
ELŐSZÓ.

À  magyar ősemberkufafás több évtizedes múltra tekint vissza, amely azonban igen sokáig nem 
járt megfogható eredménnyel. A  véletlenül napvilágra került kőszerszámok korának meghatározása minden 
esetben bizonytalan lévén, kutatóink jelentős része sokáig azt vallotta, hogy Magyarország földjén a jég
korszak idején még nem élt ember.

H erman O ttó 1893-ban hívta fel újból a tudományos világ figyelmét a miskolci paleolit-leletek 
alapján arra, hogy a pleisztocén-korban már nálunk is volt emberi kultúra. Az Archeológiái Társaság
ban tett erre vonatkozó bejelentése erős vitát keltett és különösen H alavAts G yula vonta kétségbe 
a miskolci leletnek a paleolit-korból való származását. H erman O ttó azonban későbbi kutatásai alapján 
Miskolcról egyre több kőeszközt ismertetett, amelyeket 1906-ban megjelent munkájában ismételten mint 
a solufréi-kor típusos maradványait méltatott. A z arheológus és a geológus vitáját főleg az a körülmény 
idézte fel, hogy a lelőhelyek rétegtani viszonyai tisztázatlanok maradtak. A  H erman OTTó-tól lelőhely
ként ismertetett rétegek ugyanis alluviálisoknak bizonyultak. A  csaknem egy évtizedig húzódó, egyre 
jobban kiéleződő vita eldöntése végett D arányi Ignác akkori földmívelésügyi miniszter elrendelte Miskolc 
környékének geológiai felvételét, amelyet a Földtani Intézet megbízásából 1906 őszén P app K aroly 
készített el. Később kiderült, hogy a kőeszköz-leletek válóban paleolitosak. H erman O ttó tehát csupán 
a pontos lelőhely megítélésében tévedett, mivel nem maga végezte a gyűjtést és helytelen geológiai szel
vény felett rendelkezett.

Jóllehet a miskolci paleolit-leletek szfrafigráfiai körülményei teljes tisztázást azóta sem nyertek, 
elsősorban H erman O ttó érdeme volt a pleisztocén-kori ősember első biztos magyarországi nyomainak 
felfedezése, valamint az is, hogy több ízben rámutatott a bükkhegységi barlangok átkutatásának kiváló 
fontosságára.

Miután, a miskolci leletek tanúsága folytán, a paleolit-lelőhelyek pontos rétegtani körülményei 
egyre fontosabbakká váltak, 1906-tól kezdve a Földtani Intézet D arányi Ignác földmívelésügyi minisz*- 
ter rendeletére behatóan hozzálátott a rendszeres, rétegtani felvétellel egybekötött ősemberkutafáshoz. Tette 
ezt abból az okból is, mert Intézetünk feladatkörébe a negyedkori (Quartär-) geológia művelése a leg
szorosabban beletartozik. A  negyedkor kutatása pedig elválaszthatatlan az ősember és szerszámainak, 
az ősember művelődési eszközeinek, kutatásától. A  paleolitok nemcsak egyszerű művelődéstörténeti adatok, 
hanem kormeghatározó tárgyak is, ennélfogva összegyűjtésük és tanulmányozásuk éppen oly szorosan 
a történeti geológiai kutatás keretébe tartozik, mint pl. az őslénytani kutatás. A  barlangok kutatása 
és tanulmányozása azonban nemcsak morfológiai szempontból — mint karsztjelenség — tartozik a karszt* 
geológia keretébe s így a Földtani Intézet szoros feladatai közé, hanem azért is, mert a barlangok egyúttal 
felbecsülhetetlen értékű gyűjtőhelyei a negyedkor (tehát jégkorszak) ősállatvilágának. A  negyedkori rétegek
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osztályozása, valamint a jégkorszak éghajlati, ősnövényfani és ősállattani viszonyainak tisztázása ma nagy
részt a barlangi leletek alapján történik.

Minthogy az ősállati maradványok és az ősember eszközei, szerencsés esetben ősemberi marad
ványokkal együtt fordulnak elő a barlangi üledékekben, a rendszeres tudományos ásatások alkalmával együtt 
is kerülnek napvilágra. A  vizsgálatokat pedig csakis biológiailag is képzett geológus szakember végezheti 
el kifogástalanul, aki az állati maradványok pontos meghatározása alapján a rétegek korát és az egész 
vidék földtani viszonyait is tisztázni tudja.

A  Földtani Intézet, csaknem három évtized óta folyó, rendszeres ősemberkufatásai nem várt ered
ményekre vezettek. Nem kevesebb, mint 35 olyan lelőhelyet sikerült feltárni, ahol a pleisztocén-kori 
ősember nyomaira bukkantak.

A  rendkívül költséges ásatásokkal járó nagy munkában K adic O ttokár dr.-í illeti meg az oroszlán^ 
rész. Kívüle H illebrand J enő dr., K ormos T ivadar dr., É hik G yula dr. és M ottl M aria dr. végez
tek jelentős munkát. Kutatásaik alapján kitűnt, hogy Magyarországon a jégkorszaknak csaknem minden 
kulfúraszintje megtalálható.

A  mai Magyarország területén a legfontosabb ősemberleletek a Bükkhegység barlangjaiból 
származnak. Sorra kerültek a Szeleía-barlang, a Puskaporos*fülke, a Herman*barlang, majd a Peskő- 
és Balla*barlang ásatásai, amelyekből meglepetésszerűen gazdag paleolit-anyagot és faunaelemeket sikerült 
gyűjteni. Leleteink igazolták, hogy hazánkban nemcsak a solutréen, hanem a mousterien és az aurig- 
nacien kultúra is elterjedt volt. Emellett azonban rendkívül fontos eredményeket szolgáltattak a magyar- 
országi jégkorszak művelődésének megismeréséhez a Pilis-, Gerecse- és a Vértes-hegység barlangjainak 
feltárásai, valamint egyéb magyarországi előfordulások is. Ezek közül különösen a Kiskevélyi*barlang 
és a tatai lelet nyújtott fontosabb eredményeket. A  barlangásatások révén előkerült ősrégészeti, ősállat- 
fani, ősnövénytani és ősembertani anyagot teljes szakszerűséggel rendezteftem az elmúlt évek folyamán. 
Jóllehet a Földtani Intézet ásatásai bőséges őslénytani és ősrégészeti anyagot szolgáltattak és a régebbi 
magyarországi paleolit-kutatási eredményeinket sok tekintetben kiegészítették, a jégkorszakbeli ősember 
hiteles csontvázára, nem tekintve néhány szórványos és rossz megtartású csonttöredéket, eddigelé sehol 
sem sikerült ráakadni. A  Balla-barlangból előkerült gyermekcsoníváz-maradványok már a jégkorszak 
végéről és a Homo sapiens alakkörébe tartozó egyéntől származnak.

Éppen ezért óriási jelentőségű volt a hevesmegyei Bükkben, Cserépfalu határában fekvő hór- 
völgyi Subalyuk, illetőleg új nevén „Mussolini*barlang"1 feltárása, amelyből mousterien-korabeli Homo 
primigenius csontvázmaradványok kerültek elő. Nemcsak a talált csontrészek kitűnő megtartása emelte 
klasszikussá ezt az új lelőhelyet, hanem az a páratlan körülmény is, hogy ugyanabban a barlangszclvény- 
ben sikerült végre úgy rétegtani, mint ősrégészeti és őslénytani szempontból teljes mértékben szétválaszt
ható, két egymásra következő mousterien kultúraszintet kimutatni, ami a magyarországi jégkorszaki ku l
túrák időrendi beosztása, értékelése, valamint a külföldiekkel való összehasonlítása tekintetében eléggé nem 
méltányolható fontos eredmény volt.

A  nagyjelentőségű lelet szerencsés felfedezője egy intelligens munkavezető, D ancza J ános

1 A  barlang új elnevezése az olasz barlangkutatás terén nagy érdemeket szerzett olasz államférfiú tiszteletére történt.
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volt, aki már a Földtani Intézet régebbi, bükkhegységi barlangkutatásaiban résztvett és az ásatások mód
szerét alkalma volt megtanulni.

A  P ataki V idor dr. cisztercita és P álosi E rvin dr. jogakadémiai tanár irányítása alatt álló 
Egri Múzeum  régészeti kutatásait 1931-ben kiterjesztette prehiszfóriai irányban is és hozzáfogott a még 
feltáratlan kisebb bükkhegységi barlangok kiásatásához. P álosi a hevesmegyei inségfoglalkoztatás költ
ségén D anczát bízta meg az ásatások önálló vezetésével, aki begyakorolt társaival 1932. év tavaszán 
a Hórvölgy egyik kisebb barlangjában, az ú. n. Subalyukban megkezdte a munkát, amelynek során 
csakhamar, paleolit kőeszközök és dilúviális állatcsontok társaságában, emberi állkapocstöredékek kerültek 
napfényre. A z értékes lelet hírére a M. Kir. Földtani Intézet akkori vezetője, E mszt K álmán dr. kísérlctügyi 
főigazgató, K adic O ttokár dr. főgeológust küldte ki ellenőrző helyszíni szemlére, majd az ásatások folytatására.

A  több hónapig tarló ásatás, amely a barlang teljes feltárásához vezetett, két egymástól jól 
elválasztható kullúraréíeg kimutatását eredményezte. Az alsó : mérsékelt klímájú u. n. javamousterien, 
a felette levő pedig: hideg klimájú későmousferien.

A  barlangban begyűjtött faszenek tanulmányozása alapján ugyanis kitűnt, hogy Magyarországon 
erősebb lehűlés csak a mouslerien második felében következett be. Az emberi csontvázmaradványokat 
a felső, típusosán jégkori réteg szolgáltatta. Egy felnőtt egyén és egy gyermekcsoníváz különböző részei 
kerültek elő, amelyek közül különösen a felnőtt egyén állkapcsa és keresztcsontja, valamint a csaknem 
teljes gyermekkoponya a legfontosabbak. Különösen a kitűnő állapotban levő keresztcsont méltó figye
lemre, annál is inkább, mert az eddig talált három Homo primigenius sacrum igen rossz megtartású.

Tudományos fontosságát és értékéi tekintve, a subalyuki ősemberlelet jogosan állítható a világ
hírű horvátországi krapinai lelettel egy színvonalba. Korkülönbségük azonban szembeötlő, mert amíg 
a subalyuki leletek hidegklímájú későmousterienből, addig a krapinai ősembermaradványok még meleg 
éghajlatú koramousterienből származnak.

Kétségtelen, hogy az ősember és annak kezemunkája szorosan belevág az embertani és műve
lődéstörténeti tudomány keretébe is. A  Földtani Intézet igazgatói e körülményt szem előtt tartva, minden
kor arra törekedtek, hogy az Intézetnek réiegtani szempontból folyó ősemberkutatásaiban a legkiválóbb 
antropológusok és régészek is közreműködjenek.

Ez alkalommal is a hórvölgyi Mussolini-barlang leleteinek tudományos feldolgozásába belevon
tam a rokonintézmények kiváló szakférfiait. A  Mussolini-barlangról szóló monográfia megírására a követ
kező szerzőket kértem fel:

Tekintettel arra, hogy az eredményekre vezető ásatások megindítása az Egri Múzeum kitűnő 
vezetőinek, P álosi E rvin dr. jogakadémiai és P ataki V idor dr. ciszterci tanár nevéhez fűződik, őket 
kértem fel az egri költségen végzett ásatások történetének megírására azzal, hogy abban a kutatást szor
galmazó és vezető D ancza J ános munkavezetőt is részeltessék.

A  rendszeres ásatások és azok módszerének, a barlang helyrajzi, morfológiai és réiegtani viszonyai
nak, valamint az ősrégészefi eredményeknek megírására intézetünk ny. főgeológusa K adic O ttokár dr. 
egyetemi c. rk. tanár vállalkozott.

A z ősemberi csontvázmaradványok anatómiai és rönfgenológiai vizsgálatára S zabó J ózsef DR.f 
egyetemi ny. r. tanárt, míg az ősemberi csontváz-maradványok részletes feldolgozására B artucz L ajos dr. 
egyetemi m. tanárt, a Néprajzi Múzeum megbízott igazgatóját kértem fel.
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A  paleolitok kőzefanyagának pefrográfiai vizsgálatát V endl A ladAr dr. műegyetemi ny. r. tanár, 
a barlangban talált faszénmaradványok tanulmányozását pedig H ollendonner F erenc DR.f egyetemi 
ni. tanár végezte. Az időközben elhunyt H ollendonner eredményeit S árkány F erenc dr. rendezte.sajtó alá.

Végül rész Ivett a monográfia megírásában M ottl M ária dr., intézetünk paleontológusa is, aki 
a Mussolinkbarlangból kikerült gerinces faunát, valamint — miután H illebrand J enő dr. egyetemi magán
tanár később a megbízástól visszalépett — a bükki mousíerien európai vonatkozásait is feldolgozta. Hozzá 
kell fennem, hogy a barlangi talajok vegyi vizsgálatát S zelényi T ibor földtani intézeti vegyész végezte, 
míg a kőeszközök fényképeit D omök T eréz, a Földtani Intézet fényképészeti műtermének vezetője 
készítette el.

A  monográfia kéziratban már két évvel ezelőtt teljesen készen állott, azonban költségfedezet 
hiányában sajnos nem volt kiadható. Hogy tehát a rendkívüli fontosságú tudományos felfedezés mégis 
mielőbb világszerte ismeretessé váljék és szerzőink prioritását biztosítsam, a Washingtonban 1933-ban 
megtartott XVI. nemzetközi geológiai kongresszuson részletes előadásban ismertettem a subalyuki ásatás 
eredményeit. Az erre vonatkozó 6 táblával illusztrált angol nyelvű közlemény a kongresszus kiadványá
ban a következő címmel jelent meg: „Preliminary report on the resoulis o f excavations in the Subalyuk 
cave, near Cserépfalu, Hungary.“ B y  O. Kadic, L. Bartucz, E. Hillebrand and J . Szabó. Hungarian 
Geological Survey.

A  Mussolini-barlang teljes feltárása, valamint az onnét előkerült, tudományos szempontból 
nagyfonfosságú — unikumszámba menő — Homo primigenius maradványok tulajdonjogának a Földtani 
Intézet részére történő biztosítása igen sok utánjárást és rendkívül sok költséget igényelt. Éppen ezért 
nem mulaszthatjuk el ez alkalommal sem, hogy köszönetét ne mondjunk elsősorban K állay M iiklós 
akkori földmívelésügyi miniszter úrnak, aki méltányolva a lelet nagy jelentőségét, a szükséges összegeket 
rendelkezésre bocsátotta.

Köszönettel tartozunk F ulop J ózsiás C'oburg-Gothai kir. herceg Őfenségének is, aki az Intézet 
ásatásait a legkegyesebben engedélyezte és mint a Mussolini-barlang tulajdonosa, a gyűjtött anyagot 
— a maga részéről — a Földtani Intézetnek adományozta.

Elismeréssel adózunk ezenkívül H edry L őrinc hevesmegyei főispán és T rak G éza egri polgár
mester uraknak is, akik a szükséges kölíségadományok előteremtésével az Egri Múzeumtól megindított 
nyomravezető ásatásokat lehetővé tették.

Hálás köszönetemet kell tolmácsolnom D arányi K álmán dr. m. kir. földmívelésügyi miniszter 
úr őnagyméltóságának, aki az Intézet tudományos publicitásának nagy fontosságát szem előtt tartva, 
a kiadványainkra szánt hitel jelentős felemelésével e monográfia kiadását lehetővé tette.

Különös köszönet és elismerés illeti végül lelkes búzgó munkájukért a szerzőket, akik a monográfia 
megírásában közreműködtek.

A  magyar quaríargeológiai kutatásnak új irányt szabó, első teljes magyar barlang-monográfiát 
örömmel bocsátom közre.

Lőczi L oczy L ajos dr.
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