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A Csoklovinaí barlang. 

(2 szövegközti képpel és 1 térképmelléklettel.) 

Irta : S C H R É T E R Z O L T Á N dr . 

A Csoklovinai barlang Hunyadmegyében Hátszegtől kb. 14*5 km-

nyire keletre Lunkány község határában fekszik, közelebbről Lunkánynak 

Csoklovina nevű falurésze közelében, a Lunkánvi völgy fejében. A bar-

langot eddigelé különböző néven, Lunkánvi-barlang, Irma-barlang, Chol-

noky-barlang stb. néven emiitették az irodalomban. Ujabban azonban 

általában csak mint Csoklovinai barlangot emlegetik s ezért ezen a néven 

nevezem a jelen leírásban magam is. 

Az azelőtt jóformán ismeretlen barlang az utóbbi időkben szélesebb 

körökben fölkeltette a tudományos, valamint a műszaki körök figyelmét, 

a benne eltemetett ősemberi kőeszközök, és ősállati csontok, de főkép a 

benne fölhalmozódott foszfáttartalmu agyag révén. 

A barlangban ROSKA MÁRTON talált 1911-ben ősemberi kőeszközöket 

és ősállati csontokat. Leleteit a „Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum 

Erem- és Régiségtárából44 című folyóiratban irta le.1) 

A barlang foszfátot tartalmazó kitöltési anyagára pedig elsőízben 

HORUSITZKY HENR IK hívta föl a figyelmet, a Természettudományi Köz-

lönyben.2] 

A világháború megindulása óta a műtrágyagyártás céljaira eddig ki-

zárólag külföldről beszállított foszfátok behozatala szünetelvén, különböző 

érdekeltségek igyekeztek idehaza nyers anyagra szert tenni, hogy az 

ország mezőgazdasága részére az annyira fontos és szükséges műtrágya 

termelését lehetővé tegyék. így az elég jelentékeny mennyiséget ígérő 

Csoklovinai barlang foszfátos anyaga is komoly számításba kerülvén, a 

„Műtrágyát Értékesítő Szövetkezet" s a „Hungária Műtrágyagyár" R.-T. 

megbízásából megvizsgáltam a Csoklovinai barlangot; foszfátos anyagát 

igyekeztem a rendelkezésemre álló eszközökkel felkutatni s mennyiségét 

lehetőleg pontosan fölbecsülni. 

Hogy e vizsgálat révén a barlangról szerzett tapasztalatok a tudo-

«) ROSKA MÁRTON: A diluviális ember nyomai a csoklovinai Cholnoky-bar-

langban. (Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti .Múzeum Érem- és Régiségtárából 1012. 2. £.> 

-') HORUSITZKY H E N R I K : Barlangjaink újabb kincse. (Természettudományi Köz-

löny. 43. kötet, 1911. 716. oldal.) 
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mány részére ne vesszenek kárba, a „Barlangkutató Szakosztály4* elnök-

sége fölkérte a „Hungária Műtrágyagyár44 igazgatóságát, engedné meg, 

hogy a barlangnak a szakvéleményemen alapuló leírását a „Barlang-

kutatás"-ban közölhessem. Az Igazgatóság nemcsak a cikk, hanem a 

barlang általam fölvett helyszínrajzának közlését is a legelőzékenvebb 

módon megengedte, miért is fogadja a Szakosztály őszinte köszönetét. 

A cikkben elsősorban a barlang környékének a földtani viszonyait 

óhajtom röviden vázolni, azután rátérek a barlang kialakulásának törté-

netére, majd a barlang részletes leírását közlöm, végül a benne felhal-

mozott foszfátos anyag előfordulására, valószínű eredetére, mineműségére 

és mennyiségére nézve óhajtok adatokkal szolgálni. 

A barlang környékének földtani viszonyai. A terület alapkőzete a 

barlang közelében gránit. Kissé északabbra már gneisz és csillámpala 

uralkodik a Lunkányi völgy és mellékvölgyeinek lejtőin. Erre fehér y vagy 

világosszürkés mészkő telepszik,1) amelynek alsó része kétségkívül a 

felsőtithonba (Strambergi rétegek) felsőbb része pedig az urgon fáciesű 

alsó krétába, az alsó neokomba tartozik. A mészkőtömeg azonban teljesen 

egységes, a két emelet között határt, mint Délmagyarországon általában, 

megállapítani nem lehet. Az alsókréta t. i. épen olyan fáciesben, koral-

logén és zoogén fáciesben fejlődött ki, mint a felsőtithon s az átmenet 

észrevétlen. A rétegezés néhol jól felismerhető, másutt elmosódik. A 

barlang közelében általában DK-re (I0)h 40°-nyira dűlnek a rétegei. Ezen-

felül a mészkő erősen repedezett is, ami a barlangképződést elősegítette. 

A barlang környékétől távolabb, délebbre, Ohábaponor, Fegyer, Füzesd 

körül nagy elterjedésben lép föl a felsőkréta homokkő. Ugyanez a ho-

mokkő szerepel Csoklovinatelep környékén is, ahol a gránitra és 

gneiszre közvetlenül rátelepülve található. A homokkő, amely H A L A V Á T S 

szerint szintén dél felé dül, a régibb tithon — alsó neokom mészkő felé 

egy vetődéssel határolódik. Ezen a vetődési vonalon lép ki a mészkőből 

a Lunkányi völgy forrása. 

A terület mai arculatanak (morfológiájának) kialakulása. A felső 

tithon és a kréta rétegek, a legfelső krétát, a danien emelet üledékeit ki-

véve, sekélyvizű tengerben képződtek. A felsőkréta végén az egész terület 

emelkedett s e közben egyes vetődések mentén összetöredezett. A danien-

ben a hegyvidék már szárazon állott s a képződött mélyebb medencék-

ben szárazföldi (kontinentális) és édesvízi üledékek halmozódtak föl. Az 

*) L. H A L A V Á T S G Y . : AZohábaponori Krétitteriilet. ( A 111. kir. Földtani Intézet 

Évi Jelentése 1897-ről. 99. oldal.) 

H A L A V Á T S G Y . : A liuny ad MEGYEI Vjjiredistve, Lunkány, Hátszeg környékének 

földtani viszonyai. (A ni. kir. Földtani Intézet Évi Jelentése 1898-ról. 90. oldal.) 
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•óharmadkorban területünk szintén szárazon állott, s jelentékeny mérvű 

•denudációnak volt alávetve. A nagy Sztrigy-öblöt ezután a fiatalabb har-

madkorban tenger, nevezetesen az aquitánien, alsó, felsőmediterrán és 

szarmata emeletek tengerei borították el s ebben az időben képződhetett 

.a terület mészkövén ma látható fensík. 

Az eredetileg jelentékeny magasságra egyenetlenül föltornyosuló 

.mészkőhegység a fiatalabb harmadkor első időszakán át a denudáció, 

I. ábra. A csoklovinai barlang környékének geologiaiés morfológiai tömbdiagrammja. 

1. (iránit és gneisz. 2. Tithon-alsóiieokom mészkő. 3. Felsőkréta homokkő. 

T = Tönkfeliilet ípeneplain), amely a valószínfiség szerint a miocénben képződött. 

Az ábra a pliocénkori valószínű állapotot ábrázolja, amikor az erózió erőteljesen 

kezd l>elevágódni a tönkfeliilet homokkő és gránit-gneisz alkotta részébe. A hátráló 

erózió eljut végül a mészkőig. 

közelebbről főleg a vegyi oldódás (korrózió) útján lassankint egy közel 

egyenletes síkká, tönkfelületté (peneplainné) lekopott a fiatal harmadkor 

tengereinek szintje által megadott erózió-korrózióbázis szintjéig. Termé-

szetesen evvel egyidejűleg a felsőkréta homokkövön s a graniton-gneiszon 

is kialakult vele egv szintben a tönkfelület. A ma látható fensík ennek 

.az egykori tönkfelületnek, peneplainnek a maradványa. A tönkfelületnek 

szegélveig érhettek az illető korok tengereinek szélei, amelyek a tönk-

felület akkori erózió és korrozióbázisául szolgáltak. 

A fiatal harmadkor végén azonban területünk megint emelkedett, a 

tenger visszavonult, az erózió s a korrozió nagy erővel kezdte meg le-
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hordó munkáját. Az erózió a kristályos palák, a gránit s a kréta homokkő-

területén mély árkokat, völgyeket vájt, vele egyidejűleg pedig a mészkő-

területén a csapadékvíz oldó munkáját, a korróziót kezdte meg. A denu-

dáció erőteljes előhaladásával kapcsolatban a mészkőplató egy része foko-

zatosan eltávolíttatott, úgv hogy ma csak egv erősen megszaggatott 

mészkőtakaródarabot látunk a gránit és kristályos palák fölött < 1. ábra). 

A grániton s a kristályos palákon morfológiailag érett térszíni arculat 

alakult ki. A mészkőplató a denudációval szemben másképen viselkedik. 

2. ábra. A Csoklovinai-barlang környékének mai képe. Os. = Csoklovina-telep: F — A 

nagy karsztforrás: 15 Barlang. A grániton-gneiszon s a felsőkréta honiokkövön 

fiatal és részben érett térszíni forma alakult ki. A mészkőplató megmaradt része 

híven megőrizte a régi tönkfelület formáját. A gueiszon s a homokkövön esak ese-

kély részletei láthatók még. 

A hátráló erózió következtében fokozatosan kisebbedő mészkőplató szélei 

meredek sziklafalakban emelkednek ki a gránit alaphegység fölött, külö-

nösen a Lunkányi patak forrása s a barlang táján függélyes, 250 m-nyi 

magas sziklafalban tornyosulnak égnek a mészkősziklák. (2. ábra\ 

A barlang képződése. A mészkőpiatora lehulló csapadékvíz oldó 

hatása az újból meginduló korrózió következtében a mészkő felső részén 

mélyedéseket, töbröket hozott létre, a mészkőtömeg belsejében pedig a 

repedések mentén a csapadék s a folyóvíz oldó és erodáló hatása követ-

keztében üregek, barlangjáratok keletkeztek az akkori erózióbázis által 

megszabott magasságban. Az erózióbázis mélyülésével az eróziós árkok 
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fokozatosan mélyebbre vágódtak s a mészkőtömegben is mélyebbre s 

még mélyebbre hatolt a korrózió s az erózió. Eme mélyebbre hatolá-

sokkal egyidejűleg mind mélyebben fekvő barlangszakaszok, üregek 

vájódtak ki. A regebbi erózióbázis által kijelölt magasságban nvilt bar-

langok. amelyek tehát az egykori legalacsonyabb térszínre nyíltak, ma 

magasan a mai eróziós völgyek feneke felett a hegyoldalban nyílnak a 

külszinre. ilven régi, a corroziótól s eróziótól ma már teljesen elhagyott 

barlangjárat a szóban forgó Csoklovinai barlang is. A barlangnyilása alatt 

kb. 90 m-rel nyílik a mai eróziós völgyfenék fejében az új barlangjárat 

nyilása, amelyből a Lunkányi patak vize hatalmas forrásként buk-

kan elő. 

A tulajdonképeni Csoklovinai barlang kétségkívül még a fiatal har-

madkorban, annak vége felé, körülbelül a pliocénben képződhetett. A 

pliocénben a mélyebbre szálló erózió következtében, a felső barlang 

szárazra került s benne a pleisztocén állatai és ősemberei találtak mene-

déket, amelyeknek a csontjait, illetve kőeszközeit ma a barlangban 

találhatjuk. 

A Lunkányi völgy búvópatakja. Mint említettem, 90 m-rel a 

Csoklovinai barlangnyilása alatt a Lunkányi völgy fejében egy eléggé 

tágas barlangból hatalmas patakként bukkan ki a Lunkányi völgy vizének 

főforrása. Ez a barlangjárat genetikailag összefüggésben van a felső bar-

langjárattal, miután ugyanaz a földalatti vízfolyás mélyítette ki mindkettőt. 

A felső barlangjárat még régebben, a pliocénben képződött, amikor a 

Lunkányi völgy fő feneke legalább 100 m-rel magasabban volt, a mai 

völgyfőfenék fölött. Az erózió mélyebbre árkolodásával kapcsolatban a 

barlangi erózió is mélyebbre hatolt, új járatok keletkeztek a pleisztocén 

folyamán át, míg végre a mai állapot állt elő. 

Az a földalatti patak, ami a mai s az egykori barlangjáratokat,, 

mint főágens létrehozta, amint ezt már HALAVÁTS1) leírja, annak a két 

pataknak vizéből származik, amelyek Ponorics teleptől K-re a kristályos 

palákon fakadnak, a mészkő területre jutva abban eltűnnek, a földalatt 

, egyesülnek s ma mint a Lunkányi patak forrása újból a napfényre buk-

kannak. A forrás, helyesebben búvópatak tulajdonképpen annak a vetődési 

vonalnak mentén bukkan ki a mészkőből, amelyen az alsókréta mészkő-

és a felsőkréta homokkő érintkeznek egymással. A Lunkányi patak for-

rásának barlangja tágas bejárattal torkollik a külszinre; ezt a barlangot 

— sajnos — nem járhattam be, s igy róla mitsem közölhetek. A forrás 

hőmérsékletét 7 C"-nak mértem 1916. márciusában. A patak a barlang-

nyilásból kilépve néhány m-en át vízszintesen folyik, majd sellőkön át 

rohan le a völgy mélyebb része felé. A mintegy 150 m-nyi sellős, kata-

I ) H A L A V Á T S G Y . : 1. c. 100. o l d . 
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raktás szakasz kb. 25 m-rel szállítja mélyebbre a patakvizét. A patak 

medre az első sellőnél kb. 2*5 m széles és kb. 0'3 m mély. Ha a viz 

•sebességét sec.-kint 1 m-nek vesszük, akkor másodpercenkint 7— 7*5 m3 

víz folyik le. A lefolyó vízmennyiség tehát jelentékeny energiát képvisel. 

A barlang leírása. A barlang a Lunkányi völgy lejében, a patak-

ként előtörő forrás fölött 90 m-nyire a meredek felsőtithon mészkő-

sziklafal oldalában nyilik. A búvópatak napfényre bukkanásától ma 

kényelmes szerpentinut vezet föl a barlangszájáig. A barlangnyilása kb. 

3 m széles, 3 m hosszú, s 2—3 m magas fülkészerü mélyedés, amely-

nek az északkeleti oldalában egy keskeny rés nyilik, a tulajdonképeni 

bejárat. A barlang a kisebb kanyarodásoktól eltekintve, általában délfelé 

halad a mészkő tömegében. Főjárata, a középvonal mentén mérve 42f> 

méter hosszú. A barlangjáratok néhol csak keskeny és alacsony, de 

többnyire szélesebb folyosók, míg másutt tágas és magas termekké szé-

lesednek. A barlang mai feneke kevéssé hepehupás s uralkodólag 

7—10—l(i m-rel mélyebben fekszik a mai bejárat alatt. A barlang igazi 

sziklafeneke, eltekintve az első 20 m-nyi szakasztól, amely az első te-

rembe vezet, jóformán sehol sem látható. A barlangjáratok t. i. részben 

a menyezetrői lehullott kőtörmelékkel, részben cseppkővel és laza mész-

karbonát réteggel, részben pedig foszfáttartalmu barlangi agyaggal vannak 

föltöltve. Alárendelten a barlangon egykor átfolyó s a barlang kivájásához 

lényegesen hozzájáruló pataknak hordaléka, homokos kvarckavics és 

kvarchomok is észlelhető. Ez utóbbiakat azonban csak egy helyen, a 

második terem fenekén észleltem, egy ott lemélyített gödör fenekén. 

A barlang hosszát egy 30 m-es és 5—5 m-es közökben megjelölt 

mérőzsineggel mértem le, a szélességet pedig általában 5—5 m-enkint 

mértem le egy 2 m-es karó segítségével. Az irányokat bányász irány-

tűvel mértem le. A fenékmagasságokat a bejárathoz viszonyítva OKOWÁX 

BKUTHOLD úrral, a „Hungária Műtrágyagyár R .-T. mérnökével csak sza-

bad szemmel közelítőleg becsültük le. A menyezet magasságokat pedig 

csak helvenkint becsültük meg. Ezeket szem előtt tartva, a mellékelt 

térszínrajzomat csak közelítő vázlatnak tekintem, amely különösebb pon-

tosságra számot nem tart. Mindemellett, mivel előreláthatólag hosszabb 

időn át tudományos céllal a barlangban részletes fölméréseket végezni 

nem lehet, egyelőre tájékozodás vegett érdemes a közlésre, ami azon-

kívül a jövő kutatóinak is jó szolgálatot tehet.1) Különösen a fenék és 

»l Megjegyzem. hogy térképem készítés.' alkalmával még: nem ismertem, csak 

utóbb, e cikkem irása közben isinertem meg lto.SKA cikkét, térképét és szelvényét 

Egyideig haboztam, vájjon közzé tegye m-e térképemet. A térképeink t. i. egészen 

• egyeznek, mintán úgy látszik, kb. egyforma pontossággal mértük fül a bar-

langot. A szerkesztőség kívánatosnak tartotta a közlést. 
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mennyezetmagasság fölmérése dolgában kívánatos pontosabb fölvétel.. 

Miután a barlangban csak négy napot töltöttem és sokoldalúlag voltam 

elfoglalva, sajnos, pontosabb mérés végzésére nem volt időm. 

A könnyebb tárgyalás kedvéért a barlangot öt szakaszra osztom, 

amely szakaszokat a mellékelt térképen is megjelöltem. Ezeket a szaka-

szokat külön-külön ismertetem. 

I. szakasz. A barlang kb. 850 m magasságban 3 m széles, 3 m hosszú 

kis fülkeszerű előcsarnokkal kezdődik, amelynek DK-i sarkából egy keskeny 

folyosó nyílik. A bejárat fölött levő sziklák nem függenek elég szilárdan, úgy 

hogy alkalmilag bekövetkezhető sziklaomlástól tartani lehet. Ha a barlang 

akár a szakemberek, akár a turisták látogatásának előmozdítása, akár egyéb 

ok miatt feltáratnék és rendeztetnék, ajánlatos lenne a lazán álló szikla-

darabok lefejtése, vagy lerobbantása. Azt hiszem a mai bejárat nem volt 

mindig az igazi bejárata a barlangnak, amelyen át a pleisztocén ősemberei 

és ősállatai a barlangba jutottak. A ma már eléggé járhatóvá tett keskeny 

és meredek lejáró épenséggel nem lehetett nagyon csábító útvonal. Ez a 

nyílás csak egy mellékjáratnak a külszinre nyílása lehetett, amely csak 

jóval később, sziklaomlás által került a külszinnel összeköttetésbe. A 

barlang eredeti bejárata — azt vélem — az első teremből NyÉNy felé 

irányuló, s a mai bejáratnál kb. 12 m-rel mélyebben fekvő mellékjárat 

lehetett, ami a térképen mint első mellékjárat szerepel. Ezt a bejáratot 

azonban úgy látszik, későbbi sziklaomlás egészen elzárta. 

Az egykori bejárat mögött levő keskeny mellékjárat ürege nagyobb-

részt fel is töltődött utóbb foszfáttartalmu barlangi agyaggal, úgy hogy 

csekély 12 m-nyi távolságra a lehajló mennyezettel összeér a feltöltődés. 

Az előcsarnokból nyíló keskeny folyosó, alig 1 m széles, 10 m 

hosszú s ÉK-i irányban lefelé húzódik. A végén, ahol egy kissé kitágul, 

kb. 8 m-rel van mélyebben a bejáratnál. Innét erős szög alatt DDK-nek 

visszafordul, fokozatosan tágul s egyszersmind lankásan lefelé halad. A 

külszintől számítva 27 m-nyi távolságban a barlangfenék kb. 10'5 m-rel 

van mélyebben a bejáratnál. 

Itt a barlangjárat tágas és magas teremmé szélesedik ; ez az első 

terem. Ennek hosszúsága 20 m, szélessége 10—20 m között ingadozik,, 

a feneke K-ről—Ny felé lejt. A terem nyugoti szélében egy. melléküreg 

nyilik ENy felé kb. 10 m hosszúságban s átlagosan 4 m szélességben. 

(Első melléküreg.) Mint föntebb említettem,-alighanem ennek a külszinre 

nyilasa lehetett egykor a barlang eredeti bejárata. 

A barlang szájától az első terembe vezető megtört folyosó feneke 

szálban álló szikla, de a nagy teremhez közeledve már kőtörmelékkel 

borított. A nagy terem fenekének legnagyobb része ugyancsak kő-

törmelékkel borított. Csak a délnyugati sarkán észlelhető egy kevés 
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foszfáttartalmu agyag. Az ÉNy felé nyiló első melléküreg szintén tartal-

maz kevés foszfátos agyagot. A terem közepén mélyíttettem az /. számú 

kutatógödröt. Itt kb. 1 m mélységig haladtunk le csákánymunkával s 

mindvégig kőtörmeléket tártunk föl, amelyek hézagait kevés barna agyag 

töltötte ki. 

A nagv terem déli végén egy 5 m széles folyosó vezet tovább 

DNy-ra. Ennek eleje kb. 675 m-rel van mélyebben a kijáratnál. A folyosó 

feneke itt gyorsan emelkedik. Ennek oka az a cseppkóképződmény, ami 

itt nyugatról, a barlang egy kis kiszélesedő zugából lefelé nyomul. 

Itten a külszintől számítva 55 60 m távolságok táján a barlang 

megint kiszélesedik kissé. Itt kb. 20 m magasan lehet a mennyezet. A 

kiszélesedett rész nyugati oldalában, a felülről, a mennyezet nyugati zu-

gából gyengén beszivárgó kevés víz elég csinos cseppkőképződményt 

hozott létre a hosszú idők folyamán. A leszivárgó víz a lejtésirányt 

követve a nagy terem felé, lefelé irányuló, megszükülő folyosóba is le-

rakott meg kevés cseppkövet. 

A kiszélesedő üregnek DK-i részét pedig főleg kőtörmelék fedi. 

Az ezután következő, a 60 m-től a 85 m-ig terjedő barlangszakasz, 

átlag 10 m széles, fenekét sziklák és kőtörmelék fedik. A 65—70 m 

táján kb. 15 m magas a mennyezet. Ez a járatrész egy szűk kis nyílás-

ban végződik. Ebből az üregrészből mellékjáratok is indulnak. így DK 

felé, kb. 15 m hosszúságú melléküreg vonul, amely azután E felé kanya-

rodik s egy kis nyílással közlekedik a főjárat egy másik kiöblösödésével. 

(Második mellék/árat.) A barlang feneke ezen a tájon mintegy 5 m-rel 

fekszik mélyebben a bejáratnál. A járat DNy-i végén egy keskeny rés 

nyílik ÉNy felé, amelv az elején még 2 m széles, de lejjebb 5 m-re kb. 

0"5 m s odébb még jobban elkeskenyedik. Mellette délnek van egy kis 

lyuk, amely egy kisebb üregbe nyílik. E melléküreg bejárata tulajdon-

képen egv kis odu, amelv a barlang talpától kb. 1 m magasságban 

nyílik, kb. 060 m széles s 0 60 ni magas és 1*50 m hosszú. A túlsó 

- oldalon állítólag 1 5 m-re meredeken lejt lefelé a sziklaoldal, de ezen alól 

állítólag vízszintes talapzatú az üreg. Ezt az üreget magam nem vizsgál-

hattam meg. Az egvik fiatal munkásom, aki ide bebujt, azt állította, hogy 

a lyukon túl az üreg észak és dél felé kissé kitágul. Fenekéről foszfát-

tartalmu barlangi agvagQt hozott föl. A főjárat végén, a szűk lejárat előtt 

hatalmas sziklák vannak fölhalmozódva, amik egykor a mennyezetről 

váltak le. HORUSITZKY HRNRIK szóbeli közlése szerint itt a sziklák al^tt 

•ott jártam után .történt próbaásatások szintén konstatálták a foszfáttar-

talmu agyag jelenlétét. 

I I . szakasz. A második szakasz kezdődik a 87 m-ben lévő szűk le-

járatnál s végződik a 160 m táján. 
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A szűk nvilás 0*5 m, kissé lejebb 0*75 m széles és átlag 1*30 m 

magas. A nyíláson túl következő keskeny folyosó erősen lefelé halad 

DK-i irányban. Először egész keskeny, alig 1 m-nyi, de odébb 3—4 m-re 

kiszélesedik, végül a 105 m-nél 10 m szélességűvé válik. Ezen a tájon 

megint kb. 8—9 m-rel van a barlangfenék mélyebben a bejáratnál. A 

105 m-nyi távolságig a barlangfenék ismét kőtörmelékkel borított. 

Az ezután következő barlangjáratrész a 105 m-től a 145 m-ig ter-

jedőleg DDK irányú szakasz, amely átlag 6—7 m széles s átlag 7—8 m 

mélyen van a bejárat alatt. Ez a folyosórész dél fele vakon végződik, 

(negyedik mellék járat), de a 132 m-nél nyugat felé egy nagyobb üreg, a 

barlang tulajdonképeni folytatása nyílik. A 115 m táján a II. sz. kutató-

gödörnél egészen 1 '5 m-nvire alacsonyodik a mennyezet, kissé délebbre 

.pedig, a 125 m táján már kb. 2 25 m magasságúvá válik. 

A DNy felé irányuló barlangrész jelentékeny eséssel vonul lei elé s 

a i42 m-nél kb. 11 m-rel van mélyebben a bejáratnál. A folyosó átlag 

7—8 m szeles s a keleti oldalában két kisebb melléküreg nyílik, az 

ötödik és hatodik mellékjárat. Az északabbi mellékjárat délnek irányul s 

kb. 13 m-re követhető, hol egészen elkeskenyedik. Valószínűleg összefügg 

a délebbivel, amely EK-nek irányul s 4*60 m-re követhető. Ez utóbbi 

lefelé szintén egészen elkeskenyül. Mindkét melléküreg lenekén foszfát-

tartalmú agyag van. A 162 m táján azután tágas és magas teremmé 

szélesedik ki a barlangjárat. Az utóbbi barlangjáratrészletek a 105 m-től 

foszfát tartalmú barlangi agyaggal vannak föltöltve. A barlangjáratnak a 

nyílásától a 110—115 m-nyi távolságban levő részén egv már előzőleg 

mások által ásott gödröt találtam, amelyet amennyire lehetett, tovább 

mélveszttettem ( I I . számít kutatógödör). Itten kb. 2 m-ig hatolhattam le 

ásással, majd a gödör fenekén egy karót üttettem le, amely könnyen ment 

le még 1*80 m-nvire, ebben a mélységben azonban egyszerre megakadt, 

miután kétségkívül a sziklafenékre jutott. A foszfátos agyagban a bar-

langi medve (Ursits spelaeus BLB.) csontjait észleltem. Tehát ebben a 

folyosórészletben 4 m-nyinek vehetjük a foszfátos agyagkitöltés vastag-

ságát. Tovább délebbre és délnyugatra talán vastagabb is lehet. 

I I I . szakasz. A második nagy terem. A külszintől számítva 160 m 

hosszúság táján a barlangjárat tágas és magas teremmé szélesedik ki. 

Ennek a teremnek hosszúsága mintegy 30 m, szélessége változó, (átlag 

20 m-re tehető.) A terem mennyezete magas ; helyenkint mintegy 20-- 30 

m-re is fölnyuló kürtők irányulnak fölfelé. A terem feneke nagyjában 

délkelet felé lejt. A fenék a 170 m táján mintegy 14 m-rel, a terem 

DNy-i végén pedig kb. 15 m-rel lehet a külszín alatt. 

A terem foszfáttartalmu agyaggal van feltöltve, de általában csekély 

vastagságban. A terem nyugati végén a J-vel jelzett helyen kis gödröt 
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ásattam, amelyben mindössze csak 70 cm-nvi volt a foszfáttartalmu' 

barlangi agyag, tehát a nyugati részén csak egész csekély mennyiség 

van jelen. Kelet felé azonban vastagszik. .4 I I I . számú kutatógödröt 2'80 

m-nyire ástuk le. A gödör fenekének ÉNy-i részén, ebben a mélységben 

szálban álló sziklára, tehát a fenékre jutottunk, míg DK felé a foszfát-

tartalmu anyag vastagodni látszott. Az anyag ebben a föltárásban nem 

egyöntetű. Alul kb. 80 cm-nyi fehérrel tarkázott foszfátos agyag szerepel, 

fölötte barnás foszfátos agyag következik mintegy 10 cm vastagságban, 

majd kb. 20 cm-nyi fehéres szürke, fölötte kb. 80 cm-nvi barnás azután 

újból 10 cm-nyi fehér, majd 30 cm-nvi barnás foszfátos agyag követ-

kezik, végül legfelül fehérpettyes barna agyag volt észlelhető a felszínig. 

Innét DK-re a K jelű 75 cm mély próbagödörben szintén foszfátos bar-

langi agyagot tártam föl. 

A nagy terem déli végén van a IV. számú kutatógödör. Itt ré-

gebben is volt már egy kisebb gödör, amelyet jelentékenyen meg-

hosszabbíttattam és kiszélesíttettem, s azután lemélyeszttettem. Ebben 

a gödörben, melyben a barlang kitöltési anyagát 4 m-nvire tártuk-

föl, volt látható a barlangkitöltésnek geológiailag legérdekesebb szel-

vénye. Itt legfölül barnás, foszfátos agyagot észleltem kb. 35 cm 

vastagságban, amely nagy mennyiségben tartalmazta a barlangi medvé-

nek (Ursus spelaeus BLB.) csontjait és fogait. Ez alatt 1*20 m vastag-

ságban barnássárga foszfát tartalmú agyag következik, csontok nélkül. 

Majd 1*50 m-nyi sárga kvarckavicsos homok; alatta 3—4 dm fehéres-

szürkés agyag és homok, ez alatt 1*5 dm vastagságban vörhenyes ho-

mok, végül legalól kemény, limonitgumós feketés agyagot tártunk föl, 

amelyen alól nem tudtunk hatolni. Az alsó kavicsos homokréteg típusos 

patakhordalék ; annak a pataknak egykori hordaléka, amely a barlang 

kivájásában lényeges szerepet játszott, s amely ma, az erózió mélyebbre 

hatolásával jóval mélyebben, kb. 90 m-nvire a barlang talpa alatt foly-

tatja vájó munkáját. 

IV. szakasz. A második nagy teremből DK felé egy keskeny folyosó 

indul, amely DK nek mintegy 40 m-nyire halad, azután hirtelen könyök-

szerűleg megtörik s DNv-nak irányul mintegy 50 m-re. Az első szaka-

szon kb. 6 m széles, a második szakaszon pedig átlag 8 m szélességű 

a barlangjárat. Ezeknek a járatrészeknek a feneke egész hosszúkon, 

majdnem vízszintes s kb. 10 m-nyire fekszik a barlang nyílása alatt. 

Ezeknek a járatoknak fenekét vékonyabb-vastagabb, a fölszínen eléggé 

laza mészkarbonát takaró vonja be. Ezek a szakaszok kényelmesen jár-

hatók. Egy-két helyen, mint a 200 m táján kevés cseppkőképződmény 

is észlelhető benne. A DNy-ra irányuló barlangszakasz végén, a 260 

m-től a 294 m tájáig jelentékeny és részben igen csinos cseppkőképződ-
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niények vannak. A cseppkő a barlang szélességét jelentékenyen össze-

szűkíti. 

A 280 m-től kb. 12 m-nyire délfelé halad a cseppkővel összeszű-

kített folyosó, majd azután megint NyDNy felé halad, mintegy 90 m 

hosszúságban, amelyen túl megint kisebb üreggé szélesedik ki. Ez a 

folyosórész is állandóan keskeny, átlag 5 m szélességű. Feneke, úgy 

mint az előző folyosórészé, kb. 16 m-nyire van a bejárat alatt; eleinte 

vizszintesen halad, majd kissé emelkedni kezd. A 340 m táján kb. 14 

m-re van a bejárat alatt, a 360 m táján 13 m-re emelkedik, de odébb,, 

a 380 m táján megint mintegy 15 m-re sülyed a fenék. A barlangjárat 

fenekének fölszíne az előzőnek közvetlen folytatásaként eleinte kb. a 

175 m-ig részben mészkarbonáttal, részben — mint két kis próbagödör 

ásása útján meggyőződtünk — vörhenyes agyaggal, kőtörmelékkel, s kevés 

kvarckavicscsal van föltöltve. A 314 m távolságban mintegy 70 cm-re 

leásott próbagödörből kőtörmeléken és kvarckavicson kivül a barlangi 

medvének fogai és csontjai is előkerültek. Ezen a tájon a mennyezet 

mintegy 4—5 m magas. A 320 m tájától kezdve azután a barlangjáratot 

egész végig a foszfáttartalmu agyag tölti föl. A 345 m-nél DK felé egy 

kis mellékjárat nyilik, amely előttem ismeretlen hosszúságú (hetedik 

mellékjárat). Itt meglehetős mennyiségű cseppkő is észlelhető, amely a 

melléküreg nyílását nagyobbrészt ki is tölti. Mindjárt ennek közelében a 

354 m-nél van az általam mélyeszteti V. számú kntatógödör, amelyet 

3*57 m-re mélyítettünk. Itten fölül 3 m-nvi foszfátos barlangi agyagot 

tártunk föl, amelyben itt-ott a barlangi medve csontjai észlelhetők. Alatta 

kb. 0'5 m vastagságú kőtörmelékes rétegbe jutottunk, amelyben csak 

csákánymunkával tudtunk nehezen előre haladni. Ez a réteg a barlangi 

medve csontjait valamivel sűrűbben tartalmazza. 

V. szakasz. A harmadik terem és függelékei. Az előző szakasz 

fokozatosan táguló folyosója végül egy tágasabb üreggé válik. Ez az 

üreg a harmadik terem s egyszersmind a barlang főjáratának a vége. 

Hosszúsága a 390 m-től az üreg végéig, a 425 m-ig 35 m, átlagos szé-

lessége 15 m. Az üreg mennyezete itt megint meglehetősen magas. A 

fenék megint gyorsan emelkedik; a 400 m táján mintegy 13 m-rel van 

a bejárat alatt, majd a barlang végénél a 415 m táján mintegy 9 m-rel 

lehet a bejárat alatt. Itt tehát egy meglehetősen magas domb van a bar-

langban, amely foszfáttartalmu agyagból áll. 

Ezt a barlangrészt a domb tetején mélyeszteti VI. számú kutató-

gödörrel tárattam föl. Itten már volt egy előzőleg mélyesztett gödör, 

amelyet tovább ásattam s összesen 360 m-nyi foszfáttartalmu barlangi 

agyag táratott föl. Ekkor a gödör fenekén kézi fúróval lefurattam. A fú-

rással még 1*85 m-re tudtunk lehaladni, ebben a mélységben ellenálló 

Barlangkutatás 1917. I I I-IV. füzet. 13 
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kemény anyagra akadtunk, amelybe nem sikerült lehatolni, tehát kétség-

kívül a fenékhez értünk. A bizonyosság kedvéért, az előző lyuktól 1' 

m-nyi távolságra újból lefúrattam, nehogy esetleg az agyagban talán 

izoláltan fekvő, a mennyezetről lehullott kődarab tévútra vezessen, de 

ugyanolyan mélységben ismét megakadt a fúró. Tehát itt 5*45 m-nyi a 

laza, porhanyó sárgásbarna foszfáttartalmu barlangi agyag. Az anyag 

mindvégig egynemű, csak helyenkint találhatók benne fehér, szétporló 

gumók. Állati csontokat, vagy ősemberi kőeszközöket az egész feltá-

rásban nem észleltem. 

A barlang végén DK felé egy mellékág nyúlik, amely kb. 12 m 

hosszú és 6—7 m széles. (Nyolcadik mellékjárat.) E mellékjárat nyílása 

alacsony, úgy hogy egészen lehajolva lehet csak belejutni. A járat bel-

seje is kb. csak 1 m magasságú. Ha ezt a melléküreget is számítjuk, 

úgy a barlang teljes hosszát 435 m-nek vehetjük. Ebben a melléküregben 

is foszfáttartalmu barlangi agyag van fölhalmozódva. 

A nyolcadik melléküregből még lehatol egv mellékjárat DK felé 

10—15 m-re (kilencedik mellékjárat) kb. a rétegek dülése mentén 

mintegy 30—35°-os lejtéssel. Itt is a foszfáttartalmu barlangi agyag van 

jelen, de közte s a tetőzet között alig x/a—* m-nvi köz van, emiatt itt 

közelebbi vizsgálatot végezni nem lehetett. 

A barlang foszfortartalma anyaga. A Csoklovinai barlangra a fosz-

forsavas meszet tartalmazó kitöltési anyaga irányította tulajdonképen az 

érdeklődést. Béke időben, amikor a külföldi foszfátok nagy mennyiségben 

kerültek az országba a műtrágyagyártás céljaira, a barlangi foszfátos 

agyag alig jöhetett számításba. A világháború következtében azonban a 

foszfátanyagok behozatala teljesen megszűnt s a műtrágyagyárak nyers-

anyag nélkül maradtak. A csoklovinai barlangban fölhalmozódott foszfát-

tartalmu agyag, amely HORUSITZKY H E N R I K ismertető sorai révén vált 

szélesebb körben ismeretessé, elég jelentékeny foszfortartalma és elég 

jelentősnek látszó mennyisége által fölkeltette a műszaki körök figyelmét, 

annak dacára is, hogy a barlang nehezen hozzáférhető, a főbb közleke-

dési, forgalmi útaktól meglehetősen messze esik s az anyag kibányá-

szása is némi nehézséggel járónak ígérkezik. A foszfáttartalmu agyag 

minőségére nézve a vegyelemzések alapján azt mondhatjuk, hogy ez 

gyengébb minőségű, miután aránylag kevés foszforsavas meszet tartal-

maz. A felszínhez közel a tapasztalat szerint kevesebb, lefelé általában 

növekszik a foszfáttartalom. Az általam gyűjtött mintákból kettőt meg-

elemzett Dr. HORVÁTH BÉLA m. kir. geológus vegyész a következő ered-

ménnyel : l) 

I ) Dr. HORVÁTH BÉLA az elemzési adatokat közzétette a „Barlangkutatás" 

IV. kötet, 34. f. 154. old. ,.A barlangok phosphortartalriiu anyagairól'* c. értekezésében. 
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P205 Ca8(P04)3 

Felszín 16' 14% 3525% 

15 m mélységből 18*12% 39*68% 

E M S Z T KÁLMÁN m. k. osztálygeológus-vegyész elemzése szerint pedig : l) 

I. sz. mintában citromsavban oldható foszforsav . 13*28% 

I. n * nem „ „ • 10*29% 

Összesen . . 23*57% 

II. sz. mintában citromsavban oldható foszforsav . 10 37% 

» * „ „ nem „ „ 8'21°/» 

Összesen . . 18 58% 

Ezenkívül megvizsgálta HORVÁTH B . a barlang egyik zugában a 

313 m-nél található feketés, kenőcskinézésű anyagot, amit mai denevér-

guánónak nevezhetünk. Ez igen kevés foszforsavas meszet tartalmaz, 

nevezetesen: P 2 0 5 = 1'69% ; Ca3(P04)2 = 3*70%. Legnagyobb része víz. 

Meg kell jegyeznem, hogy ezek a rendelkezésemre álló elemzések 

történetesen aránylag nagv mennyiségű íoszforsavas meszet tüntetnek föl. 

EMSZT KÁLMÁM dr. úr szíves szóbeli közlése alapján azonban azt mond-

hatom, hogy a barlang számos pontjáról vett anyagok elemzéséből átlag-

eredményként tetemesen kevesebb foszforsavas mész mutatható ki, kb. 

12%. Egyébként az anyag minőségéről a rendelkezésére álló nagyszámú 

vegyi elemzés alapján, továbbá a barlangi agyag fölhasználhatóságáról 

HORUSITZKY HENRIK főgeológus úr behatóan fog értekezni; azért ezt a 

thémát éri csak futólag érintem. 

A foszfáttartalmu barlangi agyag sárgásszürke, vagy barnássárga, 

néha kissé vörhenyes szinű, eléggé könnyű s amíg a barlangi nedvesség 

benne van, laza szerkezetű, porhanyó anyag. Ha kiszárad, összeállőbbá, 

keményebbé lesz. Száraz állapotban ujjaink közt szétdörzsölve finom port, 

sőt liszt finomságú anyagot is nyerünk, de durvább, szét nem morzsol-

ható rész is marad vissza. Hig sósavval megcseppentve úgyszólván egv: 

általában nem, vagy csak igen kevéssé, alig észrevehetően pezseg; 

mészkarbonát tehát — azt mondhatjuk — nincs benne. Ha az anyagot 

vízben szétiszapoljuk, annak legnagyobbrésze, mint finom lebegő iszap 

eltávozik, de kevés durvább anyag visszamarad. A visszamaradó anyagot 

30-szoros nagyítású binokuláris mikroszkóppal megvizsgáltam s azt 

tapasztaltam, hogy annak legnagyobb része kvarcszem. A' kvarcszemek 

szögletesek és élesek ; aránylag kevésen észlelhető csekély koptatás nyoma. 

Egy része a kvarcszemeknek víztiszta, üvegszerű,8) de legnagyobbrészük 

i) L. -HORUSITZKY H . 1. c. 71S. oldal. 

-i Ezek valószínűleg egy fiatal harmadkori dáeit. vagy. riolittufa anyagból 

származnak. 
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homályos, át nem látszó, sárgásszinű. Igen kevés muszkovitlemezt és 

néhány rózsaszínű ásványnak — talán gránátnak — töredékét észleltem 

még ezenkívül. Végül az iszapos résznek apró, keményen összeálló, 

konkréciószerű darabkái maradtak még vissza a homokszemeken kivül. 

Megjegyzem még, hogy a kutatógödrök ásatásánál azt tapasztaltam, hogv 

a sárgás agyagban sokszor szabálytalan alakú, elszigetelt, jobban szétporló 

fehérszínű részletek is mutatkoztak, amelyek sokszor egyszintben sorakoztak. 

A foszfáttartalmu barlangi agyag eredete (genezise). A barlangi 

agyag egyfelől — és pedig nagyobb részben — a barlangnak 

a fölszínre nyíló kürtőin repedésein át a tetőről lekerült lemosott és le-

hullott agyagnak, másfelől a vele keveredő állati eredetű guánónak 

együttes fölhalmozódásából keletkezett. A nem messze lévő magasabb 

kristályospala hegységből a kvarcszemeket is tartalmazó agyagos mállási 

termék részben a víz, részben a szél útján rájutott egykor a lapos mészkő-

platóra. Az agyagos mállási termék, valamint a mészkőnek folytonos 

oldása következtében visszamaradó agyagos részek, főleg a csapadék-

vizek útján lesodródtak a kürtőkön s repedéseken át a barlangjáratokba 

s ott fölhalmozódtak. De ezenkívül hozzájárulhatott ehhez a lejutó anyag-

hoz még főleg a pleisztocén második felében a levegőből állandóan le-

hulló por egy része is, ami másutt a lösz keletkezésére adott alkalmat. 

A hullópor a külszinre nyiló kürtőkön s repedéseken át lassan, de folyton 

lefelé szállt, vagy lemosódott s hozzájárulhatott a barlangi kitöltés föl-

építéséhez. Megjegyzendő, hogy a szóbanforgó foszfátos agyag első rá-

tekintésre hasonlít is némileg a lösz némely fajtáihoz. 

Az agyag foszfortartalma pedig azt hiszem, főleg az állati eredetű 

guánónak az agyaghoz való hozzákeveredése által származott. Ezenkívül 

pedig a barlangban elpusztult állatok hulláinak rothadása folytán kelet-

kező bomlási termékek s végül az állati csontoknak hozzákeveredése 

folytán jött létre. 

Egyesek azt vélik, hogy a barlangi agyag foszfáttartalma kizáró-

lag az agyagban eltemetett barlangi medvék csontjainak szétporlásából 

származik. A csontok mindenesetre hozzájárultak az agyag foszfáttartal-

mának emeléséhez, de szerintem nem származhatik kizárólag ebből. Már 

azért sem, mert az agyagban ma található ősmedvecsontok úgyszólván 

egészen épek' s nem valószínű, hogy egészen egyforma körülmények kö-

zött egyes csontok teljesen szétporlódjanak s eltűnjenek, mások meg tel-

jesen épségben megmaradjanak. 

A foszfortartalmu agyag mennyiségének megallapitása végett a 

barlangot közelítőleg fölmértem. A hosszúság és a szélességek lemérése 

után kutatógödrökkel a képződmény átlagos vastagságát igyekeztem meg-

állapítani. A vizsgálatokat a „Hungária Műtrágyagyár" részére végezven 
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az alantabb következendő közelítő mennyiség becslést a gyár igazgató-

ságának engedélyével közlöm. Megjegyzem azonban, hogy az itt közölt 

becslés az eddigi becslésemmel szemben hozzávetőlegesebb, miután az 

egyszerűség kedvéért itt csak átlagos szélességeket vettem, holott eredeti-

leg 5 m magasságú trapézekkel számítottam ki a barlang területét Ezért 

a két becslés között csekély eltérés van. A tényleg látható és föltárt 

foszfáttartalmu agyag mennyiségét a következőre becsülhettem : 

1. A 105 m-től a negyedik mellékjárat végéig 40 m hossz X 6 m 

átlagos szélesség X 3 m átlagos vastagság 720 m3 

2. A 137 m-től a 162 m-ig terjedő barlangjárat 25 m hossz X 

7 m átl. szél. X 4 m átl. vastagság 700 „ 

3. A 162 m-től a terem végéig 30 m hossz X 20 m átl. szél. X 

2 5 m átl. vastagság 1500 „ 

4. Folyosó részlet a 309 m-től a 389 m-ig 80 m hossz X 5 m 

átl. szél. X 3*5 m átl. vastagság 1400 „ 

5. Utolsó terem 36 m hossz X 13 m átl. szél. X 5*5 m átl. vast. 2574 „ 

6. Nyolcadik mellékjárat 12 m hossz X 7 m átl. szél. X5 ' 5 átl. v. 462 „ 

7. Első mellékjárat 10 m hossz X 4 m átl. szél. X 2 m átl. v. 80 „ 

Összesen . . 7436 m3 

A barlangban közvetlenül észlelhető tényleges készlet tehát 7436 

m3-re becsülhető. Egyes helyeken, ahol a barlangüreg jelentékenyebben 

föltöltődött, az üreg lefelé kétségkívül szélesedik, úgy hogy az alsó részén 

nagyobb szélességben fekszik a foszfáttartalmu agyag. Ezt számításba 

véve vegyük 7600 m3-nek az összes mennyiséget. Ebből azonban a le 

nem fejthető, valamint a fejtésnél és szállításnál elvesző részre le kell 

számítanunk mintegy 100 m3-t akkor tehát kerekszámban 7500 m8-re 

becsülhetjük a tényleges készletet. Ha a foszfáttartalmu agyag térfogat-

súlyát H O R U S I T Z K Y szerint 13-nek vesszük, akkor egy köbméter foszfá-

tos agyag 13 q súlyú; tehát a készlet megfelel kerekszámban 1000 

vaggonnak. 

A többi barlangjárat, vagy legalább annak felső része, mint föntebb 

említettem, kőtörmelekkel, vagy cseppkőszerű mészkarbonáttal van föl-

töltve. Hogv a fölső réteg alatt van-e foszfáttartalmu anyag, helyenkint e, 

vagy mindenütt, az egyelőre kérdéses. Ez az esetleg még föltárandó 

járatokkal együtt legföjjebb, mint reménybeli mennyiség jöhet számításba. 

Átlag 2 m vastagságot tételezve föl: 

Az első teremben a 45 m-ig 20 m hossz X 15 m szél. X 2 m v. 600 m3 

A 45 m-től a 83 m-ig 50 m hossz X 12 m szél. X 2 m vast. 1200 „ 

A második teremtől a 309 m-ig 117 m hossz X 7 m szél. X 2 m v. 1610 „ 

Összesen . . 3410 m3 
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A még reménybeli mennyiség volna az előbbi, konstatált mennyi-

ségen felül még 3410 m3, vagyis kb. 443, kerekszámban 400 vaggon. 

Nézetem szerint itt tehát 1000, legföljebb 1400 vaggon foszfáttartalmu 

anyagról lehet szó. Külön megbírálás alá esik már most az, hogy ezért 

a mennyiségért, valamint a környező elég gyér és elég rossz karban 

levő erdő kihasználása végett érdemes-e kb. 20 km-nyi iparvasutat épí-

teni, ami a kibányászásnak első föltétele. Ezt csakis az illetékes szak-

körök tudják kellőképen mérlegelni és megbírálni. Hangsúlyoznom kell 

azonban azt, amit annak idején HORÚSITZKY HENRIK is kiemelt s a „Bar-

langkutató Szakosztály44 is magáévá tett. Nevezetesen kívánatos: hogyha 

a barlang foszfáttartalmu anyagának kibányászása tényleg megkezdődnek, 

a lefejtés közben előkerülő, a tudományra nézve becses tárgyak a tudo-

mány részére okvetlenül megmentessenek. Fölkérjük tehát tisztelettel azt 

az érdekeltséget, mely esetleg a barlang kitermelését megkezdené, legyen 

a tudományra is tekintettel; a lefejtés közben esetleg előkerülő épebb 

gerinces vázrészeket és emberi kőeszközöket félretétetni s a hazai tudo-

mányos intézeteknek ajándékozni szíveskedjék. 

A barlangban eddig előkerült ősállatí maradványok és ősemberi 

kőeszközök. A barlangban végzett ásatásaim alkalmával a fölszín alatt a 

II., IV. és V. számú gödörben elég bőven találtam koponya töredékeket, 

csontokat, fogakat, amelyek mind a barlangi medve (Ursus spelaens 

BLB.) csontjainak és fogainak bizonyultak. Ezenkívül még a 314 m táján 

alig 0'7 m-re lemélyített kis gödörben is találtam ősmedve csontokat. 

Nagyobb vastagságú csontréteggé azonban sehol sem halmozódtak föl a 

csontok. 

ROSKA MÁRTON 1911-ben ásatott a barlangban, s ez alkalommal 

palaeolith kőeszközöket sikerült neki találnia. Ásatásainak eredményeit s 

a talált tárgyakat igen gondosan leírta; ezért a barlangnak prehistoriai 

szempontjából való méltatását illetőleg az ő munkájára utalok. Annyival 

is inkább, mivel magam a régészeti tárgyak gyűjtésére időt nem fordít-

hattam. Csak a teljesség kedvéért említem föl, hogy a talált kőeszközök 

szerinte vakaró vagy vágóeszközök. Ezek félköridomúak, és négyzetesek, 

ékalakúak, rhombikus átmetszetűek, négyzetes formájúak, rhombikusak, 

ívelt élű és bevölgyelt élű vakarok és pengék. Talált ezenkívül még 

csonteszközöket, amilyenek dárdahegyek, átfúrt csontok és fogak. ROSKA 

szerint az eszközök a moustieri és az aurignaci kézművességre vallanak. 

Megjegyzem itt még a következőket: A barlang kutatása alkalmával 

figyelemmel kísértem ugyan azt, hogv előkerül e palaeolith a kihányt 

anyagból, de miután a gödrökből kihányt anyagot kézzel nem válogattam 

át, nem sikerült semmit sem lelnem. A benyomásom az, hogy a csok-

lovinai barlang nem volt olyan alkalmas az emberi megtelepülésre, mint 
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pl. a bükkhegységi barlangok voltak. Az utóbbiak a bejáratnál szélesek, 

tágasak, magasak, s ezért eléggé világosak, mintegy kínálkoznak emberi 

lakhelyül. A csoklovinai barlang kevésbbé hozzáférhető, a külvilággal (leg-

alább ma) szűk nyílással közlekedik, tehát eléggé sötét lehetett. Ezeknek 

következtében azt hiszem, hogy olyan bő zsákmányra, mint a bükk-

hegységi barlangokban, itt kevésbbé lehet kilátás. 
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Die Höhle von Csoklovina. 

(Mit zwei Abbildungen im ungarischen Text und 1 Kartenbeilage.)1) 

V o n D r . Z O L T Á N S C H R É T E R . 

Die Höhle von Csoklovina liegt im Komitat Hun vad, etwa 145 Km 

östlich von Hátszeg in der Gemarkung von Lunkány, genauer in der 

Náhe der Háusergruppe Csoklovina d'ieser veístreuten Gemeinde, am 

Kopfende des Tales von Lunkány. 

Die ehemals sozusagen unbekannte Höhle lenkte in letzterer Zeit 

die Aufmerksamkeit weiterer wissenschaftlícher und technischer Kreise 

auf sich, da in ihr einerseits Werkzeuge des Urmenschen und Knochen 

von urweltlichen Tieren gefunden wurden, andererseits aber phosphat-

haltige Substanzen angeháuft sind. 

Im vergangenen Jahre kam ich in die Lage die Höhle von Csok-

lovina zu untersuchen; mit Hilfe der mir zur Verfügung stehenden Mittel 

trachtete ich die Menge der phosphatha'ltigen Substanz nach Möglíchkeit 

genau zu schátzen. 
i 

lm weiteren vvill ich zunachst die geologischen Verháltnisse der 

Umgebung der Höhle kurz schíldern, dann die Entstehungsgeschichte 

der Hóhle besprechen, dann die Höhle detailíiert beschreiben, schliel31ich 

Daten betreffs des Vorkommens, der wahrscheínlichen Herkurift, der Be-

schaffenheit und Menge des in der Höhle angeháuften phosphathaltigen 

Materiales mitteilen. 

') Erklamng'der Abbildungen (im ungaf. Text auf S. 177 bezw! 178): 

Figur 1. und 2, Geologische und morphologische Blockdiagramme der Umgebung 

der ̂ HQhle von, Csoklovina. 

Figur 1. 1. Gránit und Gneis, 2. Tithon-Unterneokomkal^, 3. Oberkreidesandstein, 

T == Rutnpffláche (Peneplain) wahrscheinlich im Mioziin entstanden. Die Figur stellt den 

wahrscheinlichen Zustand im Pliozan dar, als sich'die' Erosion bereits intensiv in die aus 

Saiidstein und Granit-Gneis bestehende Paftie der Runlpíflaché einzuschneiden begann. Die 

ritekschreitende Erosion* erreichte schliefilich den Kalkstein. 

Fjgur Heutiges .Bii.d der Umgebung. der.Höble. .von .Csoklovina. Cs.;= Kolonie 

Csoklovina, F die groűe Karst^uelle, B = Höhle. Auf dem Gneis-Granit und dem Ober-

kreidesandstein gestaltete sich eine junge und teilvveise reife Landschaft aus. Die erhalten ge-

bliebene Partié des Kalksteinplateaus bew^hrte geíreu ihren Cliarakter als Rumpffláche. Auf 

dem Gneis und dem Sandstein sind nurmehr Spuren der Rumpffláche erhalten. 
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Die geologischen Verháltnisse der Umgebung der Höhle.1) Das 

Grundgestein des Gebietes ist im Umkreis der Höhle Gránit. VVeiter 

nördlich herrscht an den Lehnen des Tales von Lunkány und seiner 

Seitentáler bereits Gneis und Glimmerschiefer vor. Hierauf folgt weisser 

oder hellgrauer Kalkstein, dessen tiefere Partién unzweifelhaft in das 

obere Tithon gehören (Stramberger Schichten), wáhrend die oberen Par-

tién in das untere Neokom von Urgonfazies zu stellen sind. Stellenweise 

ist die Schichtung deutlich, anderweitig verschvvommen. In der Náhe 

der Höhle fallen die Schichten im allgemeinen unter 40° gegen SE (10 h) 

ein. Aufóerdem ist der Kalkstein auch stark zerkliiftet, was der Entste-

hung von Höhlen Vorschub leistete. Weiter von der Höhle, in der Um-

gebung von Ohábaponor, Fegyer, Füzesd tritt in weiter Verbreitung 

Oberkreidesandstein auf. Der gleiche Sandstein findet sich auch in der 

Umgebung der Kolonie Csoklovina, vvo er unmittelbar auf dem Gneis 

und Gránit liegt. Der Sandstein, der nach H A L A V Á T S gegen S falit, grenzt 

gegen den álteren tithonisch-unterneokomen Kalkstein an einer Verwer-

fung. An dieser Verwerfungslinie bricht aus dem Kalkstein die Ouelle 

des Tales von Lunkány hervor. 

Die Ausgestaltung der Morphologíe des Gebietes. Am Ende der 

oberen Kreide hob sich das ganze Gebiet empor und zerbrach an ein-

zelnen Verwerfungen. Im Danién lag das Gebirge bereits trocken und 

in den entstandenen tieferen Becken háuften sich kontinentale und SüB-

wassersedimente an. Im Alttertiár lag das Gebiet noch ebenfalls trocken 

und war einer intensiven Denudation unterworfen. Das grofóe Sztrigy-

becken wurde sodann von den Meeren des Aquitanien, unteren und 

oberen Mediterrans, femer der sarmatischen Stufe überflutet und in die-

ser Zeit dürfte sich das heutige Plateau auf dem Kalkstein des Gebietes 

ausgestaltet habén. 

Das ursprünglich in betráchtliche Höhen ungleichmátíig aufgetürmte 

Kalksteingebirge ebnete sich im ersten Teil des Jungtertiárs infolge der 

Denudation, genauer hauptsáchlich infolge der chemischen Korrosion all-

máhlich zu einer nahezu gleichmátöigen Ebene, Rumpffláche (Peneplain 

bis zu dem durch die jungtertiáren Meere bestimmten Niveau der Ero-

sions-Korrosionsbasis ein. Zugleich gestaltete sich natürlich im selben 

Niveau auch auf dem Oberkreidesandstein und auf dem Gránit und 

Gneis eine Rumpffláche aus. Das heutige Plateau ist ein Rest dieser 

einstigen Rumpffláche. Bis an den Rand dieser Rumpffláche dürfte der 

Strand der damaligen Meere gereicht habén, und die Strandlinien dien-

ten als damalige Erosions- und Korrosionsbasis der Rumpffláche. 

HALAVÁTS: Aufnahmsbericht im Jahresbcricht der kgl. ungar. geol. Anst. f. 1897. 

u. Aufnahmsbericht für 1898. 
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Am Ende des Jungtertiárs hob sich jedoch unser Gebiet neuerdings, 

das Meer zog sich zurück, und Erosion und Korrosion setzte mit erneu-

ter Kraft ein. Die Erosion schnitt in den kristallinischen Schiefern, dem 

Gránit und dem Kreidesandstein tiefe Gráben, Táler ein, zugleich begann 

das Niederschlagswasser im Kalkgebiet seine korrosive Tátigkeit. Mit 

dem Fortschreiten der Denudation vvurde ein Teil des Kalksteinplateaus 

allmáhlich fortgeschaft, so daí3 man heute über dem Gránit und den 

kristallinischen Schiefern nur noch einen sehr zerrissenen Kalkdecken-

rest findet (Figur 1). Auf dem Gránit und den kristallinischen Schiefern 

gestalteten sich morphologisch reife Landschaftsformen aus. Das Kalk-

steinplateau verhált sich der Denudation gegenüber anders. Die Ránder 

des infolge der rückschreitenden Erosion allmáhlich an Umfang verlie-

renden Kalksteinplateaus ragén in steilen Felswánden über das Granit-

grundgebirge empor, besonders in der Umgebung der Ouelle des Tales 

von Lunkány und der Höhle türmt sich der Kalkstein in steilen, 250 m 

hohen Felswánden gen Himmel (Figur 2). 

Die Entstehung der Höhle, Das auf das Kalksteinplateau nieder-

fallende Niederschlagswasser tiefte nach neuerlichem Einsetzen der Kor-

rosion im oberen Teil des Kalksteines Vertiefungen, Karsttrichter ein. 

im inneren des Gesteines aber entstanden infolge der lösenden Wirkung 

des Wassers lángs der Klüfte Höhlungen, Höhlengánge in der durch die 

damalige Erosionsbasis bestimmten Höhe. Mit dem Sinken der Erosions-

basis schnitten sich die Erosionsgráben allmáhlich tiefer ein und auch 

im Kalkstein drang die Korrosion immer tiefer und tiefer, wodurch itn-

mer tiefer gelegene Höhlengánge entstanden. Die Höhlen, die einst in 

der durch die Erosionsbasis bestimmten Höhe mündeten, befinden sich 

heute hoch über den Talsohlen, an den Lehnen der Berge. Eine solche 

alte, heute von der Korrosion und Erosion bereits vollkommen verlas-

sene Höhle ist auch die Höhle von Csoklovina. Etwa 90 m unter der 

Höhlenmündung am Kopfende des heutigen Erosionstales mündet die 

neue Höhle, aus welcher der Bach von Lunkány als máchtige Ouelle 

zutage tritt. 

Die eigentliche Höhle von Csoklovina dürfte entschieden bereits 

im Jungtertiár, gegen Ende desselhen, etwa im Pliozán entstanden sein. 

Infolge des Sinkens der Erosion vvurde die obere Höhle im Pliozán 

trocken gelegt und sie diente pleistozánen Tieren und Menschen als 

Unterkunft; Knochen von pleistozánen Tieren und Werkzeuge des Men-

schen sind als Zeugen dieser Periode heute in der Höhle zu finden. 

Der unterirdische Bach des Tales von Lunkány. Wie erwáhnt, 

tritt 90 m unter der Mündung der Höhle von Csoklovina im Kopfende 

des Tales von Lunkány die Haúptquelle des Baches als reiche Karst-
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quelle aus einer ziemlich geráumigen Höhle hervor. Genetisch hangt 

diese Höhle mit der oberen Höhle zusammen, da beide ihre Entstehung 

einem und demselben Wasser verdanken. 

Der unterirdische Bach, der die heutigen und einstigen Höhlen-

gánge als Hauptfaktor zustande brachte, stammt, wie dies schon H A L A -

V Á T S beschreibt, aus dem Wasser jener beiden Báche, die östlich von 

der Kolonie Ponorics aus kristallinischen Schiefern entspringen, auf Kaik-

gebiet tretend sodann verschwinden, sich unterirdisch vereinigen und 

heute als Quelle des Baches von Lunkánv wieder zutage gelangen. Die 

Quelle, richtiger der unterirdische Bach tritt eigentlich an jener Verwer-

fungslinie aus dem Kalkstein, an welcher der Unterkreidekalk und der 

Oberkreidesandstein einander berühren. Die Höhle der Quelle des Lun-

kánybaches besitzt eine weite Mündung. Im Márz 1916 wies die Quelle 

eine Temperatur von 7° C auf. Nach seinem Austritt aus der Höhle 

flieíit der Bach einige Meter weit ziemlich eben, dann eilt er iiber 

Schnellen talabwárts. Nach einem Abschnitt von etwa 150 m befindet 

sich das Wasser unterhalb der Katarakte bereits um etwa 25 m 

tiefer. 

Beschreíbung der Höhle. Die Höhle mündet an der steilen, aus 

Tithonkalk bestehenden Wand. Von der Quelle des Lunkánvbaches führt 

heute ein bequemer Serpentinensteig zur Höhlenmündung. Die Höhlen-

mündung ist eine ungefáhr 3 m breite, 3 m lange und 2—3 m hohe 

nischenförmige Vertiefung, in deren nordöstlicher Wand eine schmale 

Spalte, der eigentliche Eingang mündet. Von geringeren Abweichungen 

abgesehen verláuft die Höhle in der Masse des Kalksteines im allgemei-

nen gegen S. Der Hauptgang ist, in der Medianlinie gemessen, 425 m 

lang. Der Höhlengánge sind stellenweise ganz eng und niedrig, meist 

jedoch breit, hie und da erweitern sie sich sogar zu weiten und hohen 

Sálén. Der heutige Boden der Höhle ist zumeist uneben und liegt durch-

schnittlich 7—10—16 m unter dem heutigen Eingang. Der Felsgrund 

der Höhle ist, abgesehen von dem ersten Abschnitt von 20 m, der in 

den ersten Saal führt, nirgends zu sehen. Die Höhlengánge sind nám-

lich teilweise mit von der Decke herabgefallenem Trümmerwerk, teil-

weise mit Tropfstein und einer lockeren Kalkkarbonatschicht, teilweise 

aber mit phosphathaltigem Höhlenlehm aufgefüllt. Untcrgeordnet ist in 

der Höhle auch sandiger Quarzschotter und Quarzsand als Sediment des 

Baches zu beobachten, der einst durch die Höhle floíi und nicht unwe-

sentlich zu der Ausgestaltung der Höhle beitrug. Sand und Schotter fand 

ich jedoch nur an einem einzigen Punkte, an der Sohle des zweiten 

Saales am Grundé einer hier ausgehobenen Grube. 

Der leichteren Beschreibung halber teile ich die Höhle in fünf Ab-
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schnitte die ich auch auf der beigefügten Karte unterschied. Diese Ab-

schnitte behandle ich einzeln. 

I. Abschnitt. Von der SE-Ecke der Vorhalle geht ein schmaler 

Gang aus; dieser ist kaum 1 m breit, 10 m lang und erstreckt sich in 

NE licher Richtung abwárts. Nach einer scharfen Biegung verláuft er 

gegen SSE, erweitert sich allmáhlich und steigt nun nur noch allmáhlich 

abwárts. 27 m weit vom Eingang liegt die Sohle etvva 10 5 m tiefer 

als der Eingang. 

Hier erweitert sich der Höhlengang zu einem weiten und hohen 

Saale; dies ist der erste Saal. Die Lángé desselben betrágt 20 m, seine 

Breite schwankt zwischen 10—20 m, der Boden falit von E gegen W 

ab. Am W-Rande des Saales mündet eine Seitenhöhlung, die sich in 

etvva 10 m Lángé und durchschnittlich 4 m Breite gegen NW erstreckt 

(erste Seitenhöhlung). Durch diese dtirfte die Höhle einst mit der Aufíen-

vvelt verbunden gewesen sein. Der Boden des grófién Saales ist grööten-

teils mit Trümmerwerk bedeckt. In der Mitte des Saales lie!3 ich die 

Schürfgrube No. I ausheben. Hier drangen wir mit der Krampe bis un-

gefáhr 1 m Tiefe herab und schlossen durchwegs Trümmerwerk auf, 

vvelches in \vénig braunen Lehm gebettet war. 

Am Südende des grófién Saales ftihrt ein 5 m breiter Gang weiter 

gegen SW. Etvva 50—60 m vom Eingang erweitert sich die Höhle wie-

der ein wenig. Hier dürfte die Decke etwa 20 m hoch sein. Auf der 

vvestlichen Seite der Ervveiterung brachte das aus der YVestecke der 

Decke herabsickernde Wasser wáhrend langer Zeiten hübsche Tropf-

steinbildungen zustande. Der südöstliche Teil der Ervveiterung ist haupt-

sáchlich mit Trümmerwerk bedeckt. 

Der hierauf folgende Abschnitt zwischen 60 und 85 m ist durch-

schnittlich 10 m breit, der Boden ist mit Felsen und Trümmerwerk be-

deckt. Zwischen 65—70 m ist die Decke etvva 15 m hoch. Dieser Ab-

schnitt endet in einer engen Öffnung, es gehen aus ihm auch Seiten-

gánge aus. 

II. Abschnitt. Der zvveite Abschnitt beginnt bei dem engen Abstieg 

bei Meter 87 und endet bei Meter 160. Die enge Öffnung ist 0'5 m, weiter 

untén 075 m breit und durchschnittlich 1*30 m hoch. Der darauf fol-

gende Gang ftihrt in SE-licher Richtung ziemlich steil nach abwárts. 

Zunáchst ist er ganz schmal, kaum 1 m breit, weiter untén erreicht er 

jedoch eine Breite von 3—4 m. Bis Meter 105 ist der Boden wieder 

mit Trümmerwerk bedeckt. 

Hierauf folgt zwischen Meter 105 und 145 ein SSE-licher Ab-

schnitt, der durchschnittlich 6—7 m breit ist und ungefáhr 7—8 m 

unter dem Eingang liegt. Diese Partié endet gegen S blind, als eigent-



2 H> I>IC. Z O L T Á N S C H R É T E K 

liche P^ortsetzung der Höhle geht von ihr gegen \V eine gröüere Höh-

iung aus. 

Dieser W-lich streichende Höhlenabschnitt falit ziemlich steil ab. 

Der Gang ist durchschnittlich 7—8 m breit, an seiner Ostwand münden 

zwei kleinere Höhlungen, die Seitengange V und 17. Etwa bei Meter 162 

erweitert sich dieser Gang sodann zu einem weiten und hohen Saale 

•II. Saal). Dieletzteren Höhlengangpartien sind von Meter 105 an mit phos-

phathaltigem Höhlenlehm aufgefüllt. In 110—115 m Entfernung vom 

Höhleneingang liefi ich eine Grube ausheben (Schürfgrube No. 11 >. Hier 

drang ich in phosphorhaltigem Ton 3 80 m tief hinab. Es fanden sich 

in dem Lehm Knochen von Ursus spelaeus BLB. 

III. Absclinitt. Der zweite grotöe Saal. Etwa 160 m vom Eingang 

erweitert sich die Höhle zu einem geráumigen und hohen Saale. Die 

Lange dieses Saales betrágt etwa 30 m, seine Breite ist verschieden .im 

Durchschnitt 20 m). Die Decke ist hoch, stellenweise gibt es bis in 

20—30 m Höhe reichende Kamine. Der Boden des Saales falit im ail-

gemeinen gegen SE ab. Bei Meter 170 dürfte der Boden etwa 14 m, am 

S\V-Ende des Ganges aber etwa 15 m tiefer als der Eingang liegen. 

Der Saal ist mit phosphathaltigem Lehm aufgefüllt. jedoch im all-

gemeinen in geringer Máchtigkeit. Hier hőben wir bis zu 2"80 m Tiefe 

die Schürfgrube III aus. lm NW-lichen Teil der Grubensohle stieljen wir 

auf anstehenden Fels, alsó auf Grund, wáhrend gegen SE der phosphat-

haltige Lehm an Máchtigkeit zuzunehmen schien. Am SE-Ende des 

Saales befindet sich die Schürfgrube I\'. Hier fand ich bereits eine künst-

liche Grube vor, ich liefj dieselbe nur noch tiefer ausheben. In dieser 

Grube, in welcher wir die Höhlenausfüllung in 4 m Máchtigkeit aus-

hoben, fand sich das interessanteste Profil in der ganzen Höhle. Zu oberst 

beobachtete ich in 35 cm Máchtigkeit braunen, phosphathaltigen Lehm, 

der reichlich Záhne und Knochen von Ursus spelaeus führte. Darunter 

folgte in L20 m Máchtigkeit braungelber, phosphathaltiger Lehm ohne 

Knochen. Dann im 1*50 m Máchtigkeit gelber, quarzschotterführender 

Sand, darunter 3—4 dm máchtiger Sand und Ton, dann .1*5 dm rötlicher 

Sand und schlieí31ich harter, Limonitknollen führender schwárzlicher Ton ; 

weiter konnten wir nicht mehr dringen. Die untere schotterige Sand-

schicht ist ein typisches Bachsediment, das Sediment jenes Baches, wel-

cher einen wesentlichen Anteil an der Entstehung der Höhle hatte und 

der heute viel tiefer etwa 90 m unter der Höhlensohle seine korrodie-

rende Tátigkeit fortsetzt. 

IV. Absclinitt. Aus dem zweiten grófién Saal geht gegen SE ein 

schmaler Gang aus, der sich etwa 40 m weit gegen SE furtsetzt, dann 

sich ellenbogenförmig bricht und 50 m weit gegen S W verláuft. Im 
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ersten Abschnitt ist er etwa 6 m, im zweiten Abschnitt aber ungefáhr 

8 m breit. Der Boden dieses Höhlenabschnittes ist fast durchwegs hori-

zontal und liegt etwa 1(5 m tiefer als der Höhleneingang. Der Boden 

erscheint mit mehr oder weniger máchtigem, an der Oberlláche ziemlieh 

mürben Kalkkarbonat íiberkrustet. Diese Abschnitte sind bequem gang-

ban An ein-zwei Punkten, wie bei Meter 200 sind auch Tropfsteinbildun-

gen zu beobachten. Am Ende des SW-lich verlaufenden Abschnittes, 

zwischen Meter 2(30 und 240 finden sich bedeutende und z. T. hübsche 

Tropfsteinbildungen. Durch dieselben wird die Höhle betráchtlich ein-

geengt. 

Von Meter 280 an zieht ein durch Tropfsteingebilde eingeengter Gang 

in 12 m Lángé gegen S, der sich dann in 90 m Lángé gegen W—S\V 

wendet, und sich schlie(31ich zu einer etwas breiteren Höhlung erweitert. 

Auch dieser Abschnitt ist im allgemeinen schtjial, durchschnittlich 5 m 

breit. Der Boden liegt wie im vorigen Abschnitt 16 m tiefer als der Ein-

gang. Zunáchst ist er horizontal, spáter beginnt er langsam anzusteigen. 

Auch hier ist der Boden anfangs — ungefáhr bis zu Meter 275 — mit 

Kalkkarbonat und z. T. mit rötlichem Lehm, Trümmerwerk und wenig 

Ouarzschotter aufgefüllt. Von Meter 320 an ist die Höhle sodann bis zu 

Ende mit phosphathaltigem Lehm ausgefüllt. Bei Meter 345 beginnt ein 

kleiner Seitengang (VII. Seitcngang). Hier ist ziemlieh viel Tropfstein 

zu sehen, der den Eingang zu diesem Seitengange wesentlich verengt. 

Gleich in der Xáhe dieses Einganges betindet sich die Schiirfgrube V\ 

die 3*57 m tief ist. Hier wurde oben 3 m losphathaltiger Höhlenlehm, 

sporadisch mit Höhlenbárenknochen aufgeschlossen, darunter in 0*5 m 

Máchtigkeit Steintrümmer, mit zahlreicheren Höhlenbárenknochen. 

V. Abschnitt. Der dritte Saal und seine Fortsátze. Der allmáhlich 

breiter werdende Gang des vorigen Abschnittes wird zuletzt zu einer 

geráumigen Höhlung. Dies ist der dritte Saal und zugleich das Ende des 

Hauptganges, Seine Lángé betrágt von Meter 390 bis zum Ende der Höhle 

35 m, er ist u\\ Mittel 15 m breit. Die Decke liegt ziemlieh hoch. Der 

Boden steigt rasch an, bei Meter 415 dürfte er sich 9 m tiefer als der 

Eingang befinden. Hier beíindet sich alsó in der Höhle ein ziemlieh hoher 

Hiigel, der aus phosphíjthaltigem Lehm besteht. 

Diesen Höhlenabschnitt lielj ich durch die Schiirfgrube 17, am 

. höchsten Punkt des Hügels aufschliefóen. Hier befand sich bereits von 

früher her eine Schiirfgrube, die ich weiter ausgraben lieli, und es wurde 

in insgesamt 360 m Máchtigkeit phosphathaltiger Höhlenlehm aufgeschlos-

sen* Nun iiep ich an der Sohle der Grube noch mit dejn Handbohrer 

arbeiten, der noch 1*85 m tief eindrang. Tierreste oder menschliche 

Werkzeuge fanden sich in dem AufschluB nicht. 

Barlan-jkutalás 1917. III—IV. füzet. 15 
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Am Ende der Höhle erstreckt sich gegen SE ein Nebenast, der 

etwa 12 m lang und G—7 m breit ist (VIII. Seitengang). Wenn man 

auch diesen Seitengang hinzurechnet, betrágt flie Lángé der Höhle 435 m. 

Auch in diesem Seitengange ist phosphathaltiger Höhlenlehm aufgeháuft. 

Aus dem VIII. Seitengang zweigt gegen SE ein weiterer Seitengang 

in 10—15 m Lángé ab. Derselbe falit ungefáhr der Schichtenneigung 

folgend unter 30—35° ab (IX. Seitengang). Auch hier findet sich phos-

phathaltiger Höhlenlehm, zwischen Boden und Decke ist jedoch nur 

V2—1 m Raum vorhanden, genauere Untersuchungen konnten daher 

nicht gemacht werden. 

Das phosphatháltige Material der Höhle. Zu Friedenszeiten, als aus-

lándische Phosphate zu Bereitung von Kunstdíinger in grofier Menge aus 

dem Auslande zur Verfügung stand konnte phosphathaltiger Höhlenlehm 

praktisch kaum in Rede kommen. Infolge des Weltkrieges blieb jedoch die 

Phosphateinfuhr gánzlich aus und die Kunstdüngerfabriken blieben ohne 

Rohmaterial. Das in der Höhle von Csoklovina aufgeháufte phosphatháltige 

Material erregte, nachdem H . H O R U S I T Z K Y darauf aufmerksain gemacht hatte, 

das Interesse weiter technischer Kreise, obwohl die Höhle ziemlich entlegen, 

schvver zugánglich ist, und auch die Ausbeutung des Materiales mit ge-

wissen Schwierigkeiten verbunden sein dürfte. Betreffs der -Qualitát des 

phosphathaltigen Materiales kann gesagt werden, daí3 es nach den Ana-

lysen ziemlich wenig phosphorsauren Kaik enthált. Nach den bisherigen 

Erfahrungen nimmt der Phosphatgehalt gegen die Tiefe zu. 

Nach mündlichen Mitteilungen des Herrn Chefchemikers Dr. K. 

E M S Z T enthalten die an zahlreichen Punkten der Höhle genommenen Pro-

ben durchschnittlich 12°/0 phosphorsauren Kaik. 

Der phosphathaltige Höhlenlehm ist gelblich- oder bráunlichgrau, 

bisweilen etwas rötlich, ziemlich leicht und so'ange er mit der Höhlen-

feuchtigkeit durchtránkt ist, ziemlich mürb. ^etrocknet wird er hárter. 

Mit verdünnter Salzsáure braust er sozusagen gar nicht; wenn man das 

Material in Wasser schlámmt, so entfernt sich der gröBte Teil desselben 

als feiner schwebender Schlamm, etwas gröberes Material bleibt jedoch 

zurück. Letzteres Material besteht gröBtenteils aus Quarzkörnern. Diese 

sind eckig, scharf, selten sind Spuren von Abrollung zu beobachten. 

Auch sehr wenig Muskovitpláttchen und Fragmente eines rosenfarbenen 

Minerales — vielleicht Granat — nahm ich vvahr. AuBer Quarzkörnern 

blieben auch hártere, konkretionsartige Stückchen zurück. 

Ursprung: und Mcnge des phosphathaltigen Höhlenlehmes. Ich 

glaube, daB der phosphathaltige Höhlenlehm einesteils aus von der Decke 

herabgeschwemmten und durch die Schlote und Klüfte von auBen herab-

gefallenem Lehm und Staub, andererseits aber aus Guanó besteht. 
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Der Phosphorgehalt rührt hauptsáchlich von dem Guanó her, der 

sich dem Lehm beimengte. Zur Steigerung des Phosphorgehaltes trugen 

des weiteren auch die tierischen Leichen durch die bei ihrer Vervvesung 

entstehenden Zersetzungsprodukte, ferner die tierischen Knochen selbst bei. 

Behufs Feststellung der Menge des phosphathaltigen Materiales ver-

mafi ich die Höhle mit annáhernder Genauigkeit. Nach Messung der 

Höhe und Breite trachtete ich die durchschnittliche Máchtigkeit des phos-

phathaltigen Materiales festzustellen. 

Der unmittelbar feststellbare tatsáchliche Vorrat beláuft sich auf 

7 4 3 6 ms. An einzelnen Punkten, wo die Höhle betrachtlich aufgeftillt 

ist, nimmt sie nach untén an Breite unbedingt zu, so da!3 das phosphat-

haltige Material in der Tiefe in grötíerer Breite liegen dürfte. Wenn 

man dies mit in Rechnung zieht, so kann die Gesamtmenge auf 7600 

m3 geschátzt werden. Hiervon mufi jedoch das nicht abbaubare, oder 

beim Abbau und Transport in Verlust geratende Material, etwa 100 ms , 

in Abzug gebracht werden, so dafi sich eine Gesamtmenge von rund 7500 

m* ergibt. Wenn man das Volumgewicht des phosphathaltigen Lehmes nach 

HORUSITZKY mit T 3 berechnet, so wiegt ein m8 des phosphathaltigen Leh-

mes 13 q. Der Vorrat entspricht daher rund 1000 Waggonladungen. 

Die übrigen Höhlengange, oder wenigstens deren oberer Teil ist, 

wie oben erwáhnt, mit Trümmerwerk und tropfsteinartigem Kalkkarbo-

nat aufgeftillt. Ob hier unter der oberen Schicht phosphathaltiger Lehm 

liegt, ob dies überall oder nur stellenweise der Fali ist, das bleibt vor-

derhand fraglich. Dies kann, samt allenfalls noch aufzuschlieíienden Sei-

tengángen höchstens als zu erhoffende Menge behandelt werden. Wenn 

man eine durchschnittliche Máchtigkeit von 2 m annimmt, so würde 

sich die zu erhoffende Menge ausser der oben ausgewiesenen Menge auf 

3410 m\ d. i. ungefáhr 443, rund 400 Waggonladungen belaufen. Mei-

ner Ansicht nach handelt es sich daher hier um 1000, im besten Fali 

um 1400 Waggonladungen. Jedenfalls mufi hier wieder betont werden, 

was schon HORUSITZKY betonte, námlich dafi falls hier tatsáchlich an die 

Gewinnung des phosphathaltigen Lehmes geschritten werden sollte. die 

dabei zutáge gelangenden, wissenschaftlich wichtigen Objekte unbedingt 

geborgen werden miifiten. 

Die ín der Höhle zutage gelangten Höhlenbárnreste. Gelegentlich 

meiner Ausgrabungen in der Höhle fand ich in den Schürfgruben II, IV 

und V ziemlich reichlich Knochen und Záhne, durchwegs Reste 

von Ursus spelaeus, dem Höhlenbáren. Zu máchtlgeren Knochenschich-

ten háuften sich jedoch diese Reste nirgends an. Paláolithische Stein-

geráte fand ich nirgends. 

15* 


