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a m. kir. Földtani Intézet költségén. Ugyanakkor végeztem fel-
mérését és felásatását is. A barlangnak első rövid ismertetése 19 lti-
ban jelent meg a nevezett intézet 1915. évi jelentésében1) s mivel 
ezen üregnek mindaddig népadta neve nem volt, tekintettel arra, 
hogy a puskaporosa Szinvaszoro* alsó bejáratában nyilik, Ssinva-
szoros-birlang-nwk neveztem el. 

A. bíharmegyeí Koblesdí barlangról. 
1 szövegközt i képpel. 

I r t a : VOGL VIKTOR dr . 

Az 1 9 1 8 . év tavaszán a földmivelésügyi minisztérium HORU-

SITZKY H E N R I K főbányatianácsos, főgepliogus kezdeményezésére el-
határozta, hogy Magyarország különböző vidékeinek barlangjait a 
foszfáttrágyára való tekintetből részletesen átku tattatja, HORU-

SITZKV H E N R I K főbányatanácsos vezetésével júniusban a Földtani 
Intézet több geologusa útra kelt. hogy elsősorban Biliarmegve né-
hány barlangterületét kutassa át ily irányban. Szerencsém volt e 
munkálatokban magamnak is részt venni s az alábbiakban legyen 
szabad néhány megfigyelésemről röviden beszámolnom. 

Nekem Bihardobrosd környéke jutott Osztályrészül. Biha.r-
dobrosdtól keletre nagy kiterjedésű, helyenkint meglehetősen el-
karsztosodott mészkővidék teriil el. melyen számtalan mindenféle 
fejlődési fokon lévő üreg. barlang, töbör stb. található. Én termé-
szetesen elsősorban s a rendelkezésemre álló idő rövidsége miatt ki-
zárólag azokkal a barlangokkal foglalkozhattam, ahol a keresett 
foszfáttartalmú anyagra alaposabb kilátás volt. Ilyen barlang volt 
elsősorban a Koblesdi barlang. 

A Koblesdi barlang, más nevén Tízfalusi barlang, vagy (a 
vezérkari térképen) Nagybarlang Koblesidtől mintegy 16 km-nyire 
Elv-re a Valea Vizű egy mellékvölgyében nyiliik 40—50 m-nvire 
a völgy talpa fölött, erdős, meredek méjakőoldalban. Nyugatnak 
tekintő nyílása, mely részben el van falazva s vasrácsos kapuval 
ellátva, embermagasságúnál jóval magasabb, 10 m széles járatba, visz. 

i) KADIÓ O.: J e l en t é s az 1015. évben végzett á s a t á s a i m r ó l . (A m. k i r . 
l 'ö ld t . I n t . 1905. évi jelentése.) Budapes t , 1916. 
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mely csakhamar 14 m-re szélesedik. A tágulatnál a barlang két ágra 
oszlik. A baloldali ág ÉNy felé indul ki, csakhamar hirtelen meg-
törve ÉK felé veszi útját, .majd egy újabb könyökben DK felé for-
dul s fokozatosan keskenyedve vakon végződik. Hossza a nagyterem-
től számítva 123 m. A másik járat a teremszerű tágnlat hosszten-
gely irányát nagyjából betartva 4—G m szélességben kanyarogva, 
DK felé halad. A nagyteremtől számított 110. méternél hatalmas 

•'f® B e j á r a i 

1. kép. A Koblesdi-barlang a lapra jza . 
F e l v e t t e : V O G L V . d r . 

cseppkőképződmény szűkíti el annyira, hogy csak görnyedve lehet 
a két fal mellett maradt alig emberszélességű résen átszorongni, hogy 
aztán 1—2 ni után térdig, majd térden felül érő jéghideg állóvíz 
zárja el az utat. A járat vége acetilén lámpa fénye mellett nem volt 
belátható. 

A barlangban intenziv oseppkőképződés volt s egyes helyein 
még ma is van. így különösen a déli járat hátsó részében, ahol magas 
dombalakú stalagmitok teszik erősen hepehupássá a talajt, többször 
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széles talapzata oszlopokká magasodva. De ahol a barlang talaja 
»ík, ott is mindenütt cseppköréteg fedi az agyagkitöltési 

Próbavétel és a barlangkitöltés mennyiségének megbecsülése 
végett több ponton próbagödröklet ásattam. A legnagyobbat a terem-
ben. Ezt a próbagödröt négy méter mélységig ástuk ki, majdnem 
mindvégig igen nedves, ragadós, erősen kőtörmelékes agyagban ha-
ladtunk, csak a 4. m felé lett az agyag kissé szárazabb s itt meg-
fogyott a kőtörmelék is. Ebből a legalsó szintből igen elvétve bar-
langi merlvefogak s osontok kerültek elő. Ugyanilyen viszonyokat 
találtam a másik próbagödörben, melyben három méter mélységben 
elértük a barlang sziklafenekét. Ez a gödör a déli folyosóban van, 
a kiemelt anyag szintén erősen kőtörmelékes pépes agyag, mely 
fiúi medveosontokat tartalmaz s itt törmeLékmentesebb. 

A harmadik gödröt az északi 123 m-es járatban mélyesztettem 
egy helyen, ahol rövid, keskeny mellékjárat torkollik a folyosóba. 
Ez a gödör 2-10 m mély lett. itt elértük a sziklafeneket. A kitöltés 
itt is agyag, de más minőségű, mint a másik két gödörben: világo-
sabb, gyéren kőtörmelékes, benne sűrűbben találhatók barlangi 
medveesontoik. melyek mind töröttek, egyik-másiknál a törési szélek 
egészen simák, koptatottak. Néhány olyan darabot is találtam, me-
lyek meglepően szabályos alakjukkal valami csontszerszámra, bőr-
lyukasztóra. símítóra emlékeztetnek. Archeológusaink azonban, kik-
nek a darabokat megmutattam, nevezetesen K A D I C O T T O K Á R és H N > 

I . F B R A X D J E N Ő urak. folyóvíz munkájának tartják a koptatást s vé-
letlennek az alakot, amiben annyival is inkább megnyugszom, mert 
az ősember jelenlétének egyéb jeleire, kőeszközökre, szilánkokra, 
vagy tűzhely nyom okra sehol sem bukkantam s másrészt azok az 
üledékek, melyekből ezek a szerszám-utánzó csonttöredékek előke-
lőitek, egyéb jelekből is ítélve (gyengén koptatott kőtörmelék) tény-
leg folyóvízből rakódhattak le. abban az időben, mikor a terület 
eróziós bázisa még oly magas volt, hogy a barlang a karsztvíztükör 
alatt feküdt. 

Amint a fentiekből látható, ásatásaimnak sem őslénytani, sem 
archeológiai szempontból különösebb eredményei nem voltak, bár a 
barlang fekvésénél, alakjánál fogva az ősembernek is egész jó hajlé-
kául szolgálhatott volna. 

Mellékelve közlöm a barlang alaprajzát, melyet iránytűvel és 
mérőzsinórral vettem fel. 

Barlangkutatás 1920. 1—IV. füzet. 3 
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Zugleich vermaG ich dieselbe und führte hier auch Ausgrabungen 
aus. Eine erste kurze Beschreibung erschien 1916 0, und da die 
Höhle keinen volkstümlichen Namen hatte, benannte ich sie Sziit-
vaschluchthöhle. 

Die Koblesder Höhle ím Bihar. 
Mit 1 Abbi ldung im ungar íschen Text . 3 ) 

Von D r . VIKTOR VOGL. 

Im Frühjahr 1918 wurde auf Initiative des Herrn Ooerbergrates 
H . HORUSITZKY seitens des Ackerbauministeriums eine Untersu-
chung der Höhlen Ungarns auf ihren Gehalt an phosphathaltigem 
Material beschlossen. An dieser Untersuchungen nahm auch Ver-
fasser dieser Zeilen teil. 

Mir fiel die Gegend von Bihardobrosd zu. Östlich von dieser 
wegen ihres Bauxitbergbaues bekannten Ortschaft erstreckt sich 
ein ziemlich ausgedehntes, in gewissen Partién recht ansehnlich 
verkarstetes Kalksteingebiet, welches eine groOe Anzahl von 
Höhlen in den verschiedensten Entvvicklungsstadien aufweist. Die 
meisten dieser Höhlen mufóte ich ganz aufóer Acht lassen, ich 
hatte gerade nur so viel Zeit, jene Höhlen zu untersuchen, deren 
Ausfüllung phosphathaltig zu sein verspach, und die solches 
Material in halbvvegs abbauvvürdiger Menge zu enthalten schienen. 

Eine solche Höhle war in erster Reihe die Koblesder Höhle, 
etwa 16 Km. NE-lich vor Bihardobrosd in einem Seitental des 
Valea Vizu. Sie mündet am linken Hang dieses Tales, etwa 40—50 
m. uoer der Talsohle an einer ziemlich steilen dichtbewaldeten 
Kalksteinlehne. Der halb vermauerte, mit einer eiserner Gittertüre 
versehene Eingang blickt gegen W, führt in einen 10 m, dann bis 
14 m. breiten hohen Raum, der sich dann in zwei Aeste teilt, der 
eine Ast bildet sozusagen die Fortsetzung des erwáhnten Vorrau-
mes und kann bis 110 m. (vom Höhleneingang) gerechnet bequem 
verfolgt werden. Hier ist der Weg durch eine ansehnliche Tropf-

i) O. KADIC: Ber ich t über me ine A u s g r a b u n g e n im J a h r 1915. (Jalire-J-
ber . d. kg l . u n g a r . geol. R.-A. f. 1915.) B u d a p e s t , 1916. 

*) Fig. 1. Grundr iss de Koblesder Höhle. Ung. Text, S. 32. 
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steinsáule nahezu ganz verlegt, nur beiderseits an der Wand ist 
eine freie Spalte, durch die man sich gerade noch hindurchzwán-
gen kann. Nach weiteren 1—2 m. versperrte mir über kniehohes 
Wasser endgiltig den Weg. Das Ende der Höhle war von hier 
nicht zu übersehen. Der nördliche Ast ist von der Abzweigung 
gerechnet 123 m. lang und ist in seinem gevvundenen Verlauf bis 
ans Ende leicht gangbar. 

In der Höhle ging und geht auch noch jetzt intensive Tropf-
steinbildung vor sich, namentlich in der letzten, noch trockenen 
Fusses gangbaren Hálfte des stidlichen Astes. Hier türmen sich 
auf Schritt und Tritt breite Stalagmite auf. Überall ist jedoch die 
Ausfüllung zumindest von einer Tropfsteinkruste bedeckt. 

Ich lie(3 drei Probegruben ausheben. Im Vorsaale und im süd-
lichen Ast wurde hochsteintrümmeriger nass-klebriger dunkler Lehm 
aüfgescblossen, der erst in grösserer Tiefe trockener, trümmerfreier, 
wurde. Im Saal erfolgte diese Veranderung bei etwa 31/* m-, im 
südlichen Ast bei ca 2Va m. in diesem mehr trümmerfreiem Ton 
fanden sich spárlich Höhlenbárenknochen. Im Saal erreichten wir 
den Felsgrund bei 4 m. noch nicht, im Südaste bereits bei 3 m. 

Ganz anders war das Material im Nordaste, wo ich den Fels-
grund in 2'10 m. Tiefe erreichte. Der Ton war hier heller, trocke-
ner, kaum steintríimmerig und enthielt reichliche Reste des Höh-
lenbáren. Die Knochen waren fast durchvvegs grössere Splitter,. 
einzelne Stücke mit ganz rundgewetzten Bruchfláchen und von 
einer Form, die auffallend an menschliche YVerkzeuge, etwa Hant-
schaber Pfriemen erinnerte. Archáologen, denen ich sie zeigte, so 
namentlich die Herrn O. K A D I C und E. H I L L E B R A N D haltén die Wet-
zung für die Arbeit von fliessendem Wasser die Formen aber für 
Zufall, und ich kann mich dieser Ansicht umso eher anschliessen, 
da ich sonst nichts vom Urmenschen, keine Spur eines Herdes, 
keine Steinwerkzeuge oder auch nur Splitter fand, hingegen leicht-
abgerollte Steintrümmer in der Gesellchaft dieser Knochenstücke 
entdeckte, die vermuten lassen, dafi sich dieser Teil der Ausfüllung 
tatsáchlich aus fliefiendem Wasser abgesetzt habén dürfte, zu der 
Zeit, als die Erosionsbasis des Gebietes noch so hoch lag, dafi die 
Höhle sich unter dem Karstwasserspiegel befand. 

Den beigefügten Grundrifi der Höhle nahm ich mit Kompafí 
und Mefileine auf. 


