
Huszonötévi fáradhatatlan és lelkes munkásság után végre a Mussolini-barlang ásatásának ered
ményei a magyar tudományos barlangkutatás legfőbb törekvéseit is teljes sikerrel koronázták. A  Subalyuk 
minden tekintetben klasszikus lelőhely!

Ösrégészeti szempontból azért nagyfontosságú, mert hazánkban most már nemcsak a solutréen 
ősemberi kőipar tökéletes kifejlődése, hanem a mousterien-kézművesség két nagyszerű fokozata: a java* 
és a későmousterien is kimutatható. Nálunk mindeddig ez a kultúra kevésbbé jellegzetes leletekkel szere* 
pelt, annál fontosabb tehát a subalyuki pompás kőeszközök napfényrejutása.

Az állati maradványok vizsgálata több ritka faj, valamint időrendbeli és élettani érdekesség 
kimutatásán kívül, a fosszilis faszenek tanulmányozásával együtt azzal a fontos éghajlattani megállapítással 
járt, hogy hazánkban erősebb éghajlatrosszabbodás, lehűlés csak a mousferien időszak második feléb
ben következett be. Fontos az az eredmény is, hogy ez lenne az első eset, amikor barlangi üledékeket 
nyílttéri lerakódásokkal lehetett párhuzamosífani. Ilyenirányú vizsgálataink eddig nem voltak, holott azok* 
nak jelentős és szükséges voltát a külföldi szakirodalom mindjobban kiemeli.

Ami a Subalyukat a nemzetközi tudományos világ szemében is a fontos lelőhelyek közé helyezi, 
az az előkerült ősemberleletek nagy értéke, valamint azoknak föld*, ill. rétegtanilag, őslénytanilag és ősrégé* 
szetileg rögzített hitelessége. Az a nagy tudományos vita, amit a nagysápi kerckfejű és a balla*barlangi 
gyermekkoponya megtalálása indított útnak, a subalyuki ősembermaradványok felfedezésével immár biztos 
eredményekkel zárult.

Az ősemberleletek közül az európai viszonylatban is rendkívüli jelentőségű keskeny, lapos, negroid 
jellegű keresztcsont a legértékesebb. Azonban a nagyon ritka előfordulású manubrium sterni, a térdkalács, 
a metatarsale IL, a gyermekkoponya és az orresonf vizsgálata is ősembertani ismereteinket számos, nagyon 
fontos adattal bővítette.

A  magyar természettudományok történetében a Mussolini-barlang feltárása, leleteinek széleskörű 
feldolgozása és az eredményeknek monográfiában való összesítése erőteljes lépés a Haladás irányában, 
mert ez az első magyar, úgy barlang*földtani, mint őslénytani, ősrégészeti és ősembertani szempontból 
egyaránt jelentős, vagyis első teljes barlangmonografiánk.

Adja Isten, hogy még számos kövesse!
M o t t l  M á r ia  d r .


