
À  hórvölgyi Subalyuk felkutatásakor a monográfiához mellékelt szelvény szerint több rétegben 
találtak tíízhelymaradványokat. E  rétegeket a továbbiakban római számokkal jelölöm megkülönböztetésül 
a többi rétegtől, melyek faszenet nem tartalmaznak. À  legmélyebben fekvő ilyen réteg vagyis az I. számú 
fűzhclyréíeg megfelel a barlangszelvényen jelölt 3. számú (alsó kultúra-) rétegnek. Sárgásvörös agyagból 
áll ; benne elszórva tűzhelyekre utaló faszén-maradványokat és java-mousterienre jellemző kőeszközöket 
találtak. Áz e fölött levő II. számú tűzhelyréíeg a szelvényen jelölt 5. számú rétegnek felel meg. Ez a 
sötétbarna agyagból álló réteg egész vastagságában és hosszában nagymennyiségű faszenet tartalmaz. 
A  III. számú réteg zöldesszürkc színű, mészkőtörmclékcs barlangi agyag. Megfelel a szelvényen jelölt
T. számú rétegnek, — À  IV. számú tűzhelyréteg a szelvényen látható 9. számú zöldessárga színű rétegből 
és a 10. számú sötétszürke agyagos rétegből adódik. Végül az V. számú íűzhelyréteg a térképen jelölt
11. számú (felső kultúra-) rétegnek felel meg, vagyis annak a világosbarna színű rétegnek, amelyben 
a neandervölgyi ember csontmaradványait és kőeszközeit találták meg.

Az I —V. rétegből előkerült faszéndarabokat a helyszínen parafinnal leöntve szállították meg
vizsgálásra. A z apró (kb. 0 '5—'2 cm3 nagyságú) széndarabok a paraffin kiolvasztása után szegfűolajos 
sellakba kerültek, hogy belőlük megfelelő metszetek készülhessenek. A  feldolgozott anyagból mintegy 
150 metszet készült, melyeknek átvizsgálása és meghatározása a következő eredménnyel járt :

A  legalsó I. számú rétegből, a vörösfenyő (Larix), az erdei fenyőnek (Pinus silvestris L.) egy 
melegebb éghajlatot kedvelő változata, a gyertyán (Carpinus), a sárga szömörce (Cotinus coggygria Scop.) 
és a som (Cornus) szénmaradványai kerültek elő.

A  fölötte levő II. számú rétegből a vörösfenyő (Larix), továbbá az erdei fenyő csoportjába tar
tozó valamelyik melegebb éghajlatot kedvelő fajta szenei kerültek elő.

À  III. számú rétegből egyedül a vörösfenyő (Larix) szénmaradványai adódtak ki.
A  IV. számú rétegben a vörösfenyőnek (Larix) és kissé érthetetlenül a hársnak (Tilia) szene

sedet! maradványai voltak.
Végül a legfelső V . számú rétegben a vörösfenyő mellett a cirbolyafenyő (Pinus cembra L.) 

szénmaradványai jelentek meg.
összesítve a rétegekből előkerült anyagot, azt látjuk, hogy 3 faj került elő a tűlevelűek közül 

és 4 a lomblevelűek közül. Az egyes esetekben a szeneken a récens anyaggal való párhuzamos össze
hasonlítás mellett a következő bélyegeket lehetett megfigyelni:

1 Az 1932*ben feltárt barlang tűzhelymaradványait a Földtani Intézet Igazgatóságának felkérésére néhai H ollendonner 

F erenc dr. professzor vizsgálta és határozta meg; eredményeit az Orvosok és Természetvizsgálók 1933-ban tarlót! vándorgyűlésen 
röviden ismertette is. Vizsgálatainak részletes ismertetését a jelen összefoglaló munkában szándékozott közölni. E  szándéka azon* 
ban a sors kiszámíthatatlan akaratából a tudományos világ nagy veszteségére sajnos nem válhatott valóra. Ezért a Földtani 
Intézet Igazgatóságának megbízásából alulírottnak jutott a megtisztelő feladat, hogy a meghatározott metszetek, az egyes feljegy* 
zések, továbbá a szóbeli közlések alapján H ollendonner professzor vizsgálatainak eredményeit sajtó alá rendezze.

Budapest, 1935 XI. S árkány S ándor dr.
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A  vörösfenyő (Larix) egyeneílen növekedésű kereszfmefszefén egyes esetben a késői paszta igen 
keskeny (1—2 réteg), más esetben pedig 10—20 sorból is áll. Előbbi esetben a korai pászta elemei 
íágiiregűek és 3—12 sejtréteget alkotnak éles évgyűrű-határral. Utóbbi esetben nagyon lassú az átmenet, 
tehát nem éles az évgyűrű-határ, az évgyűrű pedig tömör. (Lásd I. tábla, 1. számú kép.) Aránylag kevés 
a hosszgyantavezefék és ezeket vastagfalú epithel béleli ; az epiíhel vasíagfalúsága határozott megkülönböz
tető bélyeg a Pinus*félékkel szemben. Harántgyantavezetékek (bélsugárgyantavezetékek) szintén ritkák. (Lásd 
I. tábla, 4. számú kép). Ikergyanfavezetékek is előfordulnak. A  bélsugarak összetettek, vagyis néhány 
sejtsor magas parenchymából és szélső harántíracheidákból állnak. Utóbbiak a radiális metszetben sima* 
falúak, vagyis nem fogasak. — A  hossztracheidák radiális falában az udvaros gödörkék általában egy 
sorban állnak; de a fiatal pásztában, mint azt az I. tábla, 9. számú képe bizonyítja, párosával is elő* 
fordulnak (ikergödörkék). Egyes tracheidáknak tangeniiális falán is láthatók aránylag kisebb udvaros 
gödörkék. Az évgyűrű-diafáron elszórva egy*egy hosszparenchymasejt fordul elő. Ez igen fontos és értékes 
jellemvonás, mert főleg ennek a jelenléte által különböztetjük meg a vörösfenyőt a lucfenyőtől, a Picea 
excelsálól.

Az erdei fenyő (Pinus silvestris L.) szénmaradványának keresztmetszetében széles évgyűrűk 
tűnnek fel. Az évgyűrű*határ sok esetben nem éles. (Lásd I. tábla, 5. számú kép.) A  tágüregű hossz* 
gyantavezetékek epithelje vékonyfalú és szakadozott, vagy teljesen kiszakadt. Van ikergyantavezeték. — 
Harántgyantavezetékek szintén előfordulnak a bélsugárban. A  hossztracheidákon jól látszik a micelláris 
sejtfalstruktúra ferde szallagok alakjában ; ez az égés és metszés következtében létrejött speciális struktúra 
kihat az udvaros gödörkék pórusaira is, amennyiben ezek megnyúlt „S “ alakúak lesznek. A  tracheidák 
radiális falában az udvaros gödörkék egysorban állnak. — A  bélsugár legtöbbször egysor vastag és 
összetett, azaz közepét néhány sejtsor magas parenchyma alkotja, a szegélyező sávok pedig harántba* 
cheidákból épülnek fel. A  parenchyma sejtek kereszteződési mezejében egy nagy, az egész mezőt kitöltő, 
egyszerű gödörke alakul ki. (Lásd II. tábla, 11. számú kép.) A  harántfracheidákon is megfigyelhető 
a hossztracheidákon észlelt sajátságos sejtfal*síruktúra. Az udvaros gödörkék pórusai elütnek az udvartól. 
Csak néhány metszeten lehetett észlelni azt, hogy a harántíracheidák fala a radiális metszetben fogas, 
ami azt jelenti, hogy valamelyik fajtájú Pinus silvestris-ről van szó. (Lásd az I. tábla, 8/a képén 
bekarikázott részletet és e részletnek 8/b*vel jelölt fussrajzát.).

A  cirbolyafenyő (Pinus cembra L.) keresztmetszetében a 7—14*soros korai pászta jól meg* 
különböztethető a néhánysoros késői pásztától ; az évgyűrű*határ tehát éles. A  nagyszámban előforduló 
hosszgyaníavezetékek nagyrészt a késői pásztában vannak s előttük az évgyűrű*határ kidomborodik. 
(Lásd II. tábla, 12. számú kép.) A  gyanta vezetékeket bélelő epithel vékonyfalú és többnyire kiszakadt 
a metszés közben. A  haránt* (bélsugár*) gyantavezetékek szintén megvannak, de széíszakadoztak, úgyhogy 
a helyükön lyuk maradt a bélsugárban. (Lásd I. tábla, 3. számú kép.) A  bélsugár 1—9*soros és össze* 
tett, vagyis parenchymából és szélső harántíracheidákból áll. Nagyjában megegyezik az erdei fenyő 
bélsugarával, de tracheidái a radiális hosszmetszetben nem fogasak, hanem sírnák. Rajtuk jól látszik a sejtfal 
spirális micelláris szerkezete. — A  hossztracheidák radiális falában az udvaros gödörkék egysorosak.

A  gyeríyánfa (Carpinus betulus L.). A  széndarab keresztmetszetében (Lásd I. tábla, 10. számú 
kép) a tracheák magánosán, vagy kctíős*hármas csoportokban szétszórtan helyezkednek el (szórt lika* 
çsùsàg) ; perforációjuk egyszerű, udvaros gödörkéik elég sűrűn, mozaik$zerűen rendezettek. (Lásd II. tábla,
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14. számú kép.) Az évgyűrű hullámos kialakulású (Lásd II. fábla, 13. számú kép); rendszerint ott 
domborodik ki, ahol úgynevezett álbélsugár van. Bélsugarai 1—2 réteg vastagok, 20 sejtsornyi magasak. 
Jellemzőek a széles álbélsugarak.

À  sárga szömörce (Cotinus coggygria Scop.) szene likacsgyűrűs, vagyis az edények az évgyűrű- 
határ közelében a korai pásztában tágabbüregűek és sokkal sűrűbben helyezkednek el, mint a késői 
pásztában, ahol elszórva kisszámban fordulnak elő. Általában a radiális sorokban rendezett libriform* 
rostok dominálnak, ami valószínű diagnosztikai bélyeg. Azonban a faparenchyma is számottevő. (Lásd 
II. tábla, 15. számú kép.) Az edények fala spirális-szalagos vastagodású, elnyújtott gödörkékkel ; a haránt
falak áttörése egyszerű. A  bélsugarak egy-, két-, többsejtréteg-vastagok, 120 p  körül van a magasságuk 
és összetettek, vagyis fekvő sejtek alkotta középső részből és álló sejtek alkotta szegélyező részből állnak. 
A  bélsugársejtek fala igen vastag, amit a langentiális-hosszmetszetben jól lehet látni. (Lásd П. tábla,
16. számú kép.)

A  som (Cornus) szénmaradványa szórtlikacsú, keresztmetszetén az egyesével álló edények kb. 
28 — 80 p  álmérőjűek és aránylag nagy számban fordulnak elő. (Lásd I. tábla, 1T. számú kép.) 
A z edények udvaros gödröcskéi aprók és nem állnak sűrűn egymás mellett. Nevezetes az edények 
ferdén álló harántfalának létrás perforációja. A  létrafogak száma 15—40-ig nagyon változó. (Lásd I. fábla,
2. és 6. számú kép.) A  szén alapanyagát libnform-rostok és rosttracheidák alkotják. A  bélsugarak egy-, 
vagy íöbbréfegűek és vasfagfalúak. Pontosan nem állapítható meg, hogy a kérdéses faszén a húsos somnak 
(Cornus mas L.), vagy pedig a veresgyűrű somnak (Cornus sanguinea L.) szénmaradványa-e ?

A  hárs (Tilia) szenének keresztmetszetében az edények egyenletesen szétszórtak és egyesével 
vagy pedig kettes-, hármasával radiális sorokban állnak. (Lásd П. fábla, 18. számú kép.) Az edényekben 
az udvaros gödörkék hafszöglefesek és aprók, ezenkívül a falon jól kivehetők a spirális léces vastagodások 
részletei. A  mellékelt fényképen ferdén álló halvány vonalak mutatják e léces vastagodásokat. (Lásd II. fábla,
17. számú kép.) Az edények áiförése egyszerű. Bélsugarai egysejtsorvastagok, vagy föbbsejtsorosak ; 
utóbbiak szabad szemmel is jól kivehetők.

Mindezek után felmerül a kérdés, hogy a Subalyuk rétegeiből előkerült faszenek anfhrakofomiai 
eredményeiből milyen következtetéseket vonhatunk le a sokezerévelőtti időkre vonatkozólag? A  fentiekben 
elsorolt tűlevelű és lomblevelű fajoknak ma élő példányaiból, illetve ezeknek elterjedési körülményeiből 
és éghajlati igényeiből mindenesetre visszakövetkeztethetünk a Subalyukban élt ősember korának éghajlati 
viszonyaira, mert az ősember a legnagyobb valószínűséggel csak olyan fadarabbal tüzelt, melyet a 
közelben talált s tüzelőanyagát nem messze vidékről szerezte be.

Az előkerült fajok közül napjainkban a szórványosan előfoduló cirbolyafenyő, vagy más néven 
havasi fenyő él a legzordabb éghajlati körülmények között. Kb. 800° C melegösszegef igényel s ha ez 
megvan, akkor már két és fél hónapos tenyészeti idő mellett is megél ; a talajban nem válogat, de a 
kellő nedvességet megkívánja. Függőleges elterjedésének alsó határa hazánkban 1420 m körül van. Vég
eredményben alacsony hőmérsékletet kedvelő, tehát hidegre mutató fa. A  vörösfenyő szintén magasabb 
hegyvidék fája. Magában ritka, rendesen bükkel, vagy más fenyőkkel erdőt alkot. Hőigény tekintetében 
az 1° C-íól a 10° C-ig terjedő középhőmérsékletet kedveli. Tehát kevés a hőigénye; úgyszintén kevés 
a nedvesség- és a talajigénye is. Ellenben nagy a fényigénye. Függőleges elterjedése hazánkban általában 
680 m és 1480 m között változik. A  harmadik fenyőféle, mint említettük, az erdei fenyőnek egy változata.
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Az erdei fenyő vagy magában él, vagy keverlen (gyertyánnal, esetleg bükkel, lucfenyővel) nagy erdőket 
alkot. +  20° C-tól — 40° C-ig a legkülönbözőbb hőmérsékletet elbírja. À  nedvességet és a fényt meg
kívánja, mégpedig a fényt annál inkább, mennél rosszabb a talaj. — A  lombos fajok közül a gyertyán 
a + 6 °  C-os évi középhőmérsékletű, nem nagyon magas területeket kedveli. Előhegységek és dombos 
vidékek árnyéktűrő fája. Felső határa hazánkban 400—900 m. Rendesen bükkel és tölggyel vegyesen nő. 
De előfordul lapályos vidékeinken is (Nagykőrös). A  sárga, vagy cserszömörce már határozottan a száraz
ságot és a meleget kívánja. Hazája Déleurópa, Kisázsia. Általában a Földközi-tenger környékén uralkodó 
éghajlatot kedveli. Tehát tipikus mediferráni növény. A  húsossom és a veresgyűrűsom egész Európában 
megél, de elsősorban a déli, a nyugati és a középső területeken. Az alacsonyabb hegyek meleg oldalait 
és a lapályos területeket szereti. Cserjésekben, nagy erdők szegélyén fordul elő. Végül a IV. rétegből 
előkerült hárs ma élő és számbajövő rokonai (3 — 4 fajta) egész Európában megtalálhatók. Függőleges 
elterjedésükben nem haladják fúl a 600—800 m-f. Nem igényelnek nagy fényt és jó talajt. Nem alkotnak 
erdőket. Általában inkább a síkságot kedvelik. A  téli hideget tűrik. — Nem egészen érthető, hogy mi 
módon kerülhetett elő ugyanabból a rétegből, amelyben a vörösfenyő dominált.

E  rövid növényföldrajzi jellemzés" után lássuk, hogy a subalyuki leletekből milyen következtetés 
vonható le a Mousterien klímaviszonyaira. Ha egy görbével próbáljuk kifejezni az egymásfölötti rétegekben 
talált faszenek sorozatát (lásd a mellékelt grafikont), akkor a kapott görbe egyúttal megadja a hőmérsék
letnek azt a változását, amely a szóbanforgó rétegeknek megfelelő korokra jellemző. Azonnal szembetűnik, 
hogy az alsó kultúrarétegnek (I. sz.) megfelelő korban, vagyis az idősebb úgynevezett java-mousterienben 
a lombos fák uralkodtak. A  Cotinus, Cornus jelenlétéből pedig megállapíthatjuk, hogy a mostani Eger 
környékén a javamousterienben az éghajlat a középfengerihez közelálló lehetett. Ezután a klíma fokozatosan 
megváltozott, a hőmérséklet csökkenni kezdett. A  lombosfák kipusztultak s helyettük a fenyők jelentek 
meg uralkodólag; mégpedig kezdetben az erdei fenyő és a vörösfenyő vegyesen, később egymagában a 
vörösfenyő. Végül a fiatalabb ú. n. késői mousterienben (felső kulfúraréteg), amikor a klíma már annyira 
rosszabodott, hogy a vörösfenyő is csak nehezen bírhatta ki, megjelenik az erősebb lehűlést jelentő 
cirbolyafenyő, vagy havasi fenyő. A  felső-mousferiennek az lehetett az uralkodó fája. Amint látjuk, a 
mousferiennek második felében, a mai Eger környékén, a jelenlegi viszonyokkal ellentétben, a fenyők 
uralkodtak. Amíg tehát a régebbi (alsó) mousterienben olyan természeti feltételek voltak, mint ma a 
mérsékelt égőv melegebb vidékein, addig a fiatalabb (felső) mousterienben olyan klíma lehetett, mint ma 
a Magas Tátrában.

Az egyes szénmaradványok évgyűrűinek kialakulásából pedig arra következtethetünk, hogy a klíma 
akkor is évszakos maradt. Az évnek hol az első, hol a második fele volt hosszabb, rövidebb.

A  felső-mousterienben uralkodó mostoha klíma-viszonyok nemcsak a szénmaradványok vizsgá
latában, hanem az ősember kultúrájában is visszatükröződnek. A  melegebb klíma idején ugyanis az 
eszközeit jobban kidolgozta, mint a hidegebb felső-mousterienben. Ez esetben is bebizonyosodnék az az 
igazság, hogy a kultúra mindig a mérsékelt éghajlatú területeken fejlődik ki a legjobban. A  nagy hideg, 
vagy a nagy meleg hátráltatja a fejlődést.

összefoglalva a vizsgálati eredményeket az anthrakotómia bizonyító erejével megállapíthatjuk, hogy 
a mousterienben valóban fokozatos lehűlés következett be. A  java-mousterienben még a mérsékelt meleget 
kedvelő lombosfák tenyésztek, a klíma tehát mérsékelt-nedves lehetett; később az átmeneti éghajlatot
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kedvelő lombosfák (Tilia) és tűlevelű fák voltak uralmon, míg végül a felső-mousterienben megjelenő 
cirbolyafenyő nagy lehűlésre mutat. (Feltűnő, hogy ott ahol ma fenyő nincs, főleg a vörösfenyő volt 
az uralkodó.)

Ezek az anthrakotómiai vizsgálati eredmények és következtetések egyeznek M o ttl  M á r ia  d r . 

eredményeivel is, aki faunisztikai vizsgálatainak alapján megállapította, hogy a java-mousferienben mérsékelt, 
melegebb éghajlatot kedvelő jórészt erdei jellegű fauna uralkodott; később a barlangi medve jut domináló 
szerephez, majd a felső-mousterienben már szélsőséges sfeppefajok, amilyen a kulán és a lófejű egér 
jelennek meg, azonban tipikus, hideget kedvelő állatok (pl. lemmingek, sarkiróka stb.) maradványai hiányoznak. 
Az ő vizsgálatai is azt bizonyítják tehát, hogy a hőmérséklet a mousterien vége felé fokozatosan lehűlt.
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H o l l e n d o n n e r  : Faszenek. Geologica Hungarica, Ser. Palaeoni. 14., Tab. I.

T Á B L A M A G Y A R Á Z A T .

1. T Á B L A .

1. À  vörösfenyő (Larix) keresztmetszete; tömör évgyűrű-részlet. Vonalas nagyítás: 1:100.
2. A  som (Cornus) hosszanti metszete. Edényáttörés; létrás perforáció. Von. nagy.: 1 :540.
3. A  cirbolyafenyő (Pinus cembra L.) érintőirányú hosszmetszete. Harántgyantavczcték. Von. nagy.: 1 : 100.
4. A  vörösfenyő (Larix) érintőirányú hosszmetszete. Harántgyantavezeték. Von. nagy.: 1:2Г5.
5. Az erdei fenyő (Pinus silvestris L.) egy változatának keresztmetszete, hosszgyantavezetékkcl. Von.

nagy. : 1:52.
6. A  som (Cornus) hosszmetszete. Edényáttörés; a léírás perforáció részletei. Von. nagy.: 1:540.
Г. A  som (Cornus) keresztmetszete. Von. nagy.: 1:52.
8. a—b. A z erdei fenyő egy változatának sugárirányú hosszmetszete. Fogas haránttracheida-részlet.

Von. nagy.: 1 :540. S <b. a 8 la képen bekarikázott rész vázlatos tollrajza.
9. A  vörösfen^ő (Larix) sugárirányú hosszmetszete. Ikcrgödörkés tracheida. Von. nagy.: 1 :540.

10. A gyertyánfa (Carpinus) keresztmetszete. Von. nagy.: 1:61.



HOLLENDONNER: Faszenek. Geologica Hungarica, Ser. Palaeont., 14. Tab. I.
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H o l l e n d o n n e r  : Faszenek. Geologica Hungarica, Ser. Palaeonf. 14., Tab. II.

T Á B L A M A G Y A R Á Z A T .

II. T Á B L A .

11. A  cirbolyafenyő (Pinus cembra L.) sugárirányú hosszmetszete. Bélsugár-részlet. Von. nagy.: 1 :2 Í5
12. A  cirbolyafenyő (Pinus cembra L.) keresztmetszete. A  késői pásztában hosszgyantavezefékek. Von.

nagy.: 1:61.
13. A  gyertyánfa (Carpinus) keresztmetszete hullámos évgyűrűhatárral. Von. nagy.: 1:128.
14. A  gyertyánfa (Carpinus) hosszmetszete. Trachea-részlet udvaros gödörkékkcl. Von. nagy.: 1 :540.
15. A  sárga szömörcc (Cotinus coggygria Scop.) keresztmetszete. Von. nagy.: 1:61.
16. A  sárga szömörce (Cotinus coggygria Scop.) érintőirányú hosszmetszete. Vastagfalú bélsugarak.

Von. nagy.: 1 : 2Г5.
17. A  hárs (Tilia) hosszmetszete. U  d v a r os - gö d о г к é s e n és lécesen vastagodott trachea-részlet. Von.

nagy.: 1 :540.
18. A  hárs (Tilia) keresztmetszete. Von. nagy.: 1:27.



HOLLENDONNER: Faszenek, Geologica Himgarica, Ser. Palaeont., 14. Tab. II.
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