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FELSŐTÁRKÁNY VIDÉKÉNEK BARLANGJAI. 

í r t ák : Kadic Ottokár dr. és Mottl Mária dr. 

A cserépfalui Mussolini-barlangban végzett nagyjelentőségű 

ásatásaink után, az 1933. évben az Egertől északra eső hegyvidék 

barlangjajt kutattuk át, Egerbakta, Felnémet és Felsőtárkány köz-

ségek határában, Heves vármegyében. Mindezek a barlangok az eg-

ri érseki uradalom területén fekszenek. Köszönettel tartozunk 

\$Z7nrecsá)iyi Ltjos egri érsek Űr önagyméltságának és vitéz Subik 

Károly preláius-kanonok, jószágigazgató úrnak, hogy a kutatások-

hoz az engedélyt megadták, Terstyánszky Dezső urad. erdőmester 

úrnak pedig azért, hogy három hónapos kutatásaink alatt minden-

ben közünkre járt. 

A kutatás a m. kir. Földtani Intézet megbízásából és anyagi 

támogatásával 1933. junius 1 tői szeptember 9-ig tartott. Ezekben 

a kutatásokban ez egyszer buzgó munkatársam: Mottl Mária dr. 

kisasszony is résztvett, aki egyrészt a begyűjtött anyag rendezé-

sét, leltározását és meghatározását, va lamint a felmért barlangok 

térképeinek megrajzolását magára vállalta, másrészt pedig több 

kisebb üreg felásatását önállóan vezette. 

Ez alkalommal a következő barlangokat és sziklaüregeket 

kutattam á t : Felnémet község határában a Berva-völgyében nyí ló 

Berva-barlangot és a Bervavölgyi sziklaüreget, Felsőtárkány hatá-

rában a Mószvölgy szurdokszerű szakaszában a Mészvölgyi szikla-

odut, kőfiilkét, kisfülkét és át járót, a Kőköz nevű sziklaszoros vé-

gén nyíló Tarkányi barlangot, továbbá a Lök-völgyben fekvő Vas-

kapu- cs Lőkvölgyi barlangot. Mottl Mária dr. kisasszony önállóan 

ásatott az Egerbaktai, a Tibahegyi és az Arnóckői sziklaoduban és 

barlangban, s részben a Vaskapu-barlangban is. 

Az említett barlangok kutatása rendszeresen történt. A kö-

rülírt vidék barlangjai közül eszerint nem válogattunk ki a legtöbb 

eredmcnnyel kecsegtető üregeket, hanem sorba vettük földrajzi 

fekvésük szerint, nem törődve azzal, hogy milyen eredménnyel vég-

ződik a kutatás. A sokat nem igérő kicsi sziklaodukat és köfiilké-

ket éppen olyan gondosan kezeltük, mint a nagyobb barlangokat. 

A kutatás rendszerességéhez tartozik továbbá az is, hogy 

minden egyes üreget teljesen átkutattunk, ill. felásattunk s addig 

nem nyúl tunk új barlanghoz, amíg a munkában levő kutatást tel-

jesen be nem fejeztük. 

A felmérés, a térképek megrajzolása, az ásatás módszere, a 
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begyűjtött anyag kezelése, tisztogatása, leltározása és csomagolása 

a megszokott, 30 éven át meghonosodott elvek szerint történt. Kü-

lönbség csak annyiban mutatkozott, hogy, úgy mint az előző évben, 

a kutatásokban Mottl Mária dr. kisasszony is résztvett s így egy-

részt a kutatómunka, főleg pedig a rajzok azonnali elkészítése, a 

gyűjtött anyag azonnali rendezése és sok egyéb is sokkal gyorsab-



10 

ban és előnyösebben történhetett. Csakis ennek az örvendetes e-

gyiittműködésnek köszönhető az, hogy ebben az évben, három hó-

nap alatt, ennyi sziklaüreget és barlangot ilyen alaposan tudtunk 

átkutatni . 

A végzett kutatásokról 1933-ban hivatalos jelentésben szá-

moltam be a m. kir. Földtani Intézetnek. Ugyanakkor rövid beszá-

moló jelent meg részemről a „Barlangvilág^-ban.1 A szóban levő 

barlangok őslénytani eredményéről Mottl Mária dr. számolt be a 

Magyar Barlangkutató Társula,t-nak 1937. május 25-én tartott szak-

ülésén.2 

Az említett rövid beszámolókból ki tűnik, hogy a Földtani In-

tézet megbízásából 1933-ban Egerbakta, Felnémet és Felsőtárkány 

községek határában 5 barlangot, 1 sziklaüreget, 4 szifclaodut, 2 kő-

fii lkét és 1 át járót, összesen 13 üreget kutattunk át. Ezeknek rész-

letes megismertetését ez a monográfia, célozza. Arra törekedtünk, 

hogy az elért eredményeket szóban és képben minél megfelelőbben 

visszaadjuk. Minden sziklaüregnek és barlangnak az alaprajzát, 

hosszmetszetét, a nagyobbaknál a harántmetszeteket is, mellékletek-

ben elég nagy méretekben közöljük. A közölt térképeket az eredeti 

rajzokról Mottl Mária dr. erre a célra újrarajzolta. A térkéneket 

számos fénykép egészíti ki, bemutatva az illető barlang külsejétt és 

belső képét. A fényképeket egytől-egyig munkásaim vették fel a 

kutatás alatt. A szöveg megírásánál az őslénytani és ősrégészeti 

részt Mottl Mária dr., a többit pedig én ír tam meg. 

Dolgozatunkat a megújított „Barlangkutatásá ban, a Magyar 

Barlangkutató Társulat adta ki, abból a 20% járandóságból, ame-

lyet a Várhegyi barlang belépődíjaiból Budapest székesfőváros poi-

gármestre engedélyezett. Az ismertetés barlangok szerint történik. 

Minden üregnek kutatás-történetét, helyrajzi és földtani viszonya-

it, ahol pedig ásatás történt, a felszínre került őslénytani és ősré-

gészeti anyag ismertetését is közöljük. Mindezzel részletes, tiszta 

képet iparkodunk adni minden egyes átkutatott barlangról, kerülve 

a pontosan megfigyelt tényektől való eltávolodást és más területek-

re való elkalandoziást. 

1 Kadid ().: A magyar barlangkutatás állása az 1933. évben. (Bar-

langvilág, IV. köt. 2—4. old.). 
2 Mottl M.: Az 1933. évi barlangkutatások őslénytani eredményei 

(Barlangvilág, V I I . köt., 48. old.) 
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A Berva-barlang. 

(Drótlyuk.) 

A Berva-barlangot „Drót lyuk" néven, ősrégészeti dolgozatá-

nak 11. oldalán először Bartalos Gyula említi. Később, 1027. évben 

a Természetbarátok Turista-Egyesülete egri osztályának tagjai kí-

sérelték meg a barlangfölött i töbröt kibontani és az üreg folytatá-

sát kikutatni . Ujabban Dancza János kereste fel a Drót lyukat 1930. 

évben, azt átkutatta, felmérte és vázlatos térképrajzait elkészítette. 

A m. kir. Földtani Intézetnek 1933. évi, Eger vidékén eszkö-

zölt barlangkutatásai a lkalmával , mindenekelőtt ennek a barLang-

nak felásatására került sor. Az üreg felmérése és helyrajzi viszo-

nyainak megállapítása után, a kutatás első napja i a próbaásatás-

sal teltek el. Ebből a szempontból a bejáratot ástuk ki fenékig. A 

humusztakaró alatt vi lágosbarna mészkőtörmelékes barlangi agyag 

rakódott le, amelyből a barlangi hiéna, a barlangi medve, a mam-

mut, az óriásgim és más jégkori emlősök csontmaradványai kerül-

tek a felszínre. Alatta homokos, kavicsos agyag következett a fené-

kig, ez azonban meddő volt. 

Az eredményes próbaásatást a barlangnak rendszeres kiása-

tása követte, mivel azonban az Előtéren sziklapárkány ál l ta ú t já t 
%a tal icskázásnál, elő-'zör ezt kellett vízszintesre lerobbantani. En-

nek befejezése után megindult a barlang kitöltésének négyszögek-

szerinti kiásatása a fenékig. Először az Előtér, azután a Folyosó 

elülső és hátsó szakaszát ástuk ki, á l landó eredménnyel. A világos-

barna, mészkőtörmelékes barlangi agyagból ugyanis nap-nap után 

változatos jégkori fauna maradványai kerültek a felszínre. 

A Folyosó végére érve, egy itt keletkezett és kitöltődött 

Zsomboly kiásatására került sor. Ezt a nagy munkát először belül-

ről, a felhalmozódott anyag leomlasztásával kezdtük meg s amikor 

a Töbör al ja beomlott és a barlang és Zsomboly közötti összefüggés 

megvolt, megindult a Zsomboly oldalain lerakódott humusz és 

mészkő törmelék lefejtése is. Legvégül a Zsombolyt átívelő Kőh íd 

alatt összegyűlt anyagot távolítottuk el s ezzel az ásatás véget ért. 

Hátra lenne még a Zsomboly a l jának a kitakarítása, ami azért 

volna fontos, mert valószínű, hogy a barlangnak itt folytatása van. 

Mivel azonban az itt lerakódott patakhordalék meddő volt, az a-

múgy is sok időbe került ásatást lezártuk. 

Az ásatás vezetésem alatt 1933. évi jun ius 2-tól ju l ius 18-ig 

tartott. A munkában résztvettek: Csutor Gyula, Horváth József és 

Kovács József barlangkutató munkások. 

Helyrajzi viszonyok. 

A Berva-barlang '(Drótlyuk) F e l n é m e t község (Heves m.) 

határában, a Berva-völgy alsó szakaszának bal part ján, az egri 

cserkésztábor területén fekszik. A Berva-patak a l)ianua-lápa terű-
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letérői ÉK—DNy-i irányban egészen a, Berva-rétig folytatja út já t 

A Pap-hegy és a Farkas-lyuk nevű sziklás hegyoldalak között a 

völgy összeszorul s innen a Berva-rétig összeszűkült völgyszakaszt 

alkot. A Berva-rét közelében a völgyszoros hurkot formál, magába 

foglalva az alacsony, sziklás dombot. E domb nyugat i oldalán, köz-

vetlenül a tető alatt, van a barlang nyílása. Ettől valamivel fel-

jebb, a domb tetején kiesi, szűk töbörre, a barlang hátsó, beomlott 

részére találunk. Felnémetről kocsiút vezet az egri cserkésztábor-

ba, ahonnan rövid gyalogúton a barlanghoz érünk. 

A Bejárni a völgy talpa fölött 13 111 magasságban, vagyis 

230 m abs. magasságban fekszik. Eredetileg 2 m széles és 1.5 m 

2. kép. 

^ Berva-barlang bejárata az ásatás előtt. 

Fot. Kovács J. 1933. 

magas félköralakú lyuk volt, amely befelé fokozatosan alacsonyo-

dó és összeszűkülő, hosszúranyúlt üregbe? vezetett. A 10. m-nél 

már csak 1.5 m széles és 0.5 m magas volt, a 13. m-nél azonban ki-

szélesedett és olyannyira felmagasodott, hogy ember is felállhatott 

volna benne, ha az itt felhalmozódott sok agyag és mészkőtörme-

lék a barlangot el nem torlaszolja. 

A nyílás előtti szűk, nyi i t Előterei a hegyoldal (pe-

remén sziklapárkány veszi körül, aminek a lapján az ásatás előtt 

is meg lehetett ál lapítani , hogy valamikor a patak kívülről befelé 
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folyt. A barlang fölött, az említett kis Töbröt ívajakú mészkőáthi-

dalás, a Kőhíd választja ketté. A Töbröt jórészt agyag, humusz és 

kőtörmelék töltötte ki. 

A barlangot kitöltő anyag kiásatása után, a belső üreg arcu-

lata lényegesen megváltozott és most már tiszta képet nyú j t annak 

kialakulásáról . A kiásott barlang jelenleg a következő részekből 

áll. 

A barlang előtt először K-i, majd DK-i irányban a 6 m hosz-

szú és 1.5 m széles, kivülről befelé lejtő Előtér húzódik. Ennek ösz-

szeszűkiilő külső sziklás al ja egykor patakmeder volt. Ezt a csator-

nát kifelé, a meredek hegyoldalon, min t tudjuk, sziklapárkány zár 

ta el, befelé pedig a 3 m magas és 4 m széles Bejárattal a barlang-

ba. vezet. A Bejárat felső részében kiszélesedik és teteje ívalakban 

lekerekített. 

A Bejáratból az egységes, 12 m hosszú, át lag 2 m széles és 3 

m magas, k ívülrő l befelé lejtő Folyosó K-i irnáyban halad. Ezt az 

ásatás szempontjából külső és belső szakaszra osztottuk. Menyezete 

mindvégig sima, helyenként sekély kiöblösödésekkel. Sziklafeneke 

tompa szögben összeszűkül. A 2. m fölött szűk, 2 m magas Kürtő 

a menyezetről a hegytetőre mered és ugyanit t a DNy-i oldalból 

Ny-i i rányban 3 m hosszú, szűk Rókalyuk kifelé vezet. 

A Folyosó végén 6 m hosszú, 2.5 m széles és 8 m magas 

Zsomboly a hegytetőre nyíl ik. Ennek az alja még nincs kiásva s 

így teljes magassága, illetőleg mélysége még ismeretlen. A Zsom-

boly DK-i falával pár vonalasan DNy-ról ÉK-re menő hasadék húzó-

dik, ennek mentén DiXy-ra és valamivel feljebb kisebb terjedelmű 

Fülke fejlődött. A Zsomboly oldalain csavarszerűen lefutó, k iá l ló 

peremek és közbeeső kivájások tűnnek szembe, szádáját a felszinen, 

ívalakban 2.5 m széles szikladarab, az említett Kőhíd hidal ja át. 

A Zsombolyt az ásatás előtt tölcsér-alakban agyag, humusz és kő-

törmelék töltötte ki, miá l ta l kicsi Töbör keletkezett. 

A kiásott barlangnak eddig ismert hosszúsága lf> m. 

Földtani viszonyok. 

A Berva-barlang kőzete világosszürke, tömör mészkő, amely-

lyel helyenként konglomerátum-padok váltakoznak. Ez arra enged 

következtetni, hogy ezen a helyen tengerpart volt, ahová egy a 

Bükkből jövő folyó torkolt. A konglomerátum nemcsak a barlang 

fölötti hegytetőn és ennek környékén is sok helyen látható. A kon-

glomerátum kavicsszemei világos és sötétszürke mészkőből ál lanak. 

A barlang eleje, a mostani Előtér, egy DK—ÉNy-irányban 

haladó, a Folyosó pedig egy K - N y - i i rányban menő hasadék men-

tén fejlődött. A barlang környezetét más irányú kisebb hasadékok 

is szelik. Ezek közül említésreméltó a Rókalyuk hossztengelyében 

K—Ny-i i rányban terjedő kisebb hasadék, amely az előtér hasiadé-

kával keresztezve a bejárati Kürtő-t hozta létre. Egy másik ilyen 
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hasadék a már említett DNy—ÉK-i, ez viszont a Zsomboly keletke-

zésénél játszott fontos szerepet. 

A barlang földalatti patakmedernek parányi maradványa; 

ennek elülső és hátsó vége, elül nyi l t előteret, hátul zsombolyt al-

kotva beomlott. Miután a fenék kívülről befelé lejt, a folyásnak is 

ilyen irányban kellett történnie. A harmadkor végén, vagy a plei-

sztocén elején a Berva-patak a barlang magasságában folyt, s ek-

3. kép. A Berva barlaiig bejárata belülről kifelé. 
Fot. Kovács J. 1933. 

kor vagy a pataknak minden vize, vagy csak annak egy része a 

barlangba folyt. A víz nemcsak a nyíláson, hanem a környező szű-

kebb repedéseken és csatornácskákon is a barlangba tódult. Hogy 

a vízjárás időnként nagy volt. azt a Folyosó al ján talált öregsze-

mű, néha gyermekfej-nagyságú kavicsok és a falakon látható mély 

kivájások is bizonyítják. 
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A patak először magasabban, közvetlenül a menyezet alatt 

folyt, s ekkor nemcsak az oldalakat, hanem a menyezetet is kiváj-

ta, amiről az oldalsó beöblösödések és a menyezeten látható sekély 

kivájások tanúskodnak. A magasabban folyt patak első medrét az 

oldalakon megmaradt kiál ló medermaradványok is jelzik. Később 

a patak vize mélyebbre szállt s ekkor az alacsonyabb szintben le-

vő medrét vájta ki, amely az alsó kiá l ló medermaradványokban 

maradt fenn. A patak végül a barlang mostani szűk fenekén folyt, 

az ásatás a lka lmával feltárt kavicsot, homokot és iszapot lerakva. 

A folyó vizének a barlang végén levő zsomboly a l j án kellet' 

eltűnnie, s így az itt felhalmozódott anyag kiásatá&n esetében re-

mény van arra, hogy a barlang folytatását megtalá l juk. 

A mondottakból k i tűnik, hogy a barlangot bővizű patak sod 

ra, főleg annak bőséges hordaléka vájta ki. Később a Berva-patak 

szintje annyira, süllyedt, hogy vize elhagyta a barlang járatait , s 

megkerülve annak közvetlen környezetét, a mostani hurokalakú 

szűk, nyi l t völgyszakaszában folytatja k ivá jó munká já t . A barlang 

száraz lett s most indult meg a barlangi agyag, a. mészkőtörmelék 

s végül a humusz lerakódása. Ezek az anyagok, mint fentebb em-

lítettem, a barlangot majdnem teljesen kitöltötték és az időnként 

ottlakott és ottpusztult emlősök csontmaradványait rétegeik közé 

zárták. 

Mivel a barlang üregei közvetlenül a hegytető alatt vannak, 

min t hasonló esetekben, úgy itt is egyes részei pusztulni kezdtek. 

Ilyenek a barlang elején beomlott menyezet és az Előtéren képző-

dött nyilt csatorna,' különösen pedig a végén fejlődött Zsomboly. 

A tökéletlen beszakadásnak szép példája a Zsomboly fölött épség-

ben maradt menyezet rész, a keskeny, ívalakú Kőhíd. A pusztulás 

további fejleménye a Zsombolynak kőtörmelékkel, barlangi agyag-

gal és humusszal történt kitöltése volt. Így jött létre az ásatás előtt 

még fennállott Töbör. 

A barlangban lerakódott üledékek, alulról fölfelé, a követke-

ző rétegsort muta t j ák : 

1. A barlang fenekére világosbarna kavicsos, homokos agyag 

rakódott. Az Előtéren é!s a Folyosó elején ez a réteg át lag 0.3 m 

vastag, míg a 3. m-től kezdve, ahonnan a fenék meredekebben lejt, 

ez a réteg fokozatosan (átlag 1.3 m-é) vastagodik. Legvastagabb a 

Zsomboly alatt, ahol még nincs teljes terjedelmében kiásva. E réteg 

mélyebb részeit tiszta vagy homokos agyag (iszap) alkotja, erre 

homok és kavics ülepedett. A kavics anyaga különféle kvarc. A ka-

vicsszemek nagysága különböző, egyik-másik darab gyermekfej 

nagyságú. Kétségtelen, hogy ezt az exogén eredetű patajderakódást 

a Berva-patak vize sodorta a barlangba, abban az időben, amikor 

a patak a barlang magasságában folyt. 

2. A pataklerakódásra világosbarna mészkötörmelékes barlan-

gi agyag rakódott. Az Előtéren és a Folyosó elején ez a réteg át lag 
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0.5 m vastag, a Folyosó hátulsó részében 0.7 m, a Zsombolyban ré-

zsut fölfelé haj l ik s itt 2—3 m vastagságot is elér. Ez a barlang 

legfontosabb rétege, mert mindvégig gazdag, fajokban változatos 

jégkori faunát rejtett magában. 

3. A barlangi agyagot végül vastag humusztakaró borította, 

amely az Előtéren és a Folyósó elején fekete, beljebb barna-színű 

volt. A humusz vastagsága az Előtéren 0.5 m, a Folyósó elején 0.*) 

in, enuek hátulsó részében 0.7 ni. Innen a humusz a Zsombolyban, 

a barlangi agyagot követve, rézsut fölfelé haj l ik s átlag 1 m vas-

tagságban a Töbör fenekét töltötte ki. A humuszból gyéren recens 

emlősök csontmaradványai kerültek elő. 

Őslénytani eredmények. 

A Berva-barlang lerakódásai közül a sziklafenékre települt 

világosbarna kavicsos agyag meddő volt, míg a föléje rakódott 

ugyancsak világosbarna, mószkőtörmelékes barlangi agyag jégkor-

szaki emlősök csontjaival volt tele. 

A pleisztocén üledékeket fedő humuszrétegből háziállatok 

csontjain k ívü l a Felis silvestris Schreb., Lepus enropaeus Pali.* 

Glis glis L., az Erlnaceus és Cricetus cricetus L. kerültek elő. 

A világosbarna barlangi agyag faunája. 

A világosbarna, mészkőtörmelékes barlangi agyag ál latfajai 

a következők: 

1. Ursus spelaeus Rosenm. Radius juv. ; M, sin.; I8 dext.; tra-

pezium. 

2. Canis ltípus L. Vert. lumb.; metapodium-töredék. 

3. Vulpes rulpes L. Tibia dext.; t ibia sin. töredék; 2 ulna 

dext. töredék; ulna sin. töredék; t ibia sin. tröedék; atlas; calca 

neus; Mc V dext.; Mt I V sin.; caninus; M1 dext.; mandibu la dext. 

töredék tejfogakkal; mandibula dext. töredék Mj juv.-el; 3 mandi-

bula sin. töredék. 

A teljesen ép sípcsont hosszúsága 165 mm. Récens és szubfos-

szilis rókáink megfelelő méretét 142—152 mm-nek találtam. A sing-

csont töredékek proximális ulnaszélességeivel megegyező. Az alsó 

tépőfog 17—18 mm hosszú, vagyis a Kormos dr. által a magdale-

nienkori rókák Mj-ére megállapított variációs szélesség szélső érté 

kei közé (16—17.9 111111) jól beleilleszthető. A bervabarlangi rókafaj 

így ugyancsak a skandináviai alfajhoz (Vulpes vulpes L.) sorolha-

tó, amit különben a meta- és az entoconid közötti kis másodlagos 

kúp fejlettsége is alátámaszt. Hasonló méretűek a Mussolini-bar-

lang későniuszt érien jéből előkerült róka-állkapcsok tépőfogai is, 

ami azt bizonyítja, hogy a subalyuki javamusztérien rókája a ki-

sebb Vulpes rulpes crucigera Bechst. a l fa ja i ajakkörébe tartozik, 

amely subspecieseihez különben ha,zai récens rókáink is sorolhatók. 

Felső pliocén és preglaciális rókáink ugyancsak kisebb ter-

metűek voltak (Alopex praeglaciális és Vulpes praecorsac) és ösz 





17 

szefoglaló munká jában Kormos dr.1 a vi l lányi Kalkberg és Nagy-

harsányhegy rókamaradványai közül is csak mindössze kettőt em-

lít, amelyek talán a Vulpes vulpes vulpes-csoportba utalhatók. 

Megemlíteni még, hogy az ento- és metaconid közötti kis másodla-

gos kúp a musztérienkorú állkapcsok tépőfogán alig jelzett. 

4. kép. 

A barlang belseje a felső és alsó patakmederrel. 
Fot. Kovács J. 1933. 

Nagyon érdekes két jmen i l i s állkapocs-töredék, amelyeken a 

maradandó első zápfog éppen kibujófélben van. Az egyik mandi-

bula-töredék k ibú jó tépőfoga előtt D . és I)4 is megvannak, ami igen 

1 Kormos T.: Die Füchse des ungarischen Oberpliozáns. Fólia 

zooL et Hydrobiol. Vol. IV. Nr. 2. 1932, Riga. 
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ritka eset. A IX hosszúsága: 10.2 mm, D r c 6.1 mm. Mindkét tejfog 

nyújtott , keskeny alakú. D4-en a főkúpok elhelyezkedése teljesen 

megfelel a maradandó M, kúpszerkezetének, csupán a talonid labi-

álisán erősen megnyúlt. A barna medve megfelelő tejfogaival ösz 

szehasonlítva, a nagyjából való megegyezés egyenesen feltűnő. 

4. Meles meles L. 2 mand ibu la dext.; inandibula juv. töredék; 

humerus sin. töredék; 2 radius sin. töredék;Mc I V dext.; 2 verte-

bra lumbalis. 

Az alsó zápfogsor hossza 43—44 mm, az alsó tépőfogé 16—IS 

mm. G. Miller1 a hosszúságát 14—18.5 mm-nek adja meg. Az 

értékeket hazai récens és szubfosszilis, va lamint bajorországi borz-

állkapcsokon ellenőriztem. Ezeknél az ál lkapcsoknál a mandibulá-

ris zápfogsor teljes hossza 39—44 mm, a tépőfogé pedig 15.1—17 

mm között ingadozik. A récens és pleisztocén borz között így mé-

ret bel ileg nincs lényeges különbség. M íg azonban a pleisztocén és 

récens hazai állatok első alsó előzápfoga (P,) minden esetben ki-

mutatható volt, sőt gyakran jól fejlett, addig a récens bajororszá-

gi mandibulákon hiányzott, vagy csak az egyik oldalon jutott sat-

nya kifejlődésre. 

5. Mprtes martes L. 3 mandibula sin. és egy mandibula dext, 

Az állkapcsok méretei a következők: Teljes hosszúság: 57— 
03.2 mm; zápfogsor teljes hosszúsága: 32—34.5 m m ; tépőfog hossza: 
11—11.6 m m ; magasság a tépőfog alatt : 9.8—11 mm. 

Mivel a bervaharlangi anyagban koponyalelet nincs, mint e-
gyetlen biztos nyuszt-bélyeg a két forainen mentalenak egymástól 
való távolsága vehető. Ez 5.5—7.0 m m között ingadozik, míg a Mar-
tes foinon át lagban 3 mm. Elég jól felhasználható még a fogak 
külső perem vonalának a lefutása is, ami a nyuszton homorúbb, a 
nyesten domborúbb. 

6. Putorius putorius L. Koponya-töredék és u lna dext. 

Mindkettő a világosbarna réteg felső részéből került elő. A 

koponya-töredék teljes biztonsággal sorolhat a közönséges görény-

hez nemcsak az orrnyílás magasabb-keskenyebb volta, a P4 külső 

peremvonalának a befűzöttebb lefutása, hanem a P2 egygyökerű-

sége és a, P3 ferde helyzete a lapján is. Azonkívül a koponya-töre-

dék posztfrontál isan sem befűződött, vagyis nem eversmanni-jelle-

gű.1 A P4 teljes hosszúsága 8.0 mm. A koponyalelet nagyon fontos, 

mivel újabb bizonyítéka annak, hogy nálunk a jégkorszakban a 

vidragörény mellett a közönséges görény is élt. A Büdöspest pleisz-

tocénjének görénykoponyája a bervabarlangi példánnyal méretbe-

1 G. S. Miller: Catalogue of the Mammals of Western Europe. 
London 1912. 

1 Mottl M.: Einige Bemerkungen über M. robusta (Newt.) Kormos 
bzw. M. eversmanni soergeli Éhik aus dein ung. Pleistozán. (Földtani 
Közlöny, 67. k. 1937.) 



lileg is nagyon jól egyezik. Mindössze a mi leletünk arcorra vala-

mivel zömökebb. A singesont 45.6 mm hosszú, m íg fejlett recens 

közönséges görény u lná já t 50 mm-nek mértem. 

7. Lynx lynx L. Calcaneus sin.; maxi l la dext.-töredék. 

A felső zápfogsor ill. a can. max. —M, sor hosszúsága 48 mm, 

míg a tépőfogé: 18 mm. A récens hiúz megfelelő méretei: 50 ill. 18 

mm. A fosszilis faj , amint lát juk, méretbelileg a ma élő hiúzzál 

egyezik. Ezt muta t ja a sarokcsont is, amelynek legnagyobb hosz-

szúsága 55 mm a récensé pedig 56 mm. 

8. Hyoena spelaea Goldf. 3 mandibu la dext.-töredék; maxi l la 

dext.-töredék; 4 caninus; 3 incisivus; P4 dext.: 2 M. sin.; P3 dext.; 

calcaneus dext. juv. ; sternebra; patella; Mc 1T sin.; Mt I I I sin.; 2 

])halanx I ; vertebra thoracalis. 

A bervavölgyi faunában dominál. Az állpakcsok mind erőtel-

jesen fejlett állatok maradványai . 

9. Lepus sp. indet. Humerus sin.-töredék; humerus dext.-tö 

redék. 

A kevés és nem jellegzetes lelet a lap ján azt eldönteni, hogy 

1 3 3 

5. kép. 

Berva-barlang. 1 = Kis csont hegy: 2 = Vulpes vulpcs L. Fiatal állat 

állkapcsa a két tejfoggal és hátul-alul a kibújó maradandó tépő foggal; 

i) = Putorhis putorius L. Koponya-töredék Rajz. Dr. Mottl. Terin. 

nagys. 

a Lepus earopaeus Pali. vagy a Lepns timulus-vól van szó, nem le-

het. 

10. Criceius ericetus L. Femur sin. 

11. Cervus sp. (elaphus ni'ijor. Murai?) Metacarpus sin.; pha-

lanx I I juv. 

Jégkorszaki lerakódásaink e gyakori nagytermetű szarvasá-

nak mind újabb és újabb leletei kerülnek elő. A feltűnően erőtel-

jes és zömök kézközépcsont alsó izületi felülete 56, felső izületi fe-

lülete 52 mm, corpusa 31 mm széles. Teljes hosszúsága 282 mm. 
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Ezek a méretek mai gímszarvasunk átlagméreteit jóval felülmúl-

ják. Azonban a régibb neolit ikum elaphusa már erőteljesebb alak 

és Riitimeyer a svájci cölöpépílmények rőtvadjáról is megállapí-

totta, hogy a récens fajnál kb. V.n-al volt nagyobb. A phalanx í 

hosszúságát 65 mm-nek adja meg, míg a bervabarlangi szarvas első 

ujjperce 66 mm hosszú. A büdöspesti neolitikum szarvasujjpercei 

között 68 mm-esek is vannak és a keszthelyi Hévíz tó alsó tőzegü-

lepéből is feltűnően erős gímszarvas-maradványokat kaptam meg-

határozásra. 0. Thies, 0. Abel, A. Nehring szerint nem valószínű, 

hogy ezek az erőteljes szarvas-maradványok a Cervns (yinadens\x 

as iá ti cus Lyd. maradványai , amint azt többen, így ná lunk Kormos 

T. is felvették, éppen a neolit ikum és a régibb pleisztocán C. ele 

phus-ának nagyméretűségét tartva szem előtt. Sokkal valószínűbb-

nek tart ják, hogy a Cervns maral Og. fosszilis változatának a ma-

radványai ezek. Ezzel szemben Sallaé az európai pleisztocénben a 

tulajdonképpeni C. elaphus és a C. maraion kívül még egy wapitisze-

rű fa j t is feltételeze. 

Mindaddig, amíg biztos összehasonlító tanulmányok elvégzé-

sére anyagunk nem elég nagy, a, pleisztocén fajok határozott szét-

különítése, különösen végtagcsontok alapján, — igen nehéz. 

12. Megaceros giganteus Blmb. Tibia sin.-töredék; phalanx 

I I ; 4 agancs-töredék. 

A hatalmas tibia-töredék 73 mm széles, míg a phalanx I I l>(» 

mm hosszú. A Magyar Nemzeti Muzeum írországi példányának 

megfelelő méretei 80 ill. 64 mm. Ez a csontváz különben is, mint 

az eddig ismert legnagyobb óriásgim-példány váza szerepelt. Tel-

jes sipesonti hosszúsága 440 mm. A Földtani Intézet gyűjteményé-

ben ezzel szemben találtam egy olyan Budaőrsről származó 

tibiát, amely 500 mm hosszú! Örvendetes, hogy pleisztocén 

Megaceros-unknak mind több és több végtagcsontja kerül elő, így 

az utóbbi időben különösen a cserépfalui Keeskésgalyai-barlang 

ból, — mert ezek alapján nagytermetű elaphoid szarvasunk és az 

óriásgim-maradványok között a határt élesen lehet megvonni. 

13. Bison priscus Boj. Radius dext.; triquetrum? hamatum; 

calcaneus sin.; 2 talus sin.; 3 phalanx 1; 4 phalanx I I ; phalanx 

I I I ; Pm juv. sup. M2 sin. 

A singcsont teljes hosszúsága 38.3 mm. Proximál is izületi fe-

lületi szélessége 110 mm, corpusáé 72 mm, distalis izületi felületéé 

95 mm. A talusok hossza 90—93—95 mm, legnagyobb szélességük 

57—59—64 mm. A phalanx I-ek hossza 73—74—77 mm, a phalanx 

11-é 47—51—52 mm. 

Méretei a lapján a bervabarlangi ősbölény a nagytermetű 

hosszúszarvii csoportba sorolható; e csoport képviselői úgy Fran-

ciaországban, mint nálunk a pleisztocén derekán voltak a legelter-

jedtebbek. 

14. Rupicapra rupicapro L. Humerus dext.; talus sin. 

15. Equus ivoldrichi Ant. Mandibula sin. töredék; mandibula 
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dext. töredék; 2 incisivus; 4 mol. inf.; 1 mol. sup.; 3 talus; calca-

neus; capitatum; metatarsale-töredék; patacsont. 

A hiéna- és ősbölény-csontok mellett lómaradvány van a leg-

nagyobb számban. Há l a a szerencsés foglel eteknek, egészen jól meg-

ál lapíthattam, hogy a Berva-völgy barlangjaiból előkerült lóma-

ra dványok más fajhoz tartozók, mint pl. a Subalyukban találtak. 

Amíg a végtagcsont-töredékek a lapján csupán arra következtethet-

tem, hogy a Felnémet környékén élt ló a Cserépfalu környékén élt 

musztérienkori lófajnál csak kevéssel lehetett kisebb ill. karcsúbb, 

addig a fogak tanulmányozása két határozott csoport szctkiilöníté-

sére vezetett. Összehasonlító vizsgálatokra legalkalmasabbnak az 

alsó első (P2) és az alsó utolsó (M3) zápfogat találtam. 

Az Equus mosbachensis fa jnak Reichenau által megadott szél 

ső értékei P2-re: 29—40X14—19 m m ; M.-ra: 26.7-37.3X11.2-17.8 

mm O. Antonius szerint1 az Equus abeli Ant. faj P2-jének hosszú-

sága és szélessége: 38X1$ m m ; az M3-ét 36.2X16 mm. A Subalyuk-

ból kikerült P,-ők méretei: 39—39.2X17—17.5 mm; az M3-é 37—39X 

16—16.5 mm. A cserépfalui Kecskésgalyai-barlang ugyancsak musz-

térienkori lovának P2-je 36 mm hosszú és 16.5 mm széles. A Ber-

vavölgyi sziklaüreg szolütrén-magdalénien rétegeiből kiásott P . 

hossza: 34.1 mm, szélessége: 18.5 mm, az M3-é: 33X15 mm. J . N. 

Woldrich2 leközölt példányainak, így elsősorban az Equus wóldri 

chi Ant. faj nussdorfi t ípusának P,-je: 35 mm hosszú és 18.6 mm 

széles. 

A különböző lelőhelyekről előkerült fogakat összehasonlítva, 

azt lát juk, hogy egyrészt a subalyuki ló a kecskésgalyaival és Rei-

chenau lovával, másrészt a bervabarlangi ló a Bervavölgyi szikla 

üreg lovával és a nussdorfi E. woldrichi-ve1 milyen jól egyezik. 

A Cserépfalu környékén élt ló, mint már a subalyuki fauna tanul-

mányozásánál megállapítottam, így az Equus mosbachensis forma -

körébe, a Bervavölgyben élt f iatalabb pleisztocénkorú ló pedig az 

Equus wold richi-formnkörbe sorolható. A woldrichi fogak általá-

ban valamivel kisebbek, mint a mosbachensis típusé, a vallis ex-

terna alig tagozott, míg a mosbachensis-fogakon hosszú zománchu-

rokkal kettéosztott. Az entolophid kisebb és kerek, míg az E. mos-

bachensisé jól kihegyezett. Legfeltűnőbb a fossa posterior alakja, 

amely a subalyuki és a kecskésgajyai fogakon mélyen benyúlik 

még a metalophid elülső hurokjába is, és bármennyire lekopott a 

fog, jól tagolt, míg a bervavölgyi fogak hátsó zománcöble csak a 

metalophid hurkok válaszvonaláig ér és semmit, vagy alig tagozott. 

A bervavölgyi ló M.-ja elsősorban kisebb, mint az E. mos 

1 0. Antonius: Equus abeli n. sp. (Beitrage z. Paláont. Őst.-Un-

garns u. d. Orients. 26, 1913.) 
2 J. N. Woldrich: Beitráge zur Fauna der Breccien . . . (Jahrb. 

d. k. k, Geol, Reichsanst. Bd. 32, H. 4. 1882.) 
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bochensisé, azonkívül a fossa anterlor aránylagosan hosszabb, a 

vallis externa nem nyúl ik be olyan mélyen a metalophid felé és a 

talonid v. lobus tertius és az entolophid sokkal rövidebbek, mint 

az E. mosbachensis fogakon. A fog hátsó harmadának ez a nyo-

mottsága ill. a mosbachensis fajon ennek a nyújtottsága, különösen 

oldalnézetben feltűnő. 

A Berva-barlang E. woldrichi-jének calcaneus-hosszúsága: 

12 cm, a Kecskésgalyai barlang E. mosbachensis abeli-jéé: 12.6 cm. 

Amig a talusok izületi felületeinek a kialakulásában a két faj kö-

zött nagyobb eltérést nem vettem észre, addig az E. mosbachensis 

abeli formakör sarokcsontjainak izületi felületei jóval szélesebbek 

és egymással jobban érintkezők, mint az E. woldrichi calcaneuson. 

Mindenesetre külön tanulmányt érdemelne, hogy egyrészt a 

különböző végtagrészek izületi felületei, másrészt a fogak zománc 

hurkainak és öbleinek a kialakulása és tagozottsága az életkorral 

miképen változik. 

16. Elephas primigenius Bhnb. Tibia-töredék és tarsale-töre-

dék. 

A Berva-barlang állatvilágából hiányzanak az u. n. arktikus 

elemeink: a rénszarvas, sarkiróka, rozsoniák, havasi pocok, marmo-

ta, lemmingek és hófajdok. Az ál latfajok erdő és steppe (síkság 

tundra tágabb értelemben véve) lakókra oszolnak, de szélsőséges 

steppeelemek nincsenek köztük (pl. lófejű egér és dzsiggetai). Ösz-

szességében a Berva-barlang állatvitaga az u. n. szolütréi /. fav 

nák1 közé sorolható, ahová pl. a Lőkvölgyi és a Mexikói-barlang 

protoszolütrénje tartozik. Mondhatjuk úgyis, hogy indifferens í r-

na, amely mérsékelten hűvös kl imára utal. 

Ősrégészeti emlékek. 

A világosbarna pleisztocén üledékből, sajnos, nagyon kevés 

kultúra-maradvány került elő, és az a kevés is, amit találtunk, nem 

jellegzetes. vNéhány durva ka.lcedon-töredék közül az egyik jobban 

megmunkált , széles alapú hegy, amelynek azonban csak az egyik 

oldala szilánkolt. Ezenkívül van még két csontból készült hegy is, 

jól látható szilánkolássál. Ez a néhány kevésbbé jellegzetes csont-

os kőeszköz sajnos, nem alkalmais arra, hogy belőlük bármilyen 

következtetéseket is vonjunk. 

A Bervavölgyi sziklaüreg. 

(Kemencelyuk.) 

A Bervavölgyi sziklaüreget először Dancza János kereste fel 

1930. évben, azt felmérte és vázlatos térképrajzait elkészítette. A 

1 Mottl M.: Faunén, Flóra und Kultur des ungarischen Solutréen. 

Quartár", Bd. I. 1938. 
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6. kép. 

A Bervavölgyi sziklaüreg alaprajza és hosszmetszete. A=Előtér; B=Belső üreg; 

C = Kürtő. 1 = világosbarna barlangi agyag; 2 = sárga agyag; 3=fekete humusz. 

Felvette 1933-ban Kadic 0. dr. Rajzolta: Mottl M. dr. 
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m. kir. Fö ld tan i Intézet 1933. évi rendszeres bar langkutatása i al-

kalmával , a Berva-barlang felásatásával párvonalasan, a Berva-

völgyi szikla,üreg felásatására is sor került. Mindenekelőtt az üreg 

előtti Előtért képező nyi l t árkot ástuk ki, majd a Bejárat kibontá-

sához, a Belső üreg négyszögek szerinti kiásatásához s végül a Kür-

tő-ben felhalmozódott anyag leomlasztásához fogtunk. Az ásatás 

1933. évi j un ius 2-től 30-ig tartott. A munkában Hajdú Imre és Fa-

zekas László bar langkutató munkások vettek részt. 

Helyrajzi viszonyok. 

A Bervavölgjji sziklaüreg (Kemencelyuk) F e l n é m e t község 

(Heves m.) határában a Berva-völgy bal par t j án , a Farkaslyuk 

nevű hegyoldal sziklacsoportjában van. Az üreget úgy ta lá l juk meg 

legkönnyebben, ha a Berva-völgyében addig megyünk fölfelé, amíg 

az első nagyobb baloldal i mellékárkot el nem érjük. Ezen a helyen, 

az amúgy is keskeny völgy kétoldalt k iá l ló mészkőszirtek között 

összeszűkül. Innen az említett árokban addig megyünk fölfelé, a 

míg a joboldalt látható sziklacsoportot és az alatta nyí ló üreget 

el nem érjük. Ujabban az egri cserkésztáborból a hegy oldalán 

cserkcszút vezet a nevezett árokig, ahonnan úgy inint előbb, ap ii 

reghez kapaszkodhatunk. 

A szikla üreg a nevezett mészkősziklák között 64 m-rel és 318 

m ab:s. magasságban fekszik. Az eredetileg 1.4 m sz?les és 0.6 m 

magas üregbe vezetett, amelynek kitöltése hátrafelé emelkedett és 

jobboldalt egészen a menyezetig ért. 

Az ásatás után a sziklaüregnek az alakja és terjedelme lé 

nyegesen megváltozott. Ny-ra néző nyílásához jelenleg 4 m hosszú 

és 1.5 m széles és 2.3 m magas, úgy hogy kényelmesen ál lva mehe-

tünk a Ny—K-i i rányban menő 6 111 hosszú, át lag 3 m széles és 

ugyanolyan magas Belsőüreg-be. Az üreg hátsó részében a legszé-

lesebb, ahol a 6 m-t is eléri. Ugyan i t t jobboldalt kissé ferdén 1 m 

széles és 5 m magas Kürtő mered a magasba s fent a hegyoldalon 

sziklák közé nyí l ik . Az ásatás előtt humusszal és kőtörmelékkel tel-

jesen ki volt töltve. Az üreg al ját a padosan elváló mészkőrétegek 

padkái fogla l ják el. I lyen padkát a nyílásban és több egymásra 

következőt az üreg belsejében is találunk. Az üreg belseje részben 

öblös, részben szögletes részekből áll, falait szép,, fohér cseppkő be-

kéregzés díszíti. 

Földtani viszonyok. 

A Bervavölgyi sziklaüreg egy K—Ny-i irányban haladó ha-

sadék mentén korrózió ú t j án keletkezett. Kialakulására nagy mér-

tékben a padosan elváló rétegzés is befolyással volt. Az üreg hát-

só, legszélesebb része és az itt fejlődött magas Kürtő egy É—D-i 

iránybaji futó haránthasadék mentén ugyancsak korrózió út ján 

alakult ki. 
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A sziklaüreget jórészt lerakódás töltötte ki, amelynek átlagos 

vastagsága 1.7 m volt s a következő rétegekből állott: 

1. A sziklaüreg al jára 1 m vastag világosbarna mészkőtör-

melékes ba\rlangi agyag rakódott, amely igen gazdag és változatos 

jégkori fauna maradványai t foglalta magában. 

2. A sziklaüreg É-i kiöblösödő részében 0.25 m vékony sárga 

agyag települt főleg mikrofauna maradványokkal . Ebből a réteg-

ből került ki egy emberi állkapocs, egy gyermek metszőfoga, egy 

lábbeli körömcsont ós néhány jól megmunkál t csontdarab. A mik-

rofauna összetételéből és az emberi maradványokból i tél ve ez a ki-

sebb területre szoruló réteg a magdalénienbe tartozik. 

7. kép. 

A Bervavölgyi sziklaüreg bejárata az ásatás előtt. 

Fot. Hajdú L 1933. 

Őslénytani eredmények. 

3. Az említett rétegekre 0.7 m vastag fekete humusz rakódott 

récens emlősök csontmaradványaival és prehisztorikus cserépedény-

töredékekkel. 

A Bervavölgyi sziklaüreg kitöltésének őslénytani szempont-

ból mind a három rétege jelentős. A fedő humuszrétegből ugyanis 

Martes martes L., Meles meles L., Cricetus cricetus L., Sciurus 

vulgáris L., Lepus europaeus Pali., Sus scrofa L., Bos taurus L., 

Equus caballus L. Ovis aries L. és Cervus elaphus L. maradványok 
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mellett farkas és barnnmedve-csontok kerültek elő. ami azt bizo-

nyít ja, hogy ez a humuszréteg még abban a,z időben rakódott le, 

amikor a Bükk-hegységben farkas és barnamedve is élt. 

A világossárga löszszerü agyag faunája. 

A humusz alatti vékony, világossárga, löszszerü agyagból 

emberi maradványokon k ívü l néhány csonteszközt és a réteg vc-

konyságához képest gazdag faunát hoztunk felszínre. Ennek állat-

fajai a következők: 

1. TMpo europaca L. Mandibula dext.: 2 u lna dext. és femur 

dext. 

2. Erinaceus (roumanicus Barr. Ham.?) Mandibu la sin.-töre-

dék; humerus dext.-töredék; radius sin. juv . Sajnos, mivel koponya 

nincs, nem lehet pontosan eldönteni, hogy valóban a karcsúarc 

orrú keleteurópai fa j ja l van dolgunk. 

3. Myotis myotis Borkh. Mandibu la dext.; maxil la dext.-töre-
dék; Humerus sin. és femur sin. 

4. ZJrsus spelaeus Rosenm. Incisivus sup.; 2 caninus dext.: 
D4 és phalanx I I juv . 

5. Canis lupus L. Pha lanx I . 

6. Vulpes vulpes L. 3 P m ; M.-töredék. 

7. Meles meles L. Maxi l la sin.-töredék; 2 incisivus; caninus; 

P4 sin.; calcaneus dex t ; Mt V sin.; Mt I dext és phalanx I. 

8. Martes martes L. Mand ibu la dext.-töredék és P4 dex.-töre-

dék. 

9. Mustela erminea L. Rad ius dext. 

10. Lynx lynx L. Pha lanx I I . 

11. Hyaena spelaea Goldf. 4 incisivus; eaninus-töredék és Pm 3 

dext. 

12. Lepus sp. indet. 2 vertebra thorac.; tibia-töredék; Mt I I 
dext.-töredék; Mt I V sin.-töredók; Mc I V sin.; phalanx I és pha-
lanx I juv . 

13. Ochotona pusillus Pal i . Mandibula dext.-töredék. 

14. Glis glis L. 2 mandibula dext.; 2 humerus dext.; ulna 

sin.; radius dext.; 4 femur sin. és femur dext. 

15. Arvicola terrestris L. 2 mand ibu la sin. és 2 mandibula 

dext.-töredék. 

16. Apodemus sylvaticus L. 2 mandibu la dext.-töredék; femu>* 

sin. et dext.; 2 humerus sin. és humerus dext. juv. 

17. Cervus elaphus L. Scapula-töredék és phalanx I . Ennek 

hossza: 62.8 mm. 

18. Capreolus capreolus L. Egyetlen premoláris került elő. 

19. Equus woldrichi Ant , 2 moláris sup.; moláris inf. dext, 

és Pm juv. 

20. fíufo (viridis Laur.) Végtagrészek. 
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A Bervavölgyi sziklaüreg sárga löszszerű agyagának állat-

fajai síkság- és erdőlakók. Kihal t faj tulajdonképen csak a barlan-

gi medve, a hiéna és az E. wolclrichi. A hazai későglaciális jelleg-

zetes á l latfa ja i közül viszont csak a füttyentő nyú l egyetlen áll-

kapcsát ta lá l juk benne, a. többi hiányzik. 

Többi magdalenienkorú lelőhelyeink faunáit a bervavölgyi 

sziklaüreg á l latv i lágával összehasonlítva, úgy találtam, hogy az 

egyes csoportok összetételében lényeges különbségek vannak. Az 

arktikus í 11. havasi elemek fajszámát és egyéngazdagságát véve 

8. kép. 

A Bervavölgyi sziklaüreg bejárata az ásatás után. 
Fot. Hajdú í. 1933. 

alapul, magdalenien faunáink f inomabb osztályozása, 111. egymás-
után ja a következő: 

1. Pálffy-barlang: Erinaceus (europaeus L.), Sorex araneus 

ÍJ. Neomys fodiens Pali., Talpa europaea L., Ursus spelaeus Ro 

senm., Mustela erminea L., M. nivalis L., Vulpes vulpes L., Alopcx 
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l-agopus L., Citellus (Colobotis) rufescens Keys. Blas., Glis glis L., 
Cricetus cricetus L., Cricetiscus songarus Pali . (=Cr icetu lus phae-
us), Microtus arvalis Pali., M. gregalis Pali., M. agrestis L., M. rat-
ticeps Kesy. Blas., M. nivalis Mart., Arvicola terrcstris amphibius 
Lacep., Lem mus obensis Brants., Dicrostonyx torquatus Pali. , Oeho-
lona pusillus Pali., Lepus (timidus L.), Rangifer tarandus L., Bos 
primigenius Boj.?), Rana méhelyi Bolk., Pisces, Clausil ia sp. A 
madár faunában a hófajdok uralkodnak. 

2. Jankoinch-bartang: Talpa europaea L., IJrsus spelaeus Ro-
senm., Mustela (Lutreola) robusta, Canis lupus L., Mustela ermi-
nea L., Lutra lutra L.. Vulpes vulpes L., Cricetus cricetus L., Cri-
cetiscus songarus PalJ., Citellus citellus L., Arvicola terrestris L., 
Microtus arvalis Pali., M. ratticeps Keys. Blas., M. nivalis Mart., 
M. gregalis Pali., Dicrostonyx torquatus Pali,. Lemmus obensis 
Brants., Spalax hungaricus Nhg., Leous (europaeus Pali.?), Ochoto-
na pusillus Pali., Rangifer tarandus L., Rhinoceros antiquitatis 
Blmb., Equus sp., A madárfaunában a sarki és havasi hófa jd domi-
nálna-k. 

3. Szelim-barlang: Ursus spelaeus Rosenm., Lemmus lemmus 
L., Rangifer tarandus L., Rhinoceros antiquitat is Blmb., Hófajdok, 
Pinus montana. 

4. Peskő-barlang: Erinaceus (roumanicus Barr. Ham.) , Sorex 

araneus L., Desmana moschata hungariea Korm., Talpa europaea 

L., Ursus spelaeus Rosenm., Canis lupus L., Vulpes vulpes L., Alo-

pex lagopus L., Martes martes L., Mustela (Lutreola) robusta, M. 

erminea L., M. nivalis L., Gulo gulo L., Meles meles L., Hyaena 

spelaea Goldf., Felis spelaea Golclf., Lynx lynx L., Castor fiber L., 

Citellus citellus L., Citellus (Colobotis) rufescens Keys. Blas., Cri-

cetus cricetus L., Microtus arvalis Pali. , M. gregalis Pali., M. ag-

restis L., M. ratticeps Keys. Blas., M. nivalis Mart., Arvicola ter-

restris amphibius Lacep., Dicrostonyx torquatus Pali., Ochotona 

pusillus. Pali., Lepus sp., Capreolus capreolus L., Cervus elaphus 

L., Rangifer tarandus L., Rupicapra rupieapra L., Equus woldrichi 

Ant., Rhinoceros antiquitat is BÍmb., R ana méhelyi Bolk., Lacerta 

sp., Pisces. A madár faunában a, hófajdok és a hóbagoly vannak 

túlsúlyban. 

5. Kiskevélyi barlang: Ursus spelaeus Rosenm., Canis lupus 

L., Vulpes vulpes L., Meles meles L.. Martes martes L., Felis spe-

laea Goldf., Lynx lynx L., Citellus citellus L., Cricetus cricetus L., 

Microtus nivalis Mart., Arvicola terrestris amphibius Lac., Dicros-

tonyx torquatus Pali., Lepus timidus L., Ochotona pusillus Pali., 

Capreolus capreolus L., Cervus elaphus L., Rangifer tarandus L., 

Rupicapra rupicapra L., Rhinoceros antiquitat is Blmb., Equus sp. 

6. fstállóskői barlang: Ság vár. Főleg Rcmgifer tarandus L.-al. 

7. Dunaföldvár Szeged. Ságvár és Dunaföld várról a Pinus 
montana ismeretes. 

8. Balla-barlang: Talpa europaea L., Sorex araneus L., S. mi-
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iiutus L., Ürsus speiaeus Rosenm., U. arctos L., Canis lupus L., Vul-

pes vulpes L., Mustela erminea L., M. nivalis L., Lepus (europae 

us Pali.), Cricetus cricetus L., Microtus arvalis Pali., M. agrestis 

L., M. nivalis Mart., M. gregalis Pali., M. ratticeps Keys. Blas., 

Arvicola terrestris L., Evotomys glareolus Schreb., Oohotona pusil-

lus Pali., fíangifer tfirandus L., Capreolus capreolus L., Bos sp., 

9. kép. 

A Bervavölgyi sziklaüreg bejárata belülről kifelé. 
Fot. Hajdú 1. 1933. 

Ovis sp., Equus sp., Jellemző madárfa jok: Lagopus albus Keys. 

Blas., Lagopus mutus Mont., Tetrao tetrix L., Nyctea u lu la L. 

9. Pilisszántói kőfülke: Talpa europaea L., Sorex araneus L., 

Desmana moschata hungarica Rorm., Ursus speiaeus Rosenm., Ca-

i 
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nis lupus L., Vulpes vulpes L., Alopex lagopus L., Gulo gulo L., 

Martes martes L., Mustela (Lutreola) robusta, M. erminea L., M. 

nivalis L., Lutra lutra L., Hyaena spelaea Goldf., Felis spelaea 

Goldf., Lynx lynx L., Cricetus cricetus L., Cricetiscus songarus 

Pali., Evotomys glareolus Schreb., Mierotus arvalis Pali., M. gre-

galis Pali., M. agrestis L., M. ratticeps Iveys. Blas.. Lepus timUlu* 

L., Ochotona pusillus Pali., Castor fiber L., Rangifer tarandus L., 

Cervus (canadensis asiaticus Lyd.) Bos pr imigenius Boj., Rupicap-

ra rupicapra L., Capra ibex sp., Equus sp., Elephas primigenius 

Blmb., Sok liófajd. F lóra: Ulmus, Quercus, Juniperus. Fraxinus, 

Pinus sp. 

10. Remetehegyi sziklaüreg: Desmana mosehata hungarica 

Korm., Talpa europaea L., Sorex araneus L., S. minutus L., Erina-

eeus), Myotis Nattereri Kuhl . , Ursus spelaeus Rosenm., Canis lupus 

L., Vulpes vulpes L., Alopex lagopus L„ Gulo gulo L., Marles mar-

tes L., Mustela (Lutreola) robusta, M. erminea L., M. nivalis K , 

Hyaena spelaea Goldf., Felis silvestris Schreb., Crieetus crieetus L , 

Cricetiscus songarus Pali., Arvieola terrestris L„ Mierotus arvalis 

Pali., M. agrestis L., M. ratticeps Keys. Blas., M. gregalis Pali., 

Evotomys glareolus Schreb., Dlerostonyx torquatus Pali., Citellus 

citellus L., Glis glis L., I^epus europaeus Pali., Ochotona pusillus 

Pali., Castor fiber L., Rangifer tarandus L., Bos sp., Equus sp. A 

madárfaunában a sarki és havasi fajdok helyére mind inkább step-

pelakók nyomulnak. 

11. Puskaporosi kőfülke: Rhinolophus euryale Bl., Erinaceus 

europaeus L., Desmana mosehata hungarica Korm., Ursus spelaeus 

Rosenm., \J. arctos L., Gulo gulo L., Martes martes L., Mustela 

erminea L., M. nivalis L.. Canis lupus L., Vulpes vulpes L., Alo-

pex lagopus L., Citellus citellus L., Cricetus cricetus L., Cricetiscus 

songarus Pali., Evotomys glareolus Schreb., Mierotus arvalis Pali , 

M. agrestis L., M. gregalis Pali., M. ratticeps Keys. Blas., Arvieola 

terrestris amphibins Lacep., Sicista subtilis Pali. , Aiactaga saliens 

Gmel., Ochotona pusillus Pali., Lepus (timidus L.), Rangifer taran-

dus L., Rhinoceros a,ntiquitatis Blmb., Equus ferus Pali. Néhány 

hófajd mellett tú lnyomóan steppelakó fajok. 

A fenti osztályozást úgy kell értenünk, hogy az egymásután 

következő faunákban az u. n, „hideg k l ímára utaló fajok óriási 

egyéngazdagságban nyomulnak. 

Az 1—9 pontok alatt tárgyalt faunákat a magdalénien 1-be 

soroltam. A magdaléniennek ebben a szintjében még a tundra-ha-

vasi jelleg uralkodik. Ez a szint egyúttal a Wi i rm, vagyis az utol-

só eljegesedés időszakának legfiatalabb tagja, vagy, monoglacia-

lista értelemben véve: a későglaciális emelet. Mivel a Pilisszántói 

kőfülke fauná jában az örvös lemming még elég gyakori ugyan, de 

a flórában már a szil, kőris, tölgy és boróka jelennek meg egy fe-

nyőfaj mellett, ezt a lelőhelyet a magdalenien I. csoport legvégére 

helyeztem. 
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A magdalenien IL-ben r i tkán még feltűnik ugyan a sarki ró-

ka, rozsomák, lemming ós taránd, itt a(zonban már a steppeelemek 

uralkodnak, sőt lassan az erdőlakók nyomulnak előtérbe. A magda-

leniennek ez az emelete már a posztglaciális periódusba esik. A 

magdalenien további jellemzését illetőleg egyik dolgozatomra uta-

lok.1 

Ezen a helyen még csak arra a,z érdekességre térek ki, hogy 

a Pilisszántói kőfiilke pleisztocén lerakódásaiból rén- és lemming-

maradványokkal a tölgy, kőris, szil és boróka szenesedett darabkái 

kerültek elő. Sajnos, a pilisszántói fosszilis növény maradvány ok 

csak nemre vannak meghatározva, viszont Fekete-Blattny összefog-

laló munkájából tudjuk, hogy a kőris pl. 1010 m-ig megtalálható, 

hogy a közönséges boróka igen nagy szélsőségeket is kibír és hogy 

Tuzson J. a tiszaugi pleisztocénből a hegyi szilt (Ulmus mondana) 

a cirbolyafenyővel (Pinus cembra) mutat ta ki. Azonban még így 

is bizonyos, hogy a pilisszántói növény maradvány ok az ottani 

magdalénien k l ímát jóval mérsékeltebbnek bizonyítják, m in t arra 

csupán a, faunaösszetétel utalt. Ez ismét csak azt bizonyítja, hogy 

valamely lelőhely általános megítélésénél és bármiféle kl imat ikus 

következtetésnél lehetőleg minden szempontot figyelembe kell ven-

10. kép. 
Arctomys primigeniusKwip. Állkapocs-töredék a Bervavölgyi sziklaüregből. 

Rajz. Dr. Mottl. Term. nagys. 
ni. M in t már említett dolgozatomban megírtam, kl imatikus vál-
tozásoknál a növényzet mutatkozik az érzékenyebbnek, míg az e-
gyes ál latfajok a rosszabbodó ill. megváltozott éghaj lat i viszonyok-
nak, úgy látszik, hosszabb ideig ellenállni képesek. 

A Bervavölgyi-sziklaiireg sárga, löszszerű agyarának állat-
maradványai aj magdalenien I I . végére helyezendők, mivel közöttük 
már egyetlen arktikus ill. arktoalpin fa j csontrészei nincsenek, a 
steppe-elemek is ritkák és már az erdőlakó fajok vannak túlsúly-
ban. 

A világosbarna, mészkőíörmelékes agyag faunája. 

A világosbarna, mészkőtörmelékes barlangi agyagból a kö-
vetkező fajok maradványai ismertesek: 

1 Mottl M.: A Bervavölgyi sziklaüreg állatvilága, különös tekin-
tettel a hazai magdalénienre. Földtani Közlöny, 66. k, 
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1. Ursus spelaeus Rosenm. 3 caninus; 2 P sin.; I 3 dext.; 2 I 

sup.; 2 I inf.; P 4 dext.; M1 dext.; M t sin. töredék; M, dext.; M3 

dext.; phal. I.; pha.l. I juv. ; 10 caninus decid.; 2 D4, 2 D4. A bocvS-

fogak nagy száma arra vall, hogy a sziklaüreg több anyamedve 

kedvelt kölykezési helye lehetett. 

2. Canis lupus L. Vertebra lumb.; caninus int. dext,; 2 I inf.; 

Mj sin.; Mc I sin.; Mt I I dext. töredék; phal. I I I ; vertebra coccyg. 

3. Vulpes vulpes L. Mandibula, sin.-töredék; M, dext.; cani-

nus sup. Az alsó tépőfog 17.0 mm hosszú, vagyis a skandináviai 

törzs variációs szélességébe illő. 

4. Meles meles L. Mand ibu la dext. töredék; mandibula sin. 

töredék; 2 caninus inf. dext.; caninus sup. sin.; humerus dext töre-

dék. Az egyik mandibula-töredék patologikus, amennyiben a cani-

nus és a tépőfog helye szép callus-képződéssel beforrott. 

5. Gulo gulo L. Egy felső szemfog ehhez a fajhoz sorolható. 

6. Lynx lynx L. Mc I V dext.; P4 dext. töredék. 

7. Hyaena spelaea Goldf. Maxi l la dext.-töredék; 8 caninus 

adui.; 3 ca;ninus juv. ; 12 incisivus sup. et inf.; P2 dext.; PL, dext,; 

P2 sin.; 3 P3 sin.; 2 P3 dext.; P;J dext.; 2 P3 sin.; 3 P4 sin.; 3 P4 

dext.; P4 dext.; P4 sin.; S M, dext,; 4 M1 sin.; t ibia sin.; patella 

dext.; Mc I I dext.; Mt I I I . dext.-töredék; Mc I V sin.-töredék; 2 

phalanx I ; phalanx I I ; vertebra lumb.; 2 tejzápfog. 

8. Macrospalax sp. Mivel a,z előkerült metszőfog az ismert 

Mesospalaxok metszőfogánál erőteljesebb, valószínű, hogy egy Mac-

rospalax fajról van szó. 

í). Arctomys (primigenius Kaup.) Mandibula sin.-töredék. 

Sajnos, e ritka jégkori fajnak csupán egyetlen állkapocs-tö-

redéke került elő. Még így is értékes, mivel eddig a bükki pleiszto-

cénből marmotát nem ismertünk. Fosszilis marmota-maradványok-

nál nehéz eldönteni, hogy havasi marmotáról , vagy bobakról van 

szó, különösen akkor, ha csa.k alsó állkapcsot tanulmányozhatunk. 

A fosszilis marmotát csonttani bélyegei a lapján a legtöbb szerző 

havasi marmota és a bobak közé helyezte és Liebe K. Th. valamint 

Woldrich J. N. a régi Kaup á l tal felállított megjelöléssel (A. pri-

migenius) illették. Ebből a pleisztocén fajból izoláció révén később 

a Marmota marmota L. és a Marmota bobac Miül . fejlődtek. Mivel 

leletünk alsó állkapocs, azokat a bélyegeket, amelyeket Hensel, Lie-

be, Kafka, Hagman, Heller a koponyákra tartanak megbízhatók-

nak, itt nem sorolom fel, hanem csak azokra a jellegekre térek ki, 

amelyek állkapcsok faj i szétkülönítésénél használhatók fel. 

Ilyen elsősorban a metszőfogak szine, amely a havasi mor-

motánál sárgásvörös, a bobaknái fehér vagy halviány-narancsszíníí. 

Fehér szinűek a kolozsvári pleisztocénből előkerült bobakfogak is, 

va lamint egy a m. kir. Földtani Intézet récens gyűjteményében 

levő délolaszországi bobaké is. Leletünk metszőfoga sárgásvörös. 

A bobakot a havasi marmotáná l na(gyobb termetűnek mond-

ják. A bervavölgyi állkapocs az á l ta lam vizsgált kárpát i és schwei-
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zí példányoknál valamivel nagyobb és lóként zömökebb, a kolozs-

vári pleisztocénkori, va lamint a sepsiszentgyörgyi prehisztorikus 

maradványoknál azonban kisebb. 

A zápfogsor (P 4 —MJ hosszúságát a kárpát i és alpesi példá-

nyokon 18.8—20.6 mm-nek mértem, m íg G. S. Miller 19.4—22 mm-

nek adja meg, ahol a 22 mm-es hosszúság egyetlen eset a lapján ad-

ta a szélső értéket. Az említett déloroszországi bobak zápfogsora 21 

mm hosszú, míg Miller 22—22.6 mm-ben á l lapí t ja meg. A kolozs-

vári pleisztocén és a szepsiszentgyörgyi prehisztorikus bobakok P4-

M8 hosszúságú 21—22.2 mm, míg leletünké 22.1 mm. 

Legfontosabb szétkülönítő bélyegnek az egyes szerzők a P4 

gyökereinek a számát tart ják. P 4 ugyanis a havasi marmotánál 

általában 3, a bobaknái viszont csak 2 gyökerű. A kárpáti, á l ta lam 

vizsgált példányok P4-e valóban minden esetben 3 gyökerű volt, e-

zek közül a hátsó-belső a legsatnyább. Egy, — különben kraniolo-

giai lag teljesen Marmota marmota-jellegű tiroli példány állkapcsá-

ban azonban csak 2 gyökerű P4-

et találtam. A sepsiszentgyörgyi 

mandibulák P4-én a hátsó, erede-

tileg kettős gyökéren az összeol-

vad as különböző fokozatait fi-

gyelhettem meg. Sőt, az egyik 

fogon az elülső gyökéren is jól 

látható egykori osztottságot álla-

píthattam meg. Leletünk P4-e 3 

gyökerű volt, azonban a hátsó-

belső gyökér alveolusa nagyon 

sekély. 

Ha fenti bélyegeket összesítjük, 

úgy leletünket fa j i lag az alpesi 

(havasi) marmotához kellene so-

rolnunk. A mixni tz i barlang 

marmotá já t O. Wettstein is ezzel 

a faj jal azonosította. Mivel azon-

ban éppen a P 4 3 il l . 2-gyökerü-

siégét a récens és szubfosszilis pél-

dányokon nem minden esetben ta-

láltam konstansnak, úgy gondo-

lom, hogy legjobb, ha az egyet-

len bükki leletet én is a régi Ka-

up.-féle elnevezéssel illetem mind-

addig, m íg újabb, teljesebb lelet 

ezt a kérdést is eldönti. 

10. Sus sp. indet. 2 metszőfog. 

11. Cervus elaphus L. 3 agancs-

töredék; 4 incisivus; V, dext.; 

11. kép. 

Csonteszközök a Bervavölgyi 

sziklaüregből. 

1 = Csontpálca; 2 = Csontcsatt; 

3 = Csonthegy. 

Rajz. Dr. Mottl. Term. nagys. 
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P;. dext.; M1 dext. Az agancsok közül kettő nyársas agancs, a har-

madik pedig óriási példány töredéke, amelynek rózsa-átmérője ill. 

kerülete 84 ill. 253 mm. 

12. Capreolus capreolus L. Egyetlen tejfog, a D4 sin. tartozik 

ide. 

13. Rangifer tarandus L. P* sin.; M:í dext.; talus dext.; pha-
lanx I. 

14. Megaceros giganteus Blmb. Pa sin.; 2 Pm sup.; M, sin. 

töredék; phalanx 1. juv. ; phalanx I I . A phalanx 11 teljes hosszú-

sága: 66 mm, proximális szélessége: 33 mm. Méretei az írországi 

példányok méreteit is meghaladják, hátsó második ujjperc lehetett. 

15. Bos primigenius Boj. Talus sin.; phalanx I.; capitatum 
sin.; Pm dext. sup.; 2 alsó moláris. 

16. Bison priscus Boj. Mandibula sin. -töredék a teljes záp-

fog-sorral; Mc sin.; Pm juv. 3 alsó moláris juv. Az erőteljes Me 

235 m m hosszú, proximál isan és disztálisan 90 mm széles. 

17. Capra (sewertzowi-ibex) 3 felső moláris; talus dext. 

18. Rupicapra rupicapra L. M s dext.; phalanx I I ; scaphoide-

ura; hamatum. 

19. Equus woldrichi Ant . Tibi a dext.-töredék: 9 incisivus; 2 
tejzápfog; 5 alsó moláris; 11 felső moláris. 

20. Rhinoceros antiquitatís Blmb. 5 felső záp fog-töredék; fel-

ső moláris sup. juv.; phalanx I I ; szézámcsont. 

Az alsó réteg faunája , amint lát juk, a felső sárga réteg állat-
társaságától erősen eltér. Elsősorban hiányzik az annyira jellemző 
mikrofauna, másodsorban az erdei elemek mellett már hidegebb 
éghajlatra utaló steppelakók, sőt a marmota, rozsomák és rén je-
lennek meg. A marmota hazánkban jelenleg a Magas Tátra, a 
Máramarosi Havasok és a Déli Kárpá tok havasi legelőinek sziklás 
lejtőin él. A faunában a ló, a hiéna és az ősbölény dominál . Össze-
tételét tekintve a legnagyobb valószínűséggel a szolütrén faunák 
közé sorolható. 

Ősembertani és ősrégészeti leletek. 

A Bervavölgyi-sziklaüreg sárga, löszös agyagából az állatma-

radványokkal együtt egy emberi állkapocstöredék, egy kéthelyen 

átlyukasztott sima csonteszköz, egy csontpálca ós 2 kicsi csonthegy 

került elő. .Nagyon sok volt a feltört és koptatott csontdarab is. Az 

átfúrt , csattszerü csonteszköz átlyukasztása kétoldalról történt és 

az eszköz gyönyörűen lecsiszolt. Az irodalomban alig talá lunk ha-

sonló formát, azonkívül érdekessége a mi darabunknak, hogy bár 

Hillebrand J. szerint is a kommandópálcák alakkörébe tartozik, 

mégsem rénszavasagapcsból, hanem csöves csont kompaktájából 



12. kép. 

A Mészvölgyi sziklaodu alaprajza és hosszmetszete. 1 = fekete humusz; 2 

szürke humusz; 3 = barna mészkőtörmelékes^ agyag. 

Felvette 1933-ban Kadic O. dr. Rajzolta CMottl M. dr. 
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készült. A németországi Munzingen magdalénienjéből1 előkerült tö-

redék hasonló alakú, átlyukasztása azonban ovális R. R. Schmidt 

szerint az ilyen átlyukasztás inkább a magdalenicnre, a, kerek vi-

szont az aurignacienre jellemző. A franciaországi magdalenienkorú 

kommandópálcák jellegzetesen kerek átlyukasztása azonban ennek 

a. megállapításnak ellenemond. Anny i bizonyos, hogy a bervavölgyi 

sziklaüreg csattszerű csonteszköze óneolitikus benyomású, viszont, 

hogy még valóban a későmagdaleniennek egy szintjéről van szó, 

azt a kisérőfaunában előforduló barlangimedve és hiénacsontok jól 

bizonyítják. Azonkívül a világossárga, löszös réteg fölé fekete hu-

musz települt, amelynek csontzárványai teljesen más szineződésűek 

voltak. Az emberi állkapocstöredék, amely beható feldolgozás vé-

gett Bartucz L.-hoz került, már jellegzetes Homo sapiens forma. 

Annakidején a németországi kaufertsbergi állkapocshoz találtam 

leghasonlóbbnak. A kaufertsbergi lelőhelyet részben a mesolithi-

kumba, részben még a paleolitikum végére helyezik. Tekintve, hogy 

az azilien fauná ja már egészen „modern", viszont a kaufertsbergi-

ben még rénszarvas van, inkább a magdalenien végére tehető. 

A csonthegyek közül az egyik keskeny, a másik alul széles 

forma. Utóbbi, teljesen hasonló kidolgozásban a cserépfalui Kecs-

késgalyai-barlang ősrégészeti anyagában is megvan, ami azt bizo-

nyít ja, hogy ez a t ípusú hegy sztratigrafiai szempontból értéktelen, 

mivel a Kecskésgalyai-barlang ku l túrá ja mousterien. 

A Mészvölgyi sziklaodu. 

Felsőtárkány község határának egyik legregényesebb része a 

Mész-völgy. Ez az apátfalvai Bükk vidékéről É—D-i irányban fut 

le egyenes vonalban egészen a Berva-hegyig. itt kerek kanyarulat-

ban K-re fordul, azután kiszélesedett völgyszakasz alakjában D— 

DK-re ha j l ik s Felsőtárkány község DNy-i végén a Tárkányi 

völgybe torkollik. 

Az említett kanyarulat tájékán, ettől jó darabig le- és föl-

felé a völgy 1.5 km-nyi hosszában mészkővonulatot tör át s ezért 

szűk szurdokot alkot. Ebben a szurdokban a helybeli lakósok évti-

zedek óta mészkövet fejtenek s ezzel számos kisebb üreget tártak 

fel. Ezek közül a szurdok alsó bejáratának bal oldalán három ki-

sebb üreg bizonyos jelentőséggel bír. Ezek: a Mészvölgyi szikla-

odu, a bejárat legszélsőbb sziklás részében, mellette a Mészvölgyi 

kőfülke s e mögött, a szikla túlsó oldalán, a Mészvölgyi kisfiilke. 

Valamivel feljebb, közel a kanyarulathoz, van a Mészvölgyi átjáró. 

A ' 'Mészvölgyi sziklaodut elsőnek Dancza János Martus Ferenc 

társaságában kereste fel 1930. évben, azt felmérte és a mérések a-

V • \ 
1 R. R. Schmidt: Die diluviale Vorzeit Deutschlands. Taf. 

X X V I I I . Fig. 18. a—b. 
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lapján annak vázlatos térképrajzait elkészítette. A m. kir. Földtani 

Intézet megbízásából 1933. évben Eger vidékén végzett barlangku-

tatásaink kapcsán ebben az üregben is próbaásatásokat végeztünk 

s mivel az eredmény csekély volt, az odu teljes kiásásától eltekin-

tettünk. 

Az ásatás 1933. junius 19-től 24-ig tartott. A munkában Hoff-

mann Sándor és Nagy Imre munkásaim vettek részt. 

A Mészvölgyi sziklrrodu F e l s ő t á r k á n y község (Heves in.) 

határában, a községtől É—Ny-i irányban, a Mész-völgy szurdok-

szerű szakaszának legelején és annak bal oldalán 4 m rel. magas-

ságban a völgy fölött, vagyis 252 ni abs. magaságban fekszik. Az 

odu környezete sziklás. 

13. kép. 

A Mészvölgy tájképe. Fot. Nagy J. 1933. 

Az eredetileg 1 m széles és 0.0 m magas K-feló néző nyí lás 

3 m hosszú, 1 m széles és 0.6 m magas üregbe vezet. Az üregből 

DK-i és ÉK-i irányban egy-egy rézsut lefutó és törmelékkel kitöl-

tött hasadék látható. Az üregnek É-i és ÉNy-i részét egészen a me-

nyezetig agyag és mészkőtörmelék töltötte ki. 

A sziklaodu elejének kiásatása u tán az üreg lényegesen na-

gyobbodott. A kerekded alakú nyilás 1.30 m széles és a sziklás fe-

nékig 3 m magas, feneke éles szögben végződik, A szabálytalan 

körvonalú üreg szélessége a bejárattól 2 m-nyire beljebb 3.2 m, 
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14. kép. 

A Mészvölgyi Kőfülke alaprajza és hosszmetszete. 1 = barna-sárgafoltos agyag; 

2 = szürke humusz; 3 = barna humusz. Felásott rész sraffozva. 

Felvette 1933-ban Kadic O. dr. Rajzolta: Mottl M. dr. 
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magassága a, menyezettől a fenékig 2.5 m. A fenék itt is tompa 

szögben végződik. 

Az ásatás tovább nem terjed s mivel az odu teljesen ki van 

töltve, tulajdonképeni kiterjedése ismeretlen. A menyezet és a ki-

töltés közötti alacsony, széles résbe inéig 2 m-nyire be lehet látni . 

Az is megállapítható, hogy balra, vagyis D—Ny-felé, a talaj emel-

kedik s 3 m távolságban a menyezetet éri. 

Az ásatás folytán feltárt sziklaodu a következő rétegzést mu-

tat ja: 

1. Legalul, az odu fenekére 1 m vastag sárga homokos agyag, 

vagyis pataki hordalék rakódott. Szerves maradványok ebből a ré 

tegből nem kerültek ki, kivéve egy szarvas ujjpercet, mely a 

jégkori robusztus Cervus elaphus L. fa jnak felel meg. 

2. A pataklerakódásra következik ugyancsak 1 m vastag bar 

na humusz cserépedény-töredékekkel ós a következő récens emlősök 

csontmaradványaival: Talpa europaea L., Ursus arctos L., Canis 

lupus L„ Vulpes vulpes L., Meles meles L., Felis (silvestris Schreb.). 

Cricetus cricetus L., Lepus europaeus L. és Cervus elaphus L. 

3. A kitöltést 0.50 m vastag fekete humusz takarja, ebből is 

kevés récens emlőscsont és cserépedény-töredékek kerültek ki. 

Az odukitöltés vastagsága eszerint 2.50 m. 

A Mészvölgyi kőfülke. 

Amikor 1933-ban az egervidéki barlangok kutatása alkalmá-

val a Mészvölgyi sziklaodut felásattam s ez alkalommal a környe-

ző sziklacsoportot tüzetesen átkutat tam egy az odu fölötti beöblö-

södés tűnt fel nekem, amelynek hátsó-alsó részében agyaggal és kő-

törmelékkel kitöltött folytatása volt. Ezért a sziklaodu ásatásának 

befejezése után a kőfülke próba ásatására került a, sor. 

A kőfülke felerészben való felásatása nem jár t kellő ered-

ménnyel, ezért annak teljes kiásatására nem került sor. Az ásatás 

1933. jun ius 26-tól 30-ig tartott. Az ásatásban résztvettek: //off-

mann Sándor és Nagy Imre barlangkutató szakmunkások. 

A Mészvölgyi kőfülke F e l s ő t á r k á n y község (Heves vm.) 

határában, a községtől ÉNy-i irányban, a Mész-völgy szurdokszerű 

szakaszának bal oldalán kimagasló sziklacsoportban, 8 m rel. és 

260 m abs. magasságban fekszik. 

A meredek hegyoldalon fölfelé kapaszkodva 5 m hosszú és 

ugyanolyan széles területre érünk, amelyet jobbról és balról szik-

lafal szegélyez. Ezt a térséget középen egy kiál ló sziklaorom két 

részre választja, egy mélyebben fekvő vízszintesre leásott és egy 

magasabb, érintetlenül maradt fülkeszerű részre. 

A tulajdonképeni sziklaeresz alatti fülke hosszúsága csak 4 

m. A 2. m-nél az a láhaj ló sziklarész lecsüng, azután hirtelen befe-

lé haj l ik és szabálytalan boltozat a lakjában egy 3 m hosszú belső 
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üreget fed le. Ezt az üreget hátsó részében egy közbeeső kis kőosz-

lop összeszűkíti. Emögött az üreg ismét tágasabb lesz, de agyaggal 

és kőtörmelékkel teljesen ki van töltve. Ugyanebből a szűk üreg-

ből D-i i rányban szűk kitöltött hasadék fölfelé vezet. 

A próbaásatás a lkalmával a fülke alsó részét 1.6 m, a belső 

üreget 0.6 m mélységre ástuk ki, miá l ta l a, következő rétegeket tár-

tuk fel: 

1. Legalul 1 m vastag teljesen meddő barna és sárga foltox 

mészkőtörmelékes agyag feküdt. 

15.' kép. 

A Mészvölgyi sziklaodu bejárata az ásatás után. 

Fot. Nagy I. 1933. 

2. Az előző rétegre 0.6 m vastagságban szürke humusz tele-

pedett, amely főképpen apró emlősök csontmaradványait rejtette 

magában. Az itt gyűj töt t csontanyag a következő fajoktól ered: 

Talpa europaea L., Oanis Lupus L., Vulpes vulpes L., Martes mar-



0 -L 2 3 k-m 
1 1 I I | 

16. kép. 

A Mészvölgyi kisfülke alaprajza és hosszmetszete. 1 = világosbarna agyag; 

2 = fekete humusz. Felásott rész straffozva. 

Felvette 1933-ba Kadic O. dr. Rajzolta: Mottl M. dr. 
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tes L., Meles meles L., Felis silvestris Schreb., Mustela erminea L., 
Cricetus cricetus L., Citellus citellus L., Giis flíís L., Lepus euró 
paeus Pali., Cervus elaphus L. 

3. A lerakódást végül 0.4 m vastag meddő fekete humusz bo-
rította. 

A Mészvölgyi kisíülke. 

A Mészvölgyi sziklaodu és kőfiilke próbaásatása után az ezek 
szomszédságában levő kisfülke próbaásatására is sor került, ami-
kor a fülke DK-i kisebb felét fenékig kiástuk. Az ásatás vezetésem 
alatt 1933. szeptember 5-től 9-ig ment végbe. Az ásatásban résztvet-
tek: Hoffmann \Sándor és Nagy Imre barlangkutató szakmunká-
sok. 

A kitöltés zöme világosbarna mészkőtörmelékes agyag, amely 
a fülke hátsó részében 2.5 ni vastag, kifelé ki vékonyodik s a fülke 
előtti térségen eltűnik. Ezt a lerakódást 1 m vastag fekete humusz 
födi. A világosbarna agyag felső részéből kevés sárgásszínű csont, 
a humuszból pedig cserépedény-töredékek és récens csontok kerül-
tek ki. 

A Mészvölgyi kisfülke F e l s ő t á r k á n y község (Heves vm.) 
határában a Mész-völgy szurdokszerű szakaszának elején, a Mész-
völgyi sziklaodu és kőfülke mögötti szirtek al ján, közvetlenül a 
völgy talpa és a kocsiút fölött 251 m abs. magasságban DNy-felé 
nyíl ik. 

A fülke 6 m-re nyúl ik a k iugró sziklarészbe, de csak végső 
szakasza fedett. Az ásatás előtt a szélessége elül 8 m, közepén 6 m 
és hátsó részében 4 m, magassága a fedett fülke elején 3 m, hátul 
1.5 m volt. 

Az oldalfalakon látható sekély kiöblösödésekről Ítélve, legva-

lószínűbbnek látszik, hogy a kőfülkét a Mész-völgvben időnként 

folyó patak vize váj ta ki. 

A világosbarna agyagból a következő emlősfajok maradvá-

nyai kerültek a felszínre: Ursus arctos L., Martes martes L., Cri-

cetus cricetus L., Lepus europaeus L. és Cervus elaphus L. 

A medve-maradványok a récens kárpáti medve nagyságával 

megegyezők. Ez a s. str. Ursus arctos L. faj így már a tatai musz-

térientől kezdve máig követhető, E kisebb faj ja l egyidőben ha-

zánkban a jégkorszakban egy hatalmas termetű, a belsőázsiai kon-

tinentális rasszokra emlékeztető barnamedvefaj is élt. Utóbbi faj 

maradványai azonban szubfosszilisan mindeddig nem ismeretesek. 

Mészvölgyi átjáró. 

A mészvölgyi sziklaüregek kutatása alkalmával , a mószvölgyi 

sziklaszorost fölfelé kutatva, a völgy baloldalán nyíló át járót fe-

deztem fel. A völgy nyílásában levő üregeknek átkutatása után, 
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17. kép. 

A Mészvölgyi át járó alaprajza hosszmetszete és harántmetszete. A = Alsó; 

B = felső szakasz; C = Rókalyuk. 

Felvette 1933-ba Kadic O. dr. Rajzolta: Mottl M. dr. 



44 

1933. évben munkásaimmal az átjáróhoz vonultam s azt egy nap 

alatt felmértem és tanulmányoztam. 

Lerakódás csak az át járó alsó szakaszában észlelhető, a hegy-

oldalról és az át járó felső szakaszából beszorodott humusz és kőtör-

melék, amely ennél fogva meddő s így felásatásra alkalmatlan. 

A kutatás 1933. évi szeptember hó 8-án történt. A kutatásban 

résztvettek: Hoffmann Sándor és Nagy Imre barlangkutató szak-

munkások. 

A Mészvölgyi átjáró F e l s ő t á r k á n y község (Heves vm.) 
határában, a Mész-völgy szurdokszerű szakaszának közepén, annak 
északi hajtásában baloldalt, 10 m rel. és 293 m abs. magasságban 
nyíl ik. 

Az 5 m széles és 4 m magas nyíláshoz meredek hegyoldalon 

kell felmászni. Az átlag 4 m széles és ugyanolyan magas, merede-

ken felnyúló járat 8. m-e után elágazik, Balooldalt alacsony, kes-

keny Rókalyuk 4 m hosszában fölfelé vezet s a végén a jobboldali 

járatba torkollik. A 8. m-nél a járat DK-re fordul. A 10. m-nél 1 

m magas mészkőpadkával a fenék magasabbra emelkedik s innen 

a mészkőfenék még meredekebben fölfelé haj l ik. Ez a 7 m hosszú, 

2 m széles és 3 m magas szakasz a sziklás hegyoldalon mint ovális 

lyuk végződik. 

A TibaQegyi sziklaodu. 

A Tibahegyi sziklaodut Mottl Mária dr. 1933. évi jul ius 3-tól 

8-ig ásatta, ki. Az ásatás főleg a sziklaodu előtti térségen folyt, a-

hol 6 m hosszú próbagödröt ástak ki. A munkában résztvettek: 

Hajdú Imre és Fazekas László barlangkutató szakmunkások. 

A Tibahegyi sziklaodu F é l n é m e t község (Heves vm.) ha-

tárában, közvetlenül a Tiba-hegy (549 m) teteje alatt és attól ÉK-

re fekszik. A K-re néző 2 m széles és ugyanolyan magas nyílás 

előtt lapos domb emelkedik. Erről lefelé bújva, kisebb üregbe, a 

Külső üreg be jutunk, amely D-re Fülké-vel bővül ki. Innen szűk 

kapun át a Belső üreg-be mászunk, amely ÉÉNy-i irányban fölfelé 

haj l ik. A sziklaodu teljes hosszúsága 8 m, a Belső üreg legnagyobb 

szélessége 3 m, átlagos magassága 1.5 m. 

A sziklaodu előtti domb legalján sárga agyag rakódott le. 

föléje 0.7 m vastag vöröses-barna humusz ülepedett s mindezt 0.3 

m vastag fekete humusz borítja. A két humuszrétegből kevés re-

cens csontmaradvány került ki. 

Az Arnóckői sziklaodu. 

Az Arnóckői sziklaodut először Daneza János kereste fel 1931 

évben, azt felmérte és megrajzolta alaprajzát és szelvényeit. Ezen 

kívül az odu közepén próbaásatást végzett. A próbaásatás eredmé-
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18. kép. 
A Tibahegyi sziklaodu alaprajza és hosszmetszete. A = K ü l s ő üreg; B=Fü lke ; 

C = Belső üreg. 1 = sárga agyag; 2 == vörösbarna humusz; 3 = fekete humusz. 

Felásott rész sraffozva. 

Felvette 1933-ban Kadic O. dr. Rajzol ta: Mottl M. dr. 
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nye néhány csont és cserépedény-töredék volt. A ni. kir. Földtani 

Intézet 1933. évi, Eger vidéki barlangkutatásai a lkalmával a szóban 

levő sziklaodu kutatására is sor került. Az üreget Mottl Máriai dr. 

1933. jú l ius 10-től 31-ig Hajdú Imre és Fazekas László barlangku-

tató szakmunkásokkal ásatta fel. 

Az Amóckői sziklaodu F e l s ő t á r k á n y község (Heves vm.) 

határába,n, a Várhegy Ny-i oldalán, 545 m abs. magasságban erő-

sen mállott mészkőben fejlődött. A DK-re néző 3.5 m széles és l.S 

m magas, félköralakú nyílás közel 2 m magas, 6.5 m széles és 4 m 

mély üregbe vezet, amelynek falain több eróziós beöblösödést és 

korróziós bemélyedést látunk. Az üreg falai erősen mállottak és 

részben mohával bevontak, míg a bejáratban finom mészrózsák 

19. kép. 

A Tibahegyi sziklaodu bejárata. Fot. Hajdú /. 1933. 

fejlődtek. Az odu tetejét ferdén fekvő, keskeny kürtő töri át. amely 
a sziklacsoport tetejére nyíl ik. Közel a fenekéhez kicsi j á ra t ágazik 
ki, mely 70 cm-nyi távolságban kiöblösödik és kőtörmelékkel ki-
töltött. 

Az Arnóckői sziklaodu előterét és üregét 1 m vastag lerakó-

dás töltötte ki, amely alulról fölfelé a, következő rétegekből állott: 

1. A fülke a l jára 20 cm-nyi vastagságú tufás mészkőm áll ad ék 
ülepedett, amely teljesen meddő volt. 

2. A tufás mál ladékra 50 cm-nyi világos barna mészkőtörme-
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20. kép. 

Az Arnóckői sziklaodu alaprajza és hosszmetszete. 1 =- tufás mészkcmálla-

dék; 2 = világos-barna mészkőtörmelékes agyag; 3 = fekete humusz. 'Felásott 

rész sraffozva. 

Felvette 1933-ban Kadic O. dr. Rajzolta: Mottl M. dr. 
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lékes agyag következik, amelyből a következő szubfosszilis emlősök 

csontmaradványai kerültek felszínre: Meles meles L,, Mustela niva 

lis L., Microtus agrestis L., M. ratticeps Keys. Blas,, Evotomys 

glareolus Schreb.. Arvicola terrestris L., Glis glis L., Cricetus cri-

cetus L., és Talpa europaea L. A rágcsálók közül érdekes a patkány-

fejű pocok jelenléte, mivel Lovassy S. szerint ez a faj hazánkban 

jelenleg csa(k a Csallóközből ismert. Ez a réteg az Előtér felé ki-

vékonyodik. 

3. Az előző rétegeket 30 cm vastag fekete humusz fedi, amely-

ben cserépedény-töredéket, kevés emlős- ós madár-csontot, az üreg 

jobb sarkában ezen felül még mikrofaunát is találtak. 

Az Arnóckői barlang. 

Az Arnóckői sziklaodu tőszomszédságában több sziklába mé-

lyedő kőfülke látható. Ezek közül az egyiket Mottl Mária dr. meg-

ásatta s ekkor vékony humusztakaró alatt világos-barna agyagot 

tárt fel, amely jégkori ál latok csontmaradványait tartalmazta s 

így a továbbásatás fontosnak bizonyult. 

Több lehullott kőtömzs felrobbantása u tán kiderült , hogy be-

szakadt barlanggal van dolgunk, amelynek egyik oldalfala és a te-

tőnek egy kis része, éppen ott, ahol a próbaásatás történt, épségben 

maradt , a többi rész beszakadt s a lehullott kőtömzsök a, bejárat-

ban ha lomra torlódtak. A beszakadás okát az erősen mál lott és 

összevissza repedezett mészkőben kell keresnünk, a közvetlen ok 

pedig valószínűleg földrengés lehetett, amely Eger vidékén gyakori. 

A barlang baloldalának hátsó része már fedett, szépen ero-

dált és korrodált üreg, amelyet jobbról lezökkent sziklarészek re-

kesztenek el. Innen kis folyosó a sziklacsoport oldalába nyí l ik. 

A barlang középső részének feltárása jóval kevesebb csontot 

eredményezett, s atz a kevés, am i napfényre került, mikrofauna 

volt, Az eddig kiásott részek után a harmad ik kis üreg felásatását, 

főleg abból a szempontból kezdtük meg, hogy megál lapítsuk, váj-

jon a barlangnak feltárt részével összefügg-e. E kis üreg felületét 

sok laza kőtörmelék fedte, ennek éltakarítása után, szabaddá lett 

az elsődleges humusztakaró, amelynek vastagsága itt 0.8 m volt. 

Ebből több neolit cserépedény-töredék és récens csont került ki. 

Lefelé a kis üreg bővült s valószínű, hogy a barlang szakaszának 

egy teljesen kitöltött részét alkotja. 

Földtani viszonyok. 

Az Arnóckői barlang F e l s ő t á r k á n y község (Heves vm.) 

határában, a Várhegy Ny-i oldalán, az Arnóckői sziklaodu tőszom-

szédságában 542 m a,bs. magasságban nyí l ik. Az egykori barlang 

bejárata teljesen beomlott, a lehullott kőtömzsök a bejárást telje-

sen elzárták, úgy hogy a barlangból tulajdonképpen semmisem 
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látszik. A bar langnak még épségben maradt részeit csak akkor fog-
juk megismerni, ha azt teljes egészében kiástuk. 

Az iitban fekvő nagy kőtömzsök miat t az ásatás ebben a bar-
langban nem lehetett rendszeres. Meg kellett elégedni azzal, hogy 
az egyes kőtömzsök szétrobbantásával felszabadult helyeket rétegek 
szerint úgy kiássuk, ahogy azt lehetett. A sziklafeneket 4 m mély-
ségben értük el. Az eddig végzett ásatás a barlangkitöltés követ-
kező rétegeit tárta fel: 

1. A kitörés zömét sárga, tufás, mészkőiörmelékes agyag alkot-
ja. 

2. Az előző rétegre világosbarna mészkőtörmelékes barlangi 
agyag ülepedett, amely elég ga,zdag jégkori fauna csontniciradvá-
nyai t rejtette magában. 

21. kép. 

Az Arnóckői sziklaodu belseje. Fot. Hajdú I. 1933. 

3. A pleisztocén lerakódast végül fekete humusz fölelte. Utóbbi 

elsődleges és másodlagos; települést muta t ; az előbbi kb. 1 m vas-

tagságban borítja a pleisztocén agyagot, ap utóbbi a barlang be-

szakadása u tán a kőtömzsök közé szóródott. 

A barlang hátsó részében a fent ismertetett rétegsor némileg 

változik, amennyiben a humuszta-karó alatt először vöröses-barna, 

laza agyag mutatkozik. Ez a lerakódás nagy jában egy szintben van 

az elülső szakasz világosbarna agyagával , attól csupán mésztufa-

pad választja el, s valószínűleg anná l f iatalabb képződmény. A 
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tufapad kirobbantása után világossá vált. hogy a mésztufa a plei-

sztocénben képződött és a világosbarna agyagot a vörösesbarná-

tól elválasztja. 

Ugyan i t t a humusz is kissé más, amennyiben lefelé világos-

sárga agyaggá változik. Ebből kb. 1 m-nyi mélységben 3 emberi 

metszőfog és egy combcsont került elő. Ezeken kívül ebben a ré-

tegben még tűzhely- ill. faszén-nyomokra akadtak. 

Őslénytani eredmények. 

A pleisztocénkorú világosbarna barlangi agyag és az elsődle-

ges fekete humusz elég gazdag faunát tartalmazott, ezeket követ-

kezőkben külön-külön tárgyal juk. 

Az elsődleges fekete Qumusz faunája. 

Az elsődleges fekete humusztakaróból a következő emlősök 

csontmaradványai kerültek a felszínre: Vadonélők: Erinaceus (You-

manicus Barr . Ham.), Talpa europaea L., Ursus arctos L., Vulpes 

vulpes L., Maptes martes L., Lutreolaf Putoriusf Mustela nivalis 

L., Meles meles L., Felis süvestris Schreb., Lepus europaeus Pali., 

Cervus elaphus L., Capreolus capreolus L., Cricetus cricetus L., Ci-

tellus citellus L., Glis glis L., Háziállatok: Canis familiaris L., Sus 

domesticus Gray., Bos taurus L. és Equus caballus L. 

A borznak, nyú lnak és hörcsögnek csontjai tömegesen kerül-

tek elő. A róka-állkapcsok moláris-hosszúsága: 60 mm, a Ma-é: 

14.5—15 mm. Ezek az értékek teljesen egyeznek azokkal (14.5—16.5), 

amelyeket Kormos T. hazai récens mandibulákon eszközölt méré-

sekből nyert. Nagyon fontosak a barnamedve leletek is, mert bar-

langi humuszaink kronológiai tagolásánál a farkas és ibex-marad-

ványokkal együtt még korhatáirozó értékűek lesznek. 

Eendkívül érdekes az a görénykoponya, amely a humuszból 

való, mert P2-je mindkét oldalon 2 gyökerű. A koponyát valami-

lyen rágcsáló erősen lerágta úgy, hogy éppen a fontos részek hiá-

nyoznak: az orrnyílás alakja, a homlokcsont és a j áromív szélessé-

ge. Az arcorr széles, alacsony és meglehetősen zömök, a P3 nem 

nagyon ferde helyzetű és a fogak a koponya zömökségéhez képest 

gyengébben fejlettek. A P4 külső peremvonala azonban eléggé kon-

káv lefutású ,ami Putorius putorius-bélyeg. Az M 1 sajnos hiányzik 

alveolusajból ítélve azonban gyengébb fejlettségű lehetett, min t a 

közönséges görényen. Az orrcsontok a lakja nem vehető ki, viszont 

az agykoponya nem befűződött. Nagy kár, hogy a koponya annyi-

ra hiányos, mert így nem dönthető el, vá j jon egy 2 gyökerű P2-jű 

szélsőséges P. putorius variánsról, vagy pedig a nyérc egy neolit-

korú példányáról van szó. Amió ta a Büdöspest javaglaciál isából a 

közönséges görényt (mindkét oldalon 1 gyökerű P2-vel) Kretzói M. 

kimutatta, azóta tudjuk, hogy a Mustela (Lutreola) robustával 
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egyidőben hazánkban a pleisztocénben a P. putorius is élt és így 

egy 2 gyökerű P2-jű görény-koponya (nem befűződött homlokcson-

tokkal) atavisztikus jelenség nem lehet, csak szélsőséges változat, 

amint már fentebb jeleztem. Az újabb vizsgálatok mindinkább ar-

ra figyelmeztetnek minket, hogy a barlangi humuszok fauná jáva l 

érdemes behatóbban foglalkozni, annyival is inkább, mivel a régibb 

humuszok valószínűleg mesolitikusaknak bizonyulnak s így fauná-

juk a felső pleisztocénből a holocénba átvezető időszakra lesz jel-

lemző. 

A világosbarna barlangi agyag faunája. 

A világosbarna pleisztocén barlangi agyagból a következő 

fajok maradványai kerültek birtokunkba: 

1. Ursus spelaeus Rosenm. A begyűjtött maradványok legna-

gyobb része idetartozik. A sok bocsfog is bizonyítja, hogy az Ar-

nóckői barlang egykor védett, nagy barlang volt. 

22. kép. 

Arnóckői barlang. 1 = Putoriusf Lutreolaf Koponya-töredék (Hu-

musz) 2 = Csontgomb? (Pleisztocén) Rajz. Dr. Mottl M. Term. nagys. 

2. Ursus arctos L. Metacarpale és hamatum. 

3. Vulpes vulpes L. Me V dext. 

4. Felis spelaea Gold. Egy hatalmas baloldali ugrócsont a 
barlangi oroszlánhoz sorolható. 

5. Meles meles L. Maxii la dext.-töredék; Mc I V sin. 

6. Cervus elaphus L. Phalanx I I . 

7. Megaceros giganteus Blmb. Agancs-töredék, atlas, talus, 
metatarsus. 

A metatarsus 348 mm hosszú, vagyis az írországi át lagnál is 
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hosszabb valamivel,"de keskenyebb. A talus kisebb viszont, mert 72 

m m hosszú és 50 m m széles, szemben az írorzági példányok 80X64 

mm-es méreteivel. Mégis, úgyhiszem, hogy már Megaceros és nem 

maralnagyságú szarvasunké. 

8. fíison priscus Boj.. Metacarpus-töredék; hamatum; phalanx 

I I ; phalanx I I I ; moláris sup.-töredék; moláris inf. 

9. Rupicapra rupicapra L. Metaearpus-töredék; phalanx I I ; 

mandibula, dext.-töredék. 

10. Equus cfr. abeli-mosbachensis. Egy nagyméretű tibia-tö-

redék valószínűleg ehhez a lófajhoz tartozik. 

Az Arnóckői barlang fauná jában jellegzetes javaglaciális em-

lősfajaink megvannak ugyan, arktikus, tundra, havasi és típusos 

steppelakó fajok azonban nem fordulnak benne elő. Ezért mint in-

differens összetételű faunáról közelebbi kormeghatározást nem ad-

hatunk róla, mivel épenúgy lehet musztérien-, min t szolütrénkori. 

Ősrégészeti eredmények. 

A közelebbi kormeghatározást, sajnos, az ősrégészeti leletek 
sem segítik elő. A kaleedón-szilánkok egyike sem megmunká l t és a 
kiskevélyi penge sztrat igraí iai lag értéktelen. Van egy csontgomb-
szerű tárgy is, amely kisebb csöves csont diafiziséből készült. K i 
vülről semmiféle használat nem látszik rajta, a csonthíd alatt vé-
gighúzódó lyuk oldalai azonban gyengén lekoptak. Kár , hogy mi-
ként a kiskevélyi fogpengéknek, úgy ezeknek a „csontgombokna,k" 
sincs sztratigrafiai jelentősége, mivel a musztérientől a késői mag-
dalenienig kimutathatók. 

A Tarkányi barlang. 

A Tárkányi-barlangot először Dancza János Nagy Béla tár-
sával kereste fel 1930-ban, amikor azt felmérte és elkészítette annak 
vázlatos térképét. A m. kir. Földtani Intézet-nek 1933. évben Felső-
tárkány vidékén eszközölt barlangkutatásai a lkalmával ju l ius 1-től 
22-ig ezt a barlangot is tüzetesen átkutattam, felmértem és az Elő-
téren próbaásatást végeztettem. Miu tán utóbbi nem jár t kellő ered-
ménnyel, a barlang ÉK-i és DNy-i folyósójából az ott felhalmozó-
dott agyagot kiásattam, az Előteret vízszintesre egyengettük és az 
egész barlangot turistái szempontból rendeztük. A munkában részt-
vettek: Kovács József, Csutor Gyula, Horváth József, Hoffmann 
Sándor és Nagy Imre. 

Helyrajzi viszonyok. 

A Tárkányi barlang F e l s ő t á r k á n y község (Heves vm.) 

határában a Kőköz nevű sziklaszoros felső bejáratának jobboldalán, 

magasra felnyúló sziklafal al ján, a Barát-rét árterének magassága-



III. TÉRKÉPMELLÉKLET. 



A = Előtér; B = Nagy kapu; C = Nagy fülke; D = Baloldali folyosó; 

B = Kürtő; F = Jobboldali folyosó; G «= Kis Kapu; H = Kis fülke. 

Rajzolta: Mottl M. dr. 
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ban, közvetlenül az autóút mellett nyíl ik. I t t kezdődik ugyanis a 

Barát-rét nevű kiszélesedett völgyszakasz, mely fölfelé először K — 

ÉK-re fordul és a Vaskapu nevű sziklaszoroson tú l a Lők-völgybe 

megy iát. A tárkányi sziklaszoros, vagyis Kőköz alsó bejáratán túl, 

a Barát-völgy a Hidegkút völgyével együtt, a széles Tárkányi 

völgybe torkollik. A felső tarkányi sziklaforrás vendéglőtől a bar-

lang néhány percnyi járással elérhető. 

A Tárkányi barlang régebben nagyobb volt, elejét, ál l í tólag 

az autóút építése a lka lmával lerobbantották. A fúrógéppel történt 

fúrás nyomai több helyen láthatók. Az egykori nagyobb kiterje-

désű barlangból jelenleg még a következő részek maradtak meg. 

23. kép. 

A Tárkányi barlang tájképe. Fofc. Nagy /. 1933. 

Az autóútról vízszintes területre, az Előtér-ve lépünk, amely 

jelenleg nyitott hely, egykor azonban belső része födve lehetett. Ez 

a térség 12 m hosszú és 8 m széles. Az Előtér-ről ÉK-i i rányban 

természetes kapun, a Kis-kapu-n átha ladva kisebb térségre, a Kis-

fülké-be érünk. Az Előteret és a Kis-fülkét 6 m széles sziklatömb 

választja el. Az Előtér és Ki-sfülke ÉNy-i fa lába több szép korro-

dált hasadék nyúl ik . 

Az Előtér-ről Ny—-ÉNy-i i rányban 6 m széles és át lag 2 m 

magas sziklakapun, a Nagy-kapu-n át, a bar lang legterjedelmesebb 

üregébe, a Nagy fillké-be megyünk. Utóbbi egy ÉK—DNy-i irány-
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ban haladó 10 m hosszú és 4 ni széles üreg, amely fölfelé magas 
hasadékba megy át ; helyenként a 8 m-t is eléri és erősen korrodált. 
A fülke hátsó fa lában egy Ny-ra menő 5 m hosszú, szűk hasadék 
húzódik a magasba, a l ja régi iszappal van kitöltve. A fülke hátsó 
falán jobboldalt felülről-lefelé sárga brecciás kéreg vonja be a fa-
lat. Innen tovább jobbra sekélyen bemélyedő fülke látható, amely-
nek fala jól rétegzett márga. 

t 

24. kép. 

Tárkányi barlang. Bejárat a baloklali folyósóba. Fot. Nagy I. 1933. 

A Nagy fülke ÉK-i végéből K-i i rányban a 12 m hosszú 1.5 
m széles és át lag 2 m magas Jobboldali folyosó-ba jutunk, amely 
igen szaggatott és falait szépen kifejlődött korróziós képződmények 
díszítik. Ez a folyosó helyenként kisebb nyílásokon át a külső ha-
sadékkal függ össze. 

A Nagy-fülke DiNy-i végéből ugyani lyen i rányban az ugyan-



rv. TÉRKÉPMELLÉKLET. 

A Tarkányi barlang szelvényei. 

Felvette 1933 évben Kadic O. dr. 

A = Előtér; C Nagy fülke; D — Baloldali folyosó 

F = Jobboldali folyosó. 

A Nagy fülke és a két folyosó hosszmetszete. 
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csak 12 m hosszú, 1 m széles és átlag 1.5 m magas Baloldali folyo-

só halad, mely az előbbinél még szakgatottabb és falait ugyancsak 

szcp korróziós képződmények díszítik. A 9. m tájékán a folyosó fi-

ra kibővül, a menyezet pedig fölfelé tölcsérszerűen összeszűkül és 

egy 24 m magas, át lag 1 m széles, egyenes, függőleges Kürtő-be 

megy át, mely a sziklás hegyoldalba nyílik. A folyosó vége iszap-

pal színültig volt kitöltve. 

Földtani viszonyok. 

A Tarkányi barlang két, közel egymás mellett NyDNy—K-

ÉK-i i rányban haladó hasadék mentén fejlődött, amely hasadékokat 

a Nagyfülke tá ján egy KNy-i irányban futó haránthasadék metszi. 

A barlangnak egyes kialakult hasadékait régi mészkő által kötött 

palabreccsia és f inoman rétegzett márga töltötte ki, amelyet azon-

25. kép. 

A Tárkányi barlang bejárata. Fot. Kovács L 1933. 

ban utólag a víz eltávolított és csak részben a mészkőfalakhoz ta-

padva maradt meg. Ennélfogva ez a barlang igen régi lehet. 

A barlang legszembetűnőbb jelensége az a sok erősen korro-

dált falképződmény, amelyek bizarrságuknál és szépségüknél fogva 

cseppkövekkel vetekednek. A falak korrodáltsága valószínűleg úgy 
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jött létre, hogy a barlang üregeit időnként víz töltötte ki. amely 

a falaikat oldotta. Ebben az időszakban a Kőköz még nem volt eny-

nyire kialakult s így a katlanszerben kiszélesedett Barát-rétet a 

Lők-vlögyből jövő időszakos források vize időnként annyira ki-

töltötte, hogy ott tóvá duzzadt. A Kőköz felső végén lévő barlang-

nál volt a víz a, legmélyebb és itt a legtovább is maradt meg. 

I lyen időszakokban az álló víznek módjában volt a barlang falait 

feloldani és a még most is látható bizarr alakulatokat létrehozni. 

A Vaskapu-barlang. 

A Vaskaput, amelynek régebben sziklaodu jellege volt, elő-

ször Dancza János Mtfrtus Ferenc társaságában kereste fel, azt 

felmérte és a mérések a lapján vázlatos térképrajzát elkészítette. A 

m. kir. Földtani Intézet-nek 1933. évi Eger vidékén végzett barlang-

kutatásai a lkalmával ennek az üregnek a, feltárására is sor került. 

A feltárást Mottl Mária dr. Hajdú Imre ós Fazekas László szak-

munkásokkal augusztus 3-án kezdte meg. 

Először az Előteret az alapszintre ásták le. Ez alkalomkor 

kitűnt , hogy a Vaskapu előtt lerakódott humuszból és alsó világos-

barna mészkőtörmelékes agyagból áll. Az utóbbiból sok apro em-

lős- és madárcsont került ki. 

Augusztus 11-én Mottl Mária dr. munkása iva l az Arnóckői 

barlang felásatásához látott, a Vaskapu feltárásának vezetését pe-

dig Hoffmann Sándor és Nagy Imre szakmunkások közreműködé-

sével én vettem át. Az ásatás ezentúl részben az Előtéren, részben 

pedig a Kőfii lkében folyt, anélkül, hogy akár őslénytani, akár ré-

giségtani jelentősebb anyag a napfényre került volna. Az ásatás 

eszerint inkább feltáró munka volt azzal a feladattal, hogy a szik-

la.odut, m in t üreget feltárjuk. Nagy volt a meglepetésünk, amikor 

a törmelékkúpot több méternyi mélységre leástuk, s csukott üreg 

helyett nagy, természetes sziklakapu állott előttünk. IVlivel gyűjtés 

szempontjából az ásatás csak kevés eredménnyel járt , az ásatást e-

zen a helyen beszüntettem. Az ásatásban a fent említett munkáso-

kon kívül még Kovács József, Horváth József és Csutor Ferenc 

vettek részt. 

Helyszíni viszonyok. 

A Vaskapu-barlang F e l s ő t á r k á n y község (Heves vm.) 

habárában, a Lők-völgynek Vaskapu nevii völgyszorosában, a 499 

m magas Lők-bérc alatt nyíl ik. Ezt a helyet legkönnyebben úgy 

ta lá l juk meg, ha Felső tár kányból el indulva a Li l lafüred felé vezető 

műúton a Lők-völgyben addig megyünk, amíg a fent nevezett pon-

ton baloldalt, vagyis a, vögy jobb par t j án magas sziklákkal szegé-

lyezett beöblösödő térséghez nem jutunk. E térség Ny-i sarkában 

régebben 337 m abs. magasságban háromszögalakú nyílás volt lát-
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ható, ez alatt pedig hatalmas törmelékkúp terült el. E törmelékkúp 

oldalán felkapaszkodva 3 m széles és 1.8 m magas K-re néző nyílás-

hoz jutunk, amelybe betekintve tágasabb üreget p i l lantunk meg. 

Utóbbit ma jdnem teljesen mészkőtörmelék töltötte ki. Följebb az 

üreg összeszűkül s itt a magasban leszakadt mészkőtömzsök telje-

sen eltorlaszolják. E belső üreg előtt, széles és magas kőfülke borul 

a kifelé mindjobban kiszélesedő törmeléikkúp felé, amelynek legmé-

lyebb szélei már a kőf ülkén kívül voltak. A kőfülke alatti perem-

rész vízszintesre volt egyenlítve. Mindebből, de különösen a hatal-

maisi törmelékkúp helyzetéből arra lehetett következtetni, hogy a 

sziklaudvar Ny-i sarkában nagyobb üregnek kell lennie, amelynek 

26. kép. 
A Vaskapu-barlang bejárata az ásatás előtt. Fot. Hajdú /. 1933. 

belső terjedelme ismeretlen s amelynek nagy nyílását, az üreg ele-

jén levő kürtőn át beszóródott nagymennyiségű agyag, főleg hu-

musz és kőtörmelék torlaszolta el. 

Amikor a fülke hátsó részéből a feltorlódott sziklatömzsöket 

cs mészkőtörmelóket kitakarítottuk s ezzel a fülkét hátulról meg-

nyitottuk, kiderült, hogy ezen a helyen csukott üreg helyett á t járó 

fejlődött, s mikor az ebbe beszóródott törmelékkúpot több méternyi-

re leástuk, nagy íva lakú sziklakapu állott elő. Érdekes lett volna a 

beszóródott törmeléket a hegyoldal felé továbbásni, mivel azonban 

az ásatás errefelé teljesen meddőnek bizonyult, ettől a nagy mim-
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kától elálltunk. A leásott anyagot a barlang előtt a beöblösödő 

sziklaudvarban szétteregettük, vízszintesre egyengettük és kétoldalt 

kőfallal aláépítettük, miá l ta l tágas 20 m hosszi'i ás 7—15 m széles 

Előtér keletkezett. 

Földtani viszonyok. 

A Vaskapu-barlang jelenleg 6 m széles és 5 m magas ívala-

kú természetes sziklakapu a Lőkvölgynek fennebb leírt jobbparti 

beöblösödés Ny-i sarkában. A kapu hossza, ill. mélysége 7 m. Fel-

ső ré'szében baloldalt háromszögalakú kőfülke foglal helyet. E lü l 

a menyezeten előrehajló, 3 m magas, összeszűkülve végződő vak 

kürtő látható. 

A sziklakapuban felhalmozódott lerakódás a következő réte-

gekből ál lott: 

1. A bejáratban, egy hatalmas mészkőszikla a l ján csekély vö-

röses-barna mészkőtörmelékes agyag rakódott, kevés mikrofauna-

maradvánnyal . 

2. Az előbbi agyag fölé helyenként homokos és kissé réteges, 

zöldesszürke agyag ülepedett kevés mészkőíönnelékkel. Ez a réteg 

a Fülkében 6—8 m vastag ós felső vészében mészkőtörmelékes zóna 

húzódik végig; eredeténél fogva valószínűleg paiaklerakcdás. 

3. Az előző réteg fölött 2—3 m vastag világosbarna mészki-

tör melékes agyag következik, helyenként mikrofauna rmaradvá-

nyokkal, barna medve és rénszarvas-csontokkal. Legvalószínűbb, 

hogy ez a réteg a késői jégkor periódusában rakódott le. A réteg 

legvékonyabb a bejáratban (2 m), legvastagabb a Fülke végén és 

az Előtér elején (3 m). 

4. Mindezeket a lerakódásokat 0.2—0,6 m vastag fekete mész-

kőtörmelékes humusz fedi, amely teljesen meddő volt. A humusz 

fölött a Fülke végén, vagyis annak felső nyí lásában összetorlódott, 

fennakadt mészkőtömzsök foglaltak helyet. 

Az összes rétegek belülről kifelé lejtenek, jeléül annok, hogy 

azok a hegyoldalról a Fülkébe szóródtak s annak Előterén legyező-

szerűen szétszóródva a fennebb említett törmelékkúpot alkották. A 

lerakódásban helyenként, különösen a bejáratban, felülről lehullott 

nagy kőtömzsök voltak beágyazva. 

Ősrégészeti eredmények. 

A Vaskapu-barlang pleisztocén larakódásainak mindegyike 

csontmaradványokat tartalmazott. Ezeket rétegek szerint külön-kü-

lön tárgyal juk. 

A világosbarna, mészkőiörmelékes agyag faunája. 

A humusztakaró alatti világosbarna mészkőtörmelékes agyag 

a következő emlősfajok csontmaradványait tarta lmazta: 



II. TÉRKÉPMELLÉKLET. Vaskapu-barlang. Felvette 1933. évben Kadic O. dr. 

A = Előtér. 

B = Fülke. 

1 = Vörösesbarna agyag. 

2 = Zöldesszürke agyag. 

3 = Világosbarna agyag. 

4 = Fekete humusz 

Alaprajz 
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1. Talp\a europaea L. Femur dext. 

2. l'rsus arctos L. Mand ibu la sin.-töredék; mandibu la dext.-

töredék; Mt V dext. Ezek a maradványok, a bervavölgyiek és mész-

völgyiekhez hasonlóan, teljesen a récens barna medvékkel egyeznek. 

A diasztémában a P19 P3 és P4 van meg. 

3. Martes martes L. Calcaneus sin. A récens nyuszt sarok-

csontjával teljesen megegyezik. Teljes hosszúága: 19.7 mm. 

4. Mustela ermivea L. Humerus sin. et dext. 

5. Lepus sp. indet. 3 calcaneus sin.; 4 medencecsont-töredék; 

27. kép. 
A Vaskapu-barlang bejárata ásatás közben. 

Fot. Kovács / . 1933. 

sacrum; Mt I V sin. Mivel egyetlen koponya vagy állkapocs a ma-

radványok között nincs, a barlang nyúl l 'a ja nem határozható meg. 

6. Ochotona pusillus Pal i . .2 mand ibu la sin.; mand ibu la dext.; 
humerus sin. 

7. Evotomys (jlareolus Schreb. 2 mand ibu la sin.; mand ibu la 

dext. A zápfogsor teljes hosszúsága 5.2 mm . Az első zápfog ovális 

8. Microtus gregalis Pal i . 3 mand ibu la dext., mand ibu la sin. 

9. Microtus arvalis Pal i . Mand ibu la isn.; mand ibu la dext. 

10. Arvicola terrestris L. Mand ibu l a sin.-töredék. 

A zápfogsor hossza: 9 mm, ami a rendes nagv pocok mére-

tekbe (Miller szerint 8.8—9.8 mm) jól beleesik. Az amphib ius nagy-

ság át laga 10—11 mm, vagyis a m i pocokunkénál magasabb. 



11. Cricetus cricetus L. Mand ibu la sin.; humerus dext.; femur 

sin.; ulna sin. 

12. Citellus (Colobotis) rufescens Keys. Blas. Egy nagymére-

tű tibiát ehhez a fajhoz sorolok. Teljes hosszúsága: 43.2 mm, m íg 

a közönséges ürgéét 35 mm-nek mértem. A Peskő-barlang rőtürgö 

sípcsontjai 44.2—47 mm hosszúak. A Pálffy-barlang és a Pilisszán-

tói kőfülke kitöltéséből a rőtürgének t ib iá ja nem ismeretes. Ez a 

faj a hazai pleisztocénben elég ritka,. Hazánkban ma már nem él. 

Fő elterjedési területe a, Volga és az Ural közé esik. A jégkorszak 

második felében is onnan terjedhetett le délnyugatnak, mert csak 

a magdalénienben jelentkezik, amikor ezzel az ázsiai fa j ja l együtt 

fauná inkban több más ázsiai steppelakó ál lat is feltűnik. 

13. Mus sp. (sylvaticus?) Mandibu la sin., mandibu la dext. 

14. Rangifer tarandus L. Mand ibu la dext.-töredék, alkar (ul-

na^-radius dext.), tr iquetrum dext., capitatum dext., hamatum dext. 

el sin., naviculare dext., lunare dext., metacarpus-töredók, 4 pha-

lanx I , 2 phalanx I I . A rénszarvas zergével együtt dominál . 

15. Rupicapra rupicapra L. Humerus sin.-töredék, naviculare, 

2 femur sin.-töredék, t ibia töredék, ealcaneus sin., talus, 2 phalanx 

I, phalanx I I , phalanx I I I , szarvcsap töredék. 

16. Bison priscus Boj. Talus-töredék. 

A ma dór csontok a havasi és sarki hófa jd ós a vörös vércse 

maradványai . Utóbbi két faj hazánkban ma is elterjedt. 

AVaskapu-barlang világosbarna rétegének fauná jában a sík-

ság-steppelakók uralkodnak. Arkt ikus csak a taránd és a sarki hó-

fajd. 

A zöldesszürke, mészkőíörmelékes agyag faunája. 

A világosbarna agyag alá települő zöldesszürke mészkőtörme-

lékes agyag á l lat fa ja i a következők: 

1. Canis lupus L. Mand ibu la sin.-töredék; vertebra coccyg. 

Az állkapocs erős himál laté lehetett, a tépőfog hosszúsága 31.6 mm. 

2. Vulpes Vulpes L 2 mandibula sin. és 2 mandibula dex.-

töredék. Az állkapcsok M1 hosszúsága 15.8 mm, többi magdalenien-

kori rókáink átlagához képest (17 mm), valamivel kisebb. A Vul-

pes vulpes vulpes L. a l fa j tépőfoghosszúsága G. S. Miller adatai-

nak a lap ján 14.2—17.8 mm, A Vulpes vulpes crucige^a Bechst.-é 

13.4—16.8 mm. A középértékek: 16 ill. 15.1 mm. Mivel a vaska^u-

barlangi rókatépőfogak szélessége: 5.3—5.8 mm, valószínű, hogy a 

karcsúbb-kisebb, Közép- és Déleurópára jellemző crucigera alfaj-

ról van szó. Ez annál érdekesebb, mert ezt az a l fa j t eddig csak a 

Mussolini-barlang javamusztérienjéből. muta that tam ki. 

3. Lepus sp. indet. 2 vertebra lumb., vertebra coccyg.; 2 me-

dence-töredék; scapula töredék; humerus sin.; ulna dext. et sin. 

4. Microtus gregalis Pal i . Mandibu la dext. 

5. Arvicola terrestris L. Mandibu la dext, 
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6. Cricetus cricetus L. 2 mandibula sin.; mandibula dext.; 3 

femur sin.; 3 femur dext.; 2 t ibia sin; 4 humerus sin.; humerus 

7. Gíís glis L. Mandibula sin. 

8. Ochotona pusillus Pal i . Hu 

merusi sin. 

9. Talpa europea L. Ulna dext. 

10. llangifer tarandus L. Calca-

neus-töredék; talus; 2 phalanx T. 

11. Rupicapra rupicapra L. Me-

taearpus és metatarsus-töredék; 

calcaneus-töredék. 

A madárcsontok a következő 

fajok vázrészei: Lagopus albu* 

Kcys. Blas., L. mutus L., Pyrrho-

corax alpinus Vieill. 

Vaskapu-barlang: 1 = Colobotis rufescens Keys. Blas. combcsont-töre-

dék. Term. naerys. 2 = Evotomys glareolus Schreb. alsó első zápfog 

rágó lapja. Kb. 10X nagyítás Rajz. Dr. Mottl. 

A vörösesbarna, mészkőförmelékes agyag faunája. 

A legalsó vörösesbarna rétegből gyűjtött csontok az alábbi 
fajok maradványa i : 

1. Mustela erminea L. Mandibula sin. és ulna sin. 

2. Mustela nivalis L. Humerus dexl. és femur sin. 

3. Lepus sp. 2 cajcaneus és metacarpale. 

4. Ochotona pusillus Pal i . Mandibula sin. et. dext.; humerus 
sin.; femur sin. 

29. kép. 
Vulpes vulpes (crucigera Bechst.) Állkapocs-töredék a Vaskapu-barlangból. 

Rajz. Dr. Mottl. Term. nagrys. 

5. Cricetus cricetus L. Mandibula dext.-töredék; humerus sin. 
et dext.; radius; 2 ulna dext. 

6. Microtus arvalis Pali. Mandibula dext. 

7. Microtus nivalis Mart. 2 mandibu la sin. 

dexí.x ulna sin. et dext. 

28. kép. 
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S. Microtus agrestis L. Mandibu la dext.-töredék. 

9. Microtus rotticeps Keys. Blas. 2 mandibula sin. 

10. Microtus gregalis Pali . 3 mand ibu la dext.: mandibu la sin. 

11. Arvicola terrestris L. 4 mandibula sin.; 4 mandibula 

dext.; femur dext. 

12. Citellus (Colobotis) rufescens Keys. Blas. Femur sin. és 

humerus dext. A combcsont hossza (distalis epihpysis nélkül): 40.7 

mm. A Peskő-barlang példányaié 41—44 mm, míg a Pál ff y-bar láng-

ból ismert teljes femuroké: 46—47 mm. Récens közönséges ürge 

megfelelő mérete: 31.8 mm (distalis epiphysis nélkül). 

Madyirak: Lagopus albus Keys. Blas., L. mutus L., Tetrao 

tetrix. 

Mindhárom réteg faunáját összesítve azt lá t juk, hogy egy 

jellegzetes felső pleisztocén fauna ez, amelyben azonbaji lemmin-

gek már nincsenek, a hófajdok is ritkák és csak a rénszarvas az, 

amely arktikus bevándorló. Mivel benne sem örvöslemming, sem 

sarkiróka vagy rozsomák nincsen és a rénszarvas sem nagy egyén-

számú, a magdalenien I I . fauna csoportba tehető. 

A Cőkvölgyi-barlang. 

A Lőkvölgyi barlangban régebben Bartalos Gyula végzett pró-

baásatást. Később, 1929 november 2-án, a Kőhá t i zsomboly kutatása 

a lkalmával Damcza János vezetése mellett a barlangot magam is 

felkerestem és annak kutatását tervbevettem. A következő évben, 

vagyis 1930-ban Leszih Andor a bejáratban 5 m hosszú és 1 m széles 

próbaárkot 0.5 m mélységig ásatott és a barlang elülső részében lévő 

Bartalos-féle próbagödröt kissé mélyítette. A próbaásatás ál l í tólag 

(Eredménytelennek bizonyult. Újabban a barlangot 1931 évi május 

8-íán Dancza János kereste fel Kovács József társával, két nap alatt 

felmérte és vázlatos térképrajzát elkészítette. 

A Mussolini-barlang rendszeres felásásával kapcsolatban a 

többi egervidéki barlang próbaszerű felásása is szükségessé vált s 

ezt a feladatot a Lőkvölgyi barlanggal kezdtem meg. Ezért 1032 

jún ius 11-én Kovács József és Fazekas László munkása immal a vö-

röskővölgyi Stimecházban telepedtünk le s onnan láttunk hozzá a 

próbaásatáshoz. Ezt kívülről , az Előtéren kezdtük meg s innen a 

barlang belsejébe hatoltunk. 

Az Előtéren kiásott 2 m széles próbaárokkal a barlang nyílá-

sához közeledve, a fekete humusz alatt vastag, mésztufával kötött 

sárga mészkőtörmeléikes barlangi agyag következett, amelynek ki-

ásatása, nehézségekbe ütközött. Ennek lazább részeiből csekélysza-

mú barlangi medve-csont és számos kvarc-darab került ki, amelyek 

köziil egyik-másik darab olyan, mintha megmunká l ták volna. 

Az Előtéren történt négy napos ásatás u t án a1rról győződtem 
meg, hogy robbantás nélkül az útban á l ló kemény mésztufapadokat 
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aíig lehet ma jd eltávolítani. Ezért a munká t itt beszüntettem és a 
Terem l)Ny-i részében a, fíc\rtalos és Leszih által megkezdett próba-
ásatás folytatásához fogtunk. A próbagödörnek 2X4 m-re való ki-
szélesítése után lefelé ástunk s három napi munka, után 2.5 mély-
ségben feneket értünk. A próbagödör sárga, mészkőtörmelékes bar-
langi agyagából számos barlangi medve-csont és kvarc-töredék ke-
rült ki. Utóbbiak hasonlók azokhoz, amelyeket a bejáratban gyűj-

30. kép. 

A Lőkvölgyi barlang bejárata az ásatás előtt. Kot. Sebős K. 

töttünk. Közben a Mussolini-barlangban folyó fontos ásatások mi-

att a lőkvölgyi ásatást Danczv János előmunkásra bíztam, akinek 

mindenek előtt a bejáratban lerakódott mésztufás pad kiásásával, 

ill. kirobbantása va,l kellett megküzdenie. Ennek megtörténte után 

a Terem hosszában ugyancsak 2 m széles próbaárokkal haladtak 

befelé egészen a próbagödörig, amelyet a bejárattól számítva 6 m 



.64 

távolságban értek el. Látva, hogy nagyobb eredmény nem kecseg-

tet, a próbaásatást a Lőkvölgyi barlangban jún ius 11-én beszüntet-

tem. A póbaásatás eszerint három munkaerővel egy hónapig tar-

tott. 

1933-ban a próbaásatást először 3. azután 5 munkaerővel foly-

tattam. Mindenek előtt a Terem és a Folyosó közepén megkezdett 

próbaárkot mindvégig az I . szintre ásattam, ma jd az egyik mun-

káscsoport a Folyosó baloldali szárnyát, a másik csoport pedig a 

jobboldalit ásta ki felerészben az I . szintre. Ennek megtörténte 

után, minden munkáscsoport a maga folyosószakaszában ugyan-

azokat a négyszögeket fenékig mélyítette. 

Helyszíni viszonyok. 

A Lőkvölgyi-barlang F e l s ő t á r k á n v (Heves-vm.) hatá-

rában, a lőkvölgyi Vaskapu oldalán, sziklák között nyíl ik. A Lők-

völgy a Tarkő és Háromkő alatti, forrásokban dús lápokból veszi 

eredetét. Felső szakaszában, az Imókő tájékán, ÉÉNy-rról DDK-re 

irányul , ma jd egyik forrásánál DDNy-ra fordul s min t kiszélese-

dett völgyszakasz a Vaskapuig húzódik, ahol hirtelen összeszűkül 

és szurdokszerűen, majdnem D-i i rányban a karthauzi kolostor-

romoknál torkolló Oldal-völgyig fut. Itt kissé ismét kiszélesedve 

(Barát-völgy) DNy-i, majd Ny-i i rányban elhaj l ik és a Kőközi 

sziklaszorost átvágva, ezen túl a Vöröskő, 111. Egeres-völggyel ösz-

szeolvadva, mint kiszélesedett völgy Felsőtárkány felé halad. 

A Vaskapu-sziklaszoros felső végén eszerint két barlang nyí-

lik. Az egyik a Kondás-forrás fölött a völgy jobb oldalán és az 

autóút melletti sziklák alatt kiöblösödő udvarban mélyül , eleje 

azonban agyaggal és kőtörmelékkel annyira ki volt töltve, hogy 

csak gyakorlott szem vehette észre. Ez az előbb ismertetett Vas-

kapu-barlang. A másik ettől feljebb, a sziklaszoros végén, ill. Köz-

vetlenül a völgy kiszélesedése előtt, a jobbparti mészkősziklák fölött 

nyí l ik és Lőkvölgyi-barlang-nak neveztem el. 

Az autóútról a patak medrén át út ta lan meredek sziklapar-

ton kellett felkapaszkodnunk, hogy a sziklák között elrejtett és boK-

rokkal benőtt barlang kicsi nyílását elérjük. Jelenleg a barlanghoz 

kanyargós gyalogút vezet. 

A D-re néző 2.5 m széles és 2 m magas ovális nyílás nagyobb 

kiterjedésű, több irányban elágazó, alacsony üregbe tekint. A nyílá-

son á tbú jva kibővült alacsony helyiségbe, a Bejárat-ba ju tunk , 

ahonnan kissé balra fordulva, ÉÉNy-i irányban haladva, a barlang 

legterjedelmesebb üregébe, a Terem-be érünk. Ez alacsony, 12 m 

hosszú és 10 m széles barlangszakasz. A Bejárattól jobbra ÉNy-i 

irányban, a Terem közepe felé 4 m hosszú válaszfal nyúl ik . E vá-

laszfalon túl, vagyis a terem ÉNy-i részében két szabálytalan kör-

vonalú kőfülke, az Oldalsó kis- és Oldalsó nagy-fülke a Termet lé-

nyegesen kibővítik. ÉÉNy-i i rányban a Terem kissé összeszűkül s 



A Lökvölgyi barlang alaprajza. 
Felvette 1933. évben Kadic O. dr. 

V. TÉRKÉPMELLÉKLET. 

A = Bejárat; B = Terem; C = Oldalsó kis tülke; 
D = Oldalsó nagy fülke; E = Folyosó bal szárnya; 
F = Folyosó jobb szárnya; G = Hátsó fülke. 

X = Bartalos ásatása. 
Z = Leszik ásatása. 

Rajzolta Mottl M. dr. 
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ezen a szűkületen, mintegy 7 m széles kapun át a Terem hosszten-
gelyére harántu l fekvő, hátsó Folyosó-ba érünk. Ennek középső ré-
sze a Terem ÉÉNy-i i rányban való megliosszabítása. Ebből a közép-
ső folyosó-részből balra egy 10 m hosszú, át lag 2.5 m széles bfilol-
dali szárny DNy-ra, jobbra pedig egy 12 m hosszú és átlag 4 m szé-
les jobboldali szárny KÉK-re nyúl ik . Utóbbinak középső része ÉNy-
felé szabálytalan körvonalú fülkével, a Hátsó-fülké-ve 1 bővül. A 
barlang összes üregei magasra vannak feltöltve, úgy hogy azok 
magassága átlag 2 m. A barlang alja, kevés kivétellel majdnem víz-
szintes. 

31. kép. 

Lőkvölgyi barlang* bejárata az ásatás után. 
Fot. Kovács 1. 1933. 

Az 1929-ki bejárás a lkalmával a barlangot rendkívül sok 
denevér lakta, míg az 1932. évi nyár i próbaásatás a lkalmával al ig 
volt benne egynéhány. Az 1933. évi próbaásatáskor ismét fürtök-
ben csüngtek benne. 

Az utolsó két próbaásatás következtében a barlang megköze-

lítése lényegesen javult . A barlanghoz a meredek sziklás hegyolda-

lon mindenekelőtt kanyargósan felvezető gyalogutat építettünk. A 

barlang előtti térséget és a barlang nyí lását 1.5 m-nyire leásva, a 

barlangba való bejutás kényelmessé vált. Mivel középen ugyani lyen 

mélységre, a harántfekvésű Folyósóban pedig át lag 1 m mélységre 



.66 

ástunk le, a barlang bejárása is kényelmesen történhetik. A Folyo-
só baloldali szárnya hátsó részének fenékig való ki ásatásával ezt a 
pompás, cseppkőbekérgezéssel díszített barlangrészt kőlépcsők meg-
építésével tettük jól megközelíthetővé. 

A ma már könnyen járható barlang sokkal szebbnek és na-
gyobbnak látszik, mint amikor azt meghajolva és kézen-térden esúsz 
va kellett bejárni. A falakat nemcsak színes, korrodált mál lási kép-
ződmények teszik széppé, hanem cseppkőbekórgeződések is díszí-
tik. A legszebb ilyen képződmények az említett baloldali folyosó-
szakasz végén és a jobboldali folyósó-szakasz Hátsó fülkéjében lát-
hatók. 

32. kép. A Lőkvölgyi barlang bejárata, belülről kifelé. 

Fot. Kovács /. 1933. 

Földtani viszonyok. 

A Lőkvölgyi barlang több hasadéknak köszönheti létét. A Te-
rem kialakulása egy ÉÉNy-DDK-i, Oldalsó fülkéké egy K-Ny-i, a 
Folyosóé egy NyDNy-KÉK-i hasadék mentén indul t meg. E hasa-
dékok irányában a barlang első kialakulása korrózói folytán tör-
tént. Ezt a munká t később az erózió folytatta és az üreget mai ki-
terjedéséig alakította. 

A barlang üregeit jórészt barlangi agyag, kőtörmelék és 
mésztufa tölti ki. A próbaásatások révén a lerakódásnak következő 
rétegsora vált ismeretessé: 
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1. A kitöltés zöme sárga és világosbarna mészkő törmelékes 

barlangi agyag, amely mindenütt fenékig ér és gyéren jégkori em-

lősök, nevezetesen barlangimedve csontváz-maradványait tartal 

mazza. Ennek a lerakódásnak egyik érdekessége, hogy helyenként 

(meglehetősen nagy kiterjedésben és vastagságban) breccsiaszerűen 

mésztufa köti össze. A Folyosó baloldali szárnyában a lerakódások 

közé mészkőkavics s a lerakódás legal jára iszap rakódott, jelül an-

33. kép. A Lőkvölgyi barlang. Folyosó balszárnyának vége. 
Fot. Kovács 7.1933. 

nak, hogy a Folyósón át KÉK-ről NyDNy-felé patak folyt. A mész-
tufa a mészkőtörmelékes barlangi agyagot sok helyen vékony sáv 
a lakjában fedi. 

2. A pleisztocén barlangi agyagra az Előtéren kevés barna-
humusz, a barlangban pedig mindvégig vékony, átlag 20 cm-nyi 
fekete humusz rakódott le, amely az Előtér lejtőjén a legvastagabb: 
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át lag 1 m. A Terem végén, ill. a Folyosó középső részén 0.5 m mély 

gödröt tár tunk fel, amely szintén fekete humusszal volt kitöltve. 

34. kép. 
Lőkvölgyi barlang. 1 = 
Felis silvestris Schreb. 

Singcsont-töredék; 2 = 
Canis lupus L. Síp-

csont töredék. Rajz. Dr. 
Mottl. Term. nagys. 

őslénytani eredmények. 

A Lőkvölgyi barlangot kitöltő vastag és 

csak helyenként vékony törmelékcsikokkal 

megszakított, világosbarna barlangi agyag-

ban igen sok csont feküdt. Ezek a követke-

ző emlősfajok maradványa i : 

Ursus spelaeus Rosenm. A barlangi 

medve leletek a fauna 90%-át jelentik. Fel-

tűnően sok a bocs-csont és az aduitus, kis-

méretű lelet. Mint a Mussolini-barlang med-

veanyagának tanulmányozásánál , úgy itt is 

felmerült a kérdés: vá j jon ezek a kisméretű 

medvecsontok nőstények vázrészei-e, vagy 

pedig kü lön varietás maradványa i? Azon-

ban a fogakon, habár kisebbek az átlagos 

barlangi medve-nagyságánál, a normál is 

•nagyságú fogakkal szemben semmiféle kü-

lönbséget nem talá l tam, sőt, a kis fogak sok 

esetben a nagyoknál is jobban differenciál-

tak. Bármi lyen lényeges is a hasonlókorú 

barlangi medve-faunák példányaitól való 

nagyságbeli eltérés (közel 30 a végtagok 

és izületi felületeik kialakulásában sem vet-

tem észre lényeges különbséget. Am i eilen-

mond annak, hogy esetleg valamilyen más 

földrajzi változattal van dolgunk, az a je-

lenség, hogy az agyagban e kisméretű váz-

részekkel együtt teljesen rendszertelenül 

rendes, nagyméretű barlangi medve-csontok 

is feküdtek. Éppen ezért, mint azt már a 

Subalyuk medve-anyagánál is jeleztem, leg-

valószínűbbnek tartom, hogy elpusztult fia-

tal nőstények csontjai ezek, amely valószí-

nűséget a rengeteg bocs-csont jelenléte is 

alátámasztja. A Lőkvölgyi barlang a Bükk 

hegység kedvelt köl.vkezési helye lehetett. 

Viszont az ősember vadászprédái is elsősor 

ban bocsállatok és fiatal nőstények voltak. 

2. Canis lupus L. Mandibu la sin.-töre-

dék; mandibula dext.-töredék; humerus sin.-

töredék; ulna sin.-töredék; radius sin.-töre-

dék; calcaneus dext,; Mc V. sin.; Mc IV . 

dext.; Mt IV . dext. és 4 phalanx I . 



VI. TÉRKÉPMELLÉKLET. A Lőkvölgyi barlang szelvényei. Felvette 1933. évben Kadie O. dr. 
Rajzolta Mottl M. dr. 

A Folyosó hosszmetszete. 
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A Lőkvölgyi barlang farkad-csontjainak vizsgálatánál telje-

sen hasonló kérdések merülnek fel. A csontok legnagyobb része itt 

is át lagon alul marad. Érdekes ,hogy a Megyefai-sziklaüreg farkas-

maradványai is túlnyomóan kicsinyek. Éhik Gy. legutóbb beható-

an foglalkozott a kisebb termetű „nádi farkas" kérdésével, amit ő 

képzeletbeli alaknak tart és a nagyobbtermetű európai sakálla.1 vél 

azonosítani tudni. Ezt a magyarázatot kompl ikál ja az a tény, hogy 

a hazai pleisztocénből immár a sakál egy faja is ismeretes, de 

megvan mellette a kis- és nagytermetű farkas is. Azonkívül az 

erdélyi vadászemberek a nádi vagy réti farkast az erdei-hegyi vál-

tozattól jól megkülönböztetik. 

Sajnos, hazai farkas-anyagunk ebből a szempontból feldol-

gozva egyáltalán nincs, azt azonban így is megállapíthattam, hogy 

a kisméretű farkas-vázrészek is jóval a sakálméreteken felüliek és 

sem fogazati, sem csonttani jellegeikben nem sakálszerűek. Jég-

korszaki farkas-maradványainknak ezt a méretbeli különbözőségét 

szem előtt tartva itt is a nemi nagyságkülönbség magyarázata 

látszik kézenfekvőbbnek, mivel ez az eddigi viszgálatok szerint 

27 %-ig mehet. 

3. Vulpes vulpes L. Mc I I sin. 

4. Martes martes L. Radius-töredék és metatarsale. 

• 5. Meles meles L. Mandibu la sin.-töredék; tibia dex.-töredék; 

humerus dext.; u lna sin. 

6. Hyaena spelaea Goldf. Vertebre cerv.; atlas-töredék. 

7. Felis spelaea. Goldf. Mc I I dext.; phalanx I I . 

8. Felis silvestris Schreb. Mandibula sin.-töredék; femur sin.-

töredék; ulna sin.-töredék és radius-töredék. 

9. Lepus sp. indet. Egyetlen medence-töredék. 

10. Cervus elaphus L. Pha lanx I I és moláris sup.-töredék. 

11. Rupicapra rupicapra L. Phalanx I. 

12. Bison priscus Boj. Pha lanx I I juv. 

A Lőkvölgyi-barlang ál latvi lága síkság- és erdőlakókból te-

vődik össze. A zerge benne az egyetlen alpin faj, arktikus ill. tund-

ra elemek hiányoznak. A többé-kevésbbé közömbös összetételű fau-

nából javagliciál is szintre következtethetünk. Ezen belül ai lerakó-

elások korát a világosbarna barlangi agyagban talált protoszolüszt-

rei levélhegy pontosan rögzíti. 

Ősrégészeti emlékek. 

A Lőkvölgyi-barlang pleisztocén barlangi agyagából és pe-

dig a Bejárat területéről és a Terem próbagödréből számos kvarcit-

töredék került ki. Ezek vagy természetes úton, a folyó viz által ju-

tottak a barlangba, vagy pedig az ősember vitte őket oda. 

A számos apró kvarcit-töredék közül több olyan darabot lehet 

kiválasztani, amelynek paleolit-alakja van s amelyek a megmun-

kálás nyomait mutat ják. Feltűnő, hogy a töredékek kőzetanyaga 



kizárólag kvarcit, tehát megmunkálásra a legalkalmatlanabb 

anyag, amely szemcsés szerkezeténél fogva szabálytalanul törik s 

így nehéz megál lapítani , hogy a látható csorbítások természetes 

kitörések-e, vagy pedig az ősember céltudatos pattintásai. Máskép-

pen áll a dolog a kaleedonnál és a többi tömör szerkezetű s ezért 

kagylósan törő kőzetféleségnél, mert ezeken az emberi munka a leg-

több esetben kétségtelenül felismerhető. Sajnos a Lőkvölgyi bar-

lang anyagába.n ilyenek nincsenek s így a talált kvarcit-anyag pa-

leolitos volta egyelőre eldöntetlen marad. 

Fent ismertetett atipikus, paleolitszerű kvarc-töredékeken kí-

vül a Folyosó köz'pső szakaszában, a 12. négyszög kiásatása alkal-

mával , a világosbarna mészkőtörmelékes barlangi agyagból egy 

pompásan megmunkált c.i pat inával bevont protoszolüsztrei levél-

hegy került napfényre. Az eszköz kalcedónból készült, mindkét ol-

dalán durvábban megmunkált , hosszúkás alak. amely a Balla- és 

Szeleta-barlajigból ismert protoszolüsztrei levél hegyekkel teljesen 

egyezik. Az eddig ismert protoszolüsztréi faunák között a Lokvöl 

gyi barlangé az egyetlen, amelyben arktikus alakok nincsenek. Mi-

vel a rénszarvas kis egyénszámban orinyaszien- ás protoszolüsztréi 

lerakódásaikban különben megvan, a Lőkvöigyi-barlangban va>o 

hiányát csak valamilyen bioökológiai oknak tulajdonítom. 

DIE HÖHLEN DER UMGEBUNG VON FELSŐTÁRKÁNY. 

(Auszug aus dem ungarischen Text.) 

V o n : Dr. Ottokár Kadic und Dr. Marié Mottl. 

iXach der Beendung der erfolgreichen Ausgrabungen in der 

Mussolinihöhle, folgte im Jahre 1933 die systematisehe Erforschung 

des Höhlengebietes nördlich von Eger, in der Gemarkung der Gc 

meinden Egerbakta, Felnémet und Felsőtárkány im Komita t Heves. 

íDie Forschung erfolgte auf Veranlassung und mi t materieller ün-

terstiitzung der kgl. ung. geologischen Anstalt und dauerte vom 

1. J un i bis 9. September. An den diesjáhrigen Untersuchungen be-

teiligte sich auch Frau Dr. Marié Mottl, die auch eine ganze 

Keihe von kleineren Höhlungen selbststandig erforschte. 

Es gelang uns diesmal, folgende Höhlen und Höhlungen end-

gült ig zu erforschen. Ic-h selbst untersuchte in der Gemarkung der 

Gemeinde Felnémet, im Bervatale die Bervahöhle und die Berva-

völgyer Höh lung , in der Gemarkung von Felsőtárkány, im Tale 

Mészvölgy das Mészvölgyer Felsloch, die Mészvölgver Felsnischc, 

die Mészvölgyer Kleinnische und den Mészvölgyer Durchgang. I m 

Kőközör Engpass die Tárkányer Höhle, dann im Tale Lőkvölgy 

die Vaskapuhöhle und die Lőkvölgyer Höhle. Frau Dr. Mottl un-

tersuchte das Egerbaktaer, Tibahegyer und Arnóckőer Felsloch, 
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dann die Arnóckőer Höhle und beteiligte sich an der Ausgrabung 

der Vaskapuhöhle. 

Die Erforschung der oben angefíihrten Höhlen war eine 

streng systematische, wobei wir sámmtliche, geographisch zusam-

mengehörende Höhlen, in jeder Beziehung aufs genaueste unter-

suchten, ungekümmert, was für Erfolge uns unsere Bemiihung brin-

gen wird. Es war unser Bestreben die an der Reihe stehenden 

Höhlen des Gebietes endgült ig zu erledigen. Wir beh-nndelten die 

wenig verspreehenden klemen Felslöcher und Felsnischen mit glei-

cher Sorgfalt, wie die gröeseren Höhlen. W i r traten so lange nieht 

uzr Erforschung einer weiteren Höhle, l>is wir eine Stelle wissen-

schaftlich vollstándig nieht ausgenützt habén. 

Die Vermessung, die Ausarbeitung der Höhlenpláne, die Gra-

bungs»technik, die Behandlung des eingesammelten Materials ge-

schah im Sinne der seit 30 Jahren üblichen Prinzipien. Neu war 

der Umstand, dass sich an meinen diesjáhrigen Forschungen auch 

Frau Dr. Marié Mottl beteiligte, infolgedessen nieht nur die For-

schungsarbeit, sondern auch die Sichtung, Práparierung und In-

ventarisierung des eingesammelten Materials, sowie die Ausarbei-

tung der Vermessungsangaben, schneller und günstiger vor sich 

gingen, als dics bisher geschehen ist. Biese erfreuliche Mi twirkung 

begünstigte im grossen Masse meine diesjáhrigen Höhlenforschun-

gen und hatte zur Folge, da,ss wir diesmal, innerhalb drei Mona-

ten, so viele Höhlen so gründlich erledigen konnten. 

Die Ergebnisse unserer Höhlenforschungen habe ich in mei-

nem Bericht für das J ah r 1933, in der „Bar langvi lág" kurz mitge-

teilt, wahrend über ide palaontologischen Resultate Frau 

Dr. Mottl in der Fachsitzung der Ungarischen Speláologischen Ge-

sellschaft einen Vortrag gehalten hat. Aus diesen Vorberichten ist 

zu sehen, dass wir diesmal 5 Höhlen, 1 Höhlung, 4 Felslöcher, 2 

Felsnischen und 1 Durchgang, insgesammt 13 Höhlen im weiteren 

Sinne erforscht habén. 

Ili der vorliegenden Monographie habén wir uns zum Ziel 

ge»tellt, die in Rede stehenden Forschungsergebnisse in Wort und 

Bild eingehend zur Darstellung bringen. Die wichtigsten Teile sol-

len in diesem Auszug auch in deutscher Sprache kurz mitgeteilt 

werden, wobei wir auf die Höhlenplane. Grabungs|profile, Abbil-

dungen, Faunenlisten und andere Details im ungarischen Text 

hinweisen. Bei der Verfassug des Textes hat ein jeder Forscher 

seine Höhle beschrieben. Den palaontologischen und práhistorischen 

Teil hat Frau Dr. Mottl bearbeitet. Die photographischen Dnrstel-

lungen rühren von unseren höhlenforschenden Arbeitern. 

Unsere Arbeit ist in der erneuten „Barlangkutatás" erschie-

nen, die Druckkosten hat die Ungarisclie Spelaologische Gesell-

schaft aus einem Teil der Eintrittsgebühren der Várhegyer Höhle 

bestritten. Im folgenden soll eine jede untersuchte Höhle für sich 
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behandelt werden, wobei die topographischen, geologischen, palá-

ontologischen und prahistorischen Verháltnisse bérli cksichtigt 

werden sollen. 

Die BervaööQle. 

Die tíervahöhle (Drótlyuk) befindet sich in der Gemarkung 

der Gemeinde Felnémet (Komitat Heves), im unterein Teil des Ber-

vatales. W ie aus dem Höhlenplan im ungarischen Text zu sehen 

ist, fiihrt der in 18' m rel. und 230 m abs. Höhe liegender E ingang 

in einen einheitlichen, in O-licher R ichtung dahinziehenden, 12 m 

iangen Höhlengang, der mit einem Schacht endet. Vor dem Ein-

gang befindet sich eine 6 m lange offene Höhlenstrecke, der Vor-

hof, dessen áusserer Rand von einer Barriere umsáumt war. Der 

Gang ist von einem kurzen K a m i n und mehreren Spalten durch-

setzt. Der am Ende des Ganges sich befindende 2.5 m breite und 

8 m hohe Schacht ist erst nach der Grabung freigelegt worden; 

vorher war er, in Form eines Triehters, m i t Schutt und Humus 

angefüllt . Die obere Mündung des Schachtes überbrückt ein 2.5 m 

breiter Felsblock, der letzte Überrest der einstigen Schachtdecke. 

Die Gesammtlange der ausgegrabenen Höhle betragt Ifi m. 

Das Gestein der Bervahöhle ist lichtgrauer, dichter Kalk-

stein, der stellenweise mit Konglomerat-Bánken abwechselt. Letzte-

ren finden wir nicht nur in der Höhle und deren Decke, er ist 

vielmehr auch in ihrer nachsten Umgebung, am Bergrücken auf-

geschlossen. Das Materal dieses Konglomerats besteht aus lichtem 

und dunklem Kalkstein. 

Der Vorhof ist entlang eines in SO—NW-licher Richtung 

verlaufenden Spaltes entstanden. Ausserdem finden wir auch in 

andere Richtungen verlaufende Spalten, so am Ende des Ganges 

eine in SW—NO-lichen R ichtung dahinziehende, die vorzugs-

weise die Entstehung des Schachts bewirkte. 

Die Höhle ist der kleine Überrest eines unteri rdischen Ge-

rinnes, dessen Entstehung durch die Erweiterung der genannten 

Spalte vorbereitet, spáter jedoeh vom fliessenden Bach erodiert 

wurde. Da der Boden des Ganges von aussen nach innen geneigt 

ist und der Vorhof von einer Felsbarriere von aussen umgrenzt 

ist, floss der Bervabach im Niveau der Höhle, zu welcher Zeit er 

auch die Höhle selbst durchfloss. Das Wasser drang nicht bloss 

durch den Eingang, sondern auch durch seine sámmtiichen Klü f te 

ins innere. Dass die Strömung zeitweise eine ganz gewaltige war, 

beweisen die am Boden des Ganges abgesetzten gros^en Kiese, 

sowie a,n den Höhlenwánden sichtbaren Auskolkungen. 

Der Höhlenbach floss urspriinglich viel höher, unmittelbar 

unter der Decke. I n diesen Zeitabschnitt falit die Aushöhlung nicht 

nur der oberen Seitenkolke, sondern auch jené der Decke. Spater 
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senkte sich das Niveau des Höhlenbaches, zu welcher Zeit die un-

t-érén Seitenkolke zustande gekommen sind. Endlich eilte der Bach 

am gegenwartigen Höhlenboden, wo er seine Sedimente: Kies, 

Sa,nd und Schlamm abgesetzt hat. Das fliessende Wasser musste 

am Ende des Ganges im Grund des Schachtes verschwinden, so 

dass wir im Falle der gánzlichcn Ausgrabung der hier angesam-

melten Ablagerungen, wahrscheinlich die Fortsetzung der Höhle 

erschliessen würden. 

Endlich sank das Niveau des Bervabaches derart, dass der 

Bach die Höhle verliess und gegenwartig 13 m tiefer im heutigen 

Talbecken seine erodierende Tatigkeit fortsetzt. Sobald die Höhle 

trocken geworden ist, setzte sich über die Bachsedimente der Höh-

lenlehm, Kalkschutt und endlich die Humusdecke. Diese Ablage-

rungen füllten den Höhlengang und den Schacht fast vollstándig 

ausi. 

Da sich die Höhle unmittelbar unter einem Bergrücken be-

findet, setzte, wie in ahnlichen Fallen, der Zerfall derselben ein. 

Es stürzte zunachst die Decke des einstigen Einganges ein, wo-

durch das offene Becken des Vorhofes entstand. Dann stürzte auch 

die Decke des im hinteren Höhlenteil sich befindenden Schachtes 

ein, und es blieb davon bloss die erwáhnte Überbrüekung. Der 

letzte Akt des Verfalles war die Ausfü l lung des Schachtes mi t fos-

silem und rezentem Schutt. 

In der Hohlenfii l lung können folgende Schichten unters&hie-
den werden: 

1. Auf den felsigen Höhlenboden setzte sich zunachst ein 

hellbraurier kiesig-sandiger Ton, der im E i ngang 0.3 m dick war. 

Der Kies besteht aus verschieden grossem und verschiedenartigem 

Quarz, einzelne Stücke erreichen die Grösse eines Kindes-Kopfes. 

Diese exogene, fluviati le Ablagerung setzte der Bach zu jener Zeit 

ab, als er die Höhle durchfloss. 

2. Auf die Bachablagerung folgte ein hellbrauner, Kalkschutt 

enthaltender Höhlenlehm, der im Eingang 0,7 m dick ist, nach in-

nen starker wird und unter dem Schacht eine Machtigkeit von 2— 

3 m erreicht. Diese Schicht enthielt durchgánz Knochenreste einer 

hochglazialen Sáugetiergesellschaft. 

3. Den Höhlenlehm bedeckte endlich eine dunkelbraune Hu-

musschichte, durchschnittlich 0.5 m diek. 

Von den Ablagerungen der Bervahöhle war der sich an den 

Felsboden abgesetzte hellbraune Höhlenlehm vollkommen steril, 

wáhrend der hellbraune, kalkschuttführende obere Höhlenlehm 

massenhaft Reste von pleistozánen Sáugetieren barg. Diese sind 

folgende: 
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Ursus spelaeus Rosenm. 

Canis lupus L. 

Vulpes vulpes L. 

Martes martes L. 

Putorius putorius L. 

Lynx lynx L. 

Hyaena spelaea Goldf. 

Lepus sp. 

Cricetus cricetus L. 

Cervus sp. (f. maior; Maral f ) 

Megaceros gigánteus B1 umb. 

Bison priscus Boj. 

Rupicapra rupicapra L. 

Equus woldrichi Ant. 

Elephas primigenius Blmb. 

Die Lange eines vollstándigen Schienbeinknochens des Fuchs 

es betrágt 1G5 mm, wahreiid die entsprechenden Wertie unserer 

subfossilen und rezenten Füchse von 142—152 mm sind. Auch auf 

Grund der Gesamtlánge des unteren Reisszahnes (17—18 mm) er-

wies sich die Fuchsart der Berva,höhle als ein Reprásentant der 

skandinavischen Stammform Vulpes vulpes vulpes L. Umso inte-

ressanter ist die Tatsache, dass der Fuchs aus den Hochmoustérien-

schi chfen der Mussolinihöhle der Unterart Vulpes vulpes crucigera 

Bechst. angehört, in welche Gruppé auch unserie rezente Füchse 

einzureihen sind. Erwáhnenswert sind 2 jugendliche Unterkiefer-

bruchstücke, die noch die Milchzáhne D2, D:í und D4 besitzen. D2 

hat eine Lángé von 10.2 mm, D:{ eine solche von 6.1 mm. Die Ver-

teilung der Haupthöcker an D4 entspricht vollkommen der Höcker-

struktur des bleibenderi M „ nur das Talonid ist mehr von gestreck-

ter Gestalt. 

Die Lange der unteren Backenzahnreihe eines Dachses misst 

43—44 mm, die des Reisszahnes 16—18 mm gleichen alsó denen, 

des rezenten Dachses. Wáhrend aber der erste untere Prámolar in 

sámtlichen, pleistozánen und rezenten ungarlándischen Unterkie-

fern anzutreffeii war, fehlte dieser den Mandibeln aus Bayern ent-

weder vollstándig, ocler gelang nur in einem Kiefer zur verküm-

inerten Ausbi ldung. 

Auf Grund mehrer wichtigen Merkmale (so z. B. höhere-ova-
lere Nasenöffnung) kami ein Schádelbruchstück bestimmt als ge-
meiner Iltis angesprochen werden. Dieser Fund ist ein neuerer 
Beweis dafür, dass im ungarischen Pleistozáin neben dem Nörz 
auch der gem. Iltis vorhanden war. 

Die Höhlcnhyane herrscht in der Fauna der Bervahöhle vor. 

Von der, in>den eiszeitlichen Ablagerungen Ungarns so hau-

l'igen grossen Hirschart kam ein auffal lend starker und gedrun-

gener Metacarpalknochen zum Vorschein, cler 282 mm lang und 

proximal 52 mm breit ist. E in erster Phalangenknochen hat ein(^ 

Gesamtlánge von 65 mm. O. Thiess, O. Abel und A. Nehring haltén 

es nicht für wahrscheinlich. dass diese kraftigen Hirschreste vom 

Cervus canadensis asiaticus Lyd. stammen, da die Cervus claphin-

Reste der neolithischen und altpleistozánen Ablagerungen auffal-

lend grossdimensioniert sind. Es soll sich vielmehr um fossile Res-

te des asiatischen Marals handeln. 
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Die fíison-Reste entsprechen denen. der grosswüchsigen, lang-

hörnigen Form, welche sowie in Frankreich als bei uns im Hoch-

glazial am haufigslen war. 

Au f Grund der Schmelzschlingenstruktur des P . und M a der 

unteren Backenzahnreihe konnte ich feststellen, dass die Pferdeari 

der Bervahöhle im Gegensalz zu der aus der Mussolini- und Kecs-

kósgalyaer Höhle (Gemeinde Cserépfalu, Komi ta t Borsod) mi t dem 

Nussdorfer Typ Woldrich's übereinstimmt. Statt eingehender Be-

handlung weise ieh auf meine Skizzen im ungarischen Text hin, 

welche die diesbezliglichen Unterschiede zwisehen E. mosbachensis-

abeli und E. woldrichi gut darstellen. 

Die Tiergesellschaft der Bervahölhe setzt sich aus Wald-

und StetfPenbewohnern zusammen. ltcntier, Eisfuchs, Schneemaus, 

Lemminge und Schneehühner, alsó die charakteristischen arkti-

schen Tierarten sowie extreme Steppenformen sind nieht vorhan-

den, weshalb diese Fauna am ehesten der Solutréen-Faunén /. ent-

spricht, welcher Gruppé auch die Protosolutréen-Tiergemeinschaft 

der Lökvölgyer und Mexikóer Höhle angehört. 

Aus der hellbraunen Schichte kamen auch einige grob zuge-

richtete primit ive Chalzedonabsplisse und zwei Knochenspitzen 

znm Vorschein, aus denen aber auf kedne bestimmte Kulturstufe 

gefolgert werden konnte. 

Die Beruavölgyer HöQlung. 

Die fíervnvölgyer Höhlung (Keniencelyuk) befindet sich in 

der Gemarkung der Gemeinde Felnémet (Komitat Heves), an der 

linken Uferseite des Bervatales, in einer Felsgruppe, namens Far-

kaslyuk. Die vollstándig ausgegrabene, in 61 m rel. und 318 m abs. 

Höhe liegende Höh lung ist 6 m láng, 3 m breit und ebenso hoch. 

Aus der rechten Ecke des hinteren Teiles steigt von der Decke aus 

ein 5 m hoher Kamin schrág nach aussejn. Vor der ö f fnung , an der 

sleilen Berglehne, befindet sich ein Vorhoí. 

Die in Rede stehende Höh lung ist entlang eines in O—W-li-

cher R ichtung verlaufenden Spaltes durch Korrosion entsanden, 

wahrend der hintere Teil mit dem Kamin , einer in N—S-licher 

Richtung streichenden Spalte ihr Dasein verdanken. Auf ihr?. 

Entwicklung war von wesentlichen Einf luss die bankige Schich-

tung des Gesteins. 

Die Höh lung war ursprünglieh fást vollstándig mit Schutt, 

Lehm und Humus ausgefiillt. Die 1.7 m máchtige Ausfü l lung be-

stand aus folgendien Schichten. 

1. Den Felsboden bedeckte ein 1 m dicker hellbrauner, Kalk-

schutt enthaltender Höhlcnlehm, der Knochenreste einer hoehgla-

zialen Sáugetierfauna enthielt. 

2. I m N-lichen Teil der Höh lung lagerte liber dem Höhlen • 
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lehin eine 0.25 m starke Strate gelben Tons mi t Mikrofauna. Aus 

dieser Schiehte kam ans Tageslicht ein menschlicher Unterkiefer 

und einige Knochenartefakte. 

3. Die erwáhnten Ablagerungen bedeckte endlich eine 0.7 m 

dieke Humusschicht mi t wenigen prahistorischen Knochen und 

Tongefássscherben. 

Aus dem hellbrcmnen, kalkschuttführendcn Höhlenlehm ka-

men die Reste folgender Tierarten zum Vorschein: 

Ursus spelaeus Rosenm. 

Canis lupus L. 

Vulpes vulpes L. 

Meles meles L. 

Gulo gido L. 

Lynx lynx L. 

Hyaena spelaea Goldf. 

Macrospahax sp. 

Marmota (primigenia Kaup.) 

Sus sp. 

Cervus elaphus L. 

Capreolus capreolus L. 

Rangifer tarandus L. 

Megaceros giganteus Blmb. 

fíos pr im ige n ius B o,j. 

Bison priscus Boj. 

Capra (sewertzoni-ibex) 

Rupicapra rupicapra L. 

Equus woldrichi Ant. 

Rhinoceros antiquitatis Blmb. 

Es war der erste Fali in Ungarn, dass pleistozáne Ablage-
rung Murmeltierreste licferte. Leider handelt es sich nur um 
ein Unterkieferbruchstück, dessen Best immung schwieriger als die 
eines Schadelfragmentes ist. 

Auf Grund der osteologischen Merkmale stellten die meis-

ten Forscher die pleistozánen Murmeltierreste zwischen das Alpeu-

und das Steppenmurmeltier. 

Durch geographische Isolierung sollten sich aus dem pleisto-

zánen Marmota primigenia Kaup . spáter Marmota marmota L. 

und Marmota bobac Mül l . entwickeln. 

Zur Unterscheiclung zwischen Alpen- und Stepoenmurmel-

tier dient vorerst die vordere Fárbung der Sdhneidezáhne, welche 

bei M. marmota gelblichrot, beim Bobak weiss oder hellorange ist. 

Der Schneidezahn des vorliegenden Bruchstückes ist gelblichrot 

gefárbt. 

Der Bobak ist von etwas grösserem Wuchs als das Alpen-

murmeltier. Die untere Backenzahnreihe (P4—M3) unseres Tieres 

betrágt 22.1 mm, wáhrend ich dieses Mass an rezenten Exemplaren 

aus den Karpathen und aus den Alpen m i t 18.8—20.6 antraf. G. S. 

Miller gibt die entsprechende Lange beim rezenten Bobak mit 22— 

22.6 mm an. Die Lángé der unteren Backenzahnreihe schwankt an 

siebenbürgischen pleistozánen und prahistorischen Bobakmandi 

bein zwischen 21—22.2 mm. 

Als wichtiges Unterseheidungsmerkmal kaim nach mehreren 

Autoren auch die Wurzelzahl des P , gewertet werden. Dieser Prá-

molar besitzt náhml ich beim Alpenmurmelt ier im allgemeinen 3, 

beim Bobak aber nur 2 Wurzeln. Jedoch fand ich im Unterkiefer 
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den Tieres aus Tirol einen P4 mit nur 2 Wurzeln. Der P, des vor-
liegenden Fundes ist dreiwurzelig, die Alveole der hinteren-inne-
ren Wurzel ist abfer sehr seicht. 

Nach obigeh Merkmalen gehört unser Tier der Art M. mar-

mota L. an. Da ich aber die Drei- bzw. Zweiwurzeligkeit an re-

zenten und subfossilen Individuen nicht in jedem Falle als kon 

stant faiul. ist es am beslen, wenn ich diesen einzigen Fund aus 

dem Biikkgebirge mit dem altén Kaup'schen Artsuamen bezeichne. 

In der Fauna der hellbraunen Schichte herrschen Pferd, 

Hyáne und Wisent vor. iSr/e gehört mit grösster Wahrscheinlich-

keit dem Solutréen an. 

Die diinne, hellgelbc lössartige Tonschichte barg die Skelet-

teile eines Urmenschen. einige Knochenartefakte und eine artreiche 

Fauna mit folgenden Spezies: 

Talpa europaea L. 

Erinaceus (roumanicus Bar. Ham.) 

Myotis myotis Borkh. 

Ursus speiaeus Rosenm. 

Canis lupus L. 

Vulpes vulpes L. 

Meles meles L. 

Martes marles L. 

Mustela ermlnea L. 

Lynx lynx L. 

Lepus sp. 

Hyaena spelaea Goldf. 

Ochotona pusillus Pali, 

Glis glis L. 

Arvicola terrestris L. 

Apodemus sylvcticus L. 

Cervus elaphus L. 

Capreolus capreolus L. 

Equus woldrichi Ant. 

Bufo (viridis Laur.) 

Fast alle Elemente dieser Fauna sind Tiefland- und Waldbe-

wohner. Als ausgestorbene Arten kommen nur der Höhlenbár, di4 

Hyane und das Pferd in Betracht. Von den bezeichuenden spát-

glazialen Tierformen ist nur der Pfeifhase vertreten. 

In Anbetracht der iibrigen Magdalénien-Faunen Ungarns 

erwies sich die Tiergesellschaft des gelben Tons der Bervavölgyer 

Höhlung als ein Glied des Magdalénien I I . I n diesem Horizont des 

Postglazials kommen die arktischen Tierarten nur mehr vereinzelt 

vor, wahrend die Steppenbewohner, dann die Waldbewohner in 

grosser Menge auftreten.1 

Die Humusdecke enthielt Überreste vom Marder, Daclis, Ham-

ster, Eichhörnchen, Hasién, Wildschwein, Rind, Pferd, Hirsdh und 

Schaf, dann jene vom Wol f und des Bra,unbáren, weist alsó auf ein 

hohes Altér dieser Ablagerung hin. 

1 Siehe diesbezüglich meine Abhandlung über die Tiergesellschaft 

der Bervavölgyer Höhlung, unter besonderer Berücksichtigung des 

ungarlandischen Magdaélien. (Földtani Közlöny, Hd. 66). 
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Aus dem gelben Ton der Bervavölgyer Höh lung kamen neben 

den Sáugetierresten, wie schon erwahnt, ein menschliches Unterkie-

ferbruchstück, ein an 2 Stellen durchlochtes unverziertes schnal-

lenförmiges Knochengerat, ein Knochenstábchenbruchstück und 

zwei kleine Knochenspitzen zum Vorsshein. Das lTnterkioferbnicli-

stiiek ahnelt am meisten dem postglazialen Fund von Kaufertsberg 

in Bayern. Das durchbohrte Knochengerat wurde aus irgendeinem 

Röhrenknochen (aus dessen Substant ia compacta) verfertigt, trotz-

dem gehört es in die Gruppé der Kommandostabe. E i ngan z áhn-

liches Stiick wurde aus dem Endmagdalénien von Munzmgen be-

irannt.2 Auf allé Fálle, macht unser schnallenartiges Knochenge-

rat einen altneolithischen Eindruck, die mi t dem Artefakt zusam-

inen gefundenen Höhlenbar- und Hyane-Reste sind aber sichere 

Beweise dnfíír, dasís wir es noeh mit einen Zeitabs( hnitt des Mag 

dalén ion zu tun habén. 

Das Mészvölgyer Felslocfr 

l m romantischen Tale Mészvölgy, in einem engen, 1.5 km lán-

gén, Engpass befinden sich zwei kleine Felslöcher, eine Felsnische 

und ein Durehgnng, die im folgenden ganz kurz besprochen wer-

den sollen. Alle dicse Löcher liegen in N- W-licher R ichtung von 

Felsőtárkány (Komitat Heves), in unmittelbarer Náhe des Ortes. 

Das Mészvölgyer Felsloch befindet sich im E ingang des ge-

nannten Engpasses auf dessen linken felsigen Seite, 4 m hoch liber 

dem Talboden und in 252 m abs. Höhe. Das ursprünglich sehr klei-

ne Loch ist durch die Grabung vergrössert worden, ist aber den-

noch bloss einige Meter lang, breit und hoch. 

Das Felsloch war fast vollstándig mit Ablagerungen ausge-
füllt. die sich in folgender AVeise gliedern: 

1. Am Felsboden setzte sich zunachst ein gclber, sandigerTon, 
als Bachablagerung. Im letzteren fanden wir bloss eine Phalange 
der robusten Rasse des Cervus elaphus L. aus der Hochglazial-
Periode. 

2. Darüber lagerte brauner Humus mi t wenigem práhistori-
schen Tongefáss-Scherben und Knochenresten von Talpa europaea 
L., U rsus arctos L., Canis lupus LM Vulpes vulpes L„ Meles meles 
L., Felis (silvestris Schreb.), Cricetus cricetus L., Lepus europneus 
Pali. und Cervus elaphus L. Die Dicke dieser Schiehte war eben-
falLV 1 m. 

3. Letzteren bedeckte endlich eine 0.5 m starke schwarze Hu-

rnus-Schichte mit áhnichen práhistorischen Einschlűssen. 

Die Gesammtdicke der Ablagerung war somit 2.5 m. 

• '"'-i ^ • >/lb " 

- It. H. Schmidt: Die diluviale Vorzeit Deutschlands. Taf. 28, 
Fig\ 18 a —b, Stuttgart, 1912. 
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Die Mészvölgyer FelsniscQe. 

In derselben Felsgruppe, aber etwas höher, iuiindet ein zwei-

les Loch, die in 8 111 rel. und 260 m abs. Höhe sieli befindende Mész-

völgyer Felsnische. Letztere besteht aus der eigentiieben Nische 

und einem etwas höher liegenden kleineren Rauni . Die Nische 

selbst ist etwa 4 m tief von einem hervorragenden Felsblock über-

deckt und von seitliehen Felspartien begrenzt. 

Die 1.6 ni starke Ausfü l lung liess folgende Schiehten unter-
seheiden: 

1. Den felsigon Boden bedeckte 1 m dicker brauner, gelbge-
fleckter, kalkiger Ton, der ganzlich steril war. 

2. Auf die vorige Ablagerung setzte sich ein 0.6 m starker 

grauer Humus mit rezenter Kleinsauger fauna und Knochenrestea 

vom Wolf , Fuchs, Marder, Wildkatze und Hirsh. 

3. Beide vorige Schiehten bedeckte endlich ein 0.4 m mácli-

tiger schwarzer Humus, der steril war. 

Die Mészvölgyer Kleinniscf)e.. 

I n derselben Felsgruppe aber hinter dem Felsloch und der Fels-

nische befindet sich unmittelbar über dem Felsboden in 251 111 abs. 

Höhe die Mészvölgyer Kleinnische. Letztere reieht 6 m tief in den 

Kalkfelsen, ist jedoch bloss im hintersten Teil iiberdeckt. Die gegen 

S W mündende Nische war vor der Grabung vorne 8 m breit und 

3 m lioch. Die an den Wánden sichtbaren seichten Kolkungen las-

sen es vermuten, dass die Nische der in diesem Tale einst geflos-

sener Bach ausgearbeitet hat. 

'Die KLeinnische war mit hellbraunem Kalkschutt enthalten 

elem Ton ausgefüllt. Letzterer war im binteren Teil der Nische 2.5 

m dick, auswárts keilte er sich aus. In dieser Schiehte fanden wir 

die Knochenreste folgender rezenten Siiugetiere: Ursus arctos L.. 

Martes martes L., Cricetus cricetus L„ Lepus earopaeus Pal i . und 

Cervus elaphus L. Unter diesen verdient gewisse Beachtung der 

braune Bar, der in dieser Gegend subfossil nicht selten ist. 

Den braunen Ton überlagerte schwarzer Humus mi t weni-

gen rezenten Knochen und prahistorischen Tongefass-Scherben. 

Der Mészvölgyer DurcQgang. 

Aufwárts von den eben besprochenen Löchern, etwa in dei-

Mitte des Engpasses, in 10 m rel. und 293 m abs. Höhe, miindet 

der Mészvölgyer Durchgang. Der am steilen, felsigen Bergabhang 

mündende, einheitliche Höhlengang steigt steil in die Höhe und 

inündet im oberen Teil der Berglehne. Die untere Mi indung ist 5 
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m breit und 4 m hoch, die obere 2 m breit und 3 m hoch. In der 

Mitte des Ganges sehen wir links ein mit dem Hauptgang parallel 

verlaufendes, enges, niederes Fuehsloeh. Der untere Teil des Gan-

ges war mit rezentem, sterilen Schutt ausgefüllU 

Das TibaQegyer Felslocí% 

Das Tibahegyer Felsloch befindet sich in der Gemarkung der 

Gemeinde Felnémet (Komitat Heves), unmittelbar unter der Spit-

ze des Tibaberges (549 m). Die Mündung des nacli O-ten gewende-

ten Felsloches ist 2 m breit und ebenso hoch. Vor dem Eingang 

befindet sich ein fiacher Hügel , von wo aus man abwárts in einen 

áusseren, und dann in einen inneren gegen NNW- sich wendenden 

Raum geht. Die Lángé des Felsloches betragt 8 m, durch-

schnittliche Höhe 1.5 m. 

Bei der Abgrabung des áusseren Hiigels fanden wir am fel-

sigen Boden einen 0.7 m dicken rötlich-braunen Humus abgesetzt, 

den eine 0.3 m diinne schwarze Humus-Strate bedeckte. Beide Ab-

lagerungen enthielten wenige r ezen te Sáugetierkraochen. 

Das Arnóckőer Felslocí% 

Das Arnóckőcr Felsloch liegt in der Gemarkung der Gemein-

' de Felsőtárkány (Komitat Heves) an der W-lichen Lehne des Vár-

hegy in 545 m abs. Höhe. Der np.eh SO mündender, halbkrcisför 

mige E ingang fiijirt in einen 2 m liohen, 6.5 m breiten und 4 m 

tiefen inneren Raum, an dessen Wanden m eh re re seichte Auskol-

kungen und Korrosionsformen ins Auge fallen. Das Gestein ist 

stark verwittert und mit ^loos bewachsen. 

Das Felsloch ist mit 1 m dicker Ablagerung ausgefiillt. Letz-

tere besteht aus folgenden Schichten: 1. An dem Boden hat sich 

ein 0.20 m starker steriler, tuffiger, verwitterter Ka ik abgesetzt. 

2. Auf diesen folgt ein 0.50 m starker lichtbrauner kalkschuttfiih-

render ri'on, der eine subfossile Sáugetierfauna enthielt. 3. Beide 

Ablagerungen bedeckte eine 0.30 ni diinne schwarze Humus-Strate 

mit wenigen rezenten Sáugetierknoclien und prühistorischen Ton-

ge f ásfi-Sch e r ben. 

Die Arnóckőer Höf)le. 

In der náchsten Náhe des Arnóckőer Felsloches sehen wir 

mehrere in den Kalkfelsen sich vertiefende Nischen. Frau Dr. 

Mottl liess die eine dieser Nischen ausgraben und stellte fest. dass 

sich unter einer diinnen Humusdecke ein l ichtbrauner Ton befin-

det, der Knochenreste einer hochglazialen Sáugetierfauna in sich 
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barg. Nach Zersprengung mehrerer grósser Steinblöcke hat es 

sich herausgestellt, dass wir es hier mit einer verfallenen Höhle 

zu tun habén, von der bloss eine Seitenwand und ein kleiner Teil 

der Decke erhalten blieb, gerade dort, wo die Probegrabung statt-

fand. Der übrige Teil der Höhle ist eingestiirzt, die abgestürzten 

Steinblöcke befanden sich im E ingang iibereinander geháuft. Den 

Grund des Einsturzes miissen wir in der starken Zerklüftung des 

Gesteines suchen, der unniittelbare Grund des Versturzes konnte 

ein Erdbeben sein, das. in der Umgebung von Eger .nicht selten ist. 

Die einstige Arnóckőer Höhle befindet sich somi tan der W-

lichen Lelnie des Várhegy, in der náchsten Náhe des Arnóckőer 

Felsloches und in einer abs. Höhe von 542 m. Von der einstigen 

Höhle sind, wie erwáhnt. bloss Reste geblieben, das übrige ist ver-

stürzt. 

Die Ausgrabung des Bodens der verstürzten Höhle resultier-

te folgende Schichtenreihe: 1. Das Gross der Fü l lung bestand aus 

i'jelbem, tuffigen Kalkschutt enthaltenden Ton; 2. Darüber lag ein 

hellbrauner kolkschuttführender Höhlenlehm, der Knoehenreste ei-

ner hochglazialen Sáugetierfauna enthielt; 3. Die pleistozáne Ab-

lagerung bedeckte endlidh schwarzer Humus. 

Der hellbraune pleistoziine Höhlenlehm barg die Reste fol-
gender Sáugetiere: 

Ursus speiaeus Rosenm. 

Ursas arctos L. 

I 'ulpes vulpes L. 

Felis spelaea Goldf. 

Meles meles L. 

Cervus elaphus L. 

Megaceros giganteus Blmb. 

Blson priscus Boj. 

/iupteap ra rupicapiyi L. 

Equus cfr. mosbachensis-abeli. 

Sehr erfreulich ist das Vorkoinmen eines vollstándigen Me-
gaceros-Metacarpus der eine Gesamtláuge von 348 mm besitzt. 

Die Tiergesellschaft der Arnóckőer Höhle ist von indifferen-
ter Zusam mensetzu ng und stellt uns somit eine hochglaziale Fanni a 
dar. Eine nahere Zeitbestimmnug kann nicht geáussert werden, da 
solche Tiergemeinschaft ebenso dem Moustérien, wie dem Solutréen 
angehören kann. 

Die zum Yorschein gekommenen Chalzedonabsplisse sind lei-
der atypisch, wahrend die Kiskevélver Zahnklingen keinen strati-
graphisehen Wert mehr besitzen. Es wurde auch ein knochen-
knopf-a.rtiges Objekt zutage gefördert, dessen innere Riinder etwas 
abgenutzt sind. Nachdem wir aber diese Knoehenknöpfe vom Friih-
moustérien bis zum Endmagdalénien aatreffen, — sind diese bei 
einer naheren Zeitbestimung ebenso. wie ie Kiskevélyer Zahnklin-
gen oder die Knochenspitzen von der Form „pointe racloir" un-
brauchbar. 

Die Humusschichte lieferte eine reiche Tiergesellschaft, in 

welcher auch Reste des Igels, des Braunbaren und des Iltisses an-
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zutreffen waren. Hoch interessant ist da£ ilt isartige Schádel bruch-

stiick, dessen P2 in beiden Kieferhálften 2 Wurze ln besitzen. Die 

Schnauze ist breit, niedrig -und gedrungen, die Zahnreihe etwas 

schmáler entwickelt als beim gem. Ilt is, und P8 hat in der Backen-

zahnreihe eine weniger schrage Stellung wie beim P. putorius. Der 

Schádel ist postfrontal nieht eingeschnürt. Leider war der Schá-

del von einem Tiere derart benagt, dass man es nich sicher ent-

scheiden kann ob es sich um einem extremen P. putorius Schádel 

mi t zweiwurzeligem P 2 oder um ein neolithisehes Exemplar des 

Nörzes handelt. 

Die Tárkányer HöQle. 

Die Tárkányer Höhle miindet im obaren E ingang des K ő 

közer Engpass rechtseitig im Niveau des Barátrét unmittelbar nő-

ben dem Autoweg, unter steil emporragenden Kalkfelsen. Hier be 

ginnt náml ich der ausgebreitete Abschnitt des Lőktales, namens 

Barát-rét. Vom Tárkányer Gasthof kann die Höhle innerhalb eini-

gen Minuten erreicht werden. 

Die in Rede stehende Höhle war ursprünglich grösser, ihr 

vorderer Teil wurde gelegentlich des Ausbaues des Li l lafüreder 

Autoweges abgesprengt. Von der Höhle sind bloss noch folgende 

Teile übriggeblieben. Vom Vorhof der einstigen Vorhalle, gehen 

wir durch ein Felstor m die grosse Nische, von wo aus gegen 0-

ten der 21 m lange rechtseitige, gegen S\V der ebenfalls 12 m lán-

gé linkseitige Gang entláuft. Aus letzterem steigt ein 24 m hoher 

Kam in der felsigen Berglehne entgegen. 

Die Tárkányer Höhle ist entlang zweier. nalie nebeneinan-

der, in WSW—ONO-lieher R ichtung verlaufender Spalten durc i 

Korrozion entstanden. Beide Láugsspalten schneidet eine durch die 

grosse Nische, in 0—W-lichei R ichtung verlaufende Querspalte. 

EinzeLne Teile der genannten Spalten sind nachtrágl ich durch eine 

von altem Kaik gebundener Tonschiefer-Breccie und l'ein geschich 

tetein Mergel ausgefüllt worden. Diese alte Fü l lungen hat das ero 

dierende Wasser grossen Teils entfernt, so dass gegenwartig davon 

bloss kleinere Überreste geblieben sind. Die Höhle muss sonacli 

sehr alt sein. 

Die wesentlichste Erscheinung dieser Höhle sind die tief aus-

gelaugten Wánde und die in folgedessen entstandenen Korrosions 

bildungen, die durch ihre Schönheit und bizarre Fornien gewisser-

massen den fehlenden Troofstein«ehmuck dieser Höhle ersetzen. 

Diese weitgehende Korrosion der Wánde verursachte höchstwahr-

scheinlich stagnierendes Wasser. Zu dieser Zeit war das Kőközer 

Engj)ass noch nieht genügend ausgebildet, infolgedessen der aus-

gebreitete Teil des Lőktales namens Barát-rét, zeitweise mi t Was-

ser ausgefüllt war. Die tiefste Stelle dieses Teiches war eben der 
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obere E ingang des Kőközer Engpasses mit der Höhle, wo das Was-
ser, dureh langere Zeit angestaut, in der Lage war die in Rede 
stehenden bizarreu Korrosionsformen" anszulangen. 

Die Uaskapuf)öf)le. 

Die ursprüngliche Felsnische befindet sich in jenem Ab-

schnitt des Löktales, der Namens Vaskapu (Eisentor) bekannt ist. 

Hier veremgt sich das Tal zu einem Engpass, an dessen rechten 

Uferseite, unter steil abfallenden Kalksteinkl ippcn, in einer abs. 

Höhe von 337 m die dreieckige Mi indung der in Rede stehenden 

Felsnische zu seben war. Unter der Felsnische erstreckte sich ein 

máchtiger Schuttkegel. Als wir nun, gelegentlich der Ausgrabung 

letzteren abgruben, hat es sich berausgestellt, dn,ss wir es hier m i t 

einem grossen Felstor resp. Durchgang zu tun habén, der durch 

herabgerolltem Material verschüttet wurde. In dieser Verschüt-

tung konnten folgende Schichtenelemente unterschieden werden: 

1. A m Grundé des Schuttkegels, an der Seite eines grossen 

Felsblockes lag ein wenig rotbrauner kalkschuitführender Ton m i t 

sparlicher Mikrofauna. 

2. Dariiber láger te grünlichgrauer mit etwas Kalkschutt ver-

men gter Ton. Diese, stellenweise G—8 m starke Ablagerung war 

ein wenig sandig und geschichtet, sie scheint somit teilweise eine 

Bachablagerung zu sein. 

3. Nun folgte eine 2—3 m starke Schiehte von hellbraunem 

Kalkschutt enthaltendem Ton mit Mikrofauna und Überresten von 

braunem Baren und Rentier. 

4. Alle diese Ablagerungen bedeckte eine diinne Schiehte 

schwarzen Humus, gemischt mit Kalkschutt . 

Sámtl iche oben angeführten Schichten sind von innen nach 

aussen geneigt, ein Zeichen, dass dieses Schuttmaterial von der 

anstehenden Berglehne herabgerollt ist. 

Eine jede Ablagerung der Vaskapuhöhle enthielt viele Kno-

ehenreste. Die Fauna des rotbraunen, kcdkschuttfiihrenden Tons 

bestelit aus folgenden Arten: 

Mustela erminep, L. 

Mustela niiydis L. 

Lepus sp. 

Ochotona pusillus Pal i . 

Cricetus cricetus L. 

Microtus arvalis Pali. 

M icrotus n i valis \ 1 a rt. 

M icrotus agrest is L. 

Microtus ratticeps Keys. Blas. 

Microtus gregalis Pali. 

Arvicola terrestris L. 

Citell us ( Colobot is) rufescens 

Keys. Blas. ' 

Lagopus aibus Keys. Blas. 

Lagopus .mutus Mont. 

Tetrao tetrix L. 

Die Schichtung der gesaniten Tiergesellschaft der Vaskapu-

höhle macht es einwandfrei, dass diese eine typische oberpleisto-



.84 

záne Fauna mit überwiegendem Stqopencharakter darstellt. Na,ch 

dem aber die Schneehühncr nur spárlieh vertreten sind, der Hals-

bandlemming und Eisfuchs fehlen, kann diese Tiergesellschaft 

riicht in das Altmagdalénien versetat werden, — sie gehört viel-

mehr dem jiingeren Magdalénien II an. 

I n der grünlichgrauen Schichte fanden sich die Reste fol-

gender Sáugetieren: 

Canis lupus L. Cricetus cricetus L. 

Vulpes vulpes L. Glis glis L. 

Lepus sp. Ochotona pusillus Pal i . 

Microtus gregalis Pali . Hangifer tarandus L. 

Arvicola terrestris L. Rupicapra rupicapra L. 

Die Liinge der FuchsReisszahne betragt 15.8 mm, ist alsó 

gegeniiber dem Durchschnitlswert unserer pleistozánen Fuchsart 

Vulpes vulpes L. (17 mm) etwas kleiner. Im Falle der vorliegen-

den Unterkiefern handelt es sich wahrscheinlich um die Unterart 

Vulpcjs vulpes crucigera Bechst., was umso interessanter ist, da 

ieh diese Form bislier nur im Hochmoustérien der Mussolinihöhle 

nachgewiesen habe. 

Die Vogelknochen rühren von Lagopus albus Iveys. Blas., 

Lagopus mutus Mont. und Pyrrhocorax alpinus Vieill. her. 

Die Fauna der unter der Humusdecke folgenden hellbraunen 

Höhlenlehm schichte besteht aus den Resten von: 

Talpa europaea L. Arvicola terrestris L. 

Ursus arctos L. Cricetus cricetus L . 

Martes martes L. Citellus (Colobotis) rufescens 

Mustela ermmea L. Keys. Blas. 

Lepus sp. Mus (sylvaticus L.?) 

Ochotona pusillus Pali . Rangifer tarandus L. 

Evotomys giareolus Schreb. Rupicapra rupicapra L. 

Microtus gregalis Pali . Rison priscus Boj. 

Microtus arvalis Pali . 

Als wichtigere Ergebnisse seien erwáhnt, dass die Braunba-

renreste von der kleinen, dem heutigen Karpathenbaren entsp:*c 

chenden, pleistozánen Bárenart stainmen, dass die Zieselreste der 

grossen gegenwartig nur zwischen dem Ural und Wolga vorkom-

menden Art, Colobotis rufescens angehören, mi t einer Tibialánge 

vo.n 43,7 mm, dass in der Fauna die Knochenreste des Rentieres 

überwiegen und dass der Höhlenbar ganzlich fehlt. 

Die Cőkvölgyer HöQle. 

I)ie zweite Höhle des Vaskapu-Engpasses ist die Lőkvölgyer 

Höhle. Sie mündet im oberen Eingange des Engpasses an der rech-
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ten Uferseite des Lőktales hoeh über der Talsohle, zwischen Kalk-

felsen. 

Die gegen S gewendete ovale Mündung fiihrt zunachst in 

einen breiten Eingang, von wo aus wir in eine geráumige, 12 rn 

la,nge und 10 m breite Hal le gehen. Rechts in dieser Halle reicht 

gegen N W eine 4 m lange Scheidewand, und etwas weiter sehen 

wir eine grössere, und daneben eine kleinere, unregelmássige Fels-

nische. I n NNW-licher Richtung wird die Hal le schmaler und 

dann folgt der in Quer-Richtung vierlaufender Gang, der einen 

recht- und einen linkseitigen Lauf hat. Ersterer wird durch eine 

hintere Felsnische erweitert. 

Nach den beiden letzten Probegrabungen, wurde die hocli 

ausgefüllte Höhle bedeutend erweitert und in ihren allén Teilen 

bequem gang bar gemacht. 

Ein Blick auf die Planskizze, zeigt, dass die Lőkvölgyer 

Höhle mehreren, sich kreuzenden Spalten, ihr Dasein verdankt. 

Der E ingang und die Hal le entstanden ontlang einer NNW—SSO, 

die beiden seitlichen Felsnischen einer W S W — O N O und der Gang 

einer solchen in O W verlaufenden Spalte. 

Die in der Höhle abgesetzten Ablagerungen lassen sich in 

folgende zwei Schichten einteilen: 

1. Das Gross der Fü l lung besteht aus gélbem und lichtbrau-

nent kalkschuttführendem Höhlenlehm, der überall bis auf den 

Boden reicht und Knochenreste einer hoehglazialen Saugetierge-

sellschaft, insbesondere solche vom Höhlenbaren enthált. Der Höh-

lenlehm ist von mehreren dünneren und dickeren, durch Ka lktuf f 

gebundene Schuttstraten durchsetzt. Im linkseitigen Lau f des Gan-

ges fanden wir in der Fü l lung auch fluviati le Absatze, nament-

licli Schotter und Schlamm eingelagert; ein Zeichen, dass diesen 

Gang seiner Zeit ein Bach in ONO--WSW-licher R ichtung durch-

flossen hat. 

2. Den pleistozánen Höhlenlehm bedeckte eine ca. 20 cm 

dünne sehwarze Humusdecke. Im Vorhof erreicht der Humus eine 

Dicke von l in und ist in seinen tieferen Part ién braun gefarbt. 

In der hcllbraunen Schichte der Lőkvölgyer Höhle lagen 

iuassenhaft die Knochenreste von: 

Ursus speiaeus Rosenm. Felis spelaea Goldf. 

Canis lupus L. Felis silvestris Schreb. 

Vulpes vulpes L. Lepus sp. 

Martes martes L . Cervus elaphus L. 

Meles meles L. Rupicapra rupicapra L. 

Hyaena spelaea Goldf. tíison priscus Boj. 

Auffal lend gross ist die Zahl der Jungbaren und der klein-

dimensionierten adulten Knochen. Wie bei der Beurtei lung der 

Barenreste der Mussolinihöhle, taucht auch hier das Problem auf, 

ob diese kleinen Knocheaireste schwachen Weibchen oder einer 
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neuen Rasse oder Vari tat angehörenf Die einzelnen Záhne zeigen 

in dieser Hinsicht garkeine Unterschiede, einige kleindirnensio-

nierte Molaren sind sogar starker differenziert, als die Backenzáh-

ne von betráchtlicher Grösse. Der Annahnie, dass die kleineren 

Extrem.itatenfcnochen und Molaren vielleicht einer fremden Höh-

len barenrasse angehören, wiederqoricht die Tatsache, dass im hell-

braunen Höhlenlehm sich zusammen mit diesen kleindimensionier-

ten Resten die plumpen, gedrungenen, grossen Knochenbruehstük-

ke unseres Höhlenbáren fanden. Ausserdem konnte ich auf Grund 

meiner eingehenden Studien feststelleiii, dass der sexuelle Grössen-

unterschied beim Höhlenbáren nahe 30 % erreichen kann. Ich halté 

es deswegen auch in dicsein Falle wahrscheinlicli, dass die kleine-i 

adulten Knochenreste von schwa^hen Weibchen stammen, was auch 

die vielen gefundenen Milchcaninen unterstützen. Die Höhle konn-

te einstmal ein beliebter Schlupfwinkel der gebárenden Weibchen 

sein. Ausserdem jagte der Urmensch in erster Reihe auf Jungba-

ren und schwachen Weibchen. 

Ganz áhnlich steht es mit den Wolfresten aus der Lőkvöl-

gyer Höhle. Der überwiegende Teil der Reste bleibt unter dem 

Durchschnitt unseres pleistozánen Wolfes. vNeuerdings befasste 

sich Dr. Julius Éhik cingehend mit dem Problem unseres kleinen 

„Rohrwolfes", welchen er für eine Phantasie-Gestall ansieht und 

mit der grösseren Form des europaischen Schakals zu identifizie-

ren Versucht. Diese Erk larung wird durch die Tatsache kompli-

ziert, dass ich aus dem ungarischen Pleistozán nunmehr auch den 

Schakal beschrieben habe. Ausserdem weisen die kleinen Wolfs-

knochenreste keine Schakalcharaktere auf, weiter kommen die 

kleinen und grossen Wolfsreste nebeneinander vor, was mehr dafür 

spricht, dass der betrachtliche Grössenunterschied zwischen den 

Wolfsrestcn ebenfalls dem Sexualdimorphismus zuzuschreiben sei. 

Die Tiergemeinschaft der Lőkvölgyer Höhle gruppiert sich 

in Tiefland und Waldbewohner. Die einzige alpine Form ist die 

Gemse, wáhrend arktische bzw. Tiundraelemente abwesend sind. Es 

handelt sich unt eine Hochglazialfauna und zwar um die des Pro-

tosolutréen, was durch die zum Vorschein gekommene, schöne, 

schfanke Blattspitze bewiesen wird. Diese beiderseitig gut bearbei-

tete Chalzedon-lUattspitze gleicht vollkcmmen denen aus der Sze-

leta- und Ballahöhle. Es fanden sich auch mehrere Quarzabsplis-

se, von denen einige den Eindruck machen, als wáren sie artefi-

ziell bearbeitet, doch kann es sich auch um natíirliche Auskerbun-

gen handeln. 

Unter den bekannten ungarischen Protosolutréen Faunén ist 

die aus der Lőkvölgyer Höhle die einzige, welche garkeine arkti-

sche Formen aufweist. Da sonst das Ren- obzwar in kleiner Indi-

viduenzahl, — in unseren übrigen Aurignacien- und Protosolutré-

en-Ablagerungen a.nzutreffen ist, kan ich das Fehlen dieser Art 

hier nur irgendeiner bioökologischen Ursache zuschreiben. 

\ 

v 
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ERKLÁRUNG DER FIGUREN IM UNGARISCHEN TEXT. 

Fig. 1. Panorama von Felsőtárkány. 

F ig . 2. E ingang zun Bervahöhle vor der Grabung. 

Fig. 3. E ingang zur Bervahöhle von Innen naeh Aussen. 

Fig. 4. Uas Innere der Bervahöhle mit dem oberen und unteren 

Bach beeken. 

Fig. 5. Bervahöhle. l = Kleine Knochenspitze; 2 — Vulpes vul-

pes L. Unterkiefer eines jungen Tieres mit beiden Mildli-

zahnen und dem hinteren definitíven Reisszahn. o — Pu 

torius putorius L. Schádelfragm. —Al les natlirl. Grösse. 

Fig. 6. Grundriss und Lángschnitt der Bervavölgyer Höhlung. 

A Vorhof; B = Innerer R a u m ; C = Kamin . 1 = he 11-

brauuer Höhlenlehm; 2 -= Gelber Ton; 3 = Schwarzer 

Humus. 

Fig. 7. E ingang zur Bervavölgver Höh lung vor der Grabung. 

Fig. 8. E ingang zur Bervavölgyer Höh lung nach der Grabung. 

Fig. 9. E ingang zur Bervavölgyer Höhlung von Innen nach Aus-

sen. 

Fig. 1U. Arctomys primigenius Kaup . aus der Bervavölgyer Höh-

lung. 

Fig. 11. Knochenartefakte aus der Bervavölgyer Höh lung . 1 —-

Knocbenstab; 2 = Knochensclunalle; 3 = Knochenspitze. 

Alles natlirl. Grösse. 

Fig. 12. Grundriss und Lángschnitt des Mészvölgyer Felsloches. 

1 = Sefti warzer Humus ; 2 —Braune r Humus ; 3 = Gelber 

Ton. 

Fig. 13. Panorama des Tales Mészvölgy. 

Fig. 14. Grundriss und Langssschnitt der Mészvölgyer Felsnische. 

1 = Brauner, gelbgefleckter Ton; 2 = Grauer Humus ; 

3 = Schwarzer Humus . 

Fig. 15. E ingang zum Mészvölgyer Felsloch. 

Fig. 16. Grundriss und Lángschnitt der Mészvölgyer Kloinnische. 

1 = Hellbrauner Ton; 2 = Schwarzer Humus. Gegrabe-

ner Teil schraffiert. 

Fig. 17. Grundriss, Langssehnitt und Querschnitt des Mészvölgyer 

Durchganges. A = U n t e r e r , B = Oberer Abschnitt; C = 

Fudlisloch. 

Fig. 18. Grundriss und Langssehnitt des Tibahegyer Felsloches. 

A = Ausserer Raum ; B = Nische; G = Innerer Raum. 

1 — Gelber Ton; 2 = Rötlich-brauner Humus ; 3 = 

Schwarzer Humus. Gegrabener Teil schraffiert. 

Fig. 19. E ingang zum Tibahegyer Felsloch. 

Fig. 20. Grundriss und Langssehnitt des Arnóekőer Felsloches. 1 = 

Tuffiger Ka i k ; 2 = Hellbrauner kalkiger Ton; 3 = 

schwarzer Humus. Gegrabener Teil schraffiert. 

Fig. 21. Das Arnócköer Felslodh von Innen. 
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Fig. 22. Arnóckoer Höhle. 1 = Putorius (?) Lutrcola (?) Schádel-

delf ragment (Humus); 2 = Knochenknopf ? Pleistozán 

Nat. Grösse. 

Fig. 23. Umgebung der Tárkányer Höhle. 

Fig. 24. Tárkányer Höhle. E ingang in den linkseitigen Gang. 

Fig. 25. E ingang zur Tárkányer Höhle. 

Fig. 21. E ingang zur Vaskapuhöhle vor der Grabung. 

Fig. 27. E ingang zur Vaskapuhöhle wahrend der Grabung. 

F ig . 28. Vaskapuhöhle. 1 = Colobotis rufescens Kup . et Blas. Fe-

murf ragment. Nat. Grösse. 2 = Evotomys glareolus 

Schreb. Kauf láche des untern Molars. Cs. 10-mahl ver-

grössert. 

Fig. 29. Vulpes vulpes (crucigira) Bechst. Unterkieferfragment 

aus der Vaskapuhöhle. 

Fig. 30. E ingang zur Lőkvölgyer Höhle vor der Grabung. 

Fig. 31. Eingang zur Lőkvölgyer Höhle nach der Grabung. 

Fig. 32. E ingang zur Lőkvölgyer Höhle von Innen nach Aussen. 

Fig. 33. Lőkvölgyer Höhle. Das Ende des linken Ganges. 

Fig. 34. Lőkvölgyer Höhle. 1 = Felis silvestris Schreb. Ulnafrag-

inent; 2 = Canis lupus L. Fibulafragment . Nat. Grösse. 

ERKLÁRUNG DER KARTENBEILAGEN. 

I. = Übersichtskarte des Höhlengebietes von Eger. 1 : 50,000. Gez. 

Dr. J . Kerekes 1937. 

I I . = Vaskapuhöhle. Grundriss und Lángssehnitt. Aufg. Dr. O. 

Kadié 1933. A = Vorhof; B = Nische; 1 = Rötl ichbrauner Ton; 

2 = Gri indlichgrauer Ton; 3 = Hellbrauner Ton; 4 = Schwar 

zer Humus. Gez. Dr. M. Mottl. 

I I I . Grundriss der Tákányer Höhle. Aufg. Dr. O. Kadié 1933. A = 

= Vorhof; B = Grosses Tor; C = Grosse jNische; D — Linker 

Gangabschnitt; E = K a m i n ; F = Rechter Gangabschnitt ; 

G = Kleines Tor; H = Kleine Nische. Gez. Dr. M. Mottl. 

IV. = Profilé der Tárkányer Höhle. Aufg. Dr. O Kadié 1933. A = 

= Vorhof; C = Grosse Nische; ÍD = Linker Gangabschnitt ; 

E = Ka rm i n ; F = Rechter Gangabschnitt . Gez. Dr. M. Mottl. 

V. = Grundriss der Lőkvölgyer Höhle. Aufg. Dr. O. Kadiő 1933. 

A = E ingang ; B = Hal le ; C = Kleine Seitennische; D — 

= Grosse Seitennische; E = Linker Gangabschnitt ; F = Rech-

ter Gangabschnitt ; G = Hintere Nische. Gez. Dr. M. Mottl. 

VT. = Profi lé der Lőkvölgyer Höhle. Aufg. Dr. 0. Kadié 1933. 1. = 

= Schwarzer Humus ; 2. = Brauner Humus ; 3. = Hel lbrauner 

Ton; 4 = Kalkkies. Gez. Dr. 3/. Mottl 



1 = Középnagyságú, széles hegy; Berva-b. 2=Protoszolütrei levélhegy; Lőkvölg>i-b. 3 = 
Ursus arctos L. foss. kézközépcsont; Arnóckői-b. 4=Cervus (maral ?) első ujjperc; Berva-b. 
5 =Equus woldrichi Ant. alsó, elülső, bal zápfog; Berva-b. 6=Ugyanaz, de jobboldali. 
7=Meles mele-t L. jobboldali [állkapocság; Berva-b. — Fot. Dömök. T. Term. nagyság. 
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V I I . = Grundriss und zwei Querschnitte der Bervahöhle. Aufg. Dr. 

O. Kadic 19?3. A = Vorhof. B—C = Gang. D = Schacht. E -

Brlicke. F = Fuchsloch. Gez. Dr. M. Mottl. 

V I I I . = Lángschnitt und Querschnitt der Bervahöhle. Aufg. Dr. 

0 Kadic 1933. A = Vorhof. B—C = G a n g ; 'D ^ Schacht. E =: 

Briicke. 1 = Hellbrauner, sandiger Ton. 2 = Hellbrauner 

Höhlenlehm. 3 = Schwarzer und brauner Humus. Gez. Dr. 

M. Mottl 

TAFELERKLÁRUNG. 

Palaolitische Steingerate und Knochen aus den Tórkányer Höhlen. 

1 = Mittelgrosse, breite Spitze aus der Bervahöhle. 

2 = Protosolutréen-Blattspitze aus der Lokvölgyer Höhle. 

3 = Ursi0 arctos L. foss. Metacarpale aus der Arnóckőer Höhle. 

4 = Cervus (maralf). Erste Phal lange aus der Bervahöhle. 

5 = Equus woldrichi Ant. Unterer, vorderer, linker Molar aus der 

Bervahöhle. 

(i = Equus woldrichi Ant. Unterer, vorderer, rechter Molar aus 

der Bervahöhle. 

7 = Meles meles L. Kechtseitiger Unterkieferast aus der Berva-

höhle. 

Fon. Frau Therese Dömök. Sámtl iche Abbi ldungen in natürlicher 
Grösse. 




