
6. Je len tés az 1915. évben végzett ásatásaim ról.
Dr. K adic Ottokár-tói.

A z országos földtani felvételen kívül 1915. évben a ni. kir. Föld
tani Intézet igazgatóságától ásatásokra is kaptam megbízást. Feladatom 
az volt, hogy a hámori barlangokat tovább kutassam s hogy a hunyad- 
megyei danienkorú feltárásokat dinosaurus-csontok gyűjtése céljából új
ból felkeressem. A  végzett kutatások eredményeiről a következőkben 
fogok röviden beszámolni.

I. A hámori barlangok kutatása.

Az 1915. évben május 1-től június 14-ig három hámori barlang
ban kutattam, és pedig: a Ctulicskai sziklaüregben, a Szinvaszoros-bar- 
langban és a Herman Ottó-barlangban. A z elért eredmények a követ
kezők:1)

A  Gulicskai sziklaüreg a Grilicska-hegy nyugati sziklás oldalában 
s a Mély völgy fölött 462 m abs. és 92 m rel. magasságban északnyugatra 
nyílik, ívalakú nyílása egy hátrafelé mindjobban összeszűkülő 11 m 
hosszú üregbe vezet. A  sziklaüreg fehér kristályos mészkőben egy N W —  
SO irányban haladó. 2h felé 60° alatt dűlő repedés mentén keletkezett.

A  sziklaüreg előterét közel 2 m vastag lerakódás tölti fel, mely 
alulról fölfelé a következő rétegekből áll:

1. Legalul sárga mészkőtörmelékes agyag, mely teljesen meddő 
volt, de kőzettani minőségénél fogva pleisztocéiikorúnak tekinthető. i)

i) K ad ió  O .: Újabb adatok a hámori barlangok ismeretéhez (Barlangkutatás,. 
ITT. kötet. 148— 153 old.) Budapest, 1915.

K adic 0 .: A Herman Ottó-barlang Hámor község határában 9 szöv. ábrával. 
(Barlangkutatás. IV. kötet, 6— 17. old ) Budapest. 1916.

Be l l a  L .: A Herman Ottó-barlang holocaenkori régiségei 6 szövegk. ábrával. 
(Barlangkutatás, IV. kötet. 17— 24 old.) Budapest, 1916.

ÉHiiv Gy . : A  Herman Ottó-barlang ásatásának faunisztikai eredményei 2 áb
rával. (Barlangkutatás. IV kötet. 24— 29. old.) Budapest. 1916.
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2. A  sárga agyag fölé ugyancsak meddő holocénkorú szürke hu
musz rakódott.

3. A  szürke humusz fölé 15  nr-nyi területen 0*25 m vastag fekete 
tűzhely es réteg ülepedett, mely kevés emlős-csontot és cserépedény-töre
dékeket tartalmazott.

4. Mindezen lerakódásokat végül vastag mészkőtörmelékes fekete 
humusz takarja, mely szintén teljesen meddőnek bizonyult.

A sziklaüreg belsejét a következő rétegsor tölti ki:

1. A z üreg hátulsó részében a fenékre vékony vörös agyagréteg 
(terra rossa) rakódott.

2. Az üreg középső részében a fenéket vékony szürke humusz födi. 
mely hátrafelé a vörös agyagra húzódik.

3. A szürke humuszt végül az üreg elején vékony, meddő fekete 
h u m usz takarj a.

A  sziklaüreg hátulsó szakaszának feneke tiszta mészkőszikla.

A  tárgyalt, mindeddig névtelen üreget, tekintettel arra, hogy a 
Gulicska-hegy oldalában van. Gulicskai szí k la ti reg - n ek neveztem el.

A  Szinvaszoros-barlang a puskaporosi Szinva-szoros alsó bejáratá
nak baloldalán 264 m abs. és 10 m rel. magasságban nyílik. A  8 m széles 
és 4 m magas ívalakú nyílás tágas előcsarnokba vezet, melyet több épü
let foglal el. A  barlang középső részében a fenék meredeken fölfelé emel
kedik, déli falában kőfülkével, valamivel följebb pedig hosszú, keskeny 
rókalyukkal bővül ki. Az üreg hátulsó részében északra fordul, össze
szűkül s meredeken fölfelé menve szűk kürtőn át kisebb töbörben a hegy
tetőre nyílik.

Lerakódás csupán az előcsarnokban történt, melyet azonban az épít
kezés alkalmával megbolygattak. Bolygatatlan üledéket csak a belső 
épület mögött találtunk. E  lerakódás legnagyobb vastagsága 140 m, 
zöme pleisztocén sárga mészkőtörmelékes agyag, melyet vékony fekete 
humusztakaró födi. Utóbbi teljesen meddőnek bizonyult, a sárga agyag
ból ellenben néhány Ursus spelaeus csonttöredék került ki.

Minthogy e barlangnak neve nem volt. tekintettel arra. hogy a 
puskaporosi Szinvaszoros alsó bejáratában nyílik. Szinvaszoros-barlang- 
nak neveztem el.

A  Herman Ottó-barlang a puskaporosi Szinva-szoros jobbpartján, 
közvetlenül a puskaporosi kőfülke mellett és a Szinva-patak vize fölött 
1 m magasságban a sziklás partban képződött. A  barlangnak két nyílása 
van. A z  alsó nyílás, a tulajdonképeni bejárat. 12 m hosszú, alacsony 
folyosón át a csarnokba vezet. A  felső nyílás fülkeszerű öblösödéssel 
kezdődik s hátrafelé ugyancsak 12 m hosszú, magas folyosón át szintén
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a csarnokba nyílik. A  csarnok hatalmas, 20 m hosszú, átlag 6 m széles 
és 10 m magas üreg. A  csarnok hátrafelé mindjobban összeszűkülő, 38 m 
hosszú folyosóba megy át, melynek sziklás talpa az elején hirtelen föl
felé hajlik, azután jó darabig majdnem vízszintesen halad s végső részé
ben ismét lejtős.

A  barlang szürke, kalciteres mészkőben keletkezett, mely elég sza
bályos. 4h felé 40° alatt dűlő vastagabb-vékonyabb padokban válik el. 
Az üreg főleg a rétegzés irányában fejlődött, ami minden szakaszában 
észlelhető.

A  Herman Ottó-barlang előcsarnokát 2 5 m vastag lerakódás tölti 
ki, mely alulról fölfelé a következő rétegekből áll:

1. Laza mészkőtörmelék a barlang fenekén; vastagsága 10 cm.

2. Sárga mészkőtörmelékes agyag; vastagsága 80 cm. E h ik  G yula  
dr. meghatározása szerint ez a réteg a következő emlősök maradványait 
tartalmazza:

Ursus spelaeus B l u m b . Cervus elaphus L.
Cants lupus L. A  Ices machlis O g i l b y

Hyaena crocuta spelaea G oldf. Megaceros giganteus B lumb .
Castor fiber L. Caprella rupicapra L.

A  íennebbi fauna társaságában ebben a rétegben 700 drb. paleolith 
Iw szilán J: találtatott. Ebből 33 drb. nyers anyag és kőmag, 565 drb. 
megmunkál a ti an szilánk, 73 drb. megmunkált szilánk és 29 drb. cél
tudatosan kidolgozott kőszerszám. A  talált paleolithek kőanyaga túl
nyomó részben szürke chalcedon, a kőipar elenyésző csekély része más
féle chaleedonból, opálból, jaspisból. kvarcitból és obszidiánból készült. 
A  csekély számú jobban megmunkált kőszerszámból, minthogy tipoló
giáikig fontos darabok hiányoznak, nehéz a kőipar ősrégészeti mivoltát 
megállapítani. Legvalószínűbb, hogy a Herman Ottó-barlangban talált 
ipar a Szeleta-barlang mélyebb rétegeiben előforduló horasolutréen kul
túrával egyezik, avval a különbséggel, hogy itt hiányoznak a durvább 
megmunkáláséi babérievélhegyek.

A  kőipart kiegészíti még két, gyökerükön átfúrt szarvasszemfog, 
melyek valószínűleg mint fülben viselt ékszer szerepeltek.

3. Sárga mészkőbreccsa az előcsarnok középső részében; vastag
sága 20 cm. Ebből a rétegből kevés emlős-csont került ki. melyek É hik 
szerint Alopex vulves L. és A  Ices machlis O g i l b y  fajoktól származnak.

4. Sárga finom homok 20 cm-nvi vastagságban a mészkőbreccsa
fölött.

5. Sárga agyag. Vastagsága 20 cm. Ebből egy Megaceros giganteus
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7. Az előcsarnok elején a 3— 6. rétegek hiányoznak, a pleisztocén 
sárga mészkőtörmelékes rétegre itt 50 cm vastag sötétszürke agyag üle
pedett.

8. A  sötétszürke agyag fölött 35 cin vastagságú világosszürke 
agyag következik, mely hátrafelé kivékonyodik.

9. Az összes eddig említett lerakódásokat 50 cm vastag fekete kul
túra réteg födi, mely É h ik  Gyula dr. meghatározása szerint a következő 
emlősök maradványait tartalmazza:

Ugyanebből a rétegből sok prehisztorikus cserépedény-töredék ke
rült ki, melyek Bella L ajos meghatározásai szerint a neolit-, bronz
es. vaskorból valók.

. 10. A  fekete kulturaréteget az előcsarnok közelién 25 cm vastag
ságú szürke kulturaréteg födi, melynek csekély számú emlős-maradvá
nyai E jtik szerint a következő fajoktól származnak:

Felis silvestris L. Cervus elaphus L.
Equus c ahall us L. Bos t minis L.
Sus scrofa L.

Ebből a rétegből is prehisztorikus cserépedény-töredékek kerül
tek ki.

11. A barlang bejáratában sötétszürke agyag rakódott le nagyobb 
mészkőtörmelékkel. Vastagsága 25 cm.

12— 15. Készben a sötétszürke agyagra, részben pedig a fekete 
kulturarétegre felváltva világosszürke agyag és homok rakódott le. me
lyek együttes vastagsága 70 cm.

16. Az összes eddig felsorolt lerakódásokat sötétszürke homokos 
agyag födi, melynek átlagos vastagsága 25 cm. E réteg csekély számú 
emlős-maradványai É h ik  szerint a következő fajoktól származnak:

Equus caballus L. Cervus elaphus L.
Sus scrofa L . Bős taurus L.
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17. A z említett sötétszürke agyagra az előcsarnok végén 5 cin vas

tag denevérguánó rakódott le.

A  fennebb felsorolt rétegek különböző eredetűek. Az agyag- és 
homokrétegeket a Szinva-patak sodorta és rakta le a barlangba, ezek 
tehát fluviatilis eredetűek. A  mészkőtörmelékből felhalmozódott rétegek 
a barlang falairól és mennyezetéről hullottak le, ezek eszerint barlangi 
eredetűek. A  fekete és szürke kulturaréteg az alluviális ember által fel
halmozott tűzhely- és hulladéklerakódás: utóbbiak emberi eredetűek. 
Végül az előcsarnok hátulsó részében levő vékony guánóréteg denevérek
től származik. így tehát állati eredetű.

A  felsorolt rétegek barlangbejárati részét a Szinva-patak sodra 
több Ízben elmosta s az elmosott részek helyébe újból agyagot, homokot 
s más hordalékot rakott le. Más szóval a Szinva medre hol sülyedt, el
mosva saját üledékét, hol pedig emelkedett, feltöltve medrét. A  patak 
medrének ezen oszcillációja olykép jöhetett létre, hogy a keskeny puska
poros! Szinva-szorosban az oldalakról leomló és a patak medrében fel
halmozódó mészkőtörmelék a folyó vizet időnként felduzzasztottá. Ilyen
kor a víz a barlangba is befolyt s ott hordalékát lerakta. Mindez azon
ban nem tarthatott soká: a folyóvíz addig mosta a. mészkőtörmelékes 
gátat, míg végre valahol rést találva, azt át nem törte. Ilyenkor a patak 
szintje sülyedt, a vízfolyás erősebb lett. a barlangból a víz lecsapolódott, 
a szárazon maradt ártéri üledékeket pedig a barlang bejáratából a patak 
erodáló sodra elmosta. Ez a folyamat többször ismétlődött és azon réte
gek lerakódását hozta létre, melyeket fennebb felsoroltam.

Az ismertetett lerakódások legnagyobb része meddő. A  mészkő- 
törmelékes és sárga agyag faunája és kőipara a szeletaihoz hasonlóak, 
ezek tehát pleisztocénkorúak. A  pleisztocénhez tartozik valószínűleg a 
barna mészkőtörmelékes réteg is.. Ellenben eldöntetlen marad, vájjon a 
bejárat elején lerakodott sötét és világosszürke agyag a pleisztocénhez, 
vagy a holocénhez tartozik-e ? A  fekete és szürke kulturaréteg kora az 
alluviumban. faunája és ipara által, pontosan rögzítve van. A  kultura- 
rétegek fölé rakódott pataki üledékek a fiatalabb alluviumba tartoznak, 
míg a sötétszürke homokos agyag lerakódása valószínűleg már történelmi 
időben ment végbe.

A  főbarlang ásatását befejezve, néhány napot a felső bejárat próba
szerű felásatásának szenteltem. A  felásott rész a fülkealakú felső bejárat 
elejét harántul fenékig feltárja. A  lerakódás zöme sárga mészkőtörmelé
kes agyag, melyet átlag 0 5  m vastag humusz födi.

- . ' * - - - -. .

A  pleisztocén sárga mészkőtörmelékes agyagból sok, túlnyomó 
részben apró postglacial is- gerinces állat csontja került ki. E fauna
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emlőseit É iiik G yula dr. tanulmányozta s ezeket a fajokat hatá

Országos földtani felvételeim során 1909. évben a Runki-völgy 
térképezését befejezve, Demsusra utaztam, hogy a hátszegi medence nyu
gati peremén S c h a f a r z ik  F eren c  dr. úrtól részemre fennhagyott kréta- 
korú dombság területét részletesen felvegyem.1) Bejárásaim közben a

*) KAliié 0 .: A Hunki-vÖlgy földtani viszonyai Tlu'ft^ádf ínyében (A ni. kir. 
Földtani Intézet Évi jelentése. 1909-ről. 77— 80 old.) Budapest. 1911.

II. A valíórai dinosaurusok gyűjtése.
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danien üledékek dús feltárásaiban több helyen dinosaur ások maradvá
nyaira akadtam. Ezek begyűjtése több időt igényelt, miért is felvételi 
munkámat abbahagyva, a még fennmaradt időmet a talált dinosaurus- 
csontbk kiásatására használtam.

Ástásaim eredményesek lévén, a m. kir. Földtani Intézet igazgató
sága a következő években több Ízben avval a különös megbízással kül
dött ki Demsusra, hogy a valiórai feltárásokat időközökben átkutassam 
s az újonnan feltárt ‘ Időpontokat kiaknázzam. Utolsó ásatásaimat 1915. 
év őszén eszközöltem. Ezzel valiórai kutatásaimat befejezve, szerzett ta
pasztalataimról a következőkben óhajtok röviden beszámolni.

Yalióra vidékének vázlatos földtani viszonyait báró N opcsa  F e 

ren c  dr. írta le ismert monográfiájában.1) A  Valiórától északra és nyu
gatra kimagasló alaphegység földtani viszonyait S c h a f a k z ik  F erenc  dr. 
tanulmányozta behatóan 1908. évben.i) 2)

A  végzett tanulmányokból kitűnik, hogy a Yalióra hátterében levő 
alaphegység főleg dilitekből épült, melyekben helyenként, különösen 
Mesztákon vidékén, hosszú, vékony kristályos mészkősávok települtek.

A  nevezett alaphegységtől délre a hátszegi medence dombos-lapos 
vidéke terül el. Ezt a medencét, eltekintve a pleisztocén lapos dombság
tól és az alluviális sík árterektől, felsőkrétakori üledékek alkotják, és 
pedig: Rekétyefalva környékén az alaphegység keleti peremét cenoman-. 
innen keletre, a medence dombos területét danien-üledékek foglalják el.

A  danienkorú lerakódások anyaga főleg a szegélyző fillithegység 
málladékából keletkezett. Valiórától északra, az alaphegység közvetlen 
közelében levő danienrétegek szögletes fillitdarabokból, a fillitből kimál- 
lott szögletes kvarcerek töredékeiből és a fillit közé települt kristályos 
mészkőből eredő fehér mészkőtörmelékből állanak. Mindezen kőzetek 
rendszer nélkül, lazán 6h felé -10° alatt dűlő rétegekben rakódtak le.

Valiéra felé a fillitdarabok erősen mállottak és a fillit elmállásából 
eredő vörös, szericites agyag a nevezett kőzetdarabokat lazán köti. A  
fehér mészkődarabok mindjobban elmaradnak, míg a szögletes kvarcszer 
mek túlsúlyba jutnak.

Valiéra környékén a rétegzésben bizonyos változatosság észlelhető: 
a fillitdarabok és kvarcszemek helyenként breccsás padokban fordulnak 
elő, az említett rétegelemekhez pedig kékesszürke homok- és agyagréte-

i) N opcsa "F.: A Gyula fehérvár. Déva. Ruszkabánya és a romániai határ közé 
eső vidék geológiája (A m. kir. Földtani Intézet Évkönyve. XIV. kötet. 4. füzet. 
83— 253. old.) Budapest. 1905

2‘) Sc h a f ARZiK F . : Gyulái* környékének földtani viszonyai, ( A m. kir. Földi. 
Intézet Évi jelentése 1908-ról. 58— 66. old.) Budapest. 1910.
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gek csatlakoznak, melyek gyakran mész által kötve homokkőrétegekké 
és márgapadokká alakulnak.

Nagycsula felé a rétegek anyaga ismét változik: a vörös, szericites 
agyag a fillitdarabokkal együtt elmarad s helyettük túlsúlyba jutnak 
sárgás homokkőrétegek, homokkövek és konglomerátumok. A  kvarcsze
mek itt már inkább gömbölyűek, mint szögletesek. Túlsúlyba kerülnek 
itt . a kékesszürke agyagrétegek és márgapadok is.

A z eddig felsorolt rétegek összetétele lényegesen változik, ha Va- 
lióráról Kiscsulára megyünk. Kiscsulánál a vörös fillites rétegek közé 
mind sűrűbben tufás elemek is vegyülnek, melyek Iviscsulától és Dem- 
sustól délnyugatra tiszta porfirittufába és konglomerátumba mennek át. 
Ezért N opcsa az itteni dánient két fáciesre osztja: az egyiket tavi, a 
másikat tufás fáciesnek nevezi. A  tavi üledékek anyagát laza összeállá- 
sánál gofva a folyó víz könnyen erodálja s ezért az itteni lerakódásokat 
számtalan vízmosás, mély árok és szakadék tökéletesen feltárják.

A  dinosaurusok maradványai kizárólag a tavi fácies üledékeiben, 
főleg a kékesszürke agyag és márga rétegeiben fordulnak elő, ahol a 
csontokat gyakran növényi maradványok is kísérik. A  csontok rendsze
rint egyenkint. vagy tömegesen fészkekben fordulnak elő; gyűjtésük 
főleg a vízmosásokban feltárt kékesszürke agyag- és márgarétegek át
kutatásából áll. Ahol kiálló csontot találtunk, ott ásattam; ha több csont 
nem volt, tovább mentünk. Néha egv-egy csont egész fészket árult el; 
ilyen esetben az ásatás több napig is eltartott, míg az illető fészket tel
jesen ki nem aknáztuk.

A  nevezetesebb gyűjtőpontok a következők voltak:
K i s c s u l a  község határában a Pareu variopilor árok végső sza

kaszában van az első fontos lelőpont (I). A z anyag, melyben a csontok 
találtattak, vöröses, szericites, mészkonkréciós, kötött agyag. A z  itt 
gyűjtött csontok ennek következtében vöröses színűek, megtartásuk kifo
gástalan. E gyűjtőponton kívül ebben az árokban még számos ponton 
igen sok csontot egyenkint találtunk.

A  legtöbb gyűjtőpont V  a 1 i ó r a község határában van. A  leg- 
kiadósabb árok itt a Pareu niagului volt. melynek két ágra oszló végső 
szakaszában több éven át három fontos ponton ásattam (II., III . és TV. 
gyűjtőpont). Sok csontot e gyűjtőpontokon kívül is leltünk. A  csontok 
mind a három helyen kékesszürke agyagban ill. márgában találtattak 
növényi maradványokkal; a színük fekete.

A  Pareu ogradilor dúsan elágazó árkainak különböző pontjain szin
tén elég becses csontokat találtunk. A  legkiadósabb pontot Y . számmal 
jelölöm. Itt is növényi maradványok találtattak.

A yaliórai völgy jobb oldalán, a község alatti Pareu budurou nevű
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kétágú árokban szintén két fontosabb fészket ástunk ki. A z  egyik a két 
ág elágazásán (V I.). a másik a főárok közepén van (V II.). A  V I. gyűjtő
ponton kékes színű, finom homokban vastag végtag-töredékeket és pom
pásan megmaradt nagy csigolyákat ástunk ki. A  csontok színe itt is 
fekete. A V II . gyűjtőponton vöröses márgából igen sok kevésbbé jól 
megmaradt apró csontot gyűjtöttünk. A z  innen származó csontok színe 
vöröses. A  valiórai völgy többi jobboldali árkaiban, valamint a Nagy
íju l a és Boica felé húzódó árkok feltárásaiban csak elvétve találtunk 
dinosaurus csontokat.

A  több évi gyűjtések folytán összegyűlt dinosaurus csontok a m. 
kir. Földtani Intézet múzeumában több szekrényt tölt meg. A z értékes 
anyagot báró N opcsa F erenc dr. tanulmányozza, aki tanulmányainak 
eddigi eredményeit külön dolgozatban foglalta össze.1) Szerinte a gyűj
tött csontok a következő dinosaurus fajoktól származnak:

1. Orthomerus transsylvanicus N opcsa.
2. Bhabdodon priscunt M atti erőn.
3. „ „ var. Suessi Seeley.
4. Struth iosauru s transsylvanicus N opcsa.
5. T itanosauras dacus N opcsa.

A  dinosaurusokon kívül még sok becses krokodil- és teknős-csont 
is találtatott; ezek tüzetesebb meghatározása a legközelebbi jövőben fog 
megtörténni.

Ásatásaim hivatalos központja a demsusi körjegyzői hivatal volt, 
ahol B rázovay Ödön demsusi körjegyző űr kutatásaimnál mindenkor 
a legnagyobb készséggel kezemre járt.

Maga az ásatás főleg Valiéra község közvetlen határában történt 
s mivel a feltárások az ottani lakók földjein vannak, sok bajom támadt 
a tulajdonosokkal. Bár a kisméretű ásatások teljesen meddő, terméketlen 
helyeken történtek és semmiféle kárt nem okoztak, a tulajdonosok mégis 
minden egyes esetben az ásatás ellen protestáltak s az ásatásért rend
szerint aránytalan értékű díjakat követeltek. Ilyen esetekben Simonetti 
Silvtus valiórai gör. kel. lelkész úrhoz fordultam, aki ilyenkor, a kuta
tások tudományos értékét szem előtt tartva, szíves volt a közvetítő sze
repét vállalni, a protestáló tulajdonosokat megnyugtatta és a kutatások 
zavartalan menetét lehetővé tette.

A  nevezett urak készséges támogatásukkal kutatásaimat nagy 
mértékben elősegítették, miért is ebbeli szívességüket ezen a helyen is 
a legjobban köszönöm. i)

i) Nopcsa F . : Erdély diuosaurusai. 4 tábl. és 3 szövegk. ábrával. (A m. kir. 
Földtani Intézet Évkönyve. XXTIÍ. kötet, 1. füzet. 1— 23. old ) Budapest, 1915.
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