Niveau des hohen Wasserstandes mündenden Nischen, 
Löcher und andere Höhlungen können die Körper von rezenten Tier- 
formen des Waldes, Feldes und des Süfiwassers gelangen, wáhrend in 
den verborgenen Höhlen des niedrigen Wasserstandes hauptsáchlich Sand 
und Schotter abgelagert wird und nur vereinzelt auch tierische oder 
pflanzliche Überreste.

Die Feststellung des geologischen Alters dér Höhlen und besonders 
dér Höhlenniveaus führt nicht nur zu einer eingehenderen Kenntnifi des 
Alters dér Höhlen selbst, sondern, da hier unterirdische und oberirdische

B arlangku tatás 1913. III. füzet. 10
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Erosion parallel verliefen, sondern auch zu einer Altersbestimmung dér 
Talterrassen auf Grund dér Höhlenablagerungen.

Wie bereits erwáhnt, erfolgt, sobald in dér erodierenden Tátigkeit 
des Wassers einigerma(3en Ruhe eintritt, eine Auffüllung des Flufies und 
zu gleicher Zeit werden die Höhlen erweitert und gevvinnen an hori- 
zontaler Ausdehnung. Wáhrend dér Vargyasbach im Kalkstein dér 
Schlucht ein Höhlenniveau ausnagte, stellte er aufierhalb dér Schlucht in 
dem weicheren Boden, sein Geröll breit ausladend, Enveiterungen her. 
Das Höhlenniveau und die geebnete Talsohle sind gleichzeitig entstan- 
dene morphologische Bildungen desselben Flufies, da sie sich auf die 
gleiche Erosionsbasis des einstmaligen Flufies, oder — wenn es sich um 
ein für die Verkarstung Bedeutung besitzendes Karstwasser (unterirdi
schen Wasserlauf) handelt — auf den gleichen Karstboden beziehen. 
Das Höhlenniveau und die Flufiterrassen sind gleichzeitige Bildungen und 
deshalb sind bei einer morphologischen Nivellierung die in den Abla- 
gerungen des einen oder anderen gefundenen Fossilien zűr Altersbe
stimmung beider Formationen verwendbar.

Dér Reichtum dér Höhlen an Fossilien, die grófié Abwechslung dér 
Höhlenfunde, besonders jener, die zum Menschen in Beziehung stehen, 
gestatten eine genauere Einteilung dér übrigens nur im allgemeinen 
gegliederten jüngeren geologischen Formationen. Aus den Fossilien dér 
Ablagerungen láfit sich das geologische Altér dér Ablagerungen bestimmen, 
und aus diesen Ablagerungen ergiebt sich, da sie an gewisse Terrain- 
formationen gebunden sind, die Zeit dér Ausbildung des Oberfláchen- 
reliefs von selbst. Diese morphologischen Bildungen lafien sich stets in 
gewifie Niveaus dér Oberfláche einordnen und so ist, schrittweise fort- 
schreitend, durch die Nivellierung und Parallelisierung dér Überreste dér 
altén Oberfláchen das an einer beliebigen Stelle — z. B. in einer Höhle
— auf Fossilien basierte gelogische Altér irgend einer Destruktionsfláche 
auch zűr Altersbestimmung dér übrigen in ein Niveau gehörigen Ober- 
fláchen-Formationen verwendbar.

W ir stehen erst am Anfang dér geologischen Parallelisierung dér 
Höhlenablagerungen. Die Altersbestimmungen besitzen bisher sámtlich 
mehr anthropologische Beziehungen und sind mit den bisher festgestellten 
Befunden dér geologischen Nivellierung noch nicht in Übereinstimmung 
gebracht.

Die sich stetig mehrenden Höhlenfunde Ungarns werfen auch auf 
die oben umschriebenen Probleme ein immer klareres Licht. Hier habén 
wir auf die geologische Bestimmbarkeit dér Ausbildungszeit eines Höhlen- 
systems hingewiesen, nach dem wir vorher die Vereinigung dér Höhlen 
in ein einheitliches Höhlensystem verfolgt habén. Das Höhlensystem steht
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mit einem Flufítale in Zusammenhang und so habén wir auf die Ver- 
wendbarkeit dér durch die reicheren Höhlenfunde gegebenen Altersbes- 
timmungen hingewiesen, als wir die Höhlenniveaus mit den Flufiterrassen 
in Übereinstimmung brachten. Damit láGt sich aber die palaeogeogra- 
phische Entwicklung des komplizierten Netzes dér ungarischen Fiüsse 
Schritt für Schritt erforschen.

Diese Bedeutung dér Höhlen hat auch Professor E u g e n  v . C h o l n o k y  

in dér Komissionssitzung am 24. Február 1911. gewürdigt mit einem 
Hinweis auf die Entwicklung dér Hydrographie des Alföldes.

Mit diesen Zeilen habé ich nur die von Professor C h o l n o k y  auf- 
geworfene Idee auf einen Spezialfall angewendet. Und damit kann sich 
den spelaeologischen Forschungen ein neueres, weites Gebiet eröffnen.

Budapest, 3. Januar 1913.

Die práhístorísche Fauna dér Legényhöhle bei 
Pilisszentlélek.

Von D r . T h e o d o r  K o r m o s .

(M it 1 T ex tfigu r im u n g a risch en  T e x t.1)

Dér verdienstvolle ungarische Práhistoriker, Herr Direktor L u d w i g  

B e l l a  nahm mit Herrn Dr. O t t o k á r  K a d ic  im Mai des Jahres 1911. in 
dér Legényhöhle an dér Westseite des Pilisberges wáhrend fást drei 
Wochen Ausgrabungen vor. Diese Arbeiten brachten zwar leider keine 
neueren Spuren des pleistozánen Urmenschen zutage, entbehren aber 
deshalb nicht dér interessanten Resultate. Direktor B e l l a  stellt in seinem 
über die Grabungen erschienenen vorláufigen Bericht2) auf Grund dér 
Funde fest, daí3 die in Rede stehende Höhle in dér Neolith-, Bronz- und 
Hallstatt-Periode, besonders aber wáhrend dér letzteren wiederholt dem 
práhistorischen Menschen als Zufluchtsort gedient hat. Derselbe Bericht 
bringt auch eine Beschreibung dér Höhle.

J) E rk lá ru n g  d é r  T ex tfigu r. (Siehe im u n g a r. T ex t, Seite 110.) F ig . 1, Spalax. hun
garicus hungaricus NHRG a u s  d é r  L eg én y h ö h le . a  =  S cap u la  von  d é r  Seite  b e t r a c h te t ; 
h  =  S capu la  von  oben  b e tr a c h te t ; c =  U ln a ; d  =  R ad iu s ; e = H u m erus ; f  =  S chádel 
v on  oben  b e tra c h te t;  i =  T ib ia  u u d  F ib u la  z u sa m m e n g e w a c h se n ; k  =  F em ur. Sám tliche 
F ig u ren  in  n a tü rlich er G röűe. An d en  F ig u ren  f. u n d  h . is t  d ie  E in sc h n ü ru n g  d e s  N asale 
deu tlich  s ich tb a r. (Sám tliche F ig u re n  n ach  d é r  N a tú r  g eze ich n e t von  ALADÁR HAZAI.)

2) BELLA L A JO S: U jab b  haza i b a rlan g k u ta tá so k . A ichaeo log ia i É rtes ítő  XXXII. 
B ánd, N r. 4 , p . 3 6 1 — 365. 1912.
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