
4, Jelentés az 1900, évben fosszil emlősöknek a m. kir, földtani 
intézet részére való gyűjtése ügyében kifejtett tevékenységről,

Dr. P ethő  ÖYULÁtól.

A nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi miniszter úr kegyes intéz
kedéséből a jelen év nyarát oly nagyobb körútra fordítottam, a melyen 
egyrészt becses anyagokat —  főképen ősvilági emlős állatok maradvá
nyait —  óhajtottam gyűjteni a kir. földtani intézet múzeuma és speciális 
tanulmányok számára, másrészt pedig személyes érintkezést és jóakaraté 
támogatást keresve a nevezetesebb, reánk nézve a magyarországi ősemlős 
fauna tekintetében igen fontos lelethelyek birtokosaival, vagy intéző 
egyéneivel: az eddig szerteszét hordott maradványoknak a tudományos 
kutatás számára leendő megmentését óhajtottam biztosítani.

Igyekezetemet mind a két irányban örvendetes siker jutalmazta, úgy 
hogy gyűjtő-körutamat, melyből csak november 6 -án tértem vissza végle
gesen Budapestre, teljesen kielégítőnek nevezhetem.

A fölkeresett lelethelyek a következők voltak:
1. Oncsászai barlang. Kellő kizsákmányolására tizenketted magam

mal indultam, ideértve 10 munkás embert és 9 lovat, hogy ez expeditióval 
az 1400 méternél magasabb havast meglakhassam. Gyűjtéseim eredménye 
barlangi medvecsontokban igen bőséges, az anyagot 6  ló zsákokban és 
6  ember kosarakban hozta le Biharfüredig. E gyűjtés alapos fölvilágosítást 
adott a barlang diluviális faunájáról s több róla már évtizedeken át elter
jedt téves véleményt oszlatott el.

2. Fericsei barlang. Ez az iszonyú vad, őseredeti kuszaságban heverő 
szikla torlaszokkal teljes barlang faunája tekintetében távolról sem felel 
meg régi hire-nevének.

3. Meziádi barlang. Három napi bejárás után kitűnt, hogy e remek 
barlang sokkal nagyobb és szebb, mint eddig hittük. Messzeterjedő rejtett 
folyosói vannak bámulatos szépségű és üdeségü cseppkőalakzatokkal, 
melyek millió gyémántkristályként verik vissza a stearin-fáklyák fényét. 
Valóságos földalatti labirinthus, szűzi érintetlenségü csarnokokkal, melyek
ben rajtunk kívül hihetőleg még sohasem fordúlt meg emberi lény. Fauná
járól igen keveset tudtunk s az is kétes adat volt. Most azonban sikerült 
benne egy óriási csonttemetőt felfedeznem, melynek kizsákmányolása más 
alkalomra vár, jóllehet most is igen szép példányokkal gyarapította gyűj
téseimet.
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4. Vaskók-Kirnp. A megindult márványbányászat több ponton föl
tárta a triasz-meszet s egy-két becses fölvilágosítást adott a rétegek minő
ségéről és telepedéséről. Számbavehető új kövületet azonban nem szolgál
tatott. Mintakoczkák az intézet múzeuma számára az intézőség szives 
Ígérete szerint készülőfélben vannak.

5. Baróth-Köpecz. A lignitben előforduló plioczénkori ősemlőscson- 
tok rendkívül becsesek. Eddig is került belőlük intézetünkbe, de legnagyobb
részt széjjel hordták a tudomány nagy kárára. Ezentúl —  mint már az 
azóta érkezett két példány is tanúsítja —  az igazgatóság lekötelező szíves
ségéből hozzánk fognak beküldetni.

6. Sepsi-Szt-Györgyről, a Székely Nemzeti Múzeumból tanulmányi 
kölcsön anyagot hoztam magammal s azon felül egy széthullott mastodon- 
fog- és agyarleletet, melyet kellő preparálással sikerült részben megmente
nem és összeállítanom.

7. Pesterei « Ig r itz »-barlang Bihar megyében. Teljesen ki van rabolva. 
A  csontoskatlan fenekét csak nagyobb munkaerővel lehetne föltárni. Jelen
leg 5 emberrel harmadfélórai ásatás után csak nagy keservesen sikerült 
30 drb medvecsont-töredéket gyűjtenem, de közte egyetlen állkapcsot sem 
s csak nehány törött fogat!

8 . Tataros. Az aszfaltos homokból kevés, de becses kövületet kaptam 
(plioczénkori ősemlősök maradványait). A további leleteket intézetünk 
számára biztosítottam. Az ipartelep nyers és mesterséges termékeiből a 
műszaki igazgatóság azóta teljes sorozatot küldött múzeumunk számara.

9. Az ecsedi láp környékéről, egykori területéről, próbafúrások profil
ja it és anyagát helyezték rövid időn kilátásba. Az egykori lápterület érde
kes tapasztalásra adott alkalmat.

10. Győrben, a Rábaszabályozás alkalmával kikerült diluviális 
ősemlősökből nehány szép darabot hoztam magúmmal, a többinek bekül
dését pedig a választmány elhatározása utánra ígérték. (Beérkeztek.)

11. Zala-Égerszögen, a közeli szőlők egyik mélyútjá ól, homokos 
löszből mammuth-csontok kerültek ki. Ezeket (czombcsont, alkarcsont, 
agyar- és lapoczkatöredékek) magammal hoztam; de az állat többi csontváz
részének kiásatásáról a neki eredt őszi esőzések miatt (okt. 27— 31) ez 
alkalommal le kellett mondanom.

Ugyancsak az esőzés hiúsította meg a bötefai (zalaegerszegi szom
szédság) ásatást is s az igen előhaladt idő a programra némely pontjának 
(Szádok, Nyitra vármegye, Ettes és Ajnácskő, Nógrád vármegye) bevégzését.

Mindezekről lesz szerencsém a körutat tárgyazó egyes jelentésekben 
tüzetesen és érdemlegesen számot adni.


