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IRODALOM. 

HAUSER O . : La Micoque. Die Kultur einer neuen Diluvialrasse. Mit 13 Ab-

bildungen, Profilén u. Kurven im Text, 7 Tafeln u. 3 Plánén. Leipzig, 1016. 

A Vézére völgyének a Üordogne-ba való ömlésétől 17 km-nyire északkeletre 

fekszik Les Eyzies helység, melytől keletre és nyugatra körülbelül 40 fiatalabb 

kőkori település sorakozik. A folyó nyugati partján számos barlang nyilik. Ott, 

ahol a Périgeux felé vezető út északnyugatra kanyarodik, a Vézére völgye pedig 

keletre folyik, a Manurie-patak ömlik beléje és ezen a 400 m széles alluviális 

területen tűnik íel L a M i c o q u e kopár terraszaival. 

A lelőhely felfedezése a véletlennek köszönhető. 1895 ben egy vadász ezen 

b. helyen járkálva, egy a vakondok által felszínre hozott tűzkőre akad t ; minthogy 

ő maga is érdeklődött kőkori eszközök iránt, elküldte a tűzkövet Párisba. Erre 

CAPITAN, majd később CHAUVET és RIVIERE is a helyszínre utaztak s itt ásatásokat 

végeztek, melyek eredményeit CAPITAN 1896-ban'), CHAUVET és RIVIERE pedig 

1897-ben') közölték. Pár évvel később, 1905-ben, a Clermont-Ferrand-i egyetem 

orvosi fakultásának dékánja, PAUL GIROD, HAUSER figyelmét a Micoque-i terrasz-

szokra hívta fel és annak az óhajának adott kifejezést, hogy azok települését ki-

kutassa. HAUSER erre 1906-ban megkezdte az ásatásokat, melyeket hosszabb rövidebb 

megszakításokkal 1914-ig folytatott. Ezek eredményét alábbiakban foglalom össze. 

La Micoque nem szabad lelőhely („station en plein air u) , mint azt CAPITAN 

és PEYRONIE annak idején gondolták, hanem kőfülke („abri") , aminő sok isme-

retes Dél-Franciaországból. A kőfülkéből kevés maradt meg, mert a mészkőből 

álló szikla nem tudott a mál lásnak ellenállni és letöredezett; az egykori kőfülke 

málladékát HAUSER réteg alakjában találta meg a lerakodás alján. 

A kőfülke előtti térségnek feltárásával HAUSER a következő felülről lefelé 

haladó szelvényhez ju tot t : 1. Legfelül meddő mészkőtörmelékes humusz 2. Vörö-

ses-barna humusz kevés csonttal és silexszel. 3. Sárgás-szürke mészkőbreccia, 

közepén porhanyós agyaggal, sok csonttal és gyönyörűen megmunkált palaeoli-

thekkel. 4. Vöröses-barna mészkőbreccia, felső részben laza agyaggal, kevés 

silexszel és csonttal. 5. Világos-szürke mészkőtörmelék csontokkal és silexszel. 

6. Diónagyságú kavics kevés csonttal és sok palaeolith-szilánkkal. 7. Utóbbitól 

élesen elváló barnás réteg, csontokkal és silexszel. 8. Sárgásbarna réteg, részben 

laza mészkőhomokkal, benne sok csont és silex. 9. Meddő barna mészmurva. 

10. Mállott mészkőrögök, a kőfülke omladéka. A tulajdonképeni kőfülkét szikia-

tömzs mál ladéka tölti k i ; ezalatt a fülke fenekére 0 3 0 5 m vastag réteg rakó-

dott le, melyben hamu és nagyon szép hegyek találtattak ; csontok itt hiányoznak. 

Az állatcsontok STUDER vizsgálatai szerint tú lnyomó részben az Equus 

Revue mensuelle de l'École d'Antropol. Paris, 1896. 

*) Congres de St. Étienne. 1897. 
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caballus-tói valók. Emellett a Bison priscus, Elephas antiquus, Rhinoceros Merckii 

és Hippopotamus major fajok csontjai is előfordulnak kisebb mennyiségben. 

Hiányzik ellenben a Cervus tarandus, ami arra vall, hogy itt a település idején 

enyhe éghajlat uralkodott. 

A kőipar a következő típusokból á l l : Mandulaa lakú szakócák teljes felületi 

szilánkolással, discoid vakarok, moustérien hegyek, magdalénien tipusú, egyoldal 

felé hajlott csúcsok, fúrók, éles, tompa vagy széles csúccsal, kaparok, vakarok, 

mikrolithek és megmunkált csontok. Az eszközök 25°/0-a aurignacien tipusú, kettős, 

egymás feletti sorokban álló, és a bázistól éléig terjedő retussal; emellett előfor-

dulnak „La Quina"-vakarok és vagy 20°/0-ban moustérien jellegű eszközök is ; leg-

tökéletesebbek a mandulaalakú Micoque-szakócák és hegyek. 

Az archaeologiai és stratigraphiai viszonyok alapján ezen kőipart a palaeolith 

rendszerbe iktatva HAUSER, OBERMAIER, R. R. SCHMIDT és WLEGERS nézetei ellen 

foglal állást. OBERMAIER1) t. i. La Micoque-ot a fiatalabb acheuléen helyi faciesé-

nek tekinti, minthogy sok az acheuli szakóca és moustérien penge ; R. R. SCHMIDT") 

is a felső acheuléenbe helyezi a micoquei ipart. HAUSER szerint azonban már csak 

palaeontologiai okoknál fogva sem tekinthető annak, mert az acheuléennek hatá-

rozott primigenius-j a micoquiennek pedig antiquus-ía.\]náyd van, másrészt pedig 

az acheuléen II.-ben sem fordulhatnak elő tiszta aurignac jellegű leletek, mint 

ahogy azt La Micoque-ban látjuk. Nem vezethetők vissza a kis alakok az Ízlésre 

sem, mint OBERMAIER állítja, mert a kőkorban nem annyira az aesthetikai momen-

tumok szabták meg egy eszköz alakját, mint inkább a használhatóság. WlEGERS8) 

a La Micoque ipart a Franciaországban oly régóta keresett interglacialis mousté-

riennek tartja úgy typologiai, mint faunistikai tekintetben. A fauna t. i. nem a 

Riss jégkoré, melybe az acheuléen esik, hanem oly jellegű, mely az utolsó inter-

glacialis kor jellegeivel egyezik és a Mentone és Taubach-beli meleg moustérien-

hez vezet. 

HAUSER ezt a feltevést se fogadja el és a palaeontologiai viszonyoknak az 

archaeologiai viszonyok együttes méltatásával igyekszik ezen települést a rendszerbe 

foglalni. Az eszközök nem mutatnak tendenciát tiszta acheuléen vagy moustérien 

jelleg felé, sőt ellenkezőleg, aurignacienhez hasonló tipust mutatnak. Előfordult 

575 drb. aurignacien, 238 drb. moustérien, 115 acheuléen és 1387 La Micoque 

tipusú eszköz, ami 60°/e-a az összesnek. Ennek alapján HAUSER azt állítja, hogy 

a Micoque egy teljesen különál ló , a fiatalabb kőkorba sorolandó tipus, az ú. n. 

„tnicoquien". Hogy ezen megállapítás helyes, azt avval bizonyítja, hogy 1916. 

március és április hónapokban úgy Németország, mint Svájc egyes barlangjaiban 

1) OBERMAIER H . : Die Steingeriite d. französisehen Altpalaotithikums. (Mitteil. 

d. Prahistorischen Konimission der Kais. Akademie d. Wiss. Bd. I I . No. 1. S. 41. 

Wien, 1908. 
2) SCHMIDT R. R.: Die Grundlagen der Diluvialchronologie u. Palaetlmologie 

Westeuropas. (Ztsclir. f. Ethnol. 43. Jahrg. 1911. S. 952.) 
3) WIEGERS F. , SCHUCIIARDT C. u. H ILZHEIMER: Ber i ch t iil). e ine Stud ienre ise 

z. d. palaolithischen Fundstellen d. Dordogne. (Ztsclir. f. Etlinol. 45. Jahrg. 1913. 

S. 126.) 

4* 
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(Wildkirchl i ) ki tudta mutatni a Micoque-tipust. Maga a település teljesen önál ló 

és egységes, mely a kulturréteg hatalmas voltából Ítélve (6 m) többezer éves 

lehetett és amelynek lakói a Vézére völgyében lakó neandervölgyi embert felváltották. 

Elismerésre méltó az a nagy buzgalom és kitartás, melynek révén túltett 

HAUSER azon technikai nehézségeken, melyek az itteni ásatásokkal jártak. De 

talán ennek a túlnagy buzgalomnak tulajdonítható az is, hogy a Micoque-embert 

egy „neue Diluvialrasseu-nak minős í t i ; tekintve azt, hogy fossilis embercsontokra 

egyáltalán nem akadt és a kultura összképe is kevert jellegű — amit maga is 

beismer és a könyvében közzétett ábrák is világosan bizonyítanak — ezen minő-

sítés talán kissé merésznek mondható. Hogy HAÜSER „Micoquiena-je alkalmas 

volna a francia, tisztán typologiai palaeolithikus rendszer megingatására, mint azt 

WERTH a napokban megjelent bírálatában mondja1) , kétségbe vonom. Az bizonyos, 

hogy a MoRTlLLET-féle rendszer, mint minden séma, a kisebb-nagyobb fokű merev-

séget nem nélkülözi, ami minden esetben szem előtt tartandó, de jelenleg más, 

jobb séma nem állván rendelkezésünkre, céltalan volna annak megdöntésére irá-

nyuló törekvés egy oly lelőhely alapján, melynek ipara csak részben nem illik 

bele a rendszer keretébe. OBERMAIER és BREUIL vizsgálataik alapján nemcsak azt 

bizonyították be, hogy a rendszer nagy általánosságban alkalmas a franciaországi 

viszonyokra, hanem alfokozatok megkülönböztetése is szükséges. HAUSER is ugyan-

ezt teszi, mikor „Micoquien"-jét a Moustérien és Aurignacien közé iktatja, mint 

különál ló típust, úgy hogy ő nem megdönteni, hanem beleilleszteni törekszik azt 

a MORTiLLET-féle rendszerbe. Hogy azután ez az ipar, mint „Sondertvpus", a 

micoquei ember pedig, mint „neue Diluvialrasse44 megállja-e helyét, annak eldön-

tése a jövendő ásatások feladata. A francia rendszer tökéletesítését is ettől várjuk. 

Dr. GSTETTNER KATALIN. 

FEJÉRVÁRY GÉZA GYULA BÁRÓ : Fosszilis békák a püspökfürdői praeglacialis 

rétegekből, különös tekintettel az Anurák sacrumának phylctikai fejlődésére 3 táb-

lával. Természettudományi doctori értekezés. (Földtani Közlöny XLV I I . kötet 38. 

oldal.) Budapest, 1917. 

Szerző tárgyának alapos uralására valló dolgozatában mindenekelőtt a békák 

törzsfejlődésének palaeontologiai menetét vázolja a felső jurából a pliocaenig. Az 

eddig ismeretes maradványokat egységes osteologiai szempontból vizsgálja azután, 

nevezetesen a sacrumot alkotó csigolyák és az ezekkel összefüggő urostylus mor-

phologiája szempontjából 

A magyarországi praeglacialis faunák klasszikus lelőhelyéről, a biharmegyei 

Püspökfürdőről, illetve ennek hajdani barlangjából a Pliobatrachus Lánghae-t (n. g. 

et sp.) írja le, amelyet ű j családba (Plutosphinae) illetve alcsaládba (Bufomnae) 

sorol. Ugyanitt előfordul a Pelobates robustus BY. és a Rana esculenta L. foss. is. 

A biztos osteologiai alapon nyugvó tanulmány nemcsak egy klasszikus 

magyarföldi lelőhely kérdésének tisztázásához járul hozzá lényegesen, de a gyér 

számban ismert fossilis békamaradványok értékelését is becses adatokkal viszi előre. 

LAMBRECHT KÁLMÁN dr. 

i) WEKTH E.: HauserB Micoquien. (Korresp.-Blatt d. Deutsch. Ges. f. Anthr. 

47. Jahr . Nr. 10—12. 1916. S. 71.) 
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KORMOS TIVADAR dr. : Ujabb ásatások az Igric-barlangban, l rajzzal és 1 

táblával. (A m. kir. Földtani Intézet 1915. évi jelentése. 558 — 567. oldal.) Buda-

pest, 1916. 

Szerző immár harmadízben (1913, 1914. 1915) vezetett rendszeres ásatásokat 

a kőrösvölgyi Igric-barlangban, amelyből több, mint 300 köbméter földtömeget 

emelf ki. A rengeteg csontmaradványt magába záró hatalmas barlang sziklafenekét 

fél méter vastag rozsdavörös agyagréteg borítja, amelyre 3 5 m vastag barna felső 

agyagréteg települt. A felső rétegből szerző eddig a következő pleistocaen faunát 

hozta napvi lágra: görény, borz, róka, barlangi farkas, medve, hiéna, oroszlán, 

kőszáli kecske, ló. Az 1915-ben megnyílt okialfolvosó agyagából igen sok fiatal 

barlangi medve csont és az első magyarországi fossilis hiéna csontváz került elő, 

amelyet szerző föl is állíttatott. A folyosó felszínéről subfossilis emlős- és béka-

maradványokat gyűjtött 

Érdekes morphologiai okfejtés alapján KORMOS arra az eredményre jut, hogy 

az Igric-barlang mélyen fekvő csonttermében hajdan tó volt ; ismételt katasztrofális 

események következtében pusztultak ebbe a ragadozók, amelyeknek csontmarad-

ványaiból szerző közel másfélszáz ládára rúgó anyagot mentett eddig meg. (Köztük 

mintegy 300 barlangi medvekoponyát, egy teljes hiénacsontvázat, 5 hiénakopo-

nyát, 10 farkas- és 2 oroszlánkoponyát.) LAMBRECHT KÁLMÁN dr. 

KÁDIG OTTOKÁR dr . : Jelentés az 1915. évben végzett ásatásaimról. (A m. kir. 

Földtani Intézet 1915. évi jelentése. 568 — 576. oldal.) Budapest, 1916. 

Szerző 1915-ben három hámori barlangban végzett ásatásokat, éspedig a 

Gulicskai sziklaüreg-ben, a Szinvaszoros-barlang-ban és a Hermán Ottó-barlang-ba.n. 

A Gulicskai sziklaüreg pleistocaen faunát nem tartalmaz. Az alluviális 

humusztakaróból ellenben recens háziállatok csontjaival együtt cserépedénytöredékek 

kerültek ki. 

A Szinvaszoros-barlang sárga barlangi agyagában szerző a barlangi medve 

néhány csontjára bukkant. 

A Hermán Oltó-barlang-ból pleistocaen fauna kíséretében mintegy 700 kora-

solutréen palaeolith is előkerült. E barlang emlősfaunáját ÉHIK GYULA dr.1), a 

madárfaunát LAMBRECKT KÁLMÁN dr.«) dolgozta fel. LAMBRECHT KÁLMÁN dr. 

JEKELIUS ERICH dr. : Földtani megfigyelések északnyugati Szerbiában. (Füg-

gelék a m. kir. Földtani Intézet évi jelentéséhez 1916-ról. 58 - 6 3 . oldal.) Buda-

pest. 1917. 

Szerző részt vett a m. kir. Földtani Intézet nek IGLÓI SZONTAGH TAMÁS dr. 

vezetése alatt álló 1916. évi szerbiai expeditiójában. A barlangkutatás szempont-

jából különös fontosságú érdekes jelentésének az a része, amelyben egy eddig nem 

kutatott barlangról szól. Ez a petnjicai barlang a völgy felett 20 m magasságban 

1) ÉHIK GY.: A Hermán Ottó-barlang ásatásának fannisztikai eredményei. 

(Barlangkutatás IV. köt., 24. old.) Budapest, 1916. 

2) LAMBRECHT K . : Fosszil is nagy fülesbagoly {Bubo maxinus FLEMM.) stb. 

XAquila X X I I . köt., 170. old.) Budapest, 1916. 
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nyílik, tágas és magas előcsarnoka tetején kétnyílású. Az előcsarnokból 3 ág 

hatol a hegy belsejébe ; ezek közül a középső rövid és mély tóba vezet, a másik 

kettő jóval hosszabb. A cserepeket és tűzhelynyomokat valamint csontokat tartal-

mazó vékony alluvialis takaró alatt világossárgás-barna agyag következik. Nagyon 

kívánatos volna a barlang mielőbbi rendszeres átkutatása, annál is inkább, mert 

tudomásom szerint a Balkán félszigeten eddig tisztán zoologiai szempontból' ku-

tattak barlangokat, már pedig a palaeontologia és palaeethnologia is sok érdekes 

kérdésre vár még onnan választ. LAMBRECHT KÁLMÁN dr. 

WERTH, W . : Spuren des palaolithischen Menschen aus Deutsch-Ostafrika. 

(Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. Bd. Z X VIII. 1916. S. 5 — 7.) 

Szerző a Tendaguru-hegy diluviumából quarcos és jaspisos anyagból készült 

m a n d u l a s z a k ó c á t és d i s k u s t k ö z ö l . M c . CONKEY, JOUSSEAUME, SETON KARZ, 

W ICKENBURG, LANGSFLUGH, BALFOUR és W E R T H k ö z l e m é n y e i a l a p j á n i m m á r 

Afrikából is sok helyről (Somali, Sambesi, Nilus, Tunis, Algir, Marokko, Nigéria,. 

Kongo és Oranje) ismerjük az ősember nyomait. Nagyon valószínű, hogy az ős-

ember kérdésének legfontosabb objektumai erről a kontinensről fognak megkerülni-

LAMBRECHT KÁLMÁN dr . 
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LITERATUR. 

FEJÉRVÁRY G. J . báron : Anoures fossiles des couches préglaciaires de Püspök-

fürdő en Hongrie. En considération spéciale du développement phylétique du sacrum 

chez les anoures• Dissert. inaug. (Földtani Köz löny Tome XLVH . ) Budapest, 1017. 

Verfasser schildert in seiner tüchtigen Dissertation vor Allém die palá-

ontologische Phvlogenese der Frösche von dem oberen Jura bis zum Pliozán. Die 

bisher beschriebenen Reste werden aus einem einheitlichen osteologischen Stand-

punkt (Morphologie der Sacralwirbeln und des Urostyls) untersucht. 

Von Püspökfürdő, dem klassischen Fundort ungarischer práglazialer Faunén, 

resp. aus der ehemaligen Höhle dieses Fundortes vvird Pliobatrachus Lánghae 

n. g. et sp. beschrieben; die neue Gattung vvird vom Verfasser in eine neue 

Familie (Pla tosph inae ) resp. Subfamil ie (Bu fon i n ae ) gereiht. Aus Püspökfürdő 

stammen noch Pelobates robustus BY. und Rana esculenta L. foss. 

Die auf sicherer osteologischer Basis ruhende Abhand lung legt nicht nur die 

Fragen des interessanten Fundortes ins Klare, sondern faűt auch die bisher spárlich 

bekannten fossilen Froschreste in anerkennenswerter We ise zusammen. 

Dr . KOLOMAN LAMBRECHT. 

KORMOS TH. : Neue Ausgrabungen in der Ignc-Höhle. (Jahresbericht d. k. 

ung. Geol. Reichsanst. f. 1915. Mit Taf. und Textfig.) Budapest, 1916. 

Verfasser setzte die im Jahre 1913 und 1914 begonnenen Ausgrabungen in 

der Igric-Höhle auch 1915 fort. An der Sohle der an Wirbeltierresten reichen 

Höhle liegt eine V, m dicke rostrote Lehmschicht, hierauf folgt eine 3*5 m starke 

braune Höhlenlehmschicht. Aus der oberen Schicht bestimmte Verfasser die Reste 

von Mustela, Taxus nieles, Alopex vulpes, dann die des Höhlenwolfes, Höhlen-

barett, Höhlevlöwen und der Höhlenhyane, ferner Ibex und Eqiius. Aus einem 

jüngst zum Vorschein gekommenen Seitengang wurden Zahlreiche Reste juvenaler 

Höhlenbáren und das ersie voUstandige Skelet der Höhlenhyane aus Ungarn ge-

sammelt. Aus dem Seitengang stammen auch mehrere subfossile Sángetier- und 

Froschreste. 

Au f Grund interessanter morphologischer Deduktion behauptet Verfasser, dafi 

im tief gelegenen Ossarium der Igric-Höhle ehemals ein See bestand ; die zahl-

reichen Raubtiere der Umgebung stürzten infolge wiederholter Katastrofen in diesem 

See (áhnliches siehe bei ÁBEL und WOODWARD.) Verfasser sammelte aus der 

Höhle bisher cca 300 Höhlenbár-, 5 Hyánen-, 10 Wolf-, 2 Löwenschádel- und das 

ganze Skelet einer Höhlenhyane. Dr. KOLOMAN LAMBRECHT. 

KÁDIG O . : Bericht über meine Ausgrabungen im Jahr 1915. (Jahresbericht 

d. k. ung. Geol. Reichsanst. für 1915. S. 568—576 . ; Budapest, 1916. 

Verfasser unternahm im Jahr 1915 in drei Höhlen des Szinvatales syste-
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matische Ausgrabungen. In der Felsnische GuHcska wurden weder Paláolithe, 

noch eine diluviale Fauna gefunden. Aus dem gelben Höhlenlehm der Szinva-

szoroshöhle sammelte Verfasser einige Reste des Höhlenbáren. Aus der Hermán 

Otto-Höhle stammen endlich ausser einer hübschen Diluvialfauna beiláufig 700 

Paláolithe aus dem Frühsolutréen. Die Sáugetierfauna der Höhle wurde von 

Dr. JULIUS ÉHIK1) die Vogelfauna von Dr. KOLOMAN LAMBRECHT1) bearbeitet. 

Dr. KOLOMAN LAMBRECHT. 

JEKELIUS E . : Geologische Beobachtungen in Nordwest-Serbien• (Anhang zum 

Jahresbericht d. k. ung. Geol. Reichsanst. für 1916.) Budapest, 1917. 

Die kgl. ung. Geologische Reichsanstalt sandte unter Leitung des Vize-

direktors Dr. TH. v. SZONTÁGH im Sommer 1916 eine Expedition nach Serbien, 

um die geologischen Verháltnisse des besetzten Landes zu erforschen. Aus dem 

Standpunkt der Höhlenforschung besitzt der Bericht des Geologen Dr. ERICH 

JEKELIUS, Mitgliedes der Expedition, ein besonderes Interesse, worin über eine 

bisher unerforschte Höhle berichtet wird. Diese Höhle liegt in einem Tal bei 

Petnjica in der rel. Höhe von 20 m, besitzt zwei Öffnungen und eine hohe Vor-

halle. Aus der Vorhalle führen drei Gánge ins ínnere des Berges; der mittlere Gang 

ist kurz und führt zu einem See, die beiden übrigen sind bedeutend lánger. Die 

dünne Alluvialschicht enthált Gefáfischerben, Feuerherdspuren, sowie Knochen-

reste; unter dieser Schicht befindet sich eine helle gelblich-braune Lehmschicht. 

Die womögl ich rasche systematische Durchforschung dieser Höhle wáre umso 

wichtiger, da unseres Wissens au f der Balkanhalbinsel bisher nur zoologische 

Höhlenforschungen durchführt wurden ; in paláontologischer und paláethnologischer 

Hinsicht harren aber hier ebenfalls viele Fragen der Lösung. 

Dr. KOLOMAN LAMBRECHT. 

WERTH W . : Spuren des paláolithischen Menschen aus Deutsch-Ostafrika 

(Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Ges. LXVI I I . 1916. 5—7 . Fig. 2.) 

Aus dem Diluvium des Tendagura-Berges sammelte Verfasser einen mandel-

förmigen Faustkeil und einen Diskus aus quarzitischen und jaspisischen Material. 

Aus den Mitteilungen verschiedener Autoren (Mc. CONKEY, JOUSSEAUME, SETON 

KARZ, WICKENBURG LANGSFLUGH, BALFOUR, WERTH) liegen uns schon zahlreiche 

Spuren des Urmenschen von Afrika vor (Somali , Zambesi, Nilus, Tunis, Algir, 

Marokko, Nigerien, Kongo, Oranje). Höchstwahrscheinlich hat aber die Paláethno-

logie ihre wichtigsten Funde aus diesem Kontinent noch zu erwarten. 

Dr. KOLOMAN LAMBRECHT. 

0 ÉHIK J . : Die faunistischen Resultate der Grabungen in der Hermán Otto-Höhle 

(Barlangkutatás Bd. IV., S. 46 ) Budapest, 1916. 

*) LAMBRECHT K.: Fossiler uhn (Bubo maximus FLE.MM ) etc. (Aquila Bd. XXII., 

S. 187.) Budapest. 1916. 


