
1. AZ ŐSEMBERLELETEK FELFEDEZÉSE.

A  múlt emlékeinek megbecsülése Heves-vármegye íerületén a X IX . sz. második felében kez
dődik intenzívebben. A  kezdeményezők magángyűjtők, érdeklődési körük nemcsak lokális, hanem univer
zális ; éppúgy gyűjtik a külföldi festők alkotásait, mint a földből felszínre kerülő régiségeket, vagy ősi 
tengerek kagylóit. Egész életüket a gyűjtésnek szentelik, de munkájuknak sem folytatója, sem rendszere-» 
zője nem akad, maga a gyűjtemény pedig legjobb esetben egy»egy nyilvános múzeum felállítását sietteti, 
így születik meg Egerben a PLANCK»féle gyűjtésből az Érseki Líceumi Múzeum, a TARicZKY»gyűjfés» 
bői a Tiszafüredi Múzeum, a V rabély—X antus—K empelen» és K ovács K.--gyűjfeményekből az egri 
ciszterci rendi gimnázium múzeuma, az IpoLYi-féle, nagyrészt Egerben gyűjtött anyagból, az Esztergomi 
Keresztény Múzeum.

A z úttörők utódaiban már több a specializálódásra való hajlam. B alogh J ános főhadnagyot 
az egri vár földalatti rejtelmei, B arthalos G yula íb. kanonokot pedig főleg a prehiszlorikus földsáncok 
foglalkoztatják. Kezdeményezéseik azonban még mindig elszigetelt jelenségek, sem az állam, sem a társa» 
dalom nem támogatja emberfeletti munkájukat. Mindkét kutató kedvenc, de megoldatlan problémájáról egy» 
egy nyomtatott könyv számol be. B alogh leletei különben elkallódtak, BARTHALOS»éit pedig az Érseki 
Múzeum foglalta magába. BARTHALOS»nak követője is akadt L egányi F erenc személyében, aki B ar» 
thalos prehisztórikus vizsgálódásait geológiai és paleontológiái gyűjtésekkel egészíti ki. Ö végzi az első 
feltárást a kisegedi későneolit»lakófelepen s teszi vizsgálat tárgyává a környék barlangjait is.,]

Mindezek a munkálatok tiszteletreméltó önképzés, gyűjtés és anyagi áldozatok jegyében folytak s 
a tervszerű átfogó kutatómunka megkezdését tették lehetővé.

A  rendszerező munka megkezdője S zmrecsányi M iklós ny. min. tan., ő rendezi, állítja ki és 
katalogizálja az Érseki Líceumi Képtár értékes anyagát, gyűjti és feldolgozza a történelmi adatokat az 
egyházmegye műemlékeiről, resfauráltatja az újabbkori építészeti műemlékeket, egyúttal rendezteti az Érseki 
Múzeumban összegyűjtött arheológiaij anyagot és ő veszi .'pártfogásba P álosi E rvin dr. érseki jog» 
akadémiai tanár kezdeményezésére az egri vár szakszerű kutatását is.

P álosi várásatásai folyamán a had» és művészettörténeti emlékeknek és maradványoknak oly 
rendkívül gazdag lelettömege kerül felszínre, hogy a munka nagyobbarányú folytatására az illetékes 
szervek anyagi és erkölcsi támogatását is sikerül megnyerni. A z intenzív munka 1928»ban már munka» 
megosztást követel. P álosi dr. továbbra is megtartja az egri várbeli ásatások vezetését és ügykezelését, 
míg az ásatások irányításához szükséges levéltári kutatásokat, a feltárt anyag múzeális rendezését és iro» 
dalmi feldolgozását P ataki V idor dr. ciszterci rendi tanár végzi, A z anyagiakban közben»közben beálló 
hiány az eddigi eredmények összefoglalására s a további célkitűzések és tervek készítésére kényszeríti 
a kutatókat.

A  rendszeres ásatások izgalmas látnivalóinak legtanulékonyabb bámulói a ciszterci gimnázium
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diákjai. Az ifjúság fermészefes kufatókedve kellő vezetés mellett megbecsülhetetlen szolgálatot fesz a tudo
mánynak. Szülőföldjük romemlékeit, ekeforgatfa őstelepeif egyformán szemreveszik s a felszínre került 
leletek begyűjtésével nem egy értékes lelelhelyre hívják fel a kutatók figyelmét. Az ő híradásukra indul 
meg az Eger—Lillafüredi útépítés folyamán a Felsőtárkány melletti iszappal betemetett karthauzi kolostor 
romjainak a bejárása és részbeni feltárása. Ez a feltárt kolostorrom kétségtelenné teszi, hogy az egri vár
ban időközben feltárt középkori monumentális székesegyház, a maga korának nem elszigetelt jelensége, 
hanem egy, — a törökvész következtében elpusztult — magasnivójú építőkultúrának középontja volt. Ez 
a feltárás feszi lehetővé a Felnémet melletti pálos-kolostor és a siroki török várfalakba beépített templom- 
kövek felkutatását is.

A  prehiszforikus kutatás is sokat köszönhet a diákok növekedő érdeklődésének. Többek között 
a Füzesabony melletti bronzkori lakótelep felszíni leleteit diákok mentik meg és teszik lehetővé, hogy a 
kutatók, — anyagiak hiányában, — az azóta oly értékessé vált ásatások folytatására a Magyar Nem-- 
zeti Múzeum ősrégészeli osztályát nyerjék meg.

Az egyre szaporodó régészeti anyag mindjobban meggyőzi a kutatókat, hogy Csonkamagyar* 
ország határain belül Heves*vármcgye ma a kultúraemlékekben leggazdagabb közigazgatási terület. Ez 
részben a megye földrajzi helyzetének tulajdonítható, mivel 3878 négyzetkilométernyi területével a Kárpá* 
tok hegyláncolafáfól alkotott vízrajzi egységnek csaknem a közepén terül el oly sajátosan, hogy éppen 
a nagy vizekhez : a Dunához és a Tiszához vezető szárazföldi utak, lapályos részén visznek át. A  megye 
déli fele nyílt terep, az egész történelmi ókor északkelet—délnyugat irányú népvándorlásainak valósággal 
országútja, míg északi hcgyes*völgyes őserdői menedék* és búvóhelyei mindazoknak a nép* és fajföredékeknek, 
amelyeket a győztes hódító a síkságról kivetett és menekülésre késztetett. A  győztes új kultúrát emel a 
romokon, míg a legyőzött sietve mentett értékeivel a járhatatlan Máfra*Bükk rengetegeiben keres szűkebb 
hazát. E  lapályos területen a közép* és ókori fegyverek sem megsemmisítő győzelemhez, sem teljes 
pusztuláshoz nem segíthettek. Innen a kulfúrarétegek arheológiai emlékekben való gazdagsága, változatos* 
sága, továbbá e terület védelmére irányuló őskori mesterséges határok (Csőrsz*árok, Ördög*árok) és a 
síkság felé néző mesterséges figyelőhelyek (kaptárkövek) gyakorisága. A  leletek alapján ezen az átvonulási 
területen a keleti lovasnomádok (szkitha, hún, szarmata, avar, magyar) éppúgy kinyomozhatok, mint az 
előlük menekülő, avagy rajtuk erőfvevő germán törzsek (nyugati góf, herul, keleti gót, longobárd) s mind* 
kettő rabszolgái : a szlávok.

A  prehisztorikus idők leletgazdagsága területünkön még meglepőbb. A  bronz*, réz* és az 
újabb kőkorszak minden fejlődési foka tömeges lelőhellyel jelentkezik bizonyos azonos tengerszintfeletti 
magasságon, vagyis inkább a hegyvidéktől való aránylagosan azonos távolságban. A  kutatók legalábbis 
úgy veszik észre, hogy a prehiszforikus idők utolsó kulfúraréíege : a késői bronzkor, a megye fengerszinf* 
hez viszonyított legalacsonyabb és a hegyvidéktől legtávolabbi pontjain jelentkezik (Pusztaráboly—Tisza* 
füred—Tiszaigar—Kisköre vidékén), míg régebbi periódusai a hegyvidékhez valamivel közelebb eső (Hat* 
van—Boldog— Füzesabony—Szihalom) vonalon. A  rézkor valamivel magasabb nívón és a hegyekhez 
közelebb, sőt bennt a mély völgyekben (Hatvan—Atkár—K ál—Verpelét ; Pásztó—Kisferenye—Recsk 
vidékén) jelentkezik ; a neolit*kőkorszak a mai hegynyúlványokon, dombtetőkön, csaknem mindenütt meg* 
található. A  prehisztorikus kultúra tehát északnyugat—délkelet irányú terjedést mutat, a kultúrafejlődés a 
magas hegyvidékről a lapály felé történt.
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Mindezekből önként alakult ki az a feltevés, hogy az ősember paleoliíkultúrája a magas 
hegyvidéken a „kaptárkővonalon“ felül keresendő, annál is inkább, mert a középponti múzeumok hosszú 
éveken át folytatott kutatása az emberi kultúra legősibb nyomait a magas hegyvidéken sokhelyütt már 
megtalálta. A  kutatók minden vágya az volt, hogy a megyére vonatkoztatott „hézagmentes kultúra“* 
clméletüket, a paleolit-ember megtalálásával koronázhassák meg s ezzel a hivatalos közigazgatási szervektől 
tervbe vett „Hevesmegyei s Egri Múzeum“ felállításának erőteljesebb lendületet adjanak.

P álosi E rvin dr. főleg a Mátrafető alkal
mas pontjait veszi alapos vizsgálat alá. P ataki 
V idor dr. pedig az imókői és bervai barlang
vidéket. B arthalos és L egányi F erenc meg
előző vizsgálatai, nemkülönben a középponti inté
zetek magaslati barlangásatásai ősemberkultúrát 
sokhelyen találtak, de az annyira óhajtott ős* 
emberi csonfmaradványok nem kerültek elő.

E  munka közben 1931 őszén jelentkezett 
P álosi előtt L egányiF erenc ajánlatával D ancza 
J ános azzal a kéréssel, hogy miután több éven 
át dolgozott barlangásatásoknál K adic O ttokár 
dr. mellett, szívesen vállalkoznék begyakorlott 
társaival rendszeres barlangásafásra, ha a vár
megyei inségfoglalkozfatás révén ez lehetséges 
volna.

P álosi, Dancza JANOs-nak több, az eger- 
környéki barlangokról készült, pontos felvételét 
H edry L őrinc főispánnak mutatta be, aki elv
ben nem is zárkozott el a gondolat elől és 
kisérletképen 300 pengő segélyt utalt ki.

Ezekután L egányi tanácsait figyelembe* 
véve, azokat a barlangokat válogatták ki, amelyeké
nek az ásatása a legtöbb eredménnyel kecseg* 
tetett. A  barlangok egyrészt az egri érsekség, 
másrészt a Coburg*Gothai herceg erdőbiríokán 
vannak. Az ásatási engedélyek megszerzése az egri érsekségnél egyelőre akadályokba ütközött, a Coburg* 
hercegség birtokán levő hórvölgyi és kecskegalyai barlang kiásásához azonban az erdőhivatal vezetője : 
C sóka J ózsef erdőmérnök készséggel megadta az engedélyt, sőt azt a füzérkői barlangra is kiterjesz* 
tette. D ancza még az ásatások megkezdése előtt írt K adic O ttokár főgeológusnak, nem volna*e lehet* 
séges, hogy személyesen vezesse az ásatásokat. K adic azonban sajnálatunkra közölte, hogy hivatali elfog* 
laltsága nem engedi meg odautazását, de az esetleges eredményekről jelentést kér.

Ezután P álosi dr. D ancza munkáscsoportjáf az egri várban levő és az ásatásoknál használható 
szerszámokkal szerelte fel és a még szükséges egyéb eszközöket is beszereztette. Dancza és társai 1932

1. kép. MUSSOUNI-BARLANG. 

A Bejárat az ásatások előtt. Főt. Hajdú I. I932.
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februárjában csikorgó hidegben indultak a Hór-völgybc, hogy az úgynevezett Subalyuk és a Füzérkői* 
barlang feltárásához lássanak. D ancza J ános munkavezetőnek a munkálatokról szóló jelentése a következő:

„ . . . A  Füzérkői-barlangban megkezdett ásatásnak már a második napján megállapíthattam, 
hogy a barlang kitöltése olyan sekély, hogy a rendelkezésemre álló munkaerővel sokkal rövidebb idő alatt 
feltárható, mint amennyire pénzünk van s ez okból elhatároztam, hogy a nem messze levő Subalyukban 
próbaásatást végzek.

A  barlangra L egAnyi F erenc ismert kövülefgyűjtő hívta fel a figyelmemet, aki a barlang előtt egy 
pengealakú kalcedonszilánkot talált. A  barlangnak a síksághoz igen közel való előnyös fekvése már 
1931. évben is feltűnt, amikor a barlangot Nagy Imre tagtársammal felmértem.

1932 február hó 8-án két társammal a szük
séges eszközöket magunkhoz véve csikorgó hideg
ben indultunk a Subalyukba, hogy ott próba
gödröt ássunk. A  barlang kitöltése a száda előtt erős 
meredekséggel lejfett. A  baloldalon a szádától be
felé kb. 2X 1 m2 területen a vékony fekete húmusz 
és az alatta levő világosbarna barlangi agyag kb. 
O'l m vastagságban fel volt ásva és a száda előtt 
kupacba hányva (1. kép).

A  barlang szintje a szádától befelé a 8 m-es 
pontig enyhén, majd innét erősen a menyezet felé 
emelkedett, amit a 14 m*es pontnál el is ért, úgy* 
hogy a jóval magasabban fekvő folyosóba csak 
egy igen szűk lyukon át lehetett bejutni (2. kép).

A  próbagödör számára önként kínálkozott 
az a lapos hely, ahonnét a fekete húmusz le volt 
húzva. A  2 X 2  m2-es próbagödör 15 cm mély
ségig világosbarna mészkőtörmelékes barlangi agyag* 
ban haladt, majd zöldesszürke barlangi agyag tűnt 
elő. Néhány csákányvágás után egy barlangimedve 
ujjpercére találtunk. A  0'4 m mélységre lcásoít 
próbagödör további leletei 5 drb kalcedonszilánk,

2. kép, MUSSOLINI-BARLANG.
A 6 -1 4  m.-es barlangszakasz meredeken emelkedő alja. Főt. Kovács I. 1932. 1 d f b  b a r la n g im e d v e  m e ts z ő fo g  é s  u j j p e r c  V o lta k .

A  következő napon a barlang Előcsarnokát 
négyszögekre osztottam, két társam pedig folytatta a próbagödör ásását, amelyből az ősbölénynek egy 
sipcsonfja és kalcedonszilánkok kerültek ki.

A  próbaásafással a paleolitoknak a barlang kitöltésében vízszintes irányban való eloszlását ipar* 
kodíam megállapítani s az elsőnek feltárt 17. négyszög után a 20., majd a 23. négyszögek kitöltését 
emeltük ki. A  zöldesszürke réteg alatt vékony sötétszürke réteget találtunk, amelyből azonban sem 
szilánk, sem paleolit nem került ki.

A  munkának a barlang belseje felé való haladásával párhuzamosan gyérül! a szilánkok és a paleo*
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Шок, valamint az állatmaradványok előfordulása is és ez okból a befelé irányuló ásatást a 23. négyszög 
feltárása után megfordítva, kifelé és haránt irányítottam. Ilymódon már a próbaásatás tartama alatt meg
állapíthattam, hogy a világosbarna rétegben levő paleolitok túlnyomó része a О-ponttól kifelé és befelé 
egy 4 m széles haránfsávban található.

Ügy a szilánkok, mint a paleolitok az I. és II. szint összeérésénél fordultak elő gyakrabban, ami 
arra késztetett, hogy az említett harántsáv négyszögeinek a II. szintjét is feltárjam. A  13/11. szint feltá
rása közben a világosbarna barlangi agyagban vékony lűzhelyréteg nyomai mutatkoztak, ami a 14'II. 
szintben már 4 —6 cm vastag volt és abból néhány jómegíartású faszéndarabkát sikerült konzerválnunk. 
Az ásatások tartama alatt kiderült, hogy ez a tűzhelyréteg a barlangot a IV. m-től befelé a 4 m-ig, tehát 
8 m hosszúságban, teljes szélességében tölti ki.

A  14/11. szintből különösen sok szilánk és paleolit került ki, melyeknek túlnyomó része közvet
lenül a tűzhelyréteg feleit, magában a tűzhelyrétegben és közvetlen alatta találtatott. A  tűzhelyréteg alatt 
rinócerosz, ló, barlangimedve és egyéb állatmaradványok közt egy emberre gyanús lábközépcsont is talál
tatott, amely később valóban emberi maradványnak bizonyult.

A  15/11. szint világosbarna rétegéből egy mammut-lábszárcsont töredéke került elő, amely mind 
a két végén meg volt csonkítva. A  csonk, mely a mészkőtörmelékes rétegbe erősen be volt ágyazva, 
rossz megtartású volt, teljesen elporladt szivacsos állománnyal. À  15/11. és а 16/П. szint vékony, sötét
szürke rétege meddőnek bizonyult.

Miután a barlang hőmérséklete, a barlang szerkezetében rejlő okok miatt az akkori kitöltöttsége 
melleit, úgyszólván semmit sem különbözött a külső hőmérséklettől, a több mint egy hétig tartó —20—22° C  
hideg ellen egyedül a legerősebb fizikai munka nyújtott védelmet. A  tartós hideg nemcsak nekünk okozott 
kellemetlen érzést, hanem a munka haladását is rendkívüli módon hátráltatta. így pl. egy ОТ m vastag 
átfagyott agyagfalat hárman egynapi megfeszített munkával bírtuk csak áttörni, miközben csákányaink 
a használhatatlanságig összegörbülfek. Rendes körülmények közt ezt a munkát egy ember 15 perc alatt 
elvégezhette volna.

Ezt a barlangkutatásnál újfajta akadályt azonban hamarosan kitapasztaltuk és megfelelő módsze
rekkel küzdöttük le. Profiljainkat estére ferdére faragtuk, a már kiválogatott kitöltéssel vastagon betakar-» 
tűk és így vettük elejét azok átfagyásának, vagy ahol erre mód volt, egyszerre két közvetlen egymás» 
mellett levő négyszöget tártunk fel. Hogy azokban a harántszelvény megrajzolható legyen, egy 0’3 m 
vastag falat hagytunk meg a két négyszög összeérésénél. Ezzel a módszerrel elértük azt, hogy estére 
csupán egy profilt kellett az átfagyásfól védenünk. A  fagytól ilymódon megvédett kitöltés szilárdsága 
azután már csak nagyon keveset tért el a melegebb időben feltártakétól.

A  munka legkellemetlenebb része a szelvényrajzok elkészítése volt, mert a rajzon az utolsó jelen» 
íékenyebb darab követ is pontosan rögzíteni kívántam s így néha egy»egy 2X1 m»es szelvény rajzának az 
elkészültéig többször is fel kellett melegítenem meggémberedett ujjaimat.

A  pleisztocén világosbarna barlangi agyagra rakódott holocén fekete húmuszból a 3 m ponttól 
kifelé neolit, bronz» és vaskori kultúramaradványok és konyhahulladékok kerültek ki.

Itt említem meg, hogy részben a vízhiány és az erős hideg, részben a begyűjtött anyagnak a Hór» 
völgyben levő Oszla-vadászháznál való kényszerű beraktározása miatt, a helyszínen még azt sem állt 
módomban áttekinteni, hogy naponként hány darab megmunkált eszközt gyűjtöttünk be, mert a Hórvölgy
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szintje feleit 319 m magasságban levő Harangláb-házhoz,---- ahol a szállásunk volt, — még az ivóvizet
is a völgyből hordtuk fel. A  főzés és a tisztálkodáshoz szükséges vizet egy vízgyűjtő gödör 0 ‘3 m vastag 
felcsákányozott jegéből olvasztottuk s érthetően ilyen körülmények között szó sem lehetett a begyűjtött 
anyagnak a helyszínen való megmosásáról, ami az erős fagy miatt különben sem lett volna észszerű.

Február 20-án a Füzérkői-barlang feltárása befejezést nyert és 22-én az ott foglalkoztatott három 
társam is a Subalyukban állt munkába. À  Subalyukban végzett ásatással egyidőben, február 23-án két 
társammal a Kecskésgalya oldalában levő Galyalyukban egy próbagödröf ástunk, amelyből barlangimedve* 
és lómaradványok kerültek ki, paleolitot azonban nem találtunk. A  barlang későbbi feltárása alkalmával 
kitűnt, hogy a Subalyuk őslakói néha ezt a barlangot is felkeresték és bennehagyták kultúrájuk és lak* 
mározásuk nyomait.

Miután az ásatásokra kiutalt 300 pengő csak február hó 26-ig fedezte az ásatások költségét, 25-én 
beszüntettük a munkát és a begyűjtött anyagot beszállítottuk az Egri Városi Múzeum részére fenntartott 
helyiségekbe.

A z 1932. évi február hó 8-tól 25-ig folyó próbaásatás alkalmával a 17., 20., 23. négyszögeket
az I. szintig, a 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. négyszögeket pedig a II. szintig ástuk le, miáltal
41 m2 területen 64 ms kitöltést ástunk ki és átvizsgálva távolítottunk el a barlangból.

A  próbaásatást teljesen a K adig dr. ásatásainál tapasztalt módszer szerint eszközöltem, azaz
2 m-kéní ástuk fel az 1 m vastag szintekre osztott kitöltést, amelynek a rétegződéséről úgy hosszanti, 
mint haránt irányban pontos szelvényrajzokat készítettem. Az őslénytani anyagot rétegenként elkülönítve 
gyűjtöttük be, a paleolitok azonban, a zöldesszürke rétegben talált néhány szilánktól eltekintve, egységesen 
a világosbarna rétegből kerültek ki. Az ugyanabban a négyszögben és rétegben talált tárgyak közös 
csomagba kerültek, amelyben kis cédulán a négyszög és a szint száma, valamint a réteg szine is fel volt 
tüntetve. Ilymódon tökéletesen sikerült a rétegekben levő tárgyak fekvőhelyét úgy függőleges, mint \ íz* 
szintes irányban rögzíteni.

Ennek a kipróbált és igen jól bevált módszernek a szigorú alkalmazására szükség is volt, mert 
amint a szelvényrajzok is mutatják, a kitöltés változatos és helyenként sülyedő, vagy emelkedő rétegződése 
következtében, néhol az 1 m vastag szintben 3-, sőt 4*színű réteg előfordulását is tapasztaltuk, ami még 
az egyszintben folyó munkák sommás leírását is lehetetlenné teszi.

A  próbaásatás alkalmával begyűjtött anyagot a múzeum számára fenntartott helyiségben meg* 
tisztítottuk és a szebb darabokat bemutattuk Trak Géza polgármester úrnak. A  bemutatott anyagot meg* 
tekintette Székely János, az idegenforgalmi hivatal tisztviselője is, aki az ügy iránti szerétéiből az ásaíá* 
sok folytatására felajánlotta az iroda megtakarított 200 pengőjét.

A  Magyar Barlangkutató Társulat 1932. évi március hó 19*én tartott szakülésén beszámoltam 
a Füzérkői*barlangban és a Subalyukban végzett ásatásaimnak az eredményéről és ez alkalommal a 
Subalyukból kikerült és az anyaguk szempontjából is érdekes paleolitok néhány darabját is bemutattam. 
Az ásatásról tartott beszámolómhoz hozzászóló H ollendonner F erenc dr, felhívta figyelmemet a kitől* 
fésben és az esetleges tűzhelymaradványokban előforduló faszéndarabkák fontosságára és azok minél 
nagyobb számban való begyűjtését kérte. Ügy az addig, valamint a később begyűjtött nagymennyiségű 
faszénmaradványf el is juttattam H ollendönner dr.*1ioz, aki azokat vizsgálatra igen alkalmas állapotban 
levőknek találta.
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À  felajánlott 200 pengő rendelkezésemre bocsáttatván, munkanélküli túristatársaimból újból 
összeállítottam egy munkásgárdát.

Első teendőnk az 5., 6. és f. négyszögeknek a II. szintre való leásása volt, hogy a barlang 
belsejében kiásandó kitöltést akadálytalanul kiszállíthassuk. Ezzel egyidőben a kisebb*nagyobb kőtuskókkal 
és agyaggal teljesen kitöltött hatalmas kürtő alatt a 31., 33., 35. négyszögek feletti kőtorlaszon rést vágtunk, 
mert a kőtorlaszban levő szűk lyukban való tartózkodás életveszélyes volt s ennélfogva a Folyosónak a 
barlanghoz való csatlakozását pontosan felmérni sem lehetett. Az innét legurított mészkőtuskók eltávolítása 
után a 18., 19., 21., 22., 24*es négyszögeket az I. szintre ástuk le. A  18/1. és II. szintjének az 
összeérésénél, a felszín kisebb egyenetlenségeinek lefaragása alkalmával a csákány egy keresztcsontot 
feszített ki a II. szint világosbarna rétegéből. A  lelet hátoldalán a csákány hegyes vége rövid barázdát 
hasított és apróbb lemezkéket pattintott le róla, de szerencsére meg nem repedt. A  későbbi vizsgálat 
folyamán a lelet emberi maiadványnak bizonyult.

A  feltárt négyszögek I. szintjéből inkább csak kisebb-nagyobb szilánkok kerültek ki a II. szint 
közelségéből. Az őslénytani anyag zömét itt is a ló és a barlangimedve képviselte. A  21/1. szintben 
egy hiéna alsó álkapocs-íöredékét találtuk, amelyben három fog volt. A  fenti négszögeknek az I. szintre 
való leásásával párhuzamosan а 1Г., 20., 23. négyszögeket a II. szintre ástuk le. A  lf/II . szintben a 
világosbarna réteg alatt sötétszürke s ezalatt zöldessárga rétegre akadtunk. A  világosbarna rétegből 3 drb 
paleolit és mammut-fogtöredékek kerültek ki.

Az Előcsarnok III. szintjének a felásatásáf a 14. négyszögnél kezdtük és a 23. négyszög fel
tárása után egyelőre beszüntettük. A  lf/III. szintben vékony vörösbarna s ezalatt zöldesszürke rétegre 
akadtunk. Az ásatás itt túlnyomóan a zöldessárga rétegben mozgott, ami azonban az állatmaradványokon 
kívül csupán 1 drb paleolitot eredményezett.

A  fenti négyszögeknek a III. szintre való leásásával egyidőben a 18., 19., 21., 22., 24. négy
szögeket a II. szintre ástuk le. A  paleolitok eloszlásában a barlang főtengelyétől jobbra eső négyszögek 
feltárásánál ugyanazt tapasztaltam, mint az ezekkel szemben levő balra eső négyszögek feltárásánál, t. i. 
hogy a munkának a 2 m-es ponttól befelé való távolodásával gyérül a paleolitok előfordulása is. A  8 m-es 
ponttól befelé több rétegben lerakodott s a kürtő kitöltéséből kiszóródoft, laza törmeléket lefejtettük és annak 
eltávolítása után befelé és kifelé irányítottam az ásatást.

A  10., 6., 2., 5., f. négyszögeknek a III. szintre való leásásával egyidőben a 25., 2Г. négy* 
szögeket az I. szintre ástuk le. À  10/III. szintet kitöltő világosbarna rétegből, valamint a rétegen áthúzódó 
12 cm vastag fűzhelyes rétegből a sok szilánkon kívül 34 drb paleolitot gyűjtöttünk be. Ehhez hasonló 
tömegű paleolit egyetlen más négyszög szintjében sem volt.

Aprilis 23*án az ásatásokat T rak G éza Eger város polgármestere, P álosi E rvin dr„ P ataki 
V idor dr. és H evesy S ándor városi mérnök tekintette meg. H evesy mérnök a helyszínen filmfel* 
vételt is készített. Az ásatások folytatását T rak G éza polgármester úr 200 pengős újabb hozzájárulá* 
sával biztosította.

A  barlang főtengelyének jobb* és baloldali négyszögei közt levő 1 m*es nívókülönbség 
nehézkessé tette a barlang belsejében felásott kitöltésnek a gorcíérre való kiszállítását és ez okból az Elő* 
csarnoknak a 8 m*es pontjáig a III. szintre való kásását határoztam el, ami váratlanul igen értékes 
eredményre vezetett. Április 2T-én került sor a 1 l/III. szint feltárására. H ajdú Imre és C sutor G yula
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fagfársammal a barlang hátsó részének és folyosójának teljes felmérését befejezve, lejöttünk az Előcsar
nokba, ahol társaim már ebédeltek.

H orváth J ózsef és K ovács J ózsef társaim egy állkapocs töredékeit mutatták meg, amely 
nem sokkal előbb került ki a 11 /III. szintből. A  töredékek egyikében 4 metszőfog, a másikban 1 bak 
oldali második elő- és az utána következő zápfog volt. Egy jobboldali első előzápfog külön hevert. Meg
tekintve az állkapocs-töredékeket, érthető örömteli izgalommal ismertem fel az emberi maradványokat és 
megkértem társaimat, mutassák meg azt a helyet, ahonnét a lelet kikerült.

H orváth, aki először a jobboldali szemfogat találta meg, a barlang főtengelyének a O-poníjától 
a II.-m-es pont felé 0'5 m-re jelölte meg azt a helyet, ahonnét a jobboldali szemfogat és az első előzáp* 
fogat, majd a négy metszőfogat, a baloldali második elő- és az első zápfogat tartó állkapocs-darabokat, 
a 0'3 m-re befelé aláásott földtömegből kiskapával kihúzta. A  3. képen + -el jelölt az a hely, ahol az áll
kapocs az alulról felfelé 0'4 m magasságban és befelé 0‘3 m-re aláásott, kitöltésben feküdt. A  kép alig 
néhány perccel az állkapocs kikerülte előtt készült.

Átvizsgálva a leletet, több 
helyen friss törési felületet fe* 
deztem fel, miért is a legna
gyobb óvatossággal fogtunk 
hozzá a leásott, de még ki
keresetlen földtömeg átvizsgá
lásához.

A kisebb-nagyobb kődara
bok eltávolítása után L ukács 
erdőőr találta meg az állkapocs 
baloldali felszálló ágát, amely* 
ben a leghátsó zápfog is benne 
volt. Ezután egymásután ke* 
rült meg a baloldali máso* 
dik, a jobboldali első, második 
és a harmadik zápfog. A  bal* 
oldali első és a jobboldali má

sodik előzápfog, amint azt az alveolusaikba ülepedett iszap bizonyította, valószínűen már az állkapocsnak 
a kitöltésbe jutása előtt hiányzott az állkapocsból.

A  fogakon kívül, a kicsákányolt földtömegből minden csoníszilánkocskát begyűjtöttünk, abban a 
reményben, hogy esetleg az egész állkapcsot sikerül összeállítani. Sajnos ez a remény nem vált valóra, 
mert este, amikor a szállásunkon az állkapocs darabjainak az összekereséséhez és összeragasztásához fog* 
lám, a jobboldali állkapocs*száraí nagymérvű hiányossága miatt sehogysem sikerült összehoznom.

A  két nagyobb baloldali állkapocsdarab azonban jól összeillett. Ezután a fogakat raktam a 
helyükre. A  félpatkó*alakú letört állcsúcsdaraboi a metszőfogak alatti részhez illesztve, az öröm izgalmát 
a meglepetés váltotta fel : az állcsúcs ugyanis enyhén hátrafelé lejfett, amiből azonnal láttam, hogy sokkal 
régibb emberi maradványokat találtunk, mint azt az állcsont megtalálása előtt hinni mertem volna.

Az ősemberi állkapocs lelőhelye. (■*)
3. kép. MUSSOLINI-BARLANG.

Főt. Kovács I. 1932.
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Az állkapocs jobboldali szárai csákány vagy kődarab zúzhafía igen apró szilánkokra.
Másnap óvatosan feltártuk a 11 /III. szint még bolygatatlan kitöltését, amelyből az embernek egy 

kézközépcsontja és a szegycsont felső része került elő. A  leletekről telefonon értesítettem K adic dr.*í, 
aki kilátásba helyezte, hogy kiküldetése esetén a leletek megtekintésére Egerbe utazik, ahová azokat ápr. 
30-án beszállítottam és P ataki DR.-nak adtam át. Miután azt reméltem, hogy a szomszédos négyszögek 
is tartalmaznak emberi maradványokat, azokat nem bolygattuk meg, hogy feltárásukat ellenőrző szakember 
jelenlétében eszközölhessem.

Május 1 -én érkezett Egerbe K adic dr., aki a leletek megtekintése után a megye főispánjának és a város 
polgármesterének az ásatások folytatását ajánlotta, amit a főispán 300 pengő folyósításával lehetővé is tett.

Május 2-án K adic dr. és P álosi dr. jelenlétében egyidőben kezdtük meg a 12/III. és a 15/III. 
négyszögek feltárását s az előbbiből 1 metszőfog, továbbá egy felnőtt és egy gyermek csigolyái kerültek 
ki. A  gyermektől származó csigolya előfordulásából arra következtettünk, hogy a világosbarna rétegben 
esetleg egy második egyén maradványait is megtaláljuk. Ez a feltevésünk, bár a világosbarna réteg már 
igen vékony volt, másnap a 15/III. négyszög feltárása alkalmával be is igazolódott, mert a világosbarna 
rétegből közvetlenül a sötétszürke réteg felett, mintegy 0'4 m átmérőjű és meglehetős szilárdsággal össze* 
álló rög szétüíése után, abból egy gyermek összetört koponyája és egyéb maradványai kerültek ki.

A  világosbarna réteg befelé a III. szintből a 2 m*es pontnál kifogyott és a munka a 18., 19.,
21., 22. négyszögekben már a sötétszürke és az alatta levő zöldessárga rétegben haladt. A  paleolitok 
szempontjából eddig meddőnek tartott sötétszürke rétegből a 19. négyszögben kisebb tűzhely mellől 1 
lándzsahegy, a 22. négyszögből pedig 1 nagy vastag penge került a felszínre.

A  barlang főtengelyétől jobbra eső négyszögeknek a 8 m*es pontig a III. szintre való kásásával 
egyidőben a barlang előterén a fenékig való kásást határoztam el. Az 1., 5., 9., 13. négyszögeknek a 
IV. szintre való kásafása alkalmával az 1. négyszög világosbarna rétegéből sok szilánk került ki s itt 
fogyott ki a világosbarna réteg közé ékelődött vékony zöldesszürke réteg is. Az 5. négyszög világosbarna 
rétege alatt elértük a sötétszürke réteget. A  9. négyszögben feneket értünk s arra itt közvetlenül a sötét* 
szürke réteg települt. A  13. négyszögben a III. szinttől már 0‘8 m mélységben elértük az enyhén fel* 
felé hajló feneket, amelyre itt a sötétszürke réteg közvetlenül települt.

Az 1. és 5. négyszögekben az V. szinten értünk feneket. Az 1. négyszög világosbarna rétege, 
— amelyből itt is paleolitok kerültek ki, — a fenék egy részére közvetlenül rakódott. Befelé alatta sötétszürke 
és végül vörös agyag következett, amelyben meglepetésünkre szilánkokra akadtunk. Az 5. négyszögben a 
világosbarna réteg alatt sötétszürke, zöldessárga és a fenékre települt vörös réteget találtunk, amelyből 
ezúttal 3 paleolit, köztük egy szürke obszidiánból készült, jól megmunkált, nagy penge került ki.

Miután a csaknem teljesen feltárt sötétszürke rétegből csupán 2, a zöldessárga rétegből pedig, a 
feltárt tetemes részből, csak 1 paleolit került ki, nem volt hihető, hogy a paleolitok ezekből a csaknem 
meddő rétegekből kerültek volna a fenékre rakódott vörös agyagba. Ellenben annál nagyobb volt annak a 
valószínűsége, hogy a barlang feneke felett alacsonyan elterülő alsó kultúraszint paleolitjai kerültek ki a 
vörös agyagból, amit az ásatások további folyamán beigazoltnak is találtunk. A  barlang hátsó részében 
csak néhány paleolitra bukkantunk.

Május 26*án az Egri Múzeum számára eszközölt ásatások a Subalyukban befejeződtek. Az 
ásatások tartama alatt a 29. és 28. négyszöget az I., a 26. négyszöget a II. szintre s az ezektől kifelé
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eső négyszögeket a III. szintre; a 2. és a 6. négyszöget az V. szintre, a 10. négyszöget a IV. szintre 
ástuk le. Teljesen fenékig ástuk le az 1., 5., 9. és 13. négyszögeket.

Az ásatások tartama alatt a barlang nyílásától a Hórvölgy 45 m mélységben fekvő talpáig kényelmes 
szerpeníinutaf készítettünk, ami a meredek hegyoldalon a barlang megközelítését nagyban megkönnyíti.

Miután többen utaltak arra, hogy az emberi maradványok esetleg részleges temetkezés folytán 
kerülhettek a mostani helyükre, ez ellen több tárgyi bizonyítékot tartok szükségesnek röviden ismertetni. 
A  barlang kitöltését — attól eltekintve, hogy a próbagödör helyén a fekete humusz az alatta levő világos* 
barna rétegről le volt húzva, — bolygatatlan állapotban találtam, amit a változatos rétegződés következtében 
könnyű volt ellenőrizni. Borz*járafoknak itt nyomát sem találtuk s ennek következtében a kitöltésben levő 
tárgyak még az ilyen járatok fúrása közben előfordulható azon eshetőségtől is mentek voltak, hogy egyik 
rétegből a másikba kapartaítak volna át. A  legfontosabb bizonyítékot a temetkezés ellen az a vastag tűz* 
helyréfeg nyújtja, amely nem foltokban jelentkezett a kitöltésben, hanem 8 méter hosszúságban a barlang 
teljes szélességét elérő egységes rétegként terült el, azon négyszögek felett is, amelyekből az emberi 
maradványok kikerültek.

Ez a réteg seholsem volt megbolygatva és a világosbarna agyagtól erősen elütő sötét színe egész 
kiterjedésében könnyen nyomozható volt. Az a fény, hogy úgy a felnőtt, mint a fiatal egyén csontvázá* 
nak, csak néhány és egymással szorosan össze nem függő, részét egymástól olyan szétszórtságban találtuk 
meg, a részleges temetkezés helyett inkább arra vall, hogy a két ember testét ragadozók hurcolták szét s 
a barlangban maradt emberi maradványok csupán a ragadozók lakmározásának a maradványai. E  feite* 
vésemet látszik igazolni az az egyetlen emberi lábközépcsont is, amely a Subalyuktól kb. 30 perc gya* 
loglással elérhető Galyalyuknak, a Subalyuk felső szintjeivel megeggyező rétegződést mutató és hasonló 
faunát tartalmazó, kitöltésében találtatott.

Hogy mi okozhatta a két ember pusztulását, az a múlt titka. A  felnőtt egyén maradványainak 
szétszórtsága és hiányossága azonban megerősíteni látszik a magyar ősemberkutatóknak azt a régtől 
vallott felfogását, hogy a pleisztocénben Magyarország területén élt ember barlangban nem temetkezett.

A  kutatás vázlatos ismertetésének a befejeztével köszönetét mondok mindazoknak, akik a kutatás esz* 
közlését erkölcsi és anyagi támogatásukkal lehetővé tették, továbbá K adic O ttokár dr. egyet, tanár úrnak, ki szí* 
vés közreműködésével ásatásunk szakszerű vezetéséről személyesen volt szíves meggyőződni és azt hitelessé tenni.

Végül munkástársaimnak köszönöm meg azt a nagy ügyszeretetei, amelyet az ásatás tartama 
alatt a munka iránt tanúsítottak, mert a szokatlan időben megkezdett ásatás elvégzését és a bennünk 
kezdetben felmerülő kétkedés legyőzését ez tette lehetővé."

2. A RENDSZERES ÁSATÁSOK ÉS MÓDSZERÜK.
(Irta: K adic O.)

A  Hórvölgyben levő barlangot a közeli falvak népe már régóta ismeri s azt meséli róla, hogy 
S uba M ihály a Bükkvidék egykori haramiája tanyázott benne. Innen a barlang népies Subalyuk 
elnevezése. Mikor az ásatások révén a barlang tudományos jelentősége kiderült, a Magyar Barlang* 
kutató Társulat a magyarbarát olasz miniszterelnök tiszteletére Mussolini-barlangnak nevezte el.1

1 L. „Barlangvilág“ II. k. 3—4. f., 26. o., 1932. Bpesl.




