
IRODALOM 43 

IRODALOM. 

K ü l f ö l d i b a r l a n g k u t a t á s o k az 1914—1917. években . A mindeneket 

megbénító rendkívüli viszonyok immár negyedik éve akasztják meg a szel-

lemi kapcsolatot a Nyugat legtöbb országával. Ez teszi fokozottan indokolttá, 

hogy mindarról, ami a barlangkutatás és vele kapcsolatos ősembertan és 

őslénytan terén a háború kitörése óta a kül fö ldön történt, tömör formában 

beszámoljunk. 

Elsőül egy módszertani kérdést tárgyaló vitáról kívánok megemlékezni. 

MÖTEFINDT H . „Die Wissensshaft vom fossilen Menschen eine geologische 

oder eine vorgeschichtliche Disziplin ?" c ímű értekezésében (Naturwissensch. 

Wochenschr . N. F. X IV . 1915. No. 45. p. 705—710. ) utal arra a szoros 

kapcsolatra, a melyben az ősember kérdése terén a geologia, őstörténet és 

embertan állanak. 1908-ig a legklasszikusabb németországi régibbkőkori 

lelőhely We ima r környéke volt. (Taubach, We imar és Ehringsdorf.) 1909-

ben R. R. SCHMIDT kutatásai Dél-Németországban sok ú j lelőhelyet fakasz-

tottak meg, 1911-ben pedig ismeretessé váltak a Leipzig közelében fekvő 

Markkleeberg gazdag kőszerszámai. A lelőhely stratigraphiai viszonyai azóta 

sok vritára adtak okot. JACOB K. H. , a ki elsőül adott hirt a leletekről, 

acheuléen-re gyanakodott, R. R. SCHMIDT kora-acheuléennek vette. Ujabb 

leletek arra késztették JACOB-Ot, hogy egész anyagát Párisba vigye, ahol 

BREUIL, COMMONT és OBERMAIER az ipart a mousterienbe helyezték. 1914-

ben azután GÁBERT Leipzig egész környékének részletes geologiai felépítése 

alapján a leleteket magábazáró kavicsréteget ódiluvial isnak állította, a mely 

az utolsóelőtti interglacialis időszakban rakodott le. WIEGERS erre GAGEL-el 

egybehangzóan revizió alá vette a lelőhely geográfiáját és a leleteket stra-

tigraphiai alapon, de részben a hundisburgi, gerai és taubachi leletekkel 

való kapcsolatuk alapján is újra az acheuléenbe helyezte. Kitérve a közvet-

lenül a háború kitörése előtt tett franciaországi ősművészetí leletekre (abri 

lausseli nőszobor) WLEGERS-el szemben, a ki az ősemberről szóló tudományt 

geologiai disciplinának vallja, a melynek segéd- és egyben határtudományai 

a praehistoria és az anthropologia, OBERMAIER nézetéhez csatlakozik: „Die 

ersten Dokumente der menschlichen Vorgeschichte führen uns in ein so 

hohes Altertum zurück, dass sie ebenso gut der Geologie und Paláontologie 

als der Archáologie angehören, und mit dem gleichen Rechte als fossile, 

dann als archáologische Dokumente betrachtet werden können." Kiemeli 

azonban szerző WIEGERS igazát i s ; a di luvium geologiai ismerete nélkül 

nem lehet a di luvium praehistoriáját művelni épp úgy, mint a hogyan az 

archaeologia nem lehet meg történelmi ismeretek nélkül. 
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WERTH E. „Nosce te ipsum" cím alatt (i. h. 1916. H. 21. p. 299 — 

302) némileg szembeszáll MÓTEFLNDT-nek és OBERMAIER-nek a helyes közép-

úton járó és általunk is vallott felfogásával és az ember palaeontologiájának 

kutatását egyszerűen a jégkorszak kutatásához osztja be. Mindenesetre idők 

jele, hogy tanulmánya végén külön intézetet kiván Németországban az ős-

ember-kutatás számára. —* 

A markkleebergi leletekre vonatkozólag v. ö. egyébként WERTH Zeit-

schr. d. deutsch. Geol. Ges. Bd. 67. 1915. p. 26—41, Naturw. Wochenschr. 

N. F. XV . 1916. H. 28. p. 408 és MÖTEFBJDT ugyanitt 1916. H. 5. p. 77. 

A háborúnak köszönhetjük, hogy az utolsó évek egyik legjelentősebb 

ősember-leletéről, a piltdowni koponyáról , a melyet I.ENHOSSÉK MIHÁLY 

e folyóirat II. k. (1914) 1. füzetében az első hírek alapján már behatóan 

ismertetett, csak az amerikai szakemberek ú jabb kutatásai alapján tudunk 

meg egyetmást. GERRIT MILLER S. jun. „The Jaw of the Piltdown Man " 

(Smiths. Misceil. Coll. 65. Nr. 12. 1915 pp. 31. Tab. 5.) cimű tanulmá-

nyában a SMITH WOODWARD által Eoanthropus Dausoui néven leírt lele-

teket felbontja. Az állkapcsot egy kihalt csimpánznak tulajdonítja és Simia 

vetus nov. sp. néven írja le, a melyhez a lelőhely szemfoga is tartozik. 

A koponyatető és az orrcsont ezzel szemben tényleg emberi jellegű és ezt 

MILLER Homo Dawsotiinak nevezi és itt emlékeztetek HILLEBRAND JENŐ 

tanulmányára, aki már hangsúlyozta a piltdowni fog csimpánzjellegét. 

Lényegileg hasonló álláspontot foglal el OSBORN H. F. a régibb kőkor 

ősemberéről 1916-ban második kiadásban megjelent nagy művében „Men of 

the Old Stone Age, Their Environment, Life and Art" (New-York) ; elfogadja 

MILLER eredményeit. OSBORN a piltdowni embert (a Homo Dawsoni-í) az 

embertörzs kihalt oldalágának tekinti, amely nem rokona sem a heidelbergi 

sem a neandertali ősembernek. OSBORX a piltdowni ipart „praechelléen"-

nek jelöli meg és a Homo Üawsoni-X korbelileg közvetlenül a neanderthali 

ember elé állítja. 

Mindenesetre ú j a MILLER és OSBORX felfogásában az, hogy az euró-

pai di luviumból eddig ismeretlen csimpánzot állítják fel. Sőt MILLER odáig 

megy, hogy a NEHRDÍG leirta taubachi emberfogat (Zeitschr. f. Ethnol. 27. 

1895. p. 573) azonosítja a maga Simia velus-kxal. (v. ö. DIETRICH W . O. 

Neues vom Eoanthropus Dawsoni S. VVOODW. Naturw. Wochenschr. N. F. 

X . V. 1916. No 50. p. 714—715) . 

LUSTIG W . a ludwigshafeni löszformációban újabban talált emberi 

combcsont töredéket írja l e : „Ein neuer Neanderhall'undfa (Inaug. üiss. 

Breslau 1916). A kisérő faunán kívül (Elephas primigenius, Rhinoceros 

tichorhinchus, Bison prisens, Equus Przewalski, E. germanicus) a comb 

morfologiája és a réteg geologiai viszonyai is igazolják a lelet neander-

völgyi tipusát. 

Az ember és az emberszabású majmok törzsfájáról nagyon figyelemre-

méltó tanulmányt tett közzé PILGRIM E. GUY „New Siwalik Primates and 

their bearing on the question of the Evolution of Man and the Anthropo-
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idea" (Rec. Geol. Surv. India Vol. 45. 1915. Pars I. p. 1.) A törzsfa képé 

Rud. MARTIN is közli a Naturw. Wochenschr. 1916. évi 399. oldalán. 

COOK W . H. és KEITH a Medway-pataknak a Themsebe torkollása 

közelében találtak aurignacien-kori ipar kíséretében egy jó megtartású ember1 

koponyát (On the Discovery of a Humán Skeleton in a Brick-Earth Deposit in 

the Valley of the River Medway at Halling, Kent. W i th an Account of th e 

Humán Remains; Journ. R. Anthrop. Inst. London Vol. 44. 1914. 212.) 

Figyelemre méltó tanulmányt írt WERTH E. a Bodeni-tó környékén 

levő lelőhelyek (Schussenried, Schweizersbild, Kesslerloch) magdalénien 

kultúrájáról „Die Ufer-terrassen der Bodensees und ihre Beziehungen zu 

den Magdalénienkulturstátten im Gebiet des ehemaligen Rheingletschers" a 

BRANCA-emlékkönyvbe (Berlin, 1914. 1G4— 202; és a „Prahistorische Zeit-

schrift" VI. 1914. 203-210 . oldalain. 

Régóta sokat vitatott és nagyhorderejű kérdést dönt el MAX STEIN 

német vegyész azon megfigyelése, amelynek segítségével bármely praehis-

torikus tűzkőszerszámról megállapítható, hogy emberi kéz munkája-e, vagy 

csak természetes alakulat. (Korrespondenzbl. d. deutsch. Ges. f. Anthrop. 

Ethnol. u. Urgesch. XLVI . 1915. 30—31.) STEIN a tűzkőszerszámokon 

feketésbarna, félgömbalakú, igen apró ásványt figyelt meg; ez az ásvány 

néha igen kis mennyiségben ugyan, de minden emberkéz-formálta kőszer-

számon jelen van. Beható vizsgálat utján megállapította, hogy a kérdéses 

ásvány pyrit, amelyről tudjuk, hogy csak olyan helyen képződik a termé-

szetben, ahol szerves anyag bomlott el, amikor is (H, N) SO, a vasvitriol-

ból Fe, S-ot választott ki. A szerves anyag bomlása ebben az esetben úgy 

magyarázható, hogy a tűzkőszerszámok használat közben az ember kezétől 

több-kevesebb zsírt vettek fel; a földbe került szerszámon könnyen végbe-

mehet a vázolt vegyi folyamat. A kenti „eolithokon" megvolt a pyrit s így 

eredetük az emberre vezethető vissza; a legtöbb eolithon azonban nincs 

meg. Szintúgy nincs meg soha a homokbányákban talált tűzköveken vagy 

szilánkokon, tehát a „természetes palaeolithokon" sem. 

Az ősemberrel egykorú fauna egyik leggyakoribb állatának, a negyed-

kori vad lónak vitás problémáját lényegesen tisztázta REICHENAU W . : Bei-

trage zur náheren Kenntniss fossiler Pferde aus deutschem Pleistozan, ins-

besondere über die Entwicklung und die Abkaustadien des Gebisses vom 

Hochterassenpferd <Equus mosbuchensis R.)" (Abhandl. d. Grossherz. 

Hessisch. Geol. Landesanst. Darmstadt VII. 1915. pp. 155. fig. 164). v. ö. 

DIETRICH W . 0 . „Unsere diluvialen Wildpferde" Naturw. Wochenschr. N. 

F. XV . 1916. Nr. 43. p. 614—616. 

A barlangok zoologiai tanulmányozását főleg az Ízeltlábúakat és puha-

testűeket illetőleg ABSOLON K. brünni kollégánknak a Balkán-félsziget bar-

langjaiban végrehajtott kutatásai emelkednek ki, amelyekről alapos referá-

tumban számol be BREHM V. a Naturw. Wochenschr. N. F. XVI . 1917-

H. 4. 49 — 53. oldalain. Figyelemre méltóak GALLI VALERIO B. hasonló 

irányú megfigyelései ugyané folyóirat 1917. évi 17. számában (p. 240). 
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A barlangok meleorologiai viszonyait illetőleg utalok BOCK H.-nak a 

barlangi jég eredetéről és a barlangok hőmérsékletéről szóló megfigyeléseire, 

(Das Wetter 1915. p. 242.) 

A magyarországi barlangok hasznosítható anyagairól is találunk hirt 

a külföldi irodalomban RÓZSA M . tollából, a ki „Fledermaus-guanolager in 

der Umgebung von Budapest" c imű kis közleményében (Naturw. Wochen-

schr. N. F. XV I . 1917. Nr. 31. p. 434—435) a solymári Ördöglyuk és a 

vác i Nagyszál denevér-guanójának kitermelését ajánlja. Az Ördöglyuk guanó-

készletét kb. 1500, a Nagyszálét kb. 350 métermázsára becsül i ; a foszfor-

tartalom 2-4—7-33°/0 között ingadozik. 

A barlangkutatás szempontjából nagyon örvendetes, hogy KEÍLHACK 

K. „Lehrbuch der praktischen Geologie* c imű tankönyvének 1916-ban meg-

jelent harmadik kiadásában a barlangtannak kü lön fejezetet szentel. 

A szélesebb köröket érdeklő népszerű irodalom megemlítendő ter-

méke HAUSER OTTÓ-nak ú jabban megjelent és közkézen forgó műve „Der 

Mensch vor 100,000 Jahren" a melyben a sok port fölvert vezére-völgyi 

kutatásairól számol be, ha nem is szigorú tudományos kritikával, de min-

denesetre érdekfeszítően. 

A Magyar Keleti Kulturközpont (Turáni Társaság) és a m. kir. Föld-

tani Intézet megbízásából 1918 április havában Ukrainába indultam, hogy 

egyik magyar honvéd lovashadosztályunk meghívott vendégeként természet-

tudományi és néprajzi tanulmányokat végezzek. A jekaterinoslavi bányá-

szati főiskola kön}rvtárában a lkalmam volt a vi lágháború alatt megjelent 

orosz és részben angol irodalmat áttekinteni. Pótlásul fenti referátumomhoz, 

itt köz löm a barlangkutatási vonatkozású közlemények kivonatát: 

LEBEDINSKY J. Znr Höhlenfauna der Krym. Mém. Soc. nat. Nouv. 

Russie Odessa XL . 1914. 113—128. 2 táblával. — A jónevű orosz zoo-

logus Kr im félsziget barlangjaiból a következő állatfajokat sorolja fe l : 

Arachnoidea: Phalangodes tanrica nov. sp., Meta Menardi LATR. ; Aca-

rina: 2 spec.; Coleoptera: Trechus crysticola LINDER; Hymenoptera : 1 spec.; 

Diptera : Tipula sp . ; Lepidoptera : Gastropacha sp . ; Mollusca : Buliminus 

montanus DRAP. Buliminus obscurus (MÜLL); Chiroptera: Rhinolophus 

hippocrepis BONAP. 

GORODZOW B. A . (Moszkva). Die Technik der Steingeráte. Annuaire 

Geol. et Mineral. Russ. XV I . 1914. 20—21 . Tab. I I—I I I . — Szerző az 

Istra folyó völgyében, Roshdestweno falu közelében (Zwemigerod kerület, 

Moszkva gouvernement) 1913-ban talált tűzkövet próbálta ki paleethnologiai 

szempontból, hogy milyen tipusú kőszerszámok készítésére alkalmas. 

MACALISTER A. angol geologus a londoni Geological Society 1914 

dec. 2-iki ülésén cambridgeshirei embermaradványokat mutatott be (Humán 

remains from Shippea Hill, Cambridgeshire). 

Ugyanezen az ülésen terjesztette elő WOODVVARD A. S. köv. tanul-

mányá t : „A plaster cast of the Neanderthal skull from the cave of La 

Chapelle aux Saints" . (Quarterly Journ . Geol. Soc. LXX I . 1915. pag. III.) 
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FLINDERS PETRIE W . M . az „Ancient Egypt" c. folyóirat 1915 

április havi füzetében hosszabb tanulmányt közölt „On the palaeolithic Age 

and its Climate in Egypt" cim alatt (Referátum Ouart. Journ. Geol. Soc. 

L X X I . 1915. pag. I I I—VI I . ) 

WRIGLEY A. a londoni Geol. Society 1915 március 24-iki ülésén elő-

terjeszti „A further series of mammal ian remains from the Artic Stage of 

the Lea Valley and derivative Palaeolithic flint-implements" c. tanulmányát 

(Quart. Journ. Geol. Soc. L X X I . 1915. pag. LXXVI I I . ) 

DAWSON CH. & WOODVVARD A. S. On a bone implement from Pilt-

down (Sussex) — Quart. Journ. Geol. Soc. L X X I . 1915. 144—149. Tab. 

XIV . — A piltdowni ősember lelőhelyén Rhinoceros etruscus és Mastodon 

arvernensis kíséretében egy csonteszközt találtak, amely az Elephas meri-

dionalis NESTI baloldali combcsontjából készült. Szerzők szerint „it is evi-

dent, that the individual, who made the implement, was contemporary with 

an elephant bigger than the E. primigenius". 

Itt említem meg végül, hogy a londoni Geological Society 1915 febr. 

19-iki évi nagygyűlésén a Prestwich-Medalt CARTAILHAC EMIL-nek itélte 

a pleistocaen ember megismerése körül szerzett érdemeinek elismeréseül. 

J e k a t e r i n o s l a w , 1918 m á j u s . LáMBRECHT KÁLMÁN dr . 

SARASIN F . , STEHLIN H . G . és TH . S T U D E R : D i e s t e i n ze i t l i c hen Sta-

tionen des Birstales zwischen Basel UND Debelsberg. — Neue Denkschr. 

d. Schweiz. Naturf. Ges. Bd. L IV . Abh . 2. Zürich, 1918. p. 79—290. 32 

táblával és 20 szövegközti rajzzal. 

A folyó év tavaszan megjelent hatalmas műben Basel környékének 

mintegy nyolc nagyobb barlangjának és számos sziklaodujának pale-ethno-

logiai és faunistikai anyagát dolgozták fel a szerzők és pedig SARASIN a 

palaeolithos és neolithos ipart, STEHLJN a barlangok emlős-, STUDER pedig 

madárfaunáját . Embermaradványok is kerültek ki több barlangból. A Birs-

völgy barlangjainak ipara a késői magdalénienből való, egy helyen azonban 

az azilien ipar is megállapítható vo l t ; hogy utóbbi Svájcban is negvolt, az 

csak e lelettel vált kétségtelenné. STEHLIN az azilien ipart tartalmazó lelő-

helyekről 21, a magdalénienből pedig 31 emlősfajt sorol fel. Az azilien 

emlősfaunában feltűnő a hörcsög (Cricetus cricetus) és a patkányfejű pocok 

(Microtus ratticeps) jelenléte. STUDER az azilien ipart tartalmazó lelőhelyekről 

13, a magdalénien ál lomásokról 34 nladárfajt határozott meg. Az előbbi 

ornis semmiben sem különbözik Svájc mai madárvilágától, a magdalénien 

ornisban azonban feltűnő a magyarországi postglacialis madárfaunáktól el-

térőleg az éneklő hattyú (Cygnus mnsicus) és a ráró (Pand ion haliaetus) 

j e l en l é t e . LAMBRECHT KÁLMÁN dr . 

BEHM H. W . AUS Ungarns Urzeit. Balla-, Szeleta- Cholhoky-höhle. 

— Prometheus Bd. 29. Nro 1503. 1918 aug. 17. fig. 23. 

Népszerű ismertetése a címben megnevezett barlangok kutatásából 

napvilágra került leleteknek. 
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LITERATUR, 

Aus l ánd i sche Höh len fo rschungen . Im Auftrage der Ungarischen 

Orientalischen Kulturzentraie (Turanischen Gesellschaft) und der Kgl. Ung. 

Geologischen Reichsanstalt reiste ich im April 1918 nach der Ukraina, um 

als Gast einer dorthin gesandten Kgl. Ung. Kavalleriedivision naturwissen-

schaftliche und ethnographische Studien zu treiben. In der Bibliothek der 

Bergwerkhochschule (Górni Institut) zu Jekaterinoslaw war mir mit dem 

Erlaubnis des Herrn Prof. N. LEBEDEW die wáhrend dem Weltkrieg er-

schienene russische und zum Teil auch englische Literatur zuganglich. Über 

die uns interessierenden Publikationcn referiere ich im Folgenden : 

LEBEDINSKY J . : Zur Höhlenfauna der Krym. Mém. Soc. nat. Nouv. 

Russie Odessa XL . 1914. 13 — 128. Taf. 2. Der bekannte russische Zoologe 

záhlt aus den Höhlen der Krim l'olgende Tierarten vor: Arachnoidea: 

Phalangodes taurica n. sp., Mela Menardi LATR. ; Acarina: 2 spec.; Cole-

optera : Trechus cryslicola LINDER ; Hymenoptera : 1 spec.; Diptera: Tipula 

sp. ; Lepidoptera : Gaslropacha sp.; Mollusca : Buliminus monlanus DRAP., 

Buliminus obseurus MÜLL.; Chiroptera: Rhinolophus hippocrepis BONAP. 

GORODZOW B. A. (Moskau): Die Technik der Steingerüte. Annuaire 

Geol. et Mineral. Russie. XVI . 1914. 2 0-21 . Taf. 2. Veri. untersuchte 

1913 im Istra-Tal, umveit Roshdestweno (Bezirk Zwernigerod, Gouvernemen 

Moskau) Feuerstein in palaeethnologischer Hinsicht, um festzustellen, zu 

welchem Steinwerkzeug Typus es geeignet ist. 

Der englische Geologe A. MACALISTER demonstrierte vor der Geolo-

gical Society am 2. Dez. 1914 Menschenreste aus Cambridgeshire (Humán 

remains írom Shippea Hill. Cambridgeshire.) 

In derselben Sitzung legte A. S. WOODWAKI) seine Studie „A plaster 

cast of the Neanderthal skull from the cave of La Chapelle au.\ Saint" 

vor (Quart. Journ. Geöl. Soc. LXX I . 1915. S. III.) 

W . M. FLBÍDERS PETRIE veröffentlichte im April, heft 1915 der Zeit-

schrift „Ancient Egypt" einen langeren Aufsatz über „On the palaeolithic 

Age and its Climate in Egypt" (Referat in Ou. J. G. S. LXXI . 1915. S 

I I I—VII .) 

In der Sitzung an 24 Márz 1915 der Geological Society wurde die 

Studie von A. WRIGLEY „A further series of mammalian remains from 

the Artic Stage of the Lea \'alley and derivative Paleolithic flint-implements" 

vorgelegt. (Ou. J. G. S. LXXI . 1915. S. LXXVII I . ) 

CH. DAWSON C& A. S. WOODWAKD : On a bone implement from Pilt-

down (Sussex) — Qu. .1. G. S. LXXI . 1915. 144—149. Taf. 1. Am Fundort 
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des Piltdowner Urmenschen wurde neben den Resten von Rhinoceros 

etruscus und Mastodon arvernensis ein aus dem rechten Oberschenkel des 

Elephas meridionalis NESTI verfertigtes Knochenartefakt gefunden. Nach der 

Auffassung der Verf.: „it is evident, that the individual, who made the im-

plement, was contemporary with an elephant bigger than the E. primigenius". 

Ich erwáhne noch, daŰ die Prestwich-Medal gelegentlich der Jahres-

versammlung am 19. Feber 1915 der Geological Society dem verdienst-

vollen Urmenschenforscher EMIL CARTAILHAC zugeteilt wurde. 

Jckaterinoslaw im Mai 1918. 

D r . K . LÁMBRECHT.-

Barlangkutatás 1918. I—IV. füzet. 




