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E L Ő S Z Ó .

Jelen művem megírásánál czélul tűztem ki, hogy az aggteleki barlangot, hazánknak e 

világhírű természeti nevezetességét főbb vonásaiban megismertetve, a benne eszközölt ásatásaim 

eredményét, a lelt őskori tárgyak minél kimerítőbb s részletezőbb leírásával s bű ábráival, 

az illető szaktudomány avatottjainak bemutassam.

Szem előtt tartva a még eddigelé homályos vagy épen megfejteden kérdések kellő meg

világosítását és megfejtését, magamat elismert tekintélyű kül- és bel-földi szaktudósokkal tettem 

érintkezésbe.

Az emberi csontvázak általános és részletes jellegzésére dr. Kollmann müncheni, —  

ViRchow berlini —  és L enhossék J ózsef budapesti tanárokat kértem fel.

A fogak jellemzését és az életkor meghatározását dr. I szlay József fogorvosnak 

köszönöm.

A lelt vázak csontállományáról s azok méreteiről dr. Szentgyörgyi W eiss József 

budapesti gyakorló orvos volt szíves véleményt adni.

Hazánk őskori növényzetét illetőleg a barlangban talált szenesedett magvak megis

mertetésére dr. D eininger I mre m.-óvári akadémiai tanár vállalkozott.

Ugyancsak a barlangban lelt állatcsontokról dr. Órley s azoknak válfajairól 

dr. R ütimeyer báseli tanár volt szíves szakvéleményt nyújtani.

A vegyészeti elemzéseket dr. Kosutány m.-óvári akadémiai tanár eszközlé.

A kövek nemeinek meghatározását és a cserepek mikroskopikus megvizsgálását 

dr. Szabó József budapesti egyetemi tanárnak köszönöm.

Jelen munkámnak ez alakban s terjedelemben való megírását, csakis ily jeles és tekin

télyes erők hozzájárulása tette lehetővé.



VI ELŐSZÓ.

Ez alkalommal szintén hálás elismerésemet kell nyilvánítanom B aksay aggteleki ref. 

lelkész úrnak azon buzgó támogatásért és szíves segédkezésért, melyet ásatásaimnál tanúsított.

Végül köszönettel tartozom hazánk két archaeologiai kitűnősége P ulszky F erencz 

m. nemz. múzeumi igazgató és T orma K ároly budapesti egyetemi tanár uraknak, kiknek jelen 

munkám a m. t. Akadémia részéről véleményezés végett kiadatván, azt elfogadásra ajánlották.

Biztosabb következtetések szempontjából kül- és bel-földi szakmunkák felhasználásával 

az összehasonlító módszert követtem, a részletek előadásában pedig ásatásaim s az azok folytán 

felmerült eredmények sorrendjét igyekeztem megtartani.*)

Báró Nyáry J enő.

*) A tárgyak méreteinél egységül a centimétert vettem, ennek tizedesét a millimétert 1/10 vagy 0.1 cm.-el jelezve.
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B E V E Z E T É S .

A magyar történelmi társulat, történelmi adatok összegyűjtése czéljából évenként kiránduláso
kat tesz az ország különböző vidékeire. 1876-ban Gömörvármegyét választá búvárlatai színhelyéül.

A tudományos anyag kikutatására három bizottság alakúit: két történelmi, s egy régészeti. 
A régészeti bizottság szakvezetésem alatt: dr. Thallóczy Lajos, társulati segédtitkárból s Töttösy Béla 
társulati tagból állott.

E kirándulás előmunkálatai alkalmával, mint az utóbb említett bizottság elnöke, főleg azon 
körülménytől indíttatva, hogy hazánkban a barlangokban archaeologiai szempontból eddigelé vajmi kevés 
ásatás történt, a vármegye alispánját megkerestem, hogy az aggteleki világhírű barlangban, általam kijelö
lendő helyeken, tudományos ásatások eszközlését engedje meg.

Szontagh Bertalan, a tudományokat kedvelő, buzgó alispán, egyszersmind aggteleki földbirto
kos, ehhez készséggel nyújtván segédkezet, lehetővé tette az ásatásoknak azonnal foganatba vételét.

A bizottság a. é. augusztus 23-án érkezett Aggtelekre.
Az ásatások másnap megkezdetvén, három napon át szünetlenűl folytak. A munkaerő mind

össze hatvan munkásból állott, s ehhez képest a munkások három csoportra osztatván, minden csoport 
húsz munkást számlált.

A Z  A O U T IX K U  BARLANG M IN T  ÖBRURI T L U B T Ö l



I.

AZ EURÓPAI BARLANGOKRÓL,
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL MAGYARORSZÁGRA.

Az emberi nem ősi történetét az iszaprétegek (Schwemmgebilde), folyók mentén elterülő völ
gyek, s barlangok felkutatása után lehet csak tisztán megírni. E szempontból érdemli meg a figyelmet: 
Aggtelek.

A barlangkutatás nem régi keletit. Bizonyos félelem az üregek titokzatosságától tartóztatá visz- 
sza a búvárokat a kutatástól. W. Boyd Dawkins a barlangokról s Európa ős-lakóiról1 szóló becses mü
vében azt írja, hogy az utóbbi két században a nyereségvágy törte meg a barlangok csöndjét. Egyszarvú
nak (unicornu fossile, Einhorn) szarvát s «ebur fossilet» keresgéltek a barlangokban. Az egyszarvú 
szarváról s az ebur fossile-ról rendkívül sokat tartott a kuruzslás. Mérgezés, nehéznyavalya s egyéb bajok, 
úgy hivék, mind megsemmisülnek hatásuk alatt. Ezért aztán átkutatták a Harzhegységben, a Franczia- s 
Magyarországban lévő barlangokat. Ez a kutatás vezetett az elefánt, az oroszlán s a hyäna ásatag csont
jainak föllelésére a németországi barlangokban.

Dr. Gesner figyelmezteté legelőször a közönséget, hogy a kereskedésekben az egyszarvú foga 
helyett elefánt s egyél) ásatag állat fogait kapja; mindamellett ö is rendíthetlenül hízott ezeknek gyógy- 
hatásában.

A XVII. század vége felé nagy hírre jutott a Harzhegységben levő Blankenburg melletti 
Baumann-barlang, melyet dr. Behrens, Leibnitz, De Luc, Cuvier és mások írtak le. A magyarországi 
barlangokról Patterson Hayne már 1672-ben tesz említést. Hazai barlangjaink közül legelsőbben 
azokat kutatták át, melyek a Kárpátok déli lejtőin vannak, s minthogy ezekben temérdek ásatagcsontokat 
leltek, a vidékbeliek e barlangokat sárkánybarlangoknak, a lelt csontokat pedig sárkánycsontoknak 
nevezték. Cuvier a csontokat a kihalt barlangi medve (ursus spelams) maradványainak ismerte föl. 
(Cuvier «Oss. foss.»» Vol. IV. p. 290). Brüekmann Magyarország barlangjainak leírásában, mely a breslaui 
gyűjteményben 1732-ben jelent meg, a 628. lapon magyarázza, hogy a Magyarország barlangjaiban lelt 
őscsontok semmiben sem különböznek a Harzhegység barlangjaiban talált állatcsontokétól.2

Mindazáltal a XVII. században még minden rendszer nélkül ástak, a barlangoknak rendszeres 
vizsgálása csak a XVIII. század végén kezdődik. Francziaország barlangjait Müggendorf vidékén. 1774-ben 
Esper, 30 évre reá Rosenmüller és 1810-ben Goldfuss ismertették. E barlangok közül legnagyobb hírre 
vergődött a gailenreuthi, hol Cuvier hyäna, oroszlán, farkas, róka, őz és rozsomák (Viel írass) s Busk 
medvét, iramszarvast, lovat és wisentet említ.

* W. Boyd D aw kins: «Die Höhlen und die Ureinwohner Europas«. Aus dem Englischen von Dr. J. W. S prengel. 
9 —17. 11. Lipcse. * «Erd. Muzeum-Egylet Évkönyvei» II. köt. t. a z . Jelentés Oncsásza csontharlung megvizsgálásáról és össze
hasonlító tanulmány az ott gyűjtött Ursus spelaous Blmub csontvázáról. Dr. K och A ntal, Dr. D ezső B éla 111. lapon.
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Nagybritanniában a devonsi mészkőben Whidbey 1816-ban fedezte fel az orestoni barlangot. 
Az itt lelt csontokat Home határozta meg, mely az orrszarvúnak e vidéken való egykori tartózkodásáról 
tesz bizonyságot.

Ennél nagyobb feltűnést keltett az 1821-ben felfedezett kirkdalei barlang. A mint erről 
Buckland értesült, azonnal a helyszínére sietett s kutatásait a következő évben «Philosophical Transactions» 
czímü munkájában tette közzé. Többek közt leírja, hogy e barlangban hyänák tanyáztak; az orrszarvú, 
mammuth, éber, wisent és ló csontjait i>edig összetörve s megrágva találta. Említett állatok,'melyek azon 
a vidéken utódjaikban jelenleg is még élnek, okvetlenül Yorkshireben tartózkodtak.

Buckland később más barlangokat is átkutatott, s Németországban tudományos ásatásokat esz
közölt. Tanulmányainak eredményét kiadta 1822-ben «Reliquiae Diluvianae» ezímü nagyszabású munká
jában, melylyel a barlangi kutatásoknak tudományos alapját tette le. Ez időtől kezdve sorra követték 
egymást Nagybritanniában a barlangfölfedezések. A híres kentucky-i barlangban találta Enery, ásatag állat
csontok közt az első tűzkő-szerszámot. De akkór az előítélet még oly nagy volt az ellen, hogy a kihalt 
állatokkal egyidejűleg emberek is éltek, hogy Buckley is ellene nyilatkozott. Ugyde az ásatások mégis 
azon eredményre vezettek, hogy Angliában a később kihalt gyapjas orrszarvú és a mammuthtal egyidejűleg 
egy másik állatcsoportozat élt, mely később részben meleg, részben hideg éghajlatot keresett föl; a foltos 
hyäna és víziló Afrikába; az iramszarvas és a havasi mormota hidegebb éghajlat alá költözött.

A brixhami barlangnak (1858.) a Royal Society és a geológiai társulat által történt fölfedezését 
tudományos vívmánynak tekintették. Pengelly vezetése alatt találtattak veres agyagföldben, hyäna-, 
orrszarvú- és mammuth-csontok közt, stalagmit-réteg alatt tűzkőből készült szerszámok, melyek arról tettek 
bizonyságot, hogy azon kihalt állatokkal egyidejűleg emberek éltek. 1

Abbevilleben 1847-ben Boucher de Perthes kihalt állatok csontjai közt durva kőszerszámokat 
fedezett föl, de Francziaországban fölfedezését ép úgy nem méltatták figyelemre, mint Enery fölfedezéseit 
Angliában. Hasonló körülmények közt talált dr. Rigollot Bigolli kőszerszámokat a folyam medrében, 
Amiens vidékén.3

Dawkins 1859. decz. havában AVilhamson közreműködésével, a somerseti grófságban Wells 
mellett, a wookeyi üregben levő hyana-tanyát vizsgálta meg; ott mammuth, hyäna, gyapjas szőrű orrszarvú, 
(wollhaariges Nashorn) s egyéb állatok csontjai közt tűzkő-szerszámokra akadt; ásatásait azóta folytatván, 
fáradozásait szép siker koronázta. 1869-ben a dcnbinghshirei temetkezési barlangot fedezte föl s azon 
eredményre jutott, hogy ezt a barlangot a neolith kökorban egy ibériai vagy bask népfaj lakta.

Nagy hírnévre vergődött a kenti barlang is, melynek kutatását 1865-ben az angol természet
vizsgálók társulata eszközlé. Egyébiránt e barlang mai napság sincs még egészen átkutatva, folyvást talál
nak roppant mennyiségben tűzkő- és csont-szerszámokat, hyäna, orrszarvú, barlangi medve, ló és más 
állatok csontjait. 3

Angliában Buckland, Németországban Goldfuss ásatásai, Cuvier munkája «Ossemens fossiles» 
nagy befolyással voltak a francziaországi barlang-ásatásokra.

Midőn Serres 1847-ben a pontili (Herault) barlangban ásatott, itt ugyanazon eredményre 
jutott, a melyre az angliai kenti barlangban, t. i. a felső neolithkori réteg alatt, a paheolith réteg feküdt.

1800-ban a Lartet tanár által megvizsgált barlang bizonyítékát nyújtá annak, hogy a kihalt 
ősállatokkal egyidejűleg emberek éltek. 4

Három évre ezután ugyancsak Lartet, Christy társaságában megvizsgálván a périgordi barlangot, 
az emberiség őstörténelmére nézve fontos fölfedezéseket tett. Dawkins szerint, ha az ott talált szerszámo-

1 P en g elly  «Literature cm Keut’a Cuvern»Dovonahire Association, 1868—69. «Kent’a Hole»; lecture delivered in Huhne 
Town Hall, 1872. a Comptea Rendua 1817. pp. 619—50, 1864. p. 230.

8 »Rep. Brit. Assoc.» 1865—72. * • Ann. dea Sc. Nat. Zool.» Sér. IV. t. XV.
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kát és fegyvereket összehasonlítanák a mostan élő vad népekéivel, azon következetésre kellene jutni, hogy 
azon barlangi ősnép az eskimókkal rokonságban volt. 1

Lartet, Lyell és mások az aurignac-i, cro- magnon-i barlangokban lelt vázakat a palaeolith réteg 
felett találták.

Meg kell még említenem Belgiumot. 2 Schmerling 1833-ban és 1834-ben ismertette a Maas 
folyam mentén levő csontbarlangokat. Talált ezekben mammuth, orrszarvú, barlangi medve, és hyäna 
csontokat. Azon fölfedezése által, hogy az eugisi és engishouli barlangokban tűzkő-szerszámok és emberi 
vázak kihalt ősállatok csontjaival fordultak elő, azon következtetésre jutott, hogy azon kihalt ősálla
tokkal egyidejűleg itt emberek éltek. 1853-ban Spring tanár 8 a chauvaux-i barlangban összetört és égetett 
gyermek- s asszony-csontokra akadt,miből következtető, hogy e barlangot emberek lakták; minthogy pedig 
ezekkel simított kőszerszámokat talált, a neolith kőkorból valóknak állítja.

A déleurópai barlangokat főleg 1829-ben kutatták át, a csontokat czukor finomításra használan
dók. Dr. Falconer 1859-ben a siciliai barlangokat, ugyanaz évben Spratt kapitány a gibraltári barlangokat 
megvizsgálván, azokban afrikai elefánt, serval, s más ez idő szerint Afrikában élő állatok csontjait fedez
ték föl. Ennek nyomán fontos felderítést nyertünk a pleistocán időből a középtenger (vidékének) föld
rajzára nézve.

Felettébb érdekes leírást olvashatni dei Lincei közleményében, Issei genuai egyetemi tanár által 
a piemonti Liguria csontbarlaugjaiban eszközölt ásatásairól. E barlangokat ősidőkben egy félig vad 
törzs lakta.

Minthogy Issei nephritből készült szerszámokat talált, ebből azt a következtetést vonta, hogy a 
barlanglakók azokat kereskedés utján kapták, miután tudvalevőleg, nephrit nemcsak Liguriában, hanem 
Olaszországban sehol se található, s természetes tanyáját Ázsiában kell keresni.

Issei a csontvázakban a Quatrefages és Hamy által leirt cro-magnoni emberfaj typikus jellegeit 
ismerte fel. Ez az emberfaj Európában nagyon el van terjedve, s azt vélik, hogy Euphrates keleti lapá
lyaiból nyugatfelé nyomultak s Olaszország éjszaki részét, Galliát, a brit szigeteket és Finnországot 
árasztották volna el, de hogy később megint délnek húzódtak és a középtengermelléki országokban és 
Ejszak-Afrikában telepedtek meg, hol ez az emberfaj még most is föllelhetö. 4

A magyarországi barlangokról, mint fennebb láttuk, tudva volt, hogy azokban kihalt állatok csont
jaira akadhatni; e barlangok közűi mintegy 20 évvel ezelőtt Petényi Sámuel több nagyobb barlangot 
ásatott fel s őslénytani szempontból ásatásairól érdekes munkát írt. Halála után az erről szóló kéziratot 
véleményezés s újabb kutatások följegyzése tekintetéből, a m. t. Akadémia Ivubinyi F er e n c z  akadémiai 
tagnak adta ki, kinek elhunyta alkalmával azonban elveszett. Tanulságos ásatásokat eszközölt Iíubinyi 
Ferencz a liptó-megyei deményfalvi barlangban, az őslénytanra fordítván ügyeimét. Földtani szempontból 
Szabó József és mások foglalkoztak barlangok kutatásával. Az 1877-ki erdélyi múzeum-egylet évkönyvé
ben az Oncsásza csontbarlang megvizsgálásáról dr. Koch Antal, 5 és dr. Dezső Béla 6 kolozsvári egyetemi 
tanárok értekeztek.

Rómer Flóris volt első, ki a magyarországi barlangokról és sziklaüregekröl ismertetést írt, 
megkülönböztetve az erődített, lakó- és menedék-helyeket a temetkezési helyektől és szent-hajlékoktól. 7 
Rómer szerint Hont-megyében a palásthi határban, Teszér mellett vannak barlangok, melyekbe a

1 «Reliquiae Aquitanicio.»
s «Recherches sur les Oss. foss. découverts dana les Cavernes de la Province de Liége.»
8 «Bull. de 1’Académie Royal de Belgique» sér. I. t. XX. p. 427. 1853 ; sér. II. t. XVIII. p. 479. 1804; t. XXII. 187. 18G0. 
* «Természettudományi Közlöny« 1879. XI. köt. 116. füzet. 160. lap.
8 «Oncsásza csontbarlangnak és vidékének helyrajzi és földtani leírása.»
8 *Az Ursus spelaeus és Ursus Arctos L. csontvázairól, összehasonlító tanulmány.»
7 «Arch. Köziem.» VII. köt. II. füzet «A barlangokról, nevezetesen a magyarhoni barlangokról». R ömer F lóris.
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tatárjárás alatt az emberek visszahúzódtak; az előbbiben, mondja ifj. Kubinyi Ferencz, hogy kőpadok is 
léteznek, melyek ágyakul szolgálhattak.

A károlyvári parancsnoksági területen van a buzini barlang, mely a hegyoldalán, nem messze a 
régi vártól fekszik. A benne látható falak és gerendákból gyaníthatjuk, hogy itt valamikor emberek 
tanyáztak. 1

Fontos volna az alsó szentiványi földüregek tudományos megvizsgálása. Szent-Ivány, r Fe
hérmegye határszélén fekszik. A Kaucza nevű hegynek délnyugati oldalán van a barlang nyílása, 
melyből egy szobába érünk, hol hasonló három nyílás van, bármelyik nyíláson menjünk tova, ismét egy 
szobába jutunk, melyből ismét három nyílás vezet, s ez így megy tovább, majdnem a végtelenig. Némely 
szoba meszelve volt, némelyikben azonban csak fehér keresztek voltak a falra festve. a

Kiváló érdeket nyújt a pozsony-megyei fehérhegyi falucska, melyről Ipolyi úgymond: «István- 
falva (Stepanon) őskora egy sajátságos emlékével bír. A magas halmon álló templom alatt, a hegyekbe 
befúrt különös lakocskák és házikók egész csoportját csodálhatja az utas, melyek vagy négy sorban való
ságos terrasirozott utczákat képeznek.» 8

Legfeltűnőbb azonban az ó-básti Pogányvár, mely magas lapályt mutat, körülvéve cyclopsféle 
4 öl szélességű kőfallal. A falak akkép készültek el, hogy nagyobb s kisebb darabokra tört köveken addig 
tüzeltek, míg azok össze nem forrtak egymással. A hegy délkeleti oldalát három terrasirozott magaslat 
védte, magasságuk két, szélességük öt, hosszaságuk ötven öl. Oldalán a sziklafal oly meredek, hogy azon 
oldalról megtámadástól nem lehetett tartani. A terrasirozott rész s a meredek kőszikla közt volt a bejárás, 
melyet a nép vaskapunak nevez. 1 A meredek sziklafal alatt, lenn a mélységben, látjuk a roppant nagy 
egymáson heverő sziklákat, melyek vulcanicus eruptiók következtében váltak el. Midőn e kősziklák 
közt kutattam, sötét üregfélék tűntek szemembe. Azokba bemenvén, száznál több barlangot jártam be. 
A barlangok egymás felett emeleteket képeznek. Ásatásokat eszközölvén, azokban bronz- és vaskorszak- 
beli tárgyakat, állatcsontokat s temérdek edényt találtam. Az edények vaskorszakbeli motívumokkal vannak 
ellátva, többnek alján a négy küllös kerék ékítmény látható.

Előfordultak itt simított kőszerszámok, melyek azonban nem a kőkor, hanem a bronzkorból 
valók. Egyébiránt időm nem engedé e barlangokat teljesen átkutathatni, pedig tudományos átvizsgálá
suk annál is inkább kívánatos volna, miután a Pogányvár tetején, mesterséges halmok vannak. 5

Hazánkban több jelentős csontbarlang van, ezek közt első sorban a bihar-megyeiek említendők: 
Igricz, Pestere, Funácz, Rézbánya melletti Tibakoj, Kimpanyaszka, a meziádi nagy csepegőkő-barlang. 
Nagy kiterjedésű barlangok a hermaneczi (Beszterczebánya mellett), a demanovi Liptó-megyében, az 
abaligeti Baranya-megyében.

A szél-és öldösö levegőjű barlangok, minő Erdélyben a háromszéki Jorja faluban a Büdösbarlang, 
lakhatlanok lóvén, a régészetre nem bírnak annyi érdekkel, mint azok, melyek embereknek és állatoknak 
szolgálnak menedék- és búvóhelyül. Ezek vagy a szikláknak előhajlása által fülke alakú üreget képeznek, 
vagy a hegyek belsejében kisebb nagyobb alagutakkal és termekkel bírnak, és az embereknek 1. természetes 
lakást, 2. erődöt, sőt igen gyakran 3. sírt is adtak, a keresztyén korszakban pedig egyházi czélokra is 
használták. 6

Tudtommal archoíologiai tekintetből eddigelé csak hét jelentős barlang-ásatás történt; Majláth

‘ W indisoh «Magazin» III. 443. 1.
* «Arck. Értesítő» V. köt. 214. lapon. «A szent-iványi földüregek.» H attyuffy D ezső.
8 «Arch . közlemények» VII. köt. II. füzet, 118. lap.
4 «Arck. Értesítő* 1872. VI. köt. 165. 1. *A sőregi várkegyen talált régiségekről.* B. Nyárt J bnö. 
6 «Századok* 1871. évfolyam. ,
* «Arck. közlemények» VII. köt. II. füzet. 112. lap.



6 az európai barlangokról.

Béláé a liptó-megyei liszkovai barlangban, 1 Lóczyé ugyanott, a 8 Badányi Mátyásé 4 a szepes-megyei hali- 
góczi barlangban. A magyarországi Kárpát-egylet évkönyvének V. folyamában, mely Iglón 1878-ban 
jelent meg, a 248. lapon dr. Pelech E. János értekezik a straczenai völgyről, s a dobsinai jégbarlangról.

Torma Zsófia a  A nándori barlangcsoportozat»czímü ismertetésében tanulságosan írja le dús ered
ményű kutatásait. A dr. Roth Samu által eszközölt ásatás a szepes-megyei porácsi barlangban, melyet a 
nép sárkánylyuknak (Sarkanova djera) nevez, s ezen néven már régóta ismer, s végül az aggteleki barlang, 
melyben valamennyi közt az ásatás legsikeresebb volt. Ásatásaim eredményéről a Budapesten 1876-ban 
tartott embertani és régészeti nemzetközi congressus szept. hó 11 -ik ülésén tettem jelentést. 5

1871-ben fedezte fel Krecsméry Károly, Rózsahegy város polgármestere, a Liszkova hegységhez 
közel fekvő baráthegyi barlangot. E barlang első ismertetését Majláth Bélának köszönhetjük. Majláth 
talált egy neolithkori koponyatöredéket s kőtárgyakat. Később a természettudományi társulat Lóczyt 
bízta meg e barlang felkutatásával. Lóczy 1876-ban augusztus hó második felében meg is kezdte az 
ásatást 8 10 napon át összesen 60 emberrel dolgoztatott.

Midőn 1874. jul. havában Badányi a haligóczi barlangban ásatott, barlangi medvecsontok közt 
tűzkő-szilánkokkal egy igen érdekes, zöldes színű tűzkőből készült hosszú kést talált, mely tárgyakat a 
Budapesten tartott őstörténelmi s embertani congressnson “ bemutatta s a m. n. múzeumnak engedte át.

Az Iglóhoz 3 óra távolságra fekvő porácsi barlang szűk bejáratát a negyvenes években Mariássy 
Ferencz földbirtokos szélesbítvén, a természettudományi társulat 1878. febr. 20-ki választmányi ülésén 
dr. Roth Samut bízta meg e barlang átkutatásával. Roth talált őslényi maradványokat, barlangi medvét, 
barlangi farkast (Canis spelteus) és barlangi oroszlánt (Felis spelaea) az alji rétegben, míg a felsőbb 
rétegben más állatcsontok közt nagy mennyiségben fordultak elő edénycserepek, köszilánkok s később 
készült csontszerszámok.

Péchy Jenő 1876-ban és 1877-ben ásatott a bihar-megyei barlangokban, a hol is a nagy peste
rei barlangban egész barlangi medvevázakra akadt, emberi müvek azonban nem fordultak elő. Torma 
Zsófia 1877. év tavaszán a lmnyad-megyei Nándor község határában a «Dealu Pesteri# (barlangok hegye) 
nevű 100 méter magas mészszikla meredek oldalán levő barlangcsoportozatot kutatta át s 5 nagyobb 
üregben és 7 odúban ásatott.

Az imént említettem barlangok, kivétel nélkül mészköhegyiek.
Ezeknek fölsorolása után a magyarországi barlangok eddigi kutatásairól megemlékezvén, áttérek 

az aggteleki barlangra.

1 «Areh. közlemények» IX. köt. II. füzet. «Tanulmányok az ember eredetének történetéből.» M. B.
* «Die Liszkovaer Höhle im Baráthegy (Liptauer Comitat). Eine vorgeschichtliche Höhlenwohnung und deren Uebcr- 

reste» von L. von L óczy. Budapest 187S.
3 «Természettudományi Közlöny» X. kötet, III. füzet.
* «Arch. Értesítő» VIII. köt. 203. lapon »A haligóczi barlangról» B adányi M átyás.
8 «Bulletin de la lmitiéino session du oongrés international d’Antropologie et d’Archtoologie préhistorique á Budapest.
4 Congrés international d’Antropologie et d’Archéologie préshistoriquo. Compte Rendus de la huitiémo session. Buda

pest, 1876. I. 32. lapon.



II.

AGGTELEK TÖRTÉNETI VÁZLATA.

A helység neve magában véve már mutatni látszik, hogy nem új telepítvény. Aggtelek, agg és 
telekből van összetéve. Az agg szó értelme: ócska, vén, törődött, régi,1 a telek pedig a szó történelmi értel
mében is oly telepet jelent, melyet többen vagy kevesebben állandó lakhelyül választottak.2 Különben 
Agtelek nevű helység még Szaholcs-vármegyében is létezik. Ez már az Árpádok idejében is szerepel. 
-István ifjabb királynak Mátyás, Senece fiának 1270. tett adományában, midőn az O g te ln k  és D u b r o n  közti 
Csépántelek nevezetű földet a Latorcza mellett neki adományozza.8 ytyfalvának nevezik okleveleink a 
sopronmegyei Agendorfot,1 a g h e m k  (agberek) névvel illetnek egy hevesmegyei berket.6

Ha e természetes etymologizálásból nem is vonhatunk határozott következtetést: annyit azon
ban bizton constatálhatunk, hogy az agg jelzővel illetett helységek legrégibb okleveleinkben előfordulnak.

Aggtelek történetére nézve legrégibb adatot a szóbeli hagyomány szolgáltat. Regélik ugyanis, 
hogy a tatárok dúlása alkalmával sokan a barlangba menekülvén, a tatárok által a száda előtt gyújtott tűz 
füstjétől megfúltak.0 A hagyomány valószínűségét emeli, hogy egykorú források említik azt a körülményt, 
hogy a lakosok barlangokba menekültek. Rogerius említi, hogy ő féltében a Maros mentén «némi vermek»- 
ben lappangott;7 említ gödröket is, melyekbe az üldözés elöl bújt.8

A sajói ütközet után a magyar sereg teljesen szétszóratott. A tatár fősereg együtt maradt; de 
apró portyákat küldött ki üldözésökre. Ez időben történhetett a hagyomány-említette szerencsétlenség. 
Habár akkorbeli vázakra eddigelé nem akadtak is, ez a hagyomány valódisága ellen nem szól, mert a meg
fúltak hulláit, a mint az ellenség elvonult, a még élők bizonynyal nem hagyták eltemetetlenül. Hogy a tatár
járáskor e barlang valósággal menedékhelyül szolgált, az itt lelt tárgyak bizonyítják.

Hunfalvy véleménye szerint «a ragályos betegségben elhalt embereket takarították el ide».9 
E nézetet csak fölemlítjük, positiv alapja nincs.

Aggtelek helység maga a XV. században már jelentősebb hely volt.
A Kecsei nemes család bírta. 1427-ben 26 portát10 említ az adólajstrom, még pedig magna por

tát, mely harmincz dénárt fizetett az évi adó, a Lucrum Camera) (kamara haszna) fejében.11
Mindenesetre eléggé jelentékeny helység, ha tekintetbe veszszük, hogy a többi gömörmegyei 

helység portáinak maximalis száma 51, legkisebb pedig 1 Va porta. Feküdt pedig 1427-ben Szentkirályi 
Som László járásában.

1 A «Magyar Nyelv szótára» I. 43. * U. o. 187, 188. lap. * «Hazai okmánytár» VI. 168. 1. * U. o. V. 451. 1.
5 U- o. VI. 211.1.
“ E  mondát majdnem minden Aggtelokról szóló mű említi; most is élénken él a nép emlékezetében.
I R ouükius : «Siralmas Éneke», lord. S zabó K ároly. 38. 1. 8 U. o. 40. 1.
" A természetvizsgálók gömörmegyei kirándulása. 7.1.

,u M. k. orsz. levéltár, Gömörmegye adólajstroma 12. 1.
II Egy nagy porta, melyen egy terhes szekér ki s befordulni tud. Zsigmond kir. 1411. t. ez. 2. czikkely.
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1431-ben már 34 portát mutat ki az adólajstrom. Bírja Kecsei István.1 Az adóösszeg tehát 7 frt 
80 dénárral, 10 frt 20 dénárra emelkedik.2

A XV. századból ennyi tudomásunk van Aggtelekről.
A XVI. században már nagyon meglátszik a sanyarú idők nyoma Aggtelken is. Még ekkor is a 

Kecseiek birtoka, de portáinak száma fogy.3 1552— 1596. így váltakoznak a porták.
1555-ig egyedül a Kecseiek birtokolták Aggtelket, ettől fogva a Zsényiek is szerepelnek ne

hány portával.

Kecsei . Zsényi
1559:6 1566:5 1555:5 1573:37*
1552:57* 1567:8 1567:67* 1596:3
1555:8 1570:6 (2 zsellér)

Megjegyzendő, hogy a kimutatott években volt a porta-összeirás, tehát ezek a következőig 
érvényben voltak.

A XVII. században csupa egy telkes nemes ember foglalja el a helységet, fő s mostanáig is 
virágzó családja Aggteleknek a Szegő-család.

1623-ban mintegy 9-telkes nemes ember ötven forintot fizet a megyére rovott királyi adóhoz. 
E kilencz telkes nemes a következő :

Szegő Pfll Szög György Szöge Sándor
Szegő András Hamó János Szöge István
Tősér Gergely Borsa Tamás Becze M ihály4

A kir. adóhoz azonban évröl-évre kisebb összeggel járulnak. A török mindinkább hatalmasodik 
Gömör sziklafészkeiből jobban-jobban kiterjesztő a hódoltság határait. 1625-ben már csak 84 forint az évi 
adó.8 1626-ban kezdi a török Aggtelket is behódoltatni ; ekkor már csak két porta hódol be.0

Megjegyezzük azonban, hogy a porta értelme a XVI. s XVII. században lényegesen elüt Róbert 
Károly és Zsigmond portáinak értelmétől. Mig 1342-ben s 1411-ben a porta értelme abban tetőzik, hogy 
azon egy terhes szekér keresztül fér7 addig a XVII. században 5—6 sőt 8 porta képez egy telket.

Ily nyomorúságosak a viszonyok 1696-ig, körülbelül a török végleges kiűzetéséig; ez évben így 
jellemzi a portalis összeírás Aggtelket:

Adóznak benne Szegő Márton, Pányi György (innen Pányi-Völgy es, egy határa Aggteleknek), 
Boelics Mátyás telkesek ; Együd János és Pányi Jakab zsellérek, kiknek összesen 32 r. földjök s hét mar
háj ok van.

, , F ö ld j e  — így szól — n e m  t e r m é k e n y , r é t j e , le g e lő je  n in c s ,  e r d e je  a  k o p á r  s z i k l a t e t ő k ö n  r i t k á s ,  b a r 

l a n g j a i  t á g a s o k ,  m á r v á n y  t e m p l o m o k h o z  h a s o n l ó  v i z e s  ü r e g e k k e l . 118
A XVIII. században kevés az adat e kis helységre; 9 b. Prónay Gábor főispán meghagyásából és 

költségén, Bartholoimeides közbenjárása mellett, mérte fel az aggteleki barlangot a megye néhai főmér
nöke, Rajsz Keresztély 1801. július 6-án s következő napjain.10 1806-ban József nádor, 1817-ben V. Fer-

1 Adólajstrom 17.1. * A forintot 100 dénárba véve. 8 Adólajstrom 24. 65. 106. 176. 221. 265. 284. 317. 354. 377.
393.405.418.435.1. 4 U. o. 470. 1. 8 U. 0.481.1. • U. o. 497. 1.

1 Corpus Juris. 1411 decr. art. 2. Eredetije az orsz. ltárban.
8 E rendkívül érdekes leints kiváló figyelmet érdemel, primitiv felfogás mellett is teljesen megegyez a mai Aggtelekkel 

s a barlangra nézve jellemző.
9 A magyar történelmi társulat g ö m ö r i  kirándulása alkalmával a legbehatóbb és legtüzetcsebb kutatások sem vezettek 

oredményre. Nevezetes, hogy sem Pelsőcz, sem Rimaszombat- levéltára o tekintetben semmit sem tartalmaznak.
10 Baradla, az aggteleki barlang, H onpalvy jÁNOs-tól Gömör- és Kis-Hontmegye leírásától. Lőcse, 1877. 3. 1.
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dinánd mint trónörökös látogatták meg a barlangot, 1867-ben a természetvizsgálók évi vándorgyülésöket 
Göinör-megyében tartván, Aggtelekre is kirándultak s annak emlékezetére a bejárás előtt, kőlapba vésve 
a következő felírást alkalmazták:

«A magyar orvosok és természetvizsgálók 1867-iki aug. 18-án a természet nagy rejtélyeit az 
aggteleki barlangban a tudomány fáklyájával vizsgálván, mohosúlt sziklái előtt a magyar vendégszeretetet 
Ragályi Gyula szívességéből élvezték. » , *■

Minthogy több szerencsétlenség történt egyeseknek a barlangba esetleg bemenése s így eltéve
lyedése által, a bejárás elé erős tölgyfaajtót tétettek.

A világhírű barlang ez idő szerint az aggteleki földbirtokosok közös tulajdonát képezi. Eddigelé 
évi 105 írtért volt bérbe kiadva. A bérlők egyszersmind mint vezetők, ismervén a barlangnak minden he
lyiségét, azt fáklya világánál, mérsékelt díj mellett mutogatták. 1

Tudvalevőleg azonban az utak és hidak rossz karban tartatván, tekintettel a látogató közön
ségre, a magyarországi Kárpát-egylet 1880. évi okt. hó 16-án Lőcsén tartott választmányi ülésén elhatá
rozta, hogy a barlangot 1881-töl évi 120 frtért tiz évre bérbe veszi. A belépti dijakkal az egylet fog ren
delkezni ; s ügyvezetését egy szőkébb közös bizottságra bízza.8 Az átadás márczius 4-én megtörtént. 8

1 Dr. T hallóczy L ajos. «Vasárnapi Újság* 1878. 14. számában «Négy kép a magyar alvilágból*. 
i «Pesti Napló* 1880. évi folyam 275. szám «A magyarországi Kárpát-egylet* Z vakinyi S ándor.
3 «Pesti Napló* 1881. évi folyam GG. szám.

AZ A Ü O TELEK I BARLANG M IN T  ŐSKORI TEM ETŐ.



III.

AZ AGGTELEKI BARLANGRÓL SZÓLÓ IRODALOM.

Az aggteleki barlang történetére vonatkozólag meg kell említenem, hogy e nevezetes barlang 
megszemlélésével és leírásával külföldi s hazai tudósaink már régibb idő óta foglalkoztak.

Annál feltűnőbb tehát, hogy Bél Mátyás 1744-ben megjelent Royal Society Philosophical Trans- 
actions müvében «Dias Antrorum mirabilis Naturae glaciális alterius, alterius Halitus noxios eructar.tis 
ad R. Societ. scient. Lond. missa» czím alatt a gömörmegyei barlangok közül jelesül a ledniczeit írja le, az 
aggtelekiről azonban említést sem tesz.

ügy lehet, hogy Bél nagyobb szabású munkája «Notitia3 rerum e Ungaricarum» 5-ik kötetébe 1, — 
mely Gömörmegyét volt tá .-gyazandó — ha megjelen vala, Aggtelekről bővebb ismertetést bírnánk.

A többi közt Korabinszky föld leírási lexiconában («Geogr. histor. Producten-Lexicon von Ungarn» 
Pressburg, 1786, 6. lap), k it tudóst említ, kiket az angol Royal Society tudós társaság a végből küldött 
Magyarországba, hogy az aggteleki barlangot megvizsgálják. Kutatásaik eredményéből kitűnik, hogy a bar
langban 3 napot időztek, végéig azonban nem hatoltak be s a barlangba csak egy bejárást találtak.

Vályi szerint e barlangot Farkas is leírta.
1792-ben a híres Townson beutazván Magyarországot, 1797-ben megjelent «Travels in Hun

gary etc. London» — müvének 15. részében a ledniczei barlangnak sikerült rajzát adván, leírja az agg 
teleki barlangot is.

Gróf Teleki D. hazai utazásának 37. 39. lapjain a barlangot több mérföldnyi kiterjedésűnek 
állítja 8 fölemlíti, hogy benne feltűnően sok emberkoponya található. E munkát Németh László 1805-ben 
németre fordította.

1801. júl. 6-án Gömör-megye az idő szerinti főispánja báró Prónay Gábor meghagyása következ
tében és saját költségén az aggteleki barlangot Raisz Keresztéi)' mérnök felmérte.

Raisznak erről Bécsben %1807-ben német nyelven írt munkája «Topographische Beschreibung der 
im Gömörer Komitate bei dem Dorfe Aggtelek befindlichen Höhle Baradla mit Anmerkungen und Kupfern, 
Wien und Triest, Geistinger», czimet visel.

Már itt tétetik említés arról, hogy a főág, be nem számítva az oldalágakat, 850 öl hosszú.
Csaknem egyidejűleg Raisznak Görög és társai által kiadott fönnebb jelzett közleményével 1806. 

év végén jelent meg Bartholomaeidesnek Gömör-vármegyét ismertető latin munkája «Notitia Comitatus 
Gömöriensis» melyben Baradla nevezet alatt az aggteleki barlangot ismerteti.

Úgy az 1820-ban megjelent «Tudományos Gyűjtemény» első kötetében, valamint később Krickel 
«Fussreise durch den grössten Theil der österreichischen Staaten in den J. 1827— 1829. Wien, 1830» 
cziniü munkájában, Aggteleknek leírását olvashatjuk.

Raisz és Bartholomaaides a Baradla nevet a tót para, paladiótól, gőz, gőzölgőtől származtatják 
azon oknál fogva, mivel a barlang, télen, nyílásánál gőzölögni szokott; sőt később 1825-ben Szepesházy 
és Thiele munkájokban a barlangot tótosan paladiónak nevezik.
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Ezek ellenében Vas Imre a Baradla szót barát-laktól származtatja, állítván, hogy egy időben 
a barlangot barátok lakták.1

1831-ben jelent meg Vas Imre mérnöktől «Az aggteleki barlang leírása», melyben nemcsak 
a régi ágat elődjeinél bővebben írja le, hanem az általa fölfedezett új ágat is. Művéhez két érdekes mellék
letet csatolt: a külső határt s a barlang tervrajzát.

Vas után többen kísérlették meg a barlangról írni. így Thiele «Das Königreich Ungarn. Ein 
topographisch-historisch-statistisches Rundgemälde, Kaschau 1833.» V. kötetében e fejezet alatt «Agg
telekéi- Felsenhöhle».

Mind ezeknél azonban sokkal érdekesebb dr. Schmidl Adolf ismertetése «Die Baradla-Hö|ile bei 
Aggtelek etc.» mely a bécsi cs. Akadémia Sitzungsber. d. m. n. Classe der k. A. d.W.XXII. kötetében a bar
langot és vidékét földtani szempontból írja le.

Dr. Schwab, ki három ízben, jelesül 1855, 1857 és 1860-ban szemlélte meg a barlangot, arról 
a «Land und Leute in Ungarn» Lipcsében 1865-ben megjelent munkájában bővebben ír.

Midőn két évvel utóbb a természetvizsgálók vándorgyűlésüket Gömör-megyében voltak megtar- 
tandók, dr. Hunfalvy János, «Gömör és Kishont leírása 1867» czím alatt a tudomány újabb színvonalán 
álló dolgozatában ismertette a barlangot.

A következő 1867-ik évben megjelent egy rövid ismertetés a «Magyarország és Nagyvilág» czímü 
képes lap 33. számának 393. lapján e czím alatt: «Az aggteleki barlang».

Az aggteleki barlangban eszközölt első ásatásaimról franczia nyelven jelent meg az embertani és 
régészeti nemzetközi congressus «Compte Bendu de la huitiéme session, Budapest 1876» I. kötetének 626. 
lapján «Les hommes de l’age de la pierre dans la caverne d’Aggtelek, Compté de Gömör» czímü 
értekezésem.

Ugyancsak 1876-ban írta le J. de Bay a Párisban megjelent «Bulletin Monumental» IV. kötet 
724. lapján az aggteleki barlangban lelt azon kőkori tárgyakat, melyek a budapesti congressus alkalmával 
ki voltak állítva.

Legújabban 1877-ben, Hunfalvy említett dolgozatát Proché mérnök németre fordította.
Prochénak érdeméül hozom fel, hogy ö a barlangot újólag felmérte s phototypia utján annak 

különféle helyiségéről hü rajzokat vett, melyek közül négy mutatványúl dr. Thallóczy Lajos által a 
•Vasárnapi Újság» XXV. évfolyama 1878. 14. számában «Négy kép a magyar alvilágból» közérdekű 
ismertetésben napvilágot látott.

Proché a barlangnak leírását számos sikerült képpel, három nyelven írta meg, de részvétlenség 
miatt vállalatát nem folytathatta.

2*



IV.

AZ AGGTELEKI BARLANG ÉS KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANI ISMERTETÉSE.1
A régibb geologok, mint Esmark, Reichetzer, Beudant és mások az aggteleki hegyeket átmeneti 

mészkőből (Übergangskalk) állónak mondották, ellenben az újabb geologok triasmészkönek ismerték föl.
Ez a begynem Aggtelektől keletnek szakadatlanul Jászóig terjed, éjszaknak Kraszna-Horka-Vár

aljáig nyugatnak Esztrényig s nyugat-éjszaknak egész Tiszolczig, megszakasztva a közbenső murányi völgy 
által. Keletről nyugatnak 15 mérföld hosszúra nyúlik, szélessége középszámban 5 mérföld.

Távolabb vidékének kőzetei, a palának különféle nemeiből, a harmadkori homokkőből és tályag
ból állanak.

A Baradla tetőtől éjszaknyugatra a környék legmagasabb hegye a Poronyatető, mely délről 
éjszakkeletre nyúlik. Éjszaki végfokát emberemlékezet óta Várhegynek hívják. 2

Aggtelektől délnek és nyugatnak elenyésznek a meredek köszirtek. Az egész terület kisebb 
nagyobb sziklahátakat, jobbára gömbölyű hegyeket 8 lapos földhullámokat képez, melyeket sajátságos 
völgyelések és vájadékok választanak el egymástól.8

Minemüségökre nézve a később-korú mészkövek itt mély és keskeny völgyeket alkotnak meredek, 
néhol é .őre hajló kősziklás oldalakkal; a hegyek csúcsai gömbölyűek, többnyire elmállott kősziklákkal 
terí tv ék, terméketlenek.

A mészkő színe szürke, másutt fekete, kékes, sárgás, veresszürke, többnyire fejér mészpát- 
erekkel keresztüljárva, tömött; törésében aprószemü, homályos csillogásé, tompa szeglettörésü, élesebb 
zegletein keveset áttetsző, tapintása sovány, karcza fehéres, savanyokban hirtelen pezseg, sőt sósavban 
egészen jelolvad.

Az itteni mészkőhegyek sajátságához számítandó azon körülmény, hogy az eső- és hóvizet nem 
a föld szinén bocsátják a mélyebb völgyekbe, hanem a föld alatt szivárogtatják alá titkos útakon. Több 
kisebb nagyobb horpadásokat látunk, mintha azon helyeken a föld sülyedt volna e l; fölül a 
víznek kifolyása nincs, a fenéken sem látszik lyuk, s habár némelyek több holdnyi területtel bírnak, nem 
marad bennök még a legnagyobb esőzések után is semmi állóvíz, miután a fenekén levő s a nép által 
úgynevezett veres parázsföldön a föld alá szivárog. Ezen mélyedések töbröknek (Dolmen) neveztetnek. 
Hogyha több van egymás mellett, akkor völgyeket képeznek, milyen a Baradla, Mogyorós, s ama völgy, 
melyen a kassai út vezet, valamint a sortöbór is.

Vannak egyes töbrök, a hegyek ormain, a hegyek oldalán, melyek közül jelesül a gályatöbör 
érdemel említést. 4

1 «Az aggteleki barlang leírása.» Vas I mre. 1831.
* «Baradla az aggteleki barlang.» H unfalvi; JÁN09-tól, Gömör-Kishont leírásából lenyomat. Lőcse, 1877. 4. 1. 
8 Ugyanott 3. 1.
* *Az aggteleki barlang leírása.» V as I mre. 1831. 5. 1.
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A völgyek, a helyett, hogy torkolataiknál kinyílnának, kősziklás hegyekkel elzárvák, minek 
következtében a völgyekben összegyűlt hó- és esővíz a hasadékos kősziklákba szivárog. Nagy záporesők 
esetén azonban az összetódult vizet a szük hézagok nem képesek elnyelni, örvények támadnak, melyek 
nem ritkán embereket és állatokat magokkal ragadván, a kősziklák közé temetik.

Ily örvényeket a nép ravaszlyukaknak nevez. Aggtelek határában a Nagy-Baradla előtt van két 
ravaszlyuk, melyekből a víz az Acheron patakba foly.

Ezekhez hasonlók még a B á b a -  és Z s o m b o l y - l y u k , a K i s - B a r a d l a  és a C s e m a t ó .

A hol a víznek lefolyása avagy leszivárgása akár történetesen, akár emberi kéz által meggátol
tatott, a völgyekben az összegyűlt hó- és esővíz mennyiségéhez képest nagyobb vagy kisebb tó támad. 
Ezek közül felemlítendök: a Verestó, mely emberemlékezet óta létezik; a Tóhely, a falu mellett, mely 
ezelőtt mintegy 120 évvel még káposztáskertnek használtatott; a Csernató, melynek lefolyása marha
itatás czéljából egy kőlyuknak torka előtt font gátkötésé által hátráltatik; aBüdőstó és Fekete tó. Schmidl 
szerint a Baradlához 1430 ölnyi távolra Pelsöcz felé vezető országutnál magaslaton fekvő Büdöstó föld
alatti folyása, a soha ki nem apadó Styx barlangi pataknak ad vizet.

Az aggteleki határban az esővíz, kivévén a tavakat s a kecsői patakot, a Baradlán foly végig.
Ezeknek természetes következése a vízhiány; a meddig csak mészkőhegyek terjednek, forrá

sokra nem akadni, sőt szárazság alkalmával a legmélyebb kutakból is kiapad a víz. Töbreiknek eme tulaj
donságát tudván a lakosok, ilyenkor a Csernató felszívó lyukait (Sauglöcher) betömik, hogy barmaikat 
megitathassák. Az Aggtelekhez egy órányira fekvő Hosszúszó nevű faluban, mintegy hetven évvel ezelőtt, 
nagy vízhiányt szenvedtek; Raisz mérnök 500 lépés távolságra a községtől egy sziklanyilást vevén észre, 
midőn azt befalaztatta, csakhamar nagy tó képződött, mely időtől fogva a község kútai vízzel megteltek.

A földbeszakadások és sülyedések által támadtak a meredek kőszirtek és maradt a hegy hátán a 
számtalan elágazó és újra egymásba fonódó bérez, úgy, hogy bajos elhatározni ezek közül, melyik teszi a 
gerinczet. A Pelsőcztöl Aggtelekig s onnan Józsafőig vivő út 9 főbérczen megy keresztül, nem számítván 
az apróbb töbrök közt levő kisebb bérczeket. Ezek közt az a hegy gerincze, mely a Sajó és Bodva völgye 
felé osztja az esővíz lefolytét. Teszi ezt Hosszúszótól Aggteleknek az első Verespartnak nevezett bérez, 
melyen túl még 7 bérez van, de azok mindegyike alatt a közbeesett völgyek- és töbrökböl a vizet a 
józsaföi völgybe utasító vízcsatornák találtatnak. Főcsatorna ezek közt az aggteleki barlang.
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Aggtelek községe Gömör-vármegye tornaijai járásában fekszik, 48° 38' szélesség s 39° 28'8. 
Fcrrótól geographiai hosszúságban. Kiterjedése 4061 k. hold, földje terméketlen, lakosainak száma 567, 
kik 113 házban laknak. Nemzetiségre nézve magyarok, vallásukra nézve református hitfelekezetüek.

Maga ez a név A g g - T e l e k  is némileg utal a talaj régészeti jelentőségére. Kopár mészköhegyei 
már messziről föltűnnek. Ezek közt legfeltűnőbb a községtől mintegy negyedórányira fekvő Baradlahegy, 
melynek mélyében van a hasonló nevű hírneves csepegőkő-barlang.

hegy félív alakban délnyugatról éjszakkeletre húzódik. E félkör átmérője 250 méter. 
Előtte jelentéktelen patak foly, mely azonban sokszor veszélyes áradásokat okoz, a környék terményeit a 
barlangba viszi, s a föld alatt eltűnik.

A barlang bejárása környezetéről Vas Imre által 1831-ben felvett térrajz sokban változott. 
Akkor még erdők borították a hegyet, de az esőzések lemosván a termő földet, ez idő szerint csak kopár 
sziklák emelkednek az ég felé.

Közvetlen a barlang bejárásánál egy szűkebb félkör van, melynek átmérője 23, a bejárástól vont 
függőleges vonal pedig 21 métert tesz. (Lásd térkép.)

A barlang bejárása 50 méter (Sebmidi szerint 151 láb) magasra meredő sziklafal tövében 
fekszik. Az eléggé tág nyílás nyugatnak néz, mintegy másfél méter magas, szélessége pedig körülbelül 
magasságának a fele. Valamikor alacsonyabb és szűkebb volt; Bartholomaaides 3Va láb magasnak s 5 láb 
szélesnek találta. Küszöbe felé a sziklafal felső párkánya 45 méternyire emelkedik.

A barlang szájából a lejárás oly lejtős s nedves időben oly síkos, hogy többször egy évben kell 
a lépcsőket megújítani, mely alkalommal a felvágott kőtörmelékeket az oldalfalak mellé sírokba rakják. 
Vas Imre szerint a lépcső 22° a vízszin mértékéhez.

Tizenhat ölnyire a bejárástól oldalvást szűk rés vezet, hol jó forrásvíz van, mely azonban száraz 
esztendőben ki szokott apadni; e helyiség K é m é n y  nevet kapott. (1. sz.) Innen jutunk a P i t v a r b a  (2. sz.), 
melyből ismét két út nyílik ; a jobbra vezető folyosót, melyet, minthogy temetőül szolgált, T e m e tk e z é s i  folyo
sónak neveztem el (3. sz.), ez a C s o n t h á z b a  (4. sz.) visz. A Csontháznak szélessége és magassága válta
kozó; elnevezését pedig a régi időkben már ott talált vázaktól nyerte. A hagyomány szerint, a lakosok a 
tatárok valamint a törökök által üldöztetve, két Ízben menekültek ide, hol tüzfüsttel fojtattak meg. Ennek 
eshetősége ellen nem szólalok fel, hogy azonban az itt eltemetettek nem ez időből valók, legujabbi 
ásatásaink bizonyítják. Itt tűnik ki az Acheron csermely, mely a Ravaszlyukon keresztül törve, a Csont-

1 Forrásúi szolgáltak: Vas I mre *Az aggteleki barlang leírása* Pest, 1831. Dr. Adolf Schmidl : «Die Baradla-Höhle 
bei Aggtelek und die Lednica-Eishöhle bei Szilitze im Gömörer Komitate Ungarns. (Sitzungsberichte der mathematisch-natur
wissenschaftlichen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften) 22. köt. 579. 1. «Baradla, az aggteleki barlang* H onkalvy 
J ÁNos-tól, utánnyoraat Lőcse, 1877. P roché E de, 19. 1.

*>
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házat két részre osztja. Az Acheron száraz időben ki szokott apadni s egyes, álló tócsákat, meg pocso
lyákat képez. j

Minthogy a patakokon az átjárás kellemetlenséggel jár, kénytelen a látogató ismét a Pitvarba 
menni vissza, hogy onnan a balra vezető úton tovább haladhasson. Ide közel a földön, egy nagy lapos 
kőtábla, az úgynevezett ország táblája fekszik. Tele van vésve névbeirásokkal s egyéb jegyzetekkel, melyek 
azonban most már alig olvashatók, annyira elkoptak és a fáklyafüst által elfeketftltek.

Átellenében a patak balpartján látható egy tiszta csepegőkő-medencze, jó és tiszta ivóvízzel. 
E helyiség M ó z e s  o l t á r á n a k  (5. sz.) neveztetett el. Innen ismét két út vezet, az egyik a R ó k a l y u k  neve
zetű mellékágba (6. sz.). Ez egy tágas helyiség, melynek elejét leszakadt kősziklák két részre'■osztják. 
A hegyomlás 60 láb hosszú s 48 láb magas és veres falnak nevezik azért, mivel sárga és világosveres 
sávolyokkal átszőtt barnaveres csepegőim borítja tetejét. Hátul van a csepegőkő-oszlop, mely, ha hátul 
megütik, a harang kondúlásához hasonló hangot ad. A Rókalyukból észrevehető ugyan több szűk nyilás; 
de azokba járhatlanság miatt nem lehet bemenni; a látogató tehát kénytelen ismét a «Mózes oltára» 
nevezetű helyiségbe visszatérni, honnan az Acheron folyását követve a N a g y - te m p l o m b a  ju t (7. sz.). Ez egy 
nagy kiterjedésű helyiség, melynek oly roppant a magassága, hogy mennyezete fáklyavilág mellett sem 
látható; az Acheron innen jobbra kanyarodván, egyszerre eltűnik s a 12. számú kis Teremnél bukkan 
csak elő. Itt látjuk a Sz. Háromság szobrát. Innen balra az út egy mellékágba, a D e n e o c r b a r la n y l a  vezet. 
(8. sz.). Elnevezését az előbb ott tartózkodó sok denevértől nyerte, melyek azonban, mióta innen a 
denevértrágyát kihordták s őket folytonosan zaklatták, egészen eltűntek.

A Denevérbarlang valamikor önálló barlang lehetett, külön bejárással; látjuk is, hogy azon irány
ban végződik, a melyben a mostani bejárás van.

Mondják, hogy 1750-ben ez ág a Nagy-templomnál mészkövekkel volt befalazva, s midőn 
a köveket elhányták, remélt kincsek helyett elrothadt ládákat s ruhadarabokat t a l á l t a k ,  s tűzhelyeket állat
csontokkal és cserepekkel lehetett látni. E tárgyak azonban avatlan kezekbe kerülvén, a tudomány nagy 
kárára nyomtalanúl elvesztek. Hihető, hogy ez a helyiség a tatárdulás elöl menekülőknek rejtekhelyül 
szolgált, és pedig annál is inkább, mivel legujabbi ásatásaink alkalmával az itt lelt cserépedényeken elő
forduló czifrázatok azon idők motívumait viselik magokon.

Látható itt két egyenközü, egymástól 95 cmnyire eső kerékvágás. Vas szerint ez ág lehetett 
valamikor főbejárása a barlangnak ; a Baradlahegy elejének berogyása előtt kellett itt egy nagy üregnek 
lenni, mely a bejárást betemető. A Denevérág, azon oknál fogva, hogy magasabb fekvésű patak nem fut 
rajta keresztül, a barlang legszárazabb helyét képezi.

A Nagy-templom kormos falai végén emelkedik a «Nagyoltár» s onnan jobbról-balra keskeny 
út a K is - l e m p lo m b a  vezet (9. sz.). A Kis-templonmál a barlang 16 öl magas és 15 öl széles; hosszú
sága 400 ölre, átlagos szélessége 10 ölre tehető, s mintegy 140 ölnyire csaknem egészen egyenes 
irányban fut.

Egy balra eső boltozat alól tűnik elő a S t y x  patak (10. sz.), mely a Kis-teremben az Acheron- 
nal egyesül.

A Styx folyását követve, a jelzett büdöstói ágba megyünk, melybe azonban nem lehet behatolni, 
miután a boltozat a víz színéig bocsátkozik le. A büdöstói barlangrész, a honnan a Styx folyik, egészen 
ismeretlen még. Balra a Büdöstótól nyúlik még egy nagy mellékág az úgynevezett P a l m y r a  o m l a d é k a i  (11. 
sz.). Raisz által azért kereszteltetett e névre, mivel a csepegökövek omladékokhoz hasonlítanak. A Palmyra- 
omladékokat a vezetők Paradicsomnak is híják, hol igen szép csepegőkö-alakokat lehet látni. E mellékág 
egyik helyisége a Kis Baradla aljának neveztetett el.

Visszatérve a Kis-templomba, a Styxen keresztül híd vezet egy tágas helyiségbe, mely K i s  te r e m  

nevet (12. sz.) kapott azért, mivel a környékbeli fiatalságnak tánczhelyül szolgál; a visszhang itt valóban 
oly nagy, hogy az ember az egyes hangszeren való játszást is egész zenekarnak képzeli. Sz. János oszlopá-
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nál egyesül az Acheron a Styxxel: egyesülésöknél föltűnő csepegést s fenekén kerékvágányhoz hasonló hor- 
nyolásoki.t láthatni.

Következik a V ir á g o s k e r t (13. sz.), hol a csepegőkövek kinyílt virágokat ábrázolnak s ezután 
a T r ó n  ( \ b .  sz.), mészkőben alakult kerekded mélyedés, melynek eleje mennyezetkép lecsügg.

A barlang itt ismét kitágul. Közel ide egy 18 lábnyi körületü, fölfelé mind inkább vékonyodó 
s csúcsánál csak 2 lábnyi vastagságú kőoszlop a N á d o r  o s z lo p a  emelkedik (15. sz.), József nádor tisztele
tére következő felirással:

IosephVs archIDVX aVstrIae, regnI hVngariae paLatInVs pater patria) Latebras sVbterranei 
antrI baraDLa VIDIt.

A Nádoroszlop mellett van az estei főherczeg Ferdinándról elnevezett F e r d i n a n d  o s z lo p a  (10. sz.),, 
melynek felírását azonban újabb cscpegés olvashatlanná tette, nemkülönben a Reviczky-féle oszlop. Gróf 
Reviczky főkanczellár 1829-ben megtekintvén e barlangot, tiszteletére a következő feliratot alkalmazták:
«ÜDVÖZLégy Drága s Jó KIráLyUnk Jobbja ReVIsnyeI gróf ReVICzky hazánk tsILLaga s Dísze.»

A 10. és 17. szám közt látjuk a méhkasokat. A N a g y  T e r e m  (17. sz.) 38 méter hosszúságú és 19 
öl szélességű sík, szép térség; balra csepegőkőből a zenészek számára alkalmas kőülések vannak. A Nagy
termen tú:. mintegy 100 ölnyi hosszúságban sziklaomlásokat, hegyeket, és ezeken csepegőim alakza
tokat látunk.

A M á r i a  h e g y e  (18. sz.) nagy kőhalmot képez, melyre a feljárás nagy fáradsággal jár; mellette 
balra a Zsidó-templom (19. sz.)1 és jobbra a P a r n a s s u s  (20. sz.) van.

A Parnassusból egyenesen haladhatni tovább a főágban. Balra húzódik egy mellékág, a Viasz- 
utcza. E mellékágban úgy a csepegőkövek mint a föld talaja sárgára futtatvák. A G y é m á n tk ő  (21. sz.) 
s a S z a l o n n á s b o l t  (22. sz.) alatt fordúlnak elő. Utóbbit szalonnaoldalokhoz hasonló csepegökö-képződményei- 
röl neveztél: így el. Ez ágnak egy részét Retek-kertnek híják. Az ó - á g  v é g é n  (23. sz.) egy nagy kövön 
e nehány szót olvashatjuk: «Ferdinandus Corome Princeps» s e szavakat Y. Ferdinánd még mint trónörö
kös tulajdon kezével véste be. Egykor, mielőtt a Horebhegy össze nem omlott, a patak itt folyt keresztül, 
ez idő szerint azonban egyik legszárazabb része a barlangnak. A Viaszutcza mellékágból visszatérve, a 20. 
számú Parnassushoz jutunk, a honnan csak száraz időben lehet a főágat bejárni.

A keskeny úton patak fut végig, egy helyen pedig az út annyira megszükül, hogy esős idő alkal
mával veszélynek teszi ki magát az ember. Tovább haladva a G a l a m b h á z b a  (2-1. sz.) és innen a V iz ö r v é n y h e z  

(25. sz.), "hol a patak egy nagy mélységbe ömlik, innen pedig a H o r e b h e g y é h e z  juthatni (26. sz.). Itt a vizek 
nagy zúgását halljuk, 30 öl magasságú nagy kőomlásokat s egy keskeny magas hézagot látunk a kősziklás 
oldalban, a honnan folyóvíz tódul elő, mely Vas szerint vagy a Bábalyuk vize, vagy Aggtelek helysége s a 
Baradla közti töbrökből ered, s a barlang mélyebb fekvésű patakjába ömlik.

Érdekes látványt nyújt az E z e r  r á n c z u  s z o k n y a  (27. sz.). Innen nehéz a messzebbre való behato
lás, a látogató kénytelen egy csuszamlós hegyre felmászni, hacsak az alant folyó patakon nem akar keresz
tül gázolni s így bejutni a N a g y  ü r e g b e  (28. sz.).

A Nagy-üreghez közel fekszik a J e g e s  s í k  (29. sz.), mely helyiség azért neveztetett így el, mivel 
ez messziről oly látványt nyújt, mint egy befagyott tó. Azon helyet, hol a nagy csepegökő-képződmények 
emelkednek, m u r á n y i  v á r n a k  (30. sz.) nevezik. Innen le kell ereszkedni egy kis laposba, a mely balra mere
dek partot képez, hol is a víz leszakadozott nagy kősziklák között folyik le és eltűnik. A barlang bejárásé- • 
tói e köhalmaz-ig 850 ölet vagyis 1612 métert számlálunk. 1822-ben nagy szárazság lévén, a barlang 
egészen kiszáradt. Ennek következtében 1825. július hónapban sikerült Vas Imrének a barlangban tovább 
hatolni s felfedezni a barlang még ismeretlen részét.

1 A zsidótemplomban az oszlopok jobbára ketté vannak törve. Erre nézve Paoonfc mérnök «Die Tropfsteinhöhle Baradla» 
15. lapján megjegyzi, hogy ezt az 1833. évi földrengések okozták.
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V a s k a p u n a k  (81. sz.) keresztelte el Yas azon szftk és akkor veszélyes átjárást, mely 10° 3' hosz- 
szúságban tart. A víz itt némelykor annyira megárad, hogy csak csolnakon lehet tovább haladni.

13 öl távolságra innen, a barlang a patak jobb partján megtágulván, azt egy nagy csepegökő- 
oszlop két részre osztja; a jobbra eső rész a pataknak szolgál folyásul, a baloldalon pedig tágasabb térség 
terül el, elején ugyan nagyon alacsony, de aztán magasabbá lesz, s minthogy itt a folyó vízállást képez 
T ó n a k  (32. szám) neveztetett el. Vas 1821-ben csak idáig jutott be, nagy sár és víz gátolták tovább 
haladását.

Ámde a következő 1823. és 1824-ben száraz esztendők lévén, 1825-ben Sz.-Iván hava első nap
ján ismét azon szándékkal ment be a barlangba, hogy a tó talán kiszáradt s így tovább hatolhat.

Fáradságát siker koronázta. A tó valóban ki volt száradva, 8 ő 23*/a öl távolságra innen egy mély 
gödörhöz ért, melyben az 5 lábnyi mélységű sarat, kövek behányásával átgázolhatóvá tette. Szerinte, a meny
nyiben a legnagyobb vízárt a síma oldalfalakon megismerni lehetett, a sárnak felső színe felett még 13 láb- 
nyival magasabban esett. Itt látni a N a g y - ö r v é n y t  (33. sz.) 66° 3' távolságban. Vas feljegyzése szerint, itt a 
barlang G ölre szélesedik, a minő a víznek szélessége is. A víz itt rendes folyásakor 13 láb mélységű.

Ennek következtében a megye közönsége Vas mérnök számára egy csolnakot készíttetett, mely
nek segélyével a barlangot később rendszeresen felmérhette. Mintegy 4 ölre a fövenyzátonytól a járás ismét 
megszükül, egyre-másra csak 3—5 öl széles, iszapos és kavicsos talajú, s csak 70 ölnyi távolban kezdődik 
azon része, mely a legbámulatosabb alakokat mutatja s szépsége által az utazókat meglepi. A Vaskaputól szá
mítva 130° 4'-ra esik egy kis emelkedésen az oltár alakú S z .  H á r o m s á g  o s z lo p a  (34. sz.), melyet három 
magas sárga színű csepegőkő alakít. Szebbnél-szebb alakokat látni it t ; Stalagmit és stalagtitok egymással 
összeérnek, az oldalfalakról függönyök ereszkednek le, fenekét hullámos csillogó szőnyegek borítják.

A legkülönfélébb alakok legnagyobb változatosságban tűnnek elő egész a húsz öl széles s ugyan
oly magas O ly m p u s h e g y ig  (35. sz.), mely majdnem a boltívet éri; átellenében a vízen túl van a S í r b o l t  

(36. sz. 203 öl), hol csepegökövekböl egy koporsófélét látni. Itt a boltozatról lecsüggő csepegő-csapok 
között ludtollnyi vastagságú, gyakran két lábat is fölülmúló csövek függnek le, melyeknejí növése oly sebe
sen történik, hogy egy év lefolyása alatt képződnek ; ezek belül üresek s minthogy vékonyságuknál fogva 
nem képesek magokat megtartani, ha már hosszúra nőttek, a földre hullanak. Szemben vele a patak jobb 
partján látjuk a V a s v á r a t  (37. szám 221 öl), mely úgy tűnik fel, mintha épületekkel volna megrakva.

A barlang itt mindenütt igen magas s főleg gyönyörű veres, fehér és sárga stalagtitok által tűnik 
fel; szépsége miatt e hely T ü n d é r v á r n a k  (20—25 öl magas s 4—5 öl széles) neveztetett el. (38. sz. 
•j44 öl) Innen kezd a barlang szűkülni s csak 53 öl távolnyira tágul, hol a J u p i t e r  t r ó n ja  (39. sz.) emelke
dik. Innen ismét 4—5 öl szélességre szükül. A patak bal oldalán haladva, érjük el a C s e p e g ö k ő - h id a t (40. 
:Z . 351 öl). így neveztetett el, mert a víz alúl kimosta, boltozattá alakúit s most átjáróúl szolgál.

Távolabbra az üreg tágasodik, nagy kösziklaomlásokon és összerogyott csepegőkö-oszlopokon kell 
átmenni, a melyek a vizet két ágra osztván, szigetet képeznek. Látunk itt gyönyörű, a boltozatról lefüggő 
csepegőköveket. Ez S e m i r a m i s  fü g g ő  k e r t j e . (41. sz. 437 öl.) Balkézre nyílik egy oldalág, mely majd 3 öl szé- 
.«3, de a nagy sár miatt járhatatlan.

A főág itt megkeskenyedik, s jobbára csak 3 öl magasságúvá lesz. .1 S n l t á n  d i v á n j á n á l  (42. sz. 
ö08 öl) azonban ismét tágulni kezd, hogy megint 3 öl szélességre szűküljön. Innen kezdve 19 ölnyire komor 
•iáknál egyebet nem láthatunk. A P i s a i  to r o n y  (43. sz. 535 öl) sok szép látványt nyújt. Tovább menve balra, 

-gynagy leszakadt kö alá foly a patak. Jobb kézre emelkedik egy veres színnel fénylő ködomb, ékesítve szép 
szlopokkal (559 öl). Azontúl azonban a barlang zord képet nyújt: falazata fekete, a földön 37 öl hosszú

ságban tört oszlopok hevernek, miért is O m la d é k o s  h e ly n e k  (44. szám 612 öl) nevezik. E  hely a víz romboló 
:_atalmáról tesz tanúbizonyságot.

Jobbra az új ág leghosszabb mellékágát a H a v a s z l y u k a t  látjuk (45. sz. 719°). Ez a mellékág még 
mai nap sincs egészen fölfedezve. E keskeny ág boltozatán nagy változatosságban a legkülönfélébb

AZ A O 0 JE L E E J  BA kLA N U  M IN T  ÖBKOK1 TEM E T Ő . 3



18 A BARLANG TOPOGRAPHIAI LEÍRÁSA.

alakok láthatók, a járás esős időben veszélyes, mivel a sebesen rohanó víz egész szélességét ellepi. Még 
száraz időben is lehet találni itt 3 láb mélységű pocsolyákat. Sebmidi volt az első, ki a Ravaszlyukban folyó 
patakot 280 öl tá\olságra követte, s forrását két egymásra dűlt szikla közt fölleié. E  mellékágnak bosz- 
szát 580 ölnek mérte fel. Visszatérve a főágba, mely 6 öl magasságú s ugyanoly szélességű, egy jó ideig 
puszta sötét falaknál egyebet nem vehetünk észre. Egy fekete üreg közepén a fehér Ó r iá s  (46. sz. 735 öl) 
emelkedik 12 láb magasságra.

Mögötte v;m egy köbalom, mely a patakot két részre osztja. Ehelyütt a barlang 16—20 ölnyire 
szélesedik. Távolabb komor külsejűvé lesz és ismét megszükül, míg a B a r á t s á g  o s z lo p á n á l  (47. sz. 807 öl) 
valamivel szélesebb Át ölnél. Ezután következik a Zsidótorony és a P a n th e o n  (48. sz. 888 öl). Harmincz öl 
távolságra a sírkövekhez hasonló csepegökövek Temetőkért elnevezést nyertek. A P in d u s h e g y e t  (49. szám 
998 öl) sok szép oszlop, melyek egyike 14 láb magas, ékesíti. 1130 ölre a Vaskaputól van egy lyuk, a mely * 
a víznek egy részét mélyebb csatornákba vezeti. A pataknak baloldalán egy nyílás mutatkozik, melyet Vas 
mérnök P r o s e r p i n a  h á ló s z o b á já n a k  (50. sz. 1150 öl) keresztelt el; a barlang bejárásától e pontig épen 
2000 öl a távolság.

Az úgynevezett V a s k o s - o s z lo p  (51. sz. 1180 öl) nevezetű csepegökő-oszlophoz közel Stalagmit 
medenezében jó iható víz van. A T e m p e  (52. sz. 1261 öl) és M i n e r v a  (53. sz. 1288 öl) szép o s z lo p o k  a patak 
balpartján emelkednek. Ez utóbbihoz közel 166 öl távolságban 5— 10 öl szélességű szalonnaoldalokhoz 
hasonló csepegőkőlemezek vonják magokra a látogató figyelmét. Az A la b a s t r o m - t o r o n y  (54. sz. 1463 öl) fehér 
színe miatt kapta nevét. A ki a vizet ki akarja itt kerülni, az kénytelen egy köomladékos halom mere
dek tetejére felmászni.

Túl azon nyílik egy melléküreg, melybe azonban nem tanácsos bemenni, mert alatta Vas szerint 
vízjárás van, s a csemgökő-réteg vékony; felette a kassai út vezet el. Atellenében 50 öl távolságra egy 
nyílásba jutunk, melybe a messzebb behatolhatást, megszükülése gátolja. A főág itt éjszakkeleti irányt 
vesz. E helyütt látni az Ü r e g  a  b a r la n g b a n  nevezetű vájadékot (55. sz. 1548 öl). E csepegőkőhegy átjáróúl 
szolgál. A M e d c a  o s z lo p á n á l  (56. sz. 1628 öl) a barlang legszűkebb, míg az A p o l l o  t e n n e  (57. sz. 1670 öl) 
tágas térséget képez.

Az A r a n y - u t c z a  (58. sz. 1761 öl) jobbra eső 10 öl hosszúságú mellékág, valamikor egy régibb 
üregnek kezdete. Falait szép sárgás csepegés vonja be, mely által fáklyafénynél tündéries alakot nyer s 
10 ölen túl oly szűkké lesz, hogy tovább nem hatolhatunk.

A főág néhány ölnyi távolságra egyszerre megtágúl. A pataknak jobb oldalán látjuk a 10 ölnél 
magasabb s 4 öl átmérőjű vastag C s i l la g v i z s g á ló - to r n y o t  (59. sz.), melynek oldalait szép csepegési alakok 
díszítik, tetejéről pedig egy fehér színű vékony oszlop emelkedik oly magasra, hogy fáklyafénynél sem 
láthatni végét. A barlang boltozata itt 60 öl magas. Az oszloppal szemben, a barlang falánál, egy víz- 
medencze van, környezve fehér oszlopoktól. Balkézre van P l u t o  t a n y á j a  (60. sz.) s kissé távolabb V u lk á n  

m ű h e ly e . (61. sz.).
Itt 1 l/a öl szélességű nyíláson keresztül jutunk a m u n k á c s i  tó m lö c z b e  (62. sz. 1886 öl), mely valóságos 

börtönhöz hasonlít, hol a síma mészfalakon s a földön heverő kőhalmokon kívül egyebet mit sem lehet látni. 
Azontúl ismét oly szűkké válik, hogy a patak majdnem egész szélességét fogván be, csak száraz időben 
teszi lehetségessé az átjárást. A S i r a l o m h á z  (63. sz. 1970 öl) tágasabb helyiség ugyan, de komor alakja 
miatt a látogató tova siet a 6 öl szélességű barlangon a V i l á g í tó  to r o n y h o z  (64. sz. 2032 öl), hol azonban a 
járás veszélyes lévén, csak kevés van, a ki a C e r b e r u s  f e j é t  (65. sz. 2105 öl) fölkeresi. Itt a víz nagy zúgás 
közt 4 ölnyi mélységbe, melyhez veszélyes ösvény vezet, szakad és egyszerre eltűnik.

Midőn Vas itt a csepegőkövekkel megrakott nagy meredek mészhegyre felmászott, egy víz- 
medenezére bukkant; legnagyobb csodálkozására távolabb a vízmedenczénél fekete cserép korsó töredé
keire és azok mellett egész a hegy tövéig a puhás agyagtalajban emberi lábnyomokra akadt. A nyom 8 
hüvelyk és 8 vonal hosszúságú volt. E nyomokat néhol 1 sőt 2 hüvelyk vastagságú csepegökö borította.
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Ebből látható, hogy a nyomok régi időkből származnak s minthogy azok az eddig leírt helyiségekben nem 
találhatók, Vas azt a következtetést vonta, hogy a barlangban e tájékon egy kijárásnak kellett lenni. Itt 
be lehet jutni egy hézagon a magas hegy alatt levő mélységbe, hol sárga agyagos iszap s e körül nagy 
kősziklák omladékai láthatók. /

Csodálatra méltó a N a y i j - b á l v á n y o s z lo p  (66. sz. 2161 öl) egy 10 Öles magasságú kőcsepegés. 
Innen egy nyílás tárni elénk, s kinek bátorsága van, benézhet a borzasztó mélységbe.

Túl az oszlopon a G a n y m e d c s  k ú t j á t  érjük (67.sz. 2161 öl) a hol kisebb s fürdőkádnyi medenczék- 
ben jó ivóvíz van; e medenczéknél találta Vas a fekete korsótöredékeket, azontúl a lábnyomok 
elvesztek.

Veszélyes úton elvégre elérjük a P o k l u t  (68. sz. 2217 öl) vagyis a barlang végét. A patak itt egy 
alacsony nyílásban eltűnik.

Minthogy azonban e nyílás szűk azon nagy mennyiségű víznek, mely e barlangon keresztül 
foly, kell még egy más vízlevezetésnek is lenni.

Tágasságára nézve meg kell említenem, hogy az egyes helyiségek nagyon különbözők; míg 
vannak helyek, hol az ember alig férhet át, az alatt az óriási középhegynél 70 öl hosszúságú és 40 öl 
szélességű. Legtávolabbra van kilátás a Kis-templomtól a Virágos-kertig.

A régi ág tágasabb folyosókkal bír, az új ág átlag csak 4—8 öl szélességű, vannak azonban 
helyek, hol egy ölre szűkül, ámde végén azért a legnagyobb szélességet nyeri, mennyiben 70 öl hosszú 
és 40 öl széles helyiséggel bír.

Minthogy a baradlai patak a hegyből csak Józsafőnél jut ki, a barlang még innen 174 ölnyi
távolságra terjed.

Vizsgálatot érdemelne a büdöstói ág. Minthogy a patak nem engedi a beljebb hatolást, legczél- 
szerübb lenne, ha az első híd alatt levő vízeséstől a 9. számig az árok mélyebbre ásatnék, miáltal a víz 
alantabb folyást venne s az ezen ágba való behatolás lehetővé tétetnék.

Következtetve a büdöstói ág felett elterülő hegyláncz külső képe után, mely egészben hasonlít 
a fölfedezett Baradla barlang felett lévő hegy külsejéhez, alighanem itt egy nagy kiterjedésű barlang van 
elrejtve. Szól e mellett a büdöstói ágból a Baradlába folyó patak, továbbá azon kisebb-nagyobb barlangok, 
minők a csernai tónál, a Demik lápjában, a Domicza és Ördöglyuk tetőn levők, melyek akkép keletkez
hettek, hogy hegybeomlások által a régi helyiséget betemetvén, fölül új üregek támadtak. Különben a 
Domicza és Ördöglyuk üregek roppant mélyek; vannak helyek, melyekbe ember még nem hatolt, s 
hihető, hogy ezek a Baradla barlangnak eddig ismeretlen ágába vezetnek. A barlang mennyezetéről szün
telen lehulló vízcseppek felolvasztott meszet tartalmaznak, melyből a mint a szénsav és vízrészek elpáro
lognak, a mész különválik, s azon gyönyörű és változatos képződményeket alakítja, melyek ha felülről 
lecsüggnek, stalagtit — s ha felülről való lecsepegés által fölfelé nőnek, Stalagmit nevet nyernek. Az első 
görög nyelven csepegő (tröpfelnd), az utóbbi csepegetett-et (getröpfelt) jelent. Azon esetben, ha az össze
vissza repedezett és a rétegrészek nyomát alig mutató mészsziklákon keresztül szivárgó víz alkalmas 
helyeken cseppekbe gyűl össze, s a párolgás oly nagy, hogy az újonnan érkező víz mennyiségével egyen
súlyban van, s csüngve marad, ekkor stalagtit, — ha pedig az érkező víz mennyisége nagyobb az elpárol
gottnál s cseppek alakjában lehull, — Stalagmit képződik.

Az aggteleki barlang főleg stalagmitokban felettébb gazdag. A legkülönfélébb alakú képződ
mények vannak itt, habár nem is mindenütt már ragyogó fényben, mivel a fáklyák füstje által legtöbb- 
nyíre megbarnültak. Leginkább fénylenek még a később fölfedezett újágban levő csepegökövek, minthogy 
* látogatók közül csak kevesen vannak, a kik e hosszas és fáradságos útat megtegyék. Egyébiránt 
mindenütt feltűnő a stalagtitoknak stalagmitokkal való összenövése, a mint azok oszlopokat képeznek; 
egyszerű látványt nyújtanak a roppant nagyságú földön heverő mészlapok is, melyeket vastagon csepegő- 
kőréteg fed.

3*
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A csepegőkövet különféle helyeken különféle színezetűnek találtam: leginkább sárgás és vörhe- 
nyes, vagyis olyan színt kapott, a minő színű festékszer a szénsavas mész közé vegyült; vastól veressé, 
limonittól sárgává és haemonittól halványpirossá lesz. Ugyanazon egy csepegőkőnek karikái különböző 
színét is, mely kereszttörésben látható, a festőszer változatosságának tulajdoníthatni.

A tapasztalás tanítja, hogy mész, gipsz (lösz) és dolomit kőzetü barlangokra kell legtöbb figyel
met fordítani.

Úgy hazánkban mint külföldön a nagyobb kiterjedésű barlangok mészkőhegyiek. Legtöbbjén 
patakok folynak keresztül. Vannak azonban olyanok is, melyek jeget tartalmaznak. Ez utóbbiakat jégbar
langoknak (Glaciéres) nevezik. 1 Ezek közül hazánkban figyelemre legméltóbb a dobsinai jégbarlang, 
mely nehány évvel ezelőtt fedeztetett fel. A jégbarlangok felkutatására kiváló gondot kellene fordítani, 
mert lehetséges, hogy az azokban évezredek óta összegyűlt jég emberi és állati maradványokat rejt 
magában, honnan épen úgy kerülhetnének ki, valamint a jégtengerből, mely az utókor számára számos ős 
állatot megmentett.

A barlangoknak valódi épitőmestere a víz, mely a szakadásokba s repedésekbe magának utat 
tör és szénsav segedelmével üregeket mélyít. Tudvalevőleg a szénsav felolvadván a vízben, annak hatását 
a kőzet felolvasztására még inkább emeli. 8

Innen van, hogy a mészkövet tartalmazó aggteleki barlang is, melyen három patak foly 
keresztül, nagyszerű üregek képződésére alkalmas volt.

Igen helyesen jegyzi meg Schmidl«DieBaradla-Höhle bei Aggtelek» czíinü munkája 583. lapján, 
hogy átalában a barlangok elején több és tágasabb mellékágakat mutatnak fel, miglen beljebb inkább 
keskeny folyosókká alakulnak. Ezt tapasztalhatjuk az aggteleki barlangnál is : mindjárt elöl van a tágas 
Rókalyuk, Csontház és a Paradicsom, közepe táján pedig a Retekbarlangot keskeny folyosóival láthatjuk. 
Nemkülönben azon észrevétele is alapossággal bír, hogy jobbára a barlangok előtt törmelékekből álló 
dombok emelkednek. A barlangba való bejárások 20—25 fok szögletet képezve lefelé vezetnek, benn a 
barlang földje egy vonalban áll a völgy külső felszínével.

Az aggteleki barlang sík futású, mert a folyóvíz egyenes fekvésű rétegre talált. A hol a réteg 
szögletbe megy, ott a víz is lassúbb hatást mutat. Az üregek mélyítésére mindenkor a kőzet kemény vagy 
puhább volta nagy befol/ást gyakorol. A hol a víz keményebb kőzetre talált, ott oldalfelé mos s az 
üregeknek akkép ad irányt.

1 G. F . B uowne. «Ice-Caves.» London, 18G5.
* Wie eich keine andere Gebirgsart hinsichtlich der Aufsaugung und Durchlässigkeit, so kommt diesem auch keine 

andere gleich in Bezug auf die Löslichkeit in m it Kohlensäure beladenem Wasser. Schon an sich enthält das Regenwasser Kohlen
säure, die es aus der Luft aufnimmt und auf dem Wege, den das Wasser im Innern der Erde zurücklegt, steigert sich dieser Gehalt 
immer mehr, da überall Kohlensäure, vorzugsweise von verwesenden Pflanzeustoffen herrührend, vorhanden ist. Je länger daher 
das Wasser auf die Spalten und Risse mit dem Kalkstein in Berührung bleibt, um so mehr wird es davon auflösen und die Spalten 
und Risse erweitern. Ein Beispiel mag uns lehren, wie grossartige Massen festen Gesteins auf diese Weise unausgesetzt aus dem 
Innern der Erde fortgeschafft werden. Prof. G. B ischöfe hat berechnet, dass die Pader, die au den südwestlichen Ausläufern dos 
Teutoburger Waldes unter dem Dom in Paderborn in zahlreichen und sehr ergiebigen Quellen aus dem Kalkgebirge (Kreide Mergl) 
hervordringt an einem beliebigen Uferpunkte in jeder Minute 135*7 kg  kohlensauren Kalk vorüberführt; das macht für die Dauer
eines Jahres 1.424,376 Ctr. Diese Kalkmasse bildet einen Würfel von 2Ö-19*7 mit einem Inhalt von 28.261,156*),,,. («Der vor
geschichtliche Mensch» F. H ellwald. 29. lap.)
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Az aggteleki barlang kiterjedése hiteles mérnöki felmérések alapján kitűnt, hogy nyílásától a 
Vaskapuig vagyis a régi ág 850, a Vas mérnök által fölfedezett új ág 2217, a mellékágak 1127 öl hos
szúságúak. Minthogy tehát, az eddig ismert ágak összes hossza 7963 méter, következőleg az európai 
barlangok közt a legnagyobb. A földgolyón eddig legnagyobbnak ismert kentucky-i Mammuth barlang csak 
137 méterrel hoszszabb. 1

Négy körülmény mutatja, hogy az aggteleki barlang ősidőkben lakható volt: szelelői levegőjét 
üdítették, három csergedezö patakja: az Acheron, Styx és a rókalyuki csermely egészséges és tiszta 
ivóvizet nyújtottak, tágas és vízszintes térségei az akkori életmódhoz képest elég kényelemben részesí
tették az őskor lakóit s végül a légmérsékletet is kedvezőnek mondhatjuk.

Már Townson, később Vas Imre és Schmidl mérsékleti észleléseket tettek a barlangban. a
Dr. Kiss Antal 1856. aug. 18-án és 1857. febr. 20-án tett észlelései szerint a levegő és víz 

hőmérséklete Reaumeur szerint

1 Vas I mue. «Az aggteleki barlang leírása.» 70. lap.
Észlelő Észlelési idő Külső levegő Barlang.

* Townson 1787 júl. 14. 15.0° R. a Styx partján..................... . ... 7.n° R.
* 1787 júl. 14. 15.o° » a Styx vize..........  ....................... 7.o° .

V ass I mre 1826 febr. 2. 4.»° » Mojzes oltára ... „ ___... ... 6.n° »
• B 1826 febr. 2. 4.n° » Vaskapunál.................................. 8..° »
» » 1826 febr. 8. 0.0° . Mojzes oltára ............. ........... 6.n° »
» • 1826 febr. 8. O.o° » Vaskapunál.................................. 8.,° »
B » 1826 febr. 15. — Mojzes oltára ..............  _ ...... 4.4° »
» 1» 1826 febr. 15. — Vaskapunál...'................... 7..° .

Schmidl Adolf Rozsnyón 1855 aug. 12. 22.«o óra 15.»° » Apollo templom ...................... 9.o° .
• I 1855 aug. 12. 2 B 18.»° » Csillagvizsgáló torony ... ... ... „ 10.4° .
• 1» 1855 aug. 14. 4 B 19.*° » Styx partján a padnál.............. 8.o° »
» • 1855 aug. 15. 23 B 13.o° . B B B _  ... .................. 8.4° .

• » 1855 aug. 15. 1 B — Csontház ..................................................................... 8.o° »

B 1855 aug. 18. 20.no • 13.»° . Styx partján ... ... ... ... .............. .8.4° »

> • 1855 aug. 17. 23 B 13.7° » a Retek-barlang e lő t t ................................ 8.3° *

» a 1855 aug. 17. 23.no • — a Retek-barlang végén _  ................... 9.»° »

• » 1855 aug. 17. 3 • — Vaskapunál ............................... ................................ 8.4° .

» a 1855 aug. 18. 21.30 » 15.o° . Paradicsomban ....................... _ .  . _  ............ 8.o° .

B B 1855 aug. 12. 22.no B — Apollo templom a pocsolya vize 7.a° *

1 B 1855 aug. 15. 1 B — Acheron vize ................................  . _  .................... 6.*° »

• B 1855 aug. 14. 4 B — Styx v ize .............................................................................. 7.4° »

1 B 1855 aug. 14. 11 B — B B . . .  .................. .......................................... 7.,° .

• B 1855 aug. 18. 20.no B — n »  ...................... . . .  „  . . .  . _  . „  . . . 7.4° .

> B 1855 aug. 17. 3 B — B B . . .  ................................................................ 7.4° »

• B 1855 aug. 17. 23.no B — Retekbarlang vize . . .  . . .  ._ .............. 8.*° .
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A szabadban reggel 8 órakor ............ .................

február
v íz  levegő

..............  — 7.»°

augusztus
v í z  levegő  

—  16.o°
A barlangban i Kis-templom körül .................. .............  6.6° 6.»° 7.8° 8.»°
Az úgynevezett Csontházban .............................. ..............  3.6° 3.«° 6.8° 7.5°
Az új ág kezde étől 25 ölnyire .......................... .............  6.i»° 8.o° — —
Az Oj-hófuvási á l ..............  ... .„ .......................... ... ........ . 6.6° 7.»° — —
A Ravaszlyuk végén ........................................... .............  8.5° 8.6° — —

Ebből kitetszik, hogy a barlang belsőbb részeiben a mérséklet melegebb s állandóbb, mint 
külső részeiben, hogy továbbá a száraz részek is melegebbek, mint azok, melyekben álló vagy folyó víz 
van, s végre, hogy az első üregekben található locsogók hidegebbek, mint a folyópatak.

Schmidl szerint a ’olyó vizek középhőmérséklete + 7'7°, az álló vizeké + G'2. 1
Egyébiránt Dawkir s állítása szerint a barlangok átlagos légmérséklete hasonló azon vidék közép 

évi légn érsékletéhez, nyáron meleg s télen hideg.
Dawkins ez észle étének valódiságát főleg a nagyobb kiterjedésű barlangoknál tapasztaljuk.
Ez vezethette az aggteleki öslakókat, hogy e barlangot fölkeressék. Azon körülménynél fogva, 

hogy téh n a hideg s nyáron a hőség ellen itt védve voltak, állandó lakhelyül használták.
A fennebbiek nyomán, az itt eszközlendő ásatások reményt nyújtottak a sikerre.

Mintái; az egész barlangot bejártam, annak helyiségeit szemügyre véve, a Csontházat jelöltein 
ki ásatási színhelyül.

Első feladatommá tettem az őslakóknak konyhahulladék-helyeit s azoknak kipuhatolása után 
temetkezési helyöket nyomozni ki.

Mindkét irányban siker követte törekvéseinket. Mivel azonban a barlang e részében a szén
savas mész nem mint stalagtit tölti be felülről az űrt, hanem lecsepegvén, a mily mérvben tágította a bar
langot fölül, oly mérvben emelte azt fel alul, nagyobb munkaerőt kellett igénybe vennem.

A tapasztalás arra tanított, hogy a hol sok stalagtit függ le, ott a culturréteg nem fekszik mélyen, 
ellenben hol síma a mennyezet, ott jobbára a stalagtit réteg vastagon borítja a talajt.

Az általam később elnevezett temetkezési folyosón jutván be a Csontházba, elsőbben annak 
alantabb fekvő részét akartam átkutatni.

Fölül mintegy másfél méter magasságban culturföldre akadtunk. E föld felületét 0.31 méter

1 Midőn L óczy 1876. aug. 12—26 közt a liszkovai barlangot átkutatta, a külső légmérséklet volt. +  17—2-t C. s a bar
langban +  5° C. («Die Liszkovaer Höhle» L. v. L óczy. Budapest, 1878. 21. lap.)

Összehasonlítás végett fölhozandók még a szepesmegyei porácsi barlangban Dr. Roth S amu által július 11 -ikén tett
észleletek:

( a víz hőmérséke...... 6.6° C. J . , ( a víz hőmérséke......  6.»° C. |
ai ang an  ̂ a levegő hőmérséke... 9.»° C. | délitájban ai an^ an ( a levegő hőmérséke... 9.7° C. ! este 7 órakor

A szabadban a levegő hőmérséke......19.i° C. j A szabadban a levegő hőmérséke......16.*° C. J
(«Természettudományi Közlöny» X. köt. H l. füzet.)
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iszap födte. Alatta fekete könnyű állományú föld 0-63 méternyi magasságban volt, a melyben cserépdara
bok, bronzkori tárgyak és állatcsontok fordultak elő.

A bronztárgyak közül kiváló figyelmet érdemelnek:
Egy kés, melynek hossza 13 cm., háta hajlott, göinbölyded hegye végefelé felkanyarodik. Egyik 

lapja sírna, a másik középtáján domború díszü, ékítése kisebb késpengét ábrázol. Nyele két bronzszöggel

3 . ábra.

volt megerősítve, a mi ismét azt bizonyítja, hogy valamikor famarkolattal bírt. Nyélnyujtványa a második 
szögnél'el van törve. (1. ábra.)

Egy tű, melynek hossza 10 cm., felső része kajmós, minők a pilini temetőben gyakran előfor- 
dúlnak. Három csavarodású kajmós feje lemezes, szára gömbölyű. Szironya szép világos zöld. (2. ábra.)

Ugyancsak egy kajmós tű, mely az előbbitől abban különbözik, hogy kajmója nem három, hanem 
két csavarodású, csak 4-5 cm. hosszú és szárát meggörbítették. (3. ábra.)

Egy más tű, minden czifrázat nélkül, gömbölyű szára fölfelé mind inkább vastagodik, fejét egy
szerű mélyedés képezi. Hossza 125 cm. Szironya feketészöld, (ábra 4.)

Hasonlag egy tű, mely nagyságra az előbbit megközelíti, s attól csak az által különbözik, hogy 
mélyedés hiányában fejjel nem bír, felső része egyszerűen vastagabb volta által tűnik ki. Nedves és zsíros 
fekete talajban találtatván, feketébe menő zöld szironyt kapott.

Egy zárt karika, 3 cin. belső világossággal bír, 0-5 cm. vastag gömbölyű fonalból, gyűrűnek nagy 
lévén, vagy függő díszül szolgált vagy gyermekkézre karpereczül használták. (5. ábra.) 1

Egy nyitott karika, mely 21 cm. hosszú és 0-5 cm. vastag bronzfonalból készülvén, egymásra 
hajlított végei a kéz vastagsága szerint engedtek. (6. ábra.)

1 Vannak, kik karikapénzeknek nevezik. Kis F ekencz vo lt első, a ki az *Arch. Közlemények» I .  kötetében a  magyar 
í  ::nséget erre figyelmeztette. Később É kdy több külföldi tudós, jelesül D unop, P kudüoe és mások után említést tesz, hogy a pénz-
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Egy zárt karika, mely külsőleg gömbölyded s belsőleg lapos fonalból készült, belvilágossága 5 cm. 
Felületét sötét zöld szirony fedi. (7. ábra.)

Egy négyoldalú nyílt karika, minden czifrázat nélkül; középső részén vastagabb, végei felé véko
nyéi, átmérője 4-5 cm. A vademberek függőihez vagy orrkarikáikhoz hasonlít. (8. ábra.)1

Végül egy 6 9 cm, átmérőjű kígyós karika, melynek nyílt részei kigyófejeket ábrázolnak; göm
bölyű fonalát szép fényű sötétzöld patina fedi, a többi karikától elkülönítve, magasabb rétegben fe
küdt. (9. ábra.)

Ugyanazon rétegben, a hol az elősorolt tárgyakat találtuk, bronzkori jellegű cserépdarabok oly 
nagy mennyiségben fordulnak elő, hogy nehány perez alatt ezer számra lehet azokat felszedni. Legalúl 
vannak oly példányok, melyeknek ékítményezése újj- vagy körömbenyomogatás által eszközöltetett. Egyéb
iránt a czifrázatok előidézésére hegyes fa vagy csonteszközöket használtak, s a majd mindig előforduló vonal 
s rovatdíszt zsinór segítsége által nyerték.

A fekete föld alatt 16 cm. vastagságú vörös égetett földre akadtunk.

8 . ábra. 0 . ábru.
Ezt követte vörhenyes színű zöld, mely alatt ismét faszén vegyületü növénymaradványokból 

képzett 2 cm. vastag réteg feküdt. E polyva-szerü anyagot Deininger tanár volt szives megvizsgálni; 
szerinte ez nem egyéb mint a levegő hozzájárulása mellett teljesen felbomlott szalmának végmaradványa, 
mely közt imitt-amott zsurlószálak (Equisetum) is találtatnak, a mint azt nedves földeken nőtt szalma 
közt nem ritkán tapasztalni lehet. Az anyag annyira elveszítette minden szervességét, hogy a szárak sejt
jeinek kovaváza maradt csak hátra, mert sem kiégetés, sem erős savak észlelhető változást rajta elő nem 
idéznek; másrészt azonban a sejtalakok oly jól vannak megtartva, hogy a külhám légrései, de különösen 
a zsurlókban az edénysejtek csavarmenetes vastagodásai górcső alatt tisztán kivehetők.

A culturföld többi részét egy égési rétegen kívül elsőbben barnás s azután homokos állo
mány képezi.

A. konyhahulladékok közt különféle állatcsontok fordúlnak elő, melyek megismertetését 
alább adom.

karikák nemcsak ősrégi egyptomi domborművé kon, lánczokat képezve fordúlnak elő, hanem hogy ugyanott és Senaar valamint 
Nubia belsejében még mai nap is olyan összefűzhető, mérlegezhető karikákkal élnek pénz gyanánt, és egyszersmind az ottani nők 
nyakpiperének és fejéknek használják. («Arch. közlemények» V. köt. 42. lap.) Újabb időben ez elmélet mellett régészeink közűi 
H ampel veté mérlegbe szavát. («Aroh. Értesítő» XIV. köt. 30. 1.) Hogy a fennebbi czélokra éjszaki népek is efféle karikákat használtak, 
a  «Leitfaden zur nordischon Alterthumskunde» 82. lapján olvashatjuk. Valamint 1879-ben nagy föltünést keltett dr. Muoa értekezése, 
mely a «Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien» 1879. évi folyóiratban e czím alatt «Baugen und Ringe.» 
(Eine Studie über das Ringgeld und seinen Gebrauch bei den Germanen. 89—131. 1.) napvilágot látott.

1 «Arch. közlemények.» V. köt. I. füzet, 43. 1.
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A mint a culturföld részben átvizsgáltatott, a közvetlen alatta elterülő csepegőkő áttöretéséhez 
fogattam. Minthogy e kőnem minden rétege faszéndarabokkal telített volt, azt a következtetést lehetett 
vonnunk, hogy a csepegési processus egész ideje alatt a barlangot lakták. Fölötte érdekesnek találtam 
azon körülményt, hogy a Stalagmit közt emberi és állati csontok, nevezetesen pedig emberi állkapcsok 
voltak lelhetők.

E körülményből, valamint abból, hogy mesterségesen hasított és szenesedett emberi csontok is 
jelentkeznek, az a föltevés is előállhat, hogy akkoron itt emberevők (antropophagok) tanyáztak. Dawkins
• Die Höhlen und die Ureinwohner Europas» czímü munkája 112. lapján említést tesz a césaredai bar
langokról az ibériai félszigeten, hol szintén a bronzkor kezdetének idejéből sok ezer hasított emberi csontra 
akadtak; Westphalenben pedig Schaaffhauson, emberevők nyomait fedezte föl. Sőt, hogy az embereket 
még mai napság is vad népek megeszik, Bowker jelentéséből kitűnik. 1 Midőn Bowker délkeleti Afrika 
Basuto országában utazott, Thaba Bosiuhoz közel a hegyek közt 1868 deczemberben egy mintegy 130 
yard hosszú és 100 yard széles barlangra bukkant. Itt rettentő meglepetésére, tűzhelyek közelében a földön 
-zéttört embercsontok hevertek. Az emberi koponyák szét voltak zúzva, a velőt kiették belölök. Minthogy 
a tűznek nyoma csak kevés csonton látszott, azon következtetést vonta; hogy azoknál inkább a főzés mint
* sütés volt szokásban. Kísérője megmutatta neki azt a helyet is, hol az áldozatokat őrizték; pár durva 
rendetlen lépcső vezetett a félelmetes sötét karzatra. Szerinte 30 év előtt a Moluta folyótól Caledonig az

10. ábra.

- rsz országot, továbbá a Putesana-folyamvidék egyrészét emberevök lakták, kik leginkább nőkre és gyer- 
-Tiekre vadásztak. Utazása alkalmával megismerkedett Kantlutsent nevű egy körülbelül 60 éves ember- 

ki fiatal korában három fiatal nőt fogván el, egyikét nőül vette, — kit Mategyeninek hittak, a másik 
truöt pedig társaival egyetemben megevé.2 Minthogy azonban az aggteleki barlangban, kalcinált és 

-.tott emberi csontot kis számban találhatunk, csak rövid ideig tarthatott az az idő, midőn az oda való 
:-kes lakosságra egy vad népfaj törvén, a foglyúl esetteket meggyilkolta és megette.

Nehány órai fárasztó munka után az ásatást itt a végből szüntettük be, hogy a még kutatlan, 
r-irmközt fekvő oldalon próbaásatásokat tehessünk.

A barlangnak ez a része jóval magasabban fekszik, a mi nagyobb mérvű csepegéstől eredt. 
I  magaslatot szintén culturföld takarja, melyben nagymennyiségű csontok, s edénycserepek fordulnak elő. 
A mint a culturföld lebontatott, az alatta levő csepegökövet kezdtem töretni. Munkásaink e kemény mun- 

legerősebb csákányaikat használták. A csepegökö áttöretése után a barlang alatt kisebb-nagyobb üregek
-  -átkoztak, melyekből nehány emberi állkapcsot szedtünk ki. A különféle helyeken talált emberi állkap-
- i  közül 10 koros és 16 fiatal egyéné volt. Egyébiránt nemcsak az aggteleki barlangban, hanem a  liszko- 
»_:än is találtak állkapcsokat. Lóczy feljegyzése szerint az ott talált állkapcsok 13 gyermek és 16 felnőtt

-rare mutatnak. “ Említés nélkül nem hagyhatom azon észleletemet, hegy azok mellett a fejnek egyéb

1 * Antropological. Rewien» XXV. 1869.
* *Arch. Értesítő* II. köt. (1870.) 197. lap.
* *Die Liszkovaer Höhle.» L. v. Lóczy. Budapest 1878. 22. lapon.
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része nem feküdt, valamint feltűnt az, hogy a rendes 16 fog helyett egy-egy állkapocs csak 12 vagy 14 
fogat tartalmaz.

A csepegőkő-réteg üregeiben több kőtárgy találtatott, oly kőnemekből, melyek Aggtelek határá
ban elő nem fordulnak s távolabb vidék kőzetét képezik. Jelesül: egyenetlen hatlapú trachytból készült 
zúzó eszköz, melynek hossza 8 cm., felső lapján már a simítás nyomai látszanak.

Egy lapos kőeszköz, melynek vastagsága 1*3 és hosszúsága 4-7 cm., alsó lapján nagy mérvű 
koptatás látszik.

Továbbá trachyt köböl készült két zúzó, egyik végok sima.
Végül egy ismeretlen eszköz homokkőből, melynek mind felső mind alsó része, a használat nyo

mait viseli magán.
Az imént elősorolt kőtárgyakon kívül akadtunk egy gyilokra szarvasagancsból, melynek hossza 

16 cm. s egyik oldala kisimított.
Egy csiszolt tompa végű szarvasagancs eszközre, mely 15 cm. hosszúságú; simító csontnak tar

tom (Glättbein), melylyel a bőröket összetartó durva öltéseket szétsimították, hasonlókat használnak a lap
pok mai napság is. (10. ábra.)

l i .  á b ra . l l .6 1 .iu .  ■ 13. ábra.

Egy szarvasagancs-töredékre, melynek 16 cm. a hossza, felerészben 4 szögletüre van kisimítva.
Egy vékonyra csiszolt csonttöredékre, mely 4 cm, hosszúsággal bír, alkalmasint egy tűnek 

középső részét képezte.
Ezek felsorolása után az itt talált agyagtárgyakra térek.
Ezek közül megemlítendök: Egy bögre, az agyagmüvesség kezdetleges idejéből; füle a száj pere

mén fölül kezdődik s majdnem az edény fenekéig tart; talapzatánál lmsasodni kezd; nyaka közepe tájáig 
szükül, s ismét a perem felé tágúl. Magassága 4-5 cm.; szájának belvilágossága 4 cm. Egyenetlen felülete és 
sárgásbarna színe van. (11. ábra.)

Egy kétfülü kis agyagedény. Magassága 6, szájának átmérője 6*7, fenekeé 2 5 cm., rosszúl éget
ték ki, gyurmája szemcsés, törékeny. Fala 0*5, peremjénél 0-2 cm. vastag. A lefelé mindinkább belmjló 
1.5 cm. hosszúságú nyakán átellenes két oldalon két apró fület alkalmaztak. Színe barnába menő. 
(12. ábra.)

Csésze alakú, egyfülü kis edény, szájának átmérője 6-5— 7-5, fenekének átmérője 3-5 cm. Színe 
fekete. Falának vastagsága szájnyílása felé mindinkább vékonyúl. Füle szájperemén túl megy. (13. ábra.)

Csésze-alakú edény, hasonló az előbb leírthoz, gyermek-csontváz mellett feküdt. Színe fekete, 
magassága 7-3, szájának átmérője 8-9 falának vastagsága 0 4 cm. Hasonlag, mint előbbi, egy kiálló füllel 
van ellátva, töredezett állapotban találtatott.
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Ugyancsak egy primitív bögre, egyenetlen felülettel, alakra a l l .  számú edényhez hasonlít. 
Magassága 4-5 és szájának átmérője 5 cm. Vastag falai következtében üre csekély, barnás színt ját
szik. (14. ábra.)

A fennebb említett edény egy lapos kis fedővel volt befedve. Látszik e fedőcske széleiről, hogy 
cseréptöredékből készült, oldalain gyurmájának rétegzését fölismerhetni. Alsó lapja sima, felső lapja 
egyenetlen mélyedésü. Gyurmája közé szalmatöredék vegyíttetett, mely a tűz hatása alkalmával kiégvén, 
díszítéskép puszta helye maradt meg. (15. ábra.)

Alakra az előbb említett bögréktől elüt ez a csésze-alakú edény, habár ez is kezdetleges agyag- 
müvességre mutat, nagyságához képest túlvastag falai és feneke által tűnik k i ; magassága 6—7 cm. közt 
váltakozik, szájának belvilágossága 5-5, fenekének átmérője 4 cm. Talapzatától nyakáig mindinkább hasa- 
sodik, aztán szűkülni kezd, hogy nyaka felé harántosan ismét szélesedjék. Szájpereme egyenesen emelkedő. 
Színe barnássárga. Füle s czifrázata nincs. (1(5. ábra.)

10. ábra.

Nyakgyöngy. Hosszúkás alakú, közepe táján legszélesebb, két vége felé hirtelen szűkül,' lyukai
nál ismét tágúl. Tengelyének hossza 4 cm. Lyukai nem egyenlők. Jó gyurmából készült, szürkés barna 
színű. (17. ábra.)

Nyakgyöngy, eléggé szabályos köralakú lyukkal, gömbölyded alakkal bír, 3 cm. magas, hamvas- 
veres színű. (18. ábra.)

Ugyancsak egy nyakgyöngy, alakra s nagyságra az előbbitől miben se különbözik, egyedül lyuka 
:zükebb s amazénál szabálytalanabb.

A Csontház egyik szögletéhen feltűnt előttünk egy hosszú négyszöget képező, másfél méter magas 
sórakás. A mint erről fél méter magasságban, követ lehordattam, találtunk ott egy hosszában elterülő em- 
■cri vázat. Mellette nem volt semmi. A csont hófehér. A váz egészen úgy feküdt mint a mentone-i har

angban lelt. Nézetem szerint a kőrakásba temetett és kővel befedettt váz egykorú az ott talált konyhahul- 
udéki tárgyakkal. (Lásd III. tábla, 1 ábra.)

Ez ásatási hely némely üregét, mélységük és vízzel való teltségök miatt kutatlanúl kellett 
hagynunk, csakis kézi eszközök segítségével lehetett primitiv cserépdarabokat és ősállatok csontjait kivenni.

4*



Az őskori konylmhulladékok föllelése után az ősemberek sírhelyeinek kikutatása tűzetett ki czé- 
lúl, annyival is inkább, mert a Csontházba vezető folyoso helyszínelése a legszebb reményekkel kecsegtetett. 
Ennek folytán az egész munkaerőt e czélra fordítottuk.

áO. ábra. */,

V»

2» ábra.

Abból a nézetből indúlva ki, hogy eme folyosó csepegési processus által mindinkább szűkült, 
s e szerint a föltételezett sírok a csepegőkő mélyében feküdhetnek, falainak zúzásához hozzá fogattam.

Egy órai szakadatlan munka után, midőn egy 
helyütt a stalagtit egy méternyire kitöretett, a föld 
színén a csepegökö alatt nyirkos sárga agyagban 
egy lapos mészkő tűnt elő, melynek kiemelése után 
az első emberkoponya bontakozott ki. Azon ügyes 
munkás, ki a mészkövet elemelte, oda való Bartók 
György nevű lakos volt. A koponyát hasonlókép 
egy lapos mészkő fedte, melyet 20 cmnyi vastag
ságú földréteg takart. Ebből látjuk, hogy a testeket 
nem temették el mélyen. A váz arczczal földfelé 
feküdt. Csak nagy erőfeszítéssel lehetetett a test 
többi részeit a csepegőim rétege alól kivájni. E váz 
mellé, egyedül egy csont nyilvég volt téve. A nyil- 
csúcs hossza G-6 cm., közepe tájától lapos, négy 
oldallal bír s éles hegybe végződik. (19. ábra.)

E váz közvetlen szomszédságában bukkantak a 
második emberi vázra. Miután e mellett egy csont
ból készült varrótűt találtunk, a halott valószínűleg 
nő volt. A tűnek hossza 12-G cm., lyuka felülről 
1-1 cm. távolságra kezdődvén, 0G cm. hosszú
ságú, 1 és 0-1V» cm. szélességű. (20. ábra.)

Az aggteleki barlangban talált lyukas tü abban 
különbözik a périgordi barlangban talált tűtől, 

hogy amannak lyuka gömbölyű s közvetlen fölül alkalmazták. Különben a készítés módja mindkettőnél 
ugyanaz volt. A périgordi tűk, az iramszarvas és ló keményállományú csontjaiból,2 költésekkel kifürészel- 
tetvén, homokkövön gömbölyűre részeltettek. Miből következik, hogy az ősemberek értettek a tü hasz
nálatához. 8

Egy méter távolságra emez utóbbi váztól, volt a harmadik őskori ember eltemetve. Mellette egy

1 Az őskorban készített csonttíík úgy alakjokra m int méreteikre hasonlítanak a mostani vastagabb tűinkhez. A tü fejét 
laposra csiszolták s a fonal befogadására hosszas lyukkal látták el, hegyes végét pedig meggömbölyítették. Azon tűkön, melyeket 
nem csiszoltak ki tökéletesen, a tüzkőszilánkok csorbás szélei okozta hosszas karczait még látni lehet. E  tűzkőszilánkokat épen úgy 
használták a csontok meghogyezésére, mint mai uapság egy darab üveget, a melylyel fát vagy csontot tetszés szerint lehet vékonyítani 
és hegyesíteni. A tűk kisimítására az őskorban főleg a homokkövet használták. E  simítókövek újabb kísérletek alapján, igen czél- 
szerűknek bizonyúltak be.

* A szavasmarha és ló ugyanazon csontjai mai napság Délamerikából Angolországba szállíttatván, ott gombok készí
tésére használják. '  W. Bovd Dawkins »Die Höhlen uud die Ureinwohner Europas» 271. 1.
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csontból készített gyilok feküdt. Ez a gyilok, melynek simítás által szép fényt tudtak adni, 17 cm. hosszú 
s veszedelmes szúró eszköz lehetett. Pengéje szögalakba fut, fogantyúja oldalt kanyarúl. (21. ábra.)

A folyosónak a bejárattól való baloldalán még egy váz ásatott ki, mely mellett egy durva agyagból 
készült nyakgyöngy (22. ábra.) és közel hozzá egy vörösre kiégetett agyaglobor találtatott. A nyakgyöngynek 
átmérője 2-4 s vastagsága 1 • 1 cm., közepe táján legtágasabb, két végén összehúzódik. A gúla talapzata egy 
négyzet, melynek minden oldala 7-5 cm. hosszúságú, a falak 13-5 cm. magasak, felső végén lyukas, tető
zetén középtájban újjal való benyomást mutat. (23. ábra.)

Bevégezvén a folyosó ez oldalán az ásatást, a szemközti fal kitöréséhez fogtunk. Hasonlókép egy 
méter vastagságú csepegőkőtömb kizúzása után. ezen az oldalon, sorban kilencz emberi váz bontatott ki. 
Ezek közül három szorosan egymás mellett feküdt. Minthogy a földben egyforma’mélységben valának el-

4<i. ábr». 47. ábra.
--iyezve, a föld jellege pedig egy időből való felporhanyodásra mutatott, lehetséges, hogy a halottak 
lt**négy időben tétetvén a földbe, közel viszonyban állhatták egymáshoz. Különben ezt a három halottat 
í  ugyanazon módon temették el, mint a többieket, arczal földfelé, fejők alá kőpárnát tettek s fejőket kö
t i  ível takarták be. A három ősember mellett következő tárgyakat leltünk:

Egy csontgyilkot, olyaténkép elkészítve, mint az előbb említett, hossza 15 cm. pengéje egyenes 
egyik végén gömbölyű, fogantyúja felé háromszöget képez. (24. ábra.)

Simítót bordacsontból, hegye felé mind inkább szélesedik s lapát alakot vesz fel, fokánál víz- 
J3HTOS futású, simított vége göinbölyded, hossza 14 méter (25. ábra.)

Ugyancsak egy simítót, melynek azonban mindkét végét használták simításra, az egyik 
g:oibölyded, a másik hegyes csúcsban végződik, hossza 15-3%*, hajlott hátú, oldalai egyenközüen futnak, 

ábra.) :
Gyilkot, melynek egyik vége fogantyúéi szolgált, a másik hegyes csúcsban végződik, közepe 

aKüól kicsiszolták, 13-5%» hosszú. (27. ábra)
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m

Kettős gy.lkot szarvas agancsból, mindkét végét szúrásra lehetett használni. A közepében lát
ható kidudorodás szolgált markolatul. Használat következtében egyik vége megsérült, de i másik vége mai 
napság is egészen ép. A törés arra következtet, hogy a gyiloknak az a része lapos pengéjű volt, míg a 
még jó karban íenmaradt végét gömbölyűre csiszolták. Ez időszerinti 43%. hosszúsága, megközelítőleg 
50%. egykori hosszára utal. E veszedelmes fegyvert a földmívelésnél íelporhanyító 
eszközül is haszná'hatták. (28. ábra)

Arat szarvasagancsból, hegyezett vége nagyobb hasz
nálat következtében eltompúlt, 10-5 %. hosszú, 2 5 %. széles 
foka kalapácsütésektől sérüléseket szenvedett. (29. ábra.)

Egy másik árat, melynek egyik végét"hegyesre csiszol
ták, a másik végét természetes alakjában hagyták meg. Hossza 
9’6 %i (30. ábr.). E csonteszköz mellett feküdt egy hat lapú 
trachyt kőtömb, melynek egyik lapja simított volt, gabona
zúzásra használták.

Ugyancsak egy zúzó követ, szabálytalan és egyenetlen 
lapokkal, magassága 7 %., állománya bazalt.

Még egy más zúzót, melynek magassága 6 s talapzata 
5%,, hat lappal bír, de csak egyikén látszik simítás, állománya 
quartz. (31. ábra.)

Továbbá egy kőeszközt, melynek hossza 17, szélessége 5, 
magassága 4 %., csak egyik oldalán sima, a többi érdes, hasz
nálatát illetőleg alighanem simító kő volt. ‘ = *

Az e sírokban talált kötárgyak közül azonban leg
feltűnőbb egy 12%. hosszúságú, 3%. szélességű, 4%. ma
gasságú kövésö, függélyes éllel, foka s éllapjai kicsiszolvák, 
készítése módja némileg a dán kövésökre emlékeztet, a meny
nyiben a szépen kicsiszolt élt kivéve, többi részei csak igen 
felületesen simítottak. Állománya quarzit. (32. ábra.)

Epugy érdekes a quarzitból készült kökalapács is, hosz- 
sza 14%., magassága egyik végénél 4-4 és szélessége 1-5—2 %.;

• másik végénél magassága 3 és szélessége 2-5 %., mindkét 
végét ütésre használták. (33. ábra.)

A lelet többi tárgyát kiegészítik a 6 %. hosszúságú, 4%. szé
lességű és 2%. vastagságú basaltból durván kinagyolt kövésö és a 
6%. hosszúságú,részben egyenletes felületű kökalapácstöredék.

A fönnebl) említett három csontváz kiemeltetvén, mint-

31. ábra.



hogy a föld még mindig fölhányt jelleggel bírt, a csepegőkének mélyében való kitöltetését láttam szüksé
gesnek. S nem csalatkozám. Négy decimeter távolságra egy emberi váz bontakozott ki.

E váz mellett, jobb kezénél találtatott egy bumerangféle csonteszköz, melynek hossza 30%*, 
szélessége alsó végén 3 %*, közepe felső tájától 2 cmre szíikül. Alsó lapja laposra van simítva, háta 
kerekded, egyik vége félholdalakú s a másik vége gömbben végződik. Alakjánál s méreteinél fogva azon 
sajátsággal bír, hogy azon helyről, hová hajíttatott, kiindulási pontja felé visszaesik. Ebhez hasonló eszkö
zökkel vadásztak Ujhollandiában. (34. ábra.) 1

A bumerangféle eszközzel egy kis agyagedény találtatott, mely szabad kézből készült, egyenetlen 
felületű, egyenesen felnyúló 0-7 %* magas nyakkal, szájának belvilágossága 3 %*. A nyakperem alatt két

v*

átellenes oldalon két füllel van ellátva, melyeknek belvilágosságát gömbölyű eszközzel készítették, a fülek 
oldalt tekintve félhosszkört mutatnak, hosszuk 2 s szélességűk 1%.. Az edény egész 4%,-ig tágul, aztán 
ismét feneke felé egyenes fallá szűkül. Az edény magassága 7-5 %,, fenekének átmérője 3-5 %* és falának 
vastagsága 0-5 %*. Színe barnába menő. (35. ábra.) Közvetlen ez edénynél, két oldalról szabálytalanul 
átfúrt két nyakgyöngy feküdt. (36—37. ábra).

Említetlenül nem hagyhatom azon körülményt, hogy majdnem minden emberi váz koponyá
jánál ivóedényt és szenesedett gabonát, s oldalánál kő- és csontszerszámokat találtam. Ebből azt lehet 
következtetni, hogy nemcsak élelmet adtak melléje, nehogy a más világon éhezzék, hanem vizet is, szom-

35. ábra.
j -ságát csillapítandó. Eleintén ezt nem vettem annyira figyelembe, később azonban mindinkább föltűnt, 
hogy azon vázaknál, melyek mellett agyagedényt nem találtam, csepegőkőböl formált ivópoharak voltak 
lelhetők. Efféle csepegőkő-pobarak a konyhahulladékok közt is előfordúlnak. Ez edényeket a természet 
i_Aga alakította, az emberek pedig annál inkább megkedvelhették, mert nem voltak törékenyek. Körüljár
ván a barlangot, több ily kő-dudorodást vettem észre, melyek közül, midőn néhányat a föld rétegétől 
r.-idaszték, az előbbihez hasonló alakú kivájt pohárféléket nyertünk. A természet keze következőleg

1 «Notice aur les musées arclueologique et etlmografique de Copenhague» pár W aldemar Schmidt. 1875. 40. lap.
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készítette azokat: a föld felülete egyenetlen lévén, több helyütt a kisebb s nagyobb földmagaslatokra felül
ről szénsavas mész csepegvén le, a mint a vízrészek elpárologtak, mésztartalmúk megkeményedett s 
időről időre vastagabb kéreggé idomúit. A földdudorokat befedő csepegökö-burkolatok ütés által elválasz
tatván a földtől, ezek belül üres mélyedést és kívül gömbölyded vagy csúcsban végződő felületet nyer
tek. (38. ábra.)

Több efféle kőpohárnál a melléje csepegett mészvíz fogantyút képezett. Egy ily kőpoharat ábrá
zol az ide mellékelt ábra, melynek magassága 50, szájának átmérője 95 s mélysége 35 mill., szájfalá
nak vastagsága váltakozó. Midőn később közvetlen a vázakat fedő földben a csepegökövekre nagyobb 
gondot fordíték, azon tapasztalást merítém, hogy az öslakók a csepegési processus által formált egyéb 
természetes edényalakokat is felhasználtak, így a többi közt egy másodsorban levő váz mellett leltünk 
egy kis csepegökö-edényt, vékony nyakkal és eléggé öblös hassal, belül üres, magassága 5%» tehető, 
jelenleg Töttösy birtokában lévén, nem volt alkalmam lerajzoltatni. Egyébiránt kőedényeket más barlan
gokban is használtak.

40. ábra. 41. ábra.

A külországok közül fölemlítem az eyziesi barlangot, hol négyszögletű, mélyre kivájt kőedé
nyekre akadtak, és Madelainet, mely ily kőedényekben gazdag leihelynek bizonyúlt.1 Legújabb időben 
pedig hazánkban, Torma Zsófiának sikerült Tordoson a konyhahulladékok közt több kőedényre akadhatni, 
melyek közül legfigyelemreméltóbb a 23 %i hosszú, 16 %  széles és 10%. magas porondkő, mely 8 
mély üreggel bír, s szájának átmérője 6 %».“

A vázak mellett lelt tárgyak közül fölemlítendők:
Egy idomtalan nyakgyöngy veresre égetve, magassága 3 %».
Nyílhegy fehér kovakőből, hossza 3-2 %*. Ehhez egészen hasonló találtatott Éjszak-Amerikában. 

Az egyik szigonya el van kopva, és a másik le van törve. (39. ábra.)8
Egy csonttü, melynek hossza 8 %», mindinkább keskenyülvén, hegyes csúcsban végződik 

(40-ik ábra.)
Egy véső csontból, mely lefelé szélesedik, alúl kivan csiszolva, hossza 7*1 (41. ábra.)
Zúzó 5 %» magas, 9 %. átmérőjű, trachytköböl.
Csiszoló veres homokkőből, hossza 12 % ,  magassága 4 % .

Őrlökő, 6 %  magas, 15 %  hosszú.
Ismeretlen kőeszköz, 12 %  hosszú, 12  magas, alsó vége durván 

kicsiszolt. -
Véső quarzitköböl, hossza 5 % ,  éle fokával egyenközüen fut, foka- 

felé keskenyedik, élénél legvékonyabb, színe: szürke alapon kékes erezet.
(42. ábra.)

Véső hasonlag quarzitköböl, szép és jól fentartott példány, alakja 
hossznégyzet, foka és éle egyenkörüen futnak, hossza 6*5, szélessége 2-7 %. 
kékes hamuszínü. (43. ábra.)

1 «Der vorgeschichtliche Mensch» H ellw ald , 139. lap.
‘  «Hunyadmegyei neolith kő-korszakbeli telepek.» T orma Z sófia. 15. lap.
1 .Notice sur les muséea arclneologique et ethnographique de Copenhague» pár W aldemar S chmidt. 1875. 35. lapon.
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Véső, állománya chlorit, nagy használat következtében éle megcsorbúlt, 9 %. hosszú, színe 
szürke kék erezettel. (44. ábra.)

Véső, igen csinos példány serpentinkőből, hamuszínkék alapon fehér 
erezettel, hossza 4 szélessége fokánál 2-8, élénél 4 c/,n . (45. ábra.)

Cserépedény, 11 %  magasságú, feneke 7 CU  átmérővel bír, felső körű- 
Jetének átmérője 11 %, füle az edény széleinél magasabbra emelkedik, sárgás
barna színű.

Cserépedény, magassága 2-5 %», szájának belvilágossága 2 talap
zatának átmérője 1 % ,  mélysége 2 %, szürkésbarna, közepe táján legszé
lesebb, belül mindinkább szükül. E kis edénykét egy váznak szájüregéböl 

vettük ki. (46. ábra.)
Cserépedény, melyet szintén szájüregben találtunk, színre, nagyságra hasonló, alakra pedig 

csak az által különbözik az előbbitől, hogy nyaka nem egyenesen emelkedő. (47. ábra.)
Kétfülü agyagcsésze, 6%. magas, talapzatának átmérője 1 • 1 %«, szájának átmérője az edény- 

falakkal egyetemben 7 % ,  színe barnába játszó, szenes fekete földet tartalmazott.
Egyfülü agyagcsésze, talapzata 1-9 %», hosszúdad köralakú szájának átmérői 3*7 %  s 3*1 %». 

Színe fekete.
A vázakkal s a vázak körül lelt cseréptöredékek külsőleg s belsőleg sötétbarnák, iszapolatlan 

kavicsos gyurmából készültek, szecskaféle szalmavegyületet kevertek közéje. A cserepek vastagsága vál
takozó, a legvastagabb 35  %•, a legvékonyabb 0-2 %». Nagyságra és alakra nézve is különböző. Talált 
egyes cseréptöredékek nagyobb edényekre engednek következtetést vonni.

A temetkezésre vonatkozólag meg kell emlí
tenem, hogy az őskori halottak kivétel nélkül fejjel 
a folyosó felé feküdtek, mindegyiknek feje alatt kő
párna volt s mindegyiknek fejét, vagy egy nagy 
cserépdarab, vagy egy lapos kőfedő takarta. Arcz- 
czal kivétel nélkül föld felé néztek. S zívós sár
gásveres földben, 40 mélységben voltak el
temetve.

Az őslakók temetkezési szertartásaik közé tartozott a halotti tor. Közvetlen a mint a halotti 
folyosóból a Csontházba megyünk, a patak balpartján elterülő szép lapályos térségen, hol 20—25 ember 
kényelmesen megfért, egykor vastagon szórtak szalmát, arra lefeküdtek, ott étkeztek s búcsút vönek a ha
lottól. Egyébiránt a halotti tor ősidőkben azon népeknél volt szokásban, melyek az assyriai síkföldről kim
úlva Nyugat-Ázsiá elülső vidékein s később Európában s Afrikában telepedtek meg.1

Ha az aggteleki barlangban eltemetett emberek temetkezési- és életmódját összehasonlítjuk 
i piemonti Liguria csontbarlangjai legújabb leleteivel, melyeket Issei a genuai egyetem ásványtanára az 
Atcademia dei Lincei közleményeiben leír,2 sok tekintetben hasonlatosságot látunk, mindazáltal az aggte
le i  barlang-lakók míveltsége a liguriai barlanglakókét jóval fölülmúlja. A liguriai barlanglakóknak hús volt 
-ryedüli táplálékuk, a házi állatok húsán kívül megették az elejtett vadakat : a szarvast, vaddisznót, nyulat 
ts* farkast. A földmíveléshez azonban nem értettek. Nem úgy az aggteleki barlanglakók, habár hasonlag éltek 

s ugyanazon állatok maradványait feltaláltam konyhahulladékaik közt. ők a földmívelésre már kiváló 
r  fordítottak, többféle culturnövényt vetettek s hogy főleg növényi táplálékkal éltek, bizonyítja fogaik 
lA^ymérvü koptatása, és azon körülmény, hogy a halottak mellé eledelül nem húst, hanem növénymagvakat

1 »Term. tud. Közlöny* 1879. XI. köt. 116. füzet, 156. lapon. 
1 Ugyanott.
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raktak. Valamint a liguriai barlanglakók hittek a más világban való életben, mert halottaik mellé húst tettek 
étkül, s a halottnak legkedvesebb tárgyát raktak melléje, a temetés után halotti tort csaptak, tüzet rakván 
közvetlen a megholt testéhez, úgy hogy annak testét sokszor a lángok megpörkölték; az aggteleki barlang- 
lakóknál ugyanazon vallási szertartást látjuk. Mindkettőnél az tűnik fel, hogy a nyalánkságot kedvelték; 
konyhahulladékaik közt feltörve találjuk a velőt tartalmazó csontokat. Egyébiránt értettek a fazekassághoz, 
edényeiket nem korongon, hanem saját kezűkkel készítették, nem ismervén az égető kemenczét, szénpa
rázson égették ki; az így készített edény tiszta színű nem lehetett s hogy a tüzet jobban kiállja, quarzos 
homokot kevertek az agyag közé. ügy a liguriai, mind az aggteleki barlanglakók csontból való eszközeik 
készítésére kőbaltát és pattogtatott kovakéseket használtak, s azokat horzsakővel csiszolták ki.

Minthogy a konyhahulladékok közt tűz nyomait magokon viselő különféle nagyságú kavicsokat 
találánk, azon ötletem támadt, hogy azokat a víz fel forralására használták. Legegyszerűbb módja volt ez 
a víz felforralásának. Forró kavicsokkal fel melegítették a vizet a nélkül, hogy a rosszúl kiégetett edényeket 
a tűz veszélyének kitették volna. Hasonló észleletet tőn W. Boyd Dawkins a yorkshirei Viktoria barlang
ban, melyről a híres kutató a barlangokról szóló munkájában említést is tesz. Ugyancsak a fennebbi követ
keztetés azon állításra vezet, hogy az aggtelekiek főtt ételekkel is táplálkoztak.

A barlangban talált tárgyak a Budapesten ülésező VIII. embertani és ősrégészeti nemzetközi 
congressus előtt bemutattatván, ott élénk érdeklődést keltettek.

Ugyde a nehány napi ásatás habár sikeres eredményt mutatott is fel, mindazáltal több kérdés 
megfejtetlen maradt s ez okból további kutatások szükségeseknek mutatkozának.



VII.

AZ AGGTELEKI BARLANGBAN TALÁLT VÁZAK.

Mindkét nembeli vázak vézna alkatra mutatnak, termetök középnagyságon aluli volt. Ámde 
a kerekfejüek mégis jóval magasabbak voltak a hosszúléjbeknél, az ezekből származott mesocephal vegyü- 
let a két faj közt a középnagyságot foglalta el.

A veresés barna színű csont, kemény állományúnak bizonyult, színét mangánoxydtól kapta. Ez a 
sötét szín a legkeményebb részeiben is 2 mm. mélyen beedzte magát.

A lelt koponyák ép állapotban találtattak. Néhánynál az alsó állkapocs hiányzott.
A koponya varrata s fogalt után Ítélve a 13 váz közül 5 gyermek, 2 fiatal, 4 közép- s 2 idősebb 

korúnak mutatkozik. „
Ha egy pillantást vetünk Magyarország e neolithkori koponyáira, el kell ismernünk, hogy 

azok alaki szépségben alig maradnak bátra a jelenkori koponyáktól.
A nyelvhez nem igen tapadnak, megnedvesítve vagy lehelet után földszagot nem terjesztenek. 

Egy koponyatöredéket krystallikus szénsavas mészkéreg föd.
A czombcsontokat egyenkint megmérvén, középhosszaságukat 41-3 cm.találtam, ami 150-2 cm. 

testmagasságnak felel meg. A Perthi-Schwären nevezetű barlangban talált s Busk által megvizsgált czomb- 
csont 43 cm. középméretűnek találtatván, ami 172 5 egész 1 75 cm. testmagasságra enged következtetést.1

Az aggteleki barlanglakók tehát kisebbek voltak a perthi-schwareni barlanglakóknál, magasságra 
olyak mint a liszkovai barlanglakók, 8 kik Lóczy szerint 150 cm. magasságúak voltak, ez időben a legala
csonyabb emberek közé tartoznának.

Megmértem továbbá a sípcsontokat és pedig az eminentia intermediától a malleolus internus 
hegyéig, átlagos hosszuk 34-3 cm. volt. A sípcsontoknál észlelhető azon abnormitás, a mit Platycnemia 
néven ismer a tudomány. Falconer volt első, a ki erre figyelmeztetett. Ezt 1863-ban Brom Gibraltárnál 
a genistai barlangban talált tibiáknál is észlelte.

Nem egész egy évvel utána hasonlót tapasztalt Broca a chamanti és maintenoni dolmenekben 
talált sípcsontoknál. Azóta Bertram! Jenő a montmartrei diluviumban hason alkotású csontokra akadt, de 
hogy ez a sajátság az iramszarvas-korban nem volt általános, onnan is látható, hogy Dupont hasonalko
tásu sípcsontokat egy belga barlangban sem talált.8

Az aggteleki barlangban elöfordúló ember-csontok különféle viszonyaira vonatkozólag közlöm 
ír. Weisz József szakértő véleményét:

* A testmagasság H uml>hky rendszere szerint a czombcsont hosszából van kiszámítva, moly a  testmagasságnak 277« 
L-pezi. Vonatkozással az emberi test mérték- és számviszonyaira L uschka U ubert tübingiai tanár a  gerinczoszlop alsó harraad- 
rt^icból az u. n. kereszt-farkcsíkoszlopból számítja ki a különböző testrészek méreteit. A kereszt-farkcsíkoszlop tízszerezve adja az 
aresz testnek hosszát, elosztásából pedig a kisebb testrészek nagyságát nyerjük. («Aich. Értesítő» VI. köt. 239. 1.)

* «Die Liszkovaer Höhle im Baráthegy.» L. v. Lóczy. Budapest, 1878. 51.1.
“ Reliquiae aquitanicae Part. X. p. 103— 110. és E cker «Die Höhlen von Eyzies.» Arch. f. Anth. Bd. IV. p. 117— 123.
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«A csontok általában a törzshöz és végtagokhoz tartoznak. Szülök szennyes sárgás fehér. Csakis 
egy sípcsont és egy fölkarcsont mutatnak bámulást a felületen kisebb-nagyobb fokban elterjedve. E barna 
szín azonban nem vonul a nevezett két darab csontnak egész szövegén keresztül, inkább csak a felületen 
marad, s csak helyenként hatol kisebb-nagyobb mérvben a csontszövegbe és minden átmenet nélkül a ren
des csontszínbe megy át. Hiányok, elporlódások inkább a szervesebb részekben, ízületi végeken láthatók, 
kevesbbé a tömöttebb szerkezetű, nem annyira szerves középrészein a hosszú és csöves csontoknak. Ezek 
a szilárdságnak és keménységnek kellő fokával bírnak.

Ajakhoz nem igen ragadnak, elmé3zkövesedést vagy egyéb bővülést nem mutatnak.
Különböző korú gyermekekhez tartozó csontok is találhatók a felnőtt nagykorúakéi mellett.
A törzshöz és végtagokhoz tartozó mindezen csontvázrészek között a fölkarcsontok, czomb- és 

sípcsontok voltak azok, melyeknek általános többségében, egy vagy más tekintetben, feltűnő alaki eltérést 
vettem észre a jelen korbeli mívesebbekhez tartozó embercsontok alaki szabályától.

Általában véve minden csöves és hosszú csontnál az élek, ormok és izomtapadási helyek 
élesebbek, kiállóbbak és érdesebbek a rendesnél, mi általában arra mutat, hogy azon korbeli embereknél 
az izommunka általánosabb, erélyesebb és gyakoribb volt a régi táplálkozási viszonyokhoz képest, mint

48. Ábra.

a jelenkorban. A csontok nagy többségén észlelhető ez általános érdesebb és szögletesebb sajátság 
kisebb-nagyobb mérvben feltűnik ugyan a vizsgáló előtt, de nem lepi meg annyira, mint a fölkarcsontok
nál, czombcsontoknál és sípcsontoknál szembeszökő nagyobb rendellenességek, melyeket általában itt 
megjegyezni szükségesnek vélek. Ugyanis:

a) A  f ö l k a r c s o n t o k  közül egész hosszúságukban meg voltak számra nézve 9-en. Ez a kilencz 
fölkarcsont hét különböző felnőtt egyéné lehetett. A leghosszabbnak hosszúsága 331, a leg
rövidebbé pedig 283 milliméter. A közbenesö öt különböző hosszúságot is ide számítva, a hét 
különböző egyén fölkarcsontjai egyikének átlagos hosszúsága, közép számítással 299 millimé
terre üt ki.1

E fölkarcsontok legkisebb kerületei (Umfang), az illető csontok alsó harmadánál mérve G7 és 54 
milliméter között ingadoztak. A hét különböző legkisebb kerületek középszámítással adnak 59 millimétert, 
mely a hét különböző egyénhez tartozó fölkarcsontok egyikének átlagos legkisebb kerületét teszi.

A hét különböző egyénhez tartozó fölkarcsontok közül négynél a mellső és hátsó görgefeletti 
árkok (fovea supra trochlearis anterior et posterior) kisebb-nagyobb nyílással össze voltak lyukasztva. 
E nyílás vagyis lyuk, mely egy vékonyabb vagy vastagabb csontlemez helyét pótolja, a jelenkorban 
élő embereknél is néha megvan, de közel sem azon gyakoriság arányában, mint az aggteleki bar-

1 A liszkovai barlangban a leghosszabb fölkavcsontok 286, 307 és 323 “%  számlálnak, Lóczx följegyzése szerint. (»Die 
Liszkovaer Höhle im Baráthegy« von L. Lóozy, Budapest, 1878.)
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langbelieknél, hol az iméntiek szerint minden 7 ember közül 4-nek, vagyis 100 közül 57-nek meg volt 
fölkarcsontján a görgefeletti lyuk. E rendellenességet Lóczy L. úr is föllelte a liszkovai barlangból 
ásott fölkaroknál, s Budapesten 1878-ban «Die Liszkovaer Höhle» czím alatt megjelent munkájában 
38—39 lapon Írja, hogy 76 fölkarcsont közül tízen találta e rendellenességet, «mely a most élő 
európaiaknál csak nagyon ritkán, a vad népfajoknál már gyakrabban előfordul, míg az az anthropoid majmok
nak charakteristicus sajátsága. Dr. Schaaffhausen szerint ez a történelmi kor előtti ombermaradványokon 
már gyakrabban találtatott.»1

Ez eltérés arra enged következtetést, hogy az aggteleki barlangbelieknél, lehetett táplálko
zási viszonyukhoz véve, a könyökízület munkája erélyesebb és gyakoribb volt.

b) A  c z o m b c s o n to k  közül épségben van kilencz, melyek mind felnőtt korúakhoz tartoznak és hét 
különböző egyénnek felelnek meg. E czombcsontok hosszúságai 437 és 372 milliméter között inga
doznak. 11a a hét különböző hosszúságokból középszámítással az átlagos hosszúságot veszszük, lesz e 
czombcsontok egyikének középhosszusága 413 milliméter. E csontok legkisebb kerületei 95 és 77 között 
ingadoznak, tehát a hét czombcsontból, ezeknek hosszuk közepén vett mérés és középszámítás szerint, 
lesz egyiknek átlagos legkisebb kerülete 85 milliméter.

b

52. ábra. 53. ábra. 54 ábra. 55. ábra. 56. ábra.
A 48, 49, 50 és 51 ábrák czombcsontoknak középben keresztmetszeteit ábrázolják, még pedig 

a 48 és 51. szám alattiak Lóczy L. fennevezett müvéből átvéve, 51. ábra egy liszkövai barlangból való, 
48. ábra egy jelenkori rendes, 49. és 50. ábrák végre az aggteleki barlangból való egy jobb, egy bal oldali 
zombcsontnak keresztmetszeteit mutatják természetes nagyságban.

Valamint a jelen korban: úgy a régi, történelem előtti korban is voltak gyengébb és erősebb, 
csontosabb testalkatnak ugyanazon csoportban. így például az aggteleki barlangbeliek között van egy 
:iombesont, melynek hossza 435 és legkisebb kerülete 85 Az ennek megfelelő egyén bizonyára 
—Ágasabb, de jóval gyengébb testalkatú volt, mint egy másik, melynél a czombcsont hossza 425 és ennek 

-'áisebb kerülete 95 *%». Ez erősebb, csontosabb alkatú egyén, ugyanaz, melynek erős és még életében 
-«töréseket szenvedett koponyájáról Virchow értekezett.

A czombcsontokon feltűnő jelenség az, hogy azok a rendesnél nagyobb mérvben többé- 
.. vsbbé mellfelé vannak görbülve. E mellfelé görbülés egyenletesnek vehető, úgy, hogy a meggörbült 
íxombcsont tengelye, csekély eltéréssel, egy oly körvonalhoz tartozó ívdarabnak tekinthető, melynek 
= ._ara 1054%, vagyis közel 1 ”/ hosszú. E görbület meghatározását következőleg tettem: megmér- 

azon hosszúságot, mely a nagy tompor (trochanter) alsó mellső alaprésze és a két bütyök közti mellső 
s»:rczos nyeregvágánynak felső vége között van. E hosszúság képezvén a mellfelé görbült czomb-

1 Zweite Allg. Versammlung d. deutsch. Anthr. Vereins in Schwerin. 1871. Correspondenzblatt. 1871. 67. lap.



3K AZ AGGTELEKI BARLANGBAN TALÁLT VÁZAK.

csont görbületi ívének húrját, e húr középpontjától a görbült czombcsont mellső fölszineig eső legrövi
debb távolság teszi a girbület ívének magasságát. E kettőből, az ismeretes mértani szabályok szerint, 
könnyű a görbület ívéi fokszerint, vagyis az annak, mint ívrészletnek megfelelő sngárhosszuságot kiszá
mítás utján meghatározni.

A jelenkorban élő európaiaknál ily 1‘oku mellfelé görbülés a ritkább esetek közé számítható, 
holott az aggteleki barlangból valóknál a gyakoribb, mondhatni a rendesebb esetek közé tartozott. Ugyanis: 
hét felnőtt egyén közül négynél volt meg ez a mellfelé görbülés, tehát 100 közül 59-nél.

Nem felnőttekhez tartozó ezombcsontot találtam hármat, mind háromnál meg volt a nagyobb 
fokú mellfelé görbülés.

E feltűnő fokban levő mellfelé görbülést a czombcsontok némelyikén, Lóczy L. is kiemelte 
a liszkovai barlangból valók sajátságai között, fenn idézett munkájában, a 40. lapon.

A görbülés okáról alább a sípcsont meglapulásánál van szó.
c) A  s íp c s o n to k  közül elegendő épségben vala hét darab, melyek hat különböző felnőtt egyének

hez tartoznak. Ezek között a leghosszabb 374, a legrövidebb pedig 270 %  hosszú, a többiek hossza ezek 
között ingadozott. A hat különböző hosszúságokból, középszámítással egynek átlagos hossza 343 ’̂ u-nek 
vehető. A legkisebb kerületek, a hosszúság alsó negyedében mérve, 74 és 50 között ingadoztak, a hat 
különböző legkisebb kerületekből közép számítással egyre 08-5 esik.

E sípcsontok nagy többsége annyiban mutatott alaki eltérést a jelen korban élő európaiak 
rendes sípcsontjától, hegy azok többnyire laposabbak. Olyanok, mintha két oldalról összébb lennének 
lapítva, vagy is mintha mell- és hátrafelé inkább ki lennének nyújtva.

Az 52. és 53. szám alatti ábrák Lóczy L. fennebb nevezett müvéből vannak átvéve, mind kettő 
sípcsontoknak egy-egy keresztmetszete, még pedig 52. egy liszkovai barlangból valónak, 53. egy jelenkorbeli 
közönséges rendes sípcsontnak keresztmetszete. Az 54. 55. és 50. szám alatti ábrák pedig az aggteleki 
barlangból való három sípcsontnak keresztmetszeteit mutatják, mindenik természetes nagyságban, a 
tápliktól (foramen nutritivum) mintegy 40 *%,-rel alább lévén a keresztmetszés.

Mind az öt ábránál b  jelzi a síptarajt (Crista tibise), a  betű pedig a sípcsont külső élét (Crista 
interossea).

A síptarajtól i-től vonván hátrafelé a sípcsont hátsó fölszinének közepéig egy egyenes vonalat 
b d -1, e vonal lesz a sípcsont hosszú átmérője (Sagittaldurchmesser). Ha pedig a sípcsont külső éléből 
a-ból, a hosszú átmérőn függőlegesen keresztül vonunk egy második egyenes vonalat a sípcsont belső 
fölszinéig, e vonal a c  lesz a keresztátmérő.

A keresztátmérő hosszának arányszáma a 100-nak vett hosszú átmérő hosszához képest, adja a 
szélesség-jelzőt (Breiten-Index) vagyis a laposság-mutatót. E laposság-mutató \V. Boyd Davvkins szerint, 
a jelenkori rendes angol sípcsontoknál 70—80 között ingadozik.

Miután pedig az 54. és 55. szám alatt ábrázolt aggteleki barlangból való sípcsont-keresztmet- 
szeteknél a keresztátmérök hossza= 20-5, a hosszú átmérőké pedig 32-5; lesz a fennebbi szabály sze
rint e sípcsontoknak laposságmntatója = 63-0, tehát e sípcsontok laposabbak a rendesnél. Továbbá 
minthogy az aggteleki barlangból való, hat egyént képviselő, hat különböző sípcsontok közül 
négy mutat ily rendesnél nagyobb laposságot, tehát 100 egyén közül közel 67-nek lehetett ily rend
ellenes sípcsontja, annálfogva általában mondhatjuk, hogy az aggteleki barlangból valók sípcsontja lapos 
(platycnemisch).

E laposodása pedig az aggteleki barlangból való sípcsontoknak onnan van, hogy az 
illető sípcsontok hátrafelé inkább megnyúltak. Mert a hosszú átmérőnek azon része, mely a ke
resztátmérőtől hátrafelé esik, úgy aránylik annak mellfelé eső másik részéhez, mint 575:1000; 
ezen aránynak pedig a jelenkori rendes esetekben kisebbnek, Dawkins szerint közel 274 : 1000-nek 
kellene lenni.
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Közeljáró arányban és fokban mutatkoznak a liszkovai lapos sípcsontok is az aggtelekiekhez; 
Ámbár ezek általában véve valamivel hosszabbak, mint amazok, s ennyiben aránylag némileg vékonyabbak 
is. Ugyan is :

Közép számítás szerint Lossza perimetralis
jelzője legkisebb kerülete laposság mutatójú

Az aggteleki sípcsontok..... 3i3 19-9 68-5 G30
A liszkovai sípcsontok......... 317-8 22-4- G8-5 G7-5

Vannak ugyan az aggteleki barlangból való sípcsontok között olyak is, melyeket nem mondhatni 
laposaknak, egy ilyet ábrázol átmetszetben az 55. ábra, de ezek jóval kisebb számban találtatnak mint
a laposak.

W. Boyd Dawkins szerint: a négereknél nem ritkán mutatkozó lapos sípcsontok inkább mellfelé 
vannak megnyúlva és a gorilla meg a csimpans majmok sípcsontjai is laposak, de nem oly nagy mérvben 

mint az emberi lapos sípcsontok.
Véleményem szerint: a czombcsontok mellfelé görbülésének és a sípcsontok meglaposodásának 

okai az illető emberek táplálkozásában és életmódjában keresendők. Az utóbbi okok közé számítandók: 
a lovaglás, mászás, a járásnak és testtartásnak bizonyos tartózkodó, leselkedő vagy támadó módja; az 
iAsnek kényelmetlenebb alakjai, kuezorgás, guggolás stb., melyeknél nemcsak a csípízületben, hanem 
egyszersmind a térdízületben is történő bizonyos szögű hajlás mellett az illető izmoknak nagyobb, gyako
ribb és tartósabb munkálkodása vala szükséges, s ez izomműködések eredményezték a czombcsontok 

-ilfelé görbülését valamint a sípcsontok laposodását is.
A mi az aggteleki barlangbelieknek testmagasságát illeti, ezt hozzávetőleg következőleg szá

nthatjuk k i:
A czombcsont hosszát véve Humphry módja szerint alapúi s feltéve, hogy az a test magassá

ginak 27-5 száztóliját teszi, lesz az aggtelekiek középmagassága, a 413 % , - n y i  középhosszuságú ezomb- 
csontból számítva, 1502 milliméter.

A középszámítással 343 hosszúnak vett sípcsontból számítva pedig, ennek hosszát Busk 
szerint 4-65-tel szorozva, lesz a testmagasság 1595

Általában véve tehát az aggteleki barlangbeliek közép testmagasságát mintegy IVa méternek, 
-c_it kicsinynek vehetjük.

Mind ezek után látható, hogy az aggteleki barlangból ásott emberi csontvázak itt leírt részeik- 
T - a liszkovai barlangbeliekéivel a rendellenességben, testnagyság, czombcsontnak görbülése, a sípcsont 

-sága s egyebekben annyira összevágnak, hogy okszerüleg föltehetjük azt, hogy az aggteleki barlang
it valók, a liszkovaiakkal hasonló testalkotás mellett, közel egy időkorban, a kőkorszákban vagy a
- nzkorszak kezdetében élhettek, mint azt Lóczy is fennevezett művében a liszkovai barlangbeli ek- 

5Ü állítja.»
Dr. I szlay budapesti fogorvos pedig szíves volt az emberi állkapcsokat és koponyákat ruegvizs- 

ruzi. Elsőben az állkapcsok lesznek elősorolandók.
A 7 állkapocs közül az 1. számmal jelzett egy GO—70 éves egyéné volt; 9 fognak és 1 gyökér- 

— Állványnak helye látszik, fogelvesztése után bekövetkező medernyújtványi visszafejlődés észlelhető, 
r  - slangban levő emberi vázak közül ez érte el a legmagasabb kort, hamu és szén közt találtatván, 
—-tIö, hogy vénségére emberek eledeleül szolgált. Közepe táján feltűnően magas.

A 2-ik számú állkapocs 16 éves korra enged következtetni, melynek fogai kis fokú koptatást
- -inak, a fogakat különben egészségeseknek találta.
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3- ik számú állkapocs 35 éves korra mutat, a második zápfog jobb oldalán caries volt.
4- ik számú állkapocs 14 foggal bír, az illető 12 évkort ért el, az első záp-tejfog kihullván, jön 

az első két csúcsú fog.
5- ik számú állkapocs egy 7 éves gyermekéének ismertetett fel, ez azon kor, midőn az állcsont 

legvastagabb szokott lenni, mert 20 tejfogon kívül 32 maradandó fognak kezdeteit rejti magában.
6- ik számú állkapocs 14—15 évkorra enged következtetni, mind a négy foga egészséges.
7- ik számú állkapocs 5V* éves gyermeké, 10 foga kijött, 2 zápfog növőben.
A mondottakból kiderül hogy 7 állcsont közül 1 agg, 1 középkorú, 3 fiatal, és 2 kis gyerme

kéének ismertetett fel. Ezek után dr. Iszlay a folyosóban talált koponyákat vette vizsgálat alá.
Az 1. számmal jelzett koponya egy 9 éves gyermeké volt, melynek hátúi a 2-ik zápfoga még ki 

nem jött s kezdődő növésében érte el a halál.
A 2-ik számú koponya, 30 év körüli férfié, az alsó állkapocsban a jobb oldali bölcseségfog 

fejlődésben, mérsékelt fogkoptatás vehető észre, mind a 32 foga megvolt.
A 2-ik6 számú koponya külföldre küldetvén, fogait meg nem vizsgálta.
A 3-ik számú 25 éves vagy azon alúli férfié, felső baloldalon az első zápfog mélyen van medré

ben, azon oknál fogva, mivel az alsó állcsontban a Il-ik zápfog hiányzott, e miatt az első alsó zápfog a 
felső első zápfogat nagy mérvben nyomta. Homloka közepe táján 1 %  átmérőjű és 0.2 %  mélységű behor- 
padás van, alkalmasint valami tompa kőeszköz okozhatta.

4- ik számú koponya külföldre küldetvén, fogait meg nem vizsgálta.
5- ik számú koponya egy 10— 11 év közti figyermeké volt, fogait egészségeseknek, a tejfogakon 

mérsékelt kopást látni; a második zápfog fejlődése közepét érte, az alsó állcsontnál kisebb mérvű fejlő
dés látszik.

A 6-ik számú koponya 40—50 évre tehető, nagyfokú nyelvoldali kopás mellett a felső jobb 
oldali metszőfog hiányzik, az alsó zápfognál megfelelő nagy koptatást észlelhetni, miből kitűnik, hogy 
az illető kevés hús- és sok mag-eledellel élt.

Az előadottakból tehát azt látjuk, hogy :
1. A fogak nagyobb részben egészségesek, habár nagyon lekopottak, a mi a mageledelnek tulaj

donítható.
2. A fogmedrek inkább szűköknek mondhatók, a 4. szám kivételével.
3. F ogkövet, a  nyálkának meszes lerakodását nem tapasztalunk a fogakon, ez tudvalevőleg a foghúst 

visszaszorítja s a fogat a foggyökér-gyürüböl kiemeli, minek következtében védelmüktől megúsztatván: 
meglazúlnak és kihullanak. A fogak után Ítélve, a foghús normális növésű volt.

4. Az állcsontokat inkább keskeny szögletüeknek mondhatjuk.
5. A fogak koronáját fedő zománczs a foggyökereket borító czement épségökben maradván, odvas, 

hibás fogak ritkán fordúlnak elő, miből azt lehet következtetni, hogy az őslakók fogfájásban nem igen 
szenvedtek. Ezt egyedül életmódjoknak tulajdoníthatjuk, mert a fogakra káros étkeket még nem ismerték. 
Tudvalevő, hogy a fogakra felettébb káros hatást gyakorol a meleg, melynek hatása következtében a 
zománcz hasadásokat kap. Tudjuk továbbá, hogy a fog részben mészsókból (főleg villó vagyis phosphor- 
savas és szénsavas mészből), részben pedig lágy szerves enyvtartalmú részekből áll ; a mészsókat, a mint 
ezt a vegytan tanítja, a savak, s a szerves részeket a rothadás bontja szét; minthogy az ősidőkben nem ismer
ték még az eczetet, mely közvetlen, s nem ismerték a czukrot, mely közvetve, miután tejsavvá változik, fel
bontja a fogak meszes alkatrészeit, e tekintetben fogaik romlását veszély nem fenyegette. Egyébiránt a fogak 
odvasodására káros hatást gyakorol a görvélykór. Tudvalevőleg a nyálka védőszer a fogak romlása ellen, a száj
ban azonban nyákképződés is van, melyet a nyákhártya s nyákmirigyek választanak el — s mely egészséges 
állapotban gyengén savanyú — míg a nyál és nyák kellő minőségben és arányban van a szájban, a nyálka 
a nyáksavat ártalmatlanná teszi, a görvélykórban azonban a nyák túlnyomó mennyiségben fordúlván elő,
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a sav túlnyomóvá lesz s a fogakat megodvasítja. Az aggteleki barlangban talált koponyák közűi két 
görvélykóros egyénnél látunk hibás fogakat.

Végül meg kell jegyeznem, hogy a fogak egyarányú koptatása után Ítélve, az aggteleki barlang
ban élt emberek mindkét oldalon levő fogaikkal rágtak, s ez által az odvasodás veszélyének, nagyobb 
mérvű fogkölerakodásnak s az íny elbetegedésének nem voltak alávetve, mert azon fogak, melyekkel nem 
rág az ember, rendesen nyákkal bevonvák s rossz következésnek vannak kitéve.

Fogkoptatást más őskori koponyákon is észleltek, így például az egyiptomi múmiáknál, de azok 
lőbbnyire általánosak és haránt, s nem rézsut irányúak voltak, úgy, hogy azok határozottan homokos 
eledelekkel való táplálkozásra mutatnak. Később Cuvier is ezt megerősíté.1 Ellenben az aggtelekieknél 
gyakran rézsútos fogkoptatás mutatkozik, a mi a növény-eledeleknek tulajdonítandó.

Minthogy az aggteleki barlanglakók legzsengébb koruktól, a fogakra jiézve ártalmas eledelekkel 
r̂ ein éltek, a gyermekeknél jó fogképzést, ép és erős fogakat látunk.

GO. ábra. 81.  ik ra . G i .  ábra.
6. A fogak színre sárgák lévén, a kékesfehér szintieknél tartósabbak, nincsenek az odvasodásnak 

lányira alávetve, mint emezek.
7. Az aggteleki barlangban úgy a dolichocephal, mint a brachicephal koponyájú felnöt-

1 A belgiumi Lesse-völgy őslakóinál szintén sajátságos fogkopás mutatkozott; uz étkezésnél úgy metsző- mint záp- 
. t-xsal egyformán rágván, szoknak kopása is egyenletes volt. Egyébiránt e jelenség a grönlandiak- és eskimóknál is tapasztalható.

64 1  4 Ü O T K L IÜ U  B A IU .A N Q  M IN T  ŰHKOILI T E M E T Ő .
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teknél egyaránt észrevehető a fogak nagymérvű lekoptatása. A liszkovai barlangban lelt emberi 
fogak kívülről vannak harántosan lekoptatva, 45 egyén közül négynél odvas fogak mutatkoznak. 
Valamint az aggteleki barlangban egy időskorúnak állcsontját megtaláltuk, úgy itt is leltek egy 
állcsontot, hol az alveolok be lévén nőve, azt lebet következtetnünk, hogy azon egyén magas 
kort ért e l.1

Dr. Kollmann müncheni tanár, az embertani és ösrégészeti congressus alkalmával Budapesten

megjelel vén, az aggteleki leletet tanúlmányozta s később munkám kiegészítéséül alábbi dolgozatát 
küldte be. Tartalmát érdekességénél fogva, magyaréi szövegozve, egész terjedelmében adom.

KOPONYÁK AZ A G G T E L E K I BA RLA N G BÓ L.

«A budapesti nemzetközi congressus alatt, alkalmam nyílt az aggteleki érdekes leletet, neve

zetesen az embermaradványokat közelebbről megvizsgálhatni. A megmérhető koponyákon a Virchow- 
féle craniometerrel eszközlém a legfontosabb átmérőket, a többire nézve csak egynémely, a rövid időhöz 
mért, velős jegyzetre szorítkoztam.

'  Die Liakovaer Höhle im Baráthegy (Liptoer Komitate) von L. v. L óczy. 1878.
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Akkoron tizenhárom egyén maradványait vizsgáltam meg: két férfiét, 5 nőét s 5 gyermekét. 
A koponyákat számokkal láttam el, a melyekre a következendő leírások vonatkoznak s melyeit ily rendben 
fölsorolvák a táblázatban.

Az 1. sz. a. egy 13— 10 év közötti egyén koponyája; a második zápfog épen élete végén 
vala kicseperendö. A koponya hosszú, az egyén a hosszú-fejüekhez tartozott, minta hogy e faj az őskorban 
európaszerte előfordul; a hossz-szélességi index (ld. a táblázatot 1 alatt) 72-4. (57., 58., 59. ábrák.)

(Hl. ál.m 70. A lira.. 71. ábra.
A 2.“ sz. alatti koponya férfié, alakja ugyanolyan, mint az előbbié; hossz-szélességi indexe 68-9, 

tehát a franczia anthropologok értelmében is a d o l ic h o c e p h a lo k  közé tartozik. Ez egyén körülbelül 30 éves 
lehetett, mikor meghalálozott. (60., 61., 62. ábrák.)

2 . b sz. Braehycephal koponya 82-1 hossz-szélességgel. Alkalmasint idősb nőé, kit jegyzeteimbe n 
50 évesnek becsültem. Orrcsontjai: magas és hajlott orra mutatnak, az orrlyuk inkább kerekded. (63., 64., 
65. ábrák.)

T i .  ábra. 73. ábra. 74. Ábra.
3. sz. 75*1 hossz-szélességi indexxel bíró férfikoponya. Az alsó állkapocs hiányzik, a többi arcz- 

:sontok épek. Feltűnők a fölötte nagy alae sphenoidales magna3-k. (66., 67., 68. ábr.)
5. sz. Női koponya, hossz-szélessége 79-4. A bölcseség foga még nem ütött ki, kora körülbelül 

Z ú  év. A koponyán zöldes színezet vehető észre. (69., 70., 71. ábrák.)
6. sz. Idősb nő koponyája; kora körülbelül 50 év. Hossz-szélessége 81-4. (72., 73., 

ábrák.)
G*



Mind e koponyák meglehetős ép állapotban maradtak meg, magasak, hossz-szélességi indexök 
74-6—83-3 közt ingadozik. A következők azonban igen töredékesek u. m .:

a 7. számú 10— 12 év között lévő gyermek koponyája, erősen félre görbült falcsontokkal 
(posthuma difformitas). Határozott dolichocephal.

A 8. számú az előbbihez hasonló gyermek koponyája.
A 9. számú valószínűleg női koponya, tökéletesen megfelel a dolichocephal typusnak.
A 10. számú koponyából csak a koponya-buroknak egy része van meg; valószínűleg brachice- 

phal női egyéné.
A l l .  számú gyermekkoponya, a külső metszőfogak épen kitörő félben voltak.
A 12. és 13. számúak ugyancsak gyermekkoponyák maradványai, nyílt homlokzattal.

AZ AGGTELEKI BARLANGBAN TALÁLT KOPONYÁK M ÉRETEI

Táblázatosán, k im u ta tva .

1 2a 2 t 3 5 6

Kerület ............................................ 473 520 487 515 498 495
Hosszúság....................................... 170 180-5 163 181 170 167
Szélessség 1...................................... 123 124 133 136 135 136
Homlok szélesség 2 ....................... 85 95 90 95-5 90 92
Magasság ....................................... 128 140 135 135 135 136
Arcz-hossz ................................... 90 — 103-5 — — __
O rrhossz ....................................... — — 20 — — —
Járomdomb távola ....................... 84 — 103-5 98 — —
Intermastoidalis szélesség.............. 88 — 93-5 102 — —
Szájpad h o s s z a ..........  .............. 37 — 49 51 — —

• szélessége....................... 28 — 34 32 — —
Hossz-szélességindex .................. 72-4 68.9 82-1 75-1 79-4 81-4
Ilossz-magasságindex .................. 75-3 77-8 83-3 74-6 79-4 81-4
Szélesség-magassági index .......... ' 104 112 101 99 100 100
K o r.................................................... 13—10 30 50 25 20 50
Nem ............................................... — 6 9 5 9 9

A craniologiai vizsgálat eredményei több tekintetben igen érdekesek.
Mindenekelőtt a halottak iránti nagy pietásra mutat az a körülmény, hogy még az egy éven 

alúli gyermekek is, kiknél még a nyílt homlok-kutacs (Stirnfontanelle) mutatkozott, szorgosan eltemettet- 
tek. Mindanynyian, öreg asszonyok és zsenge kisdedek, egyforma gyöngédséggel gondozva feküdtek a mész- 
tuffréteg alatt. Nincs itt semmi abból a barbár cultusból, minő a byziskálai barlangban észleltetik, hol 
embereket vágtak le, itt inkább szelid szokás tűnik elénk. Erre különös súlyt kell fektetnünk, miután e 
temetkezési hely aránylag igen régi. Aligha való a fémkorbúl, miután a vázaknál csak kő- és csontesz
közöket találtak. Vájjon az 5. számú koponyán találtató zöldes folt a tetem mellé adott bronz hatása-e? 
vagy valamely réztartalmú kőzeté, melyet a véletlen sodort oda, ma már alig állapítható meg; annyi bizo
nyos, hogy e tuffréteg alatt talált emberek háztartása köböl s csontból vala s hogy temetkezési helyök a 
csiszolt kökorszakból, vagy mint az emberi cultura e korszakát nevezik: a neolith-korból való.

A craniologiai kutatás eredménye azonban még más szempontból is érdekes; e telepben ugyanis 
nincs meg a természetesnek tetsző egyfajúság, békésen porladoznak egymás mellett két fajnak képvise
lői, békések a halálban, mint egykoron, mikor együtt lakták a barlangot. E körülmény majdnem min
denütt előfordúl. A hol hosszú fejüekre akadunk, ott van mellettük a rövidfejü. E nevezetes jelenségre
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Virchow 1 miír három évvel ezelőtt figyelmessé lett, hangsúlyozván «hogy a rövidfejüség kérdése minden 
nagyobb európai törzs fölötti vitába keveredik». Az aggteleki barlang is azt mutatja, hogy a két faj Euró
pában már az újabb kőkorban lép föl együttesen, úgy, hogy még most is az a kérdés, létezett-e valamikor 
hosszúfejü őslakosság, melynek egyöntetű jellege lett volna s hogy amaz epochában oly homolog volt-e 
a bevándorlás, hogy külső megjelenésében ugyanazon egy ember fajkép mutatkozott-e? Az utóbbi nézet 
felé hajiunk mindenkor, a tényekkel szemben azonban jobb lesz attól elállanunk.

A üraniologiai szempontból oly elütő két faj coexistentiája európai földön az új kő s újabb 
fémkorszak alkalmával a németországi leletekből is a leghatározottabban kitűnik. Francziaországban is így 
áll a dolog. Legbizonyosabban tudjuk, hogy a fémkorból származó champagnei sírokban brachycephal 
koponyák fordúlnak elő. Ciesar tehát Rheims környékén már brachycephal fajra talált 8 nem hozta azt 
Itáliából. Ugyanezt észlelték Angliában is. A long-barrows és round-barrows vagyis a hosszúdad és kerek 
sírhalmokban, kétféle koponyákat lelnek, hosszukásokat az ovális s kerek formájuakat a kerek sírokban. 
Svájczban His és Rütimeyer urak azt tapasztalták, bogy jóval a római invasio előtt az őskorban már a 
hosszúkás koponyák mellett rövidfejűek is fordúlnak elő. Dániában és Svédországban közvetlen tapaszta
lásaim után constatálhatom e körülményt. A két faj előfordulásáról Francziaország távol éjszaknyugati 
partjai mentében az őstörténelmi congressus alkalmával Broca tett jelentést, mely egyéb e tárgyra 
vonatkozó közleményekkel kapcsolatban rendkívül becses. Kopernicki Kelet-Európa sírhalmaiból 
mutatott föl koponyákat.2 Az Ukrainában brachycephal és dolichocephal koponyák vegyest találkoznak. 
Ez utóbbiak azonosak az aggtelekiekkel, s a debreczeni református collegium által a congressus alkal
mával kiállítottakkal. Hasonlítanak a Sobor melletti sorban ásott sírokban (Reihengräber) találtakhoz stb., 
elöfordúlnak Csehországban s Ausztriában is, és megfelelnek azoknak, melyeket Magyarországban avar, 
vagy barbár koponyáknak, Németországban frank-alemann vagy sorsíri (Reihengräber) koponyáknak, 
Francziaországban pedig cranes kymriques vagy cranes merovigienseknek neveznek. A Kopernicki által 
előterjesztett koponyák fölötti vita alkalmával, Broca és é n  teljesen megegyeztünk e jelenség magya
rázatában sőt Broca megjegyezte azt is, hogy a hosszú és kerekfejek a Hünengräberekben s az éjszak
nyugati franczia dolmenekben is találtatnak. Mind e körülményekkel szemben constatálhatjuk, hogy 
Európa földén az újabb kőkorban két különböző faj lakott s keveredett össze egymással s hogy már akkor 
sem lehetett élesen különvált typusokat megkülönböztetni.

Továbbá kitűnik, hogy a két faj vándorlásai az Uraitól az Óceánig terjedtek, s hogy újabb nép
törzsek ugyanígy léptek nyomukba. A két faj vándorlása tehát nemcsak messze területet fogott be, hanem 
időtartamra nézve is hosszúra terjed; mert ha ök építették a franczia partokon a dolmeneket, első előre
nyomulások bizonyára ezer évvel korábban történt, mint az, melyet a III—V. században a római légiókkal 
vívott harczaik mutatnak.

. . Az utóbbi évek folyamában nehány siker koronázta vizsgálat történt arra nézve, vájjon mily
testalkattal bírt légyen e két ősrégi faj, melyről koponyáik hosszú és kerek voltán kívül egyebet nem 
tudtunk. Történelmi s nyelvészeti kutatások alapján nem alap nélkül való sejtelem, hogy a fönnebb jel- 
i á t  területről vérök nem tűnt el végképen, sőt ellenkezőleg, nyomaikra akadhatunk. Az erre vonatkozó 
tanulmányok első sorban Német- és Francziaország lakosságát illetik.

A német anthropologiai társulat Virchow indítványára az egész birodalom iskolába járó fiutal-

1 Bericht über die V. Generalversammlung der deutschen anthropologischen Gesellschaft zu Dresden. Szerkesztette 
» F bantziüs. Braunschweig. 1875. 4° 15.1.

3 Megragadom az alkalmat, hogy a Budapesten tartott őstörténelmi és Ősrégészeti congressus alkalmával kiadott bulle
ti nba becsúszott tévedést helyreigazítsam. A 8-ik ülésről kiadott jelentésben az All, hogy K opernicky, a Lengyelországban talált 

-kehistoricus koponyákat brachycephuloknak mondá s hogy én ugyanezt állítottam Németországot illetőleg. Megjegyzéseink tökó- 
:'.-~en hamisan adattak vissza. Mindketten kiemeltük a m a i  brachycephalia túlnyomóságát, holott a régi sírhelyeken talált emlékek 

d o lichocephalok túlnyomóságára engedtek következtetést. Koi. lmann.
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fcíígát (5.619,728 egyén) a szem, haj és arczbőr színe szempontjából számláltatta össze. Az óriás munka 
a kormányok s a tanítók buzgalma által a két utolsó év alatt végeztetett be. Egyike a legfehünöbb ered
ményeknek az, hogy Németország éjszaki és déli része között az egyének complexióját illetőleg ellentét 
van. Míg ugyanis a világos, tehát a szőke, világos arczbörü, kék szemű népség Poroszországban 35-47 ü/o 
képvisel,1 addig Bajorországban már csak 20-36 % mutat az. Szóval Bajorországban, a barin hajú, fekete 
szemű és arczbőrü népesség túlsúlyban van Ejszak-Németországénál.

Délen o barna népség vezérfolyama a Duna. A hegység felé már szétágazik e hatalmas törzs, 
az Isar, a Lech s az Iller mentében. E jelenséget különben már M ayr által a haj, szem és arczbőrröl 
közzétett tanulmány is kiemelte.14 Ejszak-Németország ebbeli viszonyait két hasonló s még feltűnőbb 
arány tünteti föl. Az O d e r a  és Ra j n a  mentében a barna népség a túlnyomó, míg a Veser és Elba mentén 
elvész. Az O d e r a ,  V i s z t u l a  s a D u n a  a praehistoricus időkben vándor területeket képeznek, még pedig 
barna népesség terét.

Dél-Németország egyéb államaiból szintén vannak adataink, melyek megint más tekintetben 
érdemelnek említést. H o l d e r “ Würtemberg lakosai koponyáinak elterjedéséről állított össze statisticai 
táblázatot. Itt az olyan kerületekben, hol a brachycephalok vannak túlsúlyban, a mértéket meg nem ütő 
újonczok rendesen fekete szeműek, épen mint a határos bajor vidékeken. Ott, hol a dolichocephal kopo
nyák számosabbak, ugyanily arány mutatkozik a kék szem, szőke luijazatúakkal szemben.

íme egy adat, hogy a kerekfejüség Délnémetországban barna hajjal és las testalkattal jár.
Hasonló észleleteink vannak Badenről. Ecker A.4 kimutatta az ujonczozási táblázatokból, hogy 

a badeni lensíkot kizárólag magas termetű egyének lakják, míg a tulajdonképeni Feketeerdőt (Schwarzwald) 
s a Rajna síkját kis emberek, kik a koponya-alkat szempontjából jobbára a brachycephalokhoz tartoznak.

A franezia lakosság anthropologiai jellege, a Szajnán túl sötét complexióba csap át. B r o c a5 egy 
a bretagneiak anthropologiájáról szóló értekezésében azt a nézetét fejezte ki, hogy «az újabb kőkorban 
mind végig a határozott dolichocephal typus volt az uralkodó#. Számos e korszakbeli felásott sír 
csakis ily hosszad koponyákat tartalmazott. Azonban más ugyané korbeli sírok e mellett uicij b r a c h y c e p h a l  

f a j t  i s  t ü n te tn e k  f e l ,  mely az újabb kőkorban nyugaton jelenkezik. Legjobban azonban a bronzkorban 
terjedt el. Francziaországba keletről és délkeletről jött, s délen és nyugaton a Pyrenäkig s az Óceánig, 
éjszakon pedig a Rajna torkolatáig s a Bretagneig húzódik. E  brachycephal faj majdnem teljesen elnyomta a 
Szajnától délre fekvő vidékeken előbb lakott fajokat s majdnem mindenütt a mai lakosságnak zömét 
képezi. Francziaország azon részében, mely a Szajna és Rajna folyók közt fekszik, úgyszintén Bretagneban, 
egy kymriai subdolichocephal faj által, mely valószínűleg éjszakkelet felöl, a Keletitenger partjairól nyomóit 
elő, legyőzetett és elnyomatott. Számos, egymást nyomban követő vándorlásaik mindenkor éjszakkeletröl 
a Rajnán át történtek s föllépésök kora mérkőzik a brachycephal fajtáéval, vagy tán fölül is haladja; mert 
a dolmenek építése tőlük ered. De a délig nyomúló betörések, s azok társadalmi, vallási s nyelvi befolyása 
oly nagy volt, hogy annak ellenében a kymriai faj a felsöséget nem bírta magának kivívni. Csak épen éjsza
kon torlódtak össze annyira csapataik, hogy túlsúlyban maradtak, s megőrizték physicai jellegöket. E két 
faj: a b r a c h y c e p h a l s a s u b d o l ic h o c ep h a l  (a Németországban a dolichocephalokra értett elnevezéssel élve),

1 Bericht über die VH-te Generalversammlung der deutschen anthropologische» Gesellschaft zu Jena. August 187(1. 
Szerk- K ollmann I. Oldenbourg. 4°. US. 1.

4 Zeitschrift des bayerischen statistischen Bureau’s.« 1875. 4°.
3 H ülder: Zusammenstellung der in Württemberg vorkommenden Schädelformen. Stuttgart. 187G. 4°. 12 phot. táblá

val. 11. lapon.
* Bericht über die III. Generalversammlung der deutschen anthropologischen Gesellschaft zu Stuttgart. 4°. 31. lap. 

Mint melléklet az «Archiv für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte »hez, szerkesztette E c k e r  A. és L i n d e n s c hm id t . Braun - 
schweig 1872. 4°.

3 «Revue «cientifique de la France et de l ’Etranger.» Paris. G ermer B a illiére . 187G. nro 7 150 1.: l’anthropologic 
de la Bretagne.
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a korábbi kőkorban leledzett népesség alapján képezték azt a két népcsoportot, mely Caasar idejében egy
részről k e l t á - n a k ,  másrészről meg be lg á -nak nevezte magát. Két különböző, a Szajna által szétválasztott, 
államot alkottak.

A kymriai faj, nagy termetű, szeme kék vagy szürke, bőre fehér, liosszudad arczú s nagy orrú; 
a másik faj kicsi s egykoron azon népeket foglalta magában, melyeket a történelem («histoire positive») 
keltáknak nevez. Ezek bőre kevesbbé világos, bajok barna, vagy fekete, szemök sötét, arczuk is 
kerekdedebb.

Brocanak ebbeli tapasztalatai teljesen megegyeznek a németországiakkal, melyek statisticai ala
pon tétettek: Németországban is ősrégi időktül fogva két — külső megjelenésűkben is egymástól teljesen 
elütő faj lakott: a magas termetű, szőke, kékszemü, világosbőrü, s az alacsony barna hajú s fekete szemű 
sötétebb arczbőrü népség.

Igen természetes azonban, hogy Francziaország mai népcomplexiójának statisticai mérlegelése 
egészen más eredményeket tüntetne fel, mint Németországban, miután a vegyülő fajnak quantitása is 
elütő s mert egyéb elemeket is számba kell vennünk, melyek részben már a vegyülés előtt voltak meg, rész
ben az után járultak hozzá. Az összeegyeztetés csak az újabb kőkor idejétől Európában létező s annak 
keverékéből származó faj egyforma testalkotására terjedhet ki.

Különben Broca nézeteivel nincs elszigetelve, a párisi Société d’Anthropologie-nak nem egy 
íagja nyilatkozott hasonló értelemben. Csak Lagneau-t1 s Hovelacque-t2 említem, kik ugyancsak azt 
állítják, hogy a kelták brachycephalok s barnahajúak voltak, mint utódaik ez idő szerint.

Összefoglalván az említett észleleteket s búvárlatokat az újabb kőkor óta Európában felmerült 
kis termetű, barna hajú közép-brachycephal fajokról, s ha szemügyre veszszük az aggteleki barlangban 
a csepegőkő-rétegből kiásott hasonló fajta koponyákat, az a következtés nem látszik jogosúlatlannak, hogy 
:tt ama régi fajnak maradványaival van dolgunk, melynek egy része — természetesen jóval később — érint
kezésbe jött a görögökkel s rómaiakkal, kiket Herodot s Dioeassius, keltáknak neveznek, s kiknek lak
helyéül az ókori írók meglehetős összhangzással Germania délnyugati részét és Noricum Duna és Rajna- 
mosta vidékeit említik.

Az aggteleki barlangban lelt hosszúfejü fajta jellegének vizsgálatából igen gazdag tanul
ság vonható.

Ecker8 tizenkét esztendővel ezelőtt kimutatta, hogy déli Németország.régi temetőiben a hosszú- 
r'rjüek aluszszák örök álmaikat, ő  ezeket doliehocephal, németül «Reihengräberschädel »-elmek vagy frank- 
ilemann koponyáknak nevezi, L indenschmit egyidejűleg kimutatván azt, hogy Németország, Svájcz, Belgium, 
Francziaország s Anglia temetőiben csakis frank, burgundi, alemann és angol-szász faj van eltemetve. 
S valóban e hosszas koponyákat amaz országokban s régi temetőkben megtalálták a rövidek mellett s hogy 
* doliehocephal faj az V. és VIII. században nagyban szerepel, kétségtelen.

Ilyféle koponyákat ismerünk Würtembergában, a Rajna-vidéken, Szászországban s Thüringiá- 
. m, Hánnoverában, Mecklenburgban és Holsteinban, az Odera és Visztula környékén, Csehországban s
- Isztriában a régi sírokban gyakran fordultak elő,1 erre nézve sok becses adalékot találhat az olvasó az« Archiv»
— a • Correspondenzblatt für Anthropologie, Ethnologie undUrgeschichte#6-8 czímü német anthropologiai

1 L aoneau : Sur les Celtes et lea Gaels. Bulletins de la société d’ Anthropologie de ParÍ9. 187G. XI. köt. 2. fűz- 133. lap. 
a H ovelaoque : La Quostion celtique. Ugyanott, IX. köt. 1874. 709. lap.
s E ckeu A.: «Crania Germanhe moridioualis occidentalis.» Schädel früherer und heutiger Bewohner des südwestlichen 

- t -Jöchlanda. 38. tábla. Freiburg. VB. 1865. 4°.
* Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien. V. és VI. köt.
6 Archiv für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Organ der deutschen Gesellschaft für Anthropologie. Szer- 

fc iftik  E ckek és L indenschmidt.
8 Correspondenzblatt dor deutschen antropologischen Gesellschaft 1870—74. Szerkesztette F kanzius Braunschweigban 

«= >75— 1877. Szerkeszti K oli.mann Münchenben.
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egylet hiv. közlönyeiben. Hogy ily hosszúdat! koponyák ez illőben f r a n c z i a  és a n g o l földön is előfordulnak, már 
előbb említettük. Dánia és Svédország földje is ilyféle maradványokat rejt magában s a legjellemzőbb, 
hogy a mai svéd lakosságnak is olyan a koponyája, mint a «Reibengräber»-éké. Ecker A. előbb említett 
munkájában első volt, Ili a hajdankor hosszúdad s a mai svéd koponyák közt kimutatta a rokonságot. 
Az a svéd koponya, melyet R e t z iu s  1 a müncheni anatómiai gyűjteménynek küldött, teljesen megfelel ásók
nak, melyeket Ecker mint a svéd craneolog ajándokait jelöl ki. E koponyák hosszszélességi indexe 69*0 
s 72-0 között ingadoz.

Az 1875-ik Stockholmban tartott ősrégészeti congressus alkalmával magam is constatálba’.tam 
sok újabb s régibb koponya-alkatnak megegyezését a sorhalmi koponyáinak hosszúdad alkatával. S ezek 
viszont megegyeznek az aggteleki barlang hosszú koponyáival.

Nem is igen nehéz a craniologiai észleletekkel foglalkozónak, a hosszú svéd koponyáról — mely
hez én természetesen az arcz részeit is számítom — a ma élőkre ráismerni.

A björköi, gamlai s upsalai kirándulások alkalmával ismételve láttam élő dolichocephalokat, 
s arczképeken is — kivált, melyek a vidéki lakosság által látogatott fényképészeknél készülnek — világo
san felismerszett a hosszúdad koponyaalkat. Ezek az emberek magas termetűek, csontszervezetük erős s a 
fönnebb említett brachycephal fajjal ellentétben kék szeműek, szőke hajúak, szóval, a magas termet szőke 
complexióval áll viszonyban.

Mind ezt megerősítik az e faj physicai jellegére vonatkozó ó- és újkori tudósítások.
Brocának köszönhetjük — mint említém — hogy meggyőződtünk abban, hogy Galliát az 

új-kőkorszakban kizárólag dolichocephal faj lakta. Francziaország Szajna-Rajna közi részében, úgy 
a Bretagneban is, folyton túlsúlyban maradt a bevándorló brachycephal lakosokkal szemben ez a keleti 
tenger partjairól ide került faj. Ez a kymriai faj (Broca)2 éjszakkeleti kivándorlások által mindig szapo
rodott, s a folytonosan egymásra következő csapatok olyannyira összetorlódtak, hogy majdnem minden 
physicai jellegök túlsúlyban maradt. «A kymriai faj magas termetű, szemei kékbe vagy szürkébe menők, arcza 
hosszúkás, bőre fehér, orra nagy. Hölder ugyanezt tapasztalta Würtembergában is, s állítását statisticai 
s chartographiai úton is erősítette. A hol a dolichocephal faj van túlsúlyban, ott a szőke haj, kék szem 
a magas termet lép előtérbe. Ugyanezt észlelték a szemek, a haj s arczbőr színe tekintetében Bajorország 
éjszaki tartományai s frank provincziákban, hol mai napig is látni hosszúfejűket. A római írók tudósításai 
a germán törzsekről teljesen megegyeznek ezekkel.

Caesar idejében a germán harczosok nagyobb része ily s^öke jellegű lehetett, mert különben 
nem gondolható, mi okból említenék ismételve azok nagy testalkata mellett, szőke hajukat, s kék szemei
ket. Említem a többséget, mert ez adja meg a népnek általános jellegét. Ha Vs vagy 2/s része is más fajta 
népből került volna ki, a rómaiakkal szemben, kiket a létező tudósítások nyomán középtermetüeknek és 
sötét jellegüeknek ismerünk, a frankok és alemannok hadai a physicai alkat tökéletes egyenmértékét 
tüntetik fel.

Ugyanezt az egységes jelleget látja az elfogulatlan szemlélő ma is a franczia, angol s osztrák- 
ezredeknél, s mégis a figyelmesebb vizsgálat kideríti, hogy habár az egyedek ugyanazon alkatúak, 
de nem egy fajtájúak, ha ugyanazt a földet vallják is hazájoknak. Hogy a hadak már akkoron legalább két 
faj-vegyületböl állottak, s hogy Cassar és Tacitusnak a complexióra vonatkozó jellemzései nem a szó szo
ros értelmében veendők, az a pnehistoricus sírhelyek craniologiai vizsgálatából nyilván kitűnik. Részemről 
nem ismerek Németországban sírhelyet, honnan kizárólag a hosszúfejűek koponyái kerültek volna elő.

1 Ha R etzius a svéd koponyához indexéül 77'4-et vesz is föl, meg kell jegyeznem, hogy ez számos méret közópszámának 
tokintendő, melyeknél, a m iut egyebütt, úgy Svédországban is gyakori bracliy- és mesocephal alkat a typicus indexet nagyban másítják. 
A földnek manapság alig van egy zuga is, melyet legalább két elütő származású nép nem lakna. E oker. 91.1.

1 B uooa: «Revue scientifique» a. a. O. 149. 1.
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A müncheni kir. boncztani intézetben 74 (többé-kevesbbé ép), sor-sírokból vagy egyéb e fajta lelhelyröl 
kiásott koponya találtatik. Ezeket tüzetesebben megvizsgálván, kitűnt, hogy

dolichocephal koponya......................................................................... 43.6%
brachyccphal « ..................................................................... 9'8%
mesoceplial « .........................................................................  7-0%
vegyes-alkatú, a fönnebbi három faj keresztezése által ..............  38 0%

Föltéve, hogy a számos vegyület között annak felerésze külső alkatában a túlnyomó dolichoce
phal fajra ütött, értvén testének magasságát, bőrének és bajának színét, ez esetben 60u/o mennyiségben 
volt a frank-alemann csapatokban a szőke magas alkatú egyén képviselve, tehát több az elégnél, hogy az 
egyöntetű benyomást gyakoroljon a rómaiakra s így Caesar, Tacitus s a többi íróknak egészen Sidonius 
Apollinarisig állításai könnyen megmagyarázhatók.

Ezek után úgy hiszem, a neolith-korszaktól kezdve európai földön honos hosszúfejü fajnak phy- 
sicai sajátságai elég biztosan vannak megállapítva.

Hozzátehetjük még azt is, hogy ez a sor-sírokban eltemetett faj nagy testi magassággal is dicse
kedhetett, mint azt számos mérési eredmény is igazolja.

Az aggteleki barlangban talált maradványokról tett jegyzeteimben nem terjeszkedem ki az 
cxtremitások csontjaira, nem léphetek föl tehát egész határozottsággal a mellett, hogy az aggteleki hosz- 
szufejüek magas testalkatú egyének voltak, hogy azonban tö b b  k o p o n y a  te lje s e n  m e g e g y e z  a z  E u r ó p á b a n  e g y e b ü tt  

u iL i l t  ő s k o r i  k o p o n y á k k a l ,  k é ts é g e t n e m  s z e n v e d .  N e m  i s  á ta l lo m  te h á t  k im o n d a n i ,  h o g y  e z e k  s z i n t a z o n  p h y s i c a i  t u l a j 

d o n s á g o k k a l  b í r t a k : s z ő k e  h a j j a l ,  v i lá g o s  a r e z b ö r r e l ,  m e l y  e  d o l ic h o c e p h a l  f a j t  C a e s a r  id e jé b e n  o l y  f e l t ű n ő e n  j e l l e g z i .

Jegyzeteim más tekintetben is hiányosak. Nincs bennök részletes említés téve a táblázatban 
3. sz. a. említett,' 75-1 hossz-szélességi indexxel bíró koponyáról. Nem tudom tehát eldönteni, vájjon 
lolichoid, azaz hosszú- és keresztfejií vegyületet, avagy az általam közelebbről megismertetett s Bajorország 
sor-sírjaiban található mesoceplial fajtát1 tünteti-e elő? Hogy Magyarország őskori temetőiben is találkoznak 
c fajta mesoceplial koponyák, azon nem kételkedem, kivált a congressus alkalmával kiállított koponyák 
vizsgálata után. Kötelessége tehát a craniologusnak, hogy az ősi sírokban talált maradványokat e három 
rAjjelleg szerint külön válaszsza s különös tulajdonságaik szerint ersztályozza.

Az aggteleki leletek behatóbb vizsgálata kiderítendi, vájjon a mesocephal-faj szintén oly régi-e, 
mint a többi kettő: a dolichocephal és brachycephal.2

E három alap-faj ismeretére nézve nagy fontossággal bírnak a határozott számértékek s jó ábrák 
ílágos leírásokkal. Részemről azoknak középértékeit állítom egybe táblázatosán, melyeket a müncheni 

uiatomiai intézetben találtató anyag tekintetében vizsgáltam. Alább rövid magyarázatát is adom.

Kojionyualkut Kerület Hossz Szél. 1.
■ Uells.

Szél. á. 
háta.

Magas
ság

IIoiu-
lokív Tetőív Nyak- 

szirti v Összív
I I : Sz 

UK)
H:M
UK)

Sz: M A liusis- 
liossz

A nyuk- 
szirtli.

Brachycephal 515 173 144 94 127 123 145 111 357 83-5 73-3 88-1 900 73-8
Dolichocephal 526 188 135 97 133 125 131 120 367 72-3 70-6 96-8 1005 85-4
Mesoceplial 516 180 138 97 133 128 129 113 372 76-5 73-8 96-3 990 740

1 K ollmann : »Schädel aus alten Grabstätten Bayerns.» (Beiträge zur Anthropologie und Urgeschichte Bayerns.) 
RANKE J. és R üdinger M iklós. 1. kötet, 3 füzet, 150. lap. 3 táblával. München 1877.

4 Virchow vizsgálatai kiderítették, hogy a mesocephal koponyafaj az aggtelki leletnél egykorú a másik kettővel.
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A brachycephal koponyák jellemzése.

, Fölülről tekintve a függélyes szabály (norma verticalis) jó speciminák (férfi-koponyák) majdnem 
koczkás alakot mutatnak, homlok és közfalcsonti dudorok erősen ki vannak fejlődve, az ovális homlok- 
vonal inkább egyenes, keskeny, az oldalvonalai; hamarosan elválnak s csak a közfalcsonti dudoroknál kö
zelednek egymásfelé. Az ovális nyakszirti vonal kevéssé ívelt (gewölbt), a nyakszirt nem kiálló, sőt ellen
kezőleg jól kifejlődött alakoknál majdnem derékszögben üt el a fejtetőtől. Ez a lapos, gyorsan leváló 
nyakszirt leginkább oldalagos (norma lateralis) megtekintésnél tűnik szembe. A fejtető görbéje közepén 
magas, ívelt s a tetőcsontok közepétől gyorsan lefelé fordul s a mélyen fekvő protuberantiában végződik. 
A homlok-átmenetnél világos megtörés észlelhető. A mi a halántéklapját illeti, az előttem, levő koponyák
nál az inkább lapos, s nem oly ívelt, mint a mai rövidfejüeknél. A nyakszirti szabály (norma occipitalis) 
ötszögletü, az oldalvonalak íveltek, a hasis felé convergálnak s alig hosszabbak, mint a laposan görbült 
tetővonalak.

A mint a szélesség-magassági index 58 1 megismerhető, a szélesség nagyobb a magasságnál. 
Az alulról való megtekintés — alapi szabály — (norma basilaris) ép úgy mint a hosszú koponyák oldalélé 
feltünöleg elütő, mert a nagy lik (foramen magnuin) jóval hátrább van, minthogy a nyakszirti varrat 
jobbára a tetőirányos nyakszirtlap képzésére van fordítva. A nyakszirt alkatának különbsége a hosszú- és 
kerekfejüeknél főleg számok által igazolható, hogyha a koponyabasis hosszát a nagy lik (a foramen mag- 
num) felső szélétől a sutura naso frontálisig számítva a koponyáéból levonjuk ebből kitűnik, hogy

a nyakszirt hossza a kerekfejüeknél 73 8 
a nyakszirt hossza a hosszúfejííeknél — S5 4

A koponya arczrésze (az orrgyöktől az állig) rövid, az orrgyöke nem nyúl be mélyen, mint
hogy a szemöldök csak mérsékelten ívelt. Az orrhát keskeny, magas és hajlott. A szemgödör-bejárat liosszú- 
dadon négyszögíi, a transversalis tengely meglehetősen hajlott, a pofacsontok és járomdombok odatapadvák, 
az arczgödrök tisztán kivehetők. Olykor, valamint a hosszúfej «éknél, a prognathiának nevezetes foka is elő- 
fordúl, az arczszög 85-0—96 0 közt ingadozik.

A dolichocephal koponyák jellemzése.

A fejtető látképe liosszúdad tojásformát mutat, a homlok rendesen kissé szélesebb a nagyon is 
kiszökő nyakszirtnél. A homlok s a közfalcsonti dudor emelkedései kevéssé kifejezettek, a halánték mellső 
része lapos, a hátsó kissé ívelt.

A legnagyobb szélesség a külhalljárat és a közfalcsonti dudor közé esik. Oldalagos megtekintés
nél a fejtető görbéjének liajlása érdemel főfigyelmet, ez a homloknál csak kissé hajlik meg, s akkor vagy 
laposan nyúlik el, mint nevezetesen a Virchow által legelőbb leirt alacsony formájú Chamiecephaloknál1 — 
vagy az ívvarat hátsó harmadának tart s aztán az occiput felé tisztán kivehető hajtással fordúl. A protube
rantiában végződik, mely a legerősebb boltozat alatt van.

A nyakszirt erőteljes férfi-koponyáknál ötszögnek mutatkozik, melynek alapját a két szemöks- 
nyújtvány képezi, az egyenes oldalvonalak csak kissé convergálnak e pontok felé. Fönt mérsékelten hajló

1 V irchow R . : Ueber eine niedrige Schädelform in Norddeutschland. Sitzungsbericht dor Berliner anthropologischen 
Gesellschaft vom 28. November 1874 in der Zeitschrift für Ethnologie von Bastian und H artm ann 1874. folyam.
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szögekben a fejtetőre mennek át, mely gyakran meredeken emelkedik s széles «cristá»-val bír. A mi az 
alulról való megtekintést (az alapi szabályt) a «norma basilaris»-t illeti, a nyakszirt erős kifejlődése határo
zottan szembe tűnik. A koponya arczrésze erős képződésit, az arcz hosszúdad, csontjai élesen kiemelkedők, 
az alsó állkapocsszög s a pofacsontok durvák, az orrgyök mélyen benn fekvő, tehát az erősen ívelt szem
öldökhöz viszonyított, melyek közepükön nem függnek össze. Az orrhát magas, az orrcsontja keskeny 
- tompa orra enged vonni következtetést. A szemgödrök hosszúkásán négyszögűek, s a transversalis ten- 
-cly mérsékelten hajlott. A prognathia szöge 8G*5—94-0 ° közt ingadozik. (Az arczszög Ihering módszere 
szerint van mérve, mint a brachycephaloknál.)

.1 maesoeephal koponyáit jellemzése.

A fejtető mérsékelten hosszú, majdnem egyenlően széles tojásdad alakot mutat, a homlok 
s a nyakszilt görbéi kevéssé különböznek egymástól. A nyakszirt nem nyúlik előre. Homlok és tetödudorok 
mérsékeltek. A fejtető görbéje oldalagos megtekintésnél szabályos s kissé laposan elnyúló, a halánték 
lapja nagy és lajtos, a nyakszirt szélesnek látszik s csak aránylagos magasságú, az alsó megtekintésnél 
a széles koponya-hasis lej) meg, mely a járomdombok nagy távola következtén elölről terjedelemben nagyot 
nyer. E mesocephal koponyák p h a n c r o z y g - e k t. i. olyanok, melyeknél a felső perspectivánál a két járom-
- mb az ovalnak vonalán túl jóval kinyúlik, mi a másik két koponyafajtánál ritkán fordúl elő, s ha igen, 
kis mértékben. Az agytoknak sajátlagos jellege a viszonylag nagyon hosszú mellső s középfejben áll, ellen
ib e n  a nyakszirttel és a két régibb fajjal. A hosszúfejüeknél a nyakszirt nyúlványos, a kerekfejüeknél pedig 
í z  agyvelő a szélesség és magasság szerint foglal helyet.

A miesocephal koponyák arczrészét a szélesség jellemzi. A pofacsontok erősen kiállnak s lefelé 
divergálnak. Az orr rövid, széles, az orrhát összenyomott, kevéssé magas s élő férfiaknál széles, tompa 
: alacsony hátok ez okból föltűnő, mert a szemöldök-ívek nagyon ki vannak fejlődve, s a közepén össze- 
-ggnek. Az orrlyuk talapja némely kiválóbb példánynál, minden átmenet nélkül az állkapocscsal függ 

:gybe, (fossic pramasales),1 épen mint a malájoknál, ez az orrjáratnak egy pithekoid formája. A fog görbéje 
i. metszőfogaknál lapos ; e körülmény kapcsolatban az erős pofacsontokkal s erős állkapocscsal nagyban 
aneli a koponya-alkat erősségét. A rendelkezésre álló anyag még kevés, de már ez is kivétel nélkül jelentős 
i:ponyasúlyt mutat, úgy, hogy ebben is különbözni látszanak a brachycejihaloktól.

Ha jövőben az ásatásoknál nagyobb gond fog az emberi maradványokra fordíttatni s a koponyák 
-igyobb tömegben s több gonddal gyüjtetnek együvé, a ímesocephal fajnak elterjedése s holléte, valamint 
& vele előfordúló másik két fajtáé is biztosan* megállapítható lesz, s a prtehistoricus craniologiának e részé-
- :s új s felvilágosító adatokat kaphatunk. Az ősök anthropologiájának vizsgálata pedig a mai nemzedékek 
iredetét is tisztázza.

U. i. A  tá b lá k  m a g y a r á z a ta . Hosszúság, szélesség, magasság egy vízszintes vonalnak alapúi vétele 
állapíttattak meg, mely a szemgödröknek alsó szegélyét s a linea infra temporalist érinti, ott, hol 

i £ nihall járat közepén átvonúl. A hosszúság az orrdudor (Nasenwulst) (a superciliarisok közt) s a nyakszirt 
/dállóbb pontja közti távolt jelzi. Szélesség 1 = legnagyobb szélesség. Szélesség 2 = legkisebb széles- 

a homloknak a linea temporal is mentén. Magasság = a koponya legnagyobb emelkedésétől a loramen 
mtgnum mellső széléig körzővel mérve.»

1 Dr. E. Zuckekkandl : «Reise clor österreichischen Fregatte Novaira ura die Erde.« Anthropologischer Theil. I. Abth. 
;en der Novarra-Sommlung. Becs 1875. XXIII. tábla s XXIV. fig. 1.

7*
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Kollmann fennebhi tanulságos értekezéséből kitűnik, hogy az aggteleki barlangban vegyesen for
dulnak elő a dolichocephal éj brachyeeplial koponyák.

Az aggteleki vegyes őslakosok egymáshoz való viszonyára némi világot vet, ha az Európa többi 
országaiban eddig eszközölt ásatások nyomán tett tapasztalatokat s elért eredményeket fölemlítem.

Thurnam észlelete szerint Angliát a neolith kőkorban doliehocephalok lakták, később a neolith- 
kor vége felé egy bronzismerő nép tört be, mely különbözött az alacsony testalkatú, keskenyfejü ré
gibb lakosoktól nemcsak eiősebb testalkata, hanem kerekfej formája által is. Dawkins hasonló nézetet 
vall.1 Szerinte ez állítást najdnem minden újabb fölfedezés megerősítette. «A keskenyfejüek észrevét
lenül széles fejüekké váltak a közben eső formák tojásdad alakot öltének a természet azon szabályánál 
fogva, mely két törzs közti keresztezésnek következménye. A dolichocephaloknak az orthocephaliához való 
irányzata létezhetetett a nélkül, hogy átalában idegen vérkeverékre lett volna szükségük, miután a forma 
magában véve absolut egységet nem ismer.» Dawkins müvének 158-ik lapján, következőket mondja:
«A felsorolt esetekből és példákból eléggé világosan kitűnik, hogy ősidőkben egész Nagybritanniát és Irlan- 
dot keskenyfejü s kis testalkatú nép lakta, mely barlangokba, de leginkább sírkamarákba, temetkezett. 
A doliehocephalok, kik földmivelök és pásztorok voltak, a neolithkorban éltek.»

Később e vézna alkotásé, keskenyfejü népfajt a szélesfejüek legyőzték s nyugatfelé szo
rították ki.

Hasonlag bebizonyítják Broea és Thurnam, hogy Francziaországban a neolith kőkor idejében 
a barlangokat a kis termetű doliehocephalok és a magas brachycephalok vegyest lakták. A Seine medrének 
alsó rétegeiben főleg a iolyam balpartján a dolichocephal és brachyeeplial koponyákat vegyest találják, az 
alantabb rétegben azonban csak doliehocephalok fordúlnak elő. Thurnam szerint Francziaországban ez a 
két népfaj sokkal előbb jött egymással érintkezésbe, mint Angliában, a mi azon egyszerű okban leli magya
rázatát, hogy geographiai fekvésénél fogva csak azok nyomúlhattak be Angliába, a kik előbb már Franczia- 
országot és Belgiumot birtokukba ejtették.

Hasonlag mind Anglia és Francziaországban, úgy a belgiumi schlagneauxi, cbauvauxi és a Trón 
de Trontal nevezetű neolithkori barlangokban szintén vegyest fordúlnak elő brachyeeplial és a dolichoce
phal koponyák. Virchow és Amould a lelt koponyákon méréseket eszközöltek. A Virehow által megmért 
chauvauxi koponya sokban hasonlít az egyik aggteleki koponyához.

Ha összehasonlítjuk a más országokban eszközölt ásatásokat újabb leleteinkkel, akkor azonnal 
hasonló eredményekre jutunk. Az aggteleki barlang-lakóknál is vegyest látjuk a magasb termetű brachy- 
cephal s a kisebb termetű dolichocephalokat. Azért az őslakosság itt dolichocephal volt s csak később, 
a jövevény brachicephalok által legyőzetvén, azokkal összeolvadt, miből a különféle fejalkatok származtak, 
annyit máris állíthatunk, hogy nálunk Magyarországban alighanem a doliehocephalok hozták be a ga
bonatermelést.

A fönnebb előadottakból kitűnik, hogy Aggtelek, mint a régibb s újabb kőkor lelhelye, kiváló 
helyet foglal el a régészet terén, bizonyságéi szolgálván arra nézve, hogy Magyarország már a paheolith- 
kőkorban lakott volt. Érdekes továbbá az is, hogy a neolithkori emberek vallási szertartással temették el 
halottaikat. A megholt mellé tették azon tárgyat, mely életében neki legkedvesebb volt, a más világi útra 
pedig étellel s itallal ellátták. Látjuk tehát, hogy a lélek halhatatlanságában hittek. Továbbá szokásban 
volt elbúcsúzni a halottól, a temetkezési helyhez közel halotti tort ültek, miről konyhahulladékaik szólnak.

A temetkezési módból s azon körülményből hogy a sírok nincsenek kirabolva, az tűnik ki, hogy 
a halottak emlékezetét tiszteletben tartották; vagy nem merték a tehetetlen halottat kedves tárgyaitól 
megfosztani, vagy vallásuk tiltotta azt, s a ki elkövette, azt a büntetés keze érte.

1 «Die Höhlen und die Ureinwohner Europas.» D awkins . 187(5. 154. lap.
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AZ AGGTELEKI „BARADLA“ BAULANG KŐKORI TEMETŐJÉNEK VIRÁNYA.

Midőn a jégkorszak utolsó maradványai is eltűntek, s diluvialis iszapolások az ősvilág titkait 
földleplökkel vastagon eltakarták, az előbbi veszélyes létfentartás helyébe az emberiségnek boldogabb 
jövőre nyílt kilátása.

Földgömbünk utolsó átalakulásával, mint a mesebeli Phoenix, saját hamvaiból ébredt új életre 
a természet.

S az ember, ki e küzdelmet végig harczolta, más állatvilágtól s más, növényélettől látta kör
nyezve magát.

Valamennyi közt mint legtökéletesb lény, uralma alá hajtotta az állat- és növényvilágot.
Valamint idővel az állatok leghasznosabb] ait megszelidíté, házilag behozván az állattenyésztést, 

úgy használta fel a későbbi mesterséges termelésre azon növényeket, melyeket az ö saját és házi állatai
nak táplálékául jónak látott. Ebbéli igényeivel fejlődött ki a takarmány- és gabnatermelés.

Úgyde az ősvilág ez életét előttünk örökös homály fedte volna, biztos feljegyzések nem 
maradván reánk, ha nyomait újabb ásatások nem derítik föl.

E tekintetben legtöbb felvilágosítást nyújtottak Helvétia kiszáradt tavai. A czölöpépítmények 
közt talált növénymagvak és egyéb növénymaradványok elénk tárják a culturnövények egész sorozatát.

Heeré a dicsőség, ö volt első, ki az ősvilág növényéletéről biztos képet nyújtott nekünk.
Hogy hazánkban is a gabonatermelés távol időkbe nyúlik, arra legújabb ásatásaink szolgáltat

nak bizonyságot.
E tekintetben Aggtelek vívta ki magának az elsőséget. Másfél méter vastag kőréteg alatt feküd

tek azon kőkori vázak, melyek mellett kő- és esonttárgyakon kívül élelmi magvakat találánk.
Ebből látható, hogy a földmívelést már a kökorszakban ismerték. Eszközeik azonban, melyek

kel a földmívelést űzték, a legprimitívebbek lehettek: egy görbe faág, egy lapos csont, melyre legalkal
masabbnak bizonyult a váll-lap s a medenczecsont, de a szarvas agancsa is kiváló szolgálatot tehetett a 
föld felporhanyítására. Minthogy azonban sarlóféle eszközök nem fordúltak elő, valószínűleg a termést 
nem aratták, hanem kihúzták tövestül.

Ila áll ez, akkor az aratási mód itt kezdetlegesebb az egyiptomi aratási módnál.1 Lepsius szerint 
az arató jobb kezében tartva a sarlót, a már levágott búzát balkezébe fogván, akkép rakta kévébe, hogy 
a csomag felváltva, a kalász hol ki- hol befelé tétetett. Érdekes Nilssonnak erre vonatkozó azon meg
jegyzése, melyet az illető ábrából következtet, hogy a búzát nem alant, de közepe táján vágták le.a 
Az egyiptomi aratási rendszer mind azon népeknél dívott, melyek Egyiptommal érintkezésben voltak.

1 »Denkmähler aus Aegypten und Aethiopieu.« II. Abth. Tafel 106.
* N ilsson  : «Die Ureinwohner des scaudinavischen Nordens.« Aus dem Schwedischen übersetzt 129. 1.
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Erről tanúságot tesz a biblia is (lásd 2. Mós. 5. 12.), a zsidók Palaestinában a fennebbimód szerint aratták 
gabonájokat. (Ruth 2. 15— 1G.) A pliönicziaiak a görögök közé vegyülvén, ez aratási módot ugyancsak 
nálok is behozták. (Homér Iliása XYIII. 550. v.)

Kezel azon helyhez, a hol a bumerángot találtuk, az élelmi magok mellett feküdt a szenesedett 
búzakenyér, melynek bővebb ismertetése alább lévén adandó, itt csak azt akarom megjegyezni, hogy 1856-ban 
Robenhausenhez közel eső czölöpépítmények közt, Messikomer egész szenesedett búza kenyeret talált.:

A fönnebbi körülményből kiderül, hogy a kőkori barlanglakok nemcsak a földmívelés alapele
meit ismerték, s tápszereik nagy részét a növényvilágból kapták, hanem még a kenyérsütéshez is értettek.

A szenesedést két körülmény okozhatta: vagy a mesterséges pörkölés, vagy a természetes szene
sedési processus. Virchow a mesterséges pörkölés mellett száll síkra, míg ellenben Deininger m.-óvári 
tanár, kinek nézetéhez csatlakozom én is, az utóbbi körülményt tartja valószínűbbnek. A halott mellé 
rakott magok a levegőtől elzárva, a nagy nyomás által, analog módra a fának kőszénné történő alakulásá
val, szenesedtek meg. Habár előforduló faszéndarabok szintúgy a némely csonton található tüznyomok arra 
látszanak mutatni, hogy a magvak is tűz által változtak volna szénné, Deininger mégis a tűz által hirte
len történt szenesedést, vizsgálata nyomán határozottan kétségbe vonja:

Mert f>. magburok oly ép, hogy a képzelhető legkülönbözőbb fokig égetett búzánál nem volt, 
képes úgy egyes magvak, mint tömegelégetésnél azon fokát a szélütésnek állítani elő, melynél az szénné 
változva, mégis az őskori búza épségével bírna;

mert a talált növénymagvak jelenkori képviselői bármelyikénél is a tűz által való elszénitésnél 
oly rendetlen alakváltozás áll elő, mely az őskori magvaknál nem észlelhető;

mert a tűz által való szélütésnél a kifejlődő égési termények egy ideig a szövetek közt helyet 
foglalva felpuffadást idéznek elő, elillanásuk után pedig annyira mennyire kigömbölyödött hézagokat 
hagynak hátra; ilyeneknek azonban nyomára nem talált;

mert a magvak oly egyenletes és kagylós törésű szént mutatnak, hogy ezt elégetett magvaknál 
észlelnie nem sikerült;

mert azon fokig égetve magvakat, hogy legfelsőjük is az őskori magvakhoz hasonló szénné vál
tozott legyen, sokkal csekélyebb faj súlyt eredményez, mint a milyennel a kökorszak magvai bírnak; végre 

mert a kenyéren talált gomborkamag-réteg még jelenleg nem változott annyira szénné, mint 
az általa védett belső része a kenyérnek, mi valószínűleg a magvak olajtartalmának tulajdonítható ; holott 
ha ez is tűz által lett volna szénítve, az olajtartalmas külső réteg először azért, mert olajjal bírt és 
másodszor mert kívül volt, csak hamarabb égett volna el, mint a sokkal nagyobb tömeggel bíró kenyérbél.

Ezeknek felsorolása után azon meggyőződésünket kell kifejeznünk, hogy az aggteleki barlang
ban talált magvak a levegőtől való elzárás mellett, természetes úton évezredek alatt változtak szénné s a 
köztük találtató faszén darabok vagy esetleg kerültek közéjük, vagy pedig a mi valószínűbb, a magvak fekvő 
helyén heverő széndarabok, azok felszedésénél velők együtt kapartattak össze.

A talált magok kiváló figyelmet érdemelnek annyiból is, mennyiben azok mérsékelt éghajlatot 
föltételeznek.

Az aggteleki barlangban talált négy sírtól bizonyos távolságban még öt más váz feküdt. Az egyik 
mellett szenesedett kölest, két másik váznál pedig szenesedett egyéb magokat találtunk.

Ebből kitetszik, hogy a növénymagoknak a halottak mellé elhelyezése az akkori vallási szertar
tások közé tartozott. Hogy nem mindegyik halott mellett találtunk magokat, onnan lehet, mert azok 
kedvezőtlenebb viszonyoknál fogva szenesedés helyett rothadásnak indulhattak, mi mellett az a körülmény 
szól, hogy két váznál penészes gabonaburokféle maradványra akadtam.

* F. H kllwald : «Der vorgeschichtliche Mensch.» 216. 1.
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A fennebbiek főiemlítése után, Deininger Imre a magyaróvári gazdasági akadémia tanárának az 
aggteleki «Baradla» barlang kőkori temetőjének virányára vonatkozó dolgozatát egész terjedelmében adom.

• Bármily nagy fontosságú a fennebbi lelet ősrégészeti szempontból, ép oly fontosságúnak kell 
azt mondani, növénytani, különösen mezőgazdaság-történeti tekintetben. Sőt kétszeres fontosságot kell 
tulajdonítani e leletnek hazánkban, mely mintegy kapcsot képezvén a Kelet és Nyugat között, az 
ezen úton vándorolt ősnépek bizonyára nyomait hagyták hátra mindazon civilisatiónak, mely Keletről 
Nyugat felé vitetett; szintúgy nem csekély fontosságot fog tulajdonítani e leletnek hazánkban, az e tekin
tetben haladottabb Nyugat, mely az itt constatált tények által saját fölfedezéseit részben megerősítve, 
részben kibővítve találandja.

A «Baradla» barlang kőkori sírjaiban talált magvak tanúságot tesznek arról, hogy a kökorszak- 
ban Aggtelek vidékén már mezőgazdaság űzetett; még pedig a nem honos, tehát termesztett sokféle 
növénymagvak sokoldalú mezőgazdaságra engednek következtetést. Ez a sokoldalú mezőgazdaság továbbá 
még arra is enged következtetni, hogy miután a holtak mellé helyezett sokféle magvak csakis emberi 
lápúl szolgálhattak, az akkori népek életmódja korántsem lehetett nagyon kezdetleges; mert már nem 
csupán állati termények- és vadgyümölcsesel táplálkoztak, hanem a mint alább említtetni fog, kenyér
készítéshez is értettek, sőt annak több nemével is bírtak. E népek culturáját tehát igen hosszú kor
szaknak kellett megelőznie, mely korszak alatt nemcsak a Keletről magokkal hozott, vagy onnan más úton 
nyert növények több faját kezdték termeszteni, hanem a mint alább látandjuk, honos növényeket is 
eulturába vettek és magvait táplálkozásukra felhasználták.

Bizonyos magasabb culturát feltételező eme mezőgazdaság a svájczi kőkori czölöpépítmény- 
..Aók mezőgazdaságánál jóval sokoldalúbbnak látszik, mi a lelet újabb korára engedne következtetni; de 
rrszint azon körülménynél fogva, hogy számos mag mindkét helyen ugyanazon fejlődési állapotú, néme- 
yek pedig a mi leletünkben még primitívebbek; továbbá azon körülménynél fogva, hogy a rozs és zab 

még ismeretlen volt, pedig a rozsnak eddig ismert legősibb lelete Morvaországban a bronzkorba esik;
égre az aggteleki leletben a fém teljes hiányánál fogva bizonyosnak látszik, hogy jelen lelet legalább 

olyankorú — ha nem még régibb — mint a svájczi kőkori czölöpépitmények; mert fel nem tehető, 
Lóg)' hazánkban — melyen keresztül a népvándorlás útját vette — a fémeszközök ismerete későbbre 
Tánék, mint tőlünk nyugatnak. Leletünknek a svájczi kőkori czölöpépitmények leleteivel való össze
hasonlításából tehát az tűnik ki, hogy a kőkoriam nálunk a mezőgazdaság már sokoldalúbb volt, mint 
nyugaton, mi hazánk keleti fekvésében lelheti magyarázatát.

A talált magvak, a közlés szerint, az emberi csontvázak mellékén, rakásokban s a folyton tartó 
nedvesség befolyása alatt összefüggő tömegekben találtattak, oly módon, hogy a feltalált összes magvak 
nyenliítesen keverve feldúlnak elő; mely összekeverés kétségen kívül már a sírbatételkor történt, miből 

i - vetkeztetni lehetne, hogy keverve is lettek étkül használva, bár mint alább következik, egyes magvak 
külön-külön is használtattak.

A magvak nevezett tömege a kétségkívül szünet nélkül tartó nedvesség és a kívülről reá rako
tt mésziszap befolyása alatt a levegőtől elzárva lévén, felbomlás helyett teljesen elszónült úgy, hogy az 

.yes magvak a nélkül, hogy csírázhattak, vagy bármi irányban alakjokat változtatták volna, teljes épség
ig n maradtak meg.

A száraz állapotban kapott magtömegeket vízben megáztatva, sikerült úgy szétszedni, hogy egy 
n_ igfaj sem kerülhette el figyelmemet, azért alább teljes sorozatát adhatom mindazon eulturnövények s 
• köztük elöfordúlt gyommagvaknak, melyeket a kőkori emberek halottjaik sírjaiba tettek; sőt fel- 
vrLctö, hogy miután ennyiféle magvakat keverve használtak e czélra, ezek étkül használt termesztett
i . vényeik összeségét képezhették.

Megemlíthető még, hogy a magvak bár teljesen épek, sőt részben még repedésekkel sem bírnak, 
annyira szénné váltak, hogy a legcsekélyebb nyomásra nemcsak a maghám lepattogzik, de a mag



belseje is hasonlólag mint igen parázs fekete kőszén, kagylós töréssel apró darabokra törik; az egyes 
darabok törési felületökön szintén a kőszén fényével bírnak. Ez az egy körülmény is már eléggé tanúsko
dik e magvak roppant nagy koráról.

A magvak meghatározása egyrészt könnyebb volt, mint a svájczi czölöpépítmények helyén 
a tófenekén talált, s tíiz által megszenesedett magvaknál, mert utóbbiaknál csak a maghámok maradtak meg, 
belsejök pedig felbomlott;1 másrészt egyik másik fajának meghatározása igen meg volt nehezítve, mert 
csakis a tiszta magvak találtattak, a kalászrészeknek és polyvának stb. nyomára sem lehetett jönni; 
holott a czölöpépítmények leleteiben egész kalászok, sőt meg nem szenesedett magvak is — melyek még 
színöket is többé kevesbbé megtartották2 — könnyítették a meghatározást.

Egészben 24 növény magját sikerült feltalálni, melyek közt 10 culturnövény fordul elő, a többi 
az ezek közt előforduló gyomokra esik.

I .  Culturnövényeh.
1. Közönséges buz i, (Triticum sativum (vulgare) Lamark) e leletben legnagyobb mértékben 

fordul elő, és mennyiségileg az összes magvaknak közel felét teszi. A magvak hossza 0-5—7-6 milh, 
szélessége 3—3*8, vastagsága 2-7—3 8 milh Bár a kalászrészek hiányában a búza fajait és válfajait igen 
nehéz, némely esetekben lehetetlen meghatározni; mégis a mag alakját és méreteit összeegyeztetve egyik 
búzafajhoz sem hasonlít, melyeket Heer fennebb idézett müvében leírt; és a mennyire kalász nélkül 
meghatározni lehet, a nálunk még jelenleg is termett közönséges búzához .sorolom.

2. Apróbúza (Triticum vulgare). E búza rendkívül rövid, ugyan olyan vastag és széles mint a 
fennebbi, mély barázdával, úgy, hogy azonosnak tartom a Heer által T r i t i c u m  v u lg a r e  a n t iq u o r u m -mik neve
zett és legősibbnek tartott fajjal. Hasonló búzára jelenleg sehol sem találunk s azért ezt méltán kihalt 
búzafajnak kell tartani.

Azon körülmény, hogy ez a búzák közt legcsekélyebb számban fordul elő, arra látszik mutatni, 
hogy ez külön nem termeltetett, hanem már azon korszakban is kiveszőiéiben volt, vagyis jobban mondva 
a folytonos cultura által tökéletesebbre átment fennebbi búza közt még imitt-amott szórványosan maga 
eredetiségében előtördúlt. '

2. a )  Fordúl elő még egy harmadik alakú búza is, mely az első faj kisebb magjainak hosszával, 
de a 2-ik faj kisebb magjainak szélessége és vastagságával b ír; szintúgy nem oly mélyen barázdált, mint 
a második, de barázdája mélyebbnek látszik, mint az elsőnél. Hogy az elsőnek kevesbbé kifejlett magjait 
képezi-e, vagy a másodiknak átmenetét a tökéletesebbhez, ezt kalász hiányában nehéz megoldani. De 
miután e búza, mint külön faj vagy fajta leírva még nem lett, és jelenleg nem létezik, de tökéletes 
kifejlődése és teltsége miatt elcsenevészett magvaknak nem tartható, hajlandó volnék az utóbbi föltevést 
tartani valószínűnek.

3. E g y s z e m ű  a l a k o r  ( T r i t i c u m  m o n o c o c c u m ) . Ez igen határozott alakkal bíró búzafajt igen 
könnyű volt magja után is meghatározni. Termeltetik ez még jelenleg is Aggtelek határában nagyobb 
mértékben, úgy, hogy a helyszínén nőtt magvakkal összehasonlítva, azon nevezetes tényt lehetett 
constatálni, hogy e termény annyi évezred alatt legcsekélyebb mértékben változott meg; s a különbség 
csak abban áll, hogy átlag a jelenkori valami csekélységgel hosszabb, valamivel keskenyebb, de ugyan
olyan vastag.

Az első helyen felsorolt búzához képest aránylag csak kevés találtatott.

1 H e e r : «Pflanzen der Pfahlbauten» 3. lap.
* R ü t i u e t e k : «Fauna der Pfahlbauten» 227. lap.
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4. K ö le s  ( P a n i c u m  m i l ia c e u m  L . )  aránylag sok találtatott, körülbelül fele annyi, mint az első 
helyen említett búzából. Legnagyobb része e magvaknak hámozva, a mint mondani szokták koptatva 
vagy kásává őrölve van, mindazonáltal találunk közte ép magvakat is, mi az eljárás kezdetlegességét árulja 
el. Az ép magvak valamivel kisebbek, mint a Wangenból származó és Heer által meghatározott köles; 
mert míg a Wangen-i 3 mill. addig az aggteleki jobb szemek átlag csak 2-9 mill. hosszúak és 2-1 mill. 
szélesek. Az ép szemek alig kisebbek, de a kása jóval kisebb a jelenleginél. A mi a fajtát illeti, a jelenlegi 
föltevés szerint a szürke volna az eredeti faj, mert legtöbb kölesünk ebbe fajtázik; de én az aggteleki 
őskölest sem szürkének, sem feketének nem tarthatom, mert először is a szürke úgy, mint a fekete soha 
sem oly gömbölyű, hanem liosszúkásabb, másodszor hiányzik az aggteleki öskölesnél a külső ondón
Palea inferior) a hét borda; azért, úgyszintén a magvak gömbalakjánál fogva inkább hasonlít a fehér, 

vagy talán a sárgához, mint a szürke vagy feketéhez, sőt még a piroshoz is.
Megemlíthető még, hogy számos hámozott magnál a csira teljesen hiányzik és a mag a csira

részen ennek megfelelően szétnyíltnak látszik, mi arra mutat, hogy a mag vagy a hámozás előtt lett 
eáztatva, vagy pedig a sírban a nedvesség befolyása alatt a mag csírázásnak indúlt, a csira azonban a 

levegőtől való elzártsága következtében elfojtatott, és már előbb, vagy csak a magvak kiválasztásánál 
kiesett, mit az ez irányban tett kísérlet által bebizonyítva találtam.

A kölesnek Aggteleken a kőkorban való termelése egyúttal arról is tanúskodik, hogy az éghajlat 
epén nem lehetett hidegebb, mint jelenleg.

5. C s u p a s z  á r p a  ( I l o n k á m  ! ) .  Legfeltűnőbb az elég nagy számban talált árpánál azon jelenség, 
hogy teljesen csupasz és egyetlen egy szemen sem találjuk nyomát az ondónak, azért hajlandó vagyok 
felvenni, hogy ez eredetileg is az ondók közül kivált. Igaz, hogy Heer említett müvében azt állítja, 
-ogy valószínű, miszerint az árpát pirítva vagy pörkölve ették, mint ez a bibliában is előfordúl, és hogy 
z  eljárás által az ondók oly törékenyek lennének, hogy könnyen eltávolíthatók; de ez állítást nem 
agyők hajlandó elfogadni. Az ez irányban tett számos kísérlet alkalmával ugyanis nem sikerült nekem oly 
kát a pirításnak találnom, melynél az ondók könnyen leválnának, mert azok nem hogy szorosan zárnák

z l  a magvakat, mint például a kölesnél, hanem valósággal reá vannak nőve úgy, hogy ha a pirítás csak 
tissé nagyobb mérvű, a mag hosszirányban két oldalt felreped, és vele együtt az ondó is, de ekkor 
-- csak áztatás után csipesz segitségével lehet az ondókat letépni, szintúgy ha pirítás előtt beáztatjuk, de 
=kkor a csira is csakhamar megindul. Ilyen fáradságos munkával a kőkori emberek bizonynyal nem há
moztak árpát.

De ha a talajba elvetett árpát megtekintjük, még akkor is, mikor a mag belseje teljesen felhasz
nálva lett, a tulajdonképi maghámon szorosan rajta vannak az ondók.

Miután tehát az aggteleki kőkori árpa sem felrepedve nincs, sem pedig csirája meg nem indúlt, 
-s a mag barázdájában nem találni nyomát az ondó maradványainak egyetlen egy magon is, sőt miután 
-^ r  rajza is nagyobbrészt csupasz árpát ábrázol, tehát feltehető, hogy olyan állapotban is találta, mind

e k n é l fogva a legnagyobb valószínűség szól a mellett, hogy a kőkori emberek Aggteleken csupán 
a»apasz árpával bírtak.

Mi az alakot és méreteket illeti, bár az aggteleki árpa még valamivel kisebb a Robenhausenban 
^-Altnál, mégis leginkább egyez a Heer által H o r d á i m  h e x a s t i c h u m  s a n c t u m n a k  nevezett árpával. Hogy 
sfcfckugyan hatsoros-e,1 ezt természetesen kalász nélkül meghatározni nem lehet.

6. B ü k k ö n y  ( L a t h y r u s  s a t i v u s  L . ) .  A hüvelyes növények között legnagyobb számban fordúl elő 
: növény magja; kitűnik azonban aprósága által úgy, hogy a nálunk jelenleg termelt kisebb fajoknak

* Vogt s z e rin t a  legrégibb te lepekben  csakis b a tso ro s á rp a  fo rdu l elő, a  k é t so rú  m á r  ú jabb  időből való. (V orlesungen
den Menschen. II. köt.)

AZ AÚU I'KLKKI UA1ILANU U 1NT Ö S K .lll l TKMKTÍS. 8
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felényi nagyságával bír csak. Egyébiránt létezik még jelenleg is ily apró bükköny; így például a Spanyol- 
országban Sevillában termesztett bükköny alig valamivel nagyobb az aggteleki ősbükkönynél. E lelet 
eddig unicum, mert tudtommal sem a kő-, sem a bronzkorból bükköny még nem találtatott.

7. K e l t a  tö r p e  ló b a b ó  (  V io la  f a b a  c c l t i c a ) . Ez sokkal csekélyebb számban találtatott, mint az előbbi.
Alakra nézve teljesen egyez a montelier-i czölöpépítményekben találttal, melyet Heer Faba vulgaris 
Meli. var. celtica nana-nak nevezett. Nagyságra nézve még kisebb, mert míg Heer G—0 bosszú
nak mondja, ezek hossza csak 4-4 egész 7-5 v f n . Miután Montelier és egyéb leihelyei a bronzkorhoz 
számíttatnak, az aggteleki kőkori lelet kisebb magvai e növénynek a bronzkorig való fejlődéséről ta
núskodnék.

Heer említi, hogy Lausanne iparrauzeumában is őriznek ilyen magvakat, melyek Magyar- 
országnak egy római telepítvényéből valók.

Egyúttal megemlítendő, hogy tudtommal Aggtelek eddig e növény legősibb leihelyének 
tekintendő.

Említést érdemel még az is, hogy a talált 40 szem közül 10 zsizsikes volt; de a zsizsik már 
egyben sem volt jelen s miután a maghám is keresztül van rágva, azért már a sírbatétel előtt belőle 
eltávozott. E tény még annyiból is bír jelentőséggel, a mennyiben a kelta lóbabóban több kárt tett 
a zsizsik, mint a mai lóbabóban, mert bár most is előíordúl benne, de úgy látszik sokkal kisebb száztóli- 
ban. E körülményből látható, hogy a zsizsik már a kőkorszakban pusztított', mi által meg van czáfolva 
a sok helyütt olvasható azon föltevés, hogy a zsizsik csak a múlt században vándorolt volna be 
Amerikából.

8. V e té s i  b o r s ó  ( P i s i m  s a t i v u m  L . ) .  Aránylag kevés számban találtatott. E borsó a jelenleg 
ismert legapróbb borsónál is jóval kisebb, és nem egészen gömbalakú, hanem kissé hoszszúkás; hosszát- 
méröje átlag egyez a Heer által leirt borsóéval, de míg a czölöpépítmény-borsó legkisebbje 3-5 mL ,  itt a 
legkisebbek csuk 2-5 hosszúak. Nehány mag itt is zsizsik által kirágott volt.

9. L e n c s e  ( E r v u m  le n s  L . ) .  A hasonlókig csekély számban talált lencse alakra nézve hasonló a 
jelenlegi apró fekete lencséhez, csakhogy jóval kisebb, sőt kisebb a Peter-sziget-i bronzkori lencsénél 
úgy, hogy a leletünkbeli legnagyobb szemek alig akkorák, mint a Peter-sziget legapróbbja; mi az aggtele
kinek nagyobb korát bizonyítja.

10. G o m b o r k a  ( C a m e l i n a  s u t i v á  C r a n t z . )  Bár honos növény s a mag szélessége és vastagsága telje
sen egyez, mégis a jelenleg termesztett közönséges gomborka valamivel hosszabb; mi a cultura befolyá
sának tulajdonítandó. Hogy a gomborkát is termelték, és nem csupán a vadon clöfordúlónak szedték a 
magját, arra mutat azon körülmény, hogy aránylag nagy számban fordúl elő, és mint alább látandjuk, 
emberi tápul is szolgált; nem tehető fel tehát, hogy csakis a — különben nem oly nagy számban előtör 
dúló — vadgomborkának magja szedetett volna.

A gomborkára is tudtommal Aggtelek az első és legősibb leihely.

II. G y o m o k .

11. M o h a r  s e r t ik e .  ( S e t a r i a  v i r i d i s  B e a u v . )

12. T i s z t e s  b ib e t y ű . ( S i d e r i t i s  m o n t a n a  L . )

13. T o m j i a  ló r o m .  ( l l u m c x  o b t u s i f o l i n s  L . )

14. S z á l ú k  c z i k k s z á r .  ( P o l i j i j o n u m  c o n v u lv u lu s  L . )

15. L ó r o m lc v e lű  c z i k k s z á r .  ( P o l i j i j o n u m  l a p a t h i f o l i u m  L . )

,  16. P o k o l v a r  l ib a to p .  ( C l ie n o p o d iu m  h í jb r id u m  L . )

17. Ó r a  z i l i z  v .  D i n n y e h i b i k .  ( H i b i s c u s  t r i o n u in  L . )

18. R a g a d ó  g a la j .  ( G a l i u m  a p a r i n e  L . )
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19. Tejoltó galaj. (Galium verum L.)
20. Tóparti galaj. (Galium palustre L.)
21. Disznó paréj. (Arnaranthus retroflexus L.)
22. Földi bodza. (Sambucus ebiÍTűs L.) Csupán egy mag találtatott, mely minden tekintetben 

egyez a földi bodza magvával, de csak 2-5% hosszú és 1 széles, a miért valamivel kisebb, mint a 
jelenlegi földi bodza.

23. Zsálya talán mezei Zs. (Salvia pratensis?) Bár négy magja találtatott, de egyik sem lévén 
teljesen ép, a fajt nem tudtam meghatározni.

24. Útifű valószínűleg keskenylevelü. (Plantago lanceolata L ,) A talált egy mag, nagyságra a 
keskenylevelűhöz hasonló, de hiányos lévén, biztossággal meghatározni nem lehet.

A felsorolt gyomok kivétel nélkül honos és oly növények, melyek jelenleg is itt igén közönsé
gesek; de feltűnő azon körülmény, hogy a gabonával bevándoroltnak tartott és a gabonában mindenütt 
előforduló konkoly (Agrostemmagithago L.) és búzavirág (centaurea cyanus L.) teljesen hiányzik, holott 
Bobenhausenban mindkettő előfordul. Azt feltenni nem lehet, hogy a gabona bármi módon e gyom
magvaktól teljesen megtisztíttatott volna, mert még jelenleg is — daczára nagy tökéletességű rostáink
nak — a konkolyt alig tudjuk teljesen kiválasztani; de bizonyítja, hogy a gabona kitisztítása nem 
volt valami alapos, mert igen apró magvak, mint a disznóparéj is fordúlnak elő közte, melyeket 
könnyű eltávolítani; másrészt oly magvak is vannak közte, melyek a konkoly s melyek a búza-virág 
átmérőjével vagy fajsúlyával bírnak, tehát bármely eljárás szerint, ha ezek, úgy azok is eltávolíttattak 
volna. A konkoly és búza-virág későbbi bevándorlása, ha nem is bizonyos, de ezek szerint nem épen 
valószinütlen.

A cul turn övények'magyarnak felhasználását illetőleg némi felvilágosítást nyújt azon ököl nagy
ságúnál nagyobb darab kenyér, mely középszerűen megkelt búzakenyérhez hasonló. Kérgét e kenyér
nek mintegy 1-5—2 % vastag gomborka magburok képezi, mely magvak legkívül teljesen épek, a 
kenyérfelőli részen pedig szétmállottak s olajtartalmuk bizonynyal sütés közben a kenyérbe szivárgott át, 
mi a kenyérnek zsírját adhatta meg. Hogy milyen lisztből készült, azt e teljesen szénné változott 
kenyérnél megállapítani nem sikerült, de a megkelés után Ítélve, nem valószinütlen, hogy búzakenyér. 
(75. ábra). Találtam ugyanezen kivül egyes kenyérmorzsákat, melyek belsejében teljesen ép köles nagy 
számban fordúl elő, még pedig ép és hámozott szemek; mi az előbbinél hiányozván, ez valószínűleg 
köleskenyér. Hasonló kenyereket1 ír le Heer Robenhausen kőkori czölöpépítményeiből; melyek egyikében 
egész búzaszemeket észlelt, másikban pedig, mely szerinte köleslisztből készült, búza és lenmagvak 
vannak beléhintvé; utóbbinál a len hasonló czélból lehetett beléhintve, mint a fennebbinél a gomborka a 
külsejére rásütve.

A búza, köles és gomborka használati módját tehát némikép ismernénk, különösen a gomborka 
a fennebb említett magkeverékben nem, és csupán a kenyéren mint vastag réteg fordúlván elő, bizonyos, 
hogy csakis e czélra használtatott. Az árpa valószínűleg pirítva lett elköltve, mint Keleten ez a régi 
népeknél szokásban volt. Hogy a hüvelyesek mikép s milyen alakban használtattak, erre magyarázatot 
találni nem lehetett.

1 V ogt a czölöpépítményekben talált kenyérre nézve következőleg nyilatkozik : «So ähnlich das Brod der Pfahlbauten 
schon beim ersten Anblick verkohltem Brode sieht, könnten doch gegen die Richtigkeit dieser Deutung manigfaclie Zweifel sich 
erheben ; diese werden aber beseitigt durch die Wahrnehmung, dass beim Zerbrechen des Brodes deutliche Reste der Kleie, ja 
noch zum Theil wohlerhaltene Weizenkörner zum Vorschein kommen. Wir ersehen daraus zugleich, dass die Kleie nicht abge
beutelt und die Körner sehr unvollständig zermalmt wurden. Die ganze zerquetschte Masse wurde wahrscheinlich zu einem Teige 
angemacht und zwischen heissen Steinen gebacken. Nach der Rinde zu schliessen, war das Brod wahrscheinlich niedrig und 
tellerförmig. (Vorlesungen über den Menschen. II. köt. 140. lap.)
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Hogy bírtak-e már az Aggteleken lakó kőkori emberek len, mák és egyéb culturnövényekkel, 
melyek az ismert legrégibb czölöpépítmény lakók előtt Svájczban ismeretesek voltak, azt jelen leletbő? meg
állapítani nem lehet; mert bizonynyal csak azon magvakat tették halottjaik sírjaiba, melyeket emberi 
tápul magok is használtak.

Annyi bizonyos, hogy az akkor nálunk előfordult gyomok nemcsak hogy fen maradtak, hanem 
a magvak után Ítélve, nevezetesen meg nem változtak; máskép áll azonban a culturnövényekkel, 
melyeknél az emberi hozzájárulás és új hazájok viszonyaihoz való alkalmazkodás tökélyesbülésöket igen 
nagy mértékben segítette elő, mint ezt legfőkép a borsó, lencse, bükköny s egyebeknél látjuk.

Ha már most e megdönthetien tényből kiindulva, kőkori magvaink korára következtetést 
vonunk, azon föltevésre jutunk, hogy miután kőkori lakóink sem a rozsot, sem a zabot nem ismerték, bár 
közelebb voltak e növények hazájához, akár itt van hazájok e növényeknek, akár tovább Keletnek; 
és átalánosságban ugyanazon növényeket eultiválták, mint az ismert legrégibb czölöpépítmények lakói, 
leletünk bizonynyal legalább olyan korú, mint a svájczi legrégibb czölöpépítmények; de miután két
ségbe vonni nem lehet, hogy culturnövényeink lassú fejlődés által nyerték el jelen tökélyöket, tehát a 
tökéletesebbek újabbak, mint a tökéletlenebbek; s miután az aggteleki «Baradla» barlang sírjaiban talált 
magvak legnagyobbrésze — főleg az árpa, a borsó stb. — csakugyan kisebb és tökéletlenebb, mint a 
robenhauseni árpa, vagy a moosseedorfi borsó, azért a legnagyobb valószínűséggel föltehetjük, hogy 
még nagyobb korúak.

Bővebb áttekintés végett az ide mellékelt táblázatban összeállítottam az aggteleki őskori magvak 
pontos méreteit, összehasonlítva némely jelenkori magvak átlagos méreteivel.
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C U L T t LR N Ö V É N Y E K Hossz | Szélesség | Vastagság
m i l l i m é t e r

1. Triticum  sativum  (vulgare) ........ ...... kőkori ...........................
le g n a g y o b b  ..............
kö zé /> ......................

7-64
6-58

3-81
3-16

3-81
2-76

2. Triticum  vulg. antiquorum .......... ......  kőkori ...........................
le g n a g y o b b  ..............
k ö z é p  ......................
le g k ise b b  ..................

5-79 
500  
4 21

3-S1
316
2-10

316
2-37
1-84

3. Triticum  monococcum ..............
kőkori ...........................

l e g n a g y o b b ..............
k ö z é p  .............. ... ...
le g k is e b b ..................
le g n a g y o b b  ..............
le g k is e b b ..................

6-58
5- 79 
4-87 
7 64
6- 71

2-63
2-76
2-11
2-37
1-84

3-29
302
2- 76
3- 29 
2-89jelenkori ........ . ..........

4. Panicum  miliaceum ...... ............... ......  kőkori ........................... á t l a g  ....................... 2-90 210

5. Hordeum .......................... ..........

l e g n a g y o b b .............
k ö z é p  .......................
le g k ise b b ..................
k ü l ö n ö s  a l a k  ..........
á t l a g ................... ...

6- 58 
6 05 
4-74 
4-87
7- 90

3-68
316
2- 23
3- 29 
3-S1

2-90
2-50
1- 45
2- 63 
2-63jelenkori .......................

1 6. L athyrus sativus ...........................

kőkori ...........................
le g n a g y o b b  ..............
k ö z é p ......................
le g k ise b b  ..................
l e g n a g y o b b ..............
le g k is e b b  ..................
le g n a g y o b b ..............
le g k is e b b  ...................

4- 48
3- 02 
2-50
5- 66
4- 21 
8-16
5- 27

4- 08
3- 68 
1-84
5- 40
4- 31 
7-51 
4-08

5-2G
408
2- 76
4- 74
3- 42
5- 53 
3-16

jelenkori Sevillából......

jelenkori, magyarországi

| 7. Vicia faba celtica ....................... ...... ... kőkori ...........................
l e g n a g y o b b ..............
k ö z é p  .......... ..........
le g k ise b b ..........  ...

7-50
6-85
4-34

6 05 
4-87 
3-68

5-66
4-87
3-42

' 8. Pisum sativum  ... ......................... ...... kőkori ........................... á t l a g  .......................
e g y  s z e m  le g k is e b b  ...

4-21
2-50

3-95 3-68

! 9. Ervum lens ........ . .......................
le g n a g y o b b  ..............
k ö z é p .......................
le g k is e b b  ..................

3-69
2-90
2-37

210
1-58
1-18

1 10. Camelina sa tiva  ..........................
kőkori ........................... l e g n a g y o b b ..............

le g k is e b b  ...................
l e g n a g y o b b ... ..........
le g k ise b b  ..................

1-71
1-58
2 1 0
1-71

1-05
0-92
0-92
0-92

1-05
0-66
105
0-92jelenkori .......................

A fennebbi méretekből kitűnik, hogy e növények közül némelyek mily mértékben változtak meg, 
idők folyamában, idegen éghajlat, a cultura és mesterséges kiválasztás befolyása alatt.»

A különféle magvak alakját a II. táblán látjuk ábrázolva.
Az aggteleki szenesedett magvakból küldtem Virchow berlini tanárnak, hogy azokat német 

iüktndósoknak mutassa be s véleményükről engem értesítsen. Vircliow a magokat Ascherson Pál jeles 
esznek adta át, ki az említett megkeresés következtében, következő levelét intézte Vircbowboz:1

«Endlich bin ich dazu gekommen die mir neulich anvertrauten Hölilen-Sämereien in Gemeiu- 
mit Dr. Wittmack, der mir, wie früher schon, seine Erfahrungen und das reiche Material des land-

1 Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Sitzung vom 21. Juli 1877. «Die Bärenhöhle 
- Aggtelek in Ober-Ungarn.» V ir c h o w . 40. lnp.
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wirtschaftlichen Museums zur Verfügung stellte, zu untersuchen. DasErgebniss ist folgendes: Es finden 
sich 2 Fruchte in Menge:

1. Weizen, in der Form sehr abweichend von dem auffallend kurz- und dichtkörnigen T. vulgare 
antiquorum Heer, wie es in einer Probevon Robenhausen auf dem landwirtschaftlichen Museum vorliegt. 
Die Form ist viel mehr länglich s. v. v. roggenähnlich. Eine ziemlich ähnliche Form ist im landw irt
schaftlichen Museum u. a. aus Ungarn und Serbien vorhanden.

2. Ein kleinerer, runder Same, den eine fast stets vorhandene tiefe Grube, von eigentümlicher 
Form als Hirse (Panicum miliaceum) kenntlich macht, bei der nämlich beim Schälen der verliältniss- 
mässig grosse Embryo häufig herausspringt, und diese Grube hinterlässt. Die Hirsekörner sind stellenweise 
in grössere Klumpen zusammengebacken. Viel weniger zahlreich finden sich:

8. Körner der Platterbse (Lathyrus sativus L.) in unserer Lausitz, wo sie vevhältnissmässig 
häufig gebaut wird, Kickerlinge genannt, französisch gesse, arabisch gilbän, an ihrer Gestalt, die einer 
viereckigen Beilklinge gleicht, leicht kenntlich.

Was die kulturhistorische Bedeutung dieses Fundes betrifft, so wage ich aus demselben keinen 
Schluss auf sein Alter. Selbstverständlich spricht der Thatbestand nicht gegen ein verlmltnissmässig 
junges Datum, ebensowenig aber gegen ein hohes Alter. Weshalb soll es nicht schon in früher Zeit 
verschiedene Weizenarten gegeben haben, und namentlich andere in Ungarn, als in der Schweiz? Über 
die Platterbse weiss ich wenig zu sagen. Sie wird gegenwärtig in Indien, durch den ganzen Orient, Süd- 
und theilweise auch Mitteleuropa, Aegypten, Abyssinien cultivirt, bildet aber nirgends einen Haupt- 
bestandtheil der Ernährung. Ihre Cultur fand vermuthlich auch im Alterthum schon in ähnlicher Weise 
statt, obwohl ich darüber im Augenblick bestimmte Beläge nicht beibringen kann.

Über die Hirse (oder wie Hehn schreibt, den H.) finden Sie in dem klassischen Werke des 
letztem «Culturpfianzen und Hausthiere» 8. Aull. S. 49G, das auf ihren Anbau im Altertlmm Bezügliche 
zusammengestellt. (H. unterscheidet allerdings ausdrücklich nicht zwischen unserer Hirse, milium der 
Römer, Panicum miliaceum L., und der Kolbenhirse, panicum der Römer, Panicum italicum L.; ich lasse 
dahingestellt, oh die Nachrichten der Alten leicht zu sichten sind.) Nach Hehn galt Hirse für eine 
alterthündichere Frucht als Weizen und wird ihr Vorkommen gerade bei minder kultivirten Völkern, 
Iberern und Sarmaten, betont, auch ausdrücklich für Pannonien (Dio Cassius) bezeugt.»

így hangzik Ascherson levele; ebből kitűnik, hogy az Ascherson által megvizsgált magvak közül 
több hiányzik: míg ö csak egyféle búzát említ, addig Deininger háromfélét különböztet meg egymástól. 
Ez onnan magyarázható, hogy Aschersonnak nem állt rendelkezésére az egész készlet, hozzá Virchow 
csak kis mennyiségben küldött magot. Minek következtében Virchow a már említett dolgozatában 
említi is, hogy a Deininger által sok szakavatottsággal leírt magvak helyesen határoztalak meg. 
Az aggteleki barlangban talált nehány gramm kiválogatott és megmosott búzát dr. Kosutány tanár volt 
szíves megvizsgálni. A vizsgálat nyomán e búza 100 rész száraz anyagban, 17‘ 181 s. r. tiszta (szén, 
iszap és szénsavmentes) hamut és 2,G26 s. r. nitrogént tartalmazott. Minthogy azonban a búza átlag 
1 *70!Vo tiszta hamut tartalmaz rendesen, méltán következik, hogy a szerves anyag 9/io része elpusztúlt. 
A magvak egykorúak lévén a csontokkal, azoknak régisége mellett bizonyítanak. A nitrogén tartalom 100 
rész jelenkori búza száraz anyagban átlag 3’25°/o és 100 rész búza szerves anyagban 3 9 %-ra tehető, míg 
az elemzett búza 3-17°/o légenyt tartalmazott 100 rész szerves anyagban. E körülbelül egymásnak meg
felelő számokból azonban határozottan következtethetni mit sem lehet, mert a vizsgált búza szerves anyaga 
főleg szénből áll, s ászén ismeretes tulajdonságainál fogva a rothadó emberi testekből származó ammoniakot 
nagy valószínűséggel absorbeálta s ez okból magasabb légeny tartalma részben idegen eredetű lehet.

Hogy Magyarország más vidékein is ismeretes volta földmívelés a kőkor idejében, a magyarádi lel- 
helylyel bizonyítom. Tudva van, hogy Magyarád (Hontm.) kőkori leégett telep. Culturmagvakat nem találtam 
ugyan, hanem az épületek sártapaszaiban vegyített búzapolyva világos bizonyságát adja, hogy a búzát
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ismerték. Polyvával gyúrt agyagtüzhely-részleteket talált Torma Zsófia is, a liunyadmegyei náudori 
barlangban.1

Egyébiránt, hogy hazánk kőkoridőből való culturnövényei termeléséről bővebb felvilágosítást 
adjak, nem hagyhatom' említetten ül, hogy 1877. a nógrád-megyei Assakürtön egy primitiv készítésű 
agyagedényben szenesedett kölest találtak; az edény nem volt agyagfedővel befödve, a talajt nedvesnek 
mondják. Ennél azonban sokkal fontosabbak a tószegi 'J s felsödobszaia leletek, melyek az őstörténelmi 
congressus alkalmával ki voltak állítva. Meg kell említenem, hogy a dobszai «Várdomb» rétegzését 
Csetneki következőkép írja le : a televény 0-7"/, a hamu 1-5 ’"/, égett földréteg 030 ’”/, régi televény 
0-85 mj , azután jön az agyag.

Az egész búzaréteg vastagsága helyenként 0-1 és közvetlenül az egész földréteg alatt terül el. 
Tószegen két külön búzarétegre akadtak, mind a kettő a halom közepe táján, felszíntől számítva 3 métsr 
mélységben terül el, vastagsága 0-15”/, hosszúsága 5—6 Az összehalmozott mennyiséget a kutató
nem Ítélhette meg, miután nem tudhatta, hogy a halom tömegébe milyen mélyen nyúlik.

Az ott talált magvakat dr. Deininger tanár szíves volt meghatározni. Szerinte a fe l s ő i lo b s z a i  

lelet magvait öt fajra sikerült szétválasztani, ezek közt legnagyobb tömeget képez a közönséges búza 
(Triticum vulgare L.), mely az aggteleki búzától nem igen különbözik. Habár ez őszinek lett határozva 
Budapesten és jelenleg még sokan e megkülönböztetést teszik is, ennek mégis határozottan ellenmond, az 
őszi, tavaszi vagy pedig járóbúza közt határozott jellegkülönbséget nem ismer és létezését tagadja.

Talált ő továbbá, bár kevés de aránylag sokkal többet, mint az aggtelekiben, ö s b ú z á t  (Triticum 
vulgare antiquorum Heer), mely még sokkal jellegzőbb s jelenlegi búzáinktól nagyobb mértékben elütő, 
mint az aggteleki ősbúza. Nehány szem e g y s z e m ű  a l a k o r t  (Triticum monococcum L.) is sikerült fellelni, 
mely az aggtelekitől nem különbözik, szintúgy a valamivel nagyobb számban közte előfordúló ( C s u p a s z  

á r p a )  (Hordeum), melynek minden szeme úgy, mint az aggteleki az ondónak nyomát sem mutatja. Végül 
nehány szem le n c s é t (Ervum lens L.) is sikerült meghatározni; mely átlag csak olyan méretű, mint 
az aggteleki.

A tó s z e g i lelet két szem árpán kívül csupán e g y s z e m ű  a l a k o r b ó l  (Trit. monococcum L.) áll, mely 
az aggteleki alakorhoz még hasonlóbbnak mondható, mint a felsödobszai; kiváló figyelmet érdemel ez a két 
szem árpa, mely nem csupasz, mint az aggteleki és felsödobszai, hanem határozottan az ondóiba belenőtt.

A felsödobszai és tószegi lelet magvainak relativ korára né^ve tisztán a magvak után következ
tetést vonni alig lehet; a szenesedés egészen hasonló stádiumban van, mint az aggtelekinél, melynek 
miképjére nézve a fennebb mondottakat teljes mértékben ide is vonatkoztatom. Legfeljebb azon tényből, 
hogy az ősbúza még sokkal jellegzőbb, mondhatni kezdetlegesebb, a felsödobszai leletet talán régibbnek 
lehetne tartani az aggtelekinél, újabbnak azonban épen nem.

Szenesedett magvakat találtak a szíhalmi domb felásatása alkalmával is, melyről bővebb ismer
tetés olvasható a m. történelmi társulat «Századok» folyóiratának 1870. év folyamában.1

Végül találtak még a tornamegyei Szádelővölgyben, a Kendertörő és Süveg nevezetű területen 
Triticum sativum L. (vulgare), Hordeum (ondói ?) és Secale cereale L. magvakat. Legnagyobb része e 
szenesedett magvaknak rozsból (Secale cereale) állott. Deininger tanár a szádelövölgyi leletet az 1871). 
évi Székesfehérvártt tartott országos kiállításkor közszemlére tette. E lelet igen fontos. Eddig csupán 
Morvaországban Gradiska mellett találtak rozsot a bronzkorból, miután pedig ez a vele talált kőeszközök 

:án ítélve határozottan kőkori, a mezőgazdaság történelmében egy újabb fontos adatnak jöttünk nyomára.

1 * A nAndori borlangcsoportozat.» Függelék a Imnyadraegyei neolith kőkorszakbcli telepek ismertetéséhez.T o r m a  Z s . 9.1.
* «Arch. Értesítői 1870. X. kötet 9 . szám. «Tószegi ásatások.» 1877. XI. köt. 3. szám. «A tószegi őstelep.»
* »Arch. Értesítő» XI. köt. 169. lapon.
4 F oi .txny J á n o s : «A ezihalmi Árpádvár vagy Földvárhalom ásatások s az ott lelt tárgyaknak ismertetése.» 442. lap.



Az aggteleki szenesedett kenyér annyiban is kiváló figyelmet érdemel, a mennyiben fölvilágosí- 
tást ad arról, hogy a barlanglakók nem tudták a búzát lisztté örleni, hanem azt lapos köveken zuzókövek 
(Fruchtquetscher) s egítségével péppé törték össze. (Lásd II. tábla.) Hasonló zuzóköveket találtak a svájczi 
czölöpépítményekb sn. Valószínűnek tartom, hogy az akkép összezúzott búzatésztát, melegített lapos köve 
rakták s aztán meleg hamuval befedték. Ebbéli feltevésem mellett szólnak a konyhahulladékok közt elő
fordúló mesterséges cserépfenekek. Ezeknek alsó része tüztöl fekete színt kapott, felső lapján pedig a 
sülésnek nyomait viseli. Úgy látszik, hogy e 2 1  vastag s 20 CL . átmérőjű énekeknek az ös lakók nagy 
hasznát vették, fedő uil s  tányérokúi használták. Erre magyarázhatom azon körülményt, hogy a haszon- 
vehetetlen cserépdarabok közt tört edények fenekeire nem akadhattunk, azoka; csakis konyhaeszközökkel 
vagy vázak mellett találtuk.

Később már fölmerülnek a felső s alsó őrlökövek, minők Magyarországban nagy mennyiségben 
találtatnak.1 Az aggteleki barlangban is több ily őrlőkönek jutottam birtokába. Az alsó, melynek őrlőfelülete 
homorú volt, nagyobb lévén a felsőnél, mindig állandó helyén feküdt; a mozgató felsőnek őrlőfelülete 
pedig dombordad alakkal bírt. (Lásd II. tábla.) Az őrlőköveket többnyire andesit-trachytból készítették. 
Ezek segítségével az őslakók, főleg ha az élelmi magot előbb zúzókkal összetörték, eléggé jó darát 
nyertek, s fölfedezésök által a malom-ipar további fejlődését elősegítették.

Habár a szenesedett életnemüek közt árpa nagy mennyiségben fordúl elő, abból kenyeret nem 
készítettek. Minthogy az aggteleki kenyér sem tartalmaz árpát, az volna következtethető, hogy a barlang
lakok azt pörkölve ették. Az árpa több ős népnél áldozati szertartások alkalmával, mint szent gabona 
szerepelt;2 Görögországban midőn egy hajadon férjhez ment, hozományából árpapörkölésre való edény 
nem hiányozhatott.

Heer szerint: a czölöpépítményi lakók földjeiket nem őszszel, hanem tavaszszal vetették. Aggte
leken a viszonyok ellenkezőt mutatnak. Itt az éghajlat nem volt oly zord, mint Helvetiában, az őszi búza
vetés télen át ki nem fagyott s egészen meglionosúlt.

Hogy az aggteleki őslakosok terményeiket mi módon dolgozták ki, biztossággal megmondanunk 
nem lehet. Nálok valószínűleg a nyomtatást a cséplés előzte meg. A legelső cséplőszerszámok közönséges 
botokból állván, a hadarófákat akkor még nem ismerték. Később midőn nyomtatni kezdtek, itt is, aligha
nem mint Egyiptomban előbb szarvasmarhával tapostatták ki a magot, mert a házi állatok sorába a 
ló csak később vétetett fel. Erre némi tájékozásúl szolgálhatnak Egyiptom régi műemlékei.a

A már kidolgozott terményeiknek polyvától való kitisztítását pedig az aggteleki ösföldmívelők 
valószínűleg a légáramlat segítségével egyszerű felszórás által eszközölték.

1 «Aich. Értesítő» II. köt. 1870. 98. lapon.
3 «Vorlesungen über den Menschen.» K. V ogt. II. köt. 140. lap.
3 Az ötödik dynastia idejében,, a nem ugyan királyi vérből leszármazó, de neje által Kaka királylyal rokon Ti főúr 

sírjának egykor befestett domborművé, melyet ez idő szerint az egyiptomi alkirály gyűjteményében őriznek, némi fölvilágosításúl 
szolgál. A művészileg kifaragott dombormű harmadik sor jobbján négy ökör nyomtat, a búzahalmaz mögött három borjú lépdel, 
bal oldalán három ember kaparja a földet és két ember két ökörrel szánt. Ugyancsak e síremlék negyedik sor bal oldalán tíz 
mén és kancza szamár búzát nyomtat, s míg ezek rendes katonasorban ugyan, de azért mégis elég fesztelenül egymás elébe s 
egymás mellé vannak fogva, a  tizenegyedik a búza felé hajol. A felügyelő, a helyett hogy ezt bántaná, hosszú botjával serkenti a 
többit a  munka szakadatlan folytatására, («A magyarországi régészeti emlékek.» II. köt. II. rész. «A bécsi 1873. évi világtárlatnak 
Magyarország kedvelőinek régészeti osztálya.» 24. lap. I I enszlmann  I m u e .) Vonatkozással Egyiptom ez idő szerinti fóldmívolésére 
megjegyzi Asuótu J ános az «Egyetértés» 1881. évi 8. számában, hogy Egyiptomban mai nap is még olyan ekéket használnak, a 
minőket az 5000 év előtti hyeroglyphekon látunk : egyszerű rúd, melyet igában húz az állat, és melynek végén éles szögben meggör- 
bűlt hegyes fadarab, többnyire megvasalva, van megerősítve.
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Valamint felvilágosításokat nyertünk Magyarország neolitli korszakának növényvilágáról, ép 
úgy az akkori állatvilág képét a konyhahulladékok közt lelt állatcsontok tárják elénk.

Az állatcsontok meghatározása a hírneves llütimeyer baseli tanár útmutatása szerint történt. 
Rütimeyer volt az, a ki a helvétiai czölöpépítményekben lelt állatfajokat nagy szakismerettel meghatá
rozta ; ö az ös állatvilágot épen úgy ismertette meg velünk, mint Heer a növényélet ös múltját. Szerinte 
mind azon állatok, a melyek az emberi uralom alá nem akarták magukat vetni, lassanként fogyni kezdtek s 
helyeiket házi állatok foglalták el. Hasonló esetet látunk az aggteleki barlangban. A pleistocam 1 időben 
itt a barlangi medve, a rliynoceros és a barlangi hyüna uralkodott. Ezek tették félelmessé az akkori 
emberek biztosságát. Hogy akkoronn már emberek lakták e barlangot — habár eddigelé csontvázaikat 
nem sikerült fölfedezhetnem — hátrahagyott müveikből kitűnik.

Később a félelmes feucvadak helyét más állatsorozat váltotta fel. Itt már emberi vázakra is 
akadunk s ez időből a konyhahulladékok közt következő állatokra:

1. L c j m s  t im id u s .  A mezei nyúlból csak az állkapocsnak egyik ága — ramus dexter mandibulae — 
terült napfényre, a miből arra lehet következtetni, hogy húsát az emberek vagy nem kedvelték, vagy 
mint több ösnépnél, annak élvezetétől vallásuk tiltotta el őket. A mezei nyúl a svájczi czölöpépítmé
nyekben nem fordul elő, ellenben több belga és francziaországi neolithkori barlangban nagyobb mennyi
ségben találják. E tekintetben fölemlítendök a 1’Honimé Mórt és a Perti Chwaren sziklaüregek.

2. C a n i s  f a m i l i á r i s *  A házi eb maradványaiból különböző fajtákra lehetett következtetni. Aránylag 
sok alsó állkapcsot találtunk. A kutyát tehát — habár mint házi állat az embereknek leghívebb társa s 
vadászatain elmaradhatlan kísérője volt, — csak úgy mint más állatot leölték és megették. De valamint 
Helvétiában, úgy itt is, inkább vén ebeknek feltört csontjaira akadunk, melyeket bizonyára akkor öltek le, 
midőn már öregségük miatt nem használhatták. Vogt szerint ez volt az első állat, melyet az ember meg
szelídített s legrégibb csontvázai a mostani vadászkutyákéhoz hasonlítanak.3

3. C a n i s  la p í t s . Nehány alsó állkapocsra akadtunk, valószínű azonban, hogy más farkas- sőt talán 
róka-csontok is léteznek a lelet között; azonban a koponyát kivéve a váz többi részei annyira hasonlíta
nak egymáshoz, hogy azokat nehéz megkülönböztetni egymástól.

4. C c r v u s  c a p r c o lu s . Az őz csekély számban fordúl elő. A homlokcsont — os frontis — az agan-

1 «Die Höhlen m u l  die Ureinwohner Europas» v. AV. B o í d  D awkins : Aua dem englischen Dr. J . AV. S p r e n g e l  8 . lap. 
Das pleistocäne Zeitalter ist gleichbedeutend mit dem palaeolitischen oder dem der rohen unpolirten Steingeräthe.

J A rómaiak és görögök, sót ni Ar az egyiptomiak különféle fajtájú kutyákat ismertek. Nemcsak az egyiptomiak bal- 
hámozták be kutyáikat, hanem az incák idejében a peruiak is. — A guuncho-indiánok imádták. — A mithologiában kiváló szerepe 

: az alvilág bejárását Cerberussal őrizte tték .— Midőn Amerika fölfodeztetett, már akkor ott házi állat gyanánt szerepelt. 
1 * .  Giebel: «Die drei Reiche der Natur.» Leipzig. I. köt. 159. lap.)

s Voot: «Vorlesungen über den Menschen.» II. köt. 185. 1.
k l  k U U TE I.K K I 1 1 I U I I O  M IN T  Ö 3KOKI T E M E T Ő . 9
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csókkal, egy két kézközép — netacarpus — és lábközép — metatarsus — csonton kívül aligha található 
más. Azon időben az őz e vidéken még nem volt elterjedve.

5. C e r v u s  e l a p h u s .  A szarvasoknak valószinüleg több faja létezett, de a csont maradványok hiányos
sága miatt, kellő pontossággal a fajokat megállapítani nem lehetett. A gímszai vasból koponyarészek, agancs- 
töredékek, csigolyák találtattak. A magyarországi nagy erdők egyik fődísze volt. Ősidőben a pogány nemzetek
nél nagy tiszteletben tartatott. Magyarországi pogánysírokban gyakran találják eszközökké idomított csontjait.

G. C a p r a  d o m c s t i c a . A kecskéből egy, szarvakkal ellátott, részeiben hiányos koponya találtatott. 
Valószínűleg a kecskéből több csontdarab is létezik, de miután a kecske és juh váza igen hasonló egy
máshoz és a különbség csakis a homlok-, orr- és köny-csontokban található fel, könnyen megtörténhetik, 
hogy egyes csontdarabok, melyek juhcsontoknak határoztattak meg, a kecskefajhoz tartozók és meg
fordítva. Dawkins megjegyzése szerint neolithkori barlangokban gyakran fordul elő. 1

7. O v i s  a r i e s . 2 Juhcsont nagy mennyiségben találtatott. Az akkori juh a mostanitól a kecskééhez 
hasonló rövid szarva által különbözik. Vogt leírása után e vékony csontú állatnak silány gyapja volt.

8. B o s  u n t s .  A felkarcsontból három darab apophisis találtatott. A bölényről bizton mondhatjuk, 
hogy Herodot idejétől fogva, 2300 év óta mint élő ismeretes. A XIII. században a csehországi hegyekben, 
Litbvánián kívül Lengyelországban a XVII. századig, a XVIII. század közepéig pedig Poroszországban az 
élő állatok közé tartozott. Muskovius Poroszországban 1705. évben egy vadászaton 70 db. bölényt látott.a 
Drágos moldvai fejedelem, a ki 1250. év táján, minekutána Batu kán elvonult, a hegyekbe menekült s 
népét bizonyos Moramon Máramarosból Moldvába visszavezette, új államot alapított, útközben egy bö
lényre akadt, azt megölte és fejét — a monda szerint— az ország czímeréül választotta. Az a bölény, mely 
1815-ben a schö ibrunni állatkertben volt látható, Bukovinából vagy a szomszéd Erdély rengetegeiből 
származott. Jelenleg csekély számmal csupán Lithvániának egy sarkában, a mocsáros Bielovicza nevű 
erdőben és a Kaukázus némely völgyeiben él. * Hogy Magyarországban a bölény még őstörténelmi időkben 
is nagyobb mennyiségben tartózkodott, a Karancs-hegység erdöborította vidékét kedvelte, az ős konyha
hulladékokból kitűnik. Elég a nógrád-megyei Pilint fölemlítenem, a hol a konyhahulladékok közt nagy 
mennyiségben fordúlnak elő csontmaradványai. A konyhahulladékok egy oly néptől származnak, mely 
azon időben élt, midőn a rómaiak Pannóniát bírták. Eltekintve ásatásainktól, a bölények itt-tartózko- 
dására bizonyságul szolgálnak a táj elnevezések. így Bihar-megyének egy nevezetes hegylánczolata és 
mezővárosa Belényesnck neveztetik. Hogy a Kárpát alatt elterülő rengetegekben is tartózkodott, 
tanúsítja a fehér és fekete Árva folyók között Árva-megyébe kebelezett Zubrohlava nevű helység, a 
Zubrok vagyis bölények tartózkodásának egyik főhelye. A véglesi vár szomszédságában, Zólyom-me- 
gyében Zubratin tájelnevezés létezik, mely azt jelenti a mit Biharban Belényes, azaz Zubrok vagyis

* «Die Höhlen und die Ureinwohner Europas» v. Boyd D awkins. 289. 1.
s Kiváló szerepe jutott nemcsak a régi pogány, hanem a keresztyén vallásban is. Ammon — egyiptomi isten fejét 

kosszarvak ékesíték vala. — Dionysiost (Bacchus) a lybiai sivatagban egy kos vezette azon oázra, a hol később Amoniakát Ammou 
templommal felépítette s istennek drágakövekkel díszített templomot állított fel. — Pan, ki Árkádiában julm yájat őrzött, midőn 
Bacchust Indiába kisérte volt, a kosszarvba fújással annyira megijesztette az ellenséget, hogy u félelem bizonyos fokát még mai 
napság is páni ijedségnek nevezik. — Bacchus tiszteletére fehér bárányokat áldoztak. — Említést érdemel Chrysamallos nevezető 
kos arany gyapjúról, melyről r. hitrege azt beszéli, hogy repülni és beszélni tudott. Midőn Athamas gyermekeivel Phrixusszal és Hellé- 
vel átúszta volt azon szorost, mely Európát Ázsiától elválasztja, Helle a hullámok közt lelvén sírját, utána az a hely Hellespontnak 
neveztetett el. A megfúltnuk fivérével Koldusba érve, ott a megszabadított által Zeus tiszteletére föláldoztatott. Aranygyapját 
Phrixus a Marsnak fölszontclt ligetben felfüggesztvén, vadbikákkal és sárkányokkal őriztette, inig az argouauták vezérének, Jason- 
uak nem sikerült azt hatalmába keríteni. — Egyébiránt a juh a zsidó vallásban is szerepel, s a  keresztyéneknél az Üdvözítő 
jelképének tekintetik. («Das neue Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrie.» Leipzig und Berlin. 1864. Die Viehzucht 
III. köt. 210. lap.)

3 A Tiszamedro mint az ős emlősök sírkertje, föld, állat 03 őslénytani tekintetben. A m. tud. társaság kis gyűlésében 
1855-ben márczius 12-én felolvasott értekezés. K uuinyi F euencz.

1 »Polens Pabuonthologie» von G eorg G ott lieb  P usch. Stuttgart 1S37. 201—203. 1.
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bölények hazája. A zólyomi nép között regék maradtak fenn, melyek Mátyás király gyakori bölényvadá
szataira emlékeztetnek.1 Nemkülönben említésre érdemes, hogy a kihalt alsó-lendvai Bánffy család 
ezímerében egy bölényfej volt látható, mint ezt az Arpádház korából, Comes Tristanus 1235-ről keltezett 
okmány függöpecséte bizonyítja.

í). B o s  t a u r u s . *  Az eb és disznó után a legrégibb házi állat. Ez idő szerint dolichocephal és 
brachycephal fejalkatúakra osztják. Régibbnek a brachycephal fajt tartják.8 A szarvasmarhák csontjai szer
számokra hasznavehetetlenek lévén, a konyhahulladékok közt csak a csöves csontok vannak feltörve, s 
ezek is egyedül a velő kedvéért. Bölcs Leó említést tesz, hogy midőn a magyarok hazánkba jöttek, fegyverei
ken kívül nagy mennyiségű lovat és szarvasmarhát hoztak magukkal.4 A most is élő valódi magyar fajú 
szarvasmarha alighanem azon időben hozatott be Magyarországba. Az aggteleki leletnél nem fordulnak 
elő csontjai. A közönséges tulok nagy mennyiségben van képviselve. Két kihalt s egy élő fajnak csontjait 
találtuk. — A kihalt fajok:

u )  Bős primigenius (dóm).
I>) Bős frontosus (doni).
A még most is élőfaj :
c )  Bős brachyceros (dóin).
Bütimeyer baseli tanár szíves felvilágosítása nyomán,5 a kihalt Bős primigeniust fejalkatára

1 A magyar orvosok és természetvizsgálók Kassa-Eperjesen tarto tt hetedik nagygyűlésének történeti vázlata 184-7. 
i tEnyi S alamon felszólítása a honunkból végképen kipusztult bölények és az elveszés örvényében forgó hódok ügyében. 215—217. 1.

a A m arhára nézve említésre méltónak tartom, hogy az indusok vallása szerint elesett isteneiknek 87 lépcsőn 
t;de haladniok, míg megtisztulva, előbb tehén s aztán emberi alakot öltének. A Shiwa-imádóknak szentjegyet tehéntrágyával 
-Atoltuk a homlokukra. — Az indusoknak meg volt tiltva a borjúhúsevés, nem azért, mintha azt tisztátalannak, hanem mert 
-Mentnek tartották. — Phrygiában és Attikában a földmívelés előmozdítása tekintetéből törvény útján gondoskodának arról, hogy
- marha élelem gyanánt ne fogyasztásáéit. («Das neue Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrie.» Leipzig und Berlin. I8G4. 
II. köt. 200. lapon.) Egyiptomi régi műemlékeken járomba fogott és vadászaton űzött szarvasmarhákat látunk ábrázolva, 

« ni azon következtetésre ju ttat, hogy ugyanazon időben a szarvasmarha házi állat volt, do még vadon is élt. A bika oly nagy
ítéletben részesült, hogy Apis istenöket enuek alakjában imádták. — Ázsiában már a régibb időkben házi állat volt, miről

- -rahámnak nagy gulyái tanúskodnak. ( G i e b e l  : «Die drei Reiche der Natur.» Leipzig 1859. I. köt. 424. lap.) Skandináviában a 
c-rnet imádták. Augvald Rogvaldson királynak volt egy kiválóan kegyelt tehene, melyet hadi szerencséje előmozdítása czéljából a 
csatákba vitt magával. Midőn azonban a Varin ellen vívott ütközetben elesett vala, tehenével együtt egy közös sírba temettetett. 
J. K. Christi: Urda. II. köt. 327. 1.)

3 Vonatkozással erre Dr. M. W i lc k en s  következőleg nyilatkozik : «Ich habe schon früher bemerkt, dass die brachy
cephalen Riuder entschieden auf niederer Kulturstufe stehen als die dolichocephalen, zu welchen letzteren unter Andern das
Shorthorn- und das Simmenthaler Rind gehören. Ich glaube daher nicht, dass/w enu mau die Brachicephalie des Rindes auf ein 
ab n orm verändertes Wachstliumsgesetz» zurück führen will, sich diese Veränderung des Kultureinflusses an der brachyce
phalen Rinderrasse, wie auch am Niata-Rinde, jedenfalls weniger geltend macht als an den dolichocephalen Rassen. («Mitthei- 
i_geu der anthropologischen Gesellschaft in Wien.» 18S0. IX. köt. 382. lapján «lieber die Brachycephalen-Rasse des Hausriudes 
. : über die Dolichocephalie der Rinderschädel überhaupt.»)

* A. Fr. K o l l a r ii . Históriai jurisquo publici Regni Ilungari® Amcouitates I. Vind. 1783. 10— 35. Sectio I. De moribus 
L-: iá arte ac disciplina milituri veterum ungarorum. Caput II. Leonis sapientis Dei gratia Imperatoris de Turcis Pericope ex 
Iteiäcorum Capite XVIII. exeerpta 10. Armantur vero frameis, loricis, arcubus, hasti9 ; qua re complures eorum duplicis in proeliis 
v m  gestaut, humeris quidem hastas ferunt, arcúm verum teneut manibus, et tarn hoc, quam illis occurentis necessitatis ratione 

la iu r : ac in receptu adversus persequentem hostem arcubus excellunt. 13. Coinitatur eos animalium magna multitudo equorum 
« lArumque, item boum ac vaccarum armenta, tum esc®, tarn lactis potus causa, simul etiam n t frequenti® amplitudinisque 
sHsrorum speciem pr®beant.

5 R ütim ey er  baseli tanár, f. 1881. évi január hó 21-ről kelt hozzám intézett levelében, többek közt azt mondja :
.......................................... «Dass, sofern mau nach dem mir wenig durchführbar scheinenden Vorschlag von Prof. Wxlkens in

-cü die europäischen Rindvieharten in dolichocephal und brachicephal scheiden will, Bos Urus, oder (da dieser Name oft auch 
_ mit znlnnen Rindvieharten auch nicht in entfernter Beziehung stehenden Bison gegeben worden), besser B o s  p r i m i y e n i u s  

ynannt, unbedingt dolichocephal genannt werden müsste.
«Die Rayen, die davon abstammen, einzeln aufzuzälileu, will® ein schwieriges und weitläufiges Unternehmen, da durch 

£_ -izung und Züchtung die Entscheidung der Abstammung und des weiteren Schicksals oft eine sehr delicate ist. Ich begnüge
-  daher zu betonen, dass zu den Rayen, die obiger Stammform am treuesten geblieben sind, nicht nur das ungarische Rind

nach welchem Sie sich speciell informireu, sondern z. B. auch das italienische Maremmen-Vieh, das russische Steppen- 
das holländische und norddeutsche Niederungen-Vieh u. drgl................................................

9*
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dolichocephalnak kell tartanunk. Ettől származtatja házilag kezelt szarvasmarháink közöl a hosszú- 
szarvú magyar, az orosz pusztai, a Németalföld és Ejszak-Németország lápjain tartózkodó fajt s a Genua 
és Gööta közötti partvidéken maremma néven ismeretes, félvad állapotban tenyésző, hosszú és magasan 
szétálló szarvú, sötét szürke szőrű szarvasmarhát, ügy látszik, hogy a maremma faj éjszakról került oda, 
mert a rómaiak még nem tesznek róla említést, ezzel egy eredetű a fehérsz >rü siciliai, mely három 
láb hosszú szarvval ékeskedik.

Franczius ellenében — ki a házi marhát Afrikából eredetinek állítja s azon véleményben van, 
hogy a phoenitiaiak hozták Egyiptomból, Hartmann Ázsiát említi őshazájának, 1 s a hős primigeniustól 
származtatja az Oroszország rónáin tenyésző azon fajt, mely a magyar marhához hasonlít. Hogy újabb 
időben mennyire nyomatékosnak tekinteték a nemzeti háztartásban, kiviláglik a vert pénzeken és czímero- 
ken jelképezett ábrákból. Úri cantonnak aranymezejn czímerében a bikafejet látjuk.

10. S u s  s c r o p h a . Az eddigi ásatások azt bizonyítják, hogy a házi állatok sorát a kutya után azon
nal a disznó követte. Megszelídítését ízletes húsának köszönheti. Disznóból meglehetős számú maradvá
nyokat találtam s ez állatnak három válfaja van képviselve:

a )  Sus scropha dóm. A disznócsontok legnagyobb része a házi disznóból való.
b )  Sus scropha fera. Egyik agyara és 2 db. alsó állkapocs találtatott.
c )  Sus scropha palustris. Az alsó állkapocsnak mellső része van meg. Rajta eszközölt méré

sek szerint:

I. a porczegyesület (Ivinnsymphise) hossza 60 %  ;

II. a mandibula magassága a zápfogak előtt 42 ;

III. az ebfog medrének legnagyobb átmérője 45

E méréseket Rütimeyer méreteivel összehasonlítván, azok határozottan e válfajra vallanak.
11. E q u u s  c u b a l l v s . a  A barlang belsejében csekély, de a barlang előtt nagy mennyiségben talál

ható. A czölöpépítményekben nagy ritkaság, mi arra mutat, hogy akkor még szelídített állapotban nem 
ismerték. Akkor még vadon élt, az őslakók reá épen úgy vadásztak, mint a medvére vagy más vad állatra. 
Magassága 1-21 ”i  volt, vastag és széles feje a szamáréhoz hasonlított, sudár lábszárai, s patáinak szép 
formája által kitűnt, csontállománya keménynek bizonyult. A ló megszelídítésének egyedüli tényezője az 
volt, hogy azon természeti sajátsággal bír, hogy álkapcsa hátsó részében a foghiány megfékezését lehe-

1 Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Sitzung am 19. Okt. 1878. H artmann : 
«Muthmasslicher Ursprung des Hausrindes.» 16. lap.

* A perzsák a napnak m int istenségnek fehér lovat áldoztak. — Carthago a lovat választotta jelképének. Gyakran 
fordul elő carthagói érmeken. (L. Müller: Numismatique. II. köt. 74—79, 82 — 104. lap.) — Hogy a régi trójaiaknak a ló kedves 
állatjok volt, Schliemann legújabb ásatásaiból láthatjuk. Erichtonios királyról azt állítják a régi történetírók, hogy 3000 kancza 
lovat tartott. (Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. 1S78. Virchow : «Troja». 40. lap.) Az esthek 
lójóslatokat tartottak, Ítéletet hozandók elóvezették a szent lovat, melynek bal lába a  kegyelemé s jobb lába a halálé volt. 11a a szent 
ló bal lábával lépte á t a földre tett lándzsát, akkor az illetőnek megkegyelmeztek, ha pedig jobb lábával, akkor kérlelhetlonül ki
végezték. — Az ősvendek Bügen szigetén, Arkonában Swantewit istenüket fehér ló alakjában imádták. A szent lovat csak a főpap 
láthatá el élelemmel. Mielőtt rabló hadjáratokra indultak, előbb egy fekete szőrű lovat kilencz nyárson léptettek át. (Das neue Buch 
der Erfindungen, Gewerbe und Industrie, Leipzig und Berlin 1 Stil-. «Die Viehzucht» III. köt. 205. lap.) Indiában törvényileg volt 
behozva az ember- és ló-áldozat. — Mózes tilalma következtében a zsidók királyaik alatt nem tartottak lovat, innen van hogy 
Dávid az ellenségtől elvett lovakat agyonü ttette. — A régi germánok szent ligetekben etetve fehér lovaikat, azoknak nyerítése után 
jósoltak szerencsét vagy szerencsétlenséget. Habár a hetedik században az arabok a lovat már ismerték, oly ritkaság volt még 
akkor, hogy Mohamed seregében csak két lóval rendelkezett. — A babiloniaknak és a Kaspitenger partján lakó népeknek ősidőktől 
fogva voltak lovaik. — Midőn Julius Ciusnr seregével Britanniába tört, ott hatalmas lovasság ellen kellett harczolnia. (Dr. G ieu ei. : 
«Die drei Reiche der Natur». Leipzig 1859. I. köt. 332. lap.)
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lóvé tette. Felinek, az emlősökről írt munkájában foglalt abbeli állítása ellen, hogy a lovat az egyipto
miak szelídítették volna meg, Martin, a ló eredetéről írt jeles müvében számos ellenérvet hoz fel,
többek közt, hogy ott azért se szelídíthették meg, mert vadlovak ott nem is léteztek. Egyiptomba a lova
kat a Syrián és Arábián át Éjszak-Azsiából benyomuló szittyák hozták be. Az egyiptomiak nem vették be 
szent állataik közé, a sírokban legalább vázaikat még nem találták. Ép így nem áll Buffon állítása sem, 
hogy Arábiából származnak, mivel a patriarchák legrégibb történelmében a lovakról említés nem tétetik. 
Kubinyi Ferencz1 Ivözép-Azsiát és Európának Ázsiával határos részeit tartja a ló őshazájának. A lónak 
több faját már ös időkben ismerték, miről a régi emlékek tanúskodnak. De csak inkább alacsony test- 
alkatúakat tenyésztettek, mivel a fegyveres vitéznek — kengyel hiányában 2 — nehéz lett volna magasra 

lülni. Eredetére nézve ásatásaink szolgáljanak mérvadóul, ősmaradványa eddig, Ausztráliát kivéve, min
im világrészben előfordul. A tatárok és kozákok megkülönböztetik az elvadult lovat a valódi vad lótól. 
Ők a vadlovat tarpán név alatt ismerik. China határszélén, Tatárországban, még most is eredetiségében 
maradt meg, éjszakfelé azonban már szelídítettekkel vegyült össze. Nem nagyobb mint az öszvér, egér- 
i-iürke szőrű, kidudorodott homlokú, fülei hátra állanak s szemei aprók. Ellenben az elvadult ló (muzin) 

tétbarna vagy ezüstszürke szőrű s fehér lábai, nagy feje s rövid nyaka teszik jellegzetessé. Afrikában is 
mnak vad lovak, melyekről már Leo Africanus megemlékezett s kis termetük, fakó színök által föl- 

—mérhetők. Említést érdemel azon körülmény is, hogy Amerikában a diluviál-földrétegben, a megathé- 
írnok és mastodonok korából, lómaradványokra akadtak, csontvázaik azonban, Lund leírása nyomán, a

— st Amerikában elvadult és ez idő szerint Európában élő lovaktól egészen eltérők lévén, azon következ
é s  vonható, hogy az amerikai ösló kiveszett. Befejezésül fölemlítem még, hogy a világrészünkön eszközölt 
. ibb ásatások, szintén a diluviál-iszapban lómaradványokra vezettek. így többi közt Közép-Európában,

-g pedig Német- és Magyarországban csontjaik nagy számmal találtatván, azon következtetést vonhatjuk, 
i s  hazánk egykor bő legelőin jól tenyészhetett. Az előadottakból tehát kitűnik, hogy a ló ős hazáját 
tóleg nem szorítkozik kizárólag egy világrészre, hanem annak elterjedése földgömbünk több pontján 

nstatálható volt.8 Az ősnépeknél a ló nagy tiszteletben tartatott, győzelmi jelvényüknek nézték a csatában, 
nek tulajdonítandó, hogy a törökök még mai napság is a lófarkat dísz-tárgynak tekintik. Herodotus 

szerint a szittyák lovaiktól elválhatlanok voltak, s a csaták istenének lovakat és foglyokat áldoztak, 
—t.harias azt állítja, hogy a liunnok főleg a tarka lovakat kedvelték, míg a magyarok a fehér szín iránt 

etettek különös előszeretettel. Árpád egyéb ajándékkal 12 fehér lovat küldött Zalán fejedelemnek. 
:• a király névtelen jegyzője említi,4 hogy a magyarok leírhatlan ragaszkodással viseltettek lovaik iránt,
- Hadúr istenüknek áldoztak vele. Különben a lónak húsát ették,6 sőt még később is, midőn Péter király 
*-.lU többen visszatértek a pogány vallásra, a lóhúst ismét enni kezdték.0 Egyébiránt úgy az avar időben 
■ kuunint a vezérek korában, magyar őseink lovaikkal temetkeztek, néha kedves kutyájokkal is, a mint 
^  nemcsak a pilini, hanem több rendbeli ásatás bizonyítja.7

Meg kell jegyeznem, hogy a pilini lócsontvázak az Aggteleken találtaktól különböznek. Amazok 
i^-mivel nagyobbak s fejők félkosorrú, míg emezeknek kiálló homlokcsontjok van.

1 «A teve és ló , á lla t-  és ő slén y tan i s tö rté n e lm i tek in te tben .»  K ubinvi F erencz.
a A kengyelt csak a l l .  százailben kezdték használni (+  1030), habár az angolszászok már a 9. században ismerték. 

I t r : n  lassan terjedt cl. Nem úgy a patkó, mely vékony lemez alakbuu kilencz szöggel, már Julius Cmsar idejében használtatott. 
3 =r. császár lovaira ezüst patkókat és Popma hitvese öszvéreinek patáira aranylemezeket veretett. 

s Dr. G i e b e l : «Die drei Reiche der Natur». Leipzig 1859. I. köt. 332. lap.
* Anonymus liehe Regis N ótárius. Ritus omnes sucros albi equi mnetationo peractos fuisse testatur. Cap. XVI, de 

Áldomás, in monte Torsol (Tarczal).
B Anonymus liehe Regis Nótárius. Caput 13. 22.
4 E t ceperunt eomedere equinas pulpas, et omnino pe9simas facere culpas etc. Tlniróczius chron. Hung. Part.

I  Caput 39.
1 «Arch. Közlemények.» IX. köt. Báró N yári J e n ő : «A pilini Leshegyen talált csontvázakról.* 16. lap.
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12. M u s t d i a  f o i n a ,  vagy egy ehhez igen közel Álló, vagy azzal azonos állat. Koponyája egy ember- 
váz mellett feküdt.

A fennebbi meghatározások, a m. kir. egyetem és összehasonlító boncztani intézetében működő 
Örley segédtanártól valók.

A talált csontok közöl nehányat Virchownak küldtem, ki azokat Hartmann tanár által megvizs
gáltatta. Hartmann szerint azok medve-, szarvas-, juh- és vaddisznó-csontok voltak. A medvék nagyobb
részt nagy, kifejlődött egyedektöl származnak.1

Az említettem állatok névsorából kitűnik, hogy a barlanglakók nemcsak földmíveléssel foglalkoz
tak, hanem azzal kapcsolatosan házi állatokat is tenyésztettek. Az idő szerinti házi állatjaik voltak: a 
kutya, kecske, juh, ló, disznó és három szarvas-marha faj, ellenben házi szárnyas állatokat még nem 
ismertek. Ugyanezt tapasztalták a svájczi czölöpépítményekben is .3

Látjuk továbbá, hogy míg elődjeik a rhinoceros tichorchinus, a barlangi medve és hyána ellen va
dásztak és azoknak húsából éltek, a neolith-kökori lakóknak sem a hyanákkal, sem a rhinocerosokkal nem 
kellett többé küzdeniük, a barlangi medve is kiveszőben volt, főleg bölényekre, vaddisznók- és szarvnsokra 
vadásztak.

Örley a barlangi medvékre nézve következő nézetben van: «kétféle csontok találtattak, kevesbbé 
és jobban megkövültek. A kevesbbé kövültek közöl egy fejgyám, egy nyakcsigolya és egy ebfogon kívül — 
melyek a többi csontokkal egyetemben találtattak — más nem találtatott. A jobban megkövült és agyaggal 
dúsan körülvett csontok közül, több a csontváz különböző részéhez tartozó darab észleltetett». A kövült 
medvecsontok tehát palaeolith-kőkorúak, a nem kövült barlangi medvecsontok pedig a neolith- s a bronz
korba való átmenet idejéből valók.

Általában a csontokra nézve meg kell jegyeznem, hogy azok három különböző időszakból szár
maznak. Vannak egyesek, melyeket megkeményedett veres agyag fed s ezek a legrégiebbek; mások 
hamuban feküdtek, ezeket az emberi vázakkal egykorúaknak tartom; elvégre olyanok is fordúlnak elő, 
melyeknél dr. Kosutány tanár vegyelemzése szerint a konyhahulladékban talált állatcsontok következő 
összetételt mutattak :

1. csöves csont 100 súlyrész szárazanyagban 23-49% szerves anyagot

2. egy csigolya « • • 26-41% « «

3. lapoczkacsont • « « 25-57% * «

vagy az izzításnál kiűzött és szénsavas ammóniákkal nem pótolható szénsavat restituálva

1. hamutartalma tesz ...... _. ... 20-199%

2. • « ... -............. 23-344%
3. « ................... 22-560%

Ez elemezések világosan mutatják, hogy a konyhahulladékban talált csontok részint egy- 
idejüek az emberi vázakkal, részint azoknál újabb korúak.

És pedig e csontokkal minden bizonynyal egykorú az a—.? embercsont; míg a y  és u ember- 
csontok a konyhahulladék csontjainál idősebbek.

1 «Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie undürgeschichte.» Sitzung von 21. Juli 1877. «Die Bären
höhle von Aggtelek.» V jrch ow . 38. lap.

* «Der vorgeschichtliche Mensch.» 241. 1.
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Utólagosan meg kell jegyeznem, hogy a megvizsgált csontok mindegyike tartalmazott némi 
mangánt és pedig valószínűleg mangan oxydul-oxyd alakban.

Ezeknek felsorolása után, úgy hiszem, nem lesz érdektelen, ha a Magyarország öt különböző 
vidékén a kőkori telepekben lelt állatfajokat felemlítem, s azokat táblás kimutatásban egymással össze
hasonlítom.

Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó  T A B L A

A z á lla t  n ev e

--

A ggtelek i
barlang
G öm ör-

megyébeu

Porácsi 
barlang *
S zep es

in eg y éb en

I .isz k o v a i  
barlang * 

L ip tó-  
m eg y éb eu

T ó sszeg  
P e st-P ilis -  
S o lt- m egye

M agyarád  
H o n t-  

m egyéb en

N án dori 
b a r la n g ,tt 
llu n y a d -  

in egyéb en

1 Homo sapiens (ember) ....................... ig á t , ig e n ig e n ig e n

2 Lepus timidus (mezei u y ú l ) ..................... ig e n ig e n ig e n ig e n

3 Spalat typhlus....................................... i g e n

4 Hypudreus amphibius (poczik) ...... ig e n

5 ‘ Canis familiaris (házi eb) .................. i g e n i g e n i g e n i g e n  * i g e n

6 Canis lupus (farkas)........................... ig e n ig e n ig e n i g e n ig e n

7 Canis vulpes (róka)............................... ig e n i g e n ig e n

8 Ursus spaeleus (barlangi medve)...... ig e n ig e n ig e n i g e n

9 Cervus capreolus (őz)..........  .............. i g e n •igen ig e n ig e n ig e n  *

1 0  Cervus elaphus (gímszarvas) .......... i g e n ig e n ig e n i g e n t

11 Cervus elaphus fossilis (ős-gímszarvas) i g e n i g e n *

1 2  Capra domestica (kecske).................. ig e n ig e n ig e n

13 Ovis Aries (juh) .................................... ig e n ig e n ig e n i g e n i g e n

1 4  Bos taurus (marha) .......................... ig e n i g e n i g e n i g e n 1 ig e n

1 5  Bos Urus (bölény) ............................... ig e n ig e n i g e n

1 6  Bos bubalus (bivaly)........................... i g e n 8

17 Sus scropha (disznó) .......................... i g e n ig e n i g e n i g e n ig e n  * i g e n

1 8  Equus caballus (ló) _....................... . ig e n i g e n ig e n  10 ig e n

19 Rhinoceros tichorchinus (rekeszorrú

orrszarvú) ....................................... ig e n ig e n

2 0  F elis spielen (barlangi oroszlán)...... i g e n  **

21 Cyprinus carpio (pon ty ). ................... i g e n

22 Ursus arctos (közönséges medve) ... i g e n  11

23 Palaeotherium minus fossile .............. i g e n  '*

Madárcsontok........ . ........................... ig e n  “ ig e n

25 M ustella foina (nyest).......................... i g e n  16

26 Cervus meguceros (óriás-szarvas) ... i g e n  11

Annál inkább szükségesnek láttam a fossil állatcsontok meghatározását, miután ez által némi 
világosi tást nyerünk az akkori geographiai fekvésre és éghajlatra. Azon állatokkal, a melyek részint ki- 

. toztek, részint egészen kivesztek, a barlangokban eltemetett állatok csontvázainak napfényre jövetele 
ismerkedünk meg.

É s z r e v é t e l .

'- •T erm észettu d o m á n y i K öz
lö n y . X . k öt. III. fűz. A  porácsi 
barlang S zep esm eg y éh cu .D r .K o th  
Sam u.

* «D ie  L iszk o v a er  H ö h le  iu  
Baráthegy« v . L . v . L ó czy . (1878) 
áC. lap on .

“ «A rch. K özlem én yek «  VEI. 
kötet 73. R an k e J á n o s  tan ár s z e 
rint C an is rnatris o p tim a e  (Bronz- 
liuud).

* «A rch. K özlem én yek «  VH. 
k ö te t 73. la p o n  é s  R a n k e szer in t.

* R a u k e szer in t.

0 «A rch. K özlem én yek »  VH. 
k ö te t, 73. lap.

'  «A rch. É rtesítő»  V II. kötet, 
73. lap on . -

* «A rch. K özlem én yek »  VH. 
k öt. 73. lap.

* R au k e szer in t

10 R au k e szer in t.

11 «A rch. K ö z le m é n y e k . V H . 
k öt. 73.

“  «A rch. K özlem én yek «  VH . 
k öt. I .  fű z. 73. lap. B á th o r i N áud.

"  A  lega lsób b  réteg b eu  for
d á i  e lő .

“  K is m en n y isé g b e n  ta lá l
ta to tt.

111 K ren n er m . n . m ú zeu m i őr 
m eg h a tá ro zá sa  szer in t.

'* «A u á n d o ri bnrlnngcsopor- 
to za t, függelék  a h u u y a d m eg y ei  
u e o lith  kökorBzakbeli te lep ek  is 
m erte téséh ez«  T orm a Z sófia . 12— 
15 lap ok on .

"  A  m i a z  ó r iá ssza rv a st i lle ti ,  
e  n e v e z o te s  á lla t  tö rtén e térő l  
b iz to n  á llíth a tn i, h o g y  ő  az  ő sele-  
fá u to t E u róp ában tú lé lte . Europá- 
b au lé te  a  tö rtén e ti id őszak b a  
esik . N e m  eg észen  h á ro m  század  
e lő t t  m ú lt  ki a z  é lő á lla to k  sorából. 
(« P o le n s  P a la o n th o lo g ie«  v. G eorg  
G o ttlieb .]
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Ama kiveszett és kiköltözködött állatok, a jelen életszükségletek közt nem létezhettek tovább 
azon helyen, hol később csontvázaik napfényre kerültek.1

Sir John Lubbock2 a negyedkori emlősökről szólva, említést tesz arról, hogy a mostan élő 
állatvilágon kívül számos oly emlős állatfaj élt Éjszak-Amerikában, a mely már, vagy teljesen kiveszett, 
vagy pedig az embernek Európában megjelenése óta, földirati elterjedése jóval kisebb térre szorult. 
A kiveszett állatfajok közöl fölemlítendők az ír jávorszarvas, az elefánt és az orrszarvú. Azon körülmény, 
hogy az Európában élő kisebb fajok már a negyedkori időben is megvoltak, arra mutat, hogy a természeti 
változások fokozatosan mentek végbe; azok nem hirtelen támadt özönvíz s az azon időbeli állatvilág teljes 
elpusztulása után keletkeztek, valamint a különböző fajok elpusztulása sem történhetett egyidejűleg, mely 
eszméből kiindulva Lartet3 egy pabeontologiai korkiszámítást kisértett meg.

Lartet négy korszakot különböztet meg: a barlangi medve, a mammuth és orrszarvú, az iram
szarvas, végül a bölény korszakát. Lubbock szerint ez emlős állatok világrészünkben, valamint nem 
egyszerre jelentkeztek, úgy kiveszésök se történt egyidejűleg. Újabb kutatások nyomán bebizonyíttatott, 
hogy a bölény Közép- és Nyugat-Európában az iramszarvast túlélte, az iramszarvas pedig a mammuth 
és gyapjas szőrű orrszarvúnál élt tovább. Ez emlős állatok közöl a barlangi medve nyomai habár 
legmesszebbre visznek, uralma a mammuth és orrszarvúnál mégis tovább tartott; az aggteleki bar
langban is a medvecsontok felett eddigelé nem találhattunk sem mammuth sem az orrszarvúnak 
csontjaira.

Feltűnő, hogy Magyarországban iramszarvas-maradványokra alig akadunk. Ezt azon körül
ménynek tulajdoníthatjuk, hogy az iramszarvasnak a gímszarvas engesztelhetlen ellensége lévén, általa 
mint gyengébb fél, legyőzetvén, életével lakolt vagy más vidékre költözött.

Innen van, hogy leggazdagabb lelhelyeinken: Tószegen, Magyarádon, a liszkovai s aggteleki 
barlangban találunk közönséges szarvascsontot, ellenben iramszarvas nyomaira nem akadhattunk; holott 
déli Francziaországban, a Veiére völgyében, Dordogne, Arriége, Vienne, Charente, Tarn és Garonne 
departementokban az iramszarvas nagy mennyiségben fordúl elő.4

Az aggteleki barlang őskora két korszakra osztható fel: az egyik a quaternaire vagyis a pleistocíen 
idő, mikor még az ős állatok éltek s ezekkel egyidejűleg az emberek. Ezen korról az ősállatok mestersé
gesen felhasított csontjai s azokból készült primitiv eszközök adnak bővebb felvilágosítást. Ez időben 
a gabonatermelést és az állattenyésztést még nem ismerték, egyedül a természet nyújtotta gyümölcsökből 
s vadászatból éltek. Minthogy akkor a kőszerszámokat még nem tudták simítani paltBolith vagyis régibb 
kőkor néven is ismerik. Ezután következett a neolith vagyis újabb kőkor, midőn a barlangi medve utolsó 
idejét élte. Vegytani kísérletek alapján látjuk, hogy a barlangi medvéknek legfeljebb egy százaléka esik 
ez időre. Ekkor már, mint az aggteleki leletből is kitűnik, házi állatok merülnek fel, az emberek a 
természet folyamához csatlakozván, nem többé mint itz előtt veszélyes állatokra vadásztak, hanem a 
szelidebb természetű állatok felmerültével az állattenyésztést hozták he. Egyébiránt ekkor már a gabona
termelésből is éltek, a mit a már előhozott tényálladékokon kívül, mint alább látni fogjuk, nagymérvű 
egyoldalú fogkoptatásuk bizonyít.

Míg tehát a pleistocam időbeli állatok közöl a barlangi medve, a gyapjas szőrű orrszarvú

1 Tény, hogy a foltos hyilna, mely előbb Sicilia barlangjaiban tartózkodott, nem azutilu jöhetett át, midőn már e 
sziget Afrikától és Olaszországtól elszakadt. Ép így lehetetlen lett volna a pézsmaszagú czinczinbogáruak (Cerambit moschatus . 
a legarktiknsabb növényevőnek, a mostani éghajlati körülmények közt egész az Auverno-ig terjeszkedni. Ez állatoknak e helyeken 
való tartózkodásuk, geographiai változásról s ebből kifolyó más éghajlatról tanúskodik.

3 Sir J ohn L uuuock : «A történelem előtti idők», fordította Oheg J ános. Budapest, 1877. 289. 1.
3 «Ann. des Sei. Nat.» 1861. 217. 1.
* «Der vorgeschichtliche Mensch.» I I ellw ald , 133. lapon.
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s a mammuth kivesztek, mások mint például a pézsma-ökör (Mosclmsochs) és vándor-egér (Lemning) 
éjszak-felé vándoroltak, a hyäna, víziló és a felis cáffer Afrika meleg vidékein kerestek menedéket, 
hol még mai napság is fentartják magokat. Ezek helyébe egy szelídebb jellegű fauna lépett: a 
kutya, disznó, kecske és a bős longifrons. E változásból lehet megmagyarázni azon társadalmi fejlődést 
is, melyet az emberek a neolith korban tanúsítottak s ebből kifolyólag a civilisatio lépcsőjén fel
emelkedtek.

Az imént említettem házi állatok az előbb itt tartózkodó állatok maradványainak tekintendők, 
mint. például a vaddisznótól leszármazott házi disznó. Különös, hogy csak a juhot nem tudjuk itt 
Európában más állattól leszármaztatni, miből következtetni lehet, hogy Közép-Azsiában lön házi állattá, 
honnan pásztornépek által Európába hozatott. Ez azon gabonamagvak behozatalával egyidejűleg történ
hetett, melyeket szenesült állapotban Helvétia czölöpépítményei közt s az aggteleki barlangban találunk. 
Csak azon különbséget látom Helvétia és Magyarország közt, hogy míg a gabonát Helvétiában a hidegebb 
éghajlat miatt csak tavaszszal vetették, vagy a bevitel a táplálék-szükségletre folytatólag történt, Magyar- 
országban a jégkorszak rövidebb ideig tartván s ennek folytán az éghajlat is melegebb lévén, a behozott 
gabnanemek nemcsak termesztettek, de meg is honosúltak.

* 1  A G G TELEK I BARLANG M IN T  öbK U H I TEM ETŐ. 10



X.

MÁSODIK KIRÁNDULÁS.

Ugyanazon 1876. év szeptember hó második felében Péchy Jenő társaságában újabb ásatás
hoz fogtunk. Az ásatások három napon át folytak; 30—40 munkás volt reggeli 5 órától esti 7 óráig 
elfoglalva.

Legelsőben a szép reményekkel kecsegtető «Csontház» további kutatását tűztük ki czélul. 
Az eredmény felettébb kielégítőnek mondható. Ez alkalommal a már első ízben kitört cseppkőtörés alatt 
alagút formára a földréteget kihányattam, mely ásatási rendszer mellett meglepetésünkre a második sor 
emberi vázra akadtunk. Minthogy ezek három méterrel beljebb feküdtek az első ízben kiásott vázaknál, 
kitűnik, hogy ezek régiehb korhói valók, habár a temetkezési mód ugyanaz. Mellettök ugyancsak nagy 
mennyiségben szenesedett magvakat, csont és kőeszközöket találtam. (Lásd a 76. ábrát a szöveg közt és a
III. táblán az 1. és 2. számú ábrákat).

A második sor vázak kiemelése után a további ásatást beszüntettem, miután a barlangnak 
többi részét is szándékom volt kikutatni. E helyütt a további ásatás a felbuzgó víz és sár miatt úgyis 
lehetetlenné vált.

A «Nagy-pitvar» különböző helyein a csepegököréteg alatt folytatván az ásatást, szintén emberi 
vázakra akadtunk. A temetkezési mód és a talált tárgyak azonossága ugyan azon népfaj temetkezési 
helyére mutatnak. Figyelemre méltó, hogy a vázak kevés kivétellel ifjú korról tesznek bizonyságot; a test
alkatok gyengeségét a nedves lég s a folytonos homály idézte elő. Bebizonyított tény, hogy a barlanglakok 
magas kort nem értek. Összesen 27 emberi vázra akadtunk.

A második sírba temetett vázak kiemelésénél a koponyákon egy sajátságos jelenség tűnt fel. Égési 
nyomokat lehetett rajtok észrevenni. Ennek következtében később az első kirándulásom alkalmával ki
ásott koponyákat megvizsgálván, azoknál szintén égési nyomokat tapasztaltunk. Ez észleletünk ma
gyarázatát a kiemelt vázak temetkezési módjából fejthettük meg.

Úgylátszik a temetkezési szertartáshoz tartozott, hogy midőn a megholtat a fülkébe tették, fejének 
egyik oldalánál tüzet raktak, s a tűz elhamvadván a megholtnak fejét cserépdarabbal betakarták s a halotti 
tor után egy csomó élelmi magot raktak mellé.

Hogy tüzet csak a koponya mellett gyújtottak, kitűnik abból, mert a test egyéb csontrészein 
égési nyomok nem voltak láthatók.

Virchow berlini tanárhoz küldvén koponyákat, a hírneves német tudós előtt föltűntek a tűz 
okozta barna foltok, mikre engem mint alább látni fogjuk figyelmeztetett is.

A másod sorú vázak közöl legfeltűnőbb volt egy hosszúdad koponya, a szem felett látható 
nagy behegedt seb miatt. Egyébiránt a barlanglakokról ilyetén csontsebzések gyakrabban fordúltak elő. 
a mint azt úgy külföldi mint hazai feljegyzésekből láthatjuk. Többek közt a liszkovai barlangban 
egy alsó állkapcsot találtak, melynek baloldali felmenő ágában egy jókora tüzködarab volt beékelve;
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a csontseb behegedt ugyan, a kö azonban oly erősen befészkelte magát a csontba, hogy azt onnan többé 
el nem távolíthatták.1

Ugyancsak e barlangban eszközölt ásatások alkalmával, egy koponyatöredéken, Schaffhausen 
erőszakos úton történt csontsebzést vevén észre, arról Lóczyhoz intézett levelében következőleg emlé
kezik meg :

«Den mir übergebenen Schädel aus der Liszkovaer Höhle, von dem nur das Stirnbein und die 
Gesichtsknochen ohne den Unterkiefer vorhanden sind, halte ich für einen alten Finnenschädel; als 
dessen charakteristische Merkmale ich die kleine rundliche Form des Schädels, den kurzen Oberkiefer 
mit kleinen Zähnen, den runden Zalmbogen, das flache Gaumen-Gewölbe, den glatten Nasengrund mit 
fehlender Crista nasalis und die zweiwurzeligen Priemolaren betrachte.»

i t i .  Almi.

A. Folyosó átmetszete. 1$. Kitört stalagtit fa lak. C. Vázak az első sorban. D. Vázak a  második sorban. E. Konyhahulladékokkal elegyes iszapföld.
F. Veres ayijny. G. Csepeyökőfal.

«Auf der linken Seite der Stirn, zwischen der Schläfengegend und dem Stirnhöcker zeigt der 
Schädel die Narbe eines scharfen Hiebes; diese beginnt oben mit einer löffelförmigen Vertiefung von 
•6 wjm. Tiefer von dieser geht eine 0.5 breite Ritze aus, zum Theil mit Kalksinter überkrustet, sie 

richtet sich in 26 %  Länge gegen den Augenbraueiffinochen. Der Hintergrund dieser Schnittwunde zeigt 
Knochenvermahlung, welche dafür spricht, dass die Wunde diesem Schädel bei Lebzeiten beigebracht 
wurde.»2

Ehhez hasonló esetet látunk Badányi Mátyás által a haligóczi barlangban kiásott koponyán.8
Hellwald több analog példát említ fel. így többek közt a cro-magnoni barlangban egy férfi 

íznak czombcsontja felső részén afféle benyomást vön észre, a minő oly ütéstől származik, mely nem

‘ «A baráthegyi barlang és a benne talált őskori tárgyak leírása.» Budapest 1877. Különlenyomat a «Természet- 
i-mányi Közlöny 89. és 97. füzetéből '2 1 . lapon.

3 «Die Liszkovaer Höhle» Lóczv 41 lap.
3 E koponya jelenleg a budapesti ra. n. Múzeumban vau.

10*
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képes a csontot eltörni. Brown szerint e benyomást csak parittyakő, szarvasagancs v tgy elefántagyar okoz
hatták. Ugyancsak e barlangban egy női koponyán kőnyil okozta sebhely is volt észlelhető.1

Ezeknek fölemlítése után következtetnünk lehet, hogy ősidőkben nagyobb csontsebzések sem 
okoztak mindig halált; az emberek eleinte veszélyes és kétséges kimenetelű bajain csak a természet segített, 
később azonban orvosilag is gyógyították magukat. Első orvosi szerül a vizet használták. Tudvalevőleg 
minden sebzés lázzal járván, az azt okozó szomjúság enyhítésére a barlang belsejében található fris 
patakvíz szolgált. A természet víz alakjában szolgáltatta az embereknek, úgy belsőlázaik, mint sebeik 
gyógyítására a legegyszerűbb, de azért leghatásosabb orvosságot. Az emberrel született azon ösztön, hogy 
ha baj éri, magán segítsen, bizonyos vágyódásokban nyilvánúlt; így jutott az első gyógyszerek birtokába, 
mely az orvoslás további fejlődésének csiráját képezte. Vízen kívül a sebeket, a csepegőkőbarlangokban 
a falakról lehulló meszetet tartalmazó vízcseppekkel gyógyították, sőt erre magát a csepegőkövet is por 
alakjában használták. Aggtelek helység ez idő szerinti lakói még mai napság is, mindenféle seb ellen, 
mint legjobb orvosságot a csepegőkőport említik.

A fennebbi 27 emberi váz közöl két ép koponyát és négy koponyatöredéket kiválasztván, azokat 
véleményezés végett Virchow Rudolf berlini tanárhoz küldtem el. Vircliowtól csakhamar meg is jelent 
német nyelven egy értekezés a «Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. 
Sitzung von 21. Jul. 1877. Bericht» folyóirat 41—52. lapjain.

Ez értekezésben a koponyákat a legnagyobb pontossággal írja le. Minthogy azonban egyes állí
tások történelmünkkel s hazai viszonyainkkal ellenkezésbe jönnek, a valóságot kiderítendő, fontosabb állítá
sait magyar szövegben adom s észrevételeimet csillag alatt jelzem. Virchow jelzett értekezésében így szól:

«A koponyák alkata nem mutat ásatag jellegre.
Nem tekintve, hogy az egyes koponyatöredékeken fekete, nyilván szenes lerakodások s 

legtöbbjén égési helyek látszanak, a legtöbb koponya s koponyatöredék sárgás, látszólag fris külsővel bír, 
igen sima felületök van, a szerkezet kemény; a nyelvhez vagy kevéssé, vagy épen nem tapadnak, arány
lag könnyűek, s röviden szólva inkább recens benyomást gyakorolnak. E koponyáknál ismétlődik az a 
jelenség, a mit már Kollmann úr is észlelt, hogy közöttük hosszúdadok és rövidek vegyest vannak, de 
nem tartom azt, hogy épségi állapotuk vagy álalakulás tekintetében egymástól különböznek, sőt ellen
kezőleg azt hiszem, hogy valósággal egykorúak. 2

Sajnos, hogy csak kettő maradt meg teljes épségében:8 az a mely a nemzeti Múzeumból 
való, s az a melyet I-el jelölök. Két más koponya, a II. és III. nagyon is sérült, úgy hogy jobb halán
ték tája többé-kevesbbé hiányzik s a töredékek is elvesztek, arányaikat tehát biztosan meghatározni 
nem lehet.

Aztán van kettő: a IV. és V., melynél az elő s hátsó résznek nagy része a hasissal egyetemben 
hiányzik s ezeknél csak néhány méretet lehet vala vennem. Végül kisebb-nagyobb koponyadarabokból 
van ugyan egy jó csomó, de ezek, fájdalom, nem illenek egybe, részint gyermekekéi, részint felnőttek és 
aggastyánoktól erednek. Az alsó állcsontok között van néhány ép. .Ezek közöl egyik másik az I—III. 
koponyákhoz illik is, a nélkül azonban, hogy odalartozóságukat teljes bizonyossággal állíthatnók.

1 «Der vorgeschichtliche Mensch.» F. v. H ellwald 109. 1.
* Virchow nézetében osztozom s e mellett Kollmann is szólt. De hogy az első sorba temetetteknek újabb időből kell 

lenniük, mint a másod sorúaknak, azt nemcsak a csontok vegyelcmzési különbségéből látjuk, hanem a temetkezési sorrend u 
bizonyítja. Egyébiránt azon véleményben vagyok, hogy mind a két sorba temetett vázak egy s ugyanazon összeolvadt népcsoport
hoz tartoztak s csak egy hosszú temetkezési időköz választja el őket.

8 Az első ásatás által nyert ép koponyák, K ollmann által leíratván, nem küldettek el Vincnow-nak. A második á sa U ‘ 
alkalmával leltek közöl 8 ép koponya s mintegy 10 koponyatöredék P échy J enő tulajdonába kerülvén, csak is 2 ép koponyát és - 
töredéket küldhettem el Viuchow-Iioz megvizsgálás végett. Ámde meg kell még azt is jegyeznem, hogy a két koponya egyikét azat 
helyről nyertük, melyből az első sorú vázak kiásattak s az napszámosaim által tévedésből ott felejtetett.
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Legelőbb is a méretek átnézetét közlöm:

1 Nemzeti
Múzeum I. II. m. IV. V.

Koponya-ür tartalma .......... ...  ........................... ....... ......... ... ... 1325 1425
Legnagyobb hossz ....................................................................  _. 186 177 189 191
Legnagyobb szélesség.................................................................... 132 148 2 x 7 4 138? 138
Fül-magasság.......................................  ................... _ .............. 115 113 117 124? 117
Tetőiráuyos magasság.. ......  ................ . ............. . ................... 134 137 137 147?
Vízszintes körűiét ......................................................................... 508 509
Tetőirányos harántkor ölet ............................................................ 305 330
Iiomlokív......................................................................................... 130 134 125
Nyilvarratív ..................................  ................................................ 123 118 124 118 128 124
Nyakszirt-ív ................... ............................. . ......................... . 118 114 123 136 110 108
Teljes koponyaív ............................................................................. 371 366 372
Külhalljárat és orrgyök közti távolság ......................... .......... 102 102 108 107
Külhalljárat és orrtövis közti távolság.................................... ... 104 105 111 112
Külhalljárat és felső állcsont fogmederszél közti távolság ... 105 108 115 117
Öreg-lik távola az orrgyöktöl........................................................ 98 96 99 103
Öreg-lik távola az orrtövistől ................................................ 89 87-5 95 98 . -
Oreg-lik távola a felső állcsont fogmederszél töl ....................... 90 87 97-5 98
Oreg-lik és a nyakszirt-dudor közti vízszintes távolság.......... 64 61 61 63
Homlok felső átmérője.................................................................... 54 70 64 64
Homlok alsó átmérője ................................................................ 99 99 99-5 94
Koszorús átmérő ................................................................. .......... 110 124 119
Halánték átmérő ......................................................................... 121 122 .
Fali átmérő ...................................................................................... 112 132 130 120
Nyakszirti á tm érő ......................................................................... 106 103 107 110
Csecsnyújtvány közti táv. (alapi) ................................................ 121 120 126
Csecsnyújtvány közti táv. (hegyi) ............................................ 97 99 104
Külhalljárat közti átmérő ............................................................. 109 -  114 117-5
Járomdomb közti á tm érő .......................................... . .............. 127 129 136
Felső állcsonthossz......................................................................... 70 69 66 67
Arczszélesség................................................................................. 97 90 99
Orrgyökszélessség ......................................................................... 27 23 24 20
Orrmagasság ...........................................................:..................... 53 53 45 51
Orrszélcsség...................................................................................... 25-5 22 26-5 26
Szemürmagasság ................................... ..................................... 31 30 34 30
Szemür-széle6ség............................................................................. 39 38 42 39
Szájpad hossza ............................................................................. 45? 44 48 51
Száj pad szélessége ........  ̂ ............................................................. 40 38 41 38

Hosszszélességi index ................................................................. 70-9 83-6 78-3? 72-2?
Hosszmagassági index..................................................................... 72 0 77-4 72-4 76-9?
Külhalljárat-magassági index ..................................................... 61-8 63-8 61-9 64-9?
Arczindcx... ..................................................................................... 72-3 76-6 66-6

I Grrindex.......................................................................................... 48-1 41-5 58-8 50-9
Szemürindex...................................................................................... <G 8-4 78-9 80-9 76-9
Szájpadindex ................................................................................. 88-8 86-3 85-4 44-5

Ha e 4, ép vagy legalább jó részben ép koponya indexeit egybevetjük, mindegyike más jellegre 
vall. A mi magát a koponyát illeti, azt találjuk, hogy

1. a m. nemzeti Múzeum koponyája (Budapesten) alacsony, hosszú fejti;
2. az I. sz. koponya magas, rövid fejű;
3. a II. sz. koponya alacsony mesocephal;
4. a III. sz. koponya magas, hosszú fejű.
Könnyen azt az ellenvetést lehetne tenni, hogy a II. és III. számúak megsérültek, jobb lialán- 

*.ckukból nagy darabok hiányoznak, s hogy ennek következtében a koponyacsontok más állást vettek föl.
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Valóban a II. számúnak szélességét csak egy oldalról határozhattam meg, s az egész szélességet a talált 
szám kettőztetésével számítottam k i; a III. számúnál a szélesség, külhalljárati magasság s a. tetőirányos 
magasság egységeit megkérdőjeleztem, mert itt az oldalak romlatag voltához még a koponyatető is át van 
lyukasztva s a lyukrepedéseknél ez szétvált. Ehhez járul még, hogy a III. számúnál a nyakszirti pikkelyen 
egy nagy ketté osztott hegyi csont is van, mely a nyakszirt-dudor emelkedéséhez nagyban hozzájárúlt. 
Nem akarok túlságosan nagy súlyt fektetni a számokra, sőt csak azt constatálom, hogy a külső benyomás 
után ítélve, a II. és III. számú koponyák a m. nemzeti múzeumbeli hosszúfejhez hasonlítanak, míg ellen
ben az I. számúhoz, e határozottan hypsibrachycephal koponyához a IV. és V. alatti koponyaburok- 
töredékek számítandók.

Van azonban egy fontos körülmény, mely az előbb említett koponyák (meso- és dolichocephal) 
egy csoportba vételének ellentmond, s ez az arczbeli viszonyok különfélesége. Ezt első sorban az orr
indexeknél látjuk; míg a múzeumi s a III. sz. koponya mesorrhin, a II. számú kiválókig platyrrhin 
(Broca szerint). Egészen különbözik ezektől az I. sz. alatti rövid fejű, mely subleptorrhin.

Nem kevesbbé változatos az arczindex is ; a II. számúnak igen kis, a múzeumi koponyának sokkal 
nagyobb s az I. számúnak még nagyobb indexe van. (Az indexek itt a magassági mértékekkel egy arány
ban növekednek.) Meglehetős pontosan egyeznek a szájpad indexei, melyeknél a szélesség lép előtérbe. 
Csak a III. számú tesz feltűnő kivételt, a mennyiben ennek szájpadlása rendkívül keskeny. Itt azonban 
mindkét felöl a szemfogak alveolaris domborulatai elsenyvedtek s meglehet, hogy a fogak korai kihullása a 
szájpadlás alkatának ily alakulására befolyással volt.

Ebben az esetben azt kell föltételeznünk, hogy vagy rendkívül nagy egyéni jellegváltozás
sal, vagy a typusok keresztezésével van dolgunk. Az utóbbi körülmény valószínűbb. Ez természetesen 
megerősítené, hogy későbbi korból valók, mire a két koponyán látszó bronzedzés s a föltalált búza és 
hüvelyes veteményfajok nagy változatossága is utal.1

Br. Nyáry a barlang fölszíne alatt fekvő rétegekben bronzot s vasat talált, de e rétegeket a te
metkezési rétegtől elkülönítette. Ámbár egyes csontleletek arról tanúskodnak, hogy már a barlangi medvék 
korában emberek lakták a barlangot, mégis nagyon fontolóra kellene venni, vájjon ezek a vázak ugyancsak 
azon emberektől erednek-e'?

En valószínűbbnek tartom, hogy később temettettek el.J
E bizonytalansággal szemben nem akarnék a fajkérdésbe mélyebben ereszkedni. Nyilvánvaló, 

hogy csak az I. sz. koponya s talán a hozzá közel álló IV. s V. sz. töredék sorozható a magyar vagy 
általában a finn fajhoz, míg a múzeumi koponya határozottan árja jellegű s a II. és. III. sz. az indogermán 
csoport ismert typusaihoz sorakoznak.

Az egyes koponyákról való jegyzeteimet a következőkben közlöm:
1. A nemzeti Múzeum koponyája egy korosabb férfié.a (77., 78., 79. ábrák.)
Fogai mélyen kiélesítvék. E koponyán nagy számú mély, de már behegedt sérülés látszik. Az áll-

1 Az ide temetett emberek, a velők talált tárgyuk után ítélve, a  ueolitli vagyis újabb kökorbau éltek. Ércztárgyat egy 
váz mellett "sem találtunk. Az első sorú vázak két koponyáján azonban zöldes folt lévén látható, ha az chemiai befolyástól nem 
eredt, a bronznak ismeretére vall. De ez esetben is csak a kökoruak bronzkorba való átmenetéről tanúskodnék. Innen látható, hogy 
hazánk őskori lakói már a kóborban értettek a földmívelésliez s a typusok keresztezése m ár az újabb kóborban történt.

2 Wirchow is elismeri, hogy a barlangi medvével egyidejűleg a  barlangot emberek lakták. Arra nézve pedig, hogy az 
it t talált vázak a medvékkel egy korúak e, meg kell jegyeznem, hogy én is azokat újabb korúaknak tartom, mert nem palieolith 
vagyis régibb kőkori emberekéi. Ezekre még nem akadhattam. Egyébiránt azon lehetőséget sem zárom ki, hogy a kérdéses vázak 
közöl a legrégiebbek ne vadásztak volna a kiveszőben levő medvékre.

3 Dr. I szlay b u d ap esti fogorvos vélem énye s z e rin t e férfi ko ra  m in tegy  4-5 évre tehető . A fogak n ag y m érv ű  kop
ta tá s a  főleg a szem fogakon és a ké tcsúcsúnkou  szem lélhető . A jobboldali II. felső zápfog k o ro n á ja  6zú á lta l te ljesen  e lro n cso lta to tt, 
azonk ívü l kezdődő caries u g y anazon  oldali felső b ö lc se sé g ll. kétcsúcsú  s az egyik szem fogán  is m u ta tk o z ik  ; az  elleno ldalú  szem fog 
idegüri k o p ta tá s  következtében  n y itv a  van. I szlay s z e rin t n ag y  fog fá jásban  szenvedett.
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kapocs hiányzik. Egyébiránt a koponya ép s elég jól van conserválva. Súlyát tekintve igen könnyű, felülete 
alig tapad a nyelvhez, színe világos barnás sárga, hátsóbb része jobb felöl kissé barnább, balra 
pedig sárga.

A koponya baloldalán a közfalcsont domb helyén egy nagy, 3 %  hosszú, 1-2 %  széles lapos 
hegedés mutatkozik, mely egy újjnyi szélességijén közel a nyilvarrathoz keresztben fekszik. Szélei laposak, 
»lapján a csont szivacsos állománya (diploe) látszik.

A homlok baloldala-veszélyes csont-betörésnek helyét mutatja, mely a szemüregen át a bal 
»rezet érinti, azonban mindenütt behegedt. Ez egy háromszögű sérülés, melynek alapja a felső szemüri 
izélen fekszik, s itt 25’%, széles, 45 ’%, tetöirányos magasságban emelkedve a homlokdombig ér, a melynek 
»lakja egész biztossággal nem jelezhető. E sebhely az ép homlokcsont színvonalától mintegy 1—3 w%-nyi 
mélységben fekszik s ebben a helyzetében forradt össze; csakis felső csúcsán látszik egy kis kereszthasa- 
iék. A szemüreg felé ez a darab, hasonlókép le van lapítva, úgy hogy az előbbinek felső széle ez által 
szabálytalanná, s a szemüreg nyílása keskenyebbé vált. Nyilvánvaló, hogy ez a behorpadás ió részben a 
homloküreg rovására történt.

A horpadásnak bal határán nagy lyuk van átfúrva, mely nyilván szemül- fölötti ütérnek (Art. 
supraorbitalis) kilépésül szolgált; legalább innen kezdve egy széles medret lehet különféle kiágazásaival

77. ábra. 78. ábra. 79. ábra.

4 homlokcsonton messze túl a koszorúvarratig követnünk. Jobbról is meg nem sérült felén, két igen 
x.élv meder vehető észre, egyik jobbra s kifelé, a másik befelé balra, a szeműi- fölötti edények ágazatai
i g .  A bal szemür szélétől egy kidudorodott szegélyű, tisztán kivehető hasítás halad befelé a szemüreg 
tlső  felületén létesült tátongó keresztnyílásba. E hasíték belső végétől egy szig-szeges fissurá a foramen 
. • ticumig halad; egy rövidebb ága mellfeló a homlokcsont orrnyúlványán keresztül vonúl s a Sutura 
lísofrontalisban végződik. Egy másik behegedési vonal a szeműi-alsó szélén tűnik elő, 4 ’%,-nyire be- 
ü é  a Sutura zygomatico-maxillaristól átlépi az alsó szemüri szegélyt, az álljáromvarrathoz fordúl, s 
innen az alsó szemgödörliktól kifelé hoszszabb távolra, majdnem az említett varrattal párhuzamo- 

húzódván a felső állkapocs felületén végződik. A jobb oldalon is, a hol a rés vagy töret nem vehető 
•=zre, az alsó szemgödörlik fölött egy erős, hosszúkás majdnem csontkinövéses exostotikus dudor mu tat
ai zik, mely a szemüri szegélyen az álljáromvarratig ér. Ez oldal ebárkai (Fossa eanina) a mellső 

kapocs felületének domborodása miatt majdnem egészen elenyésztek. Egyébiránt az egész arcz ferde, 
»I orr erősen balra hajló, az orrtövis nincs a középen, valamint a felső állkapocs is egészben bal
t ié  vonúlt.

Kétséget sem szenved, hogy a homloknak s a bal arcznak erős sérülése valamely tompa eszköz
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által történt. Báró Nyáry azt kérdezi, hogy vájjon köszerszámmal történt-e ez? Lehetséges, csak
hogy ezt egy egyszerű kővel való ütés vagy döfés, ütés valami bunkóval, sőt egy köre való súlyos 
esés is előidézhette. Csak az bizonyos, hogy nem éles szerszámmal történt, tehát nem is lehetett éles 
köbalta az okozója. Legnagyobb valószínűséggel föltehetni azt, hogy a szemüreg szegélyét kődobás érte. 
Igen könnyen megeshetett, hogy e dobás egyúttal a szemet is érte s ennek következtében veszíté világát. 
Ezt erősíti, hogy a bal szemüreg tetemesen megkisebbült.

Minden körülmény arra mutat azonban, hogy e sérülés a teljGS csontfejlődés előtt történt. 
Ugyanis az egész bal arcz megkisebbedett s a középső vonal ezen a részen mintha elhajlott volna. 
Az orr egészen balra fordult, a nyílás bal része szükebb, a jobbik tágabb, az orrtövis, a belső állvarrat, sőt 
az ínyvarrat is a középvonaltól balra tolódvák. Ily nagy elhajlás alig történik, ha a sérülés teljesen kifej
lődött emberen esik meg.

Oldalvást a koponya hosszúkásnak s kissé alacsonynak tűnik föl. A homlok erős orr- és szemölcs- 
pamacscsal, melynek felülete számos kis edénylikacska által likacsosnak tűnik föl, s ezek egy bizonyos 
tekintetben mély glabella által határoltatnak. A homlok maga nem magas, s kissé hátrahajlott. A falív — 
Scheitelcurve — hosszas, s majdnem lapos. A nyakszirt nagy és teljes ívezetü. A halántéki síklapok — 
plana temporalia— nagyon simák s magasak, a koszorú-varrat mögött 114 *%, (síkmérték) közelednek 
egymáshoz s szorosan a koponyadudor s a lambdavarratig érvén, utóbbit a jobb oldalon nagyobb terjede
lemben érik, mint balfelül.

A síkon innen való halántékrész mindkét felöl kissé erősebben van ívelve, és pedig jobbról 
szintén erősebben, mint balról. A koszorúk alsó része összenövésnek indúlt. A halánték-szárnyak szokat
lanul magasak s hosszas ívvel érnek a halántékpikkelyig, azt körülfogván. A közfalcsontszög (Angulus 
parietalis) ennek következtében igen rövid. A küllialljárati lyukak nagyok.

Felülről tekintve, a koponyának hosszúdad keskeny kivált előre görbülő, hátrafelé pedig ifjúdad 
formája van. A legnagyobb szélességi méret a koponya közepére esik. A koponyatető varratai sűrűén 
fogazottak, a koszorúk balról erősebbek, mint jobbról. A fallikak hiányzanak; közöttük a nyilvarrat össze
növő félben van. A lambdavarrattól balra több nagyobb beékelt csont van, jobbról csak nagyobb foga
zatok. Hátulról tekintve a koponya keskenynek s magas boltozatának tűnik föl. A közfalcsonti dombok 
laposak. A nyakszirt-pikkely, magas és szokatlan erős, épen lefelé irányuló külső dudorodással (Protu- 
berantia externa). A felső pikkely szabad, felülete kissé szűk s a dudorodás felé kiálló tömböt 
képez. Közvetlenül alatta mély talap van, azután az egyenetlen izomfelület következik, az agyacs-árkok 
erős hajlásával.

Alulról nézve legelőbb a hosszú, előre nagyon keskenyülő, kissé ferde öreglik lép előtérbe. Hátra
felé erősen domború, lefelé kiálló oldalszegélylyel bír, ízgumói pedig előfelé erősen kiugrók s felülete 
hátrafelé hajlott. Előtte két jellemzően kinyomott, majdnem gömbölyded szemölcsnyújtványa — Pro
cessus papillares — van, melyeknek jobbika nagyobb. Az ízgumó hátsó szegélye erős csontkinövedékes 
— osteophyticus — burjánzással van körítve, melyek az íz-árkokat kitöltik s a likat megkeskenyítik. A nyakszirt 
erősen hátrafelé hajlik, vízirányos hossza a koponya összes hosszához így aránylik: 64 : 186 = 34-4 : 100. 
Az egész basis keskeny. A csecsbevágányok (Incisune mastoidea*) igen mélyek s élesen bevágottak. 
A jobb oldali torkolatuk Fór. jugular. dext. rendkívül nagy, Az állizárkok igen mélyek. A röp-nyújtvá- 
nyok — Hügel-Fortsätze — magasak és keskenyek.

Az arcz kissé alacsony, de nem széles, valamint az arczcsontok, úgy a járomív is lapúltak, a 
szemüregek, mint említők, alacsonyak, kivált a bal. Az orr felső része nem széles, varratán a csontos 
orrnak átmérője 11, kissé alább 9, lenn 17’%,. Az orrgyök mély tövií, az orrhát hajlott, de egészben vévé 
erősen kiálló, a nyílás ferde s meglehetős szélességű, a tövis (Spina) hegyes. A felső állcsont meder 
nyújtványa alacsony (18’%,) s gyöngén kiálló. A széles szájpad rövid, a fogív (Zalmcurve) tágasra 
feszített.
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2. Az I. számú valószínűleg női koponya,1 javakorabeli egyéné lehetett.
A szép, tündöklő fehér fogak pompás, hátul kissé emelkedő sort képeznek, de felületökön kissé 

már kopottak. A koponya nehéz, igen frisnek látszik, inkább sötétbarna színű, kivált balról s elül, alkata 
szilárd, felülete könnyen a nyelvhez tapad. 1455 köb terjedelmének megfelelőleg igen nagy, s teljes, 
kivált a tetőnek középső és hátsó részén. Itt majdnem kephalonikus boltozata van.

A halántéki táj — Norma temporalis — meglehetős egyenes előhomlokot mutat, gyenge és 
sírna szemöldívekkel, mély glabellával (tarhely) s teljes, kissé ülepedett dudorokkal, a hátsó homlok 
hosszas, inkább vízszintes.

A fej csúcsív — Sclieitelcurve — a dudorvonalig hosszú s lapos, de aztán hirtelen letér. A fej
dudorok nagyok, gömbölyűek, de kevéssé kiállók.

A nyakszilt legerősebb boltozata a külső dudorodásokon észlelhető.
A halantéki síklapok, bár nagyok, de a koszorúvarrat mögött csak 158 mmnyire közelednek s 

nem érik a lambdavarratot. A halántéki szárny jobbról 32 M/m széles, de a sphenoparietalvarrat egy kis, 
háromszögletű ékcsontocskával, mely azoknak innenső végén fekszik, igen rövid, míg az Alá (szárny) 
erősen fogas kiszögelléssel a halántékpikkelyeket éri. A falszőg (Angulus parietalis) rövid. Balról az 
ikhomlok-varrat (sphenofrontal varrat) alsó részében összenövésnek indúl; felső részében sajátságos, 
szokatlanul hosszú és keskeny halántéki 20”)», hosszú s 4—5 ”'/» széles ékcsont kezdődik, mely előbb a 
homlokcsont és Alá, s azután még az ikfal-varrat felén túl, a síkfelület és a falszög között feküdve, 
elölről ferdén s alant hátra s fölfelé nyúlik. Az is a szomszédrészekkel összenövő félben van. A rövid 
falszög (Angulus parietalis) csak csekély távolságban érinti a szárny felületét.

A függélyes tájban — Norma verticalis — a koponyatetö kikerekített dudorokkal jelenik meg. 
A varratok sok fogazatúak, kivált az ívvarrat. A fallyukak hiányoznak, közöttük a varrat egyszerű. 
A lambdavarratban egyes Worin féle csontocskák fordúlnak elő.

A nyakszirti táj — Norma occipitalis — széles, lapos, fölfelé erősen domboruló boltozatra 
mutat, mely az ívtáj felé gyengéden emelkedik. Az oldal felületek lefelé hajlanak. A nyakszirt legerősebben 
domborodik felső pikkelye felé. A dudor kicsiny. Alatta erős keresztárok húzódik.

Az alapi táj — Norma basilaris — az öreglikat majdnem gömbölyűnek látjuk, erősen megvas
tagodott, dagadt szélekkel s erősen kiálló, inkább kifelé hajló ízdudorokkal. A koszorú belső előfeló levő 
körületén mély, három szögletü árok van, nyilván, hogy a fognyúlvány oldalszalagait fölvegye. A nyak
szirt széles, arányos, mindazáltal a koponya összes kerületéhez csak úgy aránylik, mint az előbb említett 
esetben, vagyis = 34-4 p. Ct. A csecsnyújtványok laposak, a bevágány mély, azon egy-egy mérsékelt 
mellék csecsnyújtvány — Processus paramastoideus. — Az alapi nyújtvány — apophysis basilaris — kes
keny. Az állízárkok mélyek és keskenyek.

Az arcztájékban — (Norma facialis) — a homlok magasnak s fölfelé igen szélesnek tűnik föl, 
á szemgödrök nagyok, kissé szögletesek, kifelé szélesebben s ki és lefelé kissé kinyújtvák. A felső szem
gödri szél igen egyenes. Az orr feltünőleg keskeny, fenn a csontos résznél 9-5, kissé lejebb csak 7, a 
nyílásnál 18 az egyenes keresztátmérőben; erőteljesen kiálló s hosszú, majdnem egészen egyenes, de 
nem éles háta van. A tövis (Spina) erősen kiálló. A felső állcsont medernyúlványa egészen egyenes, 
alacsony. (16 ’%».) Az ebárkok kettősen kimélyednek, mindegyiknek közepén egy kis, hegyes csontkinövést 
látunk. A szájpadlás rövid, a fogív ellypticus, a fogak egyenesen állók. Metsző fogai nagyok.

A valószínűleg hozzátartozó alsó állkapocs a jobbik íz nyúlványán hiányos. Ha odaillesztjük, 
az orr tövétől az állig) mintegy 115 '%  arczhosszúságot nyerünk. A koponya nagyon esetlen, egészben 

▼éve teljes és vastag, nevezetesen az oldalrészek hátsó darabjain. Az áll nem igen kiálló. Az állkapocs

1 Találtatott a második ásatás alkalmával, habár az I. sorba temetett vázak közé tartozik.
A Z  A Ü U T K L N K I » A H L A N O  M IN T  O s K O IU  T K U K T Ö . 11
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közepe föltűnően magas (33 % )  s kissé behajlott, úgy, hogy a fogsor széle némileg kiáll. A koronanyúl
ványok alacsonyak, az 57 m/,n hosszú íznyúlványok szintén rövidebb s ferde hajlásúak. Az állkapocs-szögek 
távola 87 v im .

3. A II. számú nci koponya mélyen kiványolt s pót foganynyal (Ersatzdentin) telített fogakkal 
jeleskedik: a zápfogak befelé nagyon kopottak s ferde rágó felületüek. Jobbról nagy lik látható, mely a 
homlok és oldalfali csont, valamint a halánték pikkely nagy részére kiterjed. E lik szélei csak kis részben 
fris jellegnek; jobbára fehér, porlianyós a külseje, kívülről szürkének, a törésnél piszkos fehérnek látszik, 
míg a többi, kivált a balfelöl való csont sima, világossárga s szilárdnak tűnik föl, csak jobbfelöl a 
liknak közelében látszik valami barnás szín,, és szenes lerakodás. Ha e likon keresztül a belső részekbe 
tekintünk, a koponyatetö belső részén, nagyobb kiterjedésben, egy finom jegeczes tuffmassával odarf.- 
gasztott s attól áthatott feketés tömeget pillantunk meg, melyben szorosb vizsgálat után csontdarabocs
kákat, még állatiakat is, azután nagyobb faszén és szenesedett búzaszemeket vehetünk észre.1

Mélyebb vizsgálat kideríti, hogy ez a nagy lik korántsem — mint talán első pillanatra látszik — 
az ásatás közben ejtetett a koponyán, hanem hogy a koponya jobb felén tüzliatásnak kitéve, valamely 
izzó szénréteg fölött fektében szenesedett meg. A netán fölmerülhető kétségeket a következő koponya s 
egyéb töredékek vizsgálata osz'atja el.

Balról tekintve a koponyát, csonkaságának semmi nyomát sem látjuk. Teljesen azt a benyomást 
teszi ránk, a mit egy hosszúdac. szép tetőívezetü s hosszú hátsófejü koponya tenni szokott.

Egyenesen a homlokon az orr és szemöldívek alacsonyak és simák, a tarhely sekély, a tuberák 
kicsinyek, a homlok hátsó része hosszú. A közfalcsont magassága közvetlenül a koszorúvarrat mögött fekszik.

A nyakszírtpikkely erősen hajlott és pedig felső részében, míg az izomfelület rendkívül lapos.
A halántéki síklap mérsékelt magasságú, alig éri a lambdavarratot.
Felülről tekintve a koponya igen hosszúnak tűnik föl. A koszorú-oldalak középső részletei, 

valamint az ívvarrat is igen fogazott, az utóbbi egyúttal kissé elöreívelt. (Crista sag.) A falküldöttek — 
emissaria parietalia — helyén néhány pontalakú lyukacskát vehetni észre. A lambdavarrat alacsony, jobb 
szárán egy magában álló túltengő (hyperostotisch) és kiálló ékezet. A nyakszirt felső pikkelye igen 
erősen ívelt, alatta egy igen sima, majdnem sík, kissé ferdén előre eső izomfelület látszik.

A koponya alapzatán a nyakszirt hossza teteinesbnek tűnik föl, mint a valóságban. Hossza 
ugyanis csak 32-2°/o-a a koponya összes hosszúságának. A nyakszirt keskenysége még inkább meggyőz 
bennünket a koponya hosszúságáról. A nagylik szép tojásdad 37 % , hosszú, 30 széles. Az igen rövid, 
ferde izdudodorok közül mindkétfelül, egy kis csontkidudorodás látszik, de nem a szemölcsnyúlványok 
(Proc. papillares) helyén. A röpnyújtványok magasak. A járomívek erősen kidomborodottak. Az áll- 
kapocsizomgödrök igen mélyek ugyan, de keskenyek.

Az alacsony és széles arcz, szögletesen kiálló pofacsontjaival turáni jellegre emlékeztet. 
A szemgödrök nagyok s inkább szélesre nyújtvák. Az orrgyök széles és nagy, miközben a homlokcsontnak 
orrnyújtványa szokatlanul erős 8 lefelé álló; az orr maga széles és kissé lapos, hátán pedig némi 
hajlást mutat.

A csontos (alsó részén csonka) orrnak keresztátmérője s homlokorrvarratnál 14, alább 13, s a 
nyílásnál 20 A felső állcsont alveol nyújtványa hosszabb, (22 ’%,) erősebb hajlású s vastag otromba 
külsejű. A metszőfogaknak, nagy üres medreik vannak. A logív majdnem patkó alakú. A meder nyúlvány 
körülete 140’%,.

Egy nagyjából oda illő állkapocs az ízfölületeken mindamellett is némi kétségben hagy az

1 ViRCHow-nnk ebbeli észlelete a mellett bizonyít, hogy a szokásos növény-ételeken kívül a halott mellé állati táplá
lékot is tettek.
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iránt, vájjon ide tartozik-e *? Hu odavaló, akkor az arcz hossza 112%  tesz. Az állnak inkább előcsúcs- 
alak — progenicus — formája van, metsző fogai nagyok, ágai alacsonyak. Az izomnyúlványok hossza 55, 
a test közép magassága 26, az állkapocsbeli szögek egymástól való távola 86 %.

4. A III. számú férfi koponya is, erősen megélesedett és kiköszörült fogakkal bír. Jobb felén 
nagy szakadás van, mely a homlok nagyobb részét, a falazat előrészét, az egész halántékcsontot, s a 
nyakszirtcsont egy részét a nagylik s a járomcsontig fogja be. Ezenkívül ugyané lyuknak bal, hátsó szög
letétől a bal falazattól a lambdavarratig nagy, tátongó hasadás van, melynek mentében a csontok kissé 
szakadozva kiállanak. Itt is a felületek környezete kissé halavány; kisebb hasadékok mint mikor égés 
támad — metszik át a szomszédos részeket s a fallal (parietal) határos résznek a héjjá égésbarnította, 
sőt részben meg is szenesedett.

A koponya balról tekintve, hosszú és magas hajlást mutat. A homlok kissé ferde, az orrtömb 
erős, a tarhely kissé mély, a tubera tisztán kivehető, a homlok hátsó része hosszú és magas. A közfalesont 
igen széles, erősen ívelt, alig fölismerhető tuberával. A nyakszirt magas és széles boltozatú. A nyakszirti 
dudor (Prot. occip. ext.) tisztán kivehető.

A varratok erősen fogazottak ; nevezetesen a lambdavarrat. A lambdaszögön egy nagy ketté
osztott háromszögű ékcsont — (Ostriquetrum bipartitum) — igen hasonlít ahhoz, — csakhogy megfordí
tott rendben — melyet néhány alacsonyabb fokú emberfajról szóló értekezésemben, Berlin 1875. V. táb. 
7. ábra alatt adtam elő. A tetöirányos varrat, mely azt ketté hasítja, 35 %  magas, s nem a lambdaszögbe 
ékellik, hanem az előtt valamivel a lambdavarrat jobb felébe; ennek megfelelőleg nem középen fekszik 
s jobb felének alapja (28 %) valamivel rövidebb, mint a balé (30 %). A bal lambdaszárnak hoszsza, 
t. i. az, mely a bal részre tartozik, 38 %  tesz. Ez ékcsontok körületében minden varrat, még a középső 
is erősen fogazott. Ezen kívül a nyakszirtpikkely balfelén egy 2 hosszú, de mégsem egészen az oldal- 
fontanelláig érő állandó maradványára akadunk a harántos nyakszirti varratnak. A külső dudor mérsékelt 
-ziláld; környezete apró csontélekkel pettyegetett. A felső és alsó félkörös vonalak közti tér széles és mély.

A koponya alapját tekintve, a nyakszirt hosszúnak mutatkozik, habár hossza az összes hosszú
ságnak csak 32-9'Vo képezi. Ez az oldal compressióval áll viszonylagos összefüggésben. A Facies 
muscularis meglehetősen sima. A csecsnyúlványok hoszszúk, mély, egészen keskeny bevágással. Nagy 
állízárkok láthatók. Szerfölött ferde szárny nyúlvány ok, melyeknek éle előre irányúi. A garatgumó 
Tuberculum pharyngeum) igen erős.

Az arcz baloldalán meg van sértve, ugyanott a szemgödör is sérülést szenvedett. Alacsonynak és 
nem épen szélesnek tűnik fel. A jobb szemgödör alacsony és ferde. Az ebárok mély. Az orrgyök mélyen 
benyúló. Az orr keskeny s kissé hajlott, háta tompa; az orrcsontok nagyobb része, sajnos, igen csonka.

A porczos orrnak egyenes keresztátmérője fenn 13, közepén 9, lenn 6 % . A nyílás igen ferde, 
wlfele kisebb s följebb nyomúl. A felső állcsont medernyújtványa rövid (18% ), kissé kiálló. Nagy 
metszőfog-medrek láthatók. A száj pad hosszú, keskeny, majdnem egyenközü fogívszárakkal. A zápfogak na
gyobbrészt hiányzanak s habár medreik bedugúltak, mindamellett a medernyújtvány meglehetősen szilárd.

Az alsó állkapocs, melyről nem tudni, hogy e koponyához tartozik-e, habár jóformán ide illik, 
-gén nagy és erős, nevezetesen a közép magassága rendkívüli: 36 %. Az állkapocsbeli szög távolsága 100, 
u  íznyujtványé 75 % . Az áll egy kis háromszög formájában nyomúl előre, a kissé kiálló medernyújt- 
• .ínytói elágazik. A függélyesen fekvő fogak teljes számmal vannak meg. Az alsó állkapocscsal az arcz- 
xugasság 115 mmétert számlál.

5. A IV. számú koponyatöredék jobbára a koponya bal részéből áll. Az arcz, az alap, a két 
«I Intékcsont s a nyakszirt hiányoznak, a homlokcsonton erős sérülések láthatók. Az összbenyomás egy

r:vid, teljes, talán női koponyára vall. A fenmaradt csontok elég épek, erősek, sötétbarnák és simák; 
tik bal felükön fehéresszürkék, halványak és törékenyek. A dudorok gyöngén fejlődtek ki, a halánték- 

■é.ülctek alacsonyak, a szárny magas, a falív erősen hajlott, a nyakszirt felső pikkelye rövid.
11*
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G. Az V. ifjú korra mutató koponyatöredék csak a nyakszirt, gerincz s a falazatokból áll. A cson
tok épen nem vastagok, de nagyon barnák. A varratok erősen fogazottak. A falív magas, erősen hajlott. 
A nyakszirt rövid, meredeken álló. A nagy lik majdnem kerek, hoszsza 35 szélessége 32 v j n .

7. A VI. számú koponya töredéke, ellenkezőleg csak az alapot a jobb halántékcsonttal, a jobb 
pofacsonttal, s a felső állcsontot mutatja föl, míg ellenben a koponyaürnek és az arcznak egyéb csontjai 
hiányzanak. Az öreglik hosszasan tojásdad, rendkívül nagy hosszátmérővel (38 hosszú, 25 "Jw* széles) 
egyútta nagyon ferde, erősen balfelé hajlik. Széle hátúiról, 2 erős a lik felé álló, csonthegygyel van meg
rakva. Hasonlóképen a koponyám- felé irányuló felületen, a jobb névtelen gumó, — tuberculum innomi- 
natum lextrum — körül is néhány éles csontnyújtvány látható. A szájpad nagy, 50 v( n hosszú, 41 ?%i 
széles (index 82). A fogív patkóalakú. A fogak mélyen lekopvák, a metszőfog-medrek nagyok. A bölcseség- 
fogak rendkívül erősek.

Ezenkívül néhány gyermekkoponyának töredéke is találtatott, ezek azonban a részletes tárgya
lást nem érdemlik meg. Csak egy gyermek jobb közfalcsonti része s egy más meglehetős vékony falazat 
hosszú töredéke érdemlik meg a fölemlítést, minthogy belső felökön épen oly szenesedett réteg mutatko
zik, mint a II. számú koponyán. Ezeken, de még inkább egy felnőttnek jobboldali közfalcsontján tisztán 
láthatni az égés nyomait, részint szenesedett, részint halványszürke és fehéres szakadásos helyeket.

'/égre van még több magános egész s nehány alsó állkapocstöredék. Az elsők közöl három 
gyermek-ál. kapocsban megvannak a tejfogak; nevezetes ezek közöl az a példány, mely egészen szür
kének látszik, mert hamuval van beborítva. A kifejlődött állkapcsok közöl legépebb a VII. és VIII. számú, 
melyek nagyon hasonlítanak egymáshoz. Mindkettőnek állcsúcsa gömbölyded (Knobbel) alakot mutat. 
Az állkapocs közép része igen magas; felületén kissé lehajtott, a meder-nyújtványok némileg előre- 
hajlanak. A koszorú-nyújtványok igen egyenesek, az íz-folytatványok nagyon ferdék, a kettő közti bevágás 
mély. Közel áll hozzájok egy jobb oldali, 9 számmal jelzett állkapocsrész.

vu. vm. ix.
Közepetti magasság...............................................  35 35 30
Az íznyújtvány hossza.......................................  G2 — — •
Az állkapcsi szögok távola...............................  ... 93 102 — •

A szóban forgott tárgyakról mondottakat összefoglalva, legelőbb is azt kell megjegyeznem, 
hogy a koponyáknak aránytalanul nagy része szokatlan anomáliákra m utat:

1. A múzeumi koponyán a halántékszárnyak nemcsak feltünöleg magasak, hanem a szemölcs
nyúlványok az öreglik előtt is nagyon kifejlődtek. (V. Ö. Beiträge zur physischen Anthropologie der 
Deutschen, Berlin, 1876. 333. lap.)

2. Az I. számú koponya mindkét felöl halántéki ékcsontokkal bír, s főleg a baloldali rendkívüli 
alakja által tűnik fel. Azonkívül a nyakszirtkoszorún a forgolya (Epistropheus) fogszalagai számára külö
nös medreket lehet látni.

3. A III. számú koponyánál a nyakszirti pikkely hegyén egy Ostriquetrum bipartitum és 
Sutura transversa occipitis maradéka fordúl elő.

4. A VI. számú koponyatöredék az öreg lik hátsó szélén, azon a helyen, hol ébrényi fejlődésben 
a nyakszirti csont ívezetének hátsó porczeresztékei a nyakszirti pikkelylyel (Mauubrium squaime occipi- 
talis) érintkezik, egy csonthegy van. (V. ö. a fenti id. 332. lapját.)

Mindenesetre figyelemreméltó, hogy 7, jobbára töredékes koponya közöl 4 szabálytalan 
képzödésü.

Ezenkívül megemlítendő, hogy a mennyiben a koponya alkatából a nemet megállapítani lehet, 
a két határozottan dolichocephal koponya (a múzeumi, s a III. számú) férfi, az I. sz. bracliycephal s a 
II. sz. mesocephal ellenben női koponya. Nem akarom ebből legkevesbbé sem következtetni, hogy a 
koponyaalkat csakis a nemtől függ, legkevesbbé állítom pedig, hogy a brachycephaliát ilykép lehetne
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megmagyarázni. Ellenben a II. sz. mesocephal alkatú koponyát a nemmel azonosnak tarthatjuk. Ép ily 
magyarázatra enged következtetni az orr alakjának eltérése. Míg a két férfi doliehocephal koponya mesorr- 
hin, a női mesocephal platyrrhin képződést mutat.

Végezetül figyelemre méltó, hogy a teljesen kifejlődött alsó állkapcsok nagy részben egy- 
arányú képzödésüek. Valamennyi igen erős, a középrészek pedig feltünőleg magasan fejlődtek ki. Az áll 
pedig megannyinál sajátságos alkatú. Középvonalában kerekded, néha kissé háromszögű tömb formában 
lép föl. Alatta az alsó állkapocs fölülete könnyedén behajlott s a medernyújtvány kissé kidomborodik. 
A koszorú-nyúlványok kizárólag alacsonyak s egyenesek s egy széles incisura által választvák el a hosszú 
és szerfölött ferde íznyujtványtól. Ez utóbbi egy szokatlanul mély, mellről hátirányban keskenyedő izgö- 
dörbe (Gelenkgrube) fut.

E jelenségeket bővebben adtam elő, mint talán az első pillanatra szükségesnek látszik; erre 
azonban az a körülmény indított, hogy adataim talán vizsgálódásoknál támaszpontokul szolgálhatnak s 
az aggteleki koponyáknak fajilag hovatartozóságát eldönthetik. E tekintetben nem fojthatok el magamban 
egy kérdést, melyre leginkább a budapesti múzeumi koponya indított, hogy t. i. nem czigányok lukták-e 
a barlangot ?1

A koponyákon elöfordúló változatok közt fölötte érdekesek az égésnyomok. Szinte kétségessé 
vált előttem, hogy ez a telített barna színezet, mely a koponyák egyik oldalán látható, szintén tűz hatásá
nak tulajdonítandó-e? Mikor történt az az égés, talán az eltakarításnál? A megaszalt gabona, magok s 
vetemények jelenléte a mellett bizonyítana, hogy a tetemeket a még izzó szénre fektették.2 De hol vannak 
ehhez hasonló esetek?»

Habár Virchow szóról szóra magyarra lefordított fennebbi értekezésének mély tudományossága 
előtt meg kell hajolnunk, még sem lehet eltitkolnunk azt, hogy előadása folyamában önmagával 
némi ellentétbe jön.

«Ámbár egyes csontleletek — úgymond — arról tanúskodnak, hogy már a barlangi medvék 
korában emberek lakták a barlangot, mégis nagyon fontolóra kellene venni, vájjon ezek a vázak ugyancsak 
azon emberektől erednek-e?»

«En valószínűbbnek tartom, hogy később temettettek el.» Tehát csak valószínűbbnek tartja, 
hogy a vázak a barlangi medvékkel nem egykorúak. Holott értekezése végén ezeket írja: «E tekintetben 
nem fojthatok el magamban egy kérdést, melyre leginkább a budapesti múzeumi koponya indított, hogy 
t. i. nem czigányok lakták-e a barlangot?»

Félévre rá, hogy Virchow fennebbi felolvasását tartotta, 1878. évi január hó 30-án Berlinből
hozzám következő levelet írta :

Hochgeehrter H err B a ro n !

Ih rem  W unsche genuiss habe ich  sofort nach  E m pfang  Ihres gefä lligen  Briefes d ie K iste m it  dem, 
:em N a tio n a lm u seu m  gehörigen Schädel u n d  den andern  bezeichnet en  Gegenständen, u n d  zw ar d ire k t (per Post) 

abgeschickt.
I n  Bezug a u f  d ie Untersuchung w ill ich schon je tz t  k u r z  Folgendes bem erken :

1 Azon föltevést, hogy uz aggteleki barlangban talált vázak koponya alkatuk után Ítélve tán czigányok voltak, első 
sorbau megdönti a  történelem. A czigányok Magyarországba Ml 7-ben jöttek. Midőn it t letelepedtek, akkor már az érczet ismerték 
= pattogtatott kőkéneket bizonynyal ilem használtak. De a földtan szerint is lehetetlen, hogy ötödfél száz év alatt képződött volna
i.ma vastag csepegőkőréteg, mely az emberüket két sorjában eltemette. Végül Kossutánvi tanár vegytani nyomán is kitűnt, hogy a 
másod sorba temetett emberek csontjai a barlangi medvék utolsó ivadékai csontjaihoz közel állanak.

4 A tetemet nem helyezték izzó szénre, hanem közvetlen a fejhez tüzet raktak, melytől a koponya megpörkölődött.
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1. Ic h  e r k e n n e  a n , d ass d e r  M en sch  d e r  A g g te le k e r  H ö h le  m it d e m  B ä r e n  g le ic h ze itig  
(feleld h a t.

2. Es is t m ir  im  hohen Grade zw eife lha ft, ob die von, Ihnen  ausgegrabenen Skelette jen er alten  Zeit
angehören.

3. Fast a lle Skelette haben Schädel welche a u f  einer Seite ungebrannt sind , u n d  zw a r d u rch  dieselbe 
G luth, welche d ie Getreidekörner verkohlt hat. Es w ürde n ich t ohne Interesse sein  ob diess die obere oder d ie  
untere Seite der Schädel war, darnach Hesse sich  entscheiden, ob d ie Leichen a u f  d ie K ohlen  gelegt worden  
sind , oder ob um gekehrt das Feuer über den  L eichen en tzü n d e t worden ist.

Die Verschiedenheit der Schädel habe auch  ich  bestätigen m üssen. Um fü r  spätere Erörterungen das 
M ateria l m öglichst objektiv vorzubereiten, habe ich  je d en  einzelnen, der m ir  übersandten Schädel, so genau a ls  
m öglich  beschrieben u n d  gemessen. I n  dieser Beziehung hoffe ich, dass Sie m it m ir  zu fr ieden  sein, werden. 
Es schien m ir  aber gerade in  einem Falle, ivo ich  z u  einem  bestim m ten  U rtheil über d ie ethnologische  
Stellung der Schädel n ich t gelangt bin., doppelt w ichtig , keine M ühe z u  scheuen, u m  fü r  d ie Z u k u n ft b rauch
bare A ngaben z u  liefern. M it vorzüglicher H ochachtung ganz ergebenst 11. Virchow.

E levelében Németország hírneves tudósa elismeri, hogy a küldött medvecsontok emberi kéz 
által idomíttattftk át, következőleg a barlangot a medvékkel egyidejűleg emberek is lakták. E szerint 
ebbeli állításaimat ő is megerősítette.

Kétségét fejezi ki azonban az iránt, vájjon a talált vázak ugyan az időben éltek volna, mikor a 
barlangi medvék. Erre nézve tehát szintén véleményemet osztja, mert én a másodsorban kiásott vázakat 
a neolith kőkor végére s az első sornakat a bronzkorba való átmenet idejére helyezem, azon eshetőségnek 
ki nem zárásával, hogy az újabb kőkori emberek ne ismerték volna a már kiveszőben levő barlangi 
medvét. Erre nézve a vegyelemzési adatok szolgáljanak zsinórmértékül.

Végül Virchownak abbeli érdekes megjegyzésére vonatkozólag, hegy a koponyákon égési nyomo
kat vett észre, meg kell jegyeznem, hogy e jelenséget második kirándulásom alkalmával én is észleltem.

Ezeknek fölemlítése után visszatérek ásatásomhoz. A temetkezési folyosó járdájának földrétege 
minőségéről meggyőződést szerzendő, bizonyos távolságra egymástól négy keresztmetszetet tétettem. 
Egy és fél méternyire még mindig hányott földet ásattam ki. Allatcsontok és durva cserépdarabok nagy 
mennyiségben fordultak elő. Legfelül 35 %» vastagságban fekete iszapföld, ez alatt 10 %  vastagságban 
hamu és ez alatt hányt föld volt.

Minthogy pedig a jelenlegi járda cultur-rétegének alja alantabb fekszik a temetkezési helynél, 
azon következtetést vonom, hogy a cultur-réteg újabb időből származik, az élők az alantabb fekvő járdáról 
temették agyagfülkékbe halottaikat.

Egyik halott mellett egy felettébb érdekes agyagedényt találtunk, mely 14 %. magas, szájának 
hosszmérete 17 %», szélessége fülétől ömlőjéig 13 %t, talapjának átmérője 8 % ,  díszítve nincs, színe 
barnás és ivóedényül használták. Ez ivóedény nemileg emlékeztet a legújabb időben Schliemann által az 
egykori Trója romjai közöl kiásott ivóedényre. A trójai edény 16 láb mélységben feküdt a földben s 
szintén vizömlővel volt ellátva, alakjára azonban az aggtelekitől annyiban különbözik, a mennyiben durva 
külseje daczára mégis korongon készült, feneke. gömbölyded, öblös oldalakkal, nyaka felé szűkül, 
vízömlőjét nyakán alul alkalmazták.1 (80. ábra.)

Egy másik váz mellett összetört állapotban egy nagy cserépedény feküdt. Szájának átmérője 
49 %», falának vastagsága 1 %», felső részén négy bütyök látható, minden bütyök 6 hosszú; színe 
feketébe menő. ,

E nagy edény mellett egy kisebbet találánk, melynek magassága 7 szájának átmérője 5%»,

1 I l io s : S ta i l t  « m l L a n ti  i le r  T ro ja n e r .  D r . H einrich Schliemann. (L e ip z ig  1881.) 606. lapon.
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miapján átmérője 2 5 %», közepe táján 7-5 %  átmérővel bír. A falak mind felülről mind alulról a középen 
isszeszögelnek. Színe feketebarna. Falának vastagsága 0-5 (81. ábra.)

A fennebbi edény egy kis fedővel volt betakarva. E fedőnek átmérője 5$«. Czifrázata figyelemre 
méltó, a mennyiben felülről tekintve karimájának szélét gyöngykarika futja körül, azt vékony homorú 
szalag követi, egyenlő távolságra egymástól három lyuk látható, ismételten egy homorú körvonal, koraiakban 
gyöngysorozat s felső síma részén háromszöget képező tizenkét gyöngyből álló ékítmény díszíti. (82. ábra.)

80 . ábr». 81. Almi.

Ugyancsak e sírban lábszárcsontból készült 16 %  hosszúságú csontárra 
.83. ábra) és egy agyaggyöngyre akadtunk, melynek magassága 2 ,%i, középső átmérője 
2-8 lyukának átmérője 1 % -ve  tehető.

Közvetlen a fennebbi váz mellett egy töredékes alkatra' mutató csontváznál 
egy 13-5 %  hosszúságú csontár feküdt. (84. ábra.)

A vázak mellett lelt csonttárgyak következők:
1. Szarvasagancsból s i m í t ó ,  mely a bordákból készült vakarókésekhez hasonlít; 

-ilsó lapja durván egyenesre csiszolt, felső lapjának dudorodásai elkopvák, hossza 15-5 %, 
középszélessége 2 %. Alul szélesebb mint felül, szélein kökések által okozott vágások

észlelhetők. Simításra használták. Gyöngyös felületének 
benyomása nehány cserépdarabon észlelhető lévén, ékí- 
tési szerszámul is szolgálhatott a ripacsos díszítésre. 
(85. ábra.)

2. Hajlása után ítélve v a k a r ó  k é s . Bordacsont közép
részéből készült. A lmjlás hossza 18 % ,  a hajlási húr
nak hossza 17%i, szélessége 2%.. Két vége gömbölyded, 
alsó részének l^ét vége laposra csiszolt.

Torma Zsófia hunyadmegyei Tordoson ehhez ha
sonló vakaró késekre akadt, melyeket szerinte agyag- 
mívességnél használtak.1 (86. ábra.) 8.1 Ábra.

«Hunyadmegyei neolith kőkorazakbeli telepek.» T orma Z sófia . 11. lapon.
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3. G y i l o k  lábszárból, vastagabb vége fogantyúul szolgált, hegyes vége felkanyarodó. Hossza 
20 cfm . Oldalai laposra csiszolvák. (87. ábra.)

4. V a k a r ó k é s  bordacsontból, hossza 14 % ,  egyik vége lapos, másik vége gömbölyű.
5. B ő r v a k . í r ó  d i s z n ö a y y  á r b ó l  t körülete 16 % .  Ezzel vakarták le a kiáztatott nyers bőrökről a 

szőrt, mely műtét után a bőrt csontsimítókkal megtörték és kisimítot
ták, csontárakkal átlyukasztván azon helyeket, melyeken inakat húztak 
keresztül, hogy ekkép az öltönyt a testhez idomíthassák,

6. A r  lábszárcsontból, hossza 12 %, kopott hegye sok haszná
latra, mutat. (88. ábra.)

7. Amulette lábszárcsontból, hoszsza 7-5 %». Oldalai csiszoltak, 
felső lapja domború, alsó lapja vájt, felső végétől 2 %  távolságra át van 
lyukasztva. (89. ábra.)

8. Tű, hossza 9.5 % ,  szélessége 0-3 % ,  vastagsága 1-5 ’%>, 
felső része domború, alsó része csatornás. (90. ábra.) Efféle lyuk nél-

84 . ábra.

külvaló tűket villa gyanánt is használtak, a mit bizonyítani lehet azon 
körülményből, hogy a tűket a legtöbb esetben konyhahulladékok közt 
találjuk. Mint hegyes eszköz igen alkalmas volt forró étkék felszurá- 
sára. Valószínűleg elsőbben az árak, ezek után a lyukatlan tűk jöttek 
használatba.

Elvégre a tűk felső részén lyukat fúrtak keresztül, hogy azon a 
varráshoz szükségelt zsineget húzhassák át. Ezek egymásból fejlődtek 
és ugyan egy időben használatban voltak. A tűk lyukait pattogtatott 
hegyes tűzkő-fúrókkal fúrták ki. Ez állítás ellen eleintén angol tudó
sok szólaltak fel, s magyarázni akarták, hogy a csonttű-lyukak kifurá- 
sát csak érczszerszámmal eszközölték. Minthogy azonban az újabb lele
teknél, ezek közt az aggtelekieken is, köböl különféle hegyes szerszámok
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találtattak, melyek pergő fúróknak (Drillbohrer) ismertettek fel, s melyekkel egész 2-5 %  

átmérőjű lyukakat lehet fúrni, elismert ténynyé vált, hogy az iramszarvasok idejében efféle 
pergőfúrókat használtak lyukak fúrására.1 Minthogy a tűk többnyire vékonyak és gyengék, 
bizonynyal előbb vagy árakkal lyukasztották át a bőröket és csak azután húzták ezeken ke
resztül lyukas tűk segítségével a fonalat, vagy pedig úgy tettek, mint mai napság az eskimo 
asszonyok, u. i. a bőrt néhány óráig vízben áztatták, aztán fogaik közt megrágták s a mint 
az megpuhúlt, annak alsó részén a fonalat áthúzták.

9. A m u l e t t e  töredék, a lyuktól hegyes végéig 7-4%t. Lyukánál el van törve. (91. ábra.)
10. S i m í t ó ,  caleinált bordacsontból, 3-5%» hosszúságú, szélessége 1*5%». Egyik vége, mint rende

sen a simítóknál szokott lenni, gömbölyded. Hasonlókat találtak ehhez a porácsi barlangban. (92. ábra.)

91. ábra. 0 5 . ábra.
11. S i m í t ó ,  finomabb tárgyak kicsiszolására használtatott, a csontnak felső kérgéből készült, 

vastagsága 1*5 %», hossza 9*9 %» felső lapja kisimított, alsó része kérges. (93. ábra.)
12. C s o n t e s z k ö z , alkalmasint simító, hoszsza 7-5, felső része 1*5 s alsó része 0-5 %  széles.

(94. ábra.)

1 «Der vorgeschichtliche Mensch» czímíí munkájában H ellwald a 141. lapon a következőket ír ja : «Das Oelir an diesen 
Nadeln ist so klein und regelmässig, dass man es zuerst für unmöglich hielt, ein solches mit Hülfe eines spitzen Steines herzu
rteilen. In der That war es sehr schwierig, diese Arbeit zu vollziehen. So oft L abtet versuchte, das Oehr an dem dickem Endo mit 
irgend einem der gefundenen fein gespitzten Feuerstoinsplifftor, welche so häufig sind in den Höhlen, zu bohren, brachen die 
Spitzen stets beim ersten Drehen mit der Hand ab. Glücklicherweise aber hatte er einige seltene Stücke gesammelt, an denen das 
eine Ende grobeckig zugehauen war und durchaus nicht scharf erschien, aber Kanten besass, ähnlich einem Kristall. Mittels dieser 
kleinen Bohrer, die er abwechselnd an den beiden Seiten des einigermassen abgeplatteten Kopfes der Beinnadel anwendete, 
vollendete er durch einfaches Drehen mit der Hand in 15 Minuten eine Durchbohrung oder ein Oehr, das denen in den alten 
Nadeln der Höhlen genau glich. Befestigte er einen Boichon Feuerstein, ähnlich wie unsere heutigen Bohrer, in einem gespaltenen 
Holzstabe, den er dann zwischen beiden Händen reibend hin und her drehte, so bohrte er ganz ausgezeichnet. Schon in zwei oder 
drei Minuten konnte er dann ein Oehr hersteilen.»

12
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13. S i m í t ó  tö r e d é k , felső részén kökés okozta karcz látható, hoszsza 1*1 %., szélessége 2-8 %».
14. V é s ő  csontból, fogantyúja felkanyarodó, másik végének alsó részén laposra csiszolás látszik, 

görbülete 10 %  hosszú. (95. ábra.)
15. T ü ,  hoszsza 8-3 %  fejét kör képezi mely 0-5 %  átmérővel bír, hegye felé mind inkább 

keskenyedik, színe barna, szép fényes. (96. ábra.)

96. 97. ábm.
16. V a r r ó t ű , hoszsza 7-5 , lyuka 0-8 %. hosszú, lyukánál lapos, azon alul gömbölyödni kezd,

színe fehér. (97. ábra.)
A fenn elősorolt szerszámokból látható, hogy hazánk őskori barlanglakóinak megvoltak mind

azon szükséges eszközeik, melyek ruházataik elkészítéséhez nélkülözhetlenek voltak.

17. C s ő n t b a l ta , állat-lábszárból, hoszsza 12%», olda
lain át van lyukasztva, a lyuk átmérője 2 % .  Hegye 
hiányzik, vigyázatlanságból a munkások eltörték és a le
tört darabot elhányták. (98. ábra.)

A fenn leírt csonteszközöknél a kovakövek régibb 
eredetről tanúskodnak. Ezeket maga a természet szol
gáltatta az ember kezébe. A földön heverő kődarabot 
csak fel kellett emelnie s máris egy veszélyes támadó 
fegyvernek birtokában volt. Az ősember nemcsak Agg
telek határában szedhette fel azokat kedve szerinti meny- 
nyiségben, hanem még a patak is bevitte neki azokat 
helybe a barlangba. Nilsson szerint kőfegyvereket már a 

legrégibb időkben használtak 1 s a közönséges kővel való hajítás vezette az embert a parittyakőnek hasz
nálatára. ügy látszik, hogy az aggteleki őslakosoknak a parittya kedves fegyverük volt.

A vázak mellett lelt kötárgyak közöl a kovakőből pattogtatás által készítettek a simítottaktól 
megkülönböztetendök.

KÖTÁRGYAK PATTOGTATOTT KOVAKŐBŐL.

1. L á n d s a c s ú c s  fekete tűzkőből, 8-5 %i hosszt, falának vastagsága hegyénél 0 5  és fokánál 1 CL ,  

s mindkét oldalán csipkézett. Éle veszélyes sebeket ejthetett. Fokát szárnyakkal látták el, hogy inakkal

1 N il s s o n : «Das Steinalter oder die Ureinwohner des Scaudinavisehen Nordens« ins Deutsche übersetzt von M e st o r f . 
Hamburg 1808. 157. lapon.
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fanyélhez lehessen erősíteni, ellenkezőleg azon kovakő-szerszámokkal, melyeknek hegyezett fokát a fanyélbe 
illesztették. Feltűnő szép példány. (99. ábra.)

2. L á n d s a e s ú c s  verhenyes tűzkőből, hoszsza 4 %  hársfalevél alakú. (100. ábra.)
3. Ugyancsak lá n d s a e s ú c s  fehéres színű kovakőből, hoszsza 4-5 %». Ehhez hasonlókat talált 

Torma Zsólia Hunyad-megyében, Nádorvályán.1 (101. ábra.)
4. N y í l  v ég , háromszög alakban, hamvas színű kovakőből, 3#6 %  hosszú, éles hegygyei. 

(102. ábra.)
5. N y í l h e g y , sárgás színű kovakőből, háromszögű, 3‘5 % . hosszúságú. (103. ábra.)

0. N y í l h e g y , verhenyes kovakőből, három szögletü, hoszsza 2’5%i. (104. ábra.)
7. N y í l h e g y , kék erezetű szűrke kovakő, háromszögű, hoszsza 2‘7%». (105. ábra.)
A fennebbi két lándsaesúcs, valamint a nyílhegyek is, a legősibb fegyveralakot mutatják.
8. M a n d u l a  a l a k ú  n y í lh e g y , verhenyes színű kovakőből, hoszsza 3 5  %>, közepéig a nyílvessző 

hasított végébe illesztetett, szabadon hagyott része vastagabb. (106. ábra.)
9. N y í l h e g y ,  rózsaszínű kovakőből, egész hoszsza 3-3 % .  Foka egy centiméternyi hoszszú, csúcsa 

gömbölyded hegyben végződik, szigony nélkül. Ez alakból csak ez egy példány találtatott. (107. ábra.)
10. N y í l h e g y ,  fehér kovakőből, hoszsza 2-7 % .  Újabb alakra emlékeztet, mesterségesebben is 

készült, mint a többi, háromszögletű szigonynyal van ellátva, foka 0-8 hosszú. (108. ábra.)

107. ábra. 108. á b ra . 100. ábra. H u . »ima. 111. ábra.
11. N y í l h e g y ,  fehér kovakőből, hoszsza 2’6 % ,  hegyes háromszöget képez, kicsiségénél fogva az 

előbb leírttal csak kisebb madarakra használhatták s alakra hasonlít hozzá, foka 0-8 %i. (109. ábra.)
12. N y í l h e g y ,  rózsaszínű kovakőből, háromszögű, szigonynyal, egész hoszsza 4 3 fokának 

hossza 1-3 % ,  vastagsága 0-6 %», valamennyi nyílhegy között ez van legnagyobb tökélylyel készítve. 
(110. ábra.)

13. Szigonyos n y í l h e g y , sötét barna kovakőből, kerekded alakú, hoszsza 2-7 ebből fele fokára 
esik, kicsiségénél fogva csak is madarakra használhatták. (111. ábra.)

‘ «H unyadm egyei n eo lith  kőkorszakbeli telepek*. T orma Zsófia. 1879. IX. táb la . 3. ábra.

12*
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Ezek felsorolása után azt a következtetést vonhatjuk, hogy az aggteleki barlanglakok négyféle 
nyíl véget ismertek. Nemkülönben figyelmet érdemlő körülménynek tartom, hogy az aggteleki barlang
lakok halottjaik mellé rakták fegyvereiket, ellenben házi szerszámaikat majd mindig a konyhahulladékok 
közt találtam. Végül megemlítendőnek vélem azt is, hogy az egyszerű lándsacsúcsokat és nyílhegyeket 
(lásd 100— 106. számig) a másodsorú vázaknál találván, azokat a művésziekben készített és fokkal 
ellátott nyilvégeknél régiebbeknek tartom. A lándsacsúcsokhoz hasonló példányokat találtak az angol 
kenti barlangban.1

14. F ú r ó , sötétbarna tűzkőből, alsó lapja egy és felső lapja két oldalú, hoszsza 5-1 %, széles
sége 1-6 és magassága 1 % .  E hegyesre kivert, pattogtatott tüzkőfúróval fúrták át a esonttüket és

egyéb csonteszközöket. Dawkins feljegyzése szerint 
ehhez hasonlók találtattak a kenti barlangban.2 Belucci- 
nak is sikerült Tunisban hasonlókat találni.8 (112. 
ábra.)

15. F ú r ó ,  hasonló az előbbihez, sárgásbarna tűz
kőből, hoszsza 4-8 % ,  egyik vége hegyes, a másik vége 
1'5 szélességgel bír. (113. ábra.)

16. K é s p e n g e , két élű, fehér kovakőből,hoszsza 4-5 %., 
szélessége 1-6 % ,  felső lapja közepén éles gerinez fut 
végig, alsó lapja egy oldallal s felső lapja három oldallal 
bír. (114. ábra.)

17. K é s p c n i je , két élű fehér kovakőből, felső lapja hat s alsó lapja egy oldalú, felső lapján éles 
gerinez szemlélhető, hoszsza 4-5 % ,  szélessége 1 %». (115. ábra.)

18. K é s p e n g e  töredék, kétélű, sötétbarna kovakőből, egyik vége gömbölyded csúcsba megy, 
felső lapján két gerinez fut végig, alsó lapját egy lapos oldal képezi, 2 7 %> hosszú. (116. ábra.)

19. K é s p e n g e , kétélű, felső lapjának egy hátéle van, színe sötétbarna, hoszsza 
2 4%i, szélessége 1-3%., vastagsága 0-4%.. Valamikor hosszabb volt, most mind
két végéből hiányzik. (117. ábra.)

20. K é s p e n g e , két élű, egyik vége hegyes, felső lapja 
többoldalú, háta közepén és alsó lapja sima, hoszsza 6%., 
fokánál 2 %  szélességű, vastagsága 0-3 %  hamuszínü 
kovakőből. (118. ábra.)

21. V a k a r ó k é s  (racloir), hasonlag kovakőből, a többi
től elüt, a mennyiben csak egy éle van, mintegy átme
netet képez a későbbi fémkésekhez, mind két lapja egy- 
egy oldallal bír, fokánál szűkül, hegye felé legszélesebb, 
rózsaszínű, hoszsza 5%», fokánál 1-3 % ,  hegyénél 2-4%. 
széles. Miután metsző része jobbra van élesítve, azt a 
következtetést vonhatjuk, hogy jobh kezével az ember

magától kifelé s nem magafelé használta. Svéd- és Norvégország östelepein ritkán fordúl elő, ellenben a grön
landiak még most is használják. * Az ősemberek az elejtett vadaknak bőréről a szőrt ezzel vakarták le. 
(119. ábra.)

* D a w k in ö : «Höhlenkunde» 259.1. * Ugyanott.
3 Spedizione Geografica Italiana nella ltegenza di Tunisi. «T/eta dela pietra in Tunisia.» Memoria dél Dott. G u is e p i-e 

B e i.i.u cc i. II. tábla.
* S. N ilsson  : «Das Steinalter oder die Ureinwohner der Scandinavischen Nordens» ins Deutsche übersetzt von M esto rf . 

Hamburg 18(58. 61. lap.
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22. K é s p e n g e , átlátszó, füstös színezetű kovakőből, szintén egy élű ; az előbbitől abban különbözik, 
w>gy hegye csúcsba végződik, háta egy oldalú, hoszsza 3-5, szélessége fokánál 1-3, hegyénél 0-5 % .  A he
rééből egy darab letört. (120. ábra.)

23. K é s p e n g e - töredék, átlátszó kovakőből pattogtatva, hoszsza 2-5%., szélessége fokánál 1-4 %», 
i-rgyénél 0-7 %». A kőkéseket vágásra és élesítésre használták. Ezekkel élesítették a csontnyilhegyeket,
- ;̂ rk segítsége által vágták le az agancsokról a gyöngyöket, ezekkel tették az első bevágást az elejtett 
L atba, hogy testéről lehúzhassák a bőrt.1

24. F ű r é s z , barna kovakőből, alsó lapja egy oldallal, felső lapja három oldallal bír, egyik élét 
:~irészül használták, a másik éllel vágni lehetett. Töredék. Mindkét végéből hiányzik. Hoszsza 2’8 %», 
egyik végén 1-2 %», a másik végén 1 %  széles. (121. ábra.)

25. F ű r é s z ,  fehér kovakőből, alsó lapja 1, felső lapja 2 oldalú, egyik éle fűrészül, másik késül 
-isználtatott, hoszsza 3, szélessége 1 % .  (122. ábra.)

26. F ű r é s z ,  szennyes, fehér kovakőből, a fogak használatáról tanúskodik, felső lapja 3 egyenközü
- alsó lapja 1 lapos oldallal bír. Az egyik élét kés gyanánt használhatták. Hoszsza.2-3%., szélessége 0-8%.. 
Hegye csúcsalakú. (123. ábra.)

27. F ű r é s z , sötét barna kovakőből mindkét éle fogakkal ellátva, dombordad felső lapja négy 
egyenetlen oldalból áll. Hoszsza 3-2 % ,  szélessége 0-8 %. Hegyének végéből egy darab hiányzik.
124. áhra.)

28. F ű r é s z , hasonlag sötétbarna kovakőből, felső lapja három, alsó lapja egy oldalú, mindkét 
- le fűrészül szolgált, kopott fogai hosszas használatról tesznek tanúságot, hoszsza 2-8%., szélessége 0-8%».
125. ábra.) A lmmiqueli barlangban ezekhez hasonló köfürészeket használtak, melyek hasonlag mindkét 

oldalukon fogakkal voltak ellátva.2
29. F ű r é s z .  Alakjánál fogva a többinél érdekesebb, kék eres fehér kovakőből készült, mind

jét éle fűrészül használtatott, felső lapja két oldalú, hegyes csúcsban végződik, hoszsza 2-6 % ,  fokának 
=zélessége 1 % .  (126. ábra.)

30. K o v a m a r i (nucleus), sötét barna színt játszik, egyik oldalából vékony h é s jic n r /é k e t, másik olda
lból háromszögű nyílhegyeket pattogtattak. Magassága 2-4 %». Kiváló figyelmet érdemel, a mennyiben a 
pattogtatott kőszerszámoknak itteni készítését igazolja.8

Egy másik k o v á m a t / , alakra- hasonlít a mexikói nucleusokhoz.4 Hét lappal bír. Három lapja

1 «Der vorgeschichtliche Mensch» von F r ie d r ic h  H e ll w a i.d . 124. lap.
* »Der vorgeschichtliche Mensch.» F. H e l l w a l d . I. köt. 149. lap.
? Magyarországban első, ki a kómagokra figyelmeztetett, üzauö J ó zsef  volt. Később R öm er  buzdítására K e lecsén y i 

Nyitra- és Barsmegyében, Ebenhöch Győr-megye területén, jelesül Koronczó vidékén és L ehóczky  T ivadar Bereg-megyébeu gyűjtöttek.
* A mexikói nucleusok — R o o lin  szerint — főleg az által különböznek az olasz- és magyarországiaktól, hogy nem 

kúpalakúak. A mexikóiakról lepattogtatott szilánkok egyenes késeket adnak, a magyarországiak ellenben inkább ívhajlású törésűek. 
•Arch. Közlemények.» VII. köt. II. füzet. lü l .  lap.



lefelé keskeny ülvén,. felülről van lepattogtatva. A szilánkból aligha nem nyílhegyet készítettek, keske- 
nyedö alsó része fokává idomíttatott. A négy lap inkább egyenközft futású, keskenyebb voltuknál fogva 
késpengéket szolgáltattak, lepattogtatásuk alulról eszközöltetett. Magassága 4-5, talapzatának szélessége 
1, hosszúsága 1*6 Füstös színén nem látni keresztül. (127. ábra.)

A pattogtatott kovaeszközökön sajátságos burkolati színezést, úgynevezett patinát vehetni észre, 
a mi az idő magas korára mutat. Néhány fehér külszínnel bír, a mi a felületén képződött szénsavas mész- 
kóregnek tulajdonítandó. Találtam két szilánkot, melyeknek falait faalakzatú rajzok (dendriták) díszítik, 
a mit tudvalevőleg apró vas- és cseléleg (Eisen und Manganoxid) jegeczei (Kristalle) okoztak. Regenten 
ezt a körülményt a kor előrehaladottságának tulajdonították.

Megemlítendönek vélem, hogy Aggtelek határa tűzkőben igen gazdag. Minthogy a barlangban 
két nucleust találtunk, de különben is az említettem színek a határban nagy mennyiségben fordúlnak 
elő, az eszközöknek pattogtatása okvetlen itt eszközöltetett.

Az öslakóknak legjobb alkalmuk nyílt itt helyben a még nedves állapotban található kovakőből 
szerszámaikat elkészíthetni, nem voltak ama kényszerhelyzetben, hogy azokat elkészítve máshonnan 
hozzák, sem azon nehézséggel nem kellett küzdeniük, hogy kiszáradt tűzkőből pattogtassák eszközeiket. 
Ez utóbbi esetet e kőnemnek szabálytalan törése árulná el.

Egyébiránt megtaláltam a vízhozta azon görköveket (Rollsteine) is, a melyekkel a pattogta- 
tást eszközölték. Ezeken ütések világos nyomait látni. Efféle kövekre Nilson volt első, a ki figyelmeztetett. 
A hírneves régész személyesen eszközölt kísérletek nyomán azon eredményre jutott, hogy egy munkás 
egy nap alatt 1000 dr. szilánkot képes készíteni, főleg akkor, ha a kő nedvesen jön ki a földből, minden 
hibától ment s anyagára nézve egyenletes beltartalmú. Öt-hat ütés által egy gömbölyű tűzkő prizmává 
változik. Azonban mindenkor szükségesnek bizonyúlt, a már pattogtatott szilánkot további műtét alatt 
kemény kőlapra fektetni, mert szilárd alap nélkül a pattogtatásnál, melyet a köhömpöly kiálló élével vagy 
tompa szögletével eszközöltek, a szilánk mindenkor elvált.

A pattogtatás által nyert pengék könnyen voltak bármiféle szerszámmá idomíthatók, az egy
szerűen pattogtatott penge késül szolgált, ennek segedelmével húzták le az állatbőröket s ezzel vágták 
darabokra a húst; ha a késpenge három szögéből egyikét letörték, akkor azt vakarókésül használták, 
mely alkalmas eszköz volt a bőr kidolgozására; a pengéből további ütések által a nyíl- és lándsacsúcsok 
különféle alakjait nyerték; ha a pengének élét kis ütések által egyenletesen kiesorbították, kaptak fűrésze
ket, melyekkel csontokat fűrészelhettek szét; ha a pengének egyik végét hegyes élűvé ütötték, akkor oly 
fúrónak jutottak birtokába, melylyel varrótűk és amulettekbe lyukakat készíthettek.

Ha a pattogtatott köszerszámok éle megtompúlt, akkor fenőkövek segítségével újból megélesít- 
hetök voltak. Az e czélra használt fenök, leginkább quarzhomokból készültek. Jóval nagyobbak voltak ezek az 
ütőköveknél, miértis rendesen nem hordták magokkal s ez időben jobbára östanyáikon lelhetők fel. Nilsson 
szerint a kövek átfúrása akként eszközöltetett, hogy a hegyes végű kovaköfúrók alá éles homokot raktak. 
Az őskorban mindenki könnyű szerrel juthatott a corund és zirkon segédszerekhez, melyek a folyók mentében 
könnyen találhatók. Schwarzwald vidékén, egy perez alatt, így fúrják ki a cseh gránátot. Azon időben talán a 
vasoxydot is használták fényesítésre, a mint azt mai napság is — angol-veres név alatt — e czélra használják.

Az aggteleki öslakók bizonynyal sok ideig áldoztak ily kökésekkel. Ezt a szokást majdan minden 
nép örökölte. így a phoenitiaiaknak ha áldoztak, csak kökést volt szabad használniok. Herodotus mondja, 
hogy az egyiptomiak a bebalzsamozásnál kőkést használtak. > Midőn Hamilkár Spanyolországba volt 
menendő, kilencz éves fiát Hannibált megeskettette, hogy a rómaiakkal nem fog soha kibékülni, mely 
alkalommal balkezével megfogván egy bárányt, jobbjában tartott kökéssel áldozott.2

1 I I e r o d o t  B. 2. Kap. 86.
J (Polyb. III. cap. XI. 126.) Covn. Nép. ed. Keuch. Hannib. Cap. 2 not.
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Tudvalevőleg a kőfegyverek által ejtett sebek sokkal gyorsabban gyógyulnak, mint a réz vagy 
bronz által okozottak. Ez oknál fogva használtak Egyiptomban — hol az időben habár a vasat már 
ismerték — a körülmetélésnél kökést, tapasztalásból tudván azt, hogy a kő könnyen, ellenben a bronz 
veszélyes és nehezen gyógyuló sebeket okoz. Ennek folytán használnak a zsidók még mai napság is a 
körülmetélésnél kőkést. Más részt azonban épen a fennemlített körülmény nagy hátrányára szolgált az 
aggteleki barlang őslakóinak. Minthogy élelmök egy részét állatok húsa képezte, vadászatra voltak utalva, 
sokszor keserítette el őket az az eset, hogy ha bár nyiluk talált, azért még nem ölt, kölándzsájokat 
beszúrták ugyan az állat testébe, de az még se okozott rögtöni halált. Okúivá ezen, mind inkább begyako
rolták magukat a vadászat titkaiba s bizonynyal azon helyekre czéloztak, melyek sebzése által, az állat 
elvérzését idézték elő.

CSISZOLT KÖTÁRGYAK.
Ezeket jobbára a konyhahulladékok közt találtam, s könnyebb áttekintés végett alábbi rovatozott 

kimutatásban írtam le.

A MÁSODIK KIRÁNDULÁS ALKALMÁVAL LELT KÖTÁRGYAK TÁBLÁS KIMUTATÁSA
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Az imént leírt aggteleki kőtárgyak alakra a hont-megyeiekhez hasonlítanak. A két lelliely egy
máshoz való közelségét tekintve s hogy a tárgyak is ugyan azon kőzetekből készültek egy és ugyanazon 
nép és kor gyártmányainak tartom. Magyarádon csak az a különbség, hogy az ott talált csonttárgyak 
legnagyobb részben szarvasagancsból készültek, míglen Aggteleken eddigelé aránylag kevés szarvascsont- 
eszközt találánk. Úgy látszik, hogy e vidéket a szarvasok nem igen lakták.

A fenn elősorolt kővésőket leginkább hasított görbe nyélbe illesztették. A hasítékot háncscsal 
vagy bélhúrral összehúzták s a nyélhez erősítették. A hasított görbe nyél azon előnynyel bírt, hogy 
minél többet ütöttek vele, a kőszerszám annál inkább befészkelte magát.1 Görbe nyélbe illesztett kővésö- 
ket újabb időben a svájczi czölöpépítményekben találtak.-

Mind azt, a mit jelenleg érczeszközök segítségével könnyen eszközölhetünk, ősidőkben a 
kőkori emberek egyszerű kőszerszámaikra utalva, csak lassú s fáradságos úton érhették el. Minek követ
keztében, észtehetségók igénybe vételével a nehézségek elhárításán kellett fáradniok. Innen van, hogy 
mivel primitiv kőszerszámaikkal a nagyobb fatörzsöt nehezen vághatták volna le, a tűz segélyéhez épen 
úgy folyamodtak, mint mai nap a vad népeknél szokásos. Előbb lehámozták a fa kérgét, aztán tüzet 
raktak belé, miáltal a fának egy része megszenesedvén, azt könnyen kivágták, s ezen eljárásukat mind
addig ismételték, míg az illető fa le nem döntetett. Ez eljárásról hírfában talált több ily módon levágott 
fa tanúskodik. Minthogy Aggtelek völgyeit egykor tavak borították, a barlanglakók bizonynyal ép úgy 
használták fel annak előnyeit, a mint ezt mai napság a műveltség alacsonyabb fokán álló népeknél tapasz
taljuk. Lehetetlen, hogy azon nép, mely földmíveléssel foglalkozott, s melynek házi állatjai voltak, 
hallal bővelkedő tavaiban ne halászott volna, ügy de a halászat bizonyos szerszámok ismeretét tételezi föl. 
Vonatkozással erre, ugyancsak Helvétia turfaleleteire utalok, hol az őslakók csolnakjait megtalálták. Ezek 
egyszerű szerkezetük által tűnnek ki. A fatörzs két végénél, gyökereinél és koronájánál elegyengetve, 
belsejét tűz segélyével a fenn írt módon kivájták, főleg arra fordítván figyelmet, hogy a kivájt fatörzs egész 
hosszában tartsa meg egyensúlyát. Magától értendő, hogy csolnakaik elkészítésére kővésőket használtak, 
mely munkálatnál leginkább a keskeny (Sclnnalmeissel) s a völgyelő véső (Hohlmeissel) szerepelt.8

Lószerszámaikkal készítették el az őslakók kunyhóikat. Valószínű, hogy volt idő, midőn az 
aggteleki őslakos künn a szabadban — a tó partján — sárral tapasztott kunyhójában lakott, s csak 
szükség esetén rejtőzött el a barlang sötét üregeibe. Állításom lehetőségének bebizonyítására analog 
példákat hozok fel. Erről egyéb leleteink közöl a magyarádi kőkori telep tanúskodhatnék. Ott eszközölt 
ásatásaim eredményét a Századokban írtam le. Alul a vízirányos fekvésű padozatot (Estrich) erősen 
lesúlykolt agyag és mészkőkeverék képezte. Ezen feküdt a különféle nagyságú faanyagot borította sártapasz; 
az 1 %i-tői 4 %i-ig vastag vesszők egykori alakját látni a tapaszban, tűz által a fa elégett ugyan, de mint 
szén és hamu megmaradt. Elöfordúlnak itt agyagból gyúrt czifrázatok, melyekkel kunyhóikat díszítették, 
miből viszont az következik, hogy a kőkori emberek ezek készítése által tették le az építkezés ornamentiká
jának első alapkövét. Egyébiránt, úgy látszik, hogy még a bronzkor idejében is sárral tapasztott kunyhók
ban laktak. Erről Pilin tegyen bizonyságot. Itt a föld felszíne alatt megközelítőleg egy méter mélységben 
kerek alakú lakok padozatára akadunk, melyet most egynegyed méter vastagon az egykor vesszőkre feni 
sártapasz fed. Az itt készült sártapasz-czifrázatok a magyarádiaklioz képest némi előmenetelt mutatnak 
mert míg amott csupán egyenes bemélyedésekkel díszítettek, itt már geometriai alakokra találunk. 
Ezen tapasztalataim szolgáltak Aggteleken irányadóul, midőn a barlang környékét e tekintetben meg
vizsgáltam. Közel a barlang bemenetelénél, sikerült egyik munkásomnak 120 %  mélységből néhány sár
tapaszt kiemelnie, melyek a favesszők egykori'bélyegét még magokon viselték. E sártapaszok mellett 
néhány kővésötöredéket találtunk.

1 .Dänemarks Vorzeit durch AUerthümer und Grabhügel beleuchtet» von J. A. W ousaae, aus dem dänischen über&etxs 
von N. B krtki.sen. Kopenhagen 1844. 10. lapon. * Ugyanott 10— 11. lapon.
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Tekintve, hogy az aggteleki barlanglakók a míveltségnek nem legalacsonyabb fokán álltak s 
maga a barlang gazdag lelhelynek bizonyult, különös, hogy itt sem a régibb, sem az újabb kőkor ide
jéből a vésésnek és faragásnak legcsekélyebb nyomára sem akadánk. Különben e tekintetben a belgiumi 
barlangok is szegények. Csak Pont-a-Lesse környékén, a Magrite barlangban sikerült Dupontnak szarvas
agancsra vésett két kis emberi alakot ábrázoló rajzot találni. Nincs ez így a dél-francziaországi barlan
gokban, a hol számos faragott és ki vésett tárgyakat találtak. E tekintetben Périgord bizonyult leggazda
gabbnak. Lartet ezt az éghajlatnak tulajdonítja.

AGYAGMÍVESSÉG.
Hogy az agyagmívesség története az emberiség legősibb korában kezdődött, régészeti ásatások 

nyomán kétséget többé nem szenved. Eddigelé hazánkban palieolithkorbeli agyagmíveket ha találtak 
is, azokat figyelmen kivül hagyták s az agyagmívességet a neolithkorig vitték, azon hiedelemben, hogy 
Magyarországban a régibb kőkor idejében agyagedényeket nem készítettek.

A legújabb időnek jutott osztályrészül ama sötét ismeretlen tér, az emberiség őskorának leírása, 
melyről a történelem adatokat nem jegyzett fel s egyedül traditiókból szőtt mesék jutottak hozzánk. Ugyde 
ezekre, mint alap nélküli adatokra biztos tényeket emelni nem lehetvén, a régészetnek jut vala feladatául 
e sötétséget ásatások nyomán felállított tételek által mindinkább felvilágosítani.

Kutatásaink kiderítették, hogy az agyagipar az emberiség legősibb koráig vihető fel. Minthogy 
pedig a barlangokat már legrégibb időkben emberek lakták, s azok nekik egész a legújabb időkig mene
dékhelyül szolgáltak: az agyagmívességet ott keletkeztétől a legutóbbi időkig látjuk képviselve.

Valamint a természet alkotásában az alakzatok egymás után képződtek, eleinte az egyszerűek, 
aztán az összetettek, úgy fejlődött ki az emberek ékítés iránti hajlama is. Az ősembereknek a természet 
maga szolgáltatta díszítéseikre a mintákat. A siluri képletekből a graptolithák egyszerű és összetett alak
jából tanúihatták meg a szigszeg, egyenes és görbe, valamint a spirális formákat. A köröket az orthoceras 
annulatum és a cyrtoceras fiexuosum szolgáltatták. A goniatitok (goniatites spluericus) őket a szögletes 
és a ceratiták a szögleteknek fürészes vonalzatokba való átmenetére tanították.

Az aggteleki barlangban az agyagmívesség fejlődésének egész lánczolatát képviselve látjuk. 
Az agyagtárgyak jobbára a konyhahulladékok közt fordúlnak elő.

A barlangi medvecsontokkal primitiv készítésű, simított, ékítménynélküli edénytöredékekre 
akadtunk. Az itt talált töredékek arra mutatnak, hogy az edényeket előbh napon szárították, aztán nyílt 
tűznél keményítették meg. Feltűnő vastagságuk daczára igen törékenyek, kivül-belül ugyanazt a színt 
mutatják; minthogy pedig úgy belsőleg, mint külsőleg feketés színűek, a gyurma közé égetés előtt alig
hanem zsírt vegyítettek, a mint ez Peruban mai napság is szokásos. A paheolith-kori lakosoknál tehát 
nemcsak a korong, de még a zárt kemenczékben való égetési mód is ismeretlen volt. Az edényeken nem 
látni semmi czifrázatot, s azok az agyagmívesség legkezdetlegesebb jellegét viselik magukon.

A másodsorú vázak mellett lelt edények vagy egészen simák, vagy egyenes, mély vonaldíszekkel 
ékesítettek, s a mint Virchow is igen helyesen észlelte1 a gyurma közé apróra vagdalt szalmakeveré
ket tettek.

Az első sorú vázaknál már pontok s görbe vonaldíszek is előfordúlnak.
A Csontházban ízletesb ékítményekkel ellátott s jobban kiégetett, jobb minőségű gyurmából 

készült edények alantabb rétegben feküdtek, míglen a ki nem iszapolt, szemcsés agyagból rosszúl kiégetett 
edények felül találtattak, miből azt következtetem, hogy az agyagmívesség egy időben hanyatlott. Erről

1 Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Sitzung vom 21. Juli 1877. Bericht. 41—52.1.
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hazánk egyél) leleteinél már történt említés,1 midőn többek közt egyik kutatónk így ír: «Másrészt 
régen elismert tény az, hogy mi sem volt ingadozóbb, mint a fazekasipar fejlődése az őskorban. Azon 
hosszas nyugalom, melylyel ez őstelepek az említett ipar fejlődését szükségkép maguk után vonták, ezzel 
ellenkezőleg a későbbi zivataros korszak, mely a lakhelyeket elpusztítá, kétségkívül hanyatlással kellett 
hogy járjon. Es valóban, a mi őstelepeink kezdetleges kő- s bronzszerszámai mellett első tekintetre fel
tűnnek azon sokszor papirvékony, kivül-belül fényesre csiszolt falazatú edénykék, melyek a későbbi vaskor 
graphitos stb. fajú edényeit magasan túlszárnyalják.»

Hogy már az újabb kőkorbau tetszetős edényeket készítettek, nemcsak az aggteleki, hanem a 
inagyarádi lelhelylyel is bizonyítom, sőt merem állítani, hogy azok úgy alakjokat, mint ékítményeiket tekintve 
jobb ízlést mutatnak, mint azt sok vaskorszakbeli sírban lelt, feketére fényezett, kavicsos gyurmájú s rosszúl 
kiégetett, öblös, nagy alakú edénynél tapasztaljuk. Egyébiránt az újabb kőkori edényekre nézve fenn előhozott 
állításaimat más országokban is észlelték. így többek közt Hellwald a következőket írja: «Eine ganz beson
dere Aufmerksamkeit verdienen die Geschirrscherben primitivster Form, die ihrer Menge nach mit den 
Feuersteinscherben wetteifern. Sie sind ausnahmslos mit der Hand gefertigt, zeigen aber trotz aller 
Hoheit eine oft überraschend einfache Schönheit der Form, welche den Formsinn fast als ein Angebinde 
der Natur an die Menschheit erscheinen lässt. Das Material ist Lehm, wie er sich überall findet mit groben 
Sand gemengt; eigentlich gebrannt erscheint keiner. Auch fehlt es den rohen Geschirren nicht an 
Ornamentik in Gestalt von Läufen und Schnüren oder von regelmässig an einander gereihten Punkten, 
die etwa mit einen Fuchszahn eingedrückt sind, und in Zickzacklinien über den Bauch des Gefässes 
laufen. Die inwendige Glättung der Geschirre geschah, wie es scheint, mit der Flussmuschel. (Unio.)»

Hellwaldnak osztozom abbeli nézetében, hogy a kőkori lakók az edényeket folyóvízi kagylókkal 
simították. Erről tökéletesen meggyőződtem, mikor a Nagypitvarban egy még használat előtt eltört edény 
mellett több békateknöt találván, azoknak vonásait az edény hasas részén felismertem, fenekénél pedig 
egy mélyedést vettem észre, melybe az egyik kagyló egészen beleillett.

A Denevérágban, közel a medvecsontokhoz, a legízletesb ékítményü cserepeket találjuk. E czifra, 
jó gyurmából készült s jól kiégetett edények, alighanem IV. Béla király idejéből valók. Azon szo
morú időket hozzák emlékezetünkbe, midőn a pusztító tatárok kegyetlensége elöl a vidék összes lakos
sága barlangokba menekült. Szólnak e mellett nemcsak a népnél hagyomány útján fenmaradt mondák és 
mesék, hanem a régészeti tudomány alapjára fektetett következtetések, s azon körülmény, hogy 1750-ben, 
midőn a mesterségesen kővel befalazott Deneverágba hatoltak, ott elkorhadt ládákban többek közt ruha
foszlányokat s tatárjárás előtti pénzeket találtak.

Ezeknek felemlítése után áttérek az edényeken alkalmazott ékítmények, lyukdíszek, bütykök, 
fülek s fenekeik leírására.

A) É k í t m é n y e k .

1. Töredék az edény hasas részéből. Az 1 %, szélességű csipkézett pántlikának felső végén 
0-5%, átmérőjű kört és két oldalán egymásnak megfelelő 0 3 %» távolságra, egymástól fekvő éles kivágású 
félköröket látunk. Falának vastagsága 012 %.. Kívül barnás, belül feketére fényezett. Ha e töredék végei 
alulról egy vízszintes vonallal összeköttetnek, akkor egy 3 %  függélyes vonalat nyerünk, melyből az edény 
hasas részének 10 %  átmérőjére lehet következtetnünk. A Denevérágban találtatott, vegyest az ívezeti 
díszítésű edényekkel. (128. ábra.)

1 «Aich. Értesítő. XI. köt. 219. 1.
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2. Töredék az edény felső részéből. Peremét 0 5  %. szélességben egyenes.és szögleteket képező 
vonalkák ékítik. A csúcscsal lefelé álló sima háromszögek alatt sűrű vonalzatok halgerinczdíszt képeznek. 
Közepe táján a csúcsíves kapuzatot látjuk, melynek alján szögdíszek sorakoznak egymásra. Iíivül és belül 
fényes barna, törése sötétszürke, pereménél 0 2 %  s alsó részén Oo %  vastag. A Denevérág legfelső réte
gében találtam. (129. ábra.)

Iá9 . úbra.
3. Töredék az edény hasas részéből. Függélyes vonalkák alatt PC %  széles szalagban, víz

szintesen öt hullámvonal fut. Ezt függélyes két sima sáv követi. A heraldikáikig jobbnak jobb felől eső 
oldalán nagyobb ferdények, melyeknek minden másodikét kettős karczvonal díszíti, baloldalán kisebb 
ferdények láthatók. A balra eső sáv bal oldalán kacskaringós vonaldíszek sorakoznak egymásfelé. 
Közepe táján a nyolczas körívü kapuzat közepében 13 szélességű síma csúcsív tűnik elő. E töre
dékből számtanilag az edény hasas részének 17 %. átmérőjére lehet következtetnünk. Úgy külső, mint

181. úbru.
belső oldala fényezett, amaz barnás, emez fekete, erős törését gyurmája jó kiiszapolásának és tökéletes 
kiégetésének köszönheti. Felül 0-3, alul 0-7 %  vastag fallal bír. A Denevérágban találtatott. (130. ábra.)

4. Töredék az edény alsó részéből. Közvetlen a fenék felett két sorjával mélyen benyomott 
nagy pontok futják körül. A felső sorú pontok négy-négy függélyes és harántosan egymást érintő karcz- 
• onalnak szolgálnak támaszúl. Fenekénél már hasasodni kezd. Jól kiégették, 0-3 %, vastag, kívül és belül 
feketésbarnát mutat. E töredék után ítélve a fenék 6 %  átmérőjű volt. (131. ábra.)

13*



100 MÁSODIK KIRÁNDULÁS.

5. Töredék. Czifrázata egymásra sorakozott ívekből áll. Falának külső színe vörhenyes, belül 
sárgás, vastagsága 0-6 % .  A töredék után ítélve nagy edény lehetett. A jó gyurmából készült edényre 
kiégetés előtt a mázt vastagon rákenték.

6. Töredék az edény felső részéből. Fala felül 0-1, alul 0-4 %  vastag. Nyakát 0-4 %» szé
lességű sima szalag futja körül, mely szigszeg ékítménynyel van díszítve. Sűrűn egymást követő 
harántos vonalak a 2-4 %  szélességű harántos szalagra esnek, mely alatt szögleteket képező 
éles karezvonalak láthatók. Az edény kívül s belül fekete s jó égetésről tanúskodik. A czifrázatokat 
éles szerszámmal eszközölték. (132. ábra.)

7. Töredék az edény alsó részéből. Közvetlen a fenék felett por.tozatokból álló két kör felett 
harántos hét-hét egyenes vonal s végén kacs
karingók. Jól van kiégetve, kívül barna, belül 
fekete, törése hamuszínü, falának vastagsága 
0-2 %». (133. ábra.)

8. Töredék az edény hasas részéből.
Csúcsíves sima szalagokat, csúcsíveket képező 
vonaldíszek töltik ki. Kívül- belül és törése 
fekete, fényezett, jól van kiégetve, fala 03%. 
vastag. A Denevérágban találtatott. (134. ábra.)

9. Töredék az edény hasas részéből. A ha
rántos, széles és sima szalagokat éles eszköz
zel készített karezvonalak szegélyzik. Kívül s 
belül feketére fényezett, törése sötét hamu
szint mutat. Falának vastagsága 0-3%.. A De
nevérágban, a csúcsíves cserépdarabokkal ve
gyest találtatott.

10. Töredék az edény alsó részéből. Alul 
hosszúdad pontozatok képezte két kör, melyek 
felett ismételten öt-öt karczvonalból álló ékít
mény mellett harántos karezvonalak futnak.
Fenekének vastagsága 0-2 oldalfalainak 
0-3 ‘/»», fenekének átmérője 7 %,. Külső színe 
feketébe menő, belül világosbarna, fényes, jó 
kiiszapolt gyurmából készítették. Hasonlít a 
131. számú ábra alatt leírt cserépdarabhoz.
(135. ábra.)

11. Töredék az edény hasas részéből. Csúcscsal leálló ötös szögletdíszből két karczvonal függ 
le, oldalán sima csúcsívekkel, melyeken belül karezvonalak képezte csúcsívek emelkednek. Színe kívül 
barna, belül fekete, mindkét lapja fényezett, falának vastagsága 0-3 %., jó égetésről tanúskodik. A Denévér- 
ágban találtatott, a többi csúcsíves edényekkel. (136. ábra.)

12. Töredék az edény hasas részéből. A 0-8 széles szalagok heraldikai bal oldalról hat karcz
vonal, jobb oldalról ferdények, három sor hosszúdad pontozatok és harántos fekvésű 
karezvonalak környezik; 0-3%. vastagságú falának lapjai fényezvék, kívül sötétbarna, 
belül fekete, törése világoslfamuszínü. (137. ábra.)

13. Töredék az edény hasas részéből. Czifrázata karezvonalak képezte csúcs
ívekből áll. Színe kívül és belül sötétbarna, kívül ripacsos, belül síma felületű. Falának 
vastagsága 0-4 %*. (138. ábra.)

v*

ISO. 4bra.
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14. Töredék az edény alsó részéből. Harántosan egymásnak dűlő karczvonalak az edény feneke 
felé szögleteket képeznek; kívül fényezett fekete, belső fala barnás, falának vastagsága 0-3 fenekének 
átmérője G %.. (139. ábra.)

15. Töredék az edény felső részéből. Száját 4 vonal futja körül. A legalsóbb körvonalból liarán- 
tosan egymásra dűlő 01 %. mélységű vonalak leálló csúcsú szögleteket képeznek; következik az 1 %. széles
ségű sima szalag képezte szögdísz, melynek két oldalán, az előbbi czifrázat nagyobb méretben ismétlődik.

138 Ábra. 133. ib ra
Külső színe sárgásfehér, belső fala fekete,* törése sötétszürke, kivül-belül fényezett. Falának vastagsága 
U-5%., szájának átmérője 25%.. IJgy gyurmájára, mint kiégetésére kiváló gondot fordítottak. (140. ábra.) 
, ' . 16. Ép edény, a Denevérágban a többi cserepek közt találtatott. Felül szájánál, balról jobbra

8ZÚrU[hosszúdad pontozatok két sorjában futják körül. Az alsó sorpontozatból függőlegesen lecsüggő 
vonalak és ezek alatt ívezeti motívumokat láthatni. A sima felületű árkádok felváltva ötös és hatos íveze- 
teket rejtenek magukban olyaténkép, hogy a középben sima kapuzat tűnik elő. Heraldikailag első és

második, a harmadik és negyedik oszlopbolt közti üres térségben három-három pontból álló négysort képező 
zifrázatot látunk négyszeri ismétlésben. A második és harmadik árkád közti üres térséget felül két sor 

.ontozat és azon alul vízszintes vonalak díszítik. Úgy a pont, mint vonaldíszek 01%»-nél mélyebbek. 
Valamennyi edénytöredék közöl, ezt tartom a legszebbnek. Külső- és belső oldala fényezett fekete, falának 
vastagsága: szájánál 0-2, fenekénél 0-5 szájának átmérője 12 JA1 kiiszapolt gyurmáját, tökéletes 
iáégetését s ízléses motívumainak szerencsés kivitelét vevén tekintetbe, hazánk ősfazekasságának díszére 
válik. (141. ábra.)



MÁSODIK KIRÁNDULÁS.102

17. Hasonló az előbbihez, azzal a különbséggel, hogy 
töredék s az árkádok felett egyenes vonalak csürlökkel for
dáinak elő váltakozva.

18. Töredék. Egyenetlen karczvonalak képezte ékít
mények közt sima szalagokat látni. Falának vastagsága 
0-5 %t. Külső színe vörlienyessárga, belső színe barnás. 
(142. ábra.)

19. Edény. Díszes külseje következtében az agyag- 
mívesség kiválóbb példányai közé sorozandó. Méretei: 
magassága 24, szájának átmérője 15, s talapzatának átmé
rője 9%,. Fenekétől hasasodik, közepe felé legöblösebb, 
nyaka felé ismét szűkül. Nyakán, mely kifelé hajlik, nincs 
ékítmény. Három % szélességű fülei függélyesen csator
názottak. Köröskörül négy sorból álló csatornás körök, 
s alattok 0 5  %.-nyi négyszer ismétlődő függélyes ho
morú rövid vonaldíszek, követik egymást. Külső- és belső 
fala fekete, kívül fényezett, 0-5 %  vastagságú, fülé
nek belvilágossága 2-2—3 %». Találtatott a Csontház 
konyhahulladékai felső rétegében; mellette vaskés feküdt. 
(143. ábra.)

20. Töredék. Nyakát csatornázott vonalak futják körül. 
Legöblösebb részét 1*5 %  szélességű simára egyengetett 
tekercsek díszítik. Kívül fényes fekete, belül veres. Leg
öblösebb része 30 %  átmérőjű, falának vastagsága 0-5
A Csontházban a felső konyhahulladéki rétegben találta
tott. Rosszul van kiégetve. (144. ábra.)

21. Nagyobb töredék. Felfelé mind inkább táguló nyaka 
alatt 5-5%  szélességben húsz csatornázott körvonalból álló 
tagozatot s a legalsó csatornakor alatt felülről közepéig 
harántos vonaldíszü s közepétől aljáig sima, 9 %  hosszú
ságú, 0-2 %  szélességű domború ékítmény látható. Alját 
homorú csatorna díszítések töltik ki. Falának vastagsága 
nyakánál 0-7, kördíszes részénél 0 5, hasadásánál 1-2‘í«. 
Kívül fényes fekete, belül fényes barna mázzal van be
vonva. Törékeny gyurmájú. A Csontházban a konyha
hulladékok felső rétegében találtatott. (145. ábra.)
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22. Töredék az edény felső részéből. Nyakát, mely 3 %. széles
ségben felfelé mindinkább szűkül, tíz csatornavonal köríti, e felett 2-3 %  

szélességben a nyak ismét tágasabb. Nyaka alatt függélyesen csator
názott. Külső színe verhenyes, belül fekete, törékeny falának vastag
sága 0 3 % .  A Osontház konyhalmlladékainak felső rétegéből való. 
(146. ábra.)

23. Nagyobb töredék. A felfelé táguló nyaka alatti részt 5 CL  

szélességben 13 csatornakor futja körül; 2 %  hosszúságú függélyes 
csatornavonalak s ezek között négy egymás feletti félkör díszítik. Falá
nak vastagsága 0 5 C'm . Színe kivül fényes fekete, nagyon törékeny; a 
konyliahulladékok felső rétegében találtatott. (147. ábra.)

24. Nagyobb töredék. Alakra, színre s czifrázatra a 145. és 147. 
ábrákhoz hasonlít. Ennek is nyaka felfelé mindinkább tágul, 4-5%, 
szélességben, 10 csatornázott körvonala van. Nyakán alul ismét széle
sedni kezd s leglmsasabb részét 2-5%  hosszúságú függélyes csatorna
vonalak és hármas homorú szalagok díszítik. Ezeken alul az edény 
ismét hirtelen szűkül. Méretei: leghasasabb részének átmérője 23
a körcsatornák aljánál 20 % ,  nyaka felső részének 21 és alsó részének 
átmérője 15 %.. Színe belül barnás, kivül fényes fekete, ízletes külsővel bír, 
falának vastagsága nyakánál 0-3 %, leglmsasabb részénél 0-5 . Füle
csatornázott díszü, szélessége 2-3 %«, belsejének függélye 2 . Talál
tatott a Csontházban a többi irlás edényekkel. (148. ábra.)

25. Töredék az edény hasas részé
ből. Az árkádok belsejében hat karczvonal 
ugyanannyi kapuzatot képvisel. Heraldikai 
baloldalán lmrántos fekvésű ívezeti karczvo
nalak, felül hat függélyes és két vízszintes 
vonal közt ékítményét két sor pontozat és 
ferdények képezik. Színe feketére fénye
zett, jól van kiégetve, erős törésű. Az agyag- 
mi vesség nagyobb fokú fejlődésére mutat.
Falának vastagsága 0-5%. A Denevérágban 
találtuk. (149. ábra.)

2o. Töredék az edény felső részéből,
- 1  %  magasságú peremnélküli nyakát füg-

17. úl.i

148. ábra.
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gélyes karczvonalak ékítik. Nyakának alját egy vonal futja körül. Oldalait körded s harántós vonalak 
töltik be. Falának külső s belső színe sárgás. Jó gyurmából készítették és jól égették ki. Szája belvilágos
ságának átmérője 9 %». Falának vastagsága 0-6 %.. A Denevérág ívezeti ékítésü edényeivel találtatott. 
Ívóedényül szolgált, kidudorodó ömlője az a  betűvel jelzett helyen volt. (150. ábra.)

27. Töredék az edény hasas részéből. 0 6  <Jm szélességben függélyes karczvonalak 1 4  %  szé
lességű sima szalag s e mellett hét függélyes s harántós fekvésű karczvonalak következnek; alul kettős 
körékítmények láthatók. Falának vastagsága 0-4 % ,  színe hamuszínbarnás, kitűnő gyurmából van készítve 
8 tökéletes égetésen ment át. E tiszta s szépen készített cserepet a Denevérágban találtuk, ( ló i. ábra.)

151. ábra.
28. Töredék az edény hasas részéből. A nyak alatt 4-5 %  távolra egymástól négy függélyes 

gerincz három sima mezőt képez. A középső mezőn felső részének két oldalát három-három homorú gömb 
díszíti. Falának vastagsága 0-8 % .  Kívül irlával van bevonva és kifényesítve, belül barna színt mutat. 
A Csontház konyhahulladékai felső rétegében találtuk. (152. ábra.)

29. Töredék az edény (alkalmasint tál) nyakrészéböl. Heraldikai baloldalon harántosan egymást 
átmetsző vastag vonaldíszek mellett, jobbról egy végig lenyúló ferde dombor füldísz jelentkezik. Ez zsineg 
áthúzására nem szolgálhatott, mivel baloldalán levő nyílása kemenezébe tételekor nagy, hőség következ
tében összeforrt. Két %  távolságra tőle 2 %  hosszúságú s egymástól

1 CL  fekvő négy dombornyújtvány látható.
Külsőleg sárgás színt játszik, törése szürkés, 
jól van kiégetve, falának vastagsága 1 % .

A Denevérágban találtuk. (153. ábra.)

30. Töredék. Külső színe s falának vastagsága az előbb leírthoz hasonlít, azzal a különbséggel 
mégis, hogy felülete érdesebb. Czifrázata egymást átszelő, harántós karczvonalakból és ívekből áll. 
A Denevérágba való bemenetnél 5 %  mélységben találtatott. (154. ábra.)

31. Töredék. Czifrázata tíz kapuzati díszből áll, felül hullámvonalak láthatók. Törése sötét hamu- 
színű, kívül barna, belül fekete, mind két oldala fényezett, falának vastagsága 0-4% .  Találtatott a Denevér
ágban, egy nagy, lapos, kerekded csepegökö mellett, hozzá hasonló ékítményü edényekkel. (155. ábra.)

32. Töredék itz edény felső részéből, 0-6 %  szélességű homorú ékítménynyel. Falának vastagság* 
1 %, erős törésű, színe verlienyesbarna, a Denevérág előcsarnokában találtuk. (156. ábra.)
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33. Töredék egy edény felső részéből. Felül 2 karczvonal fut végig, alattok körded mélyedések 
tűnnek elő, középtájban egymásra támaszkodó, szögletet képező két karczvonalat párhuzamos vonalak 
oldaloznak. Kívül fekete, belül barnás, falának vastagsága 0-6 % ,  jó gyurmából van készítve és jól kiégetve. 
(157. ábra.)

34. Töredék egy edény hasas részéből. Czifrázata hasonlít a 160. számú ábrához. Mindkét olda
lának külszíne rózsaszínt játszik. Erős törésű, találtatott a temetkezési folyosóban, egy másodsorba teme
tett emberi váz fejénél.

35. Töredék egy edény nyakrészéből. Alkalmasint tál volt. Kivül-belül sárgásbarna, törése feketés, 
falának vastagsága 0-5 % .  Ékítését mélyen bekarczolt görbe vonalak képezik. E töredék ívhajlásából ki
számítva, szájának belső világossága 30 %» volt. (158. ábra.)

36. Töredék. Primitiv ékítését hegyes csonteszközzel mélyített görbe s egyenes vonalak képezik. 
Külső színe sárgásbarna, falának vastagsága 0-6 % .  (159. ábra.)V i

157. ábra.
37. Töredék. Találtatott a Denevérágban a czifra ékítményű edények mellett a 157., 158. és 

159. számú töredékekkel, 0 2 %  mélységű két hajlított vonal szögletbe fut, görbe vonalaktól oldalozva. 
Jól van kiégetve. Falának vastagsága 1 %», lapjai sárgás barna színűek. (160. ábra.)

38. Töredék egy edény felső részéből. Heraldikai jobb felén függélyes vékony csatornázott vo
nalak sűrűn sorakoznak egymás mellé, balra pedig domború 0-5 % . szélességű, egymástól 1-5 %  távol
ságra eső függélyes sávok láthatók. Falának vastagsága 0-5 %t, külső színe feketére fényezett, belső oldala 
s törése barnásveres, gyurmáját jól kiiszapolták és jól kiégették. Találtatott a Csontház konyhahulladékai
nak felső rétegében. (161. ábra.)

k i  AdOTELLEl B4KLAKU MINT ÖUKUIU TU1IKTÓ. 14
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39. Töredék egy edény alsó részéből. Boltozatok alatt lefelé mindinkább szűkülő négyes ívezetek, 
az árkádok közti sima térségen, mely a kapuzati csoportozatokat egymástól elválasztja, kettős vonalatokból 
alakított nagy V betűhöz hasonló jegy; felül czifrázatát ferdények, egyenes és görbe vonalak képezik. 
Kivül-belül fényezett, külső oldala barnás, belső lapja fekete. Falának vastagsága 0-4 Találtatott a 
Denevérágban. Ezen és hozzá hasonló edényeken épületek külső alakját utánozták. (1G2. ábra.)

40. Töredék egy bütykös edény hasas 
részéből; heraldikai baloldalán lefelé szé- 
lesbedö tizenhármas csúcsívezet közepét 
függélyes irányban hosszúdad pontok 
díszítik. Jobb oldalán rovátkolt és sima 
csürlök váltják fel egymást. Alattok czifrá
zatát négyegekből álló vékony szalag, egy 
sor harántos vonalzat, s alul függőleges 
iránybanéles vonalakkal kitöltött sávok 
képezik. Belül fekete, kívül barnás, 
úgy külső mint belső oldala fényezett, 
falának vastagsága 0-4 %. Találtatott a 
Denevérágban. (163. ábra.)

41. Töredék az edény alsó részéből.
Közvetlen feneke felett két sorjában mély 
s hosszas pontok futják körül. E mélye- 
déses pontok oly közel vannak egy
máshoz, hogy csaknem összeolvadnak.
A két oldalt sorakozott csatornás vonala

kat külső oldalukról egy-egy hullámvonal s belső oldalukat egy felülről lenyúló szögletékítmény környezi. 
Négy harántos vonal által három részre osztva, a középső mező sima, a felsőt és alsót harántos vonalak 
töltik ki. Kívül s belül feketésbarna, törése hamuszínü, falának vastagsága 0-2%.. (164. ábra.)

1U7 ib n

42. Töredék egy bütykös ivóedény felső részéből. Felül egy sor hosszúdad pont, alatta mély 
karczvonalakból alakított tömlő alakú görbék, sima szalagok, harántos vonalak, leiül egy czifra bütyöknek 
töve két sor pontozati s szögleteket képző vonaldíszekkel kiczifrázva, s alatta ívezeti motívumok láthatók. 
Kívül barna, belül fényes fekete. Egyenetlen vastagságú fala által tűnik fel, amennyiben felül 0-1 és 4 %» 
távolságra lefelé 0-6 %  vastagságú. A Denevérágban találtuk. (165. ábra.)

43. Egy alacsony kis tálacska töredéke. Kihajló nyaka alatt 0-1 c/m átmérőjű homorú gyön
gyökből álló füzér s 0-5%. mélységű horpacsok futják körül. A horpacsokat egy sima, gömbölyű, illegned-
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vesített csontvesszővel mélyítették a még nedves gyurmába; felülről tekintve félkört mutatnak. E tá- 
lacska 5 %  magasságú, szájának átmérője 10 s falának vastagsága 3 %, színe fekete, gyurmáját jól 
kiiszapolták, s erős törése jó kiégetésre mutat. Találták a Csontház azon helyén, a hol a többi irlás edé
nyeket. (1G6.— 167. ábrák.)

44. Töredék. Czifrázatát koczkás ostábla s 17 függélyes karczvonal képezi. Külsőleg sötét s 
belsőleg világos barna, gyurmáját jól kiiszapolták és jól kiégették, falának vastagsága 0 5  %». (168. ábra.)

109. Ábra. ábra. 170. ábra.
45. Töredék egy edény felső részéből. Közvetlen szájpereme alatt egymást összekötő voluták 

után két párhuzamos vonal közt, melyek közöl az alsó reczézett, hármas hosszúdad pontozatok tűnnek 
elő. Közepéről egy hosszas zacskóalakú ékítés csüng le, mely lefelé mindinkább szűkül s vonalakkal 
kitöltött haráutos szalagok díszítik. Felül falának vastagsága 0-3 % .  Belül feketére van fényezve, külső 
színe barnás. A Denevérágban találtatott. (169. ábra.)

46. Töredék egy edény felső részéből. Voluták, — vizirányos sima vonal — s karczpontozatok 
futják körül, alul ívezetek ékítik, fala 0 3  %. vastag, színe kívül barna, belül fekete. (170. ábra.)

171. ábra. 172. ábra.
47. Töredék egy edény hasas részéből. Igen díszes edény lehetett, oldalai feketére fénymázolvák, 

falának vastagsága felül 0*1, alul 0 4 % .  Heraldikai jobb oldalánál sima ívezetekböl, párhuzamos irányban, 
0-6 % szélességű szalagok vonulnak, a felettök való tért szigszeg, egy függélyes sima szalag s apró 
négyegek, közüket egymást átszelő vonalak által alakúit apró ferdények s az alattok elterülő mezőt halgerincz 
ékítménynyel díszítették fel. Találtatott a Denevérágban. (171. ábra.)

48. Töredék egy edény hasas részéből. A felülről lenyúló két-két görbe vonal által képezett 
tömlő díszt hosszas-körök, szigszeg s kettős hullámvonalak töltik ki. Ez edénytöredéken sima szalagok
kal oldalzott 14 ívezetből álló kapuzati díszt látunk. Falának vastagsága 0-3 színe fekete, oldalai 
fényezvék, a Denevér-ágban találtuk. (172. ábra.)

U*
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49. Töredék egy edény nyakrészéből. Külső színe barnás, törése fekete, állománya erős, 0-4 %, 
vastag fallal bír, öblösödést nem mutat. A Denevérágban találták. Felül szájánál az úgynevezett futó 

ebdísz (laufender Hund) s másodsorban egymással összekötött 
voluták futják körül. Alul többszörös karczvonalokból álló ka- 
puzati díszt látunk. (173. ábra.)

50. Töredék az edény nyakrészéből. Sarlódíszek alatt 
négy sorban hosszas pontok körítik, az utolsó sort leliajló vona
lak kötik össze a hét ívezetből álló kapuzattal. Külső és belső 
színe feketésbarna, gyurmáját jól kiiszapolták, erős törésű fala 
0-5 c/,n  vastag. A Denevérágban találták. (174. ábra.)

51. Töredék. Háromszögű czifrázatának csúcsát kiásás alkalmával letörték. A háromszögben 
felváltva sima és függélyes vonalakkal kitöltött négyegeket látni. Külső lapja barnás, belső lapja fekete, 
törése hamuszínü. Találtatott a Nagypitvarban. (175. ábra.)

52. Töredék egy edény nyakrészéből. Lapjai fényezett barnásfeketék, törése barnás, -fala felül 
0-1%., alul 0-3 %, vastagságú. Felül szájánál egymást függélyesen összekötő pontozatokat, alul 12 karcz-

173. áb ra .

vonal képezte kapuzati díszt, s az azt körülfutó sima szalagra harántosan támaszkodó úgynevezett hal- 
gerincz-ékítményt látunk. Találták a Denevérágban. (170. ábra.)

53. Töredék egy edény aljából. Vörhenyes színű falának vastagsága 0-6 % ,  törése vörhenyes 
színt mutat. Alul mélyre vájt pontozatok, felettük sűrűn egymás mellé sorakozott harántos és függélyes 
éles karczvonalak és pontok díszítik. (177. ábra.)

54. Töredék egy edény nyakrészéből. Harántos élét egymást szelő hullámvonalak képezte 
hosszkörök ékítik. Felül szájánál harántos vonalakkal kitöltött három szögdíszt látunk, jobbról alattok tíz 
ívezetből álló kapuzat emelkedik, balról félkörü vonalak alatt köröket tartalmazó volutákkal díszítették. 
Falának vastagsága 0-5 %, leül- s bel-oldala feketére fényezett, jó gyurmából készült, erős törésű, talál
tatott a Denevérágban hasonfajú edényekkel. (178. ábra.)

55. Töredék egy edény felső részéből. Falának vastagsága 0-6c/m , kivül-belül fekete; erős törése, 
gyurmájának tökéletes kiiszapolására bizonyít. Találtatott a temetkezési folyosó járdájának közepe táján mint
egy félméter mélységben. Szájpereménél rendetlen szigszeg, ez alatt párhuzamos futásit kettős karczvonal 
közt a fennebbi ékítmények ismétlését látjuk. A kettős karczvonalak képezte háromszöget szigszeg-sorok dí
szítik. A háromszöget sima keret fogja körül,és ezt nyolezas karczvonalak szögalakban oldalozzák. (179. ábra.

50. Töredéke egy csupor-alakú edénynek. Magassága 10, falának vastagsága 0-2 Külső 
lapja barnás, belül feketére fényezett, törése világos hamuszínbe menő, gyurmáját jól kiiszapolták, töké-
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letesen kiégették. Leihelye a Denevérág. Czifrázata igen díszes. Felül száját hullámvonal s öt sor egymásba 
folyó pontozatok ékítik. Alattok tízszerezve fordul elő a csúcsíves kapu, melynek közepében szakadozva hat
szor négy-négy egymással összefolyó pontozat jelentkezik. A csúcsíves kapu az edény fenekéig ér, melyen 
pontozatokból összefüggő két körvonal közt szakadozva három-három egymással összefüggő vesszőcske 
fordúl elő. A kapuzat heraldikai jobbján a meander egyik szép változatát látni, balján két sorban össze
függő spirálisok alatt rovátkolt és sima ferdény-sorok váltják fel egymást. (180. ábra.)

57. Töredék egy nagyobb bütykös edény középrészéből. Falának vastagsága 0-4 Kivül barnás, 
belül feketére fényezett, törése hamuszínű. Jó gyurmából van kiégetve. Többszörös csúcsívczetü vonalakat

ISO. á b ra . I b i .  áb ra . >83. ábra.

hasonló alakú sima szalag környez, vízirányos fekvésű sávoktól oldalozva, melyek pontozati vessző és 
halgerincz ékítményekkel töltvék ki. Úgy ez mint a 163. számú cseréptöredék a czifra négy lyukú bütykös 
ivó edényhez tartozik. (181. ábra.)

58. Töredék. Falának vastagsága 0-4%., törése erős, színe szürkésbarna, a karczvonalak képezte 
hegyes szöget ferdények töltik ki. (182. ábra.)

59. Töredék egy edény alsó részéből. Falának vastagsága 0-3 % .  Úgy oldalai mint törése hamu
színbe menők, erős állománya jól kiiszapolt gyurmára és jó kiégetésre mutat. Fenekét kimért távolságra 
hosszkörök futják körül; felettök egymással összefüggő, beliajlott oldalú, harántos vonalakkal kitöltött

1 8 i. á b ra . 185. á b ra . lb<i. ábra.

hegyes szögek alakúinak, sima szalagoktól akként körülfogva, hogy azok öt megfordított árkádot képezvén, 
mindegyikben hat nagyobb s hat kisebb gömbölyű ívezetet látunk. Különben a megfordított kapuzati dísz 
ritkán fordúl elő, csak négy példánynál észleltem. Ha ily edény szájjal lefelé fordíttatik, igen díszes 
építési motívumokat ábrázol. (183. ábra.)

60. Töredék egy edény nyakrészéből. Külső s belső lapja feketésbarna, törése szürke, falának 
vastagsága 0-5%,. Jól van kiégetve s jó gyurmából kiiszapolva. A száj peremét függélyes vesszők díszítik, 
alattok kigyóalakok, egy hullámvonal középben a függélyes szalagot, melyet harántos vonalak oldalaznak 
két részre osztja. A Denevérágban találtatott. (184. ábra.)

61. Töredék. Kivül barnás, belül és törése fekete, fala 0-4 %  vastag. Felül szögeket képező 
karczvonalak lejebb göinbölyded alakot vevén fel, azt felmentökben is megtartják. (185. ábra.)

62. Töredék. Külső-belső lapja feketésbarna, törése szürkésbe menő, falának vastagsága 0‘3 
A Denevérágban a többi cserépdarabolíkal szedtük fel. Czifrázata ívezeti motívumokból áll. (186. ábra.)
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G3. Töredék egy nagyobb csuporféle edény felső részéből. A töredék ívezeti szelete után az 
edény szájának átmérőjét 22 cinre tehetjük. Külső s belső színe barnás, falának vastagsága 0-5 %*, gyúr- 
máját jól kiiszapolták, s erős tűzben égették ki. Valamint az ívezeti edény, úgy ez is fületlen tál volt. 
Szájperemét kettős vonalak képezte kis-félkörök mint guirlande-dísz futják körül, felettök ívhajlások s 
alattok barántos vonalak tűnnek elő. Ezek után két sima szalag következik, kajmós vonalakkal kidí
szítve. A középen hatsoros vonalú ívezetet látni. A kapuzatot egy oldalról ferdények, félkörök s hason 
irányú karczok, más oldalról a megszakított szár végén palmette-dísz ékítik. A levél-ékítmény mellett egy 
második kapuzat volt. (187. ábra.)

64. Töredék egy edény alsó részéből, jól van kiégetve, falának vastagsága 0-4 %. Kivül-belül 
íeketésbarna s törése sötét-hamuszínü. Czifrázata: fordított gömbölyű hármas ívezetek párhuzamos vona
lakkal oldalozva; fenekét vesszőcskék köritik. A Denevérágban találtuk. (188. ábra.)

G5. Töredék, jól kiiszapolt gyurmából 0-3 %  vastag fallal, törése és külszíne fekete, lelhelye 
a Denevérág, czifrázata: mély bevájás által élesen kidomborodó többsorú szigszeg s alul hét ívezetböl álló 
kapuzati dísz. (189. ábra.)

183. ábra.

GG. Töredék egy bütykös ivóedény nyakából. Falának vastagsága 0-8 %t, törése hamuszínü. 
felettébb kemény állományú, úgy kül- mint bel-lapja sárga mázzal bevont, 3 %» magasságú nyakát felül 
három barántos vonallal ékített háromszög és tövét egyenetlen futású, mélyen bevájt 3 vonal díszítik; 
letört bütyke felett egy kordéd vonalnak nyomai ismerhetők fel. Találtatott a Denevérágban. (190. ábra.)

67. Töredék. Falának vastagsága 0*2%». Külsőleg barnás, belül fekete, erős törésű; kettős 
vonalak által képezett szögdíszben kigyóalakok tűnnek elő; a szögdíszt két oldalról sima szalag kereteli s 
végein barántos vonalak láthatók. A Denevérágban találtatott. (191. ábra.)

G8. Töredék. Falának vastagsága 0-4 jól van kiégetve, belső lapja feketére fényezett, külső 
lapja barnás, czifrázata csak annyiban különbözik az előbb leírttól, a mennyiben a szögdíszt kigyóalak- 
zatok helyett barántos vonalak töltik ki. (192. ábra.)

G9. Töredék egy edény felső részéből. Találtatott a Denevérágban. Mindkét lapja s törése fénye
zett fekete, jól kiiszapolt gyurmából készítetett, törése erős, falának vastagsága 0-3—0-5 %i közt vál
tozik, szájának belvilágossága 17 %  volt. Felül 1 <U  távolságra két sorban hosszas mély pontok futják 
körül. A kilenczes ívű kapuzatot ívalakban pontok szegélyzik és szigszeges vonalak oldalozzák. A kapu 
belsejében függőleges irányú vesszőcskék díszítik. (193. ábra.)
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70. Töredék. Kitűnő gyurmából készítve, jól kiégették, kivül s törése barnába menő, belül fénye
zett fekete, falának vastagsága 0-4%.. Czifrázata sima keretek közt harántos vonalak, mélyített pontozatok 
s különféle vonalzatú díszekkel kitöltött vízszintesen egymásfölé sorakozott sávokból áll. (194. ábra.)

71. Töredék egy edény aljrészéből. Kivül barnás, belül fekete, falának vastagsága 0-2—0-5%. közt 
változik. Czifrázatát a fenekét körítő függélyes vesszőcskék és a sima szalagok közt szögekbe menő vona
lak képezik. (195. ábra.)

72. Töredék egy edény alsó részéből. Erős törése jól kiiszapolt gyurmára mutat, színe barnás
fekete, falának vastagsága 0-4 %. Fenekét két sor, egymásba folyó vessződísz közé, egymás fölébe rakott 
két-két pont, a kilencz-kilencz függélyes mélyre vájt vonal közét ismételten hármasával összeforrt kilencz 
pontdísz, és szélén, egy függélyes fogazott s vízszintesen futó vonalak ékítik. (190. ábra.)

73. Töredék egy edény felső részéből. Falának vastagsága felül 0-2, alul 0-4%. Színe feketésbarna, 
szájtöredékének körzete kiegészíttetvén, 11 %  átmérőt nyerünk. A Denevérágban találtatott. Felül a két- 
két karczvonal képezte szalag közét ugyancsak kettős vonalak által képezett háromszög és négyegek 
töltik ki; kilenczes csúcsívü kapuzatát sima szalag kereteli, e mellett, hason irányban 5 karczvonal 
fekszik 4 vonalból álló sarló czifrázatokkal oldalozva. (197. ábra.)

74. Töredék egy nagyobb tál felső részéből. Ez igen díszes edénynek úgy külső mint belső 
lapja s törése fekete, pereménél 0-2, egyebütt 0-5 %  vastag fallal bír. Találtatott a Denevérágban, vegyest 
a többi hason díszítésű edényekkel. Úgy ornamentalis idomait valamint gyurmáját s kifogástalan kiége-

l'JS. ábra.

tését tekintve, a mai keramikának is díszére válnék. A tiszta kivitelű munka s az akkor dívó ékítmé
nyekből alkotott compositió, ügyes kézre mutatnak. Peremét önálló apró körök futják körül. Alul 11 vonal 
körded alakban ívezeti díszt képez, melyet hason alakú sima szalag keretei, halgerinczezel, két egymást 
szeldelö hullámvonal alakította hosszúdad körrel, s a görbe vonalú meanderrel oldalozva. (198. ábra.)

75. Töredék egy edény felső részéből. Külső lapja barnás, belső oldala feketére fényezett, erős 
törése jó kiégetést bizonyít, falának vastagsága 0-5 Hornyolt vonalakkal díszített letört nyakának 
tövét 0-5 %  távolságra egymástól három sor homorú gyöngy futja körül; az utolsóból függőlegesen 
három-három sort képezve, öt-öt mély gyöngy mint függő ékítmény csüng le, a közöket pedig szigszegek 
díszítik. (199. ábra.)

'• 76. Töredék. Falának vastagsága 0-5 %. Úgy külszíne mind törése fekete. Függőlegesen két 
egymás mellett futó szalagot egy oldalról egymást szeldelö, s más oldalról harántos karczvonalak olda- 
loznak. (200. ábra.)
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77. Töredék. Belül fekete, kívül barnás, mindkét lapja fényezett, falának vastagsága 0-2%,, erős 
törése jó gyurmára és tökéletes kiégetésre mutat. Két egymásra függélyesen fekvő szalag derékszögét 
vonal- és pont-díszek töltik ki. (201. ábra.)

78. Töredék egy tál felső részéből. A 187. számmal ugyanazon edény töredékeit képezik. 
(202. ábra.)

79. Töredék egy edény felső részéből. Felül ötszörösen egymás felett futó hullámvonal alatt görbe 
vonalzatú díszek láthatók. Külszíne fekete, törése hamuszínbe menő. Falának vastagsága 0-3 % .  (203. ábra.)

80. Töredék. Az 1 %  szélességű sima szalagot egy oldalról lialgerinczdísz, más oldalról párhu
zamosan futó vonalak ékítik. Küllapjának színe barnába menő, beliapja feketésen fényezett, törése hamu-

801. ú t r a .  A lii. ú t r a .  10?. ú t r a .  A lt. ú t r a .  503. ú t ra .  500 . ú t ra ,

Színű, falának vastagsága 0-3 . Úgy gyurmájának kikészítése, mint kiégetése, az agyagmívesség na
gyobb fejlődéséről tansúkodik. A Denevérágban találtuk. (204. ábra.)

81. Töredék. A 0-5 %  szélességű szalagot heraldikai jobb felől lialgerinczdísz s balról egymást 
átmetsző vonalak képezte ostábla kö rnyezik. Külszíne fekete, törése sötéthamuszínt mutat, a Denevér
ágban találták, falának vastagsága 0-3 %», gyurmája jól van készítve és tökéletesen kiégetve. (205. ábra.)

82. Töredék. Motívumai hasonlítanak a 187. és 202. sz. alatt előforduló edények czifrázatához 
s valamint azok, úgy ez is a Denevérágból valók. (20G. ábra.)

V*

507. á b ra . 809. ú t ra .

83. Töredék. Czifrázata: 14 ívezetü kapu, melyet sima tér keretei; mellette egy 0-2 %  széles
ségű sáv vonul végig, szigszegdíszszel, — egymásba folyó hosszúdat! körökkel — és függélyes vonalak
kal oldalozva. Találták a Denevérágban. Fekete külszínét szép fényezése emeli, törése .szürkés, falának 
vastagsága 0*3%». (207. ábra.)

84. Töredék egy edény felső részéből. Közvetlen a szájpereme alatt levő tekervényes vonaldíszt, 
két sorjában szakadozott vonalkák futják körül; a hét ívezetü kapuzatot egy oldalról sima szalag s függé
lyes vonalak, más oldalról öt vonalú sarlódíszek környezik. A Denevérágban találták, kivül-belül barnás
fekete, falának vastagsága pereménél 0-3, alul OG % ,  jó gyurmából készült s jól kiégették. (208. ábra.)

85. Töredék egy edény hasas részéből, színe vörhenyes, falának vastagsága 0-5 %». A Csontház 
konyhahulladékai közt találtatott. Czifrázata: az egyik sima szalagot két oldalról függélyes vonalak, a 
másik sima szalagot középben szabálytalan pontozatok díszítik. (209. ábra.)



80. Töredék egy csupor alakú nagyobb edényből. Találtatott a Denevérágban. Kivül-belül fénye
zett barnásfekete, falának vastagsága 0 3 %i, erős törésű; egyike azon edényeknek, melyek szép compositió- 
ját és sikerült kivitelét tekintve, az akkori agyagmívességnek díszére válik. Két magasan felnyúló, egy
mást összekötő, hatvonalú csúcsíves kapuzat felett, hajlott vonalak képezte szögből hármasával 6 pont 
csüng le ; a kapuzatokat egymástól elválasztó szalag felső részében látjuk, a hajlott vonalú szöget, mely
ből hatszoros ismétlésben öt-öt pontból álló keresztdísz tűnik elő. (210. ábra.)

87. Töredék. Színe barnásveres, falának vastagsága 0 ’% % .  Czifrázata: harántos vonalak mellett 
futó szalag, függélyes és vízirányos pontsorokkal. (211. ábra.)

210. fclira. 215. á b ra . 213. áb ra .

88. Töredék egy edény felső részéből. Fala 0 2 %  vastag, színe feketére fényezett, erős törése jó 
kiégetésre mutat; a Denevérágban találták a többi ívezeti díszít edényekkel. Peremét felül egy sor vessző 
s két sor pontozat leürítik ; a heraldikai jobbról egy kapuzat íveinek részletei ismerhetők fel; a sima szalagot 
függélyes vesszőcskék ékítik és három kördedvonal felett hajlott vonalú kettős szögdísz látható. (212. ábra.)

89. Töredék. Találtatott a Denevérágban, a medvecsontok felett. E durva edénydarabot napon 
szárították. Falának vastagsága 1-3%». A rézsútos irányban egymás mellett futó, 0-8 széles és 0-5i ,n mély 
két csatornadísz újjal való benyomással készíttetett. Ennél primitívebb készítésű edényt nem találtunk. 
Az átmeneti paleolithkorból való edények közöl egyedül ez volt kiczifrázva. (213. ábra.)

21<i. áb ra . 217. á b ra . 214. ábra.

90. Töredék. Találtatott a Denevérágban. Színe kívül és belül fekete, falának vastagsága 0-3 %  • 
Czifrázata: karczvonalakkal kitöltött vízirányos és függőleges szalagok. (214. ábra.)

91. Töredék egy edény alsó részéből. Úgy külső mint belső oldalabarnáshamuszín, jó gyurmából 
van égetve, falának vastagsága 0-4 % .  Alját 0-5 % távolságra egymástól 0-5 %  hosszúságú vesszőcskék 
veszik körül, oldalát hatos számmal elöfordúló harántos karczvonalak, részint szögleteket képezve, részint 
mint lefüggő szalagok s egymás felett 2 %  hosszúságú vesszők töltik ki. (215. ábra.)

92. Töredék egy edény felső részéből. Találtatott a Denevérágban. Falának vastagsága 0-6— 1-2%» 
közt változik; erős törése jó gyurmaanyagot és tökéletes kiégetést bizonyít, külső- s belsőleg hamuszínü. 
Czifrázata: kördedvonalak (alighanem kapuzatnak részletei) s négyszer négyes pontozati ékítmény. (216. ábra.)

93. Tálacska. Magassága 5-2 %», szájnyílásának átmérője 15 % .  Kifelé hajló nyaka 2 4  %  

magas. Színe fényes fekete, jó gyurmából készítették. A Csontház konyhahulladékai közt találtuk. Nyaka
15A Z  A U U T A L k U  U A H U M U  M IN T  Ú8K U K J T K M A IÖ .
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alatt 1 %i vastag botdísz futja körül, mely függélyes hornyolt vonalakkal, s hét sűrűn egymás mellett 
víziráuyos fekvésű homorú gyöngygyei van ékesítve. A czifrázat alatt az edény hirtelen összehúzódik és 
feneket képez. (217. ábra.)

94. Táltöredék. Falának vastagsága 0 4  . Törése barnába menő, kívül és belül fekete, külső
oldala fényezve volt. Találtatott a Csontház konyhahulladékai közt. Nyakát apró, homorú gyöngydíszek 
alatt hét hornyolt vonal köríti; 1*5 %i szélességben lefelé mindinkább tágul. A botdíszt felül 12 gyöngy
ből álló sor és alul egy alig kiemelkedő bütyök díszíti. (218. ábra.)

95. Töredék. Jól kiiszapolt gyurmából jól kiégették. Törése liamuszínü, színe sárgás, falának 
vastagsága 0-3 %. Találtuk a Denevér ágban. Czifrázata: tizenkettős ívezotböl áll, melynek közepén 
pontozott húzások láthatók. (219. ábra.)

96. Töredék egy edény nyakrészéböl. Ez erős törésű edény külsőleg feketésbarna, törése hamu- 
szinü, falán 0-4%i, szájánál 0-2%. vastag. Három sor pontozat alatt harántos futású 0 3  %  széles sávokat 
látunk, melyek felváltva simák vagy futásukban ellenkező irányban rovátkoltak. (220. ábra.)

ül. á b r a .

97. Töredék egy edény nyakrészéböl. Felettébb erős törésű, külsőleg fekete, törése vörhenyes- 
barna. Falának vastagsága 0-4 %.. Szájpereme 0 2 %  vastagságú. Találtatott a Denevérágban. Ékítmé
nyét fonadékok s görbe meander képezik. (221. ábra.)

98. Töredék egy edény alsó részéből. Találták a Denevérág kapuzati díszü edényei közt. Színe 
kívül barnás, belül fekete, erős törésű, belső oldala fényezve volt, falának vastagsága 0-3%.. Egy vékony 
szalag két részre osztja, egyik részét sima s rovatékolt csürlök, másik részét 9 vonalú kapuzat és annak 
közepét három-három pont dísziti. Fenekét három sor pontozat futja körül. (222. ábra.)

99. Töredék egy edény nyakrészéből. Falának vastagsága 0-4 Hm, külső lapjai világosbarnába s 
törése sötétszürkébe menők; lelhelye a Denevérág. Felül a kettős kis-félkör dísz felett három-három ívszel- 
vényt s alatta harántos karczokat látunk: a 0-7 %  szélességű szalagban két kajmójú vonal tűnik elő; 
a hat-hat éles vonal által képezett hegyes szöget görbevonalú meander s apró ferdények töltik ki. Ugyanazon 
edény részletét képezi, a melynek töredékei a 187. 202. számok alatt leírvák. (223. ábra.)
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Hl. áb ra .

103. Töredék egy lyukas bütykü ivóedény nyakrészéből. A 30. számú cseréptöredéktől abban 
különbözik, hogy nyaktövét nem három, hanem négy karczvonal futja körül, s nyakát függélyes karcz- 
vonalak nem csoportosan elkülönítve, hanem szabálytalan távolságra egymástól czifrázzák. Jól van 
kiégetve, színe sárgásfehér, falának vastagsága 0-6 %». (226. ábra.)

104. Töredék egy edény alsó részéből. Szabálytalan és mély karczvonalú fordított kapuzati ékít
ménye közvetlen fenekétől kiindulva sima felületű boltívein belül ismétlődik. A közöket szabálytalan 
futású vonalak töltik ki. Kivül és belül sárgás mázzal van bevonva. Erős törése szürkés színt mutat. Fene
kénél 1-5 és oldala 0-4 CU  vastag. (227. ábra.)

100. Töredék egy edény felső részéből. Felülete egyenetlen. Úgy kivül mint belül téglaszínű 
veres, törése fekete színt mutat, eléggé jól van kiégetve, kavicsszemcsés gyurmából készült. Találtatott a 
Csontház konyhahulladékai között. Nyaka 10 %i-ig egyenességben emelkedik, a 2-5 %. szélességű bot
tagot, durva, egyenetlen hosszas körű mélyedésekkel czifrázták ki.E mélyedéseket újjal való benyomás által 
eszközölték. Falának vastagsága a mélyedési dísznél 1-5 %*. ívhajlása után ítélve nagy edény volt. 
Ebhez hasonló edények nagyobb számban a porácsi és jászói barlangokban is találtattak. (224. ábra.)

101. Töredék. Kivül barnás, belül fekete, törése szürkés, falának vastagsága 0-5 %. Jól van 
kiégetve. Találtatott a Denevérágban. Czifrázata: szögdísz, vízirányos vonalakkal kitöltve s hat-hat egy
másra harántosan dűlő s szögeket képező vonalak által keretelve.

102. Töredék egy edény felső részéből. A 199. ábra alatt előforduló cseréptöredéktől csak abban 
különbözik, hogy gyöngysorozatát felül vízszintes vonalak oldalozzák. (225. ábra.)

226. ábra.

228. ábra.

15*
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105. Töredék egy edény felső részéből. Felül hosszas pontok futják körül, melyek alatt harántos 
szalagok, mélyített lialgerinczdíszszel vannak kiczifrázva, egyik oldalán levő törése sima árkád és ívezeti 
dísznek nyomait viseli. Kívül feketére fényezett, törése szürkés, szájánál 0-2 vastag fallal bír. 
(228. ábra.)

106. Töredék egy edény felső részéből. Díszítését egy széles és öt vékony, domború, függőleges 
gerincz képezi. Kívül irlás, belül barnásveres, törése vörhenyesbarna, 0-6 %  vastag fallal. (229. ábra.)

107. Töredék egy edény felső részéből. Az egy lyukas bütykü ívóedénynek nyakát tövénél 
három karczvonal futja körül s e felett harántos vonalakkal kitöltött szögek díszítik. Kívül s belül 
vörhenyes színű, törése sárgásszürke, falának vastagsága 0-5 %», (280. ábra.)

108. Töredék egy edény felső részéből. Hasonlít a 146. szám alatt ábrázolt ékítményhez. Nyakát 
vízirányos tíz homorú csatorna mélyedéssel s oldalát egymástól egyenlő távolságra eső függőleges futású,

£ í i .  á b r a .  £ 1 3 . á b ra .

mélyített vonalakkal díszítették. Kívül veres, belül barnássárga színű, törése sötétszürkés, falának vastag
sága 0-4 %i. (231. ábra.)

109. Töredék egy edény felső részéből. Ez edény két sorjával volt lyukakkal ellátva. Alakjokra 
ezek a többi lyukdíszektöl eltérők, s bizonyos rendeltetést tételeznek föl. Benyomás által henger alakot 
kapván, befelé mind inkább szűkülnek, a kitolt gyurma simára eltávolíttatott. Külső s belső falának színe 
sötétbarna s törése feketébe menő hamuszínt mutat. A gyurma közé nagymennyiségű polyvát vegyí
tettek, mely, hogy egész búzaszemeket (a triticum monococcum fajból) tartalmazott, ezek kiégetett 
helyeiből tűnt ki. Falának vastagsága 1 %i. (232. ábra.)
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110. Töredék egy edény felső részéből. Czifrázata két sor homorú pontozatból áll. Kívül vörlie- 
nyes, belül barnás, törése sötétliamuszínű. Falának vastagsága 0-8 j m . Szájszelvény töredéke után ítélve, 
terjedelmes edény lehetett. (283. ábra.)

111. Töredék egy edény felső részéből. Kihajló nyakának felső részét halgerincz, egy vékony 
szalag és rostélydísz, alsó részét egyenközü vízirányos vonalak, kidomborodó oldalát pedig halgerincz, 
függőleges szalagok és karczvonalak ékítik. A négy lyukú czifra bütykösedény jellegével bír. Színe kívül 
fényesbarna, belül fekete; törése szürkébe menő; falának vastagsága 0-5 %. (234. ábra.)

112. Töredék egy bütykösedény azon részéből, a hol a bütyök kezdődik. Czifrázata körded és
barántos karczvonalak, hosszúdtól pontozatok és sima szalagokból áll. Színe s gyurmájának minősége a 
260. számú ábra alatt előfordúló bütykös ivóedényhez hasonlít. Találtatott a Denevérágban, a bütykös 
ivóedény töredékekkel. Falának vastagsága heraldikai jobboldalánál 0 2  , baloldalánál 0 6  %»-re tehető.
(235. ábra.)

113. Töredék egy edény közepe tájáról. Ennél sima ferdények, barántos vonalakkal kitöltöttek
kel váltják fel egymást; többi díszítményeit sávok és széles szalagok képezik. Gyurmájára és színére a
111. és 112. számú cserepekhez hasonlít. Fala 0-5 %. vastag. (236. ábra.)

114. Töredék egy edény hasas részéből. A 47. számú cseréptöredék motívumaival ékeskedik. 
Czifrázata halgerincz és rostélydísz, függőleges és vízirányos futású szalagok és körívezetekböl áll. Úgy 
kívül mint belül feketére fényezett, sötét szürke törésű. (237. ábra.)

Az imént leírt díszek közöl különféle korszakok motívumaira akadunk. Ezek közöl legdísze
sebbek azon edények, melyeken ívdíszeket látunk. Az ívezeti dísz (Bogenornament) mint láttuk vagy 
csúcsba menő vagy kerekded alakú. Itt mind a két változatot képviselve látjuk. N ilsso n  az ívezetet a 
bronzkor sajátságos díszei közé sorolja,1 szerinte ezt nem csupán puszta díszül alkalmazták, hanem 
annak symbolicus és mysticus értelmet is tulajdonítottak. Én úgy az ívezetekkeh földíszített, mint a 

lyukas bütykü edényeket ős magyar időből való gyártmányoknak tartom. Ezeknek fölemlítése után meg 
kell még jegyeznem, hogy a szépen kiczifrázott edények nem voltak füllel ellátva, a kisebbek csupor- 
s a nagyobbak tál-alakúak.

B) D í s z í t ő  l t j u h . u k  é s  b ü t y k ö k .

A Denevérágban lelt több edényen 1 %»-re a száj pereme alatt egymástól 2 %, távolságra mes
terséges lyukak tűnnek szemünkbe. Minthogy van edény, mely 20 lyukkal bír, sőt a lyukak egymás felett 
két sorjával is fordúlnak elő, azt hiszem, azok nem zsinegre való felfüggesztésre, hanem inkább ékítmé
nyül szolgáltak. (L. 238., 239., 240., 241., 243., 250. és 251. ábr.) Kivételt képeznek azok, melyek 
átellenes oldalán csak egy vagy két lyukat alkalmaztak ; ezeket N ilsson  vízhordó-edényeknek tartja.2 -

1 N i l sson  : «Die Ureinwohner des Scandinavischen Nordens». Aus dem schwedischen übersetzt. Hamburg. 1866. 4.1. 
* S. N ilsso n  : «Das Steinalter oder die Ureinwohuer des ScandinavÍ3chen Nordens» ins Deutsche übersetzt von 

J. M e st o r f . Hamburg. 1868. 68. lap.
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2 8. ábra.

Érdekes azon nyaktöredék, mely felül a peremnél minden 2 távolságra kerek lyukat tüntet 
elő, alatta egy botdísz fut körül újjal való benyomásokkal készítve. A töredék nagy edényre vall, falának 
vastagsága 0-5 %»-re tehető, külső színe és törése vörhenyes. (238. ábra.)

Egy edény felső részének másik töredékét felül két sorjával kerek lyukak futják körül. Találtatott 
a Denevérágban, falának vastagsága 0-8 %», színe piszkos rózsaszínbe menő, törése szürkés. (230. ábra.) 

A bütyök-ékítmények nagy változatosságot mutatnak ; ezek közöl fölemlítendök:
A c s ú c s o s  b ü t y ö k . Felül lyukakkal ellátott konyliaedény; két lyuk közt a csúcsos bütyökékít

ményt látjuk, melynek talapja 1 %» átmérőjű s magassága 0-7 %it közelít meg. Ugyancsak e töredéken
egy kúp alakú, 2 %  hosszúságú, 1 %  széles
ségű, sO,8%* magasságú talapzattal bíró bü
työk látható. Az edényt fényezés helyett 
kisimították, kivül kormos, eléggé jól ki
égetett falának vastagsága 0 5  %», szájának 
átmérője 10 %  volt. (240. ábra.)

B e n y o m o t t  k ö m l a k ú  b ü t y ö k  (lamella) ; egy 
edénytöredékén fordúl elő, mely szájánál lyuk
díszekkel van ellátva. A tulajdonképeni bü
työk 2 távolságra a száj peremtől alkalmaz
tatván, a benyomás egy gömbölyű eszközzel 
történt. Azon gömbölyű fejű csonttöt, mely- 
lyel a benyomást eszközölték, meg is találtam.
Az edény 1 %  vastag fallal bír, kivül vörhe
nyes, belül sárgás, egyenetlen felületű, csakis 
szája körül simították ki. A bütyök átmérője 
talapjánál 2-2, felső részén 1-8, magassága 
0 4 %i. (241. ábra.)

Az előbbihez egészen hasonló, hanem 
nagyobb az a bütyök, melyet a Csontház be
járásánál találtam. Az edény igen nagy lehe
tett, külső színe veres, törése fekete, falának 
vastagsága 1 %. A bütyök horpadásának át
mérője 2, s magassága 0-5 % .  (242. ábra.)

Lyukdíszekkel ellátott töredék szájkari
mája alatt látjuk a félfül alakú l e h a j tó  k a jn ió s  

á41' uLr4' b ü t y k ö t , ettől 3 %  távolságra a k ö z é p e n  á t h a s í 

t o t t  b ü t y ö k  van, melynek hosszátméröje 3 % ,  szélességi átmérője 15 %  s magassága 2 %*. Színe barnába 
menő, falának vastagsága 0-6 %it megközelíti. (243 — 244. ábrák.)

A  h o s s z ú k á s  g ö m b ö ly í t e d ,  k o p o r s ó h o z  h a s o n ló  b ü t y k ö t ,  mindig az edény legdomborodottabb részén 
alkalmazták. Rendesen az ily bütyöknek hosszúsága 6 %, szélessége 2, s magassága 1-5 %  szokott lenni. 
Ez alak legtöbbször fordúl elő. Az edény falának vastagsága 1 %. Külső fala fekete, belül sárgásbarna, 

gyurmáját nem iszapolták ki, szemcsés és rosszúl van kiégetve. Minthogy a konyha
hulladékok felső rétegében találtatott, az előbb felsoroltaknál újabb korú.

A  r e n d e s  k ö r a l a k ú  d o m b o r ú  b ü t y k ö t  a vaskorszakban, graphitos és mélyített díszü 
edényeken alkalmazták. Az aggteleki barlangban több példány találtatott.

A z  e g y e n e t le n  k ö r a l a k ú  k is s é  d o m b o r d a i l  b ü t y ö k n e k , hossza 4, szélessége 3, magas
sága 1CU , külsőleg szennyes sárga, belsőleg fekete, falának vastagsága l'2%i. (245. ábra. i
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A  h a r á n to s  c s a t o r n a d i s z ű , h o s s z ú k á s ,  l a p o s a s  b ü t y ö k - é kítményböl csak 2 péklány jutott kezünkbe.
Valamennyi bütyök közöl legérdekesebb a f o g a n t y ú s  b ü t y ö k , melyet a Denevérágban találtunk, 

vegyest az ívezeti díszü edényekkel. Fogantyúja harántos fekvésű, magassága 5 %», vastagsága tövénél 
1-5 %  s csúcsánál 0 3  ; kézfogóúl szolgált. Az edény nyakán alul 3 %» távolságban alkalmaztatott. Elő
lapja szigszeg ékítményű, hátlapja sima, minden czifrázat nélkül. Fogantyúját három köralakú csatorna- 
vonftl keretek, oldalozva négyegektöl. Külső színe vörhenyes, erős törésű, falának vastagsága 0-7 %». 
(246—247. ábrák.)

ÍK i. ábra. -Ü7. úbia.

Érdekes továbbá a p a i z s o s - b ü t y ö k .  Ez egy edény felső részének töredékén fordúl elő. Nyakát kiálló 
gerinczekkel párhuzamosan futó 2 %  szélességű homorú szalagok díszítik. Nyaka alatt a hosszúkás paizst 
képező bütyök akként emelkedik, hogy míg alul az edény hasával egyenközü, felül 2-2 %  nyíre kiáll. 
Függélyes élű szalagdíszekkel van oldalozva. Külső színe fekete, fényezett, belső színe s törése vör-

á ü l ,  41,1,1. 5Í4Ö. áb ra . 250. áb ra .

henyes; nincs jól kiégetve. Azon rétegben találtam, melyben a talán rosszúl kiégetett irlás edények for- 
dúltak elő. Falának vastagsága 0-5 . (248—249. ábrák.)

R ü g y a la k ú  b ü t y ö k .  Egy felül lyukdíszekkel ellátott kisebb csupor töredékén egymás felett két 
rügybütyök tűnik elő, melyek magassága 0 5  %  s talapjoknak átmérője 1 %». Az edény nagyjából ki 
van simítva, felülete egyenetlen; rosszúl lévén kiégetve, könnyen törik; külső színe s törése barnás; 
falának vastagsága 0 5  % .  Hogy többször tűz felett használták, mint konyhaedényt, kormosságából ki
tűnik. (250. ábra.)
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Találtunk egy más rügyös edényt is, melynél azonban a lyukak közvetlen a 
felső sor rügy alá voltak alkalmazva.

P ú p o s  b ü t y ö k . A bütykön felül dudorodást látunk. E  nemű bütykök lyukas 
díszü edényeken fordulnak elő. Az edény mindkét oldala barnás, törékeny, falának 
vastagsága 0-5 %». (251. ábra.)

Á t l y u k a s z t o t t ,  h o s s z a s  d o m h o r n y ú j t v á n y , hasonlít a gólya csőréhez. A czifrázati 
252 díszek közt bővebben le van írva. (153. ábra.)

M é ly e n  k iu y r ú  la p o s  e l i j i t  l y u k  n é l k ü l i  b ü t y ö k .  Eleje hosszú kört képez, belül csak félig van kivájva; 
az edénykészítő vagy véletlenségböl felejtett el lyukat csinálni, vagy akkor még nem ismerték azt s nem 
használták. Az edény külső s belső színe vörhenyes, falának vastagsága 0-6 %», jó gyurmából van készítve, 
erős törésit; a Denevérágban találtatott az ívezeti díszü edényekkel. Ivókorsónak töredékét képezi. 
(252. ábra.)

A fennebbi bütyköktől, melyek részint ékítményül, részint fogantyúul szolgáltak, megkülönbőz- 
tetendök a belül üres és egy vagy több helyütt átlyukasztott bütykök, melyek ívóedényeknél voltak haszná
latban. E bütykök mellső felülete a szájhoz alkalmaztatván, a vizet helölök lyukakon bocsátották keresztül.

Hasonló alakú és rendeltetésű ivóedényeket hazánkban mai napság is készítenek. Sőt B o y d  D a w k i n s  1 is 
említ hasonló átlyukasztott bütyköket, melyeket a gibraltári barlangokban találnak s szerinte az algíri 
kabylok s néhány berber törzs mai napság is használnak.

Nem hagyhatom azonban említetlenül, hogy ez edények a Denevérágban találtatván, ve
gyest az ívezeti díszü edényekkel, azokkal egy időbelieknek kell lenniük. Mind kettőnek gyurmája arra 
mutat, hogy ez edények nem Aggtelek vidékéről valók, mert az aggteleki föld égetés után nem szürkés 
színű, és sokkal törékenyebb. Világos tehát, hogy a már kész edényeket egy másvidéki hozta magával, 
mikor az ellenség elől ide menekült.

A lyukas bütykös edények kivétel nélkül jól vannak kiégetve, külső színök jobbára vörhenyes és 
fényezett, belül barnába menők. Eddigelé hatfélét sikerült találnunk, az egy lyukkal ellátott bütyöktől 
egész a hat lyukúig.

E g y  l y u k ú  b ü t y k ö s  e d é n y  tö r e d é k e . Közvetlen az edény nyaka alatt a kúpalakú bütyök, melynek kö
zepe át van lyukasztva kifelé tágúl. Méretei: külső magassága 3-3%», mellső részének átmérői 1*6 és 1 %., 
fenekének átmérői 7 és 4 % ,  üregének mélysége 2-5 s lyukának belvilágossága 0 6 %». A lyuk felé mind-

1 «Die Hohlen und Ureinwohner Europas.» 165. 1.
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inkább szűkül. Az edény falának vastagsága 0 6  %. Miután a bütyök fenn volt alkal
mazva s kissé fölfelé emelkedett, vízzel egészen tele lehetett meríteni. (253—254. ábrák.)

A fennebbi példányon kivül még két, egy lyukú bütyöktöredékre akadtunk, melyek 
nek vonalai ugyanazon szögletet képezik s ugyanazon fal vastagságával bírtak, mint a 
fennebb leírt, hanem mellső lapjok inkább kerekded volt, lyukaik is tágasabbak, az egyiké 
1, a másiké 0-7— 1%». Kivül mindkettő vörhenyes, belül azonban az egyik sárga színű.

K é t  l y u k ú  b ü t y k ö s  edénytöredék; ez az előbbieknél kisebb terjedelmű volt, szájának 
külső átmérője 11, s nyakának magassága 3%.. Nyaktöve alatt a bütyök, mely kúp-alakkal bír, 1 %»távolság
ban kezdődik; a két lyuk vízszintes irányban alkalmaztatott, átmérőjök 0-7%.-re tehető. A bütyök mellső 
lapjának átmérője 1—2 %, talapjának átmérői 3 —4%.. Belülről 1 %  mélységben van kivájva, falának vastag
sága 0-5‘L .  A bütyköt akkép alkalmazták, hogy az edény felül 7%i-ig nem fogadott folyadékot magába. 
Ugyancsak egy más két lyukú bütykös töredékre is akadtunk, mely amannál erősebb és nagyobb kiterjedésű. 
Nyaka 2 %  magas, bütyke hengeralakú, magassága 4 %», talapjának átmérői 3-5—5%,, mellső lapja 
2—3 A két lyuk egymás mellett vízszintesen áll. Belül a bütyök 3%t mélységig kivájt, belül fekete,

kivül barna. Falának vastagsága 0-5 % .  Tekintve a bütyöknek közvetlen a rövid nyak alatt való alkalmazá
sát és felfelé emelkedését, ebben az edényben majdnem szájáig lehetett folyadékot tartani. (255—256. ábrák.)

H á r o m  l y u k ú  b ü t y k ö s  edénytöredék; szájának átmérője 9 5 %i, nyakának átmérője 3%. A nyak 
töve alatt a bütyök, mely oldalról kúp alakú s élűiről szív alakot mutat 1 %» távolságra kezdődik, fenn 
vízszintes irányban két lyuk van, s alattok középen a harmadik. A kerek lyukak 0-6CL  átmérőjüek, a 
bütyök magassága 3 % ,  mellső lapjának keresztmetszetei 2‘5—3, talapjának átmérői 4—5, üregének 
mélysége 1*5 s falának vastagsága 0*6 %»-re tehetők. Minthogy nyakának pereme egy irányú a bütyök 
mellső falával, színig lehetett folyadékkal tele tölteni. Kivül barnás, törése feketés, jól van kiégetve. 
(257—258. ábrák.)

A töredékek közt találtunk még egy más példányt is, melynek bütyke három lyukkal bírt; 
mellső része szintén paizsalakú volt.

N é g y  l y u k ú  b ü t y k ö s  edény töredék. A bütyök hengeralakú, magassága 3 % ,  talapjának átmérője 
5 % ,  mellső lapja átmérői 2-7—3 Egyforma távolságra egymástól két lyuk van vízszintes és két lyuk
függőleges irányban alkalmazva. A lyukuk egyenlőtlenek, a legnagyobbik 0 9  % ,  a legkisebbik 0-3 % ,  

falának vastagsága 0-5 % .  Tekintve a bütyök egyenes futását s azon körülményt, hogy a többinél lejebb 
alkalmazták, azon természetes következtetés vonható, hogy vízzel nem lehetett tele meríteni. (259. ábra.)

A lyukas bütykök közöl legékesebben volt kiczifrázva egy négy lyukú. Közvetlen szájpere
ménél egy sor voluta húzódik végig, utána három sor csürlő-dísz következik, melyek közöl a felső s 
alsó harántos vonalzással kitöltött. Mielőtt az edény hasas része kezdődnék, függélyes vonalzatok

A7. AUOTKI.IlKI OSK D llI TUM I.TŐ. 16
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által négyegeket képező három keskeny szalag futja körül. Hasas részét nagyobb csftrlök díszítik, 
melyek felváltva simák vagy liarántos vonalakkal kitöltöttek. A bütyök a nyak tövéből tágul kifelé, lyukai 
egymáshoz egyenlő távolságra vannak, kettő függőleges és kettő vízszintes irányban. A bütyök alatt a kapu- 
zati díszt látjuk, mely 13 ívezetből áll, vízszintesen futó halgerincz s apró négyegekböl álló szalagoktól 
oldalozva. A bütyök 3 %  magasságú, mellső lapja 2—2‘/a %  belül kivájt. Az edény belül feketére, kívül 
világosbarnára fényezett, falának vastagsága 0 4 %». A töredék után ítélve nagy terjedelmű volt, erős 
törése jó gyurmát s kiégetést enged föltételezni. (2G0. ábra.)

Az ö t  l y u k ú  b ü t y k ö s  edénytöredék nyaka egyenességben fölemelkedő, 3-5 %. magassággal bír, 
liarántos vonalakkal kitöltött szögdíszekkel kiczifrázva, tövét négy vonal futja körül, a legutolsó alatt 
a 3 3 %. magasságú bütyköt látjuk kiemelkedni, melynek talapját négy körvonal s 3 oldalát három-bárom

Ü l i  41.1». *»*■ **>«■

egyenes vonal ékítik. A czifrázatokat éles eszközzel mélyen vésték be. A bütyök hengeralakú, talapja 
4—5, mellső lapja 3—4 %  átmérőjű, az öt lyuk egyforma távolságra egymástól keresztet képez, belül 
3 %. mélységig van kivájva. Vízivásra alkalmatlan volt, mert a bütyök nagy lévén, szájba nem igen 
vették be, a lyukak pedig egymástól távol esvén, vízivás alkalmával a víz oldalt csuroghatott, valószí
nűleg tehát, ez edényt inkább öntésre használták. Színe verhenyessárga, falának vastagsága 0 5  
(261—202. ábrák.)

H a t  l y u k ú  b ü t y k ö s  edénytöredék. A bütyök magassága 3 %», talapjának átmérője 3—4 %, s 
hosszkört képező mellső lapja 2-1—3-3 7».; három-három lyuk egymás felett párhuzamos irányban fekszik. 
Ez edény nem volt ugyan kiczifrázva, hanem jó gyurmából készült és jól kiégették. Kívülről verhenyes 
színű, belső lapja fényezett fekete, falának vastagsága 0 7 . Egyedül ennek nem vájták ki belsejét,
minélfogva'^ lyukak hosszú csatornákat képeznek. (263—264. ábrák.)

Általában a bütyköknél azt tapasztaljuk, hogy a lyukakat kívülről való átlyukasztás által, alighanem 
gömbölyű csontszerszámmal eszközölték s mivel azon szerszámot különféle irányban forgatták, a lyukak
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is gömbölydedségöket elvesztették. Egyébiránt a bütykök üregeiben még a lyukakból kitaszított gyur
ma látható, mely égetés alkalmával megkeményedve azon helyzetben maradt, a mint az a lyukból 
kiszoríttatott. - /

Látjuk továbbá, hogy a bütykök azon oldala, mely az edény nyakához legközelebb esik, inkább 
laposnak, mint gömbölyűnek mondható, végül mellső lapjok alsó része inkább kihajló , a mi a víznek 
könnyebb hozzáférhetését czélozta.

Lehet, hogy az ivóbütykök által a nőnem emlőit akarták utánozni, a mint a bütykök alakjából 
következtetem. Az egylyukú mint legegyszerűbb s legtermészetesebb alak, legrégibb lehetett, s a lyukak 
számát idő folytán szaporították. :

Megemlítendök még az ö n i lö s  v a g y i s  c s u r g ó v a l  e l l á to t t  v í z ta r tó  e d é n y e k . A 80. ábra egy ily edényt 
mutat, — minden czifrázat nélkül — melyhez némileg hasonlót Osnabrück mellett egy kősírban találtak; 
annak czifrázata a hasán végigvonuló szigszeg, bizonyos távolságra egymástól látható vesszők s függőleges 
vonalak képezte csoportozatokból á ll.1 Egy ömlővel ellátott edény felső részéből való töredéket a konyha-

ábra.

hulladékok alsó rétegében is találánk. Színe ez edénynek fekete, s falának vastagsága 0-6 %  yolt, kivül- 
belül csontsimítóval simára és fényesre kicsiszolt. Ömlője falának belső oldalán 4 %  átmérőjű kört 
képez, külső oldalából 3 %.-re kitágulván, kanál-alakra emlékeztet. (265. ábra.)

C) E d é n y  f ü l e k .

Ezeknek itt több változata fordul elő, jelesül:
F ü g g ő le g e s  l y u k k a l  e l l á to t t  f ü l .  Az edény a lyukas díszftek közé tartozik. Külszíne narancssárga, 

falának vastagsága 0-5%», szájának átmérője 0 %  volt. Fülét a peremét díszítő egyik lyukdísze alatt alkal
mazták, használatkor azon a zsineget keresztülhúzták. Valószínűleg akkor vették igénybe, mikor távolabb 
helyre vittek benne ételt. (266. ábra.)

Ugyancsak a fennebbi használatra szolgálhatott azon edény is, melynek v í z i r á n y o s a n  h o s s z a n  e l 

n y ú ló  f e l ü l  h e g y e s  b ü t y k e  f ü g g ő le g e s e n  v o l t  á t l y u k a s z t v a .  A bütyök talapjának hossza 3-5 % ,  magassága a 
lyuk irányában 1 % .  Az előbbitől főleg abban különbözik, hogy az átlyukasztott bütyök felett nem látni 
lyukat. A bütyökkel egyenközüleg 0-5 CU  átmérőjű lyukdíszek futják körül. Csipkézett szájkarimáján kívül 
semmi egyébbel sincs kiczifrázva. Színe téglaszínű veres, belső fala ételmaradványoktól szenesedett, 
falának vastagsága 0 7  % .  (267. ábra.)

* »Die Alterthümer unserer heidnischen Vorzeit.» Dr. L in d en sc h m id t . I. köt. 3. füzet, A. tábla.
1G*
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«>8. ábra.

C s ú c s k ö r b e  m e n ő  f ü l ;  05%. vastag, oldalai gömbölyde- 
dek, lyukának függőleges vonala s talapjának belvilágossága 
1 %i. Belvilágossága kúpalakra emlékeztet. A különben szem
csés és fekete gyurmájú edénynek mindkét oldala fekete máz
zal van bekenve, szabad kézzel készíttetett, egyenetlen felü
lettel bír, falának vastagsága 0-7 % , fenekének vastagsága 
1-5%» volt. *!'.). Alira.

Függélyes lyukkal ellátott füles edényeket Belgium-ban, Trón de Trontal nevű barlangban is 
találtak ; az iramszarvasok idejéből valóknak mondják. 1

F é l k ö r í v ü  f ü l ,  l a p o s  o i l a l a k k u l ; falának vastagsága 0-6%,, belvilágosságának függélyes vonala 
0-6 %», belvilágossága kúp-alakot mutat, erős gyurmából készíttetvén, jól kiógettetett, kívül és belül 
feketére fényezték. (208. ábra.)

F é l k ö r í v ü  f ú l  g ö m b ö ly d e d  o l d a l a k k a l .  Falának vastagsága 0'4%., középtájban összeszorúl s 2%. szé
lességűvé lesz, míglen két végén 3 5 %. szélességgel bír, belvilágosságának függélyes vonala 0-9 háta 
csatornázott vonalakkal van díszítve; nem hagyhatom említtetlenül azon sajátságos körülményt, hogy

<71. Alira. 27(J. Ábra. 272. ábra.

heraldikai baloldalának széléből egy darab mesterségesen lecsorbíttatott a végből, hogy a mutatóujj 
könnyebben hozzáférhessen. Közvetlen alatta 5 kiemelkedő gerincz által egyenetlen négyegek s oldalt 
hason kiemelkedő vonalak által 1-5 %  szélességű harántos szalagdíszek alakulnak. Külső színe fekete, 
belső fala barnás, hamuszínbe menő. (209. ábra.)

F él k ö r í v ű  f ü l  k ö r a l a k ú  b e lv i lá g o s s á g g a l, gerinczes szalagoktól oldalozva, színe fekete, falának vas
tagsága 0-5 %. A felső konyhaliulladéki rétegben találtatott. (270. ábra.)

K q z é p b e n  s z ö g le tb e  m e n ő  h a j lo t t  f ü l .  Külső alakja hasonlít a kajdács csőréhez, belső világossága 
selyemgubó alakjával bír. Belvilágosságának átmérői 1-1 — 1-8%». Jól van kiégetve, külsőleg sárgás- 
hamuszínü, törése feketébe menő, felső része az edény nyaktövéből kiindulván, alsó része az edény kez
dődő hasasodásán amattól 4’5 távolságra végződik ; oldalfalai lefelé mindinkább szélesbednek. Némileg 
emlékeztet azon élőlényeket durván ábrázoló cseréptöredékekre, melyeket T orma Z só fia  az erdélyországi 
barlangokban talált s le is í r t ; a ö különben madárcsörü fogantyúkról is tesz említést. Falának vastag- 
síga 0-0 %». Találtatott a Csontházban. (271. ábra.)

1 «Der vorgeschichtliche Mensch* W il h e l m  B af.r und F r ie d r ic h  H e l l w a l d . 102. 1.
* T orma Z s ó f ia : «Hunyadmegyei neolith kőkorszakbeli telepek». Kolozsvár, 1870. 24. 1. VII. tábla, 34. 1. — Ugyis- 

csak tőle *A nándori barlaugcsoportozat* Kolozsvár 1880. XI. tábla.
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K e r e k  l y u k ú  f é l h o s s z k ö r t  k é p e z ő  f ü l ;  előfordult azon edényen, melyet a bumeránggá! együtt egy 
emberi csontváznál találtunk.

E g y e n e t l e n  k ö r ű  f ü l , mely az egyenes nyakú edény szájnyílásánál kezdődik, belső világossága 
4-7 % ,  hossza 6, szélessége közepe táján 3-5 egyéb czifrázata nincs, minthogy felül újjnyomás által 
okozott horpadást visel. Találtatott a Csontház konyhahulladékai felső rétegében. Könnyű törésű, színe 
sötétbarnát mutat.

H e r a l d i k a i l a g  b a l r a  h a r á n to s  f e k v é s ű  g ö m b ö ly ű  l y u k ú  f ü l , a 118. számú ábrához hasonlít, s a csőralakú 
fülekhez sorolandó. Háta élben végződik, oldalai lefelé szélesbülvén tövéig lenyúlnak, talapzatának hossza 
4-5, magassága 2-5%.. Közepe táján a 0-5%» átmérőjű lyukat látjuk, melynek felső része a zsineg általi 
használás következtében behorzsolást szenvedett. Színe vörhenyes, törése fekete. (272. ábra.)

Az előadottakból kiderül, hogy a fülalakzatok dús változatban képviselvék. Elöfordúlnak itt a 
szűk nyílásúak, melyeken keresztül csak zsineg volt húzható és a tágasak, melyek a kézben való tartás 
végett gyártattak. A fülek alakzatának különfélesége az edények különböző rendeltetésében leli 
magyarázatát.

D) E d é n y  f a l a k  é s  f e n e k e k .

Az edények falai vastagsága nagyon váltakozó. Midőn az őslakók edényeiket roszabb gyurmából 
készítették, kénytelenek voltak azokat vastagabb fallal ellátni, innen van, hogy némelyiknek fala 2, s

*75. ábra . *78. ábra .

feneke 3 %  vastag volt, míg ellenben a jól kiiszapolt ívezeti díszü edények. némelyikét csak 0 2  %. 
vastagnak találtam.

Az edények nyaka jobbára egyenes irányban emelkedő, kiálló perem nélkül való, vagy rövid 
nyakú, bottagú szegélylyel. A feketére fényezett edényeknél ellenben, melyeket a felsőbb rétegekben 
találtunk, a nyak hosszú, alulról közepe tájáig mindinkább szűkül s szája felé ismét tágúlni kezd. Vannak 
azonban olyanok is, melyek fölülről lefelé szűkülnek. A felső rétegű konyhahulladékok közt nagy mennyi
ségben feketére fényezett táltöredékekre akadunk, melyeknek szájszéle behajlik, vagy behajlása után ismét 
kifelé tágul.

Az edényfenekeket illetőleg is nagy változatosságot látunk. Vannak olyak, melyeknek alsó lapja 
mélyedést s felső lapja azzal azonos emelkedést mutat. (273. ábra.) Viszont másoknak feneke gömbölyded 
(274. ábra.), legtöbbnyire azonban egészen lapos (275. ábra.), némelyik alul lapos és fölül gömbölyded 
(276. ábra), vagy alul lapos és felül kivájt, a minők az ívezeti díszü edények (277. ábra.) s csak némelyik 
alul, egyenes irányban kivájt. (278. ábra.)
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Ezeknek fölemlítése után lehetetlen elhallgatnom, hogy a konyhahulladékok alsó rétegében 
valamint a vázak mellett sok edényfenék található. Ennek más oka nem lehet, minthogy az eltört edények 
még ép fenekeit nem akarván elhajítani, bizonyos czélokra használatba vették s okulva azok czélsze- 
rüségén, hason idomú tálczákat gyártottak.

Efféle fenekeket vagyis tálczákat tányér gyanánt használtak, Parázshordásra czélszerüeknek 
bizonyultak. Többi közt egy ily mesterségesen készült agyagtányérnak átmérője 21 falának vastagsága 
2 volt. Az alsó lapja fekete, füstös, felső része barna, közepe 15 %. átmérő területen sötét barnaszínt 
m utat; tálczául szolgált, forró étkeket tartalmazó edényeket rakván j*á, Azokat a kéznek megégetés veszé
lyeztetése nélkül bárhová szállíthatták. (279. ábra.)

Különben az efféle tálczákat fedőkul is használhatták, úgy mint Pilinben — három bronzkori 
sírban — a hol edényeket fedtek be velők. A fedők használatára két czél vezette a barlanglakókat: a víznek 
hirtelenebb felforrása s ez által az étkeknek czélszerübb elkészítése valamint mindenféle undok hulla
dékszemét, barlangi férgek stb. az edénybe illetőleg az étek közé való hullásának megakadályozása. 
A későbbi különféle alakú fedőket és síma alakú fedők előzték meg. Egyszerűségüknél fogva ezeket a leg-

á79. úbr-.

régibb alakúaknak tartom. Azon körülményben, hogy Amerikában az indiánok mai napság is hasonló 
edényfenekeken pörkölnek,1 az emberek ösztönszerü munkálkodását látjuk, mely azoknak ősidőkben való 
használatáról felvilágosít. ■

Különös, hogy az itt talált edény fenek egy része középben át van lyukasztva. Egyet, melynek átmé
rője 10, vastagsága 0•4%» egy vázhoz közel találtunk. A lyukasztás mindkét oldaláról történt, mert a lyuk 
mindkét oldalán szélesebb belsejénél. Színe feketébe menő barna. Ez átlyukasztott tálczákat bizonyára 
fedökül használták. (280. ábra.)

Ily átlyukasztott edény-aljakat Torma Zsófia a Maros mellett Tordoson és a nándori barlang- 
csoportozat felásatása alkalmával talált nagyobb mennyiségben. Torma Zsófia ez átlyukasztott edény
fenekeket kerekeknek nevezvén el, azokat két rendbeli dolgozatában1 a Schliemann áltál Trója ásatási
nál lelt kerekekkel összehasonlítja s azon következtetést vonja, hogy az erdélyországi agyag-kerekeken

1 H e l l w a l d : «D er v o rg e s c h ic h tl ic h e  M en sch .»  107 . la p o n .
.  a Tokma Zsófia: Hunyaiünegyei neolith kökorszakbeli telepek. 1879. — A námlori barlangcsoportozat. Kolozsvár ls*v.
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ugyanazon jegyek és karczol átok vannak, melyeket a trójai carousseleken lehet látni. Hasonlókat ismertetett 
még B i a n c o n i  tanár a modenai múzeum és G. Gozzadini gyűjteményéből. S c h l i e m a n n  e kerekeket, 
melyek Trójában nagy mennyiségben fordulnak elő, a nap oltárára készített áldozati tárgyaknak tartja.

Míg a trójai carousseleken a használat semmi nyoma nem látható, az aggteleki átlyukasztott 
fedők kormos falain meglátszik a tűznek hatása. Az erdélyi kerekektől pedig az által különböznek, hogy 
nem láthatni rajtok jegyeket.

E) A z  c i g y a g m í v e s s é g  j e l l e m z é s e - -  k ü l ö n ö s  t e k i n t e t t e l  a  m i k r o s k o p i k u s

v i z s g á l a t o k r a .

Ezeknek fölemlítése után visszatérek az aggteleki agyagedényekre. Minthogy az itt lelt gyárt
mányokat illetőleg külföldi tudósok véleményét is akartam tudni, V i u c h o w  tanárnak három darab cserép
töredéket küldtem. Ezek egyikét a medvecsontok közt találtam, a másik egy emberi váz koponyáját fedte, 
a harmadik az első sorba temetett egyik gyermekváz mellett feküdt.

V i r c h o w  az aggteleki lelet cserepeiről a következőkben emlékezik m eg:1 « A  hozzám beküldött 
három töredék igen különbözik egymástól, az egyik nyilván egészen más válfajhoz tartozik, mint a másik 
kettő. Az utóbbiak közöl az egyik rendkívül vaskos 30 *%»-nyi alap-töredék, sima fenékkel s a hozzátartozó 
kihasasodó részszel; meglehet, hogy egy tál alakú födélnek képezhette talapját. A másik 16 vastag 
tányérnagyságú darab egy rendkívül nagy, tág, kissé hasas edénynek oldalából való; valószínűleg valamely 
koponyának képezte takaróját. E két darab durva készítésű, külsőleg feketésszürke, törése feketésbarna. 
A második darab külső rétegei, nyilván égés behatása következtében veresesbarna szintieknek látszanak, 
míg a középső és belső rész inkább feketés. Mindkettőnek törése sajátságosán leveles alakú és pedig a 
fenékdarabnál nem egyenközüen képezve, hanem mintha össze vissza hányt, valószínűleg többszörös 
gyúrás által egybehalmozott levelekből képeztetett volna. Mindenütt kis, hosszúdad, részben lapos, 
részben hosszúkás mélyedéseket észlelhetünk s egy ilyenben, én legalább egy elszenesedett szalmaszálat 
láttam. Minthogy e szakadékok vagy mélyedések rövidek, úgy tetszik nekem, hogy az agyaggal mielőtt az 
edényeket a tűzre tették, egy bizonyos fajta szecskát kevertek össze. Mindamellett a tűz hatása nagyon 
gyenge lehetett. Nagyobb kőtörmeléket vagy szikla-görelyt (Felskörner) ebben az agyagban nem 
vettem észre.

A harmadik cserépdarabnál szintén ez az eset fordúl elő, a keverékszalma azonban teljesen 
hiányzik. Ez egy valószínűleg csészeformájú erősen ívelt hasú edénynek vékony oldaltöredéke. A törésen 
az agyag barna, inkább egy állagú, nem leveles s egy csomó szögletes fehér magot veszünk észre benne, 
melyet bizonyára szándékosan kevertek belé. A külső felület durva, fehéres szürke, s állaga eléggé szilárd.

Vájjon ez a kétféle fajtájú edény különböző temetkezési korszakokhoz tartozik-e ? nem merem 
eldönteni. Tudvalevőleg sok helyütt durvább s finomabb edényeket szorosan egymás mellett vegyest 
találhatunk, s a művészetnek durvaságáról a korra nézve nem állíthatunk föl biztos következtetéseket. 
Mindamellett ez nem akadályozná azt, hogy ha az ásatás eredményei kiindulási pontokat nyújtanak, 
mindkét fajtát külöuválaszszuk s különböző korszakokba sorozzuk.» •.

Láttuk itt nemcsak a bronzkor ízletes, homorú díszítésű, jól kiégetett csücskös, hanem a vaskor 
silányabb gyurmájú, rosszúl kiégetett domború ékítésü, füles edényeit is, mely utóbbiak egy része irlával 
(graphit) feketére volt fényezve, más részét az úgynevezett vöröskővel (Rothstein) vörösre mázolták.

1 Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie uud Urgeschichte. Sitzuug vom 21. Juli 1877. «Die Bärenhöhle 
von Aggtelek in Ober-Ungarn« v. ß . Viacnow. 41. lap.
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Előfordultak azonban oly cserepek is, melyek kivid feketére s belül vörösre voltak mázolva. A vörös 
mázos edényeket leginkább konyhaedényekül használták.

Valamint az ívezeti s ezzel egy idejű motívumokkal feldíszített, úgy a lyukas bütykű ivóedények 
alighanem IV. Béla király idejéből valók, midőn liogerius szerint, a szerencsétlen muhii csata után a 
lakosság barlangokban keresett menedéket. E mellett szól azon körülmény, a mit V a s  mérnök is fölemlít 
munkájában, hogy száz évvel ezelőtt a befalazott Denevérág kőtorlasza széthányatván, ott ládamaradvá
nyokra, ruhafoszlányokra, cserepekre és tűzhelyekre akadtak. Fájdalom ez a lelet avatlan kezekbe jutva, 
nem szolgált hasznára a tudománynak. Valószínűleg a tatárok elöl menekülő magyarok rejtették el itt 
vagyonukat. Meg akarván győződni arról, vájjon ez edényeket az aggteleki földből gyártották-e, kisórlet- 
kép, a határ minden földneméből készíttettem fazekakat. Habár gyurmájok jól volt kiiszapolva, különféle 
fokú meleg hatásának kitéve, tökéletesen kiégettettek, mindazáltal a fennebbiekhez hason gyurmájú, színű, 
és törésű edényeket nem kaphattam. Ennélfogva ez edényeket más vidékről hozták. Agyagmívességre 
alkalmas földet lehet találni a szomszéd Abauj- és Borsodmegyékben. Meg kell még azt is említenem, hogy 
Erdélyben Tordoson T o r m a  Z s ó f i a  oly edényekre akadt, melyek a fennebb leírt magyar gyártmányok némely 
motívumaival vannak feldíszítve. Ezek jobbára táltöredékek voltak. Aligha nem a szomszéd Batiz község 
határán található porczellán-földből. Ez edényeken 1 a kettős vonalú csigatekercs-díszt látjuk, a minő Irland, 
Skócziában s a menhirek kövein is előfordul.

Ha a lmligóczi, jászai, liszkovai és a porácsi barlangokban lelt cserépdarabokat szorosabb vizs
gálat alá veszszük és azokat az Aggteleken találtakkal összehasonlítjuk, csak hamar azon meggyőződésre 
jutunk, hogy ama barlangokban az agyagmívesség ugyanazon korbeli gyártmányaira akadtak. Ennek 
bebizonyítása végett szükségesnek látom felemlíteni, azon barlangokban legutóbb tett kutatások eredmé
nyét. A  baligóczi barlangban B a d á n y i  földbirtokos által eszközölt ásatás3 mivel csekély erővel eszközöl
tetett s rövid ideig tartott: a lelt tárgyak egy részét futtában szedték össze, a másik részét ott hagyták, 
az újabbkori tárgyakra pedig semmi figyelmet sem fordítottak, csakis pabeolith- s neolith-kori tárgyakkal 
gazdagította a magyar nemzeti múzeumot. Az alsó rétegben csontokkal lelt edénytöredékek a történelem 
legiégibb múltjáról tanúskodnak.3

Midőn a jászai barlangot 1 8 7 8 .  dr. T h a l l ó c z y  Lajos-sal megvizsgáltam s ott egy nap ásattam, 
mindazon fajtájú edénytöredékekből találtunk, melyek az aggteleki barlangban elöfordúlnak. Találhatók ott 
az alsó rétegben neolith-korbeli sima vagy egyszerű díszítésű, de azért Ízletes, szép bronzkori s öblös 
ízléstelen vaskorbeli bot-taggal díszített edények. Találtunk azonban ívezeti díszszel kiczifrázott jó 
gyurmából jól kiégetett afféle edénytöredékeket is, a minők Aggteleken elöfordúlnak s a melyeket ősmagyar 
időbeli gyártmányoknak tartok. Érdekesek voltak továbbá az itt lelt mázos edények, melyek leginkább 
sárga, barna és kék színben szép alakzatokat mutatnak s hazánk viharos múltjáról szomorú történeteket 
mondhatnának. Minthogy azonban Jászón kevés ideig ásattunk, palieolith-kori emberi müvekre s e szerint 
e kovbeli cserépgyártmányokra sem akadhatánk.

Következik a porácsi barlang, hol hét-féle jellegű cserép találtatott. * A Dr. R o t h  leíiásában egy
mást követő számozástól eltérek, mert a cserepeket nem durvaságuk, hanem koruk után akarom csopor
tosítani. Az 1 és 3 számmal jelzetteket a leírás után kőkoriaknak tartom: az 1. szám alattinak gyurmája 
nincs kiiszapolva, nagy quarzszemek, csillámlemezek és agyagpalatör'edékek szabad szemmel fölismerhet* 
benne. Egyesek belül elszenesedett ételmaradványoktól feketék, mások különösen törési hátlapjoko* 
mésztuffa kéreggel borítvák; a 3 számúakat kezdetleges czifrázatok díszítik. A bronzkori edények soráU

» Nándori barlangcsoportozat. T orma Z sóf ia . X I. tábla, 14. ábr.
1 »Arch. Értesítő.. VIII. köt. 193. lapon .A  baligóczi barlangról».
s Corapte Rendu de la huitiéme session, Budapest 1870. 32. lap. .
* Természettudományi Közlöny. X. köt. III. füzet. .A porácsi barlang Szepes-megyében. Dr. Roth Samu. 4 5 0 - 4 ^  -
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helyezem a 2 és 7 számmal jelzett cserépdarabokat, jó gyurmából, de nem korongon készültek, a cserépfal 
vastagsága 4—5 v in  közt váltakozik, belső lapját simító készülékkel kisimították, egyenetlen külseje lera
kódott mésztnffától érdes; törése leveles agyagra enged következtetni, mely szürke-fekete színű; az edény 
belső oldala ólomszürke, külső oldala pedig, ha a mészkérget levakarjuk, egyes helyeken sárgásveres, másutt 
szürkéssárga; a 7. szám alatt előforduló cserépdarabok czélszerűségök által tűnnek ki, nyakrészökön 
sorban apró fülek vannak alkalmazva, melyeken keresztül zsineg volt húzható, mi által a súly az egész 
nyakra feloszlott. A vaskort az 5. és 6. számú cserépedények képviselik: az elsők mindjárt nyílásuknál 
öblösödnek, 4—5 %. távolban az öblösödés maximumát elérik, s azontúl aljok felé gyorsan összehúzódnak; 
a 6. számmal jelzettek domború ezifrázatuk által tűnnek fel, díszítésük jobbára kezdetleges és kizárólag 
abban áll, hogy bizonyos irányban futó, kiálló vonalakba hegyes vagy gömbölyded végű tárgygyal csinál
tak benyomásokat; ez edények, melyeket főzésre használtak, nagy homokszemekkel kevert agyagból korong 
nélkül készültek, rosszúl vannak kiégetve, belső oldalukon elszenesedett maradványok láthatók. Felemlítem 
még a 4. számmal jelzett kör- s ívezeti díszekkel czifrázott edényeket, melyek az aggteleki, magyar idő
ből való edényekhez hasonlítanak.

Végül megismertetem a liszkovai barlangban Lőczy által kiásatott s leírt cseré]) tárgyakat.1 
A lelt tárgyak közt a barlanglakók iparát legnagyobb mennyiségben a cserépdarabok képviselik. Az edé
nyek nagyobb részt nincsenek czifrázva, egészen simák. Lóczy az edényeket három csoportra osztotta. 
Az első csoportba azokat sorolta, melyek rosszúl kiiszapolt gyurmából, korongon készültek, tökéletlenül 
vannak kiégetve s belső falaik Dr. W a r t h a  tanár vizsgálata szerint szenesedett, sok zsírt tartalmazó étel

maradványoktól kérgesek. A második csoportot a puszta kézzel készí
tett edények képezik. Ezek külsőleg simák, fényes feketék, valami
vel jobb gyurmából valók, lyukas vagy lyukatlan fülűek, s díszítéseik 

' faszerszámokkal készíttettek. Van köztük olyan is, mely kinyúló 
gömbölyded lamellával bír. A harmadik csoportot csekély számmal 
látjuk képviselve; ez edények falai vastagok, külszínük veres, gyúr-uuitt. x o z . altra
májok kavicsos, rosszúl kiégetett.

Az előadottakból kitűnik, hogy az egymáshoz közel eső Jászó, Porács és Aggtelek barlangjaiban 
ugyanegy korbeli tárgyakat lehet találni s e barlangok úgy őskori embereknek lakhelyül, mint később a 
muhii pusztán vívott véres csata után a menekülő magyar népnek menedékhelyül szolgáltak. Nem úgy a 
liszkovai barlang, mely ugyan az őskornak ugyanazon bélyegét viseli magán, mint a fennebb leírt három 
barlang, a tatárjárás idejében üldözött népünk által azonban nem kerestetett föl.

Az edényeken kívül még más, agyagból kiégetett, érdekes tárgyakra is akadtunk.
Ezek közöl fölemlítemlök : egy szüröfenék, mely a Denevérágban cserépedény - töredékek 

között találtatott. Átmérője 4 % .  Tizennyolcz lyukkal van ellátva. Mindegyik lyuk 0-5 %  átmérővel bír. 
Úgy belső, mint külső részök kitolt, a mi arra mutat, hogy fúrás után, mely kívülről és belülről történt, a 
kitaszított gyurma égetés előtt nem távolíttatott el. Jól van kiégetve. Fehér gyurmájú. Hihetőleg ivó
edénynek alkatrészét képezte. (281. ábra.)

Messze az említett tárgytól, a culturföld legalantabb rétegéből, egy oly agyagállat töredékét emeltük 
ki, mely durva és idomtalan alakja, ferde állása s egyenetlen lábai által tűnt fel. Benne az ösmedvét, futó 
helyzetében látom. Testének hossza 9, szélessége 3, vastagsága 2%t. (282. ábra.) Ha e primitiv készítésű 
állatot az ugyancsak általam Pilinben 2 kiásatott, Ízléssel és némi jártassággal készített különféle állat-

1 Die Liskovaer Höhle iu Baráthegy (Liptauer Komitat) v . L . v . L óczy. 1S78. 48. lap.
* Correspondenz-Blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Redigirt von Prof. 

K ollmann in München. 1877. Nro 2, Cap. 12. «Der internationale G'ongross für Authr. und Urgeschichte in Pest. A Pilinben talált 
állatok közöl a kutyát (Spitzhund), juhot, szarvasmarhát és a disznónak két faját ismerteti.
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fajokból álló csoporttal összehasonlítjuk, akkor szembetűnő, hogy a két készítmény létrehozatala között mily 
nagy időköznek kellett eltelni.1 Minthogy az agyagállatokat úgy Pilinbén, mint Magyarádon, valamint 
Homok-Terenén, legújabban pedig Szihalmán* és Tószegen s másutt is a konyhahulladékok közt találják, azt 
következtetem, hogy azok bálványok voltak. Legújabb időben, Trója felásatása alkalmával, S c h l i e m a n n  

16 láb mélységben szarvasmarhát és kutyát ábrázoló agyagmüveket hasonló körülmények közt talált;8 a 
kopenhágai múzeumban pedig Mexikóból származó agyagállatkákat őriznek.4 Főiemlítendők még a 
Norvégia sírhalmaiban lelhető agyagállatok: a juh és ló .5

Az aggteleki barlangban talált idomtalan agyagállat, kökorbeli cultusról maradt reánk, mely 
cultus a bronzkor egész idején át tartott.

A keramikai gyártmányoknak korszakok szerinti osztályozását első sorban ékítményei teszik 
lehetővé. Minden egyes korszaknak meg vannak a maga motívumai.

Mint már említőm, a régibb kőkor gyártmányain vagy épen semmi czifrázatot nem lehet látni, 
vagy ha igen, akkor azt szabálytalan durva vonalak képezik. Az aggteleki barlangban lelt e korból való 
edények simák. Ellenben az újabb kőkor edényeit már egyenes vonalak és pontok különféle alkalmazásával 
látjuk ékítve. E tekintetben a legtanúlságosabb anyagok Magyarádon és Aggteleken találhatók.

Worsaae6 az egyszerű s a kettős tekercsdíszt, valamint a kör-és hullám-czifrázatot a bronzkori 
ékítmények közé sorolja. Legrégibbnek s legsajátságosabbnak ezek közöl a tekercsékítményt tartja, azután 
a kör- vagy máskép gyürü-diszt, mely leginkább nagyobb tárgyakon fordul elő, s végül legújabb keletünek 
a liullámvonal-czifrázatot.

Báró S a c k e n  7 szerint Magyarországban és Ausztriában, a bronzkor kezdetén az edényeket kar- 
czolatokkal, az éreztárgyakat pedig homorú bemélyítésekkel ékítették. A motívumok egyenes vagy görbe 
vonások, pontok, párhuzamos vonalak, szalagok s ezekből alakított különféle változatú geometriai ala
kokból állanak. E kor jellegzö ékítményei közöl fölemlítendők: 

az egyszerű vagy összetett kör (der Kreis), — 
a négyküllős kerékalak (Radfigur mit vier Speichen), —
a tekercs (die Spirale), különféle változatában, leginkább mint S, vagy fekvő helyzetben, — 
a szigszeg (Zickzack), melynek egyoldalú szögei gyakran vonalakkal kitöltvék, — 
a sávok (Streifen), — és szalagok (Bänder), melyek simák vagy párhuzamos pontokkal és vonalak

kal díszítettek, —
az egyszerű vagy összetett dűlt négyszögek (Raute oder Rhombus), s végül 
a szigszeg-alakot mutató tréinol-szúrások.
Később, a bronzkor végefelé, a plastikailag kiemelkedő ornamentumokat látjuk. Legnagyobb feltű

nést keltenek a kerekded bemélyedésükből kiemelkedő hegyes csúcsok, minők nemcsak a múlni pusztán, ha
nem hazánk több leihelyén is elöfordúlnak.

Habár a szigszeget, a kört és a tekercsékítményt még a vaskorban is használták, mégis 
azok más princípium szerint készíttetvén, más jellegűek is voltak. — A vaskor jellemző díszei 
közé a méretarányos kacskaringók és arabeskek tartoznak ; utóbbiak nem ritkán kigyófejekben

1 Míg a Pilinbén talált agyagállatoknál a nem jelezve van, az aggtelekinél nem tudhatni, hogy hím-e vagy nőstény?
* Arch. Értesítő IV. köt. 38. lap.
" I l ios, Stadt u n d  L a n d  der Trojaner. Dr. H einrich S chliemann. L eipzig  1881. 625. lap.
* «Notice sur les inuaées archéologique et ethnographique de Copenhugue» pár W aldemar S chm idt . 1875. 34. lapon. 
6 «Leitfaden zur nordischen Alterthumskunde.« Herausgegeben von der königlichen Gesellschaft für Nordisch*

Alterthurasknndo. Kopenhagen 1837. 43. lap.
“ J. A. W orsaae : «Dänemarks Vorzeit durch Alterthümer und Grabhügel beleuchtet. Aus dem dänischen übersetz 

von N. Bertelsen.» Kopenhagen. 1844. 56. lap.
1 l ) r .  Ed. F reiherr  S acken : «Leitfaden zur Kunde des heidnischen Alterthums mit Beziehung a u f  die Ost. Länder.« 

Wien, 1865. 152. lap.
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végződnek. 1 Róma uralmának letüntével, midőn gyártmányaival többé Európát el nem áraszthatá, müveinek 
utánzásából fejlődött ki azon sajátságos Ízlés, mely római motívumok barbár utánzatának tekintendő. 
Az említettem motívumokat Európa éjszaki részében egész a keresztyénség idejéig alkalmazták. Nálunk 
Magyarországban a vaskori edényeket főleg a domború bottag jellemzi, mely leginkább az edények nyakát vagy 
legöblösebb részét futja körül. Egyébiránt a homorú pont- és csatorna-ékítmény, az edény nyakán, víz
szintes s öblös részén, függőleges irányban alkalmaztatott. Az aggteleki barlangban a domború ékítések több 
változatával ismerkedünk meg. Habár a gömbölyített mélyedésü csatorna-vonalak a vaskor graphitos edényein 
fordulnak elő, a náluknál újabb keletű edényeken a bronzkorban dívott karczvonalak ismét észlelhetők. 
Ez ékítmény aligha van valahol díszesebb változatban képviselve, mint e barlang most elhagyatott sötét 
üregeiben. Tudvalevő, hogy az ívezeti díszek, mint árkádok alkalmazva, ritkán szolgáltak ékítésül. 
Hazánkban ehhez hasonló ékítményü edényeket, az aggtelekieken kívül eddigelé még nem találánk. Csak 
némileg emlékeztetnek reájuk r K u b i n y i  F e r e n c z  által Gombán talált edénytöredékek, a mennyiben, a felső 
hullámos vonalakból tetöirányosan lefutó vonalak kapuzatféle alakzatokat képeztek. A külföldiek közöl 
pedig még leginkább hasonlítanak hozzá a Cyprus szigetén talált hegyes csúcsivü s rostélydíszszel ékesí
tett phönitiai gyártmányoknak állított alabastromedények rajzai.2 Egy ős-görögedénynek oldalát össze
kötő ívezetekkel,3 s egy másiknak nyakát ugyancsak ívezeti motívumokkal látjuk czifrázva.4 5 Nemkülön
ben némi hasonlatosságot mutatnak a Rajnavidék régi sírjaiban fölfedezett gömbölyű fenekű csuprokon 
szemlélhető szigszegvonalak képezte megfordított ívezetek is, melyek részint szakadozott vonásokból, részint 
karczvonalakból állanak.8 Weinhold «Die Heidnische Todtenbestattung in Deutschland» Bécsben 1859-ben 
megjelent munkájának III. tábláján két edény látható, melyeknek ornamentikája szintén némileg az agg
teleki ívezeti díszre emlékeztet. E fületlen edényeken hármas karczvonalból álló hegyes kapuzatban 
kettős karczvonalú ívezet van. Az ívezetct egyenes vonalak oldalozzák. Az edények rövid felálló nyakkal 
bírnak s már feneköknél öblösödnek. Ugyancsak ez edényeknél a rostélydísz is előfordul. Leginkább hal
mokban levő hamvvedrekkel találják. Lehetséges, hogy az ívezéti dísz a pikkelydíszből keletkezett.

Mint más országokban, úgy hazánkban is, az agyagmívesség történetére a korong behozatala 
korszakalkotó volt. Az edények készítési módjában egyszerűsítést tapasztalunk ugyan, de a itevesbbé válto
zatos minták bizonyos chabloneszerüségről tanúskodnak. Az előbb jelenkezö nagy változatosságú d u d o r o k  7 
és fülek helyébe, a zsineg áthúzása czéljából lyukakat alkalmaztak. A dudordíszek megszűntével inkább 
a graphicai ékítményekre fordítottak figyelmet.8 Az előbbi kort jellemző merőleges irányú ékítést a víz
szintes váltotta fel. A korongon készült edények ékítményeit párhuzamos futású egyenes, hullámos- vagy 
szigszeges vonalak, barázdált szalagok és pontsorok képezik.a Magyarország e korbeli edényéit leginkább 
nyakukon s legöblösebb részein ékesítették.

'  W oksaae : «Zur Alterthumskunde des Nordens.» Leipzig, 1817. 65. lap. W il h e l m : «Beschreibung der alten 
deutschen Todtenhügel bei Wiesenthal.» 3., 6 ., 13., 26. ábr. T boyon: «Description des tombeaux de Bel-Air.»

* Cyprus: «its ancient cities, tombs, and temples By General Louis Pahna, di Cesnola.» London, 1877. XVIII. tábla.
3 «History of ancient pottery.» By Samuel Birsch. London 1858. 234. lap.
* «Ilistoire de la Ceramique.» Par Albert Jacquemart. Paris. 1873. 242. lap.
5 Ugyanott. 249. lap.
“ Dr. L indenscum it: «Die Alterthümer unserer heidnischen Vorzeit.» Mainz. 1864. II. köt. 7. füzet. 1 tábla.
7 A korongon készült edényekre ragusztott fülek és dudorok a középkorban merültek fel.
8 Berliner Gesellschaft fü r Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Sitzung 16. Febr. 1878. S c h n e id er : «Über 

vorhistorische Töpferei in Böhmen.» 7. lap.
“ A fenn elősorolt díszítmények egyszerű hegyes csont- vagy faeszköz segítségével a  még puha gyurmában könnyen 

voltak eszközölhetők. A korong mozgásba hozatván, ha az á rt a gyurmára egyenes iráuyban tartották, egyenes, ellenben ha fel- és 
lefelé irányozták a nélkül, hogy az edényről levették volna, hullámos vagy szigszeges vonalakat, ha pedig bizonyos időközökben az 
edény falát vele megérintették, vonásos vagy pontozatos díszeket nyertek. Az ékítmények egymáshoz való távolsága és külöuféle- 
sége a kéznek tartásától tétetett függővé. (Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Sitzung lö .Feb. 
1878. S ch n eid er : «Vorhistorische Töpferei in Böhmen.» 9. lap.)

17*
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Korongon készült edényeket csak a barlang nyílása előtt találtunk. Néhány edény aljának alsó 
részén domború körvonalat észlelvén, azon nézetben vagyok, hogy e jegyeket az edényre nem nyomták 
— mert ez esetben a fenék kissé benyomódott volna — hanem a fakorongba vésett matrizok nyomódtak 
be a még puha agyagba, a mint a gyurmát reá alkalmazták. Vannak kik e jegyeknek misticus értelmezést 
adnak; azonban csak technikai rendeltetésük volt. Az által, hogy az agyag a matrizba benyomódott, 
az edény szilárdabb állást nyervén, ide-oda nem csúszhatott. E czélra legalkalmasabbnak bizonyúltak a 
keresztet képezve egymást átszelő vonalak, a kör és a nógyszögü jegyek. Gömör-megye Ó-Bást községében 
létező sziklaüregekben ezekhez hasonló edényeket találtunk. Az edények hullám- és szigszeg-vonalakkal 
voltak ékesítve; fenekükön domború négy küllöskerék volt látható. E jegyek arra utalnak, hogy a feneke
ket nem metszették el, hanem a korongból kiemelték.

Ugyancsak a korongon készült edényeknél azt is észleltem, hogy sem fenekök, sem oldalaik belső 
részén concentricus körök nyomai nem láthatók, mi abban leli magyarázatát, hogy e köröket szétsimítot
ták. Ezeknél tehát ellenkezőjét látjuk annak, a mit a fehér gyurmájú, hullám- és szigszeg-vonalakkal 
díszített, úgynevezett szlávedényeknél tapasztalunk. Ez utóbbiakon ugyanis a korong által előidézett 
concentricus körök teljes épségükben megvannak.

Ezeknek fölemlítése után áttérek magára az anyagra, az égetés különböző módozatait s a 
gyurma közé vegyített ásvány- s növényi részeket tárgyalva, kapcsolatban annak megfejtésével, hogy az 
Aggteleken talált edények közöl melyek készültek odavaló földből, s melyeket hoztak távolabb 
vidékről oda.

Ezt megelőzőleg azonban meg kell még jegyeznem, hogy a plastikai agyag, melyet a fazekasság
nál használnak, a nem-plastikaitól, melyhez a porczellánföld is sorolandó, lényegesen különbözik. 1 Itt azt 
tapasztaljuk, hogy a legrégibb edényeket iszapolatlan, s az újabb korúakat iszapolt gyurmából készítették.

Mint már fennebb említém, a legrégibb edények füstös külsejüek voltak. Valamint az etruskok 
olajba vagy viaszba felolvasztott korommal dörzsölték be edényeiket, 2 akképen lehetséges, hogy az 
őskori barlanglakók is a gyurma közé valami zsiradék-anyagot vegyítettek. Edényeiket, mielőtt a szabad 
tűznek tették volna ki, napon szárították meg.

Á m d e  t ö b b  n e o l i t h k o r i  e d é n y  g y u r m á j á b a n ,  m i n t  V i r c h o w  i g e n  h e l y e s e n  m e g j e g y e z i ,  s z e c s k a 

fé le  k e v e r é k e k e t  is  é s z l e l h e t ü n k ,  a z  e d é n y e k  t ö r é k e n y e k  s  r o s s z ú l  v a n n a k  k i é g e t v e .

Találkoznak azonban oly neolithkori edények is, melyeknek gyurmája vasat, meszet vagy kálit tar
talmaz. Ha ezek a tűzben olvadásig megpuhúltak, akkor az ásványoxidok az agyagra festő hatást gyako
roltak. E csoporthoz sorolom a vastag falú. kivül-belül veres törésű edényeket, melyekben kisebb-nagyobb 
sok kopott quarzszem volt észlelhető, s amaz edénytöredékeket, melyekkel a halottak koponyáit befedték.

P u d il  az edény törésénél a barna vagy fekete színt a szénenynck (Kohlenstoff) tulajdonítja. 
Hogy az agyagnak plasticitását fokozzák, a gyurma közé organicus anyagokat vegyítettek, melyek kiége- 
tésök alkalmával szénenynyé változtak. Csatlakozom P u i>il  abbeli nézetéhez is, B hogy számos öskon 
edényen a fekete befuttatás nem graphit, mert ez már mérsékelt tűzben elég, a mikor is a cserép • 
gyurma tartalmához képest veres vagy szürkés színt kap. Mühlhausenben efféle feketés fényű edényeké*, 
melyek a történelmi időknél régibb edényekhez hasonlítanak, még most is készítenek. Fekete színöka 
zárt kemenczében, zöldlomb füstjétől nyerték. A mely edény ez égetési mód előtt alkalmas eszközzé.

* Plnstikai gyurmát akkép nyerünk, hogy az agyagot vízzel felkavarjuk, egy ideig az agyagot érni hagyjuk, s t a i t  
hogy organikus részeitől megtisztuljon, isznpolási proeessusnak vetjük alá. (Das Buch der Erfindungen, Gewerbe und Iudtuttm  
IV. köt. Lipcse és Berlin. 1866. 270. lap.)

3 Dr. B ek en o t : «Die pomerelliscln-n Gesichtsurnen.» Königsberg, 1872. 37. lap.
* Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. 1870. Sitzung am 15. Nov. 1379. P ra«^  

«Über böhmische Grabfelder.» 2. lap.
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kisimíttatik, égetés után graphitos fényt mutat. Fényét nem veszíti el. Minthogy a füst az egész 
gyurmát átjárta, belseje is feketés színű, anyaga pedig tömöttebb s vízhatlanabb lett. A neolithkori edé
nyek közöl e csoportba a leginkább víz merítésre használt 13., 80., 81. és 266. számúakat sorolhatjuk.

A fennebbiek után következtetnünk lehet, hogy az aggteleki neolithkori edényeket szabad tűz
ben égették ki, s csak az újabb kőkor vége felé készített edények tanúskodnak a zárt kemenezében való 
égetésről.

Az e korbeli edényektől a bronzkoriak csakis díszesebb ornamentikájok és kiégetésök
által különböznek. Erős törések jó kiégetésre és a gyurmának tökéletes iszapolásáva enged következtetni.

A barlangban talált vaskori edények fekete vagy veres máznak voltak.
A fekete máz graphitnak bizonyult. Midőn e cserepeket erős tűz hatásának tettem ki, színük 

lassan veresre változott. Figyelmesen megvizsgálva, a graphitmáznak három nemét sikerült fölismer
nem. Jelesül:

a )  Minthogy az őslakók azon tapasztalatra jutottak, hogy a graphit erős tűzben fekete színét 
elveszti, az edényt csak akkor mázolták be vele, midőn azt már kiégették. Aztán mérsékelt másodszori 
égetésnek tették ki. Ez edényeken a fekete szín tartósnak mutatkozott.

I l y  módon készültek a kívül graphitos s belül füstös t |.*ÍM | lő., | | 7 ., ||S ., 266. f a i } ?  t».,
nemkülönben a kívül s belül graphitos 217., 2 IS. és 226. számú edények, (lymnuijokra hősnő három
félék: a 218. csillámot, a Hő., 166, 217. és 270. mos/.os agyagon kívül csillámot., quiuY.ot ős l'öhlpálol, a 
143., 147., 148.. 229. és 266. számú cserepek, csillámot, ipiarzot és föhlpátot tartalmaznak.

b )  Azon edények, melyek dörzsölés közben graphitienyöket könnyen elvesztik, az első kiégotóa 
után a máznak napon való szárítására mutatnak. Ezek közöl a 144. és 161. cserépanyag calcit-rhomboidok- 
kal, a kívül graphitos és belül veres mázos és meszestartalmú 248. apró quarz- és földpát-szemek és steatitos 
felületű csillámmal, a 157. pedig csillám-, földpát- és calcittal telített.

c )  A finom porrá tört graphit simítás közben hintetett az edényre. Behintés után megfüstölték. 
E mód szerint alkalmazták Csehországban a graphitmázt. 1 Ide sorolandók a quarz és csillámvegyületü 
179. és 193. számú edénytöredékek.

Midőn az aggteleki barlang rosszúl kiégetett edényeit vizsgálat alá vettem, azoknak kiégetése a 
Csehországban talált, J agúr által leírt edényekre emlékeztetett. 2 Indiában az agyaggyártmányokat még 
mai napság is sok helytt szabad tűzben égetik ki, mely esetben ha az edény belsejébe kevés szalmát és 
marhatrágyát raknak, kiégetés után belül fekete s kívül veres lesz; ellenben ha kívülről is raknak 
trágyát mellé s száját fedővel betakarják, akkor kívül füstösbarna s belül fekete színt kap. Az aggteleki 
edények közöl az első mód szerinti égetés mellett a 233. számú cserép szól, mely sok csillámot és ke/és 
quarzot tartalmaz, a második mód szerinti égetés mellett a kevés csillámot és kevés quarzot tartalmazó 
232. s a kevés csillámot és sok quarzot tartalmazó s növény-maradványokkal bővelkedő 243. és 250. 
számú cseréptöredékek tanúskodnak. Daczára primitiv külsejűknek ez edényeket a vaskor idejéből valók
nak tartom, mi mellett az a körülmény is szól, hogy a felső rétegben találtuk.

A kívül veres máznak a graphitos edényekkel egyidejüek. A mázt a vercskö porából készítették. 
Erős tűzben nemhogy elveszítette volna színét, hanem az még elevenebb lett. Törésének veres színe a 
gyurmának vastartalmát bizonyítja. Az imént említett agyagkészítmények sorozatát a lefelé csigabaj lássál 
futó szalagdíszü veres edények (melyek a 144. számú graphitos edényhez hasonlítanak), valamint a calcit- 
rliomboidokat tartalmazó 238. és 251. számú cserepek képezik.

‘ Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Sitzung am IG. Nov. 1878. S c h n k i d ü b : 
«Böhmische Gräberfelder und Burgwälle.» 12. lap.

* Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie u n d  Urgeschichte, Sitzung a m  18. Mai. J a o o r : »Schwarz- 
brennen von Thongefüssen in Indien.» 10. lap.
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Hasonló technikai készítésnek voltak azon vörhenyes külsejű edények, melyek arról tanúskod
nak, hogy midőn inár elkészültek, kívül jól iszapolt híg agyaggal fenték he. 1 A hígított agyag csakis 
csillámot tartalmazván, más t e r m é s z e tű  volt mint az edény belső gyurmája, melyben quarz és calcit is volt. 
E tekintetben a 231. számú edénytöredéket említem lel.

Mindezeknél azonban újabb korúak az erős törésű, jól kiiszapolt és kiégetett edények, melyek 
külsőleg fekete vagy sárgás mázt kaptak. Minthogy az agyag ama sajátsággal bír, hogy minél több vasat 
tartalmaz, kiégetés után annál színesebb lesz, árnyalatai a világos sárgától egész a fekete barnába 
menők. Izzó tűzben azonban, ha az organicns részek — melyek kékes, szürkés vagy fekete színt idéznek 
elő— elégnek, az edény világosabb színt kap. E jelenséget több ívezotes edénynél tapasztaljuk. Iszapolt 
földből készültek: a  c s i l l á m t a r t a l m ú  kívül barna, belül fekete 128., 141., 155., 208., 235. és 2G0. számú; 
a kivül-belül feketés barna, szürke törésű 131., 104., 174., 175., 184., 185., 186., 188., 196., 197., 220., 221. 
számú; a kivül-belül barna 129. számú ; a  m é s z -  é s  c s i l l á m t a r t a l in ú , szürke törésű, kívül barna s belül fekete
132., 136., 137., 169., 176., 180., 192., 194., 198., 199., 222., 236. számú; a kivül-belül fekete és szürke 
törésű 171. és 237; á s o k  c s i l l á m o t  s  k e v é s  q u a r z o t  t a r t a lm a z ó , kivül-belül feketés barna 136., t76., 187., 195.,
202., 210., 223. és 234. számú; a kivül-belül vereses barna 173. és 182. edénytöredékek, végül a c s i l lá m -  és 

q u a r z b a n  b ő v e lk e d ő  a külsőleg sötéthamuszínü s szürke törésű 215. számú cserép.
Hogy fekete máz helyett több esetben sárgát vagy vörlienyes-sárgát is használtak, a mindkét 

oldalukon mázzal hevont szürkés törésű edények közöl bizonyítják: a  e z e k é ig  q u a r z  t a r t a lm ú  158., 159., 263. 
számú; a  k is s é  e s i  Hát m o s  m e s z e s  a g g a g ú  153. számú; a  m é s z ta r ta l m ú ,  f ü l d p á t t a l  é s  s t e a t i t o s  f e l ü l e t ű  c s i l l á m m a l  

elegyes 240—247. számú; a k e v é s  c s i l l á m  és  s o k  q u a r z  t a r t a lo m m a l  b ír ó  183. 227. és 261. számú; a  c s i l lá m -  

és  q u a r z b a n  b ő v e lk e d ő  215. és 230. számú; végül a 154. és 242. számú cserepek, melyekben c s i l l á m  q u a r z  

és  f ü l d p á t  jelenkezik. Fölemlítendök még a kívül mázos, belül füstös, fekete törésű cserepek közöl a c s i l lá m  

t a r t a lm ú  252. 253. és 255. számú; a  q u a r z t a r t a l m ú  257 számú; a kívül sárgásra s belül feketére fényezett 
263. számú víztartó edény, melynek gyurmája k e v é s  c s i l l á m -  é s k e v é s  q u a r z o t  t a r t a l m a z , s a kívül veres, belül 
sárga mázas 154., m e h jn c k  l ik a c s o s  s z í v ó s  a g g a g á b a n  q u a r z  b ő v e n ,  k e v é s  c s i l l á m  s  e g g k é t  f ö l d p á t  l á th a tó .

A legelső edényeket valószínűleg napon szárították. 2 Habár a szabad tűzben való égetés már a 
régibb kőkorban merült fel, e készítési módot kivételesen a bronz- és vas-korban, sőt még azután is alkal
mazták oly esetekben, midőn a kemenezében való kiégetésre elegendő idő nem volt. Háborús napokra 
vall az az eset is, hogy az aggteleki barlangban talált 219. számú ívezeti diszü edényt a többi hason ékít- 
ményüektől eltéröleg nyílt tűzben égették ki, gyurmájául a barlang diluvialis iszapja szolgálván. 
Ez edényben összetört csepegő kövecseket találtam.

A zárt kemenezék első nyomaira a neolithkor végén akadunk, a bronzkorban azonban azok már 
általánosan el voltak terjedve. Az ekkép készített edények egyenletesebb kiégetésök által tűnnek ki.

A legelső gyártmányok a természetes földnek puszta felhasználásáról tanúskodnak. A gyurmá
ban k ö v e c s e k  s egyéb durva ásványrészek szemlélhetök, melyeket maga a természet vegyített az agyag 
közé. Okúivá a természet újjmutatásán, a hol ilyenek hiányoztak, ott, hogy a gyurmának összetartóságot 
s az edényeknek könnyebben való száradását elősegítsék, abba hasonló anyagokat, mint éles szemű 
homokot, kövecsszemcsét, sőt esetleg 1 %  hosszú kőszilánkocskákat is vegyítettek. 3

Hogy ez sokáig így volt, azt nemcsak a vaskorszaki edényekben észlelhető nagymennyiségű 
qnarz és földpát, hanem az iszapolt gyurmából készült újabbkori edények quarz, calcit és csillám 
tartalma is bizonyítja.

1 Dr. G. B k r en d t : «Die puinerellischen Gesichtsurnen« Königsberg. 1872. 12. lap.
* Dr. P aol S ohiefferukcker : «Bericht über eine Reise zur Durchforschung (1er kurischen Nehrung in arcl». Hinsicht, 

Königsberg. 1873. Í). hip.
» Dr. E . F reiherr  v . S acken : «Leitfaden zur Kunde des heidnischen Altcrthums mit Beziehung auf die österreichi

schen Länder.» Wien, 18ü5. 4L lap.
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Az aggteleki őskori edények anyagtartalmának szakszerű megállapítását dr. S za ró  J ó z s e f  

budapesti egyetemi tanárnak köszönjük, ki szíves volt több százra menő cserepet mikroskopikus úton 
megvizsgálni. Jeles geológusunk azon következtetésre jutott, hogy fehér csillámot (muskovit) majdnem 
mindegyik tartalmaz; az edényanyagok legtöbbjében kisebb-nagyobb quarzszemcséket talált s csak néhány
nál, ezekkel társulva, földpátot is. Egynél, mely nem is bizonyult agyagnak s inkább valami eruptióközet 
darájából áll, a földpát túlsúlyban van. Csak kevésnél észlelt kisebb-nagyobb calcit r h o m b o id o k a t , többnek 
gyurmája mésztartalmú volt, a nélkül azonban, hogy mészszemcsék lettek volna bennök kivehetők.

Az aggteleki edények tartalmuknál fogva következő csoportozatokba osztályozhatók:

számú (tömött agyagból, törésük szürkés, kivül-belül feketésbarnák); a 128., 235. sz. (tiszta agyagból, törésük 
és belül feketék, kívül barnák); a 155., 202., 208. sz. (tömött agyag, törésük barna, közepökben kékes 
ereket látni, kivül-belül barnás feketék); 2G0. sz. (tömött agyag, kívül barna, belül fekete, törése hamu- 
színű); a 255. sz. (csillámpikkelyeken kívül egyebet nem tartalmaz, törése barnás, belül fekete, kívül 
barna); a 129. sz. (tömött agyag, törése sötétszürke, kivül-belül barnás); a 208. sz. (tömött igen szívós 
agyag, fehér csillámpikkelyeken kívül valami zöldes foltocskákat látni benne, de hogy ezek mik lehettek, 
biztosan el nem dönthető, törése vörhenyes, kivül-belül barna); a 218. sz. (tömött agyag, törése barnába 
menő, kivül-belül fekete); a lyukdíszü edények (tele növénymaradvánnyal, törésök feketét mutat).

b) t í a z i l a t j c s i l l á i n  t a r t a l m ú a k :  a 221. sz (törése vörhenyesbarna, kivül-belül fekete); a 129. sz.(tömött 
agyag, törése sötétszürke, kivül-belül barna); a 133. sz. (törése világosbarna, kívül barnás, belül fekete.)

a) K e v é s  q u a r z z a l  c l c q í j í i v e : a 140. sz. (kívül sárgásfehér, belül fekete, törése szürkés, fekete 
erezetekkel); a 158., 159. sz. (tömött tiszta agyagból, melyben hosszúkás kopott quarzszemcsék láthatók, 
törésök feketés szürke, kívül halványbarnák, simítottak).

b) S o k  q u a r z z a l :  a 131. sz. (sósavval lecsepegtetve egyes pontokon pezsgés mutatkozott, mi 
csekély ínésztartalmának tulajdonítandó, kivül-belül és törése fekete, simítva volt); a 238. sz. s hozzá 
hasonló egyéb veres edények (telve kisebb-nagyobb quarzszemekkel, melyek közt sok kopott szemcse van, 
kivül-belül és törésök feketés); a 257. sz. (törése fekete, kívül barnás).

felületű csillám látható, törése fekete, kívül vereses, belül fekete, mindkét oldalát mészkéreg borítja); 
a 243., 250. sz. (a durva készítésű, kívül füstös barna edényeket sok quarzszemcse teszi feltűnővé.)

b) S o k  c s i l l á m  é s  k e v é s  q u a r z z a l :  a 136., 176., 195., 210., 234. sz. (törésök barnás, kivül-belül 
feketés barnák); a 132. sz. (törése szürke, kívül barnás, belül fekete); a 179. sz. (törése s belül fekete, 
kívül feketésbarna); a 187., 202., 223. sz. (kivül-belül barnába menők, törésök szürke); a 183. sz. (törése 
hamuszínü, kivül-belül sárgásbarna); a 130., 208., 233. számú (törésök sötét szürke, kivül-belül vörhe- 
nyesbarnák).

c) S o k  c s i l l á m  é s  s o k  q u a r z z a l : a 182. sz. (sok csillámon kívül meglehetős mennyiségű quarzszem- 
csét tartalmaz, törése sötétszürke, kivül-belül barnás); a 215. sz. (igen sok fehér csillámpikkelylyel, s 
több apró quarzszemcsével, törése sötétszürke, kivül-belül sötéthamuszínü).

II. Quarztartalmú cserépgyártmányok:

III. Quarz- és csillámtartalmú cserópgyártmányok:

a) K e v é s  c s i l lá m -  é s  s o k  q u a r z z a l : a 156. sz. (pudvás anyagban sok quarzszem s kevés steatitos
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(1) K e v é s  c s i l l á m - é s  k e v é s  q u a r z z a l :  a 138., 193. sz. (törésük és belül feketék, kívül barnák, külse
jük simított); a 230., 261. sz. (kivül-belül verhenyessárgák, törésük szürkés); a 232. sz. (kevés csillámmal 
s egy-két quarzszemcsével).

IV. Csillámot, quarzot és földpátot tartalmazó cserépgyártmányok:

A 143. sz. (fekete törésében meglehetős sok quarz és ép földpátszem külső vörhenyes mázában 
pedig feltűnően sok muskovitcsillám látható); a 147. sz. (van benne csillám, kisebb-nagyobb kopott 
quarzszem és sok fehéres olmállott rész — valószínűleg füldpát, kívül fekete, belül barna); a 148. sz. 
(törésének belső oldala veres, külsőleg fekete, a veres több, ellenben a fekete kevesebb csillámot tartal
maz, a feketében néhány quarzszem is volt kivehető); a 229. sz. (sok fehércsillámot, quarzot, földpátot 
tartalmaz, mint szintén calcitszemeket is; ez utóbbiak közt egy-két csinos kis rhomboid látható, mely 
valószínűleg későbbi infiltratió eredménye; kívül fekete, belül veres); a 154., 242. sz. (likacsos, de igen 
szívós agyag bő quarz- s csekély csillám-tartalommal; egy-két földpátszein is kivehető benne, azonkívül 
sok likacsot limonit tölt ki, törése szürke, kívül veres, belül sárgás mázzal bevonva.)

V. Csillámot, földpátot és calcitot tartalmazó cserépgyártmány:

A 157. sz. (a calcit igen apró szemekben fordul elő, törése belül sárgás, közepefelé szürkés, 
kívül fekete, törése vörhenyes.)

VI. Calcit-rhomboidokat tartalmazó cserépgyártmányok:

A 144. 161. sz. (telve apró caleitrhomboidokkal, törésük barnásvörhenyes, kívül feketék, belül 
veresek); a 156. sz. (gyurmájában calcit-kristályok nagy mennyiségben láthatók.

VII. Calcit- és quarzszemeket tartalmazó cserépgyártmányok: 

A 219. 231. sz. (kivül-belül vörhenyesek, törésük sötéthamuszínü.)

Vili. Mésztartalmú agyagból készült s a fennebbi ásványok némelyikét tartalmazó cserépgyártmányok:

A 132., 136., 137., 176., 180., 192., 222., 236. sz. (csillámban és mészben dús agyagból készültek, 
törésük világosszürke, belül feketék, kívül barnák); a 145., 270. sz. (igen sok quarzszemcsét tartalmaznak, 
épígy sok fehér földpátszeincse és csillám látható bennök, az agyagban sok mész van, kivül-belül s törésök 
feketés); a 153. sz. (kevés csillámmal, törése feketébe menő szürke, kivül-belül sárgás mázzal bevont); 
a 171. 237. sz. (csillámtartalmúak, kivül-belül feketék, szürkés törésüek); a 166., 167., 217. sz. (kevés 
mésztartalmú tömött agyag, csillám- és quarzzal elegyítve, törésök és belső oldalok fekete, kivül feketés- 
barnák); a 226. sz. (a meszes agyag növényrészeken kivül földpátot, apró quarzszemeket és kevés csillá
mot tartalmaz, kivül-belül fehéressárga, törése hamuszínü); a 246., 247., 248., 249. sz. (vulcanicus kőzet 
darájából gyúrvák, túlnyomó mennyiségben fÖldpátszemcséket, természetesen már nem ép állapotban, 
apró quarzszemeket s nagyobb részt steatitos felületű csillámot tartalmaznak, itt-ott kérges limonit-göm- 
böcskék is fordúlnak elő bennök, kivül feketék, belül és törésök veres); a 271. sz. (tömött igen szívós, bő 
mésztartalmú, agyag, kevés csillámmal, törése szürkés, kivül-belül sárgásszürke). Ide sorolandók még * 
rosszúl kiégetett kivül-belül kormos, fekete törésű edények, (az agyagba mesterséges gyúrás által, igen sok 
kisebb-nagyobb calcit-rhomboid van beágyalva, a mésztartalmú agyagban csillámpikkelyek láthatók
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továbbá a szalagdíszü veres edények (fekete törésükben veres rétegzet jelentkezik, kisebb-nagyobb calcit 
rhomboidokkal; a mésztartalmú 238. számú cserép veres törésű, s szintén calcit-rhomboidokat tartalmaz.)

Midőn az imént leírt cserépdarabokat erős nyílt tűzbe tettem, a 128., 131., 135., 143., 145., 148.,
247., 250. és 270. számúaknái a fekete szín veresre változott, s törésükben is világosabbak lettek. A 166. 
és 217. számúaknái nemcsak a külső fekete máz veresedett meg, hanem belső falaik is megvilágosodtak.

Fekete színükből csak keveset veszítettek a 132., 144., 161. és a 199. sz.; a 260. és 263. sz. 
pedig azt épen nem veszítették el.

A 164., 175., 184., 185., 186., 188., 196. és 197. számú cserépdarabok csak csekély változást • 
szenvedtek.

A 138. számú edény veres színét a tűzben nemcsak, hogy el nem veszítette, hanem még eleve
nebb színűvé vált, 1 ellentétben a veres szalagú edényekkel, melyeknél a veres szín kissé megbarnúlt.

A sárga mázó edényeknek színük a legnagyobb tűzben is megmaradt.
Azon edények, melyek anyagában cnlcit-rhomboidok fordáinak elő, Aggteleken akkép készül

tek, hogy a barlangban levő csepegő követ összetörve a gyurma közé vegyítették. Az ekkép bevegyített 
calcitkristályok közöl azokat, melyek a tűz lángjának voltak kitéve, mész alakjában a cserép felületén lát
hatjuk, míg ellenben b e ls e jü k b e n  eredeti m in ö s é t jö k b e n  maradtak meg. Ennek lölismerhetése legköny- 
nyebben sósavval való érintés által történhetik, mely a calcitot, mint a mészhegyek productumát, pezs
gésbe hozza.

Hasonlóképen készültek azon cserepek is, melyekbe quarzot vegyítettek. E kőnem Aggteleken 
nagy mennyiségben fordul elő. Szögletes voltuk arra mutat, hogy zúzás által mesterségesen törtek össze 
quarzot, mely aztán a gyurmába mesterségesen ágyaltatott be. Quarzrhomboidokat a koponyákat borító edé
nyek töredékei is tartalmaztak.

Néhány cserépdarabot szénsavas mészből vastag kéreg fedett, mely csakis hígított sósavval 
volt eltávolítható.

Ennyit az aggteleki agyagmívességről. Kitűnik az e részben említettekből, hogy IXwvKiNS-nak a 
és MoRTiLLET-nek ama nézete, hogy a pahuolithkori emberek cserépedényt nem ismertek, s amaz állításuk 
hogy ha olykor a kihalt ösállatok csontjai edénytöredékekkel fordulnak elő, ez edénytöredékek csak 
valamely abnormális körülmény folytán juthattak oda, igazolva nincsen. Aggteleki ásatásom nyilvánvaló
kig az ellen szól. .

A barlangban oly tanyákra akadunk, a hol a barlangi medve összes maradványai bolygatla- 
nul hevernek, és a hol csontjai összezúzva, primitiv készítésű eszközökkel, szénnel és cserépdarabokkal 
együtt láthatók. Ebből azt a következtetést vonhatjuk, hogy az őslakók a fazekassághoz értettek, sőt a 
szén arra mutat, hogy főtt ételekkel is táplálkoztak.

Végül fölemlítem még azon kísérletet, melyet az aggteleki földdel tettünk. Az aggteleki földből 
készített azon edények, melyek zárt tűz hatásának kitétettek, ép oly színűek s ugyan oly törésüek lettek, 
mint a vázak mellett lelt edények; a szabad tűznél csak rosszul kiszárítottak pedig hasonlók lettek a 
a medvecsontok közt talált primitiv edénytöredékekhez.

Innen látható, hogy a kőkori emberek edényeiket Aggteleken, oda való földből készítették.
A barlangban lelhető kékes színű iszapföldet finomabb agyaggyártmányokra alkalmas

nak találtam.

1 Veret) színűek voltak a vastartalmú lemnosi földből (terra BÍgillata) készített edények is. A földet csakis papi 
felügyelet mellett ünnepnapokon ásták. A belőle készített edényekről azt hitték, hogy a méregnek hatását elveszik. Dr. K arl F ried . 
H ermann: •Lehrbuch der griechischen Privatalterthürner.» 13. lap.

a B. D a w k in s : «Höhlen und Ureinwohner Europas* Aus dem Englischen übertragen von Dr. J . W. Spenoel. Leipzig 
und Heidelberg 187(>. 277. lap.
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A BAR LANGI M EDVÉKBŐL, AZOK CSONTJAIBÓL K É S Z Ü L T  SZERSZÁM OK
BÓL ÉS AZ AZOKKAL TALÁLT K Ő RÉG ISÉG EK R Ő L.

Felettébb érdekesek Valának az úgynevezett Denevérágban eszközölt ásatásaink, a mennyiben 
P échy  J en ő  országgyűlési képviselővel, több barlangi medvének csontjaira akadtunk. A medvecsontok kö
zöl több darabon állatfogak nyomait láttuk, sőt egyik balszárcsonton a hyänának lábbal való sajátságos . 
simítása látszott, a mit a kirkdali és wookey-i hyünabarlangokban is észleltek.

E medvéket a barlang legmagasabb fekvésű részein találtuk. Csontjaik rakásban sárgás ka
vicsos homokföldben feküdtek.

A csontok között a velőt tartalmazók mesterségesen voltak feltörve és közben széndarabok for
dultak elő, nemkülönben edénytöredékek s oly kőeszközökre akadtunk, melyek világos bizonyságul szol
gálnak arra, hogy azok emezek segítségével zúzattak össze.

Legfelismerhetőbb jeleit látjuk itt a hyänák tartózkodásának, abban hogy a csontok puhább 
részei hiányoznak, egész medvefejekre nem akadhattunk s az állcsontokból csak azon kemény állományú 
részeket találhattuk fel, melyek a fogakat tartalmazzák; a csontok nagy részén fogak nyomait lehetett fel
ismerni.

Vad idők voltak azok, emberek és hyänák ugyanazon barlangot keresték fel. Előbb az elejtett 
medvének neki estek az emberek, s midőn lakmározásuk után éjjeli tanyákra távoztak, a barlang más 
helyiségeiben nyugalmat keresendők, a hyänák bújtak elő rejtekeikből. Aztán a fenevadak estek neki a 
maradékoknak s megrágták a csontokat. Az aggteleki barlang nagy kiterjedésének tulajdonítható azon 
körülmény, hogy a paheolithkori emberek nem voltak kénytelenek ugyanazon helyiségben hálni, a hol 
étkeztek. Nem azért, mintha tudták volna, hogy a húsmaradékok felbomlási processuson menvén keresztül, 
a levegőt megrontják s ez által az egészségnek ártanak, hanem inkább az undorító bűz következtében 
különítették el éjjeli tanyájokat nappali tartózkodási helyüktől. Ezért lehetséges, hogy habár emberek 
lakták e barlangot, hyänák azt mégis fölkeresték.

Az idő meghatározására tájékozásul szolgál, hogy hyänák rágását csak azon csontokon tapasz
talhatni, melyeket dr. Ivossutány tanár régiebbeknek mond.

Itt azon kérdés merül fel, hogy ha az ösmedve-csontokon hyänák rágásának nyomai észlel
hetők, mi az oka annak, hogy a temetkezési folyosóban talált emberi vázakon ugyanily nyomok nem lát
hatók? Vájjon az oda temetett embereket a hyänák megkímélték ? Erre nézve a vegytani elemzés 
nyújt felvilágosítást. K ossutány  szerint az emberi vázak és a régibb medvecsontok közt nagyobb időköz 
fekszik; különben az újabb időből való medvecsontokon nem láthatni többé hyänák rágását s úgy látszik, 
hogy a barlangi medve túl élte a liyanák itt tartózkodását. Meg kell azonban azon' körülményt is említe
nem, hogy a temetkezési folyosóba temetett vázakhoz semmiféle ragadozó állat nem férhetett, mert mint a 
traditio is mondja, a temetkezési folyosó be volt falazva. Ezt az eljárást a kőkori emberek nemcsak 
Aggteleken, de minden barlangban követték.

Csak tovább kell kutatni, fel kell törni a csepegökö rétegeit s bizonynyal ráakadunk a palieolith- 
kori emberekre. Azon emberek, a kik a barlangi medvecsontokat feltörték, a csontok közt zúzó eszközeik« 
hagyták s a kiknek lakmározására széndarabok, hamu mutatnak, itt vannak eltemetve. A halotti folyosó
ban lelt vázak újabb időből valók; e néhai emberek a neolithkor utolsó korszakában éltek. Amint a geologu. 
tanítja: azon tájakról, a hol a jégkorszak bekövetkezett, állatok és emberek eltűntek.

Midőn azonban később kedvezőre változott az éghajlat, emberek és állatok újból felkeresték u  
ismét lakhatóvá vált vidékeket s az emberek csakhamar házi állatokkal éltek s megkezdték a földmívelé*.

A medvék, ez éjjeli ragadozók, mainapság is legszívesebben sziklahasadékokban tartózkodni* 
ugyanez volt természetük a pliocánkorbau is.
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Efféle, hajdan medve-lakta barlangok szűk bejárásainak sziklafalain valami horzsolásfélét, be- 
kérgezett fényes réteget lehet észlelni, melyet ez állatok az által idéztek elő, hogy hátukat fedezendök, 
farral befelé hatoltak be. A hol ez észlelhető, az ember biztos lehet, hogy ott barlangi medvék tartóz- 
kodtalL következőleg teljes vázaikra is fog akadhatni. Ily horzsolást az aggteleki barlang ez idő szerinti 
bejárásánál nem tapasztaltam.1 Az eddigi ásatások után következtetve, a medvéket legtöbbnyire emberek 
hordták be a barlangba, csak kevésnél észleltük, hogy a vízárja által sodortattak be.

Valamint csontállományuk különféle korra mutat, úgy a fenneb' i lehetőségek közé volna soro
landó az a körülmény is, hogy volt idő, midőn ott barlangi medvék tartózkodtak.

Hasonló példákat látunk külföldön is; így midőn 1862-ben a francziaországi lherm-i barlangot 
Arriége départementban Rames, Garrigon és Filhol átkutatták, a magaslatokon barlangi medvéket találtak, 
a csontok még mind együtt voltak, sőt még a világra sem jött kis medvék vázait is megtalálták.2

Nem hagyhatom említés nélkül azon fontos mozzanatot, hogy az összezúzott barlangi medve- 
csontok közt egy kalczinált lábszárcsonttöredéket találtam ; szenesedési állapota arra mutat, hogy a csont 
akkor tétetett ki a tűz hatásának, midőn még természetes nedvei ki nem száradtak.

Az ásatag medvék (fossihe ursidaa) közöl Európa harmadkor utáni rakodmányaiban az ursus 
spelieus és az ursus priscus találhatók. E kihalt két medvefaj közöl az ursus speheus volt az elterjedtebb. 
Ennek csontjai az aggteleki barlangban találhatók. Tudvalevőleg ez idő szerint a medvék a hideg és mér
sékelt éghajlatban élnek. A miocün-korban nem fordultak elő. Csak később akadunk nyomaira e vaskos 
éjjeli állatoknak, melyek nehézkes külsejük daczára gyorsak és ügyesek, s mellső végtagjaikat mászásra 
használják fel.3

Az ursus speheus nagyságra és erőre jóval nagyobb s erősebb volt a mostan élő fajokhoz tarto
zóknál. De a nagysági viszonyoktól eltekintve, a barlangi medvét egy élő fajjal sem lehet összehasonlítani, 
mert a különbségek a fogak számában, az első és harmadik zápfog alkatában, a homlokcsont, a halán
tékcsont alakjában, a lágyékcsigolyák számában, a medencze nagyságában, s a hüvelyk állásában oly ter
mészetűek, hogy azokat lényegeseknek és sajátlagosaknak kell tekintenünk.4

A barlangi medve homlokának az orr megetti boltozatos lehajlása s azon hézag által tűnik fel, 
mely a hézagfogak korai elvesztéséből keletkezett. Nagysága s az alsó állkapocs domború alszegélye jel
legzetessé teszik. Az ursus priscusnak homloka lapultabb.

C u v ier  még egy harmadik medvefajt említ, a kis medvét (ursus arctoides), mely a mostani 
barna medvéhez hasonlított, s hosszú, keskeny koponyája volt, egyenes nyílt homlokéllel. Minthogy 
azonban ezt és az ursus spelaeust ugyanazon faj változatainak tartja, újabban W allace is csak két fajt 
különböztet meg egymástól: a barlangi medvét és az ursus priscust.

A barlangi medve szabatosai)!) fölismerését főleg a fogak képletéből meríthetjük, mire nézve 
ugyancsak dr. Dezső Béla érdekes összehasonlításokat tesz. 5

1 Ennek oka az, hogy a természetes bejárást számos évvel ezelőtt megtágították.
* «Der vorgeschichtliche Mensch» H e ll w a ld . 79. lap.
" Dr. O soar F raas : «Von der Sündfluth« S tuttgart 18GG. 401—403. 1.
4 Az Erd. Múzeum-Egylet Évkönyvei II. köt. 4. szám. Jelentés az Oncsásza-csontbarlang megvizsgálásáról és össze

hasonlító tanulmány az ottan gyűjtött ursus spelaeus Blumb, csontvázakról. Dr. K och  A ntal  és d r .  D e zső  B é l a . 10G. lap.
6 «Általában a  medvék fogképlete ugyanaz, mi a kutyáké, csakhogy a koronák tompábbak. A szakító fogak kitüntető 

jellegeiket elvesztik és a zápfogkoronák laposak és bütykösek. Előhaladt életkorban a  mellsó zápfogak kihullanak.»
«Részletesebben szólva a fogakról a medveuemet jellegzi 6 nagyon fejlett metszőfog, a szemfogak, az elsatnyuló hé

zagfogak, a kérdésesen fejlett szakítófogak és a tulnyomólag kifejlett zápfogak. Tejfogzatuk mindenik állkapocsban 3. 1-3 fogból 
áll. Az 1-től a 3-ig a zápfogak nagyságában növekednek és a 3. egy főkarajt és egy mellső és hátsó bütyköt kap. Még az első fog 
kihullása előtt már az első egygyökös állandó hézagfog kijő, mely az öreg barlangi medvéknél később csakugyan kihull, de a 
többi fajoknál megmarad.»

«A felső és alsó állkapocsban mindkét oldalt három egymástól távol álló gyenge hézag van.»
Az ursus arctosnál (közönséges barna medve) a szemfog után egy kis hézagfog állandóan megmarad, mely a bar-

18*
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Mint említettük is, az aggteleki barlangban az ursus speheust találjuk. Sok csontdarabon vágások 
és zúzókkal eszközölt törések észlelhetők, hasonlók azokhoz, a minőket a Somme völgyében Menche- 
courtnál találtak s  a híres paheontolog C o r tet  által felismertettek.

A csöves csontokat ritkán idomították szerszámokra, a lábszárcsontokat idomtalan vastagságuk
nál fogva nem dolgozták fel.

V irch ow  igen helyesen jegyezte meg,1 hogy a hozzá véleményezés végett küldött csontoknak 
nagy része sértett állapotban volt; részint az ásatás alkalmával sérültek meg, részint már tört álla
potban találtattak a csepegökörétegben.

Legtöbbnél a törés ősidőkben történt. A legtöbb éles törésű, van azonban sok olyan is, melynek 
törése éleit a víz meggömbölyítette. Ez arra mutat, hogy a barlangban folyó patakok által sodortatott. 
E körülményt az alantasabb fekvésben lelt medvecsontokon tapasztaltam.

V irch ow  is megjegyzi, hogy több csont felületén a rágás elvitázhatlan nyomait látja. «In der That 
— úgymond — erkennt man nicht selten längere, breite Furchen, wie von nagender oder schabender Ein
wirkung der Zähne eines Ihiubthieres oder rundliche Eindrücke, wie sie durch das Beissen einer starken 
Bestie hervorgebracht werden» (Nr. 3. 5). Folytatólag a következő érdekes megjegyzést teszi hozzá: «Ein 
nicht geringer Theil der Gruben und Furchen der Oberfläche erinnert mich jedoch an Erscheinungen, auf 
welche zuerst Hr. Liebe an Knochen der Lindenthaler Höhle bei Gera aufmerksam gemacht und welche 
er auf das Aushöhlen durch Schnecken und das Einbohren gewisser Larven bezogen hat.2 Nachdem ich im 
vorigen Jahre in der schönen Geraer Sammlung diese Erscheinungen studirt habe, glaube ich mit vieler 
Wahrscheinlichkeit auch an den Knochen von Aggtelek ähnliche Veränderungen in grosser Zahl auf
gefunden zu haben. Namentlich rechne ich dabin eigenthümliche, sehr scharfrandige, runde oder ovale 
Löcher, welche sonst viel Aelmlichkeit mit den von Ilrn. Fraas beschriebenen Haulöchern darbieten,

langi medvénél kifejlett korában teljesen hiányzik, mi a két faj különbségeiben a legjellegzöbb. Ez állandó hézagfog tekintetbe vé
telével tehát a kifejlett

ursus aretos fogképlete 

ursus spelaeus «

A zárjelbe tett fogak vénkorban ki szoktak hullani, alig hagyva nyomot magok után. Különösen jellegzó a barlangi medvére azon 
hosszú hézag, mely a hézagfogak korai teljes elvesztése által keletkezett.» Dr. D ezső  egyéb összehasonlító nézeteit is kapcsolatosan 
felsorolom ; ugyanis magyarázza, hogy a barlangi medvénél a barna medvéhez képest a homloknak az orr megetti boltozatos 
lehajlása nagyon föltűnik. E fontos luíjlás megítélhetése végett mérési kísérleteket tón, melyek eredményéből látható, hogy a 
homlokcsont szélessége

az ursus spelaeusuál................._ .......................  0-120 m.
az ursus arctosnál ............................................ 0-109 m.

A homlokcsont hajlásúnak magassága az orrcsoutokhoz képest, illetőleg kidomborodásának magassága

az ursus spelaeusnál.................. .......................  0 050 m.
az ursus arctosnál ............................................ 0018  in.

A fogazatban jelzett főkülönbség mellett, a mennyiben az ursus arctosnak egy állandó felső hézagfoga van, míg az ursus spelaeus- 
nak nincs, a homlokcsont e különös alkata azon második, fóképeu számbavehetö különbség, mely az ursus aretos és ursus 
spelaeus külöufajúsága mellett szól. Tudjuk, hogy a  barlangi medve tisztán ragadozó állat, míg a mostani barna medve 
csak részben nevezhető ragadozó állatnak, életmódja a csontképzésére nagy befolyással bírt. Innen van, hogy az ursus spelaeus 
csontjai jól kifejlett izomrögzítő tarajokkal ellátvák, jníg az ursus aretos csontjain e tarajok alig fejlődnek ki. Végül a homlok
csont alkatára vonatkozólag a Camper-féle módszer szerint az arezszögek következők : az ursus spelaeusnál 32°, az ursus arctos- 
uál 28°. Az arezszög különbségén kivül az általános arczkifejezés a két medvefajnál lényegesen különbözik egymástól, az ursus 
spelumsnál a szerfelett erősen és jellemzően ívelt fejlettségű alsó állkapcsok jóval előbbre állanak, mint az ursus arctosnál. (Ai 
erdélyi múzeum-egylet évkönyvei. II. köt. IV. sz. 118. lapon.)

1 «Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte» (1877. jul.) «Die Bärenhöhle von Agg
telek» 3 8 .lapon.

a Zeitschr. für Etlmol. 1875. VII. köt. 127. lap.

3 1 i «  + 1 + 2
¥ ' 1 ' 4 ' + 1 2
3 1 3 + 1 + 2
3 ' r 4 ‘ 1 + 2
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welche nach seiner Auflassung durch Hiebe mit dem Unterkiefer eines Bären und zwar durch Einschla
gen des Eckzahns hervorgebracht sein müssen. Dass wir in dem vorliegenden Fall keine solche 
Haulöcher vor uns haben, schliesse ich hauptsächlich daraus, dass einzelne Gruben eine langovale 
Wannenform haben, dass ihr Grund ganz glatt und gleichmässig ausgearbeitet ist, dass einzelne von 
ihnen in eine seitliche, mehr horizontal unter die Knochenoberfläche eingreifende Verlängerung 
übergehen, und endlich, dass keine Spur von eingedrückten Rindentheilen an ihnen sichtbar ist. Gerade 
unter den Fundstücken aus dem Museum von Budapest findet sich eine grössere Zahl, welche in diese 
Kategorien gehören.»

ViRcnow-val e tekintetben nem vallók ellenkező nézetet. Ta
pasztaltam magam is, hogy e sorozatba több medvecsont tartozik.
Ezt főleg oly példányoknál észleltem, melyek nedves helyen feküdtek.

Az előadottak folytán világos, hogy az aggteleki barlangot az 
ős-kőkorban már emberek lakták. De, hogy e barlangot ragadozó álla
tok is fölkeresték, arról, az elsorolt érveken kívül azoknak itt talált 
megkeményült ürüléke (koprolith) is tanúskodik. Ez vegytanilag meg
vizsgáltatván, a mostani hyánák ganéjával azonosnak találtatott. Az an
golországi barlangokban, hol hyánák legnagyobb mennyiségben fordul
nak elő, nagy mennyiségben találnak koprolithot; így a wookey-i hyäna- 

y3  barlangban a szürkésfehér phosporsavas-mész egész réteget képez.
A Denevérágban lelt barlangi medvék bolygatlan csonthalmazaik közt 
számos fossil medvecsontból készült eszköz található, melyek közöl 
fölemlítendők:

1. S z ú r ó  e s z k ö z , melynek hegye le van törve, hossza 16 % .  Az alsó része 2 %  távolság
ban laposas, háta gömbölyded, oldalai szögletbe menők, liegyefelé gömbölyű. Alsó része fabur
kolatba illesztetvén, markolatul szolgált. Kökéssel tett vágásokat látni rajta. (283. ábra.)

2. Ugyancsak egy másik s z ú r ó  e s z k ö z , mely az előbbitől abban különbözik, hogy alsó 
végét még nem hegyezték meg, hanem meghagyták természetes alakját, mely fogantyúul 
szolgált. Hegye ásás közben letört; hossza 12 %.

X

íj
2KI. áb ra .

3. H e g y e z e t t  c s ö v e s  c s o n t , mely csepegőköves sárga agyaggal van beburkolva, oldalán mestersé
ges lyuk látszik; alkalmasint sípnak használták.

4. V a k a r ó k é s  (csöves csontból). Külső lapja domború, belül kivájt, kézhez idomíttatván, míg a hü- 
velykújj a homorú részbe alkalmaztatik, a mutató és középső újj a fogantyú külső oldalát fedik. Hossza 
12 %i. Sok vakarás következtében élei megtompúltak. Hegye csúcsba végződik, felkanyarodó fogantyúján az 
a  betűnél bevágásokat lehet látni. (284. ábra.)

5. V c s ö  csöves csontból. A csont hosszában két darabra hasíttatván, egyik végét meghegyez
ték. Később a víz liömpölygése következtében oldalai s belső felülete kisimultak. Hossza 8-5 %. Felüle
tén csigák okozta mélyítések láthatók. (285. ábra.)

6. Ugyancsak egy v é s ő , mely az előbbihez hasonlít, csakhogy valamivel nagyobb; oldalai göm-
bölydedek. . . .  ;
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7. A m u l e t t e  csöves csontból. Alsó részéből vágás közben egy darabot letörtek, a felső végén 
hiányzó rész régi törésre mutat. Hossza 0  % .  E z  Amulettere V i r c h o w  a következő megjegyzést teszi:1

« . . .  an dein Diapliysenstück eines Röhrenknochens, dessen beide Enden abgebrochen und 
dessen Markhöhle eröffnet ist, zeigte sich auf der einen Fläche ein rundes, bis in dessen Markhöhle durch
dringendes Loch von 7 " U  Durchmesser, welches von Menschenhand hergestellt sein muss. Die Ränder 
desselben sind uneben, etwas eckig . . . .  der Kanal in der Knochenrinde mit einigen Absätzen versehen, 
so dass es wie gebohrt, oder gedreht aussieht.» Szerinte ez átlyukasztott medve-csont a barlangi sípokra 
emlékeztet. (28G. ábra.)

8. K a la p á e s tö r e d é k  a medve czombcsontjából. Hossza 17 %. Az egyik lapja nagy részben termé
szetes állapotban hagyatván meg, másik lapját ütésre használták. A sok használat következtében kiugró

bütykei simára lekoptak. A koptatásnak közepe táján egy 0-6— 1%  átmérőjű és 0-5 %  mélységű hor
padás látszik, a mit kemény, hegyes tárgyra való ütés okozott. Érdekes e kalapácsnál az, hogy midőn 
már egyik lapja a sok használat következtében elkopott, a másik lapját kezdték használni. De már ekkor 
nem egész lapjával ütöttek, hanem oldalvást használták, a mit onnan lehet következtetnünk, hogy a két 
kiugró csontbütykön a koptatás nem egyenközüleg történt. Előfordulhatott azonban az az eset is, hogy 
az ősember e kalapácsnak mindkét lapját egyidejűleg vette használatba, az egyikét egész felületével, * 
másikat oldalairól, a szerint a minő súlyt akart ütésének adni. A csontállomány nagyon kemény. Yízhöm- 
pölygéstöl való simítás nem látszik rajta. Felületén több helytt, ütések következtében, kisebb-nagyobb 
sérüléseket lehet látni. Ások ütéstől egyik oldala közepe táján kilyukadt. A lyuk egyenetlen liosszköralakú.
átmérői 2_6 % .  Nyelét alsó részébe alkalmazták. Súlya 370 gramm. Alsó végéből egy darab hiányzik
mészkéreggel bevont törése ős időre mutat. Az öskalapács első tekintetre fölismerhető benne. (287. ábra. * 

°9. H e g y e s  e s z k ö z  csövescsontból; alakra sokban hasonlít a 300. számú csonteszközhez, melyen

i d í0 Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Sitzung von 2 1 . Ju l. 1877. V irchow 39. -
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V irchow  mesterséges készítést ismert fel. Ez amannál azonban annyiban figyelemre méltóbb, a mennyi
ben felső felületén több beforrt mély sebhely észlelhető, a mi bizonyságul szolgál arra, hogy e hatal
mas állat veszélyes csontsebei még életében behegedtek. Elvégre mégis emberi kéz által ejtetett el, húsát 
megették, alkalmas csontjaiból pedig szerszámokat készítettek. Az egyik sebhely 0-7 %• mély, 1*5 %» 
hosszú és 0-5 %  széles. E sebhelyet egy kevesbbé mély, 4 %. hosszú s 1—2 %  széles, behegedt mélyedés 
környezi. E mérétek a rajzon a  betűvel jelezvék. Mesterségesen hegyesített végének szélei simára vannak 
kicsiszolva. A csöves csont belsejét kemény agyaggyurma tölti ki. Színe vörhenyessárga, néhol feketés- 
bama foltokkal. Hossza 16 %■. (288. ábra.)

10. L á b s z á r c s o n t - tö r e d é k , 18 %  hosszú, egy erős egyedtöl származik. A két végén eszközölt mes
terséges törés még ősidőkből való; felületén fogak nyomait látjuk.

11. Hasonlag lá b s z á r c s o n t - tö r e d é k , szintén emberi kéz által ketté hasítva, melyen éhes liyanák 
fogaik nyomát hagyták.

12. S í p ,  9-5 %. hosszú. Midőn a földből kivettük, munkásaim benne a sípot azonnal fölismerték.

Fütyülésre alkalmasnak bizonyult, éles hangját meszsze lehetett hallani. Felületén részint fekete, részint 
barnába menő foltok voltak láthatók. Egyik vége a levegőn szétmált. (289. ábra.)

13. K é lá í jú  c s o n te s z k ö z , hossza 9 %i hasított csont fele részéből készült. Ágai 2 %i hosszúk, 
tövüknél 1 %i szélesek, közepök táján 0-5 %  vastagok, széleik élesre símítvák. (290. ábra.)

14. S in g c s o n l - tö r e d c k , egyik oldalán kökéssel tett vágások észlelhetők.
15. L a p c s o n t - t ö r e d é k , ketté hasítva és egyik vége meghegyezve, szúró eszközül használták.

Kemény állományú. Hossza 10 .
16. H e g y e s  e s z k ö z  hasított csontból. Oldalai és hegye simák, hossza 11 % .  Lapított alsó vége 

burkolatba illesztve markolatéi szolgált.
17. H a s í t o t t  c s o n t , mely közepe tájától egyenközü hasítást mutat. Hegyes csúcsú végét egyik 

munkásom vigyázatlanságból letörte. Alsó végén kökés által eszközölt vágásokat lehet látni.
18. B o r d a t ö r e d é k . Felső lapján emberi kéz okozta régi ütések és hasítások vehetők észre, alsó 

lapja ellenben egészen sima felületű.
19. K a l a p á c s tö r e d é k , lyukának csak fele maradt meg, átmérője 2-5 Az egyik vége nem volt 

még átfúrva, mi bizonyságul szolgál, hogy készítés közben tört el. Súlya 100 gram. (291. ábra.)
20. V a k a r ó  k é s , hasított csontból készítve, hossza 5-8 Egyik lapja mangántól vereses színű. 

Élét a víz tompára mosta. Foka egyenes, hegye lehajlott. Felső lapján 0-6 %  szélességű harántos mélye
dés látszik. (292. ábra.)
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-1- Egy 15 %, hosszú m e s te r sé g e s e n  h a s í t o t t  c s o n to n , -ragadozó állatok fogai nyomát látjuk. Vonat
kozással erre, V ir c h ow  következőleg nyilatkozik: 1 «an der Oberfläche benagt, mit Recht sieht Baron Nyáry 
darin die Einwirkung anderer Thiere.» Látható a mesterséges feltörésből, hogy belőle a velőt emberek 
ették meg; az állatfogak nyomaiból azon következtetést lehet vonni, hogy az emberek lakmározása után 
éhes állatok keresték fel a barlangot, a csont éleinek letompulása pedig arról tanúskodik, hogy e tárgy 
sokáig oly helyen feküdt, a mely vízáradásoknak volt kitéve. (293. ábra.)

22. V e lő s  c s o n t , mely állatfogak nyomait viseli magán, a mit V ir c h ow is elismer.2 Rágás követ
keztében az egyik oldala sérüléseket szenvedett. Hossza 8 (294. ábra.)

23. C s o n t tö r e d é k , figyelmet érdemel, a mennyiben egyik lapján egy nagyobb s egy kisebb kiterje

désű 3 milliméter mélységű behegedt sebhely látszik. Azon állat, a melyből e csont való, egykor erős küz
delmet víhatott, lőfegyverrel több helytt megsebesíttetett, s habár akkor a haláltól megmenekült, sőt lehet 
hogy vakmerő megtámadóit le is győzte, elvégre mégis emberi kéz által ejtetett el. így került ez a csont
darab is a konyhahulladékok közé. Minthogy velötlen volt, nem törték fel. Hossza 9-5 % .  Az a-val jelzett 
sebhely 13 hosszúságú, középső átmérője 0-8 %», a b - x e  1 jelzett 0-4 %  átmérővel bír. (295. ábra.)

24. M e d v e fo g - g y ö k é r ; érdekes, mert egyik lapján mélyített pontokkal van díszítve. Alkalmasint 
mielőtt felső része le nem tört, amulétte gyanánt használtatott. (29G. ábra.)

25. V e lő s  c s o n t , egyik lapját mesterséges pontozatok díszítik. Ezt is ékszerül használhatták; ké: 
vége hiányzik. Hossza 8 % .  A csontür sárga agyaggal kitöltve, vízáradásokról tanúskodik. (297. ábraJ

2(i. S í p .  Egyik végén 1-2— 1*5 %» átmérőjű lyukkal. Mangántól veres külszínt kapott. Hossza 
19  %. E példány alsó felületén csigák okozta oly mélyedések láthatók, mint a  minőkre L i e b e  a gerai bar
langban találtaknál figyelmeztetett.-(298. ábra.)

1 Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethuologie und Urgeschichte. Sitzung vom 21 Juli 1877. Die Bare ., u t  
von Aggtelek. V ir c h ow . 38. 1.

* Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethuologie und Urgeschichte. Die Bärenhöhle von Aggtelek. V ibchow. ä -
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27. V c lő s e s o n tb ó l  tö r e d é k . Belsejében kőkeménységft gyurma van, hossza 17 %, alsó oldala 
lapos, felső gömbölyű, oldalai egyenetlen felületitek. Mangántól vereses külszínt kapott. Ütő és vágó 
eszközök által okozott régi bevágások vannak rajta; 300 grammot nyom. (299. ábra.)2 8 . S z ú r ó  e s z k ö z . V i r c h o w  szerint a mesterséges készítés ezen látszik meg legvilágosabban.1 
A német tudós következőkép írja le: «Unter den 13 Stücken aus dem Museum macht am meisten Nr. 11 
den Eindruck künstlicher Bearbeitung. Es ist ein sehr grosses und kräftiges Diapbysenstück, 22 %  lang 
und 12-5 c/m im Querumfang, wahrscheinlich vom Oberarmbein des Bären, an dem einen Ende von Alters 
her abgebrochen, am andern schräg zugespitzt und zwar mit gerundeten Kanten. Leider ist eine

genauere Bestimmung mir nicht möglich, da gerade 
dieses Ende zahlreiche Spuren sowohl von Verwitte
rung als von Benagung an sich trägt, indess scheint 
es mir nicht unwahrscheinlich, dass dieses ein zum Hauen 
oder Einschlagen, möglicherweise zur Bearbeitung des 
Bodens2 oder auch als Waffe benutztes Werkzeug gewesen 
sei.» Mangántól sötétveres foltokat visel. Egyik vége mar
kolatul szolgált, másik vége hegyes háromszögalakú. '—
Belsejét kökeménységíi sárgás agyag tölti ki. 310 gramm 
súlyúnak találtam. (300. ábra.)2 9 . A m u l e t t e . Lefelé kisimított széles része csüngött, 
hegyes végének ugyanazon oldalán egymás felett két lyuk 
látható, az alsó hosszas, a felső kerekded. Hossza 4 %».
(301. ábra.)

30. K a l a p á c s  lábszárcsontból; egyik lapjáról a ter
mészetes kerekdedség a sok ütés következtében simára kopott.
Alsó végébe 8 %  hosszaságban nyelet használtak. Hossza a 
17 %»-t megközelíti.

31. S z ú r ó e s z k ö z . 12-2%» hosszú. Hegye balra hajlik.
Alsó részének belső lapja 3 % nyíre vékonyíttatván, burkola
tot kapott. A mangán 01 % mélységre beette magát; egész

3 0 1 . á b ra .

külsejét sötétveres szín borítja. Felületén éles bevágások észlelhetők. Ez ásatag csont nagy koráról 
megkövülése tanúskodik. (302. ábra.)

32. V a k a r ó  k é s , vékonyra csiszolt csontból, élét nem veszítette el, a fennebbinél hasonlítliatla- 
'nul könnyebb állományú; a már kivesző barlangi medvék egyikének csontjából készült.

Alakja hajlott. Hossza 10%. Ezt is a Denevérágban, de nem a fossil medvecsontokkal találtuk. 
(303. ábra.)

33. C s ö v e s c s o n t tö r e d é k ;  vége meg van hegyezve, hossza C % .

34. Bordacsont; simítóul használták, hossza 10, szélessége 1-5 %. Egyik vége kerekded. Egye-

1 Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethonologie und Urgeschichte. Die Bärenhöhle von Aggtelek. V irchow. 39. 1. 
* Itt némi ellentétet látunk a szenesedett magvakra vonatkozó állításaival.

A Z  A O O T kL L K I BAHLANO M IN T  Ő SKORI TKMKTŐ. 1 9
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netlen mélyedések láthatók rajta, a melyeket a falról eső cseppek okoztak; a medvecsontok felső rétegé
ben találtatott, mellette egy cserépdarab feküdt.

35. C s ö v e s c s o n t  tö r e d é k . Említést érdemel, a mennyiben a velő kedvéért emberi kéz által töretett fel; 
állatfogak nyomait viseli s széleit a víz hömpölygése kerekdedre simította.

36. Ugyancsak egy c s ö v e s  c s o n t , melyből a velőt nem a csontnak feltörése által vették ki, hanem 
két végét letörték. Ezen a példányon a falról eső csepegőkő-cseppek mélyítéseket okozván, azokat mész- 
kéreggel bevonták. Ezt az esetet, igen sok barlangi medvecsontnál észleltük.

37. H c p i je s  s z ú r ó  e s z k ö z , melyen simítás látszik; alsó vége régi törésű, hegyes részét munkásaim, 
midőn a földből kivétetett, csákánynyal letörték. Hossza 12 c/m .

38. Kalczinált f e l t ö r t  c s ö v e s  c s o n t . Érdekes példány, mert ezzel is be lehet bizonyítani, hogy az ős 
emberek a barlangi medvék búsával éltek s azt meg is főzték. E  kalczinált csontdarab akkor, mikor 
a tűz hatásának kitétetett, még nedvrészeket tartalmazott. Ezen is állatfogak nyomai láthatók.

39. Ugyancsak egy kalczinált c s o n t tö r e d é k , mely nyers állapotában feltörése után liajíttatván 
tűzbe, úgy kinn, mint benn fekete színt kapott. Hossza 6 % .

Végül találtam 6 medve állkapcsot, melyeknél föltűnt, hogy valamennyin faragás látszott, s egy
formára voltak átalakítva. Annál inkább meg kellett arról győződnöm, hogy ez állkapcsokat ugyancsak

medvék ellen használták fegyverül, mert a medvecsontokon medvefogak által okozott sérüléseket, a fogak 
nyomait észlelém; másrészt a fogakról lepattogott máz is arról tanúskodik, hogy ezekkel egykor kemény 
tárgyra ütöttek. A medve-állkapcsokra s azok használására vonatkozólag Hellwald is figyelmeztet. 1

A külföldi lelethelyek közöl a lliermi barlangot említem meg. Itt húsz medve alsó állkapcsa 
találtatott, ágaik bizonyos rendszer szerint mesterségesen akkép leütve s markolattá idomítva, úgy, hogy 
a kiálló nagy fogat a föld porhanyítására s ütési czélból fegyvernek is használhatták.

A barlangban lelt állkapcsokból Virchow tanárnak egy példányt küldtem. A berlini tanár ezt 
az állkapcsot tüzetesen leírván, miután elismeri, hogy nagyobb mérvben emberi használat nyomait viseli 
magán, következőleg mondja el nézetét: «Es ist diess die rechte Hälfte des Unterkiefers eines alten und 
sehr kräftigen Bären, an welchem sowohl die Aeste, als auch die Winkel in derselben ÁVeise abgehackt 
sind, wie man es an den zum Hauen zubereiteten Bärenkiefern schon länger kennt. Biss oder Nagespu
ren fehlen daran gänzlich. l)ie Bruchstellen an dem Winkel und den Aesten sind scharf, aber mit 
Höhlenlehm überzogen. Neben dem Bruchrande sieht man mehrere parallele Spuren.»2

1 Um den Kiefer handlicher zu machen, wurde der aufsteigende Ast abgeschlagen, so konnte man besser mit jenem 
Zuschlägen. Der spitze Eckzalm vorne vertrat zugleich die Stelle des Meisseis. Ausserdem verrathen noch der Ruthenkuochen 
und duB Wadenbein deutliche Spuren des Gebrauches. Vorzugsweise aber sind die Rippen mit grosser Sorgfalt zu Pfeilspitzen 
gespalten. An den Eindrücken und der Form der Splitter kann man die ganze Manipulation verfolgen. Wenn die Rippe nuf 
eiuen Stein aufgelegt uud dann mit einem Kinnbacken auf die Hochkante der Rippe geklopft wurde, so spaltete sie sich in meh
rere Zoll lange Splitter, die noch weiter durch Abklopfen geformt und denen schliesslich die Schürfe und Spitze mit Hülfe der 
Feuersteiuwerkzeuge gegeben wurden. («Der vorgeschichtliche Mensch.» F h id r . v. H e l l w a l d . 126. 1.)

2 Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Sitzung von 21. Juli 1S77. Die Bärenhöhle 
von Aggtelek. V irch o w . 40. 1.
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Találtam többi közt egy medve-állkapcsot, melyet — mint a többit — eszközül használtak, éles 
törése régi időből ered, a fog csekély koptatást mutat, a miből azt lehet következtetni, hogy még nem 
sokat használták. Külső oldalát azon időben láng érte s az hogy a pörkölés a csont belállományába 
is behatolt, arról tanúskodik, hogy midőn eszközül készítették, a csontnak természetes nedvei még nem 
voltak kiszáradva. E csont jól kifejlődött s már nem fiatal medvéé lehetett. A hátulsó fogak közöl csak 
kettőt hagytak meg, a többit a kézben való kényelmesb fogás miatt, kitörték. (304. ábra.)

Az imént elősorolt csonttárgyak közt, ugyanazon rétegben, durva alakú kőeszközöket találtunk. 
Alakjokat a természettől nyerték, emberi kéz keveset változtatott rajtok. Hosszas használatukról nagy
mérvű koptatásuk tanúskodik. Felemlítek ezek közöl:

a )  Egy b a l ta f é l e  e s z k ö z t , mely mészkőből való, 1G %» hosszú s 
2 cfm széles lappal bír. Oldalai éllel ellátvák. Foka gömbölyded alakú. ,/s
Legszélesebb részén azon behorpadt részt látni, mely a fanyélbe illesz- 
tetett. A másik vége egyenközüen fut. Felületén ütések nyomai látsza
nak. Mangánt tartalmazó veres kéreggel vastagon be van vonva.
Hogy mikép lön nyeléhez erősítve, azt az alábbi ábra mutatja. (305 
—300. ábr.)

b )  Egy ü l l ő t  (Amboss), mely fél elypsis alakú. Felülete sima, fenekén sok ütéstől bemélyedése
ket láthatni. Állománya homokkő fehér és fekete csillámtartalommal. Csúcsa felé — mely fogóul szolgált 
— vékonyabb, feneke felé szélesedik. Magassága 20%», talapzata G— 10 %». Három kilogrammot nyom. 
(307—308. ábr.)

c )  Egy igen érdekes üllőt; mészkőből készült és a medvecsontok felső rétegében feküdt. Alakja 
az előbbitől különbözik, hasonlít a festékdörzsöléseknél használt dörzskőhöz. A csontokat ezzel törték fel. 
Teteje lógóul szolgált. Magassága 20%». Alsó része majdnem négyszögü, két szélesebb és két keske
nyebb oldallal, lelső része gömbölyded, fölül lapos. Két és fél kilogramm súlyú. Ez idő szerint P é c h y  

J enő birtokában van. Ehhez egészen hasonló üllőről tesz N jlsson említést,1 melyet Svédország
ban találtak. (309. ábr.)

1 N ilsson  : «Das Steinalter oder die Ureinwohner des ScandinavischenNordens» ins deutsche übersetzt von J. M e st o r f . 
Hamburg. 1SG8. IX. tábla 187. ábr.



148 MÁSODIK KIRÁNDULÁS.

d ) E i j y  k a la p á c s  a l a k ú  i d o m í tó t  (Behaustem). Állománya mészkő. Mindkét végét ütésre használták. 
Oldalai gömbölydedek. Hossza 14 % .  Két végén szélesebb lévén, mint közepefelé, a zsineget benyer- 
gelt részére vonták, a kő saját súlyánál fogva beszorult, mi által birtokosa az elveszéstől nem félthette. 
Az öslakóknak nélkülözhetlen eszköze volt, még vadászataikra is magokkal hordták, szükség esetén, mint 
csiszolókövet (Wetzstein) használva.1 A Svéd- és Norvégországban talált idomító kövektől abban kü
lönbözik, hogy nincs átlyukasztva, sem pedig mélyített csatornával nem bír. Ez idomítókkal gyártották 
az őslakók pattogtatott köszerszámaikat. E mellett szól azon körülmény, hogy az aggteleki idomító egy 
nagy rakás szilánk mellett találtatott. Ily idomtítót ábrázol a 33-ik ábra. Hasonlók a périgordi barlang
ban is előfordultak.2 Meg kell említenem, hogy az idomítókő közvetlen a négyszögü üllő mellett feküdt.

A mily fontos volt a háztartásnál az idomító, ép oly nélkülözhetlen eszköznek tartatott a 
fenökö (Schleifstein). Ha pattogtatott szerszámaiknak éle lekopott, ezzel újra kiélesítették. Nagyságukra 
nagyon különbözők. Nagyok és kicsinyek egyforma számmal fordúlnak elő. Mindig állandó helyeiken 
tartották. Nilhson abbeli észlelete, hogy leginkább közepök táján történt a köszörülés,8 az aggtelekieken is 
bebizonyúlt. Ezeknek is széleik vastagabbak, mint közepök. Végül meg kell még jegyeznem, hogy úgy a 
fenökö, mint idomító kövek, a medvecsontok alsóbb rétegében nem találtatván, azt a következtetést von
hatjuk, hogy a palaeolithkor utolsó idejében jöttek csak használatba.

Egyébiránt ősmedve csontok közt nagy mennyiségben lehet találni kemény agyagtömböket is. 
Ezeket a víz hozta ide, mely a csontnak üregét kemény sárga agyaggal kitöltvén, a mesterségesen feltört 
csontok közöl többnek élét tompára simította.

Minthogy a barlangi medvecsontok közt bőrvakarókra is akadánk, azon érdekes következtetést 
vonhatom, hogy a régibb kökorban élt emberek nyáron állatbőrből készült öltözeteikről a szőrmét 
levakarták s alighanem, mint mai napság is az indiánoknál s más vad népeknél szokás, a bőrt megtörték s 
állati agy- és csont-velővel puhították, télen át pedig magokat a hideg ellen megvédendők, szőrmés bőr
öltönyt viseltek.

Hogy az újabb kőkorban is még így öltözködtek, a vázak mellett lelt vakarókések és simító
csontok bizonyítják. Öltözetöket inakkal varrták össze, a mire ismét csonttük szolgálnak bizonyságul. 
A neolith-korban míg a fonalat föl nem fedezték, az említett czélra főleg a kérődző állatok inait használ
ták, mert ez állatok hosszú lábszárcsontjai gyakran ott vannak ferdén bevágva, a hol a legnagyobb ízület 
alsó vége lmrántosan tapad hozzá.

Az ősemberek öltözetére az éghajlatnak nagy befolyása volt. A szükséges anyagot maga a ter
mészet szolgáltatta nekik. Míg a meleg éghajlat alatt nem kellett a hideg ellen magokat védniök, a zord 
éghajlatú vidékeken oly állatbőrökre szorúltak, melyek szövedéköknél fogva azon sajátsággal bírnak, hogy 
a legnagyobb hideg ellen is meleget tartanak. Innen van, hogy a Jegestenger mellett mai napság is iram- 
szarvasbőrből készített öltönyt viselnek, mert mint R ichardson igen helyesen megjegyzi, az iramszarvas- 
bör oly meleget tart, hogy benne a Jegestenger mellett bárkinek veszedelem nélkül lehet az éjt tölteni.4

Hogy az őslakók ruházata az elejtett állatok bőreiből állott, melyeket eredetileg tüskékkel és 
hegyesített csonttükkel fűztek össze, s faháncs szalagokkal, inakkal és állatbélböl sodrott kötökkel erősí
tettek meg, azt a schleswigi lápokban talált ily módón varrt bőrökbe takart vázak bizonyítják.5

Nem hagyhatom említetlenül a tűzkőből készült két vasalót, a melyek alighanem a varratok

1 N il s s o n : «Das Steinalter oder die Ureinwohner iles Seandiuuvischen Nordens« ins deutsche übersetzt von J. M e sto rf . 
Hamburg. 18G8. 17. lap.

* S. Lyell: Antiquity of man p. 184.
3 S. N ilsso n  : «Das Steinulter oder die Ureinwohner. des Scandinavischen Nordens» ins deutsche übersetzt von 

J. M estoue . Hamburg 18G8. 21. lap.
* Dr. G i e u e l : «Die drei Reiche der Natur» (Leipzig, 1859) I. kötet, 37G. lap.
5 S a c k e n : «Culturepochen Mitteleuropas» 23. lap.
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kiegyenlítésére szolgáltuk. Hasonló vasalóköv’ekröl tesz N ilsson is említést.1 Egyik oldaluk laposra van 
csiszolva, hosszuk 8 %.. A temetkezési folyosó előtti pitvarban találtuk. A fenn említett eszközök a ruhá
zat kényelmesebb viselése czéljából akkoron azon oknál fogva voltak czélszerüek, mert ezekkel az inak 
összekötése által támadt csomókat, melyek a mezítelen testen folytonos súrlódást okoztak volna, szétva
salni lehetett. (310. ábra.)

Látható továbbá az aggteleki leletből, hogy az emberek már a régibb kőkorban piperézték 
magokat. Nyakdíszül eleinte medvecsontok és csigák, később agyaggyöngyök, átfúrt fogak és csontból 
készült amulettek szolgáltak. A piperéskedési vágy az őskorban épen úgy mutatkozott, mint a fejlődésben 
levő gyermeknél azon természeti ösztön, mely őt czifrálkodásra készteti.

Az aggteleki barlanglakók azonban, habár apiperéskedéshez hajlammal viseltettek, testüket nem 
festették. Ennek ellenkezőjét tapasztaljuk Olaszországban. A liguriai csontbarlangokban a halott mel
lett veres okker-festéket,2 a eliatelparron-i barlangban vasat és mangánt találtak, a miből azt lehet kö
vetkeztetni, hogy a barlanglakók úgy mint a vad népek mai napság is, testűket befestették.8

Azon körülmény, hogy már aneolithkori konyhahulladékok közt szarvasmarha csontok fordúlnak

3 1 0 . á b ra .

elő, s ez állat amaz időkben már mint házi állat szerepel, azt a következtetést vonhatjuk, hogy a 
tehenek tejét is eledelül használták. A húsra nézve nem voltak válogatók, mert a konyhahulladékok közt 
lelt farkascsontok arra mutatnak, hogy ennek húsával is táplálkoztak. E szerint tehát a neolithkori 
barlanglakók táplálékát a házi és vad állatok húsán kívül, gyümölcs, tej és földmívelés által nyert ter
mények képezték.

Minthogy a kőkések közt nem fordúlnak elő oly alakúak, melyeket borotválásra alkalmasaknak 
véltem, azon következtetést koczkáztatom, hogy az aggteleki kőkori emberek nem borotválkoztak. 
A borotválás csak később a bronzkorban jött divatba. Sok népnél a borotválkozás szigorúan meg volt 
tiltva, mint pl. a zsidóknál, kik magokat ez által az egyiptomiaktól akarták megkülönböztetni. E tekin
tetben egyébiránt az ősidőkből fenmaradt emlékek nyújtanak legbiztosabb felvilágosítást, melyek szerint 
a borotválkozás csak a miveltség bizonyos fokán álló népeknél fordúlt elő.4

Ezek után áttérek az öslakók fegyvereire és házi szerszámaira. Az előadottakból látható, hogy a 
palaeolith-kori embereknek védő és támadó fegyvereik a természet-nyújtotta fadorongokon kívül főleg 
kő ütő-eszközökből állt, míg ellenben a neolith-korban leginkább szúró eszközöket használtak. A fegyver-

* «Das ötéinalter oder die Ureinwohner des Scandinavischen Nordens» von S. N ilsso n , übersetzt von J. M e st o r f . 
Hamburg, 1868. 64. 1.

* Természettud. közlöny. 1879. XI. köt. 116. fűz. 158. 1.
" »Der vorgeschichtliche Mensch» vou F. H e l l w a l d . 105. 1.
4 S. N ilsson  : »Die Ureinwohner des Scandinavischen Nordens» übersetzt von M e st o r f . 147. 1.
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nem e változását a természeti fejlődés okozta. A neolith-korban nem kellett többé a nehézkes állatok 
ellen küzdeni, hanem a futó állatok sebessége ellen volt szükség egy oly fegyverre, mely a czélnak leg
inkább megfelelt. Ily fegyver a nyíl volt.

Hogy az aggteleki nyilasok mikép tartották kezükben az íjat és azzal mikép czéloztak, úgy vé
lem, hogy mint mindenben, úgy a lövészet titkainak elsajátításában is a tapasztalás volt legjobb mesterük. 
Bizonynyal rájöttek ök is annak czélszerüségére, hogy a széles és alacsony tárgyakra az íjat vízirányosan, 
a magas és keskeny tárgyakra pedig függőlegesen kell tartani. K A mi igen természetesen abban leli ma
gyarázatát, hogy az íj húrjának a czélba veendő tárgygyal egy síkban kell feküdnie.

Nézetem szerint a lándsát már a nyíl előtt használták, mely a régibb ütő- és lőfegyver közt 
átmenetet képez.

Az élők a halottak iránt tisztelettel viseltettek. A temetkezés bizonyos szabályok szerint 
történt, az elhunyt rokonai s barátai összesereglettek s halotti tort tartottak. A gyászolók vagy a bar
lang bejárata előtt vagy közel a temetkezési helyhez étkeztek. A halott mellé étkeket tettek, nehogy a 
más világon éhezzék, s a férfiak mellé kő- és csont fegyvereket raktak, hogy a barlangi medvék s más 
vadállatok ellen magokat védhessék.

Kedves halottjaik iránt pedig végtiszteletöket azzal fejezték ki, hogy közvetlen mellettök tüzet 
raktak akkép, hogy annak lángjai a megholtnak fejét érintsék, s midőn a tűz lassankint elhamvadt, a ko
ponyát vastag cseréppel vagy lapos kővel fedték be.2

Azon körülményt, hogy a vázak kevés kivétellel ifjú korra mutatnak s legtöbbnyire a nőnemet 
képviselik, következő okoknak tulajdonítom:

Addig míg a nők és gyermekek a barlang belsejében tartózkodtak s külveszélyek elöl mintegy 
elrejtve éltek, a férfiak élelmet keresendők oly veszélyekkel néztek szembe, melyeknek sokszor áldo
zatéi estek.

Innen van, hogy a férfiak ritkán múltak ki természetes halállal. De azért a nőknek sorsa sem 
volt irigylendő, élőtök fonalát ök sem húzhatták hosszúra: részint mert esős időjáráskor a barlangi nedves 
levegő s a folytonos sötétség egészségüknek ártott, részint mert napkeltekor távozó kedveseik szerencsés 
visszajövetelét várva, a barlangban ember s állat támadásainak kitéve, folytonos aggályban éltek.

Végül gyermekeik táplálása is saját egészségűk rovására történt. Ez okoknak tulajdonítandó 
azon általam észlelt körülmény, hogy habár növáz több találtaték, azért a nők oly magas kort még sem 
értek el, mint a férfiak, valamint csontjaik állománya után Ítélve, csontszú s egyéb vérbajokból származó 
betegségeknek inkább voltak alávetve, mint a férfiak.

Viszont azonban nem tagadható hogy a Baradla más barlangokhoz képest egészségesebb leve
gővel bír. Nem fordúlt itt elő oly eset, mint a cro-magnoni barlangban, hol egyik férfi-váznak feltűnő 
vastagságú czombcsontja angolkórról tanúskodott. A Broca és P runer Bey által megvizsgált neander
völgyi váznál szintén hasonló betegség észleltetett.8

Ugyanaz, a mit az embereknél észleltem, az állatokra nézve is áll.
Mindössze két csontdarabon tapasztaltunk csontgenyedést.
A görvély s egyéb csontbetegségeknek az aggteleki barlangi medvék is sokkal kisebb mérték

ben voltak alávetve, mint például a belgiumi barlangokban, melyekben Schmerling s más kutatók efféle 
kórokban senyvedett csontot nagy számmal találtak.

1 «Das neue Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrien». Leipzig und Berlin. I. kötet, 78. lap.
» Ily koponyafedőkre akadt dr. M uch  a stillfried-i őstelepen. Ugyanis egy veremféle mélyedésnek alján, melynek szeläS 

30 cm. magas agyagpatka vett körül, 5 dolichoceplml koponya feküdt, melyek közöl kettő nagy cserópdarabokkal volt gondosai 
betakarva. (Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien. 1880. IX. kötet, 2-1. lapon, dr. M uch  : .Künstliche H ohl* 
in Niederösterreich».)

3 F .  I I e i .l w a l d : «Der vorgeschichtliche Mensch.» 109. lap.
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Azon körülmény miatt, liogy a Denevérágban a medvecsontokat s azokkal vegyest a köztük levő 
föld- és kő-darabokat a szénsavas mész áthatván, erős tömeggé alakította, a csontoknak épségben kiszedése 
felettébb fáradságos. K osutány tanár vegyelemzése szerint a barna iszapföldnek, melyben a medvecsontok 
találtatnak, 32-G9°/o-ját szénsavas mész 10-7G°/o pliosphorsavas vasoxyd (basicus) képezi, a többi álladók 
százalékait pedig részint Gnom homok, részint agyag, jelentékeny vasoxyd-tartalommal.

Az aggteleki barlangban lelt medvék különféle életkorra mutatnak: a magas kort elért med
vék elcsontosodott porczaik mellett magzatcsontok s teljesen elhasznált fogcsontoknál tejfogak feküd
tek. Mindazáltal aránylag sokkal több fiatal, mint idős korú barlangi medve-csontváz lelhető, a mi onnan 
van, hogy a még egészen ki nem nőtt s teljes erejét még el nem ért állatok könnyebben voltak leküzd
hetők s azon kívül húsuk is puhább és ízleteseid) volt, mint az öregebbeké.

Figyelmemet nem kerülte el azon körülmény, hogy a medvecsontok közt oly darabok is fordúl- 
nak elő, melyek nem emberi kéz által való törésre emlékeztetnek. Kétségkívül e sérüléseket leginkább 
lovak okozták, védelmükben az őket üldöző medvéknek oldalbordáit zúzván össze.

Az eddigiekből következtetnünk lehet, hogy az aggteleki barlangban a palíeolitli-korban 
emberek éltek, kiknek eszközeikre s gyártmányaikra akadtunk ugyan, hanem eddigelé vázaikat nem 
fedezhettük fel. Ezekkel egyidejűleg éltek a barlangi medvék s egyéb kihalt ős állatok. Látjuk továbbá, 
hogy a neolith-korban e barlangot emberek nemcsak lakták, de oda temetkeztek is. A neolith-kori embe
reknek harczi és házi eszközeikre akadtunk s vázaikat napfényre hoztuk. Végül kitűnik, hogy a barlangi 
medvék nem mind egykorinak; vannak köztük egészen megkövesültek és olyanok, melyek azon színnel és 
keménységgel bírnak, a melylyel a másodsorú emberi vázak csontjai. E barlangi medvék és emberek, 
ha nem is egyidejűleg éltek, legalább nagy időköz nem folyt le köztük. Ennek bebizonyítására a XI. feje
zetben tárgyalt vegyi vizsgálat szolgáljon.

Az érdekes lelhelyet oly elhatározással hagytam el, hogy az ásatást később folytatni fogom, 
és akkor első teendőm lesz, azon helyeket, a hol előbb már medvékre akadtunk, rétegenkint ásatni fel, 
remélve hogy az ősmedve-csontokat tartalmazó réteg alatt emberi müvekre s talán vázakra is akadhatunk.

Második kirándulásom alkalmával az ásatásokat azon eredménynyel végeztem be, hogy a Csont
házba és a Pitvarba temetett emberek az újabb-kőkorból valók, sőt mivel egyiknek koponyáján ércz- 
öxidatiók okozta zöld foltok voltak felismerhetők, az éreznek azon időben való használatát tagadnunk nem 
lehet, csakhogy természetes, hogy az érez még akkor nagy ritkaság volt, s az első tárgyak czivilizáltabb 
népektől kerültek ide.

Ez azonban a másodsorú vázakról, melyek a Stalagmit mélyebb rétegében voltak eltemetve, 
nem állítható, daczára annak, hogy a temetkezések azonossága egy néptörzsbeliekre vall; az érczet 
még akkor nem ismerték, pattogtatás által készült kőtárgyaik is régibb formára emlékeztetnek, és szük
ségleteiket egyedül a természet nyújtotta termékekből állították elő. Berekesztésül constatálom, hogy 
a palíeolitli-korban e vidéket főleg barlangi medvék lakták s ez állatfaj a neolith-korban élte utolsó 
idejét. Ez s többi állításaim bebizonyítására szükségesnek látom, dr. K osutány m.-óvári akadémiai 
tanárnak «Az aggteleki csontlelet vegyi vizsgálata» czím alatt hozzám beküldött véleményét egész terje
delmében közölni.



XI.

AZ AGGTELEKI CSONTLELET VEGYI VIZSGÁLATA.

A vegyi vizsgálat ugyan, az ilyszerű leletek korának megbirálásánál legtöbbször csak másod sőt 
harmadrendű szerepet játszik, mindazáltal vannak esetek, midőn a kor meghatározásánál a sok pro és 
contra mellett a vegyi vizsgálat mondja ki a döntő határozatot.

A vizsgálatra átengedett barlangi medve és ember-csontoknál foképen azok egyidejűségének 
lehetőségére fordítottam figyelmet, szem előtt tartva:

hogy azon esetben, ha organikus anyagok mind a kétféle csontban körülbelül egyenlő meny- 
nyiségben fordulnak elő, tehát egyenlő mértékben is pusztultak el, ez, tekintve hogy a kétféle csont 
egymás mellett találtatott, csak abból magyarázható, hogy azok egy időben (tágabb értelemben) kerül
tek össze;

másrészről, hogy többen azt állítják, hogy a fossil csontok gyakran 10—16%> fiuorcalciumot 
tartalmaznak. Ez utóbbi esetet tekintve, igaz ugyan, hogy épen a fluort a csontokban, csak megközelítő 
pontossággal tudjuk meghatározni, mindazáltal az említett kétféle csontnak a mostaniaknál csak némileg 
nagyobb fluor-'artalma, a megközelítőleges egykorúságnak legkétségtelenebb bizonyítéka lett volna, miért 
is igen érdekes lenne az emberi csontokkal egykorú magvak fluor-tartalmát is megtudni.

Mindezen esetek azonban nem következvén be, a vegytan harmadrendű szerep mellett maradt. 
A mi az organicus anyag meghatározását illeti

1. Egy emberi medencze jobb oldala 100 r. szárazcsontban 26.514%
2. Ugyanily csont......................................................................... 26.384%
3. Egy emberi lábszár középrésze ..........  ... ... ... ... ... _. 12.516%
4. Egy másik ... '... _. ....................... ... ._ ..................  _. ... ... 13.270%

szerves anyagot;
míg a medve jobb pofacsontja 100 r. száraz

1. csontban fogukkal . . .___... ... ........................  ... -  ......  ... ... 7.640%
2. « fogak nélkül ... .......................... . ... — .................  7.931%

a lábszárhoz hasonló csöves
3. csont középrésze ... ... ............................................ -......... -  -  7.295%
4. Egy adag ............................................................................. -  7.0417«
5. Egy más adag középrésze .......... ... ... ~ ...... -  -.........- ... -  7.5397o

organicus anyagot tartalmazott.
Ha az embercsontok közöl a 3-ik számot s a medvecsontok közöl az 5-ik számot, mint külsőig 

is egymáshoz leginkább hasonlókat s teljesen egyformán előkészítetteket összehasonlítjuk s a szénsav« 
ammon által nem restituálható szénsavat a nyert hamuhoz hozzáadjuk, az emberi csont szerves anyai- 
tartalma 100 s. r. száraz anyagban 10 9918; a medvecsontban pedig 6-1827% tesz.
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E két csont vegyi alkatát következőnek találtam:E m b ercso n t
Szerves anyag ............................................ 10.9918%
Homok s iszap stb......., ...........................  0.2084%
Phosphorsavas mész (Ca» 2PO*)..............  76.3790%
Szénsavas mész (Ca COs)...... .............. 11.7420%
Phosphorsavas magnesia (Mg» 2PO«) ... 0.5270%
Fluorcalcium (Ca FI*) ........................... 0.1544%

100.0026%

M ed vecso n t 
0.1827% 
0.23987o 

81.40207o 
11.85407» 
0.14707» 
0.09297»

99.97847»

E, főleg a phosphorsavas luesznél mutatkozó látszólagos eltérés kiegyenlíttetik, ha a cson
tok hamujának százalékos összetételét vizsgáljuk. Ez összetétel következő:

em bercsont m edvecsont
CttO  .............. ....  53.99477» 54.19127«
P*(>5 ............. .... 39.62817» 39.85907«
COi .............. ....  5.80407» 5.55957«
M gO  ..................... ....... 0.24137» 0.07187»
Homok atb......... ....  0.30157» 0.25567»
FI, Fos Oh Mm 0* nyomai nyomai

100.00027» 99.94717»

Vagy a találtakat, szokott módon sókká alakítva:

em bercsont m edvecsont
Homok........... ....  0.30157» 0.2.-.567»
Cos 2PO*......... .... 85.81177» 86.83057«
Ca COa........... ....  13.19187» 12.03527»
Mgs 2PO» ...... ....  0.59237» 0.15077»

99.89737» 99.87807«
Ca Fia ............... ......  0.15357» 0.09907»

100.07087» 99.97707»

A  fris emberi és állati csontok B ib r a  vizsgálatai nyomán körülbelül 3 0 %  szerves anyagot tar
talmaznak ; s a vizsgálat tárgyát képező esetben ebből az embercsontban csak %-rész, a medvecsontban 
Vs-rész maradt.

E különbség azonban a csontok egykorúsága ellen nem bizonyít, mert több oldalról igazol
tatott, hogy ugyanazon egy korbeli állatok csontjai is a szerves anyagokat különböző mennyiségben tartal
mazhatják ; így pl. F u e m y  a sansani fossil rhinoceros-csontban alig talált meghatározható mennyiségű 
szerves anyagot, ellenben a kirkdalei fossil hyäna csontjában 20-0% szerves anyag létezését constatálta. 
(A .  B o b i e r r e  Legons de chirnie agricole Paris. 1872.) Girardin az ásatag csontok szerves anyagtartalmát 
10—19%-nak, a mastadon-csontok szerves anyagtartalmát pedig0—14%-nak találta. (Reichard. Ackerbau 
Chemie. Erlangen. 1861. 461. 1.) A szerves anyagtartalomban mutatkozó ily nagy fokú ingadozást csupán 
a felbomlási tényezőknek különböző mértékben való behatása indokolhatja, a mi az aggteleki csontoknál 
is szerepet játszhatott.

Feltűnően egyezik azonban az aggteleki medvecsontok vegyi összetétele a  K r o c k e r  tanár által 
vizsgált, olkuszi-Wierzbanovice mellett Orosz-Lengyelországban talált, barlangi medvecsontok összetéte
lével. (Centr. Bl. f. Agr. Chemie 1877. 14. 1.)

A mi az emberi medenczében talált 26% szerves anyagot illeti, ezt nem tartom mérvadónak, 
mert ebben a szivacsos állomány lévén túlnyomó, ez ugyanazon állatnál is 4—5%-al több szerves 
anyagot tartalmaz, mint annak szilárd állománya. A csöves csontokból azonban a szivacsos állományt az 
elemzés előtt gondosan eltávolítottam.

L L  A Ü UTfcLhK I BAHLANU M INT ÓSK O llI T tU fcT Ö . 20
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A fluor-calciumot oly módon számítottam ki, hogy a csonthamuban talált mész- és magnesia a 
pliosphorsav és szénsavval megfelelő sókká alakíttatván, még csekély mennyiségű mész maradt volna sav 
nélkül s ezt fluor calciumra számítottam át.

Különben a vegyalkatot mutató számok két két sikerült meghatározásnak átlagát képviselik.
Még csak azt kívánom megjegyezni, hogy a medvecsontokon cseppkőréteg-incrustatio észlel- 

tetett, mely az emberi csontokon nem mutatkozott.

A fennebbiekből tehát kitűnik, s a vegytan alapján bebizonyíttatott, hogy a barlangi medvecson
tok különböző korból valók.



XII.

HARMADIK KIRÁNDULÁS.'

Az előbb csekélyebb figyelemre méltatott mellékkörülményeket feljegyezni akarván, 1877. év 
augusztus hó 16-án Aggtelekre valék menendő.

E harmadik kirándulásom alkalmával sikeres ásatásaink eredményét dr. T h a l l ó c z y  L a jo s  és 
S z u k á c s  J ó z s e f  utitársaim fáradliatlan kitartásának köszönöm. A kővetkező nap P é c h y  Jenő, a pesterei 
és kalotai barlangok kutatója, csatlakozott még hozzánk.

A rendelkezésünkre álló három napi rövid időt akkép használtam fel, hogy legelsőbb is a bar
lang szája előtt elterülő térséget kutattuk ki.

A troglodytok étkezési helyét szabad ég alatt reméltem megtalálhatni.
Legújabb ásatásokból bebizonyítható, hogy a barlanglakók napközben, az egészségnek két fő 

kellékét a jó levegőt és világosságot élvezendők, inkább a szabad ég alatt tanyáztak, míg sötét üreglakásu
kat csak akkor keresték fel, ha őket oda zord időjárás kényszerítette, vagy ha az ellenség elől akartak 
menekülni.

A barlang mennyezetéről lehulló cseppek s a hideg agyagföld a mezítelen lábú ősembereknek 
kellemetlenné tették a benn tartózkodást, míg ellenben a kinnlétel által kettős czélt értek e l: veszély 
esetén azonnal a barlang belsejébe menekülhettek, s a hús- és csontmaradványokkal nem rontották el 
a barlang levegőjét.

Mint általában a menedékhelyül szolgáló barlangoknak szűk bejárása szokott lenni, melyet azon
felül még bozót és cserje takar el, úgy az aggteleki barlangnak is felettébb szűk bejárása volt.

A barlanglakók természeti ösztönüknél fogva szabadban, de mindig a barlang közelében 
tartózkodtak.

Hogy számításomban nem csalatkozám, a következés mutatta. Alig hogy a T h a l l ó c z y  vezetése 
alá helyezett napszámosok a Baradla előtt elterülő térségen keresztárkok ásásához fogtak, már is durva 
cserépdarabok, állatcsontok, bronz- és vaskori tárgyakra akadtunk. Főleg vasból készült sok nyilat és 
lándsát, és számos agyagkarikát találtunk.

Csakhamar feltűnt azonban előttünk a felső rétegben lelt nagy menynyiségű lócsont, miből 
következtetnem kell, hogy azon időben a lóhúst kedvelték. Ez alkalommal nem hallgathatom el D u p o n t - 

nak abbeli megjegyzését, hogy midőn ö a belgiumi Trou de chaleux barlangot megvizsgálta, lócsontot 
oly nagy mennyiségben talált,2 hogy azt egy nagy szekér nem volt képes a hely színéről elszállítani. 
Minthogy pedig D u p o n t  csak velőt tartalmazó csontokra'akadt, azon következtetést vonta, hogy az elejtett 
lovakat, a helyszínén nyúzták le s húsokon és bőrükön kívül csakis a velőt tartalmazó csontokat vitték

1 E  kirándulást geológiai szempontból Szukács József a «Fővárosi Lapok« 1877. évfoly. 109. sz. «Aggteleki újabb ása
tások» czím alatt írta le.

'i «Der vorgeschichtliche Mensch» H kllwald. 164. 1.
20*



156 HARMADIK KIRÁNDULÁS.

magokkal a barlangba. Ezt azon oknál fogva említem fel, mert ugyan ez az eset fordul elő az aggteleki 
barlang előtt elterülő térségen is. Nem hallgathatom el azonban W. B o y d  D a w k i n s  által fölhozott azon 
esete sem, hogy az egész római Brittan iában egész 787-ig, a eelchythi conciliumig, ették a lóhúst.1 Nor
végia >an 956-ban a homlok Aethelstans fogadott fiát Haco-t lohnst enni kényszerítették, s 1030-diki 
lázad isuk, mely a stik-klestadti véres csatával végződött, s melyben Olaf elesett, azért támadt, mivel a 
lóhús evőknek Olaf által való kegyetlen üldözését tovább tűrni nem akarták.

ügy látszik tehát, hogy a lóhús-evés nemcsak Aggteleken, hanem távol országokban is divatban 
volt. Mivel azonban a barlang előtt vont keresztárkok másfél méter mélységben háziállat-maradványokon 
kívül sem kőkori tárgyakat, sem kihalt ősállat-csontokat nem tartalmaztak, az ásatást beszüntetém.

Ez ásatásunkból mégis azt a következtetést vonhattam , hogy a Barad la jelenlegi nyitása 
később időből való. A kőkor idejében máshonnan kellett lenni bejárásnak. Tekintettel arra, hogy a 
Denevérágban sok ősállat-csont található, a bejárás valószínűleg onnan vezetett a barlang többi helyisé
geibe. Erről másnap méginkább meggyőződtem, midőn P é c h y  és T h a l l ó c z y  a Baradla környékén több 
kisebb barlangot átvizsgálván, a büdöstói barlangban temérdek denevért láttak. A lakosok állítása szerint 
a denevérek a Denevérágból jöttek ide, azon időben, mikor néhány évvel ezelőtt a denevértrágyát onnan 
kihordják. Különben állításom mellett főleg az a körülmény bizonyít, hogy habár a Denevérág sokkal 
magasabban fekszik, mint a Baradla nagy előpitvara, a Csontházba vezető folyosó vagy maga a Csontház, 
mindaz által a magaslatain eltemetett ősállatok csontjait veres iszap fedi; lehetetlen, hogy oda a Baradla 
ez idő szerinti bejárásából tódúlhatott volna be a víz. Egyébiránt V as mérnök is az aggteleki barlangról 
írt munkájában érveket hoz fel a mellett, hogy a Denevérágba máshonnan kellett lenni a bejárásnak. 
Következőleg az ősidőkben a Denevérágat lakásul, a Csontház folyosóját és a Pitvart pedig temetkezési 
helyül használták.

Állításom mellett szólnak a Denevérág csepegökő-oldalfalaiban általam fölfedezett fülkék is, 
melyek egy méter magassággal, 0-80 méter szélességgel és 0-60 méter mélységgel bírnak; midőn belőlük 
az iszapot kitisztíttattam, bennük ugyanoly gabonanemeket találtam szenesedve, a minők a vázak mellé 
étkül voltak téve. Ily fülkék gabona-kamarákul szolgáltak. (Lásd. I. táblát.)

Egyébiránt az itt talált edénytöredékek jellegükre sokban hasonlítanak a  Csontházban találtak
hoz, a  cí ifra ékítményü edények kivételével, melyek jobb gyurmából s szebb kivitellel készülvén, újabb 
korból valók.

Különben az aggteleki barlangban tapasztaltuk, hogy az étkezési edényekre több gond fordítta- 
tott, mint a halottak mellé rakott edényekre; ezeket vastagabb fallal talán azért látták el, mivel azt hitték, 
hogy a másvilági utat így könnyebben fogják megtenni.

P é c h y  J e n ő  és T h a l l ó c z y  L a jo s  augusztus hó 17-én vizsgálták át a Baradla környékét. 
A helyszíni szemle eredménye megismertetéseül T h a l l ó c z y  saját jelentése szolgáljon: 2

i Első sorban a Tömlöcz nevű üreget néztük meg. Nevének megfelelő tág, sötét, vadvirágok
kal beárnyalt üreg, melyben a kő évről évre jobban felhalmozódik. A kövek közét fű és dudva veri fel. 
Jobbról-bal”öl szűk hasadékok láthatók. A Baradla tetőzetétől nem meszsze fekszik. Körülbelül 50 lépés
nyire van a Kis-Baradla, melyet a kutató elöl szikladarabok torlaszolnak el. Szintén szűk hasadékok 
láthatók rajta. Nem messze ettől, balra a pelsőczi országúttól, a Cserna-tó kiszáradt medre van. Nem 
régiben itt terült el a Cserna tava, melynek füvétől a legelő állat eldöglött. Kiszáríttatván, mintegy ölnyi 
medret hagyott maga után, melynek hasadékai szintén a Baradlával összefüggésre vallanak.

‘ Equoa etinm plerique in volna comedunt, quod nu llás. christianorum in orientalibus fncit. Huddun and Stublis 
»Councils and Ecclesias tical Documents relating to G reat Britain and I relaud» vol. II. p. 150.

1 ■ Pesti Napló» 2S. évfolyam. 221. szám.
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Félórányira a Baradlától a pelsőcz-hosszúszói országúton a domiczai s büdöstói barlangok van
nak. Kirándulásunk egyik főeredményét ezek átvizsgálása képezi.

A domiczai hasadás mintegy GO lépésre járható be; egyenetlen üregek tömkelegé, melyek köz
pontját egy szikla-tömb képezi. Ettől jobbra s balra szakadékok nyúlnak lefelé. A szikla keleti részén túl 
már nem lehet hatolni.

Ez üreg annyiból nevezetes, hogy a sziklák oldalfalaira tapadva egy gombostűfej nagyságú csi
gafajt találtunk. Oly kedvesek voltak e parányi kis állatok, a mint szarvacskáikat kinyújtva, szemünkbe 
tűntek, hogy szinte sajnáltuk őket leszedni. De biz azok a »tudomány érdekében »'a napvilágra vándoroltak. 
Ugyancsak egy selyempuha mohfaj tenyészik benn az üregben, mely helylyel-közzel a cseppkőbe is belenő 
s egészen zöld felületet alkot. Bár mindent szépen elraktunk, mégis az aggteleki ifjúság rátalált s jobb
nak tartotta a csigákat összemorzsolni, a mohot pedig szétszórni, hogy csak híre legyen meg.

A büdöstói barlang a Domicza fölött van, mintegy 50—60 lábnyira a hegyoldalban. Bejárata 
3'/a méter mély. E barlangot csak Bartholomaeides, Gömörmegye híres monographusa vizsgálta meg 
közelebbről, ő is azonban csak egy részéig hatolt. Csakis addig volt ismeretes e barlang, a meddig ő 
bejárta. Hunfalvy J ános is, ki az orvosok és tennészetvizsgálók által kiadott évkönyvben adta eddig leg
jelesebb leírását a barlangnak, Bartholomaeides után írta le ez üreget. Egy fáklyával és jó csomó gyer
tyával neki indultunk az üregnek. A nehéz bejáraton átjutván, oszlopzatos üregbe jutottunk. Gyönyörű 
falak, még tiszták; nem csoda, mert fáklya füstje még nem érte. Ebből jobbra kanyarodva, mély és 
rendkívül magas boltozatba jutottunk, a hol szintén szép függő cseppkövek (melyek közöl azonban egy 
sem hosszabb 8— 10 cinnél) tűnnek a szemlélő elé. Ezentúl két üregen áthaladva, egy 3 méter mély és 
fél méter széles kútszerü s eredetien képződött mélység elé értünk. Eddig haladt Bartholomaeides. 
ő  azt állítja, hogy akkor ott forrás csörgedezett. Jelenleg azonban a víznek nyoma sincs. Vagy kiszáradt, 
— s ez valószínű, mert a mélyedés egészen kiszáradt mederhez hasonlít, vagy pedig a távolból vijjogó 
és zizzenő denevércsoport zúgását vélte patak cső rgedezésnek.

Ez üregbe ereszkedvén, a denevéreknek egész raja röppent fel a fáklya világa elöl. A trágya 
térdig érő. A barlang elején is nagyon felhalmozódott már s nem volna épen haszontalan, ha ismét figyel
met fordítanának e jeles trágyaanyagra. Több meredélyen felkúszva, sohasem látott, igéző szépségű fülkét 
pillantottunk meg. A falak visszaverték a fáklya fényét; a tündén képet földből kinőtt és függő cseppkövek 
egészíték ki. Mintegy 2—300 lépésnyire az üreg megszakad s folytatása sehol fel nem fedezhető. Lehet, 
hogy fenn a boltozaton vannak nyílások, melyek a Baradlával az összeköttetést közvetítik, de, hogy 
közvetlen átjárás nincs, azt bizton constatálhatjuk. Pedig összeköttetésben kell vele lennie. Erre utal az 
is, hogy az üregek mind kelet felé terjednek, erre utal az a körülmény, hogy a Baradla úgynevezett 
«Denevér barlang»-jából a sok denevér egyszerre csak eltűnt, s az ezernyi denevérhad most egyszerre itt 
terem, holott pedig Bartholomaeides ezekről nem is emlékezik. Nem valószínűtlen tehát, hogy ezek a 
Baradlából kerültek ide.

Némi csontmaradványokra is akadtunk, de ez alkalommal fel kellett hagynunk a további ásatásokkal».
Ehhez kiegészítésül még meg kell említenem, hogy számos évvel ezelőtt a büdöstói barlangban 

emberi csontvázakra akadtak. A nép most azt beszéli rólok, hogy valamikor a büdöstói csárdában Ancsa 
nevű korcsmárosné lakott, ki a zsiványokluil egyetértett, a vendégeket meggyilkoltatta s a holttesteket az 
említett üregbe hányatta.

Míg társaim a Baradla vidékét szemügyre vették, addig én a temetkezési folyosót mértem fel. 
Hosszának és szélességének keresztmetszeteit az alábbi ábrák tüntetik elő.

A temetkezési fotyosó, mely a Nagypitvarból a Csontházba vezet 6Va öl hosszú és pedig J-tól 
B -ig 2 öl, 71-től C -ig 1 öl, C-től 7>-ig V* öl, D -töl E -ig 2 öl, E-töl E-ig 1 öl. (311. ábra.)

A felmérésből kitűnt, hogy a folyosó sokkal alacsonyabb, mint az elöpitvar vagy a Csontház; 
ezek s z é d í tő  magasságát nem tudtam megmérni.
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A folyosó átlagos szélességét 3 ölre tehetjük.
Méréseinket bevégezvén, előbbi kirándulásom szép eredményeinek csábja mellett hozzá fogtunk 

az ásatáshoz. De ez alkalommal nem volt szerencsénk. Huzamos esőzés következtében, a nedves levegő 
által a föld annyira átázott, hogy a víz már egy ásó-mélységben felbuggyanván, munkánkat a ragadós sár

313. ik ra .  K eresz tm etszet B . D-nél.

miatt félbe kellett szakítanunk. Egyebet nem találánk, mint egy csontsimítót, melynek egyik vége kör
alakú, bordacsontból készült, közepe táján behajlik, hossza 15-5, szélessége 3-3 % .

E most említett okoknál fogva a barlang mélyebb fekvési! helyein sem tehetvén ásatásokat, 
sept. 18-án a Denevérágat kerestük fel.

Azon a helyen, a hol a czifrás ékítményü edényeket találám, egy kerek lapos nagy kő feküdt.

A temetkezési folyosónak magasságát ^4-nál 2Va öl, D-nél 5 láb, C-nél 7 láb, D-nél IV* öl, 
E -nél 2 öl, F -nél 3 lábnyinak találtam. (312. 313. 314. 316. 316. 317. ábr.)

A folyosó mennyezete E -nél keskeny kéményalakká változik. Szelelővel nem bír, párkányát 
körös-körül megvizsgálván, fekete televény földön és faszénén kívül egyebet nem találtunk. Lehet, hogy a 
temetések alkalmával fatüzzel világítottak benne.

311. áb ra . A tem etkezési folyosó c^ósz bosszátm etszete.

312. áb ra. K eresz tm etszet A. A -nál. 314. áb ra . K eresz tm etszet C- C-n é l.
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mely a mostani malomkövekhez hasonlít. Úgy felső mint alsó lapján és szélein mesterséges faragás 
látszik. Az étkezési helyen nagyobb kövektől környezve találtatván, valószínű, hogy asztal volt és körü
lette a kövek székekül szolgáltak. Állománya mészkő. Helyben készítették. Másfél méter átmérővel bír. 
Vastagsága 25 % .  Felső lapját v é k o n y  c s e p e g ö k ö r é te g  fedi. Mintegy tíz lépés távolságra innen, ott a hol a 
czifraedények többé elő nem fordulnak, munkánk oly szerencsével folyt, hogy már az első negyedóra 
lefolyása után ráakadtunk a barlangi medvékre. Ez állatok veres iszaprétegben mélyen a fekete televény- 
föld alatt feküdtek.

Eszleleteink szerint e medvék is, a második kirándulásom alkalmával találtakhoz hasonlóan 
emberi kéz által ejtettek el. E mellett több körülmény szól. A csontok szét voltak hasítva, a koponyák 
szétzúzva s a csontok rakáson hevertek hamuval, faszénnel és csontból készült primitiv eszközökkel vegyest.

Annyit tehát constatálliattunk, hogy a medvemaradványok nem vízár által hozattak ide és hogy 
ez állatok ott nem természetes halállal múltak ki, mert ezt, mint más barlangokban is tapasztalták a sta- 
lagmit-réteg felbontásakor, a levegőben elterjedő bűz felismerhetővé tette volna.

D

315. Abr*. K eresz tm etszet ü. D -nél. 310. áb ra . K eresz tm etszet E. £  uál.

F

F
317. Abr*. K eresz tm etszet F. F -u é l.

Midőn a konyhahulladéki barlangi medvecsontokat eredeti lielyökröl kiemeltük, azokkal egy 
csonttöredék jutott kezembe, melynek tüzetesebb meghatározására dr. Lenhossék tanárt kértem fel.

Dr. Lenhossúk e tárgyról következőleg nyilatkozott: «Az illető csont emberi nyakszirtcsont- 
pikkely középső része, melynek hossza 66, szélessége 60 ’%t. Belső felületén a keresztemelkedés, valamint 
külső felületén a külső nyakszirti gumó és az onnan lefelé haladó taréj igen jól kivehetők.» Hírneves 
antliropologunk eme nagyfontosságú sorait nagy örömmel vettem, mert azt bizonyítják, hogy az a kőkori 
lakó, ki a velő kedvéért a medvecsontokat összezúzta, az említett tárgynak is birtokában volt. Maga a 
csont fossil, színe vörhenyesbarna, a nyelvhez erősen tapad, s legvastagabb részén 5 vastag. Egyik vé
gén mangántól sötétveres színt kapott, mely a csontállományába fél v,/,„ mélyre behatolt. Felső részét dilu- 
vialis sárgásveres földkéreg fedte, mely oly erősen ragadt hozzá, hogy csak nagy nehezen lehetett eltávo
lítani. Szegélyei ki vannak simítva. Alkalmasint a im i lc t te - i í l  s z o l j a i t .  Ezzel kapcsolatosan a koponyák 
trepanatiójáról fogok szólni: az erre vonatkozó hazai adatainkat fölemlítve. A trepanátiót már a kökorban 
ismerték. Dr. Puuniéres volt első, a ki a lyoni régészeti gyülekezeten, 1873-ban, erről előadást tartott.
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E műtét vallásos vagy gyógyítási okoknál fogva holt vagy élő embereken történt.1 Vonatkozással erre, Broca 
tanár nevezetes fölfedezéseihez tanúlmányos adatokkal Virchow, Baye s mások járultak. A koponyából 
kivágott darabokat balhit által vezéreltetve, óvszerkép az emberek nyakukon mindenféle betegség és bal
eset ellen amulette gyanánt viselték. Míg ellenben gyógyítási szempontból a trepanátiót nagy fejfájás, 
epilepsia s más görcsökkel járó nyavalyáknál használták. Az előbb említett balhit sokáig tartotta fenn 
magát; mint tudjuk, a gallusok is nyaklánczaikra (torques) emberkoponya-töredékeket fűztek.Több körül
mény arra mutat, hogy a trepanátiót majdnem kizárólag gyermekeknél alkalmazták. Az eddig találtakon a 
sebhely szélei be levén hegedve, a szerencsés kimenetelű műtét arról tanúskodik, hogy az illető nem az 
operatió következtében halt meg. A csonton ejtett lyuk legtöbb esetben szabályos, inkább kerülékded 
mint kerek. A neolitkori ember tehát a lyukat csakis vakarás által, kőkéssel bírta létrehozni. Dr. Pruniéres 
véleménye szerint azon koponyák, melyeken részint behegedt, részint érdes széllel vagy párkánynyal ellá- 
lott nagy lyukak láthatók, oly egyénektől származnak, kik gyermekkorukban rendszeresen trepanáltattak, 
és kiknek koponyáikból, holtuk után újra amulette-kre szolgáló darabokat vágtak ki. Ámde találtattak oly 
koponyák is, melyekbe más koponyából származó és talán óvószer gyanánt használt csontdarabocskák vol
tak betéve. Innen látható, hogy a trepanátió és az emberi csont-amulettek szoros összefüggésben vannak 
egymással. Legtöbb trepanált koponyát Francziaországlmn találtak.

Eddigelé Magyarországban neolith-kori trepanált koponya nem fordult elő. Tudtommal e tekin
tetben legrégibb a Bene-pusztán, harezi lovával eltemetett magyar vitéz koponyája, mely mellett egy 
Berengár-féle érem találtatott, s melyet J ankovics Miklós bővebben leírt.* E koponyán a sebhely elyp- 
ticus lévén, azt bizonyítja, hogy a műtét még késsel eszközöltetett, s a kerek forgatyút még akkor nem 
ismerték. Utána következik a dr. I.enhossék gyűjteményében őrzött brachycephal alkatú tatárkoponya, 
mely A l s ó - B a h a s o n  t a l á l t a t o t t .a

Mint a fennebbiekböl látható, nálunk a lékelt koponyák igen ritkák, ellenben az emberi csont
ból készült amulettek gyakrabban fordúlnak elő. így pl. koponyacsontból készült amuletteket a pilini 
bronzkori temetőben hamvedénybe rakott emberi csontok közt is sikerűit találnom. Az amulettek több
nyire kettős kördíszekkel voltak kiczifrázva. Érdekes a P échy J enő gyűjteményében látható lyukakkal ellá
tott és körcziházatokkal díszített azon példány is, mely a Budapesten tartott ösrégészeti és embertani 
congressus alkalmával volt kiállítva; hamvedényben, bronztárgyakkal találták. Mindezeknél az aggteleki 
paheolith-kori emberkoponyából készített emlékcsont sokkal régibb. Felületének simasága hosszas hasz
nálatról tanúskodik.

A medvecsontok közt talált cseréptöredékek egyszerüségök által tűntek k i; ékítményük nem volt.
Az ez alkalommal lelt medvecsontból készült szerszámok közöl felemlítendők :
Egy s í p ,  melynek egyik végére 1*1— 1*5%, átmérőjű lyuk volt alkalmazva. Hossza 19%», közép

szélessége 3, vastagsága pedig 1-5%». Annyiban érdekes, hogy a zenészét legprimitívebb korát képviseli. 
Feltalálását a sötét és messzeterjedö üregben jeladások által való érintkezés szüksége idézhette elő.

Egy b a l ta tö r e d é k . Csak középső része van meg, minthogy csupán egyik oldalán lehet látni lyukat, 
mely 2-2%» átmérővel bír. Hihető, hogy készítése közben eltörvén, mint hasznavehetetlen a konyhahulla
dékok közé hajíttatott.

Egy v a k a r ó  k é s , hossza 10 5%*. Egyik vége fogantyúul szolgált, a másik vége lapát-alakúvá ido- 
míttatott; élét balról jobbra való húzásra alkalmazhatták.

* Corapte Rendű de la huitiéme session, Budapest 1870. B roca : «Sur la trépnnation du cráne et les aranlettes eri- 
niennes ti l'époque néolitique. 101. lap. Arclí. Értesítő X. kötet, 1876: «A történelem előtti és embertani V ili. nemzetközi congrö- 
susnak Budapesten tarto tt ülései és kirándulásai» 246. lap.

4 M. Tud. Társ. Évk. II. 2. 1832—34. 281. lap.
s Dr. L knhossék  : «A mesterséges eltorzított koponyákról». Budapest 1878., 128. lap.
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Egy s z ú r ó  e s z k ö z , valószínűleg lándsacsúcs, hossza 12%lf Alul szélesebb, gömbölyüségéből a 
nyélbe való könnyebb illesztbetés végett fele 3%iig le van faragva. Hegyes csúcsban végződik. Kívül 
veres kéreggel van bevonva. A csontok legalsó rétegében találtatott.

Egy v i l la a la k ú  e s z k ö z  két begygyei; az ásás alkalmával az egyik begye letört, felületét veres 
kéreg vonja be; hossza 9 %»; kiszökellö begye 2 - 2 bosszú; alsó része kivájt, felső része domború.Talál
tam még más bárom s z ú r ó  e s z k ö z t is, melyek nagyon kezdetleges ízlésre mutatnak, a mennyiben hasítás 
által készültek és simítva nem voltak. Az egyik egy n y ilc sú c s , melynek hossza 3-6%,, háromszögalakú 
(318. ábra.) A másik egy lá n d sa c sú c s , mely a medve állcsontjából készült, a miben az egyik fog még meg 
van; hossza 8%, alul legszélesebb, felfelé vékonyúlván, hegyes csúcsban végződik. (319.ábra.) A harmadik 
lábpereczböl készült á r , melynek hossza 8-5% .  Kőkéssel tett vágások láthatók rajta.

A fennebb elősorolt 3 kezdetleges csonttárgynak elkészítését akkép eszközölhették, hogy a 
kőkést az illető tárgyra alkalmazták, aztán ezt csont- vagy kőkalapács segítségével széthasították,

E tárgyak medvecsontokat tartalmazó konyhahulladéki helyek közelében, veres iszapföldben 
feküdtek. Találtunk még néhány más csonttöredéket is, de ezeken csak mesterséges simításnak nyomait 
ismertem fel.

Csepegökő-zúzókat, melyekkel a barlang-lakók velős csontokat törtek fel, csaknem minden, az 
ősmedve létezésével egyidejű konyhaliulladék-helynél találtam. Minthogy azonban azok úgy alakra, mint 
nagyságra nézve a második kirándulásom alkalmával találtakhoz hasonlítanak, leírásukat ezúttal feles
legesnek tartom.

Érdekes volt a medvecsontok közt lelt c o n u s - fé lc  á sa ta g  c s ig a , mely át lévén fúrva, nyakékül szol
gált (320. ábra.), továbbá egy nagy h a lfo g , melynek természettől fürészes oldalait a kőkori barlanglakók 
fűrész helyett használták; a természet ezen újjmutatásának később a pattogtatott kőkéseknél vették hasznát.

Az imént elősorolt tárgyaknál magasabban fekvő rétegben két hosszas hálósúlykő feküdt. Köze
pük táján, hol a zsineget alkalmazták, bemélyedést mutatnak. Ilyenek nálunk ritkábban, ellenben külföl
dön gyakrabban fordúlnak elő.1 Rau „ a z  in d iá n  h á ló sú lijo k  és k a la p á c s o k r ó l“ írt dolgozatában említi, hogy 
efféle eszközöket a Susquehanna partján százával talált.2 Siebolt szerint Japán östelepein is nagyobb 
számmal fordúlnak elő,8 s kétségtelenül arról tesznek bizonyságot, hogy egykor azon helyeken, hol most 
azokat találják, folyók és tavak voltak, s ez eszközöket halászatra használták.

1 Bericht über eine Reise zur Durchforschung der kurischen Nehrung in archaeologischer Hinsicht.» P aul S c h ie f f e r - 
d e c k e u . Königsberg. 11. lap.

a «Archiv, für Anthropologie» 1872. V., 3.
“ Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Sitzung 12. Jul. 1879. S ie b o l d  : «Japanische 

kjökkenmöddinger •.
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:i*2 ábra.

5.
keskenyedik.

Ugyancsak a Denevérágban, az imént leírt konyhahulladéki 
helyhez közel, újabb emberi tanyák nyomaira akadtunk. Televényföld alatt 
veres iszapföld s ez alatt mintegy 5%. vastagságban buzatörekhez ha
sonló állomány fordult elő. A törek alatt hamu, szén- és cserépdarabok 
voltak. A cseréptöredékek leginkább feketék vagy barnásak, jól gyúrt és 
kiégetett agyagból; habár nem korongon készültek, mégis ízléses ékít
ményeik által figyelmünket magokra vonták. Minthogy azonban hasonló 
ókítményü edénytöredékeket már előbbi ásatásaim alkalmával is leírtam, 
azoknak újbóli fölemlítését itt mellőzöm. Nézetem szerint ezek is újabb 
korból valók s alighanem a tatárjárás idejében ide menekült őseinktől 
származnak. E feltevésünk annálinkább lehetséges, mivel a traditió szerint 
e barlang a pusztító tatárjárás elől ide menekült magyarok menedék
helye volt. Nagyon meglepett munkásaimnak az a megjegyzése, midőn a 
cseréptöredékeket megpillanták, hogy ezekből egykor üldözött őseik 
ettek. Míg más jellegű edények semmi hatást sem idéztek náluk elő, 
addig ezek irányában a vonzódásnak bizonyos nemét mutatták.

A tanyahelynek egy része felkutattatván, ezen helyiség túlsó 
oldalát akartam még megvizsgálni.

Mielőtt azonban az ezek alatt elterülő könnyű állományú fe
kete talajban ásatásaimat megkezdhettem volna, a 8  %. vastagságú tele- 
vényföldet kellett elszállíttatnom, aztán a G %« vastag csepegökő-réteget 
fel töretnem.

323. úl»ra.

»/«

Alig fogtunk munkánkhoz, midőn bordacsontból készült hat 
különféle alakú és nagyságú simítóra, átfúrt két szarvasagancs-amu- 
lettere, egy csont-nyilhegyre, s egy ritka alakú szarvasagancs-csákányra 
akadtunk. Ezeknek úgy rövid leírását, mint ábráikat a következőkben •a 
adom.

1. S i m í t ó ,  hossza 15, szélessége 2-2, vastagsága 1%.. Egyik- 
vége gömbölyűre csiszolt, a másik vége töredezett; simított lapja nagy 
használatra mutat. (321. ábra.)

2. S i m í t ó ,  hossza 13, szélessége simított végén 1, vastagsága 
0-8%.. Lefelé szélesből. Ép állapota kevés ideig való használatról tanús
kodik. Simítása balról jobbra menő. (322. ábra.)

3. S i m í t ó ,  hossza 15, vastagsága pedig 0-5%.. Gömbölyűre csi
szolt felső végénél legszélesebb, alsó végénél keskenyül. Simítása vizirá- 
nyos vonalban végződik. (323. ábra.)

4. S i m í t ó ,  hossza 14 8 , vastagsága alul 1-3, s fölül 0 9%.. Fölül 
legszélesebb, lefelé keskenyül. Éles oldala nagy koptatást mutat. Simí
tása fölül balra keskenyedik. (324. ábra.)

S i m í t ó ,  hossza 12, vastagsága alsó végén 1, felső végén 0-5%.. Felülről lefelé mindinkább
Simítása az előbb leírthoz hasonlít. (325. ábra.)
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latban még 
7

. S i m í t ó ,  16-7%, hosszú, 0-7% vastag. Felső végén simítása balról jobbra terjed s ezzel kapcso- 
4%i hosszúságban csiszolva van. Mindkét éles oldalát vakaró-késnek használhattak. (326. ábr.) 
, Á r ,  mely nyílhegyet is helyettesít. Alul közepe táján széles és vékony, közepétől gömböly- 

ded alakot vesz fel s hegyes csúcsban végződik. Külső lapja sima, a 
belső kivájt. Alsó része fanyélbe illesztetett. Hossza 8 %i-t tesz. (327. 
ábra.)

8 . Á t f ú r t  s z a r v a s a g a n c s - a m u le t t e . Felső végén kőkéssel való vágá
sok láthatók; alsó vége levolt törve. 13-8%» hosszú, lyukának átmé
rője l%i. Alighanem azon egyén viselte, a ki által a szarvas elejtetett.
(328. ábra.)

9. Á t f ú r t  s z a r v a s a g a n c s - a m u le t t e . Természetesen gyöngyözött felü
lete le van csiszolva; mind két vége régi törést mutat. Jelenleg 11*6%» 
hosszú, lyukának átmérője l-5%i. (329. ábra.)

10. C s á k á n y  szarvasagancsból. A ritkább alakok közé tarto
zik ; ehhez egészen hasonló találtatott a hontmegyei Magyarád község 
tűz által elpusztult kőkori telephelyén is, midőn ott a nemzetközi 
ösrégészeti és embertani congressus ásatásokat eszközölt. Kissé fel

kanyarodó éle talapzatával párhuzamosan fut. Hossza 13, magassága a 
lyuk irányában 3, szélessége 2%i. Foka egykori kemény ütés következ
tében némi sérülést szenvedett. Egyik oldalán a lyuk 1-8—2%,, másik 
oldalán 2-2 átmérővel bír. Hosszméretei: lyukától éléig egész liosz- 
szának */«, fokától lyukáig pedig V# részét teszik. Alakra nézve a hont
megyei gyalu-alakú vésőkre emlékeztet. 1 (330. ábra.)

Míg napszámosaim e helyiség felkutatásával voltak elfoglalva, 
a szemléjéről időközben visszaérkezett Thallóczy a falba kivágott fül
kéknek pontos megvizsgálásához fogott. Az egyik fülkében csak sze- 
nesedett gabonát talált. A másiknak alján egy bölényszaru feküdt, 
vastagon veres iszapfölddel befedve. A 3-ikban szenesedett búzán és 
kölesen kívül mi egyebet sem találhatott. A 4-ikből, mely a többinél 
valamivel tágasabb volt s egykor szintén gabonatárul szolgált, több 

. érdekes tárgy került napfényre. E fülkét is előbb az iszaptól ki kel
lett tisztítani, s abban mint a többiben, elszenesedett búzát, borsót és 320. ábra. 
kölest találtunk.

Mint már más helyütt érintettem, ősidőkből való különféle gabonanemüeket más országokban 
is találtak. E tekintetben első sorban S c h l i e m a n n  ásatása érdemel figyelmet. Trója romjainak legalsóbb 
rétegében nagy mennyiségű növény-tápanyagokra akadt. A megperzselődött magvak legnagyobb részét

1 Arch. Értesítő. III. kötet, 15. lap.
21*
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búza képezte, mely azonban oly vékony szemű, hogy inkább rozshoz hasonlít.1 Schliemann ez ásatása 
nemcsak annyiban érdemel figyelmet, hogy az ős növénytermelésről tesz tanúságot, hanem az által is, 
hogy Homer hagyományaival nem ellenkezik. Az itt talált magvaknál az aggtelekiek vastagabb voltuk 
által tűnnek ki.

Az említett fülkében a búza közt egy szarvasagancsból készült a m u le t t e  feküdt. Ez amulette 
fölülete érdes, vastagsága 0*8%.; két vége és két oldala csúcsban végződik, harmadik oldala gömbölyded. 
Mintegy közepe táján az \  %  hosszú és 0-5 széles kört ábrázoló lyuk látható, melynek felső részén a na
gyobb mérvű koptatás hosszas használatról tanúskodik. Hossza8-2$», legnagyobb szélessége pedig 2-5%»-re 
tehető. A szenesedett terinényinagvaktól f e k e t e  s z í n t  kapott. (331. ábra.) Ugyancsak e fülkében mintegy 
9%. távolságra az amulettétől a magvak közt egy csontvésőre akadtunk. E véső éle lapátalakú, hossza 
7 %», fogantyúja felé keskenyedik és kőkés által eszközölt faragásnak nyomait viseli.

Midőn a szenesedett terménymagvak kiszedettek s a fülke kitisztíttatott, a bal szöglet fenekén 
egy felettébb érdekes tárgyat találtunk, t. i. egy szarvasagancs-nyelbe foglalt */i
kökést. E tárgy talán több évezred óta feküdt háborítlanul e helyen, hová 
egykori birtokosa letette. A nyél hosszas használatról tesz bizonyságot; gyön
gyei elkoptak. Hossza 9%.; keskenyebb végébe 2-5 %  hosszú és 1-5%» széles 
kőkés volt illesztve. E füstös színű kovakőkés az egyélüek sorozatába tartozik; 
háta hajlott alakot mutat; egyik lapja egy, a másik két oldallal bír, hegye 
felkanyarodik, élét még mai napság is megtartotta. (335. ábra.)

Közvetlen a kőkés mellett dolomit-mészkőből egy 
amulettet találtunk. Ezt egy neolitlikori ember viselte nya
kán. A lyuk egyenetlen irányban fut. Átfúrása éles homok
kal történt. Alsó lapja lapos, felső lapja gömbölyded háttal 
bír. Mint általában a neolitlikori kőbalták és átfúrt szarvas
agancsokon tapasztalául, úgy e függökövön is bizonyos mé
retarányokat látunk. A lyuk, melynek koptatása fölül hosszas 
használatról tanúskodik, az amulette egész hossza felső V# 
részének táján van. Külső vörhenves színét egykor iszapolás
tól kapta. Lyukának irányában két oldalról fölfelé kerekded 
boltozattal bír, gömbölyű oldalai lefelé pedig 80° szögben 
végződnek. Hossza 5 %», lyukának átmérői mellső lapján \ %  

liátulsó lapján 0-5 % .  Nilsson szerint az ősidőkben a kö- 
amuletteknek győzelmi erőt tulajdonítottak, miért is a hősök 
nyakukon hordták. E rendeltetése lehetett az aggteleki 
amulette-nek is. (333. ábra.) Különös, hogy néhol az ős
időkben készült kőamuletteket még mai napság is, mint 

ezt főleg az oroszok és svédek alsó néposztályánál tapasztaljuk, tűz- és forró betegség ellen óvószerül 
viselik. 2

» E búzát W i t t m a c k  megvizsgálván, benne egy különös fajtát ismert fel, melyet Triticum durum var. Trojáuum- 
nalc nevezett (Monatsschrift für Vereine zur Beförderung des Gartenbaues in den kön. preuss. Staaten. 1879. okt.). Vtuonow-nak, ki 
egy időben ez ásatásnál jelen volt, figyelmét kelték fül a mérő számra lelhető ama nagyobb szemű szögletes magvak is, melyeket 
eloiutén borsónuk tartott. A magvakat később W i t t m a c k  megvizsgálván, ezeknek egy részét Ervura Ervilia L.-nek, legnagyobb 
részét összezsugorodott faba l.-nek tartotta, egy részéről azonban a tekintetben hogy vájjon az valóban luthyrua l.-o ? határo
zott véleményt nem mondhatott. (Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. 1878. Sitzung vom 11 
December. V ibchow : »Trója» 50. lap.)

s A. B astian : «Der Steincultus in der Ethnographie». Archiv fü r Anthr. I I I . ,  1.
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A fülke ellenkező szögletében kormos cserépdarab mellett egy mészkőből készült buzogdnyféle 
ütő eszköz feküdt. Lyuka homokdörzsölés által fúratván ki, egyenetlen, egyik oldalán 2 másik 
oldalán 1 * 5 átmérővel bír. Tengelye 4-5 %  hosszú. Különféle czélra használhatták. Ep úgy szolgálhatott 
ütő, hajító s nehezék-eszközül, mint a Svéd- és Norvégországban talált ilynemű tárgyak. Habár N ilsson  

szerint a halászatra használt súlykövek széleit leginkább bemélyedés futja körül, az átfúrtakat is ezek 
közé sorolja. Megjegyzendő azonban, hogy ezek éjszakon ritkán fordúlnak elő. 1 (334. ábra.)

Hogy a Denevérág egykor nagy áradásoknak volt kitéve, azt nemcsak az iszap közé temetett 
ősmedve-konyhahulladéki helyek bizonyítják, hanem a falba vájt fülkék is, melyek habár csaknem ember
magasságig érnek, mégis színig vannak iszappal kitöltve. Annál feltűnőbbnek látszanak előttünk az 
áradási jelek, minthogy a Denevérág magas fekvésénél fogva a barlangnak ez idő szerint legszárazabb 
helyisége, hol sem patak nem foly, sem állóvíz nincsen.

A Denevérággal közvetlen szomszédos helyiségeket megszemlélvén, egyes pontokon próba
ásatásokat tétettem. Mindenütt ugyanazon korbeli edény töredékek re akadtunk. Aránylag sok sárgás, jól 
kiégetett ivóedény fordul elő, több de leginkább egy lyukkal ellátva. Ezekhez egészen hasonlókat lévén 
szerencsém megismertetni, újból leendő felemlítésök feleslegesnek mutatkozik.

Egyik munkásom, míg a többiek az említett cserepek kiszedésével voltak elfoglalva, három 
lapos kővésőt emelvén ki, nagy örömmel jelenté, hogy „ l a p o s  v i n n i  i ß  ö v é k r e “ talált. E kövek a már leírtak-

3 3 * . ábra.

hoz hasonlítván, bővebb megismertetésük helyett csupán elnevezésűk jelentőségének megemlítésére 
szorítkozom. •

A csiszolt kőtárgyaknak a köznép még mai napságis gyógyeröt tulajdonít, gyuladásos daganatok 
eloszlatásánál alkalmazza, m n i n y k ö  néven ismeri s azon traditionalis hiedelemben él, hogy mennydörgés és 
villámlecsapás alkalmával égből hull. Gömörmegye határszélén a Medveshegy alatt a babonás palócz nép 
kigyófujta kőnek nevezi2. Hazánk tótajkú lakosai is a kövésöt h r o m  vagy s t r e l a - n ak  (mennykőnek) híjják.

Különös, hogy a csiszolt kőtárgyakat még a távol Japánban is mennyköveknek (raifu) nevezik. 
A nép azt hiszi rólok, hogy zivatarok alkalmával a szellemek hajítják le a földre. Porrá törve, hathatós 
orvosságnak tartják sebek gyógyítására, villámcsapás és bizonyos betegségek ellen pedig óvószerül. Erek
lye gyanánt templomaikban őrzik, és zarándokoknak mutogatják.8 Egyébiránt a talált csiszolt kőtárgyak 
iránt már az ó-korban is bizonyos tisztelettel viseltettek. így pl. Rómában a gemime cerauniae kövekről 
azt hitték, hogy égből hullnak le ; ezek azon kövésők és kőszerszámok, melyeket mai napság Európa-

1 S. N ilsson «Das Steinalter oder die Ureinwohner des Scandinavischen Nordens» ins. deutsche übersetzt von 
J . M esto r f : Hamburg. 1868. 28. lap.

3 «Arch. Fu-tesitd» Budapest. 1877. XI. köt. 194. lap.
3 Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. 1878. Sitzung vom 20 Dec. S iebolü : «Etwas 

über die Steinzeit in Japan» 22. lap.
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szerte, különösen Oroszországban, Nagybrittaniában, Görögországban, Olaszországban és Scandináviában 
m e n n y k ö  név alatt ismernek.1 Különben a rómaiak a tűzkő iránt is bizonyos tisztelettel viseltettek, s azt 
Jupiter symbolumának tekintették. A ki esküdött, tűzkövet vett kezébe, s azt azon mondással hajítá el, 
hogy ha tudva rosszat követne el, Jupiter öt birtokából ép úgy vesse ki.2 Nemzetközi szerződések kötése
kor a rómaiak sertést áldoztak, melyet csak tüzkőkéssel volt szabad leölni.3 L iv iu s  szerint a rómaiak ezt 
leginkább azon oknál fogva tették, hogy a barbar népeket szokásaik tiszteletben tartása által jobban lekö
telezzék. 4 Az albánokkal kötött szerződésnél is kökést használtak az áldozat leölésére.5 Szintén kőkéssel 
áldoztak a carthagóiak, a mint ezt aTicinus mellett Scipio Publius ellen vívott híres lovassági harcz meg
kezdése előtt Hannibál is tévé.6 Midőn a rómaiak a carthagóiakkal szerződést voltak kötendők, ez 
utóbbiak kívánatéra Rómában a senatus végzést hozott, mely szerint minden fecialis, kökést vigyen 
magával.

A mondottakból kiderül, hogy a régiek is az általok talált, őskorból származó kőeszközöket tisz
teletben tartották, a mi hagyománykép népről-népre s nemzedékről-nemzedékre szállott.

Az őskor háztartásában a kő- és faeszközök, mint láttuk nagy fontosságúak voltak, még nagyobb 
jelentőséggel bírt azonban rcájok nézve a tűznek ismerete. A déli tenger szigetein, Délafrika népeinél, 
Délamerika indiánusai- s a grönlandiaknál a tűzgyújtás újjmutatóúl szolgálhat az őskorra nézve. Ezeknél 
a tűzgyújtás következőkép történik: puhafa tuskóban vagy vastag deszkában kivájt kisebb-nagyobb félgöm- 
bölydedségü bemélyedésekbe könnyen tüzet fogó anyagokat tesznek, a bemélyedésekbe aztán egy újjnyi 
vastagságú keményfa pálczát sebes mozgásba hoznak, mi által meleg fejlődik ki s a szikrák a léglmzam 
hozzájárulásával a könnyen égő anyagokat meggyújtják.7 Az ősemberek, kik a tüzet e módon megismer
ték, azon tapasztalásra jutottak, hogy a tűz bizonyos anyagokat megváltoztat. Mindenekelőtt szárítani 
szokott. Észlelték, hogy a hús, mely nyers állapotban könnyen romlásnak indúl, szárítva és füstölve tar- 
tósabb; látták továbbá, hogy a víz hőség következtében gőzzé lesz és elpárolog. E tapasztalataik vezették 
őket lassankint a tűz használata többféle előnyeinek felismerésére. Rájöttek, hogy eddig csak a napon 
szárított edényeik a tűz lángjának kitéve, tartósabbak és szilárdabbak lettek. Ez által tanulták meg az 
edényeknek szabad tűzben való kiégetését, mi aztán lehetővé tette a víznek az ily edényekben való 
fel forralását. Azelőtt a vizet csak olykép tudták bizonyos fokig felmelegíteni, hogy abba tüzesített kavicso
kat dobtak. Erről Siebold is említést tesz, a ki ily kavicsokat a japáni őstelepeken nagy számmal talált. 
Ezeken a tűznek nyomát felismerte, megemlékezvén Aino lakóiról, kik az ily vízmelegítő kavicsokat egész 
a legújabb időkig használták.8 Az aggteleki, napon szárított edényeknél e tüzesített kavicsok hatása 
kizárólag belső részükben mutatkozott.

Hogy a troglodytok már a palaeolith-korban ismerték a tüzet, azt a barlangi medvecsontok közt 
talált faszéndarabok bizonyítják. A kulturföld legalsóbb rétegében talált hamu és szén azon következ
tetésre vezetnek, hogy az őslakók a tüzet világításra, melegítésre, és a vadállatok elvesztésére használták. 
De hogy később az aggteleki őslakóknál a tűz vallási szertartási tárgy is volt, arról a hamurétegben talált 
agvng-gúlák szólnak, a minőkre Nílsson emlékeztet.

1 Mittheilungen aus dom Göttinger anthropologischen Veroine. Leipzig und Heidelberg. 1S74. Prof. dr. W ilh. U noer : 
«Ueber den Ursprung der Kenntniss und Bearbeitung der Erzes oder der Bronze in Europa.» 5. lap.

* Festus b. v. Lapidem silicem lib. 10. p. 115. (C. 0 . M üller). — Polybius 3., 25. •
5 Mitth. aus dem Göttiuger anthr. Vereine. Loipzig und Heidelberg. 1874. Un o e r : «Ueber den Ursprung des Erzes 

oder der Bronze in Europa* 4. lap.
1 Liv. 1, 24. Foedera etiam alia aliis legibus, ceterum eodein modo finnt.
6 Liv. 30., 43. 
a Liv. 21., 48.
7 Das neue Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrie. Leipzig und Berlin. 1866.1. kötet, 29. lap.
* Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Sitzung vom 12. Jul. 1879. Siebold : «Japa

nische kjökkenmöddinger» 12. lap.
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Egy ily gúlát épen akkor sikerült megtalálnom, midőn ásatásaimat bevégzendö valók. Ez agyag- 
lobornak talapzata egy minden oldalán 8 cm. hosszú négyzet. Falai 16 cm. magasak. Felső végén lyukas. 
Minthogy a lyuk koptatása felül jelentkezik, zsinegen való egykori használatára vall. Tetőzete minden 
oldalról 5 cm.; habár három darabra volt törve, töredékeit könnyen össze lehetett illeszteni. Találtatott a 
temetkezési folyosó bejáratánál, a Pitvar csepegőkőfala alatt 8 cm. vastag hamurétegben. Domború bol
tozata a Magyarádon találtakéhoz hasonlóan, az egyenes vagy közepükben bemélyedést mutató tetőzetektől 
— mint a minők bronzkori lelhelyeinken gyakran fordulnak elő — eltér (1. 335. ábra).

Az agyagkúpok és gúlák rendeltetése iránt a nézetek különbözők. Sokan hálósúlynak tartják, mi 
ellen azonban vízben könnyen szétmálható anyagtartalmuk bizonyít. Mások tüzpilléreknek állítják, mi 
ellen ismét az az érv szól, hogy ha ezek a főzéshez a jelen században sem szükségesek, akkor az őskorban 
még inkább voltak nélkülözhetők. Erre vonatkozólag figyelmet érdemel az a körülmény, hogy mivel tetejök 
felé leginkább szüle lyukkal látvák el, a fenn említett ezélra csak az érczkorszakban lehettek volna baSZ-

Va

335. Ábra.

nálhatók, mivel a lyukon keresztül húzott vékony favesszők nemcsak nem állták volna ki a főzőedények 
súlyát, hanem már gyúlékonyságuknál fogva sem lettek volna e ezélra alkalmasak. Ámde hazai ásatásainkból 
látjuk, hogy az agyag-gúlák és kúpok már kökorszakbeli telepeinken, jelesül Magyarádon és Aggteleken elö- 
fordúlnak. Nehezékeknek pedig azért nem lehet tartanunk, mert már azon korban felmerülnek, midőn 
még a szövéshez nem értettek. Egyébiránt úgy a svájezi czölöpépítményekből nyert szövőszékeken,1 vala
mint a hazánkban talált nehezékek is gömbalakúak. Ezeknek előrebocsátása után röviden felsorolom azon 
érveket, melyek régibb Íróink és ásatásaink nyomán annak indokolásául felhozhatók, hogy a gúlák és 
kúpok a napimádással némi összefüggésben vannak.a Tudvalevőleg kezdetben mikor még agyagedények

* H & llw ald  : «Der Vorgeschichtliche Mensch» Leipzig. 1874. 232. la p .
* Badger, Gozzo egykori phoenitiai sziget hasonnevű városában a napnak szentelt templomról emlékezvén meg, többi 

közt egy harmadtól láb magas és alul egy láb Bzéles kúpalakú követ ír le, melyet a napimádók (Bél-, [Belus] Mithra- és Osiris- 
cultus) istenségének mond. (Badger: , ,D e s c r ip t io n  <>f M a l t a  a n d  Q u z z o “  második kiadás. Valetta 1851. 304. lap.) Gozzót az előtt 
Gaulosnak lu'tták, a mi héber nyelven Gol-t (gömbölyűt) jelent. (N ilsson : «Die Ureinwohner des scandinavischen Nordens» 11G. 
lap.) Badger ugyancsak fennebbi müvében említi, hogy az egyiptomiaknál ez alak gyakran fordul elő, s minthogy a napot jelkó-
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nem készíttettek, csak is kő és la volt azon egyedüli anyag, mely az ősemberek rendelkezésére állott. 
Innen magyarázható azon ragaszkodás, melylyel a fa és kő iránt viseltettek. Ez vezette őket arra, hogy 
istenüket kő képében imádják. . . .  -

Régi íróink följegyzései szerint a kőnek felső részére sokszor veres festékkel kerekséget mázoltak, 
a mi náluk alkalmasint vért jelentett. A kövek leginkább tetejük felé hegyezve voltak.'1 A magyarországi 
régészek közöl Kubinyi Feróncz volt az első, ki arra figyelmeztetett, hogy a kúpok és gúlák áldozó helye
ken fordáinak elő. Állítását újabb ásatásaink igazolták. Magyarádon 1874-ben a bérez tetején kimagasló 
— kört képező — sziklák közt, egy jókora kökúpot találtam. Midőn 1876-ban Salamon Ferencz, Thallóczy 
Lajos és báró Nyáry Albert közreműködésével a borsod-megyei Muhi pusztán a nép nyelvén Béla néven 
ismert mesterséges földhányást ásattam, annak közepe táján, kört képezve, 11 agyagkúpra akadtunk; az 
ott felhalmozott csont és hamu áldozó helyről tanúskodnak. Mindezekből azt következtethetnek, hogy 
hazánk őslakói a napot imádták, a gúlát és kúpot annak jelképéül tekintették s azok áldozatok alkalmával 
mint szentjelvények szerepeltek. Kitűnik továbbá még az is, hogy a Bél-cultus, habár a bronzkorban érte 
el kifejlődését, a neolith-kor idejében vette kezdetét.

A neolith-kor idejéből való cseréptöredékek alján észrevehető zsírrészeknek maradványa arra 
mutat, hogy az elejtett állatok zsírját világításra is használták,

Különös, hogy e roppant kiterjedésű barlang minden részében találtunk edénytöredékeket, a mi 
azt jelzi, hogy már ősidőkben ama része is ismerve volt, melyet Vas mérnök később fölfedezett.

pezte, úgy a nap mint az azt jelképezd) kúp is O b - E l -nők neveztetett, Később a görögök, kik sokban az egyiptomiak nyomdokait 
követték, minden oly tárgyat, mely felfelé vékonyúlt, obelos-nak vagyis obelisk-nek neveztek.

Malta szigetén Gibbel Shil nevű dombtetőn, G ailhabaud. egy plicenitiai templomban az istenséget kúpalakjában 
ábrázolva találván, ebből napimádásra következtet.

Buyant íuithologiájának első részében, melyben a Basiliscus legyptiacus ábrázoltatok, egyszersmind egy papot látunk, 
ki térdet hajt és kezében kúpot tart.

New-Grange barlangban, mely plicenitiai cultusuak volt szentelve, egy 5 láb magasságú gúla állott (W ild e  :
• Beauties of the Boiue». 5102. lap.)

Hogy a napimádó népek kúpalakjában ábrázolták istenöket, erre P e t e r s e n  Bzámos példát említ fel. ( P e t e h s e n  :«Der 
Hausgottesdienst der alten Griechen.» 14. lap.)

Midőn Nagy Sándor seregével Egyiptomba vonúlt, a sivatagban fölkeresé Jupiter Ammon templomát, megm utattad 
ván magának isten képét: a drága kövekkel gazdagon kirakott kúpot. (Curtius IV, 7.)

Tacitus említi, hogy Titus — Vespasian fia — által Cyprus Bzigetéu a napnak szentelt templomban az istenséget egy 
kúpalakú kő ábrázolta. (T a c it u s : «Hist. Lib.» II . Cap. 3.)

Sidoutól éjszakkeletro Emesa nevű városban a pazar fénynyel díszített templom, melyben Heliogobalns (kit Xerodianus 
Heheagabalus néven említ, helyesebben azonban Bassianusnak neveztetett), a  főpapi teendőket végezte, a napnak volt szentelve, 
s benne a napistent kúp alakjában imádták. Midőn később Heliogobalus római császárrá lett, Rómában a napistenségnek Bzintén 
fényes templomot állíttatott fel. Itt úgy, mint Emesában az istenség jelképe — a kúpkő — körül zenélve tánczoltak. (H erodianus :
• Hist. Lib.» V. Cap. 5. 239—240. lap.) Sőt még Róma egyik külvárosában is hasonló czélra építtetett templomot, hová midőn a 
kúpalakú istenséget fehér lovakon szállíttatta volna, a szent jelvényre függesztvén szemeit, háttal a kocsi előtt futott. (H erodianus :
• Hist. Lib.» V. Cap. 5. 243. lap.)

Ez istenséget továbbá a Kivik cmlékkövön látjuk kúp alakjában jelképezve.
Egyébiránt ugyanez gyakran fordúl elő az irlaudi barlangokban is. Ezek a napiuiádóknak gyülekező helyül szolgáltak. 

Sir. W illiam  W ild e  : «Beauties of Boyne» czímíí műve 202. lapján következőleg nyilatkozik : «a slender qnarry-stone five or six 
feet long, shaped like a piramide».

Ugyancsak Irlandban Newrange barlang átkutatásakor, annak közepefelé egy 5—G láb magas gúlakőre bukkantak, 
mely a  «Natural hystory of Irelaud by several band» (Dublin 1726) 204. lapján van leírva s ugyanazon jelentőséggel bírt, mint 
a gozzoi Giganteiuna templomüregben talált kúp.

Ezekhez még a Stonehenge volna sorolandó, melynek közepében két sorjával voltak a kúpok felállítva.
A babiloni Bél templom gúla alakú volt.
Mindezekből következik, hogy nemcsak a kúp hanem a  gúla is jelképezte az istenséget. (S. N ilsson ; «Die Ureinwoh

ner des scandinavischen Nordens» aus deu schwedischen. Hamburg. 1866. 7. lap.) Kitűnik továbbá, hogy a  napisten (Bél) gúla 
vagy kúp alakját viselte. A gúla (piramis) nevezet, ez egyiptomi szavakból pira (nap) és mye (sugár) származott. (J. G. H aas : 
«Griech. Deutsch. Wörterbuch.» II. 1074. lap.)

‘ Sir. J ohn L uuhock : «Die Entstohung der Civilisation und der Urzustand des Menschengeschlechtes* aus dem 
englischen v. A. Fasson. Jena 1875. 253—261. lap.
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Az úgynevezett Újágba való bejárás betemetését iszapolásoknak és csepegési processusnak 

tulajdonítom.
Tudvalevőleg az aggteleki barlang a Pokol nevű üregig tart. Itt azon patak, mely Aggtelek 

helységétől 1 órányira Józsafönél mint forrás folyik ki a hegyoldalból, egyszerre csak nyomtalanul eltűnik.
Ebből látható, hogy Aggtelek kopár hegyei egy összefüggő barlang-hálózatot képeznek. Vannak 

még járatlan ágai, melyeket nem ismerünk; de idő múltával, a mint a természet működése által elzá
rattak, úgy ismét ki fognak nyílni.

Vonatkozással az eddigi ásatások eredményeire, azon következtetésekre jutunk, hogy a Baradla 
minden korszakban szerepelt. Ott látjuk a kihalt ösmedvék csontjai közt a palaeolith-kori cserepeket, kő- 
és csonteszközöket; látjuk a palaeolith-kor átmenetét a neolith-korba; a neolith-kort a temetkezési folyo
sóban a második sorba temetett vázak s az azok mellé tett pattogtatott kő-, csont- és cserép-tárgyak által 
képviselve; a neolith-kornak átmenetét a bronzkorba, ugyancsak a temetkezési folyosó első sorba temetett 
vázaiban, miután néhány koponyán ércz-oxidatió észlelhető; míg végre a konyliahulladéki helyek alsóbb 
rétege a bronz-, felső rétege a vaskort képviseli. Találtunk ezenkívül magyar régiségeket is a tatárjárás idejé
ből, sőt a barlang szája előtt elterülő térségen a XVI-ik századból is leltünk vasfegyvereket.

Az előadottakból tehát nyilvánvaló, hogy a liptó-megyei liszkovai, a szepes-megyei haligóczi és 
porácsi s a gömör-megyei aggteleki barlangok Magyarország legősibb lakosainak szolgáltak lakó- és mene
dékhelyül; később beléjök temetkeztek, de azért egyidejűleg lakták is.

Eddigi kutatásaink szerint hazánkban a legrégibb emberi maradványok és müvek tudtommal 
eddigelé Liptó-, Hont-, Bars-, Szepes- és Gömör-megyékben voltak találhatók; a miből az lehetne követ
keztethető, hogy az ősemberek a felső vidéket keresték fel, barlangokban tartózkodtak, míg Magyarország 
egy nagy része víz alatt álló és lakatlan volt.

Könnyebb áttekintés végett közlöm a Baradlában lelt összes kő-, csont- és cseréptárgyaknak 
kimutatását három táblázatban:

tz  A O Ü T fc L K K I I U I I L S N Ü  M IN T  Ö S K o llI  T l .M t .T U .
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III.
B R O N Z -  É S  V A S T Á R G Y A K .

Kés Tíi Karika Lán Isacsúcs Nyílhegy

bronz bronz
Kurperecz öy íru

bronz vas bronz vas
Összesen

bronz VllÖ bronz Vftrt

1 4 4 1 5 3 2 3 6 10 39

Végül nem akarom még említetlenül hagyni, hogy miután a kőkori ember-vázakkal talált szén- 
darabok a íenyüfajokhoz tartozók, azok által azon vidék egykori növényzetére s éghajlati viszonyaira 
is némi felvilágosítást nyerünk.

Ez idő szerint a barlang flórája szegényesen van képviselve.
Ellenben a mi a barlang állatvilágát illeti, a hüllők, pókok, rovarok és gyürünyök több 

fajára akadunk. A pókfajok közöl a méta Menardiit említem fel, mely feketés színezetű s leginkább a 
barlangok pitvarjaiban tartózkodik. Előfordul itt még aẑ  eschatocephalus gracilipes s a lnemalostor gra- 
cilipes a kullancs-félék családjából; atitanethes granigerFriv. s a nyphargus stygius Schiödte a héjanczok 
osztályából; a nadályok családjához tartozó typhlobdella Kovácsi a gyürünyök osztályából, a Baradla saját 
faja. A barlangot kedvelő állatok közöl felemiítendök: Schreibers denevére (vespertilio tíchreibersi) és a 
közönséges denevér (vespertilio murinus), nemkülönben egy téhelyröpü rovar, a quedius mesomelinus.1

A folyóvizekben sem Schmidl, sem később az ott járt természetvizsgálók élő állatokat nem lel
tek; ellenben a pocsolyákban s a kisebb állóvizekben, főleg a Vaskaputól kezdve békák, tritonok és pióezák 
tartózkodnak. Schmidl szerint a békákat kétségkívül a folyóvizek hozták be, halvány színűek és felettébb 
soványak. Schmidl a Reteg-barlangban mintegy 2000 lépésre a bejárástól két nagyobb (rana alpina 
Laurenti és rana temporaria) úgy szintén egy kisebb békát (pelobates fuscus ÁVagler) közvetlen a Vaskapu 
előtt talált. Tritonok a folyóvizekben szintén nem lelhetők; ezek a bejárástól legfölebb 600 öl távolságban 
pocsolyákban fordáinak elő; nevezetesen a foltos gőte (triton punctatus) és a tarajos gőte (triton eristatus), 
továbbá egy héjanez, a nyphargus stygius, melyet Schiödte legelőször a krajnai barlangokban talált volt. 
Az aggteleki barlangban valódi barlangi rovarok nincsenek. A barlangkedvelő legyek közöl megemlitendők: 
a heteromyra atricornis — mely a karinthiai barlangokban is tartózkodik —, a thelida oenlata, limosina 
pumilio s a trichocera és sciara nemüekhez tartozó fajok. F r iv a l d s z k y  az aggteleki barlangban összesen 
18 állat-fajt észlelt, melyek közöl 5 faj rendes lakója a barlangnak.2

Egyébiránt az aggteleki barlangon kívül Gömör-megyének több jelentékeny lelhelyei vannak, 
jelesül : S a j ó - G ö m ö r , a hol a buzgó tudománykedvelő Szentiványi Miklós, kinek folytonos kutatásától 
további becses eredményeket várhatunk, eddigelé is ritka becsü bronzkori régiségeket talált, melyek nagy 
részét a m. n. Múzeumnak ajándékozd. G e s z te k . , hol bronzkardokra és egyéb bronzkori fegyverekre akad
tak. R im a s z o m b a t , melynek határában lelt különféle nagyobb bronzkori tárgyakból, a természetvizsgálók 
1867-ben ott tartott vándorgyülésökön kiállítást rendeztek. Fölemlítésre méltók még Dobfenek és 
Détér vízmosásai közt és az ó-básti sziklabarlangokban található bronz- és vaskori tárgyak és edények,8 
valamint az alsó-hangonyi, guszonai, otrokocsi, perjesi, kis-gömöri és a zabari határokban lelt arany
tárgyak \

1 Sitzungsbericht der k. Akademie iler Wissenschaften. Wien, 1857. — S c h m i d l  : «Die Baradla-Höhle bei Aggtelek 
und die Lednica-Eishöhle bei Szilitze.* 22. köt. 593. lap.

* F uivadlszky J ános: «Adatok a magyarhoni barlangok faunájához.» Pest. 18G5. (Mathem. és term. tud. Közlemények 
III. köt. 17. 1.)

3 «Arch. Értesítő» I. köt. 20. 1. XI. köt. 27, 48, 194. 1.
* «Régészeti Kalauz különös tekintettel Magyarországra•. Pest, 18(>ü. 120. lap.

22*



172 HARM ADIK KIRÁ N D U LÁ S.

Gömör-megye palaßontologiai tekintetben is figyelmet érdemel, a mennyiben Ajnácskö határá
ban az ősvilág több kihalt állatainak csontvázai találtatnak, melyek a negyed- és harmad-korszakból ered
nek, s világos bizonyítékai annak, hogy e megye területe hajdan tengerfenék volt. Az ajnácskői vízmo
sások főleg a mastodon angustidens, acerotherinm incisivmn, tapirus lmngaricus, sus priscus, rhinoceros 
tichorhinus, cervns megaceros, egy ninstela-faj és az őslónak csontmaradványait tartalmazzák.1

Szintén nem hagyhatom említés nélkül, hogy Ó-Bást és környéke vulcanicus eruptióknak volt 
színhelye, miről kihalt kráterei tesznek világos tanúságot.

A bataházi fürdő felett elterülő ,,P o g ú m jo á r “ tetején a vulcanicus forráson átment bazaltkövek
nek legszebb példányaira akadunk. A geológus bizonyára érdekkel szemléli e fekete bazalt-salakokat, melyek 
azt mutatják, hogy olvadásuk után a levegő behatása következtében mikép mentek át szilárd állapotba; 
ezek némelyike faszenet, mint zárványt tartalmaz. Epúgy figyelemre méltó a hegy oldalát nagy mennyi
ségben borító lapilli is.

Mindezekből következtetve, e megye területe az őselemek összmiíködése színhelyének bizonyul.
Valamint az aggteleki barlang alvilági titkait, csak lépésröl-lépésre világítja meg a kalauz lobogó 

fáklyája, úgy az ősidők mélyébe is csak lassankint hatol be a régészeti tudomány szövétneke. Ez ásatá
sunk is ily szövétnek, mely hazánk östörténelméro némi világot vet.

1 Ez állatok ősmaradványaiból Ebeczky Emil, egy házas-básti földbirtokos, kiváló becsű gyűjteményt szerzett, melynek 
egy részét később a bécsi cs. Mineralien-Cabinetnek és a m. n. Múzeumnak ajándékozta.
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Broca 35, 45, 46, 47, 48, 52, 150, 160.
Bronzkor 44, 58, 96, 126, 127, 130, 134.
Bronztárgyak: 

kajmós tű  23. 
tű  bemélyedéses fejjel 23. 
tű fej nélkül 23. 
karika zárt 23, 24. 
karika nyitott 23, 24. 
karika négyoldalú 24. 
karika kígyós 24. 
kés 23.

Bronztárgyak kimutatása 171.
Browne G. F. 20, 76.
Brückmann 2.
Buckland 3.
Buckley 3.
Buffon állítása 69.
Bumerang csontból 31, 54, 125.
Busk 2, 35.
Buzogányfej mészkőből 165.
Búza 56, 61, 62, 63, 64, 116, 163, 164.
Búzatörek az őskorból 162.
Búzavirág (centaurea cyanus) 59.
Bükköny 57, 58, 60, 61, 62.
Bütykök: 117, 120.

csúcsos bütyök 118.
benyomott « 118.
lehajló kajmós « 118.
középen áthasitott « 118.
madárcsőrű fogantyúk 124.
rendes köralakú bütyök 118. 
hosszúkás gömbölyded « 118.
egyeseken köralakú kissé dombordad bü

työk 118.
harántos csatornadiszű hosszúkás laposas 

bütyök 118. 
fogantyús bütyök 119.
paizsos « 119.
rügy alakú « 119.
púpos « 120.
átlyukasztott dombornyulvány 120. 
mélyen kiugró lapos lyuk nélküli bütyök 120.

Bütykös ivóedény 106, 109, 117, 123.

Caesar 48, 49, 69.
Camelina sativa Crantz 1. gomborka.
Canis familiaris 1. eb.
Canis lupus 1. farkas.
Capra domestica 1. kecske.
Cerambit moschatus 72.
Cervus capreolus 1. őz.
Cervus elaphus 1. gímszarvas.
Cervus megaceros 71, 172.
Cliristy 3.

Chrysamallos (arany gyapjas kos) 66.
Comes Tristanus 67.
Conusféle csiga 161.
Cortet 140.
Craniologia 48.
Craniometer 42.
Culturföld 25, 63, 86, 162.
Cultur-növények:

1. közönséges búza (Triticum sativum [vul
gare] Lamark) 56, 61, 62, 63, 64, 116, 
163, 164.

2. apró búza (Triticum vulgare) 56, 61.
3. egyszemű alakor (Triticum monococcum)

56, 63.
4. köles (Panicum miliaceum L.) 54, 57, 59, 

61, 62. 63, 163.
5. csupasz árpa (Hordeum) 57, 59, 60, 61, 

63, 61.
6. bükköny (Lathyrus sativus L.) 57, 58, 60, 

. 61, 62, 161.
7. kelta törpe lóbabó (Vicia fabaceltica) 58,6 í.
8. vetési borsó (Pisum sativum L.) 58,61,163.
9. lencse (Ervum lens L.) 58, 60, 61, 63.

10. gomborka (Camelina sativa Crantz) 5 ',  58, 
59, 61.

11. rozs (Secale cereale L,) 60, 63, 164. 
Culturréteg 1. Culturföld.
Cuvier 2, 3, 41, 139.
Cyclopsféle kőfal 5.
Cyprinus carpio 71.
Cyprus szigete 131, 168.
Czigányok 85.
Czölöpépítmények 53, 55, 56, 60, 64, 65, 70. 

73, 167.
Czombcsontok (emberi) 35, 36, 37, 39, 75. 
Csákány szarvasagancsból 162, 163.
Csepegőkő áttöretése 25, 29, 73. 
Csepegőkőróteg 159.
Csepegőkőrétegben való üregek 26. 
Csepegőkő-zúzók 161.
Cserépedények 1. edények agyagból. 
Cserépgyártmányok, (calcit és quarz szemeket 

tartalmazó) 136.
Cserépgyártmányok, (calcit-rhomboidokattartal- 

mazó) 136.
Cserépgyártmány, (csillámot, földpátot és calci- 

tet tartalmazó) 136.
Cserópgyártmányok, csillám, quarz és földpát 

tartalommal 136.
Cserépgyártmányok, a fennebbi ásványok né

melyikét tartalmazó mésztartalmú agyag
ból 136.

Cserópgyártmányok, quarz- és csillámtarta
lommal 135.

Cserépgyártmányok, quarz-tartalómmal 135. 
Cserépgyártmányok, csillámtartalommal 135. 
Csetneki 63.
Csépántelek 7.
Csóplés 64.
Cséplőszerszámok 64.
Csiga a palaeolitb-korból 170.
Csiszolókövek (Wetzstein) 32, 148.
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Csiszolt kőtárgyak a palaeolith-korból 170.
Csiszolt kőtárgyak 1. kőtárgyak, melyeken simí

tás látszik
Csiszolt kő tárgyak táblás kimutatása 95.
Csónakok az őskorban 96.
Csontgenyedés 150.
Csontház 22, 70, 73, 74.
Csontsérülés 74, 76, 79, 80, 140. 143, 151.
Csontszú 150.
Csontok vegyelemzése 70, 71.
Csont-tárgyak a neolith-korból:

amulette 88, 89, 159, 162, 163, 164. 
ár 30, 87, 88, 163. 
balta 90.
bőrvakarók S8, 148. 
bumeráng 3!, 54, 125. 
csákány 162, 163. 
földporhanyitó 30, 53. 
gyilok 26, 29, 30, 88. 
nyílhegyek 28, 32, 162. 
késnyel 164.
simítok 26. 29, 87, 89, 90, 162, 163.
simított csontok 26.
vakarókés 87, 88.
varrótű 28, 89, 90.
véső 32, 90, 164.
tű lyukkal 1 varrótű.
tű lyuk nélkül 32, 88, 90.

Csonttűk készítése az őskorban 28.
Csonttűk lyukainak készítéséről 89.

Dawkins W. Boyd 2, 3, 22, 25, 28, 34, 38, 39, 
52, 65, 66, 92, 137, 156.

De Bay 1. Bay.
Deininger Imre tanár 24, 54, 55, 62, 63.
De Luc 2.
Dendriták 94.
Denevérek 157, 171.
Dezső Béla dr. 2, 4, 139.
Dótér község 171.
Diluvial földréteg 69.
Diluvium 35, 53.
Diocassius 47.
Dionysios (Bachus) 66.
Díszítő lyukak 117, 118, 119, 120.
Disznó 67, 68, 70, 71, 73, 129.
Dobfenek község 171.
Dobron 7.
Dolichocephal 1. koponyákról.
Dolmenek: 

cliamanti 35. 
maintenoni 35.

Drágos moldvai fejedelem 66.
Dunop 23.
Dupont 35, 97, 155.

Eb 65, 67, 68, 70, 71, 73, 129.
Ebeczky Emil 172.
Ebenhöch 93.
Ebur fossile 2.
Ecker A. 35, 46, 47, 48.
Edénybütykök 1. bütykök.

Edények agyagból 26,27,31,33,63,86,102,156,168. 
Edények mikroskopikus vizsgálata 128—137. 
Edény dudorok 131.
Edényókitmények készítési módjáról 131. 
Edényfalak 125.
Edényfenekek 1. fenekek agyagból.
Edényfülek 123, 124, 131.
Edénylyukak használati czólja 117. 
Edénylyukak készítése 122.
Égési nyomok 74, 85, 86.
Éghajlat 57, 64, 73.
Egyszarvú (unicornu fossile) 2.
Ekék az őskorban 53, 64.
Ék kőből 95.
Ékítmények 98—119, 130.
Elefánt 2, 72.
Élelmi magvak 1. gabonatermelés.
Elvadult ló (Muzin) 69.
Emberek anthropologiai szempontból 46—48. 
Emberevők (antropophagok) 25.
Embercsontok 4, 25, 71, 152.
Embercsontok jellegzése 35—39.
Embercsontok vegyi vizsgálata 153, 154. 
Embervázak, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35—44, 49, 

50, 52, 53,73—85, 86, 87, 127, 150, 151, 169. 
Emesa város 168.
Enery 
Éber 3.
Épületdíszek 96.
Épületi sártapaszok 62.
Equus caballus 1. ló.
Érczoxydatió 78, 168,
Érdy 23.
Ericlitonios király 68.
Ervum Ervilia L. 164.
E m m  lens 1. lencse.
Esmark 12.
Esper 2.
Esthek lójóslatai 68.
Eszközök medvecsontból 170.
Etruskok 132.
Extremitások 49.

Faba L. 164.
Falconer 2, 3, 5.
Faragás 97.
Farkas 2, 10, 33, 65, 71.
Faszén 25, 54.
Fauna Aggteleken, 1. aggteleki barlang állat

világa.
Fazekasság 1. agyagmívesség.
Fedők agyagból edényekre 27, 87, 126.
Fedők használati czélja 126.
Fejtakaró kőből 28, 29, 33.
Felis caő'er 73.
Felis spaelea 6, 71.
Felsődobszai lelet 63.
Fenekek agyagból 63, 125, 126, 132. 
Fenőkövek (Schleifstein) 94, 148.
Filhol 139.
Fogakról 33, 39, 40, 41, 42, 44, 84. 
Fogkoptatás 41.

Foltiny János 63.
Fossilae ursidae 1. ásatagmedvék.
Földmívelés az egyiptomiaknál 64. 
Földmívelés az őskorban 33, 52, 53—65, 67, 

70, 72, 78, 138.
Földporhanyítók 30, 53.
Földtani viszonyok Aggteleken 12, 13. 
Fölkarcsontok 36, 37.
Főzés 25, 167.
Fraas Oscar dr. 139, 140.
Frantzius 45 47, 68.
Fremy 153.
Frivaldszky 171.
Fúró pattogtatott kovakőből 92.
Fűrész kovakőből, egyik oldala fogazva 93. 
Fűrész kovakőből, mind két oldalán fogazva 93.

Gabonafülkék 156, 164, 165.
Gabonamagvak 55, 73, 74, 85.
Gabona, szenesedett 31, 54, 55, 56, 59, 61, 63,64. 
Gabonatermelés 1. földmívelés az őskorbau. 
Gabonazúzók 26, 30, 32, 64.
Gailhabaud 168.
Garrigon 139.
Gaulos 167.
Gemmae cerauniae 165.
Germer Bailliere 46.
Gesner dr. 2.
Gesztete község 171.
Gibbel Shil 168.
Giebel dr. 65, 67, 68, 148.
Gímszarvas 1. szarvas.
Girardin 153.
Gol 167.
Goldfuss 23.
Gomborka 54, 58, 59, 61.
Gottlieb 71.
Gozzo 167.
Gömörmegyei barlangok 169. 
Gömörmegyepalaeolontologiai szempontból 172. 
Görkövek 94.
Guszona község 171.
Gúla agyagból 29, 168.
Gúlák rendeltetése 167, 168.
Gyilok csontból 26, 29, 30, 88.
Gyomok: 55, 58, 59.

mohai- sertike (Setaria viridis Beauv). 
tisztes bibetyü (Sideritis montana L.) 
tompa lórom (Rumex obtusifolius L.) 
szulák czikkszár (Polygonum convolvulus L.) 
lóromlevelű czikkszár (Polygonum lapathi- 

folium L.).
pokolvar libatop (ChenopodiumliybridumL.) 
óraziliz v. dinnyehibik (Hibiscus trionum L.). 
ragadó galaj (Galium aparine L.). 
tejoltó galaj (Galium verum L.). 
tóparti galaj (Galium palustre L.). 
disznó paréj (Amaranthus retroflexus L.). 
földi bodza (Sambucus ebulus L.). 
zsálya (Salvia pratensis ?.) 
útifű, valószínűleg keskenylevelű (Plantago 

lanceolota L.).
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Gyapjas szőrű orrszarvú 72.
Gyógyítás őskorban 76.
Gyógyszerek őskorból 76.
Gyürünyök 171.

Haas I. G. 168.
Haco 156.
Halászat 96, 165.
Halfogak 161, 170.
Hálósúlyok 161, 167.
Halotti tor 33, 34, 52, 74, 150.
Hampel J. dr. 24.
Hamy 4.
Hannibal 166.
Harmadkorszak 172.
Hartmann tanár 68, 70.
Harzhegység 2.
Havasi mormota 3.
Hasított medvecsontok 143, 144.
Házi állatok 138.
Heer 53, 56, 57, 58, 65.
Hegyezett csöves-medvecsontok 141,142,143,146. 
Heliogobalus császár 168.
Hellespont elnevezése 66.
Hellwald Frigyes 32, 54, 72, 75, 76, 89, 93, 

98, 124, 126/139, 146, 149, 150, 155. 
Henszlmann Imre tanár 64.
Hermann Károly Frigyes clr. 137.
Herodiamis 168.
Herodotus 47, 69, 94.
His 45.
Home 3.
Homer 54, 164.
Homok-terenei leletek 130.
Hordeum 1. árpa.
Hovelaeque 47.
Hölder 46, 48.
Hrom 1. mennykő.
Humpliry 39.
Humphry-féle rendszer az emberi test nagy

ságának kiszámítására 35.
Hunfalvy János 7, 8, 11, 12, 14, 157.
Hüllők 171.
Hyäna 70, 73, 138.
Hyána-ürülék 141.
Hypudaeus amphibius 71.

Idomítok (Behaustein) 148.
Ikering 51. 
íj 150.
Iramszarvas 2, 3. 72.
Iramszarvaskor 35, 89.
Issei tanár 4, 33.
Iszlay József dr. fogorvos 39, 40, 78.
Ivóedónyek 31,86, 104, 106,

128, 165.
1 lyukú bütyökkel 120,
2 « « 121.
3 « (( 121.
4 « « 121.
5 (( « 122.
6 (( <( 122.

Ivókorsó 1. Ivóedónyek.
Ivópoharak csepegőkőből 31, 32.

Jacquem art Albert 131.
Jagor 133.
Japáni őstelepek 161, 165.
Járom 67.
Jávorszarvas 72.
Jegestenger 148.
Jégkorszak 53, 73, 138.
József nádor 8, 16.
Juh 66, 71, 73, 130.
Juh jelentősége az őskorban 66.
Julius Caesar 1. Caesar.

Kalapácsok 161.
Kalapács alakú idomító 148.
Kalapács kőből 30, 34.
Kalapács medvecsontból 142, 145. 
Karancshegység 66.
Karikák agyagból 155.
Karika, nyílt, négyoldalú bronzból 24.
Karika, nyitott, bronzból 23, 24.
Karikapénzek 23, 24.
Karika, zárt, bronzból 23, 24.
Kárpátok 2, 66.
Kárpátegylet 9.
Kecsei család 7, 8.
Kecske 66, 70, 71, 73.
Kelecsényi 93.
Kelta törpe lóbabó 58, 61.
Kelták 47.
Kengyelvas 69.
Kenyérsütés 54.
Keskeny kővéső (Schmalmeissel) 96.
Kés bronzból 23.
Késnyel szarvasagancsból 164.
Kés pattogtatott köböl 28,34,92, 93, 149, 161,164. 
Kétágú-eszköz medvecsontból 143.
Kígyó fújta kő 165.
Kigyós-karika bronzból 24.
Kiss Antal dr. 21.
Kiss Ferencz 23.
Kis-Gömöri község 171.
Kivik emlékkő 168.
Koch Antal dr. 2, 4, 139.
Kollari 67.
Kollmann Gyula müncheni tanár 45, 46, 47, 

49, 129.
Kollmann nézete az aggteleki koponyákról

43__52.

Konkoly (Agrostemma githago L) 59. 
Konyhaedények 119.
Konyhahulladék helyek 24, 28, 32, 33. 52, 64, 

66, 67, 70, 102, 103, 104, 105, 113, 125, 
126, 149, 159, 161, 162, 165.

Kopernicky 45.
Koponyák 35, 42—52, 73—84, 156. 
Koponyafedőkről 127, 150.
Koponyaméretek 77.

j  Koprolith 1. hyána-ürülék.
Korabinszky 10.
Korong használatáról 131, 132, 162.
Kosutány tanár 62, 70, 85, 138, 151.
Kosszarvak 66.
Kovakő 90.
Kovakőeszközök készítése 94.
Kovamag 1. nucleus
Kőeszközök 1. kőtárgyak.
Kőfegyverek 90.
Kőfegyverek hatása a sebekre 95.
Kőkések 1. kések pattogtatott kovakőből.
Kőkések használati módjáról 93, 94.
Kőkés szarvasagancsnyéllel 164.
Kőkorbeli cultus 130.
Kőkori kenyér 51, 59, 60, 64.
Köles 54, 57, 59, 61, 62, 63, 163.
Kőnyil 76.
Kőpadok 5.
Kőpatina 91.
Kőpattogtatásról 94.
Kőrégiségek a palaeolithkorból 170.
Kősír mesterséges 27.
Kőtárgyakról összehasonlítás 96.
Kőtárgyak pattogtatott kovakőből: 

lándsacsúcs 90, 91, 92. 
kerekdecl nyílhegyek 91. 
szigonynélküli nyílhegyek 91. 
szigonyos nyílhegyek 91. 
mandulaalaku nyílhegyek 91. 
nyílhegyek 76. 
háromszögű nyílhegyek 91. 
fúrók 92.
késpengék 28, 34, 85, 92, 93, 149, 161, 164.
vakarókések 92.
fűrész egyik oldala fogazva 93.

« mindkét oldala « 93.
nucleus 93, 94. 
pergőfúró 89.

Kőtárgyak, melyeken simítás látszik: 
amulette 164,

. hálósúly 165, 167. 
buzogányfej 165. 
ék 95.
zúzó eszközök tracliytból 26, 30, 32, 64.
lapos kőeszköz 26.
ismeretlen kőeszköz 26.
véső 30, 32, 33, 95, 96, 165.
kalapács alakú idomító, kőből 148.
balta kőből 147.
gabonazúzók 64.
parittyakő 76, 90.
vasalókő 148, 149.
véső 30, 32, 96.
üllők (amboss) 147.
fenőkövek 94, 148.
ütőkövek 94.
kalapács 30, 3 í .
simítok 28, 95.
ivópohár csepegőkőből 31, 32.
csiszoló 32, 148.
őrlő-kő 32, 64.
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kőfedők 33. 
kőpárna 2'.). 
fejtakarók 28, 29, 33. 
edények 32.

Kővédők 1. vésők köböl.
Kővésők  használati m ódja 90.
Közönséges medve 71.
Krecsméry Károly 0.
Krenner m. n. múzeumi őr 71.
Krocker tanár 153.
Kubinyi Ferencz id. 4, (iß, 09, 131, Ui.S.
Kubinyi Ferencz itj. 5.
K ulturföld Hiß.
Kúpok agyagból Hiß, 1G7.
Kutya 1. eb.
Kutyák jelentősége az őskorban 05.

Lagneau +7.
Lándsa 150, 155.
L ándsa-csúcsok kovakőből 90, 91, 92. 
Lándsa-csúcs medvecsontból 101.
Larte t 3, 4, 72, 89, 97. 
Lathyrus sativus L. 1. bükköny.
Lausanne 58.
Légmérsékleti észleletek 22.
Lehoczky Tivadar 93.
Leibuitz 2.
Lemnosi föld 138.
Lencse 58, 00, 01, 03.
L enhossék József tanár 159, 100. 
Leo, a bölcs 07.
Leo Africanus 09.
Lepsius 53.
Leptis timidus 1. nyúl.
Liebe H L
Lindenschm idt 10, 17, 123, 131.
Liszt 53, 01.
Livius 100.
I.obor 1. gúla.
Ló 2, 3, 28, 01, 07, 08, 09, 71, 130, 108. 
Lócsont 155.
Lóczy Lajos 22, 25, 35, 37, 38, 39, 71, 75, 129. 
Lólms 09, 155, 150.
Lónak jelentősége az őskorban 08.
Lovakról tört. tekintetben 08.
I.ubbok Sir Jolin 72, 108.
Lund 09.
Luschka Hubert-féle rendszer az emberi test 

nagyságának kiszám ítására 35.
Lyell 1, 118.

Maesocephal 1. koponyákról.
Madárcsontok 71.
Magvak szenesedve 71.
Magvak vegyi vizsgálata 02.
Magyarádi lelhely 02, 71, 90, 98, 130, 103, 

107, 108.’
Majlá th  Béla 5.
Mák 00.
M ammuth 3, 1, 72, 73.
Marcimon szarvasmarhafaj 08.
Mariásssy Ferencz 0.

AZ A I.Ü T tL K K l UAKLAND H IN T  ÖSKOHI TKMKTŰ.

Martin 09.
Mastodon angustidens 09, 172.
Mayer 16.
Medve-állkapcsokból készült szerszámok 110. 
Medve-állkapcsok titő fegyverül idom ítva 

110, 117.
Medvecsontok 1. barlangi medvecsontok 
Medvecsontok vegyi vizsgálata 153, 151. 
Medvecsontból eszközök:

szúró eszközök 1 11, 115, 101. 
hegyezett csöves csontok 111,112, 113,110. 
vakarókés 111, 113, 115, 100. 
vésők 111.
am uletté 112, 111, 115. 
kalapács 112, 115. 
síp 113, 111, 100. 
kétágú eszköz 113. 
hasíto tt csontok 143, 111. 
simító 115.
állkapcsok Utőfegyvérül idomítva 140, 117. 
balta 100.
villa alakú eszköz 101. 
láinlsacsúcs 101. 
nyílhegy 101. 
á r 1 0 1 .

Medvék fogképlete 139.
Megathérium 09.
Menhirek 128.
Mennykövek 105.
Menny kövek jelentőségéről 105, 100.
Mérsékleti észlelések vizén légre vonutkozólng21. 
Mesterséges halmok 5.
Mesterséges hasítás csontokon 114. 
Mussikomer 51.
Mezőgazdaság 1. földmívelés az őskorban. 
Miocä n-kor 139.
Milhra-Osiris-cultus 107.
Moluta folyó 25.
Montelier 5S.
Moosseedorli czölöpépítmény 00.
Moramon 00.
Mortillet 137.
Mózes tilalm a a lótartásra vonatkozólag 08. 
Much  dr. 21, 150.
Muhii csata 128, 10S.
Múmiák 4L 
Muskovius 00.
Mustéin-faj 70, 71, 172.

Nagy Sándor császár 108.
Napimádás 107, 108.
Napimádók 108.
Negyed-korszak 172.
Németh László 10.
Neolitlikor 3, 32, 35, -44, 52, 05, 70, 71, 73, 

78, 80, 90, 128, 130, 134, 138, 148, 149, 
150, 51, 104. 108, 109.

Neolithkori koponyatöredékek 0.
Neolithkori tárgyak k im utatása 170. 
Neolithkori trepanált koponyák 100. 
Nephrilból készült szerszámok 4.
Nero császár 09.

Nilsson 53, 99, 92, 94, 117, 144, 148, 119, 
104, 105, 100, 107.

Norvégia sirhalm ai 130.
Növény magvak 33, 54—04.
Nucleus 93, 94.
Nyakék 101.
Nyakdíszek 149.
Nyakgyöngy agyagból 27, 29, 31, 32.
Nyáry Albert báró 108.
Nyíl 155.
Nyilasok az őskorban 150.
Nyílhegyek állatcsontból 28, 32, 102.
Nyílhegy kerekded kovakőből 91.
Nyílhegy, háromszögű, kovakőből 91.
Nyílhegy, m andula alakú, kovakőből 91 
Nyílhegy medvecsontból 101.
Nyílhegy, szigony nélkül, kovakőből 91. 
Nyílhegy szigonynyal kovakőből 91.
Nyilvég 1. nyílhegyek.
N yom tatás 04.
Nyúl 33, 05, 71.

Ob-El 108.
Obelisk 108.
Obelos 108.
Ogteluk 7.
Olaf 150.
Oroszlán, 2, 0, 71, 73.
Orrszarvú 1. rhinoceros.
Ortocephalia 52.
Otrokocs község 171.
Ovin árion 1. juh.
Ó-Bást és környéke 172.

öm lő 104.
Ömlőn vagyis csurgóval ellátott edények 123. 
ő rley  dr. (70).
Örlökövek 32, 01.
Őskori állatokról összehasonlító tábla 71. 
Őskori magvak méretei 00, 01.
Öskunyhók 90.
Öslakók fegyverei és házi szerszámai 149. 
Őslakók ruházata 148.
Ősló 172.
Őz 2, 05, 71.

Padozat 90.
Palaeolithkor 52, 72, 97, 113, 130, 134, 138, 

151, 109.
Palueolitlikori réteg 3, 4.
Palaeolithkori emberkoponyák 150. 
Palaeolithkori tárgyak kim utatása 170. 
Pulucotherium m inus fossilo 71.
Panicum milinceum L. 1. köles.
Pannónia 00.
Parittyakő 70, 90.
P árna köböl 29.
Patkó 09.
Pattomon H ayne 2.
P attogtato tt kőkének 28, 34, 85. 92, 93, 149, 101. 
Pattogtatott kőtárgyak a  neolitbkorból 170. 
Péchy Jenő 0, 73, 74, 70, 138, 147, 155, 150, 100.
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Pell 69.
Pelyva 62, 64, 116.
Pengelly 2, 3.
Pergőfuró (Drillbohrer) 89.
Perjes község 171.
Petényi Salamon 4, 67.
Péter király 69.
Pétersziget 58.
Petersen 168.
Pézsmaökör 73.
Pliönitiaik 54.
Phrixus 66.
Pilini lelhely 66, 96, 126, 129, 130..
Pilini lócsontvázak 69,
Pilini Leshegy 69.
Pióczák 171.
Piramis 1. gúla.
Piramis elnevezéséről 168.
Pisum sativum L. 1. borsó 
Plastikai gyurma 132.
Platycnemia 35, 38, 39.
Pleistocan idő 4, 72.
Pleistocan időbeli állatok 65, 72.
Pogányvallás 69.
Pogány vár 172.
Pókok 171.
Polybius 94, 166.
Popaea czászárné 69.
Pörkölés 54, 64.
Prochó mérnök 11, 16.
Prónay Gábor báró 10.
Prudlioe 23.
Primer Bey 150.
Pruniéres dr. 159.
Pudil 132.
Pusch Georg Gottlieb 66.
Pntesana folyamvidék 25.

Quaternär 1. pleistocanidő.
Quatrefages 4.

Ragályi Gyula 9.
Raifu 165.
Eajna-vidéki sirok 131.
Rajsz Keresztély 8, 10, 13.
Rames 139.
Rana alpina Laurenti 171.
Rana temporaria 171.
Ranke 49, 71.
Rau 161.
Retzius 48.
Reviczky gróf főkanczellár 16.
Rhinoceros ticliorhinus 3,5.65,70,71,72,153,172. 
Richardson 148.
Rigollot Bigolli dr. 3.
Rimaszombat 171.
Robenhausen 54, 57, 59, 60, 62,
Rogérius 7, 128.
Róka 2.
Rosenmüller 2.
Römer Flóris 4, 93,
Róth Samu dr. 6, 22, 71, 128.
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Rovarok 171.
Rozs 60, 63, 163.
Rozsomák (Vielfrass) 2.
Ruházat az őskorban 90, 148.
Rüdinger Miklós 49.
Rütimeyer baseli tanár 45, 56, 65, 67.

» levele a szarvasmarhák osztályozá
sára nézve, különös tekintettel a magyar 
fajtára 67.

Sacken báró 130, 134. 148.
Sajó-Gömör község 171.
Sajói ütközet 7.
Salamon Ferencz 168.
Sarló 53.
Sártapasz 96.
Schafihausen dr. 25, 37, 75.
Schiefferdecker Pál dr. 134, 161.
Schliemann Henrik 68, 86, 126, 130, 163, 164. 
Schmerling 4, 150.
Sehmiedl Adolf dr. 11, 13, 14, 48, 20, 21. 
Schmidt Waldemar 31, 32, 130.
Schneider 131, 133.
Schönbrunni állatkert 66.
Schwab dr. 11.
Scipio Publius 166.
Secale cereale 1. rozs.
Seine 52.
Senece 7.
Serres 3.
Serval 3, 4.
Sidonius Appolinaris 49.
Siebolt 161, 166.
Simító, calcinált bordacsontból 89.
Simítok állatcsontból 26, 29, 89, 90,162, 163. 
Simító-kövek 28, 95.
Simító medvecsontból 145.
Simító szarvasagancsból 87.
Sim íto tt agancs 26,
Sim ított csontok 26.
Sípcsoutok 35, 36, 38. 39.
Síp medvccsontból 143, 144, 160.
S írba lm ok :

long-burrows 45. 
round-baiTows 45. 
sors-sírok 45, 47, 48, 49.

Sirhalmok Norvégiában 130.
Sobor 45.
Sőregi várhegy 5.
Spalat typlus 71.
Spengel J. W. dr. 137.
Spratt kapitány 4.
Spring tanár 4.
Stalagtit 19. 22, 28.
Stalagmit 19, 25, 151, 159.
Stik-klestadti csata 156.
Stillfriedi östelep 150.
Stonehenge 168.
Strela 1: mennykő.
Súlykő 1. hálósúly.
Sus priscus 172.
Susquehanna partja 161.

Sus scroplia 1. disznó.
Sus seropha fera 1. disznó.
Sus seropha dom 1. disznó.
Sus seropha palustris 1. disznó.
Sütés 25, 54, 64.
Swantewit, ősvendek istene 68.
Szabó József tanár 4, 135.
Szádelővölgyi (Tornamegye) lelet 63,
Szárnyas állatok 66, 70,71.
Szarvas 33, 70, 71.
Szarvasagancsból simító 87.
Szarvasmarha 28, 64, 67, 6S, 70, 71, 129, 149. 
Szarvasmarha jelentősége az őskorban 67. 
Szarvasmarhák fejalkata 67.
Szegő család 8.
Szentjelvények 168.
Szón 172.
Szenesedés 31, 54, 55, 59.
Szenesedés csontokon 139.
Szenesedet! magvak 145, 163, 164.
Szénsav bontó hatása a mószkőzetre 20. 
Szentiványi Miklós 171.
Szepesliázy 10.
Szerszámok medvecsontból 138—146, 161. 
Szihalxni lelet 63, 130.
Szilánkok 28.
Szittyák 69.
Szontágh Bertalan 1.
Szövés 167.
Szövőszékek 167.
Szukáes József 155.
Szúróeszközök medvecsontból 141, 145, 161. 
Szűrőfenék agyagból 129.

Tacitus 48, 49, 168.
Thallóczy Lajos dr. 1, 9, 11, 155, 156, 163,168. 
Takarmánytermelés 53.
Tálczák cserépből 1. fedők.
Tanyahelyek az őskorból 162.
Tapirus liungaricus 172.
Tatárjárás 98, 128, 162.
Tehén 67.
Teleki Domokos gr. 10.
Temetkezési folyósó 157, 158.
Temetkezési mód 33, 34, 44, 45( 52, 54, 73, 

74, 85, 86. ^
Temetkezési szertartások az őskorban 150. 
Természetvizsgálók 1867. évi vándorgyűlése 9. 
Természetvizsgálők gömörmegyei kirándulása 

7, 171.
Terra sigillata 137.
Testmagasság 39, 49.
Teve 69.
Tkelida oculata limosina pumilio 171.
Thiele 10, 11.
Thurnam 52.
Thuróczi 69.
Topographiai viszonyok Aggteleken 14, 20. 
Tor 1. halottitor._
Tordosi lelhely 32, 87, 126, 128.
Torma Zsófia 6, 32, 63, 71, 87, 91,124, 126,128. 
Tószegi lelet 63, 71, 72, 130.
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Townson 10. 21.
Töbör  (Doline) 12.
Történelmi társulat 1.
Töttösy Béla 1, 32.
Trepanatió 160.
Trickocera 171.
Triticum 1. búza.
Triticum durum var. Trojanum 164. 
Tritonok 171.
Triton punctatus és cristatus 171. 
Troglodythok 1. barlanglakok.
Trójaiak OS.
Trójai ásatások 86, 126, 130, 163.
Troyon 131.
Tunis 92.
Tüzesitett kavicsok 106.
Tű bemélyedéses díszű, bronzból 23.
Tű, bronzból 23.
Tű, csontból 90.
Tű, fejnélkül, bronzból 23.
Tű, kajmós, bronzból 23.
Tűk készítése 88.
Tű lyukkal, esontból 1. varrótű.
Tű lyuknélkül, csontból 32, 88, 90.
Tűz 54.
Tűzgyújtás az őskorban 74, 160.
Tűzgyújtás temetkezések alkalmával 34, 85. 
Tűz használata az őskorban 96, 150, 166. 
Tűz ismerete az őskorban 106.
Tűzkő 148, 166.
Tűzkőszerszámok 3, 4, 6.
Tfizpillérek 167.

Ursus spelaeus 1. barlangi medve 
Üllők, kőből, a palaeolith-korból 1 47.
Ütőkövek 94.

Vadászat 67, 72, 95.
Vaddisznó 70.
Vadló (Tarpán) 69.
Vakarókés bordacsontból 87, 88.
Vakarókés medvecsontból 141, 143, 145, 160. 
Vakarókés (racloir) pattogtatott kovakőből 92. 
Vályi 10.
Vándor-egér (Lemning) 73.
Varrótű csontból 28, 88, 90.
Vasaló tűzkőből 148, 149.
Vaskor 130—134, 169.
Vas Imre mérnök 11, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 

150, 168.
Vastárgyak kimutatása 171.
Váz 1. embervázak.
Vegyi elemzés 138.
Vegyi vizsgálata azon földnek, melyben a 

medvecsontok találtattak 158.
Vésés 97.
Véső csontból 32, 90, 104.
Véső kőből 30, 32, 33, 95, 90, 105.
Vésők medvecsontból 141.
Vicia faba celtica 58, 61.
Világítás 168.
Villaalaku eszköz medvecsontból 161.
Yirchow 45, 49, 50, 52. 54, 61, 68, 70, 74, 76, 

78, 82, 85, 127, 132, 140, 141, 142, 143, 
144, 145, 146, 160, 164.

Víz felforralása az őskorban 126. 
Vízliordóedények 117.
Víziló 3. 73.
Vízmelegítő kavicsok 34, 116.
Vízömlő 86.
Vogt 57, 64, 65.
Vogt nézete a kőkorbeli kenyerekre nézve, 

melyeket a czölöpépitményékben találtak 59. 
Völgyeié kővóső (IJolilmeissel) 96.

Wallace 134.
Wangen 57.
W artha tanár dr. 129.
Weinhold 131.
Weiss József Sz. dr. 35.
Whidbey 3.
Wilckens M. dr. 67.
Wilde Willi an 168.
Wilhelmi 131.
Williamson 3.
Wisent 2, 3.
Wittmack dr. 61, 164.
Worsaae 96, 130, 131.

Zab 60.
Zabar község 171.
Zacharias 69.
Zubrohlava nevű li egység 66.
Znckerkandl E. dr. 51.
Zúzó eszközök tracliytból 26. 30, 32, 64. 
Zsényi család 8.
Zsizsik 58.
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