Őslénytani adatok az erdélyi medeneze terüle
téről.
( >HOSZ K x D l í K t Ő l .

Az évek során át Erdélyszerte végzett ősrégészeti kuta
tásaim közben gyakran volt alkalmam — a hazánk területén
az ősemberrel közelebbi vonatkozásban nem levő — oly diluv iái is és ó-aliuviális emlősmaradványokkal találkozni, a m e l y e k 
nek följegyzése és irodalmi nyilvántartása éppen hazánkat ille
tőleg a nyílt kérdés alatt álló palaeolith ember létezési viszo
nyaira való tekintettel az ily irányú későbbi vizsgálódások és
tanulmányok szempontjából igen kívánatos és hasznos leend.
B ezélzattal vettem fel az anthropozoikus periódusba tartozó
alábbi adatokat, a melyek részint már ismeretes lelőhelyekről
származó újabb tárgyakat, részint egészen új leihelyeket kép
viselnek.
Noha a mammuth-esontleletck napról-napra szaporodnak
az erdélyi medeneze vidékein s éppen a d o l o g érdekes voltánál
és fontosságánál fogva különös figyelemmel kísérem a diluviális
csontiéi eteket, az ezen kori üledékek e legjellemzőbb vezérkövü
letének kíséretében soha és sehol sem fordult elő a palaeolith
ősembernek semmi nyoma, s ezen jelekből ítélve alig lehet
reményleni, hogy a diluviális ember megjelenése valaha, szeren
cséltetni fogja az erdélyi ősrégészetet. Mert á m b á r : I. volt. jég
ármentes terület az erdélyi medeneze lerűletén, a melyen tehát
megélhetett s előfordulhat a palaeolith ember; 2. mert a, dilu
viális folyógörgetegek- s a lősz-terrasse képződményekből nap
világra, kerülő szárazföldi ősemlősök, nevezetesen: az Elephas
primigenius, Hhinoceros tichorrhinus, Bos primigenius, Bison
priscus, Equus primigenius. Cervus megaceros stb. csontmarad-

ványai is arra mutatnak, hogy mindezekkel együtt már az em
bernek léte is biztosítva volt a természet részéről; de mindezek
daczára hiába várunk a palaeolith ember feltalálására, mert a
diluviurnban az emberi nem a legnagyobb valószínűség szerint
nem volt elterjedve még Erdély felföldjére. 11a a morvaországi
palaeolith leihelyek után első sorban Felső-Magyarország nem
szolgáltat ilyeneket, még kevésbé várhatjuk ezt a negyedkorban
mocsarakkal borítóit Nagy-Alföld által elválasztott erdélyi modenezétől. Azonban már Felső-Magyarország sem teljesen meddő
a régibb kőkorinak tartható leletekben ; nem számítva ugyanis
ide a baráthegyi és haligóczi barlangokból kiásott bizonytalan
leletüket, ott vannak a [IKRMANN OTTÓ fáradhatatlan tudósunk
által ismertetett „miskolczi kőszakóczúk". Mert bármint is álljon
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a miskolczi lelőhely rétegkorának kérdése,
melyben a geológiai
vélemény ellentmondott a diluviumnak
annyi magából a
lelet darabjainak anyag-, alak- ós méretviszonyaiból bizonyosra
vehető, hogy a nagy hírnévre jogosan felkapott miskolczi tűzkőszakóczákban a hazai történelem előtti időszak legelső, azaz
legrégibb emberének palaeolith jellegű kezeművét van szeren
csénk registrálni. Es most a fentiek előrebocsátása után lássuk
a napvilágra kerüli újabb ősemlősleleteket:
1. Komlón Újfalu. (Szolnok-Dohoka m. Csákigorbói j.)
JÓZSA .1. szamosújvári áll. főgymn. tanár értesítése szerint itten
diluviális agyagban, 1897-ben egy Elephas primigenius Uhun.
zápfoga találtatott.
2. Vajdaháza. (U.-o.) A község határának egy agyagos
vízmosásában a Cervus elaphus E. fossilis agancstöredékeit talál
ták s hozták hozzám 1890-ben.
2
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• \ i . Arehaoologiai í>tos£lő. 1898. óvf. (XIII. köt.) 1—25. lapon. „A.
miskolczi palaeolith lelet".
* I'. HALAVÁTS GYULA: „Miskoloz városa, földtani viszonyai". Földtani
Közlöny, 1891. óvf. (24-ik köt.) 18 28. lapon.
E nevezetes lelet palaeolilli voltának igazolására nem csekély öröm
mel jegyezhetem ide dr. Mouiz HOEKNHS osztrák praehistoriciisnak a folyó
évben megjelent: „Der diluvialo Menseh in Európa" ez. becses művét, a
melyben HOEKNKS a miskolczi leletet is behatóan tárgyalja és korát a pa
laeolith korszak 2-ik fokát, képező „SolotréeiV-bo helyezi. Arch. Ért. 1908,
óvf. 891. lap.
3

3. Drág. (Kolozs m. almási. j . ) Gazdag lelőhelye a m a m miith-maradványoknak. A falutól dk.-re, a régi kolozsvári-út
balfelén egy délről éjszaknak lejtő s rn.-e. 4 500 in. hosszú,
5 -8 m. mély vízmosás ereszkedik le a drági patak medréhez,
melynek e tája a vízmosással együtt „Peren Podurilor" néven
ismeretes. A vízmosás stratigraphiai viszonyai a következők:
alál neogén mediterrán kék tályag, ezen diluviális, finom homo
kos sárga agyag s legfelül alluviális televényföld változó vas
tagságú üledéke. A vízmosás fenekén néhány év előtt az Elephas
primigenius Blum.-nak 2 teljesen ép, hatalmas nagy zápfogát
és egy agyarának lemez-töredékeit találták kiomolva, a melyeket
MEZEI JÁNOS drági műasztalos útján
megszereztem. A foggyö
kerek közül kiszedett tinóm homoktartalmú sárga agyagiszap
tanúsága szerint a leletek a középső rétegben feküdtek s annak
kétségtelen diluviális voltát bizonyítják. Dr. HONTZ KÁLMÁN egy.
m. tnr. birtokában is láttam 2 széthulló állapotú mammuth
zápfogat fekete lemezekkel és 2 drb. k.-b. 1 méternyi hosszú,
6 mm. vastag agyarlemez töredéket, a melyek más praehistoriai
és arehaeologiai leletekkel -— a mennyire a leihely megtudása
végett utána járnom sikerűit — szintén Drág vidékéről kerültek
Kolozsvárra. Ugyancsak Dragon a „Szócs" nevű határban is
találtak iiiammuthcsont-darabokra, a melyek azonban elkallódtak.
4. Magyar Nagy Zsombor. (Kolozs m.) SOMBORY LAJOS ú r :
es. és kir. kamarás, főrendiházi tag birtokában láttam egy hat
ágú Cervus elaphus L . agancsot, a mely az Almásfolyó med
réből került elő.
5. Kolozsvár. Vidékének diluviális üledékei igen gazdagok
ősemlősök csontmaradványaiban; a hol csak megbontották a
kő- és kavicsbányászattal a diluviális rétegeket, mindenütt jelent
keztek a negyedkori ősemlős-maradványok. í g y a bácsi-torokban,
a kolozs-monostori kőbányában, a Kővári-telepen, a Komáiban,
a Baross-téren, a Kövespad- és Külközép-utczában, a szamos
falvi nagy kavicsbányában feltárt helyeken. Nem lévén czélja
e közleménynek a már ismeretes palaeontologiai adatok egy
befoglalása, a következőkben csupán az általam följegyzett ada
tokkal kívánok beszámolni.
a) K-Monostori kőbánya. A térti ár rétegeket fedő diluviális

kavicsból egy a leomlásnál széttört Rhinoceros tichorrhinus
Fisch. zápfoga került hozzám 1890-ben.
b) Kőmáli út. Az unitárius ecclesia tulajdonát tevő kertben,
a kapu közelében nyitott kavicsgödrökből az 1889., .1890. és
189.1. években több faj ősemlős csontot hánytak ki a munkások
a felületre. Magam ottan megjelenvén, az Elephas primigenius
Blnm. foglemez törmelékeit, 1 lábszáresont kis töredékét, a
Rhinoceros tichorrhinus Fisch. fiatal állatnak 2 felső- és 2 alsó
állkapcsi ép zápfogát találtam a felületre kihányva. A fiatal
Rhinoceros fogak koronája a lekoptatásnak vagy lemajszolásnak
még csak kevés nyomait mutatják. Ezekkel egyazon időben
gyűjtöttem még a Bos. sp. izületi csontvégeit, 1 ugri csontot
(astragalus) és 1 csónakcsontot (os naviculare), a melyeknek
a species megállapítására irányuló pontos összehasonlítása nem
volt eszközölhető.
c) Baross-tér. Az újonnan épített vasúti állomás előtti hegy
oldal lemetszése földmunkálatai közben a felszíntől k. b. 3 m.
mélyen az agyagos-homokos diluviális párkányvályogban (Terrassenlehm) a, kavicsréteghez közel, a Cervus megaeeros Hai't.
koponyatöredékét, a két szarvcsap tőrészletével együtt találták
a munkások, inig a vályog alatti, Nummulites perforata tartalmú
diluviális kavicsból az Equus primigenius Mey. egy alsó áll
kapcsi ép (9 cm. h.) zápfoga, egy Bos sp. (pr.) szarvcsap töredék
részlete, valamint egy ismeretfen nagy emlős singcsont (nlna)
töredék darabja is kerültek birtokomba.
d) Külközéputczai kavics kőbánya. A. jelenlegi Honvéd-uteza
végén jobbról a diluviális terrasso egy szép nagy kavicsbányá
val végződik, a melyből már eddig is kerültek napvilágra negyed
kori ősemlősmaradványok; magam a munkásoknál egy Elephas
prímig. Uhun. lábszárcsont töredékét láttam és jegyezhetem fel
itten az ősemlősök gyakoriságának újabb adalékául. A párkányvályogból egy Equus caballus L. fossilis zápfogat registrálhatok.
6. Szamosfalva. (Kolozs m.) A község és Kolozsvár között
az áll. út baloldalán hosszan elhúzódó és a magy. kir. állam
vasutak tulajdonát tevő nagy kavicsbánya régóta nevezetes
lelőhelye az ősvilág régen elhalt lényeinek s csak az első ember
nyomai nem mutatkoztak még hírmondóul sem. A csontleletekben
Értesítő (torin.-liul.) szak, 1903.
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gazdag kavicsüledék 1888 óta szakadatlan és tüzetes megfigye
lésem tárgyát képezte s így a lö év alatt sűrűn tett kirándulások
folyamán úgy a diluviális üledékeknek őslénytani zárványait,
valamint az alluviális fedőrétegnek művelődéstörténelmi tárgyait
alkalmam volt megismerni és összegyűjteni, miáltal az eddig
innen ismert palaeontologiai adatoknak számbeli gazdagításán
kivűl még új adatot is van szerencsém közzétenni. Az általam
gyűjtött és meghatározott anyag a következő:
a) Elephas primigenius Bliini. Összesen 10 részint ép,
részint töredékes zápfogát gyűjtöttem időnként, de mindenkor
a kavicsrostáló munkásoktól ott a helyszínén szerezve. A leletek
egy része tulajdonomban van, míg más részét különböző tan
intézeteknek juttattam. Azt is meg kell e helyen jegyeznem,
hogy a fogak mindig egyenként fordulnak elő a kavicstelepben,
t. i. mint az állat elpusztulása után széthullt csontváznak a
Szamos folyó által a görgetegek közé eltemetett roncsai; éj)
mammuth vázak vagy legalább koponyák csakis a, löszben és
agyagban maradtak meg együttesen napjainkig, h) Rhinoeeros
tichorrhinus Fiseh. egy felső állkapcsi ép és 1 töredék zápfoga
meg egy más igen hatat állattól származó fog a kavicsból, c)
Bos sp.-nek '2±ő cm. rövid, az Ízületnél S cm. széles, zömök,
vaskos lábszárcsontja a párkány vályogból. <l) Equus primigenius
Mey. 3 ép felső állkapcsi, 1 alsó állk. őrlőfogat és 1 elkopta
tott zápfog töredéket gyűjtöttem a kavicsüledékből, e) Arctomys
Bobac Schreb. Ezen érdekes kis emlős állat legelső maradvá
nyait Kolozsvár vidékén a külső közép-utozai városi kavicsbányá
ban találták. Di'. Kocn A n t a l egyet. tnr. úr ismertette 188S-ban.
Majd az 1891. szept. havi saját gyűjtéseim alapján ismét meg
emlékezik róla s az 1891. dcez. 18-án tartott szakűlósen az illető
maradványokból ő példánynak fejváz-, törzs- és végtag csont
töredékeit mutatja be. Egyben kiemeli ezen gazdag lelet alap
ján, hogy ii „mai napság csak a, Kárpátok lánczától északra
ós keletre elferjedett érdekes őrlő, a jelenkort megelőzőleg
1
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L. l'j adatok a Kolozsvár vidéki diluviális fauna ismerőiéhez. Orv.term.-tud. Értesítő. 1888. évf. 1.'! 18 lap.
L. Orv.-torm.-tud. Értesítő. 1892. évf. 94 lapján.
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Kolozsvár vidékén és valószínűleg Erdély egész belföldjén,
tömegesen élhetett. ' Az alábbiakban kíizlendfi újabb Aretomys
leletek a legmeggyőzőbb módon bizonyítják a marmotának
Kolozsvár vidékén egykoron való tömeges elterjedését. Ugyanis
az 1901. év VI. havában az akkor folyamatban volt kavics
bányászat közben nagyobb tömegű párkányvályog bontatván le,
a földön heverő vályogtuskókból a marmotának számos csont
maradványát sikerűit összeszedni. Ugyaz 1891., valamint az 1901.
évi gyűjtéseim anyagát egybevetettem s abból az állategyedek
számát jelző vázrészeket kii lön válogatva a következő eredmény
hez jutottam: Aretomys koponya volt = 15, alsó állkapocs = 4 4
Ebből pedig jobboldali = 24, baloldali = 20 állkapocs s e szerint
tehát 2-1 individuum ; miután azonban a baloldali állkapcsok
sem mind párosak a jobboldaliakkal, világos, hogy legalább 30
állat bibét képviselve a esontmaradványokban. Tekintetbe véve
pedig, hogy a már évtizedek óta szorgalmas művelés alatt álló
nagy vasúti kavicsbánya egyéb helyein is csapatosan éltek egy
koron a kérdéses állatok, világos képet nyerhetünk a fossilis,
dombvidéki marmotának Kolozsvár vidékén való elterjedéséről.
A mi a vázrészek rétegtani fekvését illeti, azt csak a legutóbbi
(1901. VI. 22.) gyűjtésem alkalmával figyelhettem meg szemé
lyesen, mivel a korábbi anyagot már mind csak másodlagos
fekvőhelyről szedhettem össze; a jelzett időben a marmotának
némely vázrészeit még az eredeti fekvőhelyen a földiáiban
találtam a kavicsos, homokos párkányvályogba betemetve, a hol
a következő rétegviszonyok voltak észlelhetők : homokos telovényföld = 80 cin., alatta párkány vályog = 130 c m , ezalatt a
kavicstelep. A csontok a felszíntől 150 -200 cm. mélyen feküd
tek s helyzetükből kétségtelen volt, miszerint az egész állat
váza lett eltemetve s csak később a falbontáskor hullottak
ki a hiányzó csontdarabok. A koponyák üregeibe betolúlt,
valamint a többi csontokra is rátapadt anyag mind párkányvályog volt, a mi helyenként, az utólagosan beszűrődött és lera
kódott szénsavas mész által a kavicsszemeket és csontokat
összetartva kőkeménységű mészmárga concretiokat képezett.
1

A legkifejlettebb 2 koponyának hossza = 10 cm. s ugyan
ennyinek találtam egy idős mezei nyúl (Lepus timidus L.) ko
rt*

ponya hosszát is, a miből következtetni lehet az állat nagysá
gára és termetes voltára. Érdekes még megemlíteni, hogy az
állkapcsok a legkülönbözőbb korú és í'ejlődésű állatoktól ered
nek ; a 8 i-m. hosszú, fejlett, vaskos példányok mellett ott talál
juk a rnármota kölykök 4 4 ' 5 cm. h. fiatal, állkapcsait is, a
melyekből még a íogak sincsenek előbújva. Végűi az állatok
korát illetőleg magam is arra a, tapasztalatra jöttem megfigye
léseim közepette, hogy a földi üregekben tanyázó ezenmarmoták nem diluviális korúak, de mindenesetre a diluviumot kö
vető ó-alluviumban éltek és pusztultak ki itten véglegesen.
f) Spalax fyphlus Pali. A marmotával együtt a diluviális
párkány vályog törmelékei közül gyűjtöttem ezen szintén nevezetes
emlős állatkának felső állcsont töredékét (os maxillarc sup.),
az alsó, haloldali ép állkapcsát a jellemző 3 hengeres moláris
és 1 incisivus foggal s a jobboldali szóttört állkapocsnak csupán
1 ineisivusát. Ezen érdekes adattal csak újólag bizonyíthatom
a Spalaxnak történelem előtti korát Erdély felföldjén, a mint
ezt már a boneznyiresi „Válea Hol cserági" és a szamosujvári
„Petris" őskori telepekről közölt 2 adat is elég meggyőzően
igazolta.
g) Crieetus frumentarius Pali. Ugyancsak a párkány
vályogból került ki 3 alsó állkapocs töredékes darabja.
h) Arvicola arvalis Pali. Egyetlen alsó állkapcsát láttam
ÍI vályogba temetve.
7. Apahida. (Kolozsm.) Az általam itten 1900-ban fölfede
zett és felásatott k a Tene-kori nevezetes sírmező területén,
részint a sírok urnáiban, részint azokon kivűl többször akadtam
Spalax maradványokra, a melyeket mint a sírmező terrasseának
egykori lakóit s most subfossilis lényeit érdemes lesz kétezred
éves sírjaikból felidézni s a hazai őslénytan számára is értéke
síteni. Az 1900. III. 28-án feltárt sír urnájából a felszíntől 120
cm. mélyen 2 teljes Spalax-esont vázat találtam. - 1900. IV.
4-én a. kavics-rostáió munkások egy próbagödör lemélyítése
közben a, felszíntői körűl-belűl 5 deciméter mélyen 1 teljes
1
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I.. A „Valiul Hólesői-ági" őstelop Boncz-Nyires halárán. Orv.-torm.tud. értesitő. 181)5. évf. ,'U- 35 1. 4. sz. a,, és a „Potris"-i őstolep Szamos
ujvári, lll-ik közlemény. Arcli. Értesitő. 1901. évf. 2211 I. 9. sz, a.

csontváz részeit szedték ki az ó-alluviális torrasso tele vényé
ből. — Ugyanezen év április hó 27-én kiásott sírkatlan fene
kéről, iizaz a felszíntől 1*9 méter mélyről került elő az urna
cserepeinek társaságában I alsó állkapocs és 2 ezombcsont. (Teljes
csontváz volt-e?) Végűi az Erdélyi Múzeum-Egylet költségén
végzett arch. ásatás vezetése alatt az 1900 XI. 6-ikán ásott sír
nak ép és szokatlanul nagy urnájában találtam ismét 2
Spalax teljes csontvázrészét, a felszíntől 135 cm. mélység
ben. - A jelen alkalommal a tények egyszerű feljegyzésén
kivűl nem tehetem fejtegetés tárgyává azon érdekes kérdést,
hogy vájjon véletlenül kerűltek-e be a sírokba, ezen állatkák,
vagy pedig mint egy esetleges kelta Spalaxcultus jelenségeit
van alkalmunk bennök szemlélhetni. Annyi azonban minden
esetre kétségtelen tény, hogy a Spalax A paliida területének
történelem előtti korában sokkal gyakoribb volt, semmint ezt
napjainkban észlelhettem.
1

8. Ssamosújvár. a) A Kis-Szamos folyó fő- és iiiellékvölgyeinek ó-alluviális üledékeiből az időnkénti árvizek a, Cervus
elaphus fossilis-nek számos agancstöredékét mossák ki a Szamos
folyó kavics szigeteire. De ezeknél jóval nagyobb azon agancs
daraboknak a száma, a melyek mini a. prachistorieus ember
vadász zsákmányai jutottak az őskori telepekre különféle eszkö
zökké való feldolgozás ezé íjából, lí helyen csak a „Petris" nevű
őstelepet kívánom felemlíteni, a honnan eddig m. e. 40 drb.
agancs töredék került elő ősemberi leletek társaságában. A
szarvast a rómaiak is nagyban vadászták és agancsait, szívesen
feldolgozták; a szamosújvári római eastclliun környékén nem
ritkán lehet találni megmunkált és emberi kéz munkájának nyo
mait magukon viselő agancsdarabokat, b) A római tábor keleti
falvonulatának 1901-ben eszközölt felásatása közben kihányt
csontok között a Spalax typhlus Pali. egy alsó állkapcsa is for
dult elő. (Adat a, Spalax régebbi elterjedéséhez Erdélyben.)
9. Szent ügyed. (Szolnok-Doboka m. Kékesi j.) A Tcusora
határban 1895. táján egy Elephas primigenius Uhun. zápfog
1

I.. Adatuk a, Spalax lyplilug I'all. életének és előfordulásának isme
retéhez. „A természet" VI. évi. IX. sz. :i (> lapon.

faláltatott, a mely D R . TEMESVÁRI- .JÁNOS szamosújvári áll. főgym.
tan. birtokába került.
10. Meleg Földvár. (U. ott.) A Dealu H a n o i i nyugati olda
lár) fekvő „Buduroj" völgyben Elephas primigenius Blum. alsó
állkapocs ós járomcsont töredékeit, 2 zápfogat s több ily lemezforgácsot mosotl ki a víz 1890. év tavaszán. Ugyanezen évnyarán voltam a lelőhelyen s az árok végén fölhalmozott
iszaphordalékban egy mammuth alsó állcsont töredéket, 0 drb.
maminuth zápfog forgácsot, 1 ép, 10 cm. hosszú, felső
állkapcsi és 2 töredék Equus primigenius Mey. záplogat, 1 Bos
primigenius Hoj. felső állkapcsi zápfogát gyökerei nélkül ós 2
drb. lábszárcsont töredéket gyűjtöttem. DK. MÁRTONÉI tnr. úr fel
vetette azt a kérdést, „hogy honnan kerültek ki tulajdonkép e
csontok, a sárga, vájkos agyagból, vagy a zsíros fekete huniusból ?
E kérdésre módomban van a feleletet itten megadni. Az általam
gyűjtött mammuth állkapocsnak szivacsnemíí csontbél üregeiben,
valamint a fogtöredékeknek lemezei, úgyszintén az Equus és
Bos fogaknak korona redői között és gyökerű regei ben is a dilu
viumot képviselő sárga vájkos agyagot találtam erősen beiszapolva, humustól mentesen, a miből következőleg a leghatározot
tabban vallhatom a sárga, agyagüledéket az ősemlőscsontok ere
deti fekvőhelyéül. A diluviális ősemlős maradványok különben
is, ha nem kavicstelepben, úgy a lősznemű sárga, agyagokban
szoktak előfordulni, a, mire a, jeleidegi közleményem is több
példái, szolgáltathat.
1

11. Szász Új Ós. ({'. ott.) A dési múzeumban EUOSEY
körjegyző ajándékából egy ép mammuth zápfog van,
melyet Szász l'j ü s község „Gáborpatak" nevű medrében talál
tak \l885-ben.
12. Tordai hasadék. A ílesdát patak jobb partján, a hasa
dék Torda felőli végének közelében, a patak szintje fölött ni. e.
180 méternyi magasan a hasadék legnagyobb és legszebb bar
langja, a 75 in. hosszú, 22 m. legnagyobb szélességű ós 0 20
m. magas boltozató, általam „Nagy b a r l a n g i n a k nevezett
sziklaüreg tátong I-]. K . — D . Ny. irányú hossztengelyével. E
LÁSZLÓ
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barlangnak az 1897. ós 98. években eszközöli felásatása által
a barlang fenekének praehistorieus eulturrétegóből előkerült,
konyhahnlladékesontok között a Castor fiber L. két
külső
területén szép piros
metszőfogát találtam, a mely jelenleg
hazánkra nézve fossilis állatfaj kétségtelenül, mint ősemberi
vadász-zsákmány jutott be a barlang fenekére.
13. Maros Lelcencze. (Torda-Aranyosai.) A Maroshid köze
lében, a folyó jobbparti omlásos falában, ősrégészeti kutatás
közben, a eultu rréteg alatti kevéssé oekor-rozsdás Maros-homok
iszap üledékben Spalax typhlus Pali. csontmaradványokat talál
tain 1898. évi nov. 6-án. A 6—8 m. magas, meredek partfalban
a felszíntől 80 cm. mélyen egy szétesett Spalax koponya feküdt,
mig kissé odébb 11 dem. vastag culturtelepülési réteg alatt, a
felszíntől éppen 2 m. mélyen egy másik koponya volt beágyazva
az összeálló homokiszap üledékbe. Az állat egész testű oda, lett
eltemetve, de sajnos! csontváza, az omlással együtt már előbb
aláhullván, csak a koponya és alsó állkapcsa maradtak meg
eredeti fekvőhelyükön. A koponya egy erőteljes, jól kifejlett és
a recens állatnál jóval nagyobb, idős állattól származik. Hossza
az orrcsont, végétől az öreglik két bütykéig=f)5—66 mm., leg
nagyobb szélessége pedig a járomcsontok külső ivei között, =
46 mm. Ockersárga színe, a csont anyaga s általában fossilis
kinézése mind azt vallják, hogy már régen feküdt eltemetve
a, partüledékbe; bár a, réteg korát nem dönthetem el ez idő
szerint, vájjon diluviális-e vagy alluviális? annyit azonban
kétségtelenül állíthatok, hogy e Spalaxok a történelmet meg
előző időben éltek, mivel éppen felettük egy római, vagy rómaikori barbarus település terül el fél kilométernyi bosszúságban.
S az előfordulási mélység is jelentős körülmény a, korkérdésben,
mivel az élő Spalaxok ez irányú tapasztalataim szerint 2 m.
mélyen a talaj felszíne alatt nem szoktak tartózkodni s hihetően
az alluviális televényföld egész vastagsága (11 dem.) az állat
elpusztulása után települt le az alatta levő homokiszap üledékre.
A mi magát az állatnak faját (species) vagy ennek változatát
(variatio) illeti, azt csakis a recens és más fossilis Spalax fajok
kal való rendszeres összehasonlítás által lehetne biztosan meg
állapítani, azonban úgy ezt, valamint az érdekes koponyának

pontos leírásátés ler ajzolását is zoológiai szakombor számára
kell föntartammk. Addig is, míg erre alkalom nyílik, tekintsük
e maradványokat a, hazai Spalaxok legközelebbi ősének, mely
től a Spalax typhlus Pali. leszármazott.
14. Arany. (Ilunyad m.) Az itteni nevezetes augitandosit
hegy és a, község között egy diluviális terrasse húzódik el a
hegy lábánál a, község felett. Az 190.3. év őszén az aranyi
ősemberi telepet tanulmányozván, a hegy W . lábának a zsidó
temető mellett leereszkedő szekérút jobboldali lejtős szántóföldjei
felületén az Elephas primigenius Blura zápfog-lemez töredékeit
találtam a szürkés-sárga agyagföldből kiszántva.
15. Bolya ridéhc? (Nagyküküllő m.) Magyar-Nagyzsombori
SO.MKOUY EAJOS úr esász. és kir. kamarás, főrendiházi tag birto
kában láttam egy Elephas primigenius Blum. zápfogat és egy
44 cm. hosszú s tövén 35 cm. vastag Bison priscus ( I I . v. Mey.)
szarvcsapot, a melyek a nagy mathematikus bolyai BOLYAI professor gyűjteményéből kerültek Sombory úr tulajdonába.. A csap
belső üregében a neogén tályaghoz hasonló sárgásszürke színű,
palás agyagot találtam beiszapolva, mini a mely üledékben
eredetileg feküdt a szarvcsap.
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Dr. Korai ANTAL egyetemi tanár már 1875-ben állította,
volt össze az addigi irodalmi adatok, az erdélyi múzeumban, a
szebeni természettudományi társulat és a Bruekenfhal-íéle gyűj
teményekben, valamint Erdély több tanintézetének gyűjtemé
nyeiben levő anyag alapján az erdélyi ősemlős maradványok
első jegyzékét a leihelyek szerinti sorrendben leírva. Ennek 4
pótlékán és számos apróbb közleményen kivűl Téglás Gáboriéi
is jelent meg egy pár idevágó közlemény, míg a Magyar Or
vosok és Természetvizsgálók 1890. aug. 16—20-ig Nagyváradon
tartott XXV. vándorgyűlésén ismét dr. Korai ANTAL professzor
értekezik ..Erdély ősemlőseinek átnézető" czimen rendszeres
csoportosításban. E dolgozatában kiemeli a szerző, hogy „az erdélyi
1

A koponyát már időköziién beküldöttem dr. MKIIW.V LAJOS magy.
nemz. muz. zoológusnak, a ki a hazai Spalax fajokról írandó tanulmányá
ban tüzetesen fogja ismertetni.

ősemlős maradványok előfordulásának adatai hűségesen föl
vannak jegyezve." Midőn tehát az ősemlős újabb leleteket c
közleményben összefoglaltam, ennek a hűségnek akartain foly
tonosságát megtartani a hazai őslénytan számára.
Igénytelen szerény közleményemet végűi azzal a, felhívás
sal zárom be, hogy mindazok, kiknek birtokában ősemlős cson
tok vannak, vagy a kik ilyen maradványokról tudomással bír
nak, szíveskedjenek az illetékes szakemberek útján közzétenni
az azokra vonatkozó őslénytani adatokat, hogy mennél nagyobb
számú adat álljon rendelkezésére a magyar tudománynak.
Minden egyes — kevésbbó jelentékeny - adat v is tudományos
értéket képvisel, esak a lelőhely és a lelet előfordulási körül
ményei legyenek lelkiismeretes gonddal följegyezve.

