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A magyarbodzai aurignacien.
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A részletes térképek átnézése közben s olyan régi helynevek után 
kutatva, melyek hazánk történelemelőtti eseményeinek tanulmányozása 
közben útmutatóul szolgálhatnának, egy izben a 23. öv, XXXIV. rov. 
(.Magyarbodza) jelű térképlapon, az 1191 és 1128 m.-es magassági 
pontok közt a „ V a l e a  c r e m e n e i "  névre bukkantam. „Cremene" ro
mánul tűzkövet jelent s kérdezősködéseimre az odavaló lakosság arról 
értesített, hogy a kérdéses helyen tényleg nagy mennyiségű tűzkő fordul 
elő, melyet nemcsak hogy emberemlékezet óta gyűjtenek, hanem régebben 
árusítottak is. A bodzái szorosba F u ch s K., akkori brassói áll. főreáliskolai 
tanárral tett első kirándulásom alkalmával véletlenül nem a 75,000-es tér
képen Valea cremenei névvel jelölt völgybe, hanem egy másik, ugyan
olyan nevű mellékvölgybe jutottunk, amely Bodzafordulótól Kraszna felé, 
az út jobboldalán terül el. Itt a Dealu Negru (Feketehegy) jobboldali 
lejtőjén számos tüzkőszilánkot és tüzkőmagot találtunk, anélkül azonban, 
hogy jellegzetes formájú szerszámok előkerültek volna; miért is a gyűjtött 
tárgyak kora egyelőre nem volt megállapítható. Ettől kezdve majdnem 
minden évben felkerestem ezt a helyet s mindaddig kutattam, kerestem 
ott, mig végre 1910-ben az igazi pontra bukkanva, több típusos kőszer
számot sikerült találnom.

Minthogy a leletet őskőkorinak tartottam, véleményezésre Dr. H o er -  
n es  M. egyetemi tanár és Szom bathy J. kormánytanácsos, udv. muzeumi 
őr uraknak Bécsbe küldöttem a talált kőszerszámokat, akik feltevésemben 
csakhamar megerősítve, a tárgyakat az a u r i g n a c i e  n-be utalták. Ugyan
azon évben alkalmam volt e kőszerszámokat Rirrot tanárnak Bruxellesben be
mutathatni, aki azokat szintén a késői-aurignacienbe sorozta. Az 1912. 
év nyarán azután Dr. Schm idt R. R. tűbingeni egyetemi magántanár ke
resett fel Brassóban, aki az ásatások egész anyagát átnézte s a közlés
hez szükséges darabokat kiválasztotta. Ez alkalommal Dr. S chm idt úr 
tanításaival és jó tanácsaival látott el, miért is neki nagy köszönettel 
tartozom.

Hogy a költséges ásatásokat könnyebben végezhessem, G r á f J. 
brassói ékszerész urral társultam, a ki vidékünk őstörténelme iránt kiváló 
érdeklődést tanúsít s többizben egyedül is végzett ásatásokat. Vele együtt 
kibéreltük a lelőhelyet, vagyis jobban mondva a Feketehegy összes lejtőit
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a tulajdonos Russu testvérektől, kik az ásatásokhoz szükséges engedélyt 
a legnagyobb előzékenységgel adták meg. Tárgyalásaink közben hatható
san támogattak bennünket Dr. L a cea  C . gimnáziumi tanár és Dr. O l a - 

R om an  V., jelenleg Sepsiszentgyörgyön élő brassói ügyvéd urak, kiknek e 
szívességükért ezúton is hálás köszönetét mondok.

I . ábra. A Valea cremenei vidékének térképe. A lelőhely —|—tel van jelezve.

A lelőhely Brassótól 56 km-re, a Bodzái szorosban, Háromszék- 
megyében fekszik s Brassóból kocsin 6—7 óra alatt elérhető. A zajzoni 
úton Tatrang és Bodola községeken át előbb a Bodzái szoros bejáratánál 
levő Keresztvárra jutunk. Innen széles, jó karban levő út kanyarog balra
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a Várhegy előtt, melyen hajdan (1211 — 1224.) a német lovagrend Kreutz- 
burg nevű vára állt. A 877 m. magas vízválasztót (Predealul) elérve, 
szerpentinákban vezet le az út a Bodza (Buseul) völgyébe, a hol a délről 
jövő Bodza folyó nagy ívben kanyarodik s azután délkeleti irányban 
folytatja útját, majd a Bodzái hegységet áttörve, a román alföldre ér. 
Magyarbodza, Bodzaforduló és Szitabodza községeken át mindaddig foly
tatjuk folyómenti utunkat az út mindkét oldalán levő házak között, mig-

2. ábra Valea cremenc. Kiss terrasz képe a szemben levő hegyoldalról, (-f- =  lelőhely).

nem összeszűkül a völgy'. Itt a balkéz felől emelkedő „Dealu bobőcsi* 
előtt nagy hurkot alkot a folyómeder, jobbra pedig a „Valea cremenei“ 
völgy bejárata látható.

A Bodza folyón átvezető, korlát nélküli hidon átmenve, tüstént a 
völgy s az azon végigfutó kis patak nevét viselő falucskához érünk, mely 
mintegy 25 házból áll. A telep lakói kizárólag szegény igénytelen oláhok, 
kik — minthogy a földmivelés és állattenyésztés nem nyújtanak elég 
módot a megélhetéshez — napszámból tengődnek. A völgy oldalait a 
Feketehegy' (Dealu Negru, 1097 m.) hasonló nevű nyúlványai szolgáltat
ják. (1. ábra).

4 *
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A lelőhely a Cremene-patak jobb partján, a bele torkolló „Párául ál 
ráu“ nevű csermely felett emelkedő házcsoport mellett van. Kis fennsik 
látható itt, mely a vclgy talpa felett 15, s a tenger szine felett 730 m. 
magasságban terül el. Jobbra-balra s az egész hegyoldal mentén vízmo
sások és csúszások vannak. (2. ábra).

1911 junius 17— 18.-án mindent előkészítve, 19.-én tiz munkással 
megkezdtük az ásatást. A rendszeres munkaterv alapjául S c h m id t  R. R.

3. ábra. A lelőhely képe a kimért három szög jelző pontjával (a). A kép a terraszszerű
ásatást m utatja be.

módszere szolgált. Mindenekelőtt egy háromszöget tűztünk ki, amelynek 
egyes pontjain 2 m. hosszú, centiméteres beosztással ellátott vasrudakat 
verettem a földbe. Az volt a célom, hogy az ily módon kitűzött három
szögű földtömböt köröskörül szabaddá téve, a rétegzést pontosan nyomon 
követhessem. Hogy azonban ez megtörténhessék, igen nagymennyiségű 
lesülyedt és lesuvadt földet kellett eltakarítanunk. Ez úgy történt, hogy 
a háromszög oldalaitól kifelé haladva, lépcsőzetesen emeltük le az egyes 
rétegeket (3. ábra). E közben a következő szelvényt ügyeltem m eg : a 
sárga, pleisztocén lejtőtörmelékből álló fedőréteg alatt, mely lősszerű, kissé
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agyagos homokból áll, kb. 1'60— 1-80 m. vastag, szürke, plasztikus 
agyag következik, melyben — a felszínnel párvonalasan — a 3—5 cm. 
vastag kulturréteg húzódik (4. ábra). A két ponton nagyobb mennyiség
ben jelentkező faszéndarabkák két tűzhelyre engednek következtetni, ame
lyeken több, lapos és nyilván tűzhelyül szolgált homokkő feküdt. Több 
kerekded, hosszúkás ütőkövet is találtam itt, melyeknek anyaga csillámos 
homokkőnek bizonyult s szélükön vagy végükön erős ütési és használati 
csorbák mutatkoztak. Csontoknak, sajnos, nyomát sem találtuk, miért is

4. ábra. A körülvágott szélső földoszlop, (a =  a háromszög jelző pontja.). A sarokban levő 
körben néhány ütőkő, mely a kulturréteg helyzetét jelzi.

a lelet korának meghatározásánál egyedül az eszközök tipológiai megíté
lésére kellett szorítkoznunk.

Nyolc nap alatt a háromszögű földoszlopig mindent letakaritva, 
minthogy sürgős ügyben Brassóba kellett mennem, G rá f  úrnak adtam 
át a munkálatok vezetését azzal a szándékkal, hogy 2—3 nap múlva 
ismét visszatérek. Azonban nem igv történt! Már a második nap után 
táviratot kaptam, amelyben G r á f  úr arról értesített, hogy a további ása
tást a hatóság betiltotta s a gyűjtött anyagot elkobozta. Ez ellen a — 
minden jogot kigunyoló — erőszak ellen már a „Földtani Közlöny “ ha
sábjain tiltakoztam,1) miért is ezúttal minden további megjegyzéstől elállók.

■) TEUTSCH GYULA : A m agyarbodzai ásatások akadályai. (Földt. Közlöny, XVII. 
köt 759—762. 1.). Budapest, 1912.
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Ez a körülmény megakadályozta ugyan az ásatás befejezését, de azért 
azt hiszem, hogy az eddig gyűjtött anyag ismertetése is hasznára válik 
a tudománynak.

a b e  d

e f . . . .  g 5. ábra a, d =  peremes á rv éső k ; b, c =  oldalhegyű árvésők ; e, g =  kivájt végű
árv éső k ; f  =  oldalhegyűvéső ferde szilánkolással a csúcs körül.

Az archaeologiai anyag ismertetése.

A Bodzaszoros ősembere szerszámainak anyagát a Feketehegy-en, 
ahol az a sárga agyagba ágyazott kisebb-nagyobb tüzkőgumók alakjában
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fordul elő, helyben találta. Igen sok kőszerszám-hulladékot találhatunk 950 m. 
tengerszint feletti magasságban is. Felfedeztünk azonkívül a Chichereului 
völgyben több oly pontot, hol szerszámkészítő telepek is voltak. Joggal fel
tehető, hogy ilyenek leginkább a kis oldalvölgyek torkolatában lehettek, ahová 
a Bodza folyó s vele együtt a közlekedés útja közel estek. A cremene-völgyi 
tűzkő szürke-fekete szinű és minthogy bőségesen fordul elő, azt hiszem, 
hogy a Bárcaság ősembere még a fiatalabb kőkorszakban is használta; 
annál is inkább, mert itt a neolit konyhahulladékban sokszor hasonló 
anyagból készült kőszerszámok találhatók.

A begyűjtött tüzkődarabok száma, melyekhez a legapróbb hulladékot 
és szilánkot is hozzászámítottuk, egyedül a mi területünkről mintegy 
20,000-re rúg. Határozott alakú szerszám van vagy száz, a kidolgozatlan 
pengék nélkül. A kulturrétegben Gráf egy kis borostyánkő-gumót is talált. 
Borostyánt a Bodzai-szorosban már régebben is találtak.

Arvésők.

A kőipar legjellemzőbb s egyszersmind a kormegállapitás szempont
jából legfontosabb képviselői az árvésők, melyek igen változatos alak so
rozatokban fordulnak elő. Előtérben áll az oldalsó heggyel ellátott árvéső, 
mely úgy készült, hogy egyik, vagy pedig mind a két élét leütötték, mi
által egy, illetőleg két meredek él támadt, melyek a pengeél végein árhegy
ben végződtek. Ezáltal egy és kéthegyií árvésők jöttek létre. Hellyel-köz- 
zel a szerszám vége, a két oldalsó árhegy között nagyobb kivágást visel 
úgy, hogy az eszköz vésőnek és vakarának egyaránt alkalmazható volt 
(„Kantenstichel mit terminaler Kerbe“).

Az oldalhegyű árvésőkhöz számíthatjuk a sarkos v. szögletes véső
ket is. Ezeken csupán az alsó vagy felső pengeél végén eszközöltetett 
kipattintás utján egy kis szöglet. Utóbbi tipus aránylag ritka.

A vésőféleségek egyik jellegzetes formája az ives árvéső. A véső
hegy itt különleges szilánkolással készült, mely az egyik pengeéltől iva- 
lakban halad át a másikhoz, miáltal a hegyet polieder alkotja. Ez a forma 
ritkán sikerült jól, jóllehet több vastag pengeszilánkon további kísérletek 
nyomai láthatók. Az árvésők további csoportjába tartoznak azok a darabok, 
melyeken a vésőhegy az eszköz végének a közepén van. Ezek az árvésők 
középső heggyel, melyeket az ősember egyenletesen, ferdén alkalmazott 
kétoldali szilánkolással hozott létre.

A vésők pengeélei sokszorosan retusozottak. Az árheggyel szem
közt lévő pengevéget néha felületesen kaparónak dolgozták ki, néha a 
hosszanti peremeken nagyobb kicsorbitások, vájulatok mutatkoznak úgy, 
hogy az árvéső mindenféle célra szolgálhatott. A retusozás összhangzás
ban áll a többi szerszámnál észlelhető peremélesítéssel.
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d d ' e e ’
6. ábra. a. b =  sarkos á rv é ső ; c =  árvéső középső heggyel és oldalsó kivájással, 
c' =  ugyanaz, V isszája; d =  íves árvéső, oldalról, d ’ =  ugyanaz, sz ín e ; e =  árvéső 

középső heggyel, színe, e ’ =  visszája.

Kaparok.

Míg a többi szerszámoknál a retusozás alárendelt jelentőségű, addig 
a kaparok megmunkálási módjából ez ipar retusozó eljárását legjobban 
megismerhetjük. Leggyakoribb a kaparópenge, melynek egy vagy mind
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a két vége többnyire csak felületesen kerekített, a pengevégek gondos, 
egyenletes lekerekítése ritka. A pengeél teljes kidolgozása retussal kivétel 
számba megy. A finom szilánkolások sorozatából álló retusozás mindig 
csak az élre szorítkozik és sohasem terjed át az eszköz felületére.

Ugyanez a kidolgozási mód észlelhető a hornyolt kaparóknál (Kerb- 
kratzer, Coche-grattoir), melyeken a retusozás a pengeél egyik vagy mind
két hosszanti oldalán lévő vájulatot eredményezi. Utóbbi esetben csipő- 
formára kivájt kaparó áll elő, mely erre az iparra igen jellegzetes.

E könnyű, pengeidomú kaparok mellett nehéz, egész tüzkőmagból 
készült kaparok is előfordulnak. A szerszám peremének egyrésze mere
deken elhelyezett retusozással le van kerekítve. E kaparok egyike nagyon 
közel áll az Aurignacien csapott élű kaparóihoz (Kielkratzer) s a különb
ség csupán nagyságbeli. Amig ugyanis a késői aurignacien csapott élű 
kaparói többnyire igen kicsinyek, addig a szóbanlevő példány a szokásos 
méreteket meghaladja. De úgy a csapott vég, mint a kis oldalsó beöblö- 
södés teljesen megfelelnek az aurignacienben szokásos megmunkálási 
módnak, úgy hogy ezt a darabot bízvást az aurignacienbeli csapott élű 
kaparok képviselőjének tekinthetjük.

Pengék.

A pengeipar a Valea cremenei őstelepen jól kifejlett. Miként az a 
begyűjtött nucleusokon látható, a pengék lepattantása külön erre a célra 
előkészített magkövekről s valószínűleg csonteszközök segítségével, nyo
más utján történt. Vannak azonban nagyobb, erőteljes bulbusszal ellátott 
pengéink is, amelyeket nyilván ütéssel választottak le a nucleus-ról. I ul- 
nyomó számban egyenletes prismatikus pengéket találtunk. A legnagyobb 
penge 104, a legkisebb 14 mm. hosszú s a kettő között minden átmenet 
megvan. A kaparópengék, árvésők, fúrók előállításánál s egyebütt hasz
nálatos pengék természetszerűleg a lelet legnagyobb részét teszik s szá
muk mintegy 700-ra becsülhető.

Fúrók.

Ezek kisebb, de eléggé erőteljes pengehulladékból készültek. Szilán
kolásuk ugyanolyan, mint a hornyolt kaparóké. A fúróhegyet gyakran 
még utólagosan is retusozták, ami a többszöri használat folytán vált 
szükségessé. Valódi fúrókról csakis akkor lehet szó, ha a fúróhegy mind
két oldalról egyenletes szilánkolásban részesült.

Aprólék.

A mikrolitos ipar az egész anyagnak mintegy 3%-a. Termékei 
nagyrészt nyilván gyártási hulladékok, melyek a nagyobb szerszámok 
készítése és szilánkolása közben jöttek létre. Az aprólék egy része azon-
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d e f
7. ábra a, b =  vastag  pengék ; c, d =  kaparópengék ; e =  kaparó ; f  =  penge
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h j k 

8. ábra. a —c =  hornyolt pengék ; d —g =  aprólék (mikrolithok) ; h — k =  f ú r ó k .
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bán kétségtelenül külön célra előállított szerszám-készség. Ide tartoznak 
a kicsiny, vékonyka késecskék, melyeknek egyik vagy mindkét oldala a 
gondos megmunkálás nyomait viseli. Ezeket általában laposhátú késecs- 
kéknek (lame á dós rabattu) nevezzük. A mikrolithos ipar tisztán ilyen 
apró holmi készítésére szorítkozik. A 8. ábrán feltüntetett késecskén 
oldalsó vájulat is látható, melynek hátsó oldala jól szilánkolt.

Összehasonlítások és eredmények.

A Valea cremenei összes műhelytelepeinek egységessége és össze
tartozása minden kétségen felül áll. Az egész ipar ugyanannak a tech
nikai készültségnek s ugyanannak a szilánkolási módszernek a kifejezője 
és csakis egy és ugyanazon fiatal palaeolithos kultura hírmondója lehet, 
mely egyideig a Valea cremenei környékén honos volt.

A pengeipar termékei, a mikrolithos holmi alárendeltsége, az árvésők 
változatos alaksora, a hornyolt kaparok jelenléte s a szilánkolas módja 
meglehetősen biztos támasztékot nyújtanak e kultúrának a késői auri- 
gnacienbe való tartozására nézve.

Az őskőkorszak eme szakaszára az árvésők készítésének fellendü
lése jellemző, melyek ekkor érik el fejlettségük tetőpontját. A peremes 
és szögletes árvésők mellett itt mutatkoznak először a középső heggyel 
ellátott vésők s az íves árvéső a késői aurignac-ipar egyik legjellemzőbb 
tartozéka. A középső és felső (késői) aurignacienre igen jellemzők továbbá 
a hornyolt kaparok (Coche giattoir), középnagyságú pengék oldalsó ki- 
vájással, melyek: e kultura feltűnő készségei.

A kései aurignacien-nel összhangzásban áll a szilánkolás technikája is. A 
középső aurignacienben (j a v a-a u r i g n a c i e n) szereplő teljes retus itt már 
ritkán látható. A pengevégek lekerekítése a java-aurignacien (Hoch-Aurigna- 
cien) barázdás szilánkolására1) emlékeztet, melyet a kései aurignaci ember 
mindjobban elhanyagolt. További csatlakozást nyújt az aurignacien ipar 
felé az egyetlen példányban előkerült csapott élű kaparó is.

A fúrók, bár nem jellegzetes vezérformák, nagyságuk és szilán
kolásuk révén mindenesetre a fiatal palaeolithikum valamelyik régibb 
szakaszára vallanak, mert a magdalénienben már tulnyomórészben a 
mikrolithos furókészség szerepel.

A Valea cremenei-beli mikrolithikum fejlődésének első stádiumában 
v a n ; ami Közép- és Nyugateurópa kései Aurignacien iparának jellegével 
szintén összhangzásban áll.

Az aurignaci típusokat tovább kutatva, feltűnik a Gravette-hegy 
hiánya, mely egyébként nem minden aurignac iparban gyakori; továbbá

*) Kannelierretusche (Ford.)
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a csontholmik elmaradása, melyek itt sajnos, épp oly kevéssé találhatók, 
mint állati maradványok.

Egyidős leletek után Ítélve, azt kell hinnünk, hogy a cremenevölgyi 
ősember mammutvadász volt, akinek a vadászterületét a hegység bel
sejében a mammuton kivül gyapjas orrszarvúak, számos vadló (abban a 
korban a leggyakoribb vad), továbbá óriás szarvasok, gim- és rénszarvas, 
bölények, barlangi medvék és oroszlánok népesítették be. A közeli Bodza
folyó pedig bőven ontotta a halat. A növénytenyészet főformája a füves 
puszta (sztyep) volt, mely — bár az utolsó jégkorszak már elhalóban 
lehetett —- még a kései glaciális hideg éghajlat behatása alatt állt, s

a • b
9. ábra. Kőmag, a =  élűiről, b =  hátulról.

olyan sarkvidéki állatoknak, mint a minő a lemming s a rénszarvas, 
Középeurópában a megélhetést még lehetővé tette. Alig tehető fel, hogy 
Erdélyben, mely a Kárpátok eljegesedésének a befolyása alatt állt, ebben 
a z  időben enyhébb éghajlat uralkodott volna. S chm idt R . R .1), aki pa- 
laeolithikum egyik legkiválóbb ismerője, széleskörű vizsgálódásai alapján 
a z  „ Achenschwankung11 idejébe helyezi az aurignac-ipart. Az a késő
jégkori időszak ez, mely az utolsó (Würm-) eljegesedés és a Bühl-stádium 
közé esik.

A legközelebbi analóg leleteket Krems közeléből, a Kamp Wagram- 
áttörésében lévő Aurignac állomásokról ismerjük. Hasonló inventárral 
tűnik ki a fiatalabb willendorfi aurignacien is. Morvaország Karszt-bar- 
langjaiból, de a nyilt löszállomásokról sem hiányoznak a hasonló leletek,

') R. R. SCHMIDT: Die diluviale Vorzeit Deutschlands. S tuttgart. 1912/13.
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melyek azután Csehországon át Németországba és Nyugateurópába követ
hetők. A németországi analógiák közül a Sirgenstein, Bocksteinhöhle, 
Ofnet és Wildscheur aurignac-leletei, a nyilt állomások sorából pedig a 
rajnamenti Rheus és Metternich említhetők. De Keleten sem hiányoznak 
az egyidős kultura nyomai. A kiewi aurignacien (Sch m id t R. R. meg
határozása szerint) talán a legközelebbi az eddig ismert aurignacien-tele- 
pek között. A cremenevölgyi állomás eszerint fontos összekötő kapocs a 
közép- és keleteurópai aurignac-i kulturvidékek között s kétségtelenül 
azon útvonalak egyikét jelöli, amelyek ebben az időben a Duna vidékétől 
tovább keletre, Galícia és Oroszország felé vezettek.

A magyar palaeolitliikumban a Valea cremene ipara olyan hézagot 
pótol, mely eddig a régibb kőkor emeleteiben még nem volt kitöltve. A 
miskolci szakócákat Herm án O t tó  acheuléen-nek tartja ; a krapinai leletek 
s a tatai ipar a moustérien-t (utolsó jégkorszakot) képviselik; a Szeleta- 
barlangban végzett ásatások kiválóan fejlett solutréen-t, a ballabarlangi 
munkálatok solutréen-t és magdalénien-t hoztak napvilágra. Csak az aurig
nacien nem volt eddigelé Magyarországon típusosán képviselve, amiként 
azt B ayer J. d r , bécsi egyetemi magántanár a Magyarhoni Földtani Tár
sulatban 1912. május hó 7.-én „Magyarország a jégkorszakban" címen 
tartott előadásában ki is emelte. B r e u il H . francia- és Schm idt R. R. 
németországi rétegtani vizsgálatai alapján kétségtelen, hogy az aurigna
cien, melynek a Cremenevölgy az első jellegzetes magyar előfordulása, a 
moustérien és a solutréen között áll. Schm idt R. R. közlései szerint talán 
idetartoznak a Cholnoky-barlangban (Kolozsvár mellett) talált leletek is, 
melyek között azonban eddig sajnos, kevés jellegzetes darab van s így 
a  meghatározás nem biztos.

Kedves kötelességet teljesítek végül, midőn G r á f J ó z se f  tisztelt 
barátomnak megköszönöm, hogy a lelet közlését nekem megengedni s 
egyebekben is kezemre járni szives volt. Köszönettel adózom egyébként 
mindazoknak, kik munkaközben segítségemre voltak, igykülönösen dr. 
Schm id t R. R. egyetemi magántanár úrnak Tűbingában, az őskőkorszak 
ismeretei terén nekem juttatott tanításaiért.

Brassó, 1913. október havában.



B A R L A N G K U T A T Á S
(HÖ H LENFO RSCH U NG .)
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Das Aurignacien von Magyarbodza.
Mit 9 Abbildungen im ungarischen T ext.1)

Von : JULIUS TEUTSCH.

Bei dér Durchsicht dér Spezialkarten nach altén Ortsbezeichnungen, 
welche etwa für die vorgeschichtliche Erforschung des Landes hátten 
in Betracht gezogen vverden können, fand ich auf dér Karte Zone 23 
Kol. XXXIV. Magyarbodza, zwischen den Höhenknoten 1191 u. 1128 die 
Bezeichnung „Valea cremenei." Da „cremene" rumánisch Feuerstein be- 
deutet, hielt ich es für angezeigt bei Leuten aus obiger Gegend Nach- 
frage zu haltén und erfuhr, dass dér Feuerstein dórt in grööeren Mengen 
vorkommt und seit undenklichen Zeiten gesammelt, ja sogar seinerzeit 
auch verkauft wurde. Bei dér ersten Excursion in den Bodzapafi mit 
Prof. K. F u c h s  —  damals an dér staatlichen Oberrealschule in Brassó, 
heute a. D. in Pozsony lebend — vvurden wir merkwürdigervveise nicht 
in das auf dér Karte 1:75.000 bezeichnete Valea cremenei, sondern in 
ein anderes gleichnamiges Seitental geführt, das sich rechts auf dér Strafie 
von Bodzaforduló gegen Kraszna zu befindet. Hier sammelten wir an 
den rechtsseitigen Abhángen des Dealu negru (Feketehegy) die vöm Re

*) Erklarung dér Abbildungen :
Fig. 1. Situationsplan dér Um gebung von Valea cremenei. Die Fundstelle mit einem 

-j- eingezeichnet.
Fig. 2. Valea cremene. Ansicht dér kleinen TeraCe vöm gegenüberliegenden Berg- 

abhang aus gesehen. ( +  =  Fundstelle.)
Fig. 3. Die Fundstelle mit dem Fixpunkt (a) des ausgesteckten Dreiecks. Das Bild 

zeigt die terrafienförmige Abgrabung.
Fig. 4. AuCerster Kegel aus dem Plateaux geschnitten. (a =  Fixpunkt des Dreiecks.) 

Rechts untén im Kreise Fauststeine, deren Lage die Tiefe dér Kulturschichte an dieser 
Stelle andeutet.

Fig. 5. a, d —  K antenstichel; b, c =  Seitlicher S tichel; e, g =  Kantenstichel 
mit terminaler K e ib e ; f =  Seitlicher Stichel mit setrager Term inalretusche.

Fig. 6. a, b == E ckstichel; e =  Stichel mit Mittelspitze und seitlicher Kerbe, 
c dasselbe, R ückseite; d =  Bogenstichel, Seitenansicht, d ’ =  dasselbe, V orderseite; 
e =  Stichel mit Mittelspitze, Vorderseite, e ’ =  Rüchseite.

Fig. 7. a, b  =  Dicke K iingen; c, d =  K lingenkratzer; e =  K ra tze r; f =  Kiinge.
Fig. 8. a —c =  Kiingen mit seitlichen Kerben ; d — g =  Mikrolithische K iingen; 

h — k =  Bohrer.
Fig. 9. Steinkern, a =  von vorne, 3 =  von hinten.
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gén herausgewaschenen Feuersteinsplitter und Steinkerne, ohne aber die 
typische Form eines Werkzeuges zu finden, so dafi das Altér dér Stücke 
nicht bestimmt werden konnte. Seither besuchte ich fást jedes Jahr den 
Őrt ímmer wieder nachforschend und grabend, bis ich im Jahre 1910 
auf die richtige Stelle stiefi und die ersten Artefakte erchielt. Da ich die 
Stücke für paláolithisch hielt, sandte ich dieselben zűr Begutachtung an 
die Herren Universitáts-Professor Dr. M. H o f .r n e s  u . Regierungsrat J. S zo m - 

b a t h y ,  Kustos arn K. K. Hofmuseum in Wien ein, worauf ich bald die 
Bestátigung meiner Vermutung und die Zuvveisung dér Artefakte in die 
Aurignacienepoche erhielt. Auf einer Reise in derűseiben Jahre konnte 
ich die Werkzeuge auch Prof. R u t o t  in Brüssel vorweisen, welcher sie 
ebenfalls dem Spát-Aurignacien zuvvies. Als dann im Sommer 1912 Herr 
Privatdozent Dr. R. R . S c h m id t  aus Tübingen Brassó besuchte, wurde 
das ganze Ausgrabungsmaterial genau durchgesehen und die zűr Publi- 
kation notwendigen Stücke ausgewáhlt. Dabei hatte ich das Glück von 
Herrn Dr. S c h m id t  unterrichtet zu werden, wofür ich ihm zu grofiem 
Danke verpflichtet bin.

Um kostspielige Grabungen leichter vornehmen zu können, trat ich 
seinerzeit mit Herrn J .  G r á f , Juwelier in Brassó, welcher sich für die 
práhistorischen Verháltnisse unserer Gegend besonders interessiert und auch 
alléin Grabungen vorgenommen hat, in Verbindung und wir pachteten das 
Grundstück, besser gesagt die ganzen Abhánge des Feketehegy (Dealu 
negru) von den Brüdern J u on  u . N ic o l a u s  Russu, welche uns in dér 
denkbar zuvorkommensten Weise die Erlaubnis zu den Grabungen erteil- 
ten. Dabei unterstützen uns in dankenswerter Weise die Herren Dr. C. 
L a c e a , Gymnasial-Professor und Dr. V. O la -R om an  Advokat aus Brassó, 
letzterer derzeit in Sepsiszentgyörgy lebend.

Dér Fundort liegt im Bodzapafi etwa 56 Kilometer von Brassó 
(Kronstadt) entfernt im Nachbarkomitat Háromszék und kann mit Wagen 
in 6—7 Stunden erreicht werden. Dér Weg führt auf dér Zajzoner Strafie 
durch die Dorfgemeinden Tatrang, Bodola vorerst nach Keresztvár, wel- 
ches am Eingang des Bodzapafies liegt. Von hier aus führt eine breite, 
gut gehaltene Straíüe in Windungen links vorbei an dem Várhegy, auf 
welchem sich einst eine von dem deutschen Ritterorden erbaute Burg, 
die Kreutzburg (1211— 1224.) erhob. Nachdem rnan die Wasserscheide 
„Predealul" (Höhenzahl 877) erreicht hat, geht es wieder in Serpentinen 
hinab in das Tál dér Bodza (Buseul) wo dér BodzafluC, von Süden 
kommend, einen groGen Bogén beschreibt und seinen Lauf in südöstlicher 
Richtung fortsetzt, um nach dem Durchbruch dér Bodzaer-Gebirge dem 
rumánischen Tieflande zuzueilen. Wir folgen dem Lauf des Flufies durch 
Magyarbodza, Bodzaforduló u. Szitabodza, immer an den kleinen beider-
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seitig an dér Straöe gelegenen Háusern vorbei, bis an den Őrt, vvo sich 
das Tál enger zusammenschliefit. Hier bildet dér Flufí bei dem links ge
legenen Berg „Dealu boböcsi" eine grófié Schlinge, vváhiend rechts dér 
Eingang in das Tál „Valea cremenei" sich befindet. Eine Brücke ohne 
Gelánder führt über den Bodzaflufi, worauf mán fást unmittelbar in die 
kleine Ansiedlung gelangt, welche den Namen des Tales und des kleinen 
sich in die Bodza ergiessenden Báchleins übernommen hat und aus etvva 
25 Háusern besteht. Die Einwohner sind durchwegs Rumánen, arme, 
genügsame Menschen, welche sich durch Tagelohn kümmerlich fortbrin- 
gen, da dér spárliche Ackerbau und die Viehzucht nicht zum Lebensun- 
terhalt ausreichen. Das Tál wird von den Ausláufern des Feketehegy 
(Dealu negru 1097 m) gebildet, welche auch denselben Namen führen. 
(Fig. 1.) Dér Fundort liegt rechtsufrig vöm Cremenebach bei dér letzten 
Háusergruppe genau oberhalb dér Stelle, wo das kleine Wásserchen, 
„Párául ál ráuu in denselben mündet. Es ist ein kleines Plateau etwa 
15 m. über dér Talsohle u. 730 m. über dem Meere gelegen. Rechts und 
links, sowie überhaupt an dér Berglehne entlang sind Wasserrifie und 
Rutschungen zu sehen. (Fig. 2.)

Am 17. und 18-ten Juni 1911 konnten die Vorbereitungen abge- 
schlossen werden, so dafi am 19-ten die Arbeit mit 10 Arbeitern begon- 
nen ward. Für den systematischen Arbeitsplan benützten wir als Grund- 
lage die Ausgrabungsmethode R. R. S c h m id t ’s . Zuerst wurde ein Dreieck 
ausgesteckt und an einzelnen Punkten je eine 2 Meter lange, in Centimeter 
eingeteilte Eisenstange in die Erde getrieben. Ich stellte mir zűr Aufgabe 
dieses abgesteckte Dreieck als Block von allén Seiten so freizulegen, dafi 
ich die Schichtungen genau verfolgen könne. Um aber das fertig zu brin- 
gen hatte ich grófié, gesenkte und abgerutschte Erdmassen fortzubewegen. 
Dies geschah, indem ich von dér áufiern Dreieckkante ausgehend stu- 
fenförmig die Erdschichten abhob. (Fig. 3.) Dabei liefi sich folgendes 
beobachten: unter einer Decke von gelbem diluvialem Gehángeschutt, 
dér aus einem löfiartigen etwas lehmigen Sand besteht und etwa 1‘60— P80 
m. Máchtigkeit besitzt, lágert ein grauer plastischer Lehm, in welchen 
sich, dér Oberfiáche parallel, die 0‘03—0'05 m. starke Kulturschichte 
hinzieht. (Fig. 4.) Die an zwei Stellen in gröfierer Menge auftretenden 
Holzkohlenstückchen liefien zwei Feuerstellen konstatieren, an welchen 
mehrere flache Sandsteine vorkamen. die für die Herdstelle bestimmt wa- 
ren. Hier fand ich auch lánglich runde Fauststeine aus glimmerháltigem 
Sandstein, die an den Rándern oder Enden starke Schlag- und Ab- 
nützungsspuren aufweisen. Von Knochen war leider keine Spur zu ent- 
decken, weswegen wir bei dér Altersbestimmung dér Funde alléin auf 
die typologische Methode angewiesen sind.



94 JU L IU S  T E U T SC II

Nach 8 Tagén hatte ich alles bis an den Block freilegen können 
und übergab die Leitung dér Arbeiten, da ich in dringender Angelegenheit 
in die Stadt muGte, Herrn G rá f mit dér Absicht in 2 —3 Tagén wieder 
mitzuarbeiten. Doch es kam anders! Schon nach dem 2. Tag bekam ich 
ein Telegramra, worin mir Herr G rá f mitteilte, daG die weiteren Arbeiten 
behördlich eingestellt und das vorgefundene Material konfisciert worden sei. 
Gegen diese, allém Recht hohnsprechende Vergewaltigung habé ich im 
„Földtani Közlöny1*1) bereits Stellung genommen und unterlasse somit hier 
jede weiteren Bemerkungen. Dadurch konnten die Ausgrabungen zu kei- 
nem AbschluG gelangen, doch hoffe ich trotzdem dér Wissenschaft ver- 
wertbares bringen zu können.

Archáologische Beschreíbung.

Das Material zu seinen VVerkzeugen fand dér diluviale Mensch dér 
Bodza auf dem Feketehegy (Dealu negru) selbst, wo es in dem sandigen 
Lehm in Form von mehr oder minder groGen Knollen eingebettet liegt. 
GroGe Mengen von Abfállen bei dér YVerkzeugbereitung findet mán auch 
auf 950 Meter Höhe (über dem Meere). Ebenso entdeckten wir mit G rá f  
in Valea Chichereului mehrere Plátze, wo YVerkstátten sich befanden. Es 
ist anzunehmen, daG an den Ausgángen dér kleinen Seitentáler die 
meisten Werkstátten errichtet worden sind, um nahe an dem Wasser dér 
Bodza, und mithin auch an dér VerkehrsstraGe zu sein. Dér Feuerstein 
des Valea cremenei ist von grauer bis schwarzer Farbe und reichlich vor- 
handen und ich vermute, daG auch dér Mensch dér jüngeren Steinzeit des 
Burzenlandes denselben zum Teil verwendet hat, da ein ahnliches Mate
rial in den neolithischen Ansiedlungsfunden zu erkennen ist.

Die Anzahl dér Feuersteinstücke, zu denen ja auch die kleinsten 
Abfálle und Splitter mitgezáhlt sind, dürften sich an unseru Fundplatz 
alléin auf etwa 20,000 belaufen. Ausgesprochene YVerkzeuge sind etwa 
hundert, die unbearbeiteten Kiingen nicht mitgerechnet. In dér Kultur- 
schichte fand G r á f einen kleinen Bernsteinknollen. Bernstein ist in dér 
Bodza schon in früheren Zeiten gesammelt worden.

Die Stichel.

Den charakteristischsten und für die Altersbestimmung wesentlich- 
sten Bestand dér Steinindustrie bilden die zahlreichen Stichel. Bemer- 
kenswert ist dér Variantenreichtum. Im Vordergrunde stehen die Stichel 
m it seitlicher Stichelspitze, die derart hergestellt sind, daG ein oder beide

') TEUTSCH GY. : A m agyarbodzai ásatások akadályai. (Földt. Közi. XLII. k. p. 
7 5 9 -7 6 2 .)  Budapest, 1912.
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Klingenschneiden abgeschlagen wurden, wodurch sich ein, beziehungs- 
weise zwei steile Kantén ergaben, die an den Klingenenden in wider- 
standfáhigen Stichelspitzen auslaufen Hiedurch entstanden einfache und  
doppelte Kantenstichel. Mitunter ist zwischen den beiden seitlichen Stichel
spitzen eine terminale Kerbe angebracht, so dafi das Werkzeug einen 
doppelten Zweck erfüllte und sowohl als Gravierinstrument, wie als 
Kerbschaber dienen konnte. Die letztere Kombination bezeichnen wir als 
Kantenstichel m it terminaler Kerbe.

Zu den seitlich angebrachten Sticheln können wir auch den Eck- 
stichel záhlen. Hier wurde nur eine kleine Ecke am unteren oder oberen 
Klingenende herausgeschlagen. Dér letztere Typus ist verháltnissmáfiig selten.

Ein markanter Sticheltypus tritt uns in dem Bogenstichel ent- 
gegen. Die Stichelspitze wird hier durch eine besondere Retuschierung 
erzielt, die von einer Klingenseite zűr andern bogenförmig hinüber- 
führt, so dafi die Stichelspitze nicht durch eine Kanté, sondern durch 
einen Polyeder gebildet wird. Selten ist diese Stichelart gut gelun- 
gen, obgleich sich an mehreren dicken Klingenabschlagen weitere Her- 
stellungs-Versuche bestimmen lassen. Bei einer weiteren Anzahl von 
Sticheln láuft die Stichelspitze in dér Mitte dér Klingenenden aus. Diese 
bezeichnen wir als Stichel m it Mittelspitze und die durch gleichmássig 
schrágen links- und rechtsseitigen Kantenschlag erzielt werden.

Vielfach sind die Klingenránder dér Stichel retuschiert. Das dér 
Stichelspitze gegenüberliegende Klingenende ist bisvveilen flüchtig zu einem 
Kratzer zugearbeitet, bisvveilen sind an den Lángsrándern Kerben ange
bracht, sodafi die Stichel eine vielseitige Verwendung finden konnten. Die 
Retuschierung steht ganz im Einklang mit dér Randschárfung, die wir 
an den übrigen Geráten bemerken. Die vielfache und specifische Aus- 
bildung dér Stichelindustrie erlaubt eine sichere Parallelstellung mit andern 
Funden.

Die Kratzer.

Wáhrend bei den übrigen Geráttypen die Retuschierung nur eine 
untergeordnete Rolle spielt, lemen wir aus dér Bearbeitungsweise, die 
den Kratzern zuteil geworden ist, am besten das Retuschierungsver- 
fahren dieser Industrie kennen. In dér Mehrzahl ist dér Klingenkratzer 
dessen Enden (ein oder beide) meist nur flüchtig gerundet sind ; selten 
bemerken wir eine sorgfáltige, gleichmássige Rundung dér Klingenenden. 
Eine Ausnahme bildet die Totalretusche des gesammten Klingenrandes. 
Die Retuschierung beschránkt sich stets auf den áufiern Klingenrand, sie 
bildet eine Reihe von feinen Absplissen und verbreitet sich nie über die 
Oberfláche des Artefakts.
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Die gleiche Bearbeitungsvveise findet sich an den Kerbkratzern (coche- 
grattoir); hier bezweckt die Retuschierung die Einkerbung des Klingen- 
randes, die entweder an einem oder an beiden Lángsrándern vorgenommen 
wird. Im letzeren Falle entstehen taillenförmig eingekerbte Kiingen, die für 
diese Industrie charakteristisch sind.

Im Gegensatz zu diesen leichten, klingenförmigen Kratzern steht 
eine Anzahl schwerer aus einem ganzen Feuersteinkern verfertigter Kratzer. 
Ein Teil des Kratzerrandes ist durch eine steil abfallende Retusche 
gerundet. Ein Exemplar dieser Kratzer zeigt eine starke Annáherung an 
den Kielkratzer des Aurignacien. Die Unterschiede bestehen lediglich in 
den GröGenverháltnissen. Wáhrend sonst die Kielkratzer des Spát-Aurig- 
nacien sehr kiéin zu sein pflegen, überschreitet das vorliegende Stück 
das übliche GröDenmafi. Aber sowohl das kielförmige Ende, als auch 
die kleine seitliche Einbuchtung entsprechen durchaus dér herkömmlichen 
Bearbeitungsweise, die wir an den Kielkratzern dér Aurignacienzeit an- 
treffen, sodaG wir in dem vorliegenden Stück wohl einen Reprásentanten 
dieses Typus erblicken dürfen.

Die Kiingen.

Die Klingenindustrie von Valea cremene ist gut ausgebildet. Wie 
an den vorliegenden Nuclei zu ersehen ist, wurden die Kiingen von prá- 
parierten, für die Abtrennung dér Kiingen eigens zurecht geschlagenen 
Feuersteinkernen — wahrscheinlich mit Zuhilfenahme von Knochenge- 
ráten — durch Druck abgetrennt. Doch Hegen auch gröGere Kiingen mit 
starkem Bulbus vor, die durch Schlag vöm Nucleus gelöst wurden. Es 
überwiegen die gleichmássig prismatischen Kiingen. Die gröGte Kiinge ist 
104 mm., die kleinste 14 mm. láng. Zwischen diesen beiden finden wir 
allé GröGenunterschiede. Kiingen, die zűr Herstellung von Klingenkratzern, 
Sticheln, Bohrern u. a. weitere Verwendung fanden, bilden naturgemáG die 
Hauptmasse dér Funde und können etwa auf 7C0 Stück geschátzt werden.

Die Bohrer.

Die Bohrer sind aus kleineren aber doch ziemlich kráftigen Klingen- 
abschlágen hergestellt. Die Retuschierung ist die gleiche wie an den Kerb
kratzern. Die Spitzen wurden háufig nachretuschiert, was bei wiederholtem 

‘Gebrauch notwendig wurde. Echte Bohrer Hegen nur dórt vor, wo die 
Bohrerspitze von beiden Seiten aus gleichmáGig zuretuschiert wurde.

Die mikrolithischen Geráte.

Sie nehmen etwa 3%  unter dem gesamten vorliegenden Materiel 
■ ein. Sicherlich ist die Mikrolithik zum groGen Teil nur ein Abfallprodukt,
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das bei dér Herstellung und Retuschierung dér gröfieren Werkzeuge ent- 
standen ist. Aber ein Teil bildet zweifellos einen besondern Werkzeug- 
bestand. Dazu rechnen wir kleine spandünne Silexniesserchen, deren eine 
oder beide Lángsschneiden sorgfáltig retuschiert sind und die gewöhnlich 
als Messerchen mit abgedrücktem Rücken (lame á dós rabattu) be- 
zeichnet vverden. Auf die Herstellung dieser Kleingeráte beschránkt sich 
die Mikrolithik. Das Messerchen hat auch eine seitliche Kerbe, deren 
Retusche auf dér Rückseite gut ausgebildet ist.

Resultate und Vergleíche.

Die Einheitlichkeit und Zusammengehörigkeit aller Werkplátze des 
Valea cremenei steht aufier Zvveifel. In dér Gesamtindustrie spricht sich 
die gleiche technische Konvention, ein gleichartiges Retuchierungsver- 
fahren aus, das nur auf Angehörige einer jungpaláolithischen Kultur zu- 
rückzuführen ist, die in Valea cremenei und Umgebung ein Standquartier 
einige Zeit unterhielten.

Die Klingenindustrie, in dér die Mikrolithik nur eine untergeordnete 
Rolle spielt, dér Variantenreichtum an Sticheln, die Kerbkratzer und die 
Retuschierungsvveise geben uns bestimmtere Anhaltspunkte für die Zuge- 
hörigkeit dieser Kultur zum spáten Aurignacien.

Für diese Epoche ist dér Aufschwung dér Stichelfabrikation be- 
zeichnend, sie erreicht wáhrend dieser Zeit ihren Höhepunkt. Neben zahl- 
reichen Kantén- und Ecksticheln treten uns die ersten Stichel mit Mittel- 
spitze entgegen. Dér Bogenstichel gilt als eine dér charakteristischen Leit* 
formen des Spát-Aurignacien. Sehr bezeichnend für den mittleren bis 
spáten Abschnitt des Aurignacien sind weiterhin die Kerbkratzer (coche- 
grattoir), mittelgroBe Kiingen mit seitlichen Kerben, die einen auftallenden 
Bestand dieser Kultur bilden.

lm Einklang mit dem spáten Aurignacien steht auch die Retuschier
ungsvveise. Nur noch selten wird die Totalretusche, die hauptsáchlich im 
mittleren Aurignacien (Hoch-Aurignacien) gebráuchlich ist, angewandt. Die 
Zurundung dér Klingenenden erinnert noch an die Kannelierretusche des 
Hoch-Aurignacien, die aber im spáten Abschnitt des Aurignacien mehr 
und mehr vernachlássigt wird. Ein vveiterer Berührungspunkt mit dem 
Aurignacien ist durch das Vorkommen wenn auch nur eines Exemplares 
eines Kielkratzers gegeben.

Die Bohrer, als Leitformen zwar weniger charakteristisch, sprechen 
durch ihre Gröfie und Retuschierungsweise wenigstens für einen álteren 
Abschnitt des Jungpaláolithikums, denn im spáten Jungpaláolithikum 
(Magdalénien) überwiegen schon die mikrolithischen Bohrertypen.

Die Mikrolithik des Valea cremene scheint in ihrem ersten Ént-



98 J U L lU S  TE U T SC H

wicklungsstadium begriffen zu sein ; auch dies steht in Uebereinstimmung 
mit dér Charakteristik des Spát-Aurignacien Mittel- und YVesteuropas.

Wenn wir die Typologie des Aurignacien náher verfolgen, so falit 
uns nur das Fehlen dér Gravettespitze auf, die keineswegs in allén Aurig- 
nacienfundplátzen zahlreich vertreten ist, ferner dér Ausfall dér Knochen- 
industrie, die sich hier leider ebensowenig wie Tierreste erhalten hat.

Nach gleichaltrigen Funden zu schliefien waren unsere Valea cre- 
mene-Paláolithiker Mammutjáger, deren Jagdgefilde vöm Mammut, woll- 
haarigem Rhinoceros, von zahlreichen Wildpferden (dem háufigsten Jagd- 
tier jener Zeit), ferner vöm Riesenhirsch, Edelhirsch und Rentier, vöm 
diluvialen VVisent, Höhlenlöwen und Bárén, die im Innern dér Gebirge 
hausten, belebt wurden. Dér so nahe gelegene Bodzaflufi (Buzeul) lieferte 
ihnen Fische in Menge. Die Landschaft trug vorherrschend Steppencharak- 
te r ; sie stand, wenn auch das Maximum dér letzten Eiszeit schon über- 
schritten war, noch unter dem Einfluö des spátglazialen kalten Klimas, 
das arktischen Tieren wie dem Lemming und Ren in Mitteleuropa noch 
günstige Lebensbedingungen bot. Für Siebenbürgen, das unter dem Ein- 
flu£S dér Karpaten-Vergletscherung stand( werden wir kaum ein miideres 
Kiima anzunehmen habén. R. R. S c h m id t , 1) einer dér bedeutensten Paláo- 
lithkenner setzt nach seinen ausgedehnten Untersuchungen das Aurig
nacien in die Achenschwankung, jene spátglaziale Phase, die zwischen 
dér letzten Wurmvereisung (letzte Eiszeit) und dem nochmaligen Kálte- 
vorstofi dér Bühlzeit liegt.

Als náchstliegende analógé Funde treten uns westlich die Aurig- 
nacienstationen am Wagramdurchbruch des Kamp unweit von Krems 
entgegen. Ein gleichartiges Inventar zeigt vor allém das jüngere Aurig
nacien von Willendorf. Auch in Máhren, im máhrischen Karst sowohl, 
als auch in den offenen LöGstationen, fehlt es nicht an Parallelen, die wir 
über Böhmen weiter nach Deutschland und Westeuropa verfolgen kön
nen. Von deutschen analógén Funden ist zu nennen das Aurignacien 
des Sirgensteins, dér Bocksteinhöhle, dér Ofnet und dér Wildscheuer, 
von den offenen Stationen am Rhein Rheus und Metternich. Aber auch im 
Osten fehlt es nicht an gleichartigen Fundplátzen. Das Aurignacien von 
Kiew (nach den Bestimmungen von R. R. S ch m id t) dürfte die náchst
liegende dér bisher bekannten Aurignacienstationen sein. Die Station Valea 
cremenei bildet somit ein wichtiges Bindeglied zwischen den Aurignacien- 
Zentren Mittel- und Osteuropas und bezeichnet zweifellos einen dér VVege, 
die vöm Donaugebiet weiter nach Osten, Galizien und RuBland führten.

Unter dem ungarischen Paláolithikum bildet Valea cremenei eine

*) R. R. SCHMIDT, Die diluviale Vorzeit Deutschlands. Stuttgart 1912/13.
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willkommene Ergánzung; die Funde füllen eine vvesentliche Lücke in dem 
Kulturaufbau dér álteren Steinzeit aus. Die Faustéi von Miskolcz erklárt
O . H erm án  für Acheuléen. Die Funde von Krapina und die Tataindustrie 
ist ein Moustérien (letztes Glazial), die Ausgrabungen dér Szeletahöhle 
brachten ein vorzüglich ausgepragtes Solutréen, die Funde dér Bullahöhle 
zeitigten ebenfalls ein Solutréen und ein Magdalénien. Nur das Aurig
nacien war bisher durch keine typischen Funde in Ungarn vertreten, wie 
dies auch Universitátsdocent Dr. phil. J o s e f  B ayer aus Wien in seinem 
am 7. Mai 1. J. in dér Sitzung dér Ungarischen Geologischen Gesellschaft 
gehaltenen Vortrag über „Ungarns Stellung im Eiszeitalter" betont hat. 
Das Aurignacien nimmt nach den stratigraphischen Untersuchungen von
H . B r eu il  in Frankreich und R. R. S c h m id t  in Deutschland zweifellos 
eine Stellung zwischen dem Moustérien und Solutréen ein. In den Fun
den von Valea cremene liegt es zum erstenmale in typischer Ausprágung 

. in Ungarn vor. Möglicherweise gehören dieser Kulturstufe nach Mitteilun- 
gen Dr. R. R. S c h m id t ’s  auch die Funde aus dér Cholnokyhöhle (bei 
Kolozsvár) an, die leider bisher nur wenige charakteristische Artefakte 
lieferten und keine sichere Bestimmung zulassen.

Zum SchluCe erachte ich es als meine Pflicht meinem verehrten 
Freunde J o s e f  G r á f  für seine Einwilligung zűr Publikation dér Funde 
und seiner sonstigen Beihilfe zu danken. Ebenso danke ich Allén, die 
irgendwie mir bei meiner Arbeit behilflich waren, so insbesondere Herrn 
Privatdozent Dr. R. R. S c h m id t  in Tübingen für seine Belehrungen auf 
dem Gebiete dér Diluvialpaláolithik.

Brassó im Október 1913.

Barlangkutatás 1914. II. füzet. 7


