
A Tisza-meder
jégkorszakbeli őslénymaradványai

ÖSLÉNYCSONTOK SZAGGATJÁK A HALÖT
Hej, halászok, halászok,
Mit fogott a hálótok .;; ?

— tennénk fel a kérdést sokszor a hálóhúzó tiszai halászoknak borongós dal-
lamú tiszai népdalunk szavaival. Erre bizony gyakran igen nehéz válaszolni halá-
szainknak a megfogyatkozott halbőségű Tiszánál. A húzást alig alig kíséri öröm.
Néha még az örömöt is megkeseríti az, ha olyan valami kerül a hálóba, ami azt meg-
rongálhatja. Legtöbbször ez az eset akkor, midőn a fenékháló hatalmas csontmarad-
ványokat húz ki az örvényből. A Tisza kanyarulatainál, ahol a középszakasz-jellegű
folyó az alföldi lösztáblá'k szegélyeit mossa, ahol a meredek partok a folyó alámosó
munkája következtében minden áradáskor pusztulnak, a folyó hullámai gyakran
megzavarják egy-egy ősi állat nyugvóhelyét. A lösztáblák sárga földrétegei a cson-
tokat éppúgy megőrzik és konzerválják, mint az állandóan fagyott területek talajjege.

A Tisza szabályozási munkáival feltárt új mederrészek, a sodorvonal-változá-
sok következtében néhol változó, aiámosott partok sok maradványt szolgáltatnak.
Különösen a tószegi kanyarulatnál levő, Királyszirt nevű partrész környékén, továbbá
Tiszaug déli-részén, a bacskiskunmegyei Szikrával érintkező fordulónál levő örvények
valóságos gyüjtőmedencéi a löszpartokból bemosott ősállati csontoknak. De ezenkívül
még legalább 16 helyet ismerünk a megyében, ahonnan maradványok kerültek elő.

A halász régen talán káromkodva dobta félre a haszontalannak hitt zsákmányt,
vagy — mint az egyszeri tiszaugi halász — a gyönyörű ősgímszarvaskoponyát aprófa-
vágásra alkalmas tőkének használta, s közben nem is gondolt arra, hogy a leletnek
a tudomány szempontjából értéke lehet. Esetleg a falu néhány öreg mesemondóját
ejtette gondolkodóba, és erősítette meg a mesékben szereplő óriások egykori létezé-
sében. Ma már tudják halászaink, hegy a maradványok valamikor régen ezen a terü-
leten élt, de azóta kipusztult hatalmas állatfajták egyedeinek csontmaradványai,
amelyek értékesek a tudomány számára. Ma már előfordul, hogy értesítik a leletek-
ről a múzeumokat, és t tudományos gyűjtőközpontoknak felajánlják a kihalászott ma-
radványokat. A szolnoki múzeum is sokat köszönhet annak az együttműködésnek,
amely a szolnoki halászszövetkezet tagjai és a múzeum vezetője között fennáll. Külö-
nösen Kovács Béla és Nagy Miklós halászmesterek járnak elölő jó példával.

ELÉNK TARUL A FÖLDTANI NEGYEDKOR ÁLLATVILÁGA

Azok a kőzetrétegek, amelyekből az ősállati maradványok előkerülnek, a Föld
negyedkoránaki pleisztocén korszakából, a jégkorszakból származnak. Hazánk területe
jaz előnyomuló jég által borított vidék déli jégmentes szegélyterülete volt, ahol a
hidegebb, száraz időszakokat (az ú. n. glaciálisukat) enyhébb, nedves, (interglaciális)
időszakok váltották fel. Alföldünkön ebben az időben a harmadkorvégi beltó-rend-
szer nyomait már csak egyes mocsaras, vizenyős területrészek jelzik. A jégkorszak
vége felé hatalmas portömegek rakódnak le, ebből alakulnak a löszfelszínek. Hazánk
területén a pleisztocénben a hűvös éghajlatnak megfelelően olyan növényvilág alakult
ki, mint ma a hegyekben 2000 m. tengerszint feletti magasságban van. Az éghajlati
változásoktól függően: sztyeppnövényzet, fenyőfélék (cirbolya), emellett mocsári
növényzet, sőt más erdei növényzet is.

Az Alföld szegélyein elterülő hegyek barlangjaiban, ahová a hideg elől húzó-
dott be, az ősember kemény küzdelmet folytat a barlangi ragadozók legveszedel-
mesebbjével, a barlangi medvével. Vadászkirándulásai alkalmával azonban felkeresi
az Alföldet is és az emberi fortély eredményes eszközeivel igyekszik elejteni a síkság
hatalmas növényevő állatait. A jégkorszak folyamán a moustéri (Subaíyuk-barlang),
a solutréi (Szeleta-barlang), az aurignaci (Istállóskői-barlang), majd a magdaléni kul-
Uira fokán, (pilisszántói, Puskaporos és remetehegyi kőfülke) álló ősember élt hazánk
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Mammut (Ábel szerint).

területén. Az ősember így természetesen kapcsolatba kerülhetett azokkal az őslények-
kel, melyek maradványait ma a Tisza hordalékában találjuk meg.

A Tisza hordalékanyagából leginkább hatalmas gerincesek csontjai kerülnek
gyűjteményekbe. Ilyen a mammut, a jégkorszak hatalmas elefántfajtája; az erős
támadófegyverzettel rendelkező gyapjas ősorrszarvú; a nádasok, mocsaras területek
és bozótos hegyoldalak pompás fejdíszű lakója, az óriásszarvas; mai szarvasunk
elődje, a kihalt ősgímszarvas. A füves területeken őstulok- és ősbölénycsordák
csábították vadászatra az ősembert. Ezek a leggyakoribb leletek. De a Tiszából jávor-
szarvas, ősló, kecske és ritkábban más ősi állatok maradványai is előkerülnek.

Testalkatra leghatalmasabb közöttük a jégkor-
szak őselefántja, a mammut (Elephas primige-
nius). Maradványai folyók medréből kerülnek
elő leggyakrabban, de az Alföld más részein is
felszínre kerültek alapozási, mélyépítési mun-
kákkal kapcsolatban. Hazánkban teljes csont-
vázat csak a Dunántúlon, a Zalaegerszeg mel-
letti besnyői szőlőkben találtak. Megyénkben
Fokoru mellett a Tiszából került elő egy ép
koponya, amelyet azonban a fővárosba vittek.
A szolnoki múzeum tulajdonában egy fiatal
állat koponyája látható, amelyet Bozóki Sándor
szolnoki halász juttatott el Hild Viktor arche-

ológusnak, az ő gyűjteményéből került múzeumunkba. Az állat elszórt csontjai —
fogak, csigolyák és más egyes csontdarabok — csaknem minden iskolai szertárban
megtalálhatók. A szolnoki múzeumban az állat rendkívüli méreteire mutat néhány
hatalmas csontdarab, amelyek között megemlíthetünk egy 32 cm hosszú és 17 cm
magas zápfogat, egy 2 m. hosszú töredékes agyarat, egy másik 22 cm átmérőjű agyar-
töredéket és egy 102 cm hosszú lapockacsontot egyéb csontokkal együtt. Sajnos,
bármennyi is ezeknek a csontmaradványoknak a száma, nem elégségesek arra, hogy
belőlük az állat képét magunk elé tudjuk idézni. Hogy mégis ismerjük a mammut
szervezetét, azt annak köszönhetjük, hogy Szibériában a berezowkai és sanga-jurachi
mammutleletekét — amelyeket csaknem teljes épségben jégbefagyva találtak — a
tudósok teljesen megvizsgálták és feldolgozták. Ismerjük az állat külső és belső szer-
vezetét, táplálékát, sőt a biológiai vérreakció segítségével rokonságát is. Megállapí-
tották, hogy közelebb áll az indiai elefánthoz, mint az afrikaihoz. A mammut átlagos
magassága 3— 3 és fél méter volt. Félköralakban bekunkorodó, éppen azért támadásra
nem alkalmas agyarainak súlya átlagban 40—80 kg. Testét a hideg éghajlathoz való
alkalmazkodás következtében 45 cm hosszú bozontos szőr borította. Táplálékát pusztai
füvek és fenyők fiatal hajtásai képezték. A raktározott zsiradékanyagot hatalmas
zsírpúpjában tárolta a sanyarúbb időkre. A középeurópai mammut a szibériainál
nagyobb vállmagasságú sztyepplakó állat volt. Kretzoi Miklós vizsgálatai kimutatták,
hogy a hazánkban élt mammut fajilag nem azonos a középeurópaival, annál rövidebb
vállak, kurtább lábak jellemzik, és egész testszerkezete arra mutat, hogy a mi
mammutunk nem volt a füves puszták lakója, hanem az alföldi nyirkos, mocsaras
erdőkben élt.

A jégkorszak magánosán kóborló vastagbőrű allata volt az otromba gyapjas
ősorrszarvú, (Coelodonta antiquitatis). Életmódja hasonló lehetett a mai afrikai orr-

szarvúéhoz. Csontjai rendszerint elszórtan
kerülnek elő a Tiszából. A szolnoki mú-
zeumban lévő koponya a felső állkapocs
fogazatával ellátott, 78 cm hosszú. A szol-
noki Tisza-híd építésénél a hídépítő mun-
kások a Tisza háború utáni igen alacsony
vízállásánál egy ennél jóval nagyobb mé-
retű gyapjas orrszarvúkoponyát találtak. A
leletet annak idején (1947) beszállítottam
a gimnázium szertárába. Néhány nap múlva
azonban az egyik hídnál dolgozó egyén a
leletet visszakövetelte és eladta az egyik

Gyapjas orrszarvú (Osborn szerint).

budapesti múzeumnak. így ez a szép lelet is elkerült megyénkből. 1952-ben Tisza-
füreden is kihalásztak egy koponyát, amelyet szintén Budapestre adtak el a halászok.
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Az állat eredeti formájának megismerésében nagy segítségünkre van az a lelet, ame-
lyet Lengyelországban Starunia mellett földi viaszba ágyazva találtak. Jellemzi az
elcsontosodott orrsövény, továbbá a koponya elején két tülök, amelyek közül az első
24 cm hosszú. Az állat testét 6 cm hosszú szőr borította, s a váll táján itt is meg-
találjuk a zsírpúpot. Magassága másfél-két méter között lehetett.

Az óriásszarvas (Megaceros) a jégkorszaknak pompás agancsú hatalmas nemes-
vadja volt. A szolnoki múzeumban csupán
egy agancstöredék emlékeztet erre az állatra.
Két-három méter szélességet is elérő hatal-
mas agancsa nem tette számára az erdőt
alkalmas élettérré, valószínűleg a bokros,
bozótos hegyoldalokon és az Alföld mocsaras
vidékein, nádasaiban tanyázott. Igen értékes
az 1906-ban talált tiszaugi lelet, amelyet meg-
rongált állapotban kapott meg egy magán-
gyűjtő. A koponya helyét nem tudjuk.

Az ősgímszarvas (Cervus elaphus fossilis) a mai erdei gímszarvas őse. Agancs-
maradványai a szolnoki múzeumban szintén megtalálhatók.

99 Cm.

Öriásszarvas koponyája (Kayser szerint)

Üsbölénykoponya a szolnoki múzeumban
(1952. Martfű)

Az ősbölény (Bison priscus) a füves puszták állata volt. Életmódja tehát az
amerikai bölényére emlékeztet. Az erdőlakó európai bölény is az ősbölénytől szárma-
zik. A martfűi halászok 1952-ben fogtak ki egy 99 cm szarvtávolságú bölénykoponyát.
A boltozatos koponyán levő viszonylag rövid szarvak félkör alakban hátra és felfelé
irányulnak. A tószegi királyszirti lelet (1953) némileg eltérő szarvállású. A 131 cm

4li cm.

Ösbölénykoponya a szolnoki múzeumban
(1953. Tószeg — Királyszirt.)

távolságban levő szarvvégek nem felfelé, hanem inkább lefelé irányulnak. Viszont
a boltozatos koponyatető itt is elárulja, hogy bölénnyel van dolgunk. A jégkorszak
végén kipusztuló ősbölényt az európai bölény váltotta fel. Ma már ez is a kipusztuló
állatok közé sorolható. Az 1951-es statisztika szerint mindössze 142 volt a számuk.
A legtöbbet Lengyelországban, a Szovjetunióban és Svédországban találjuk, ahol vé-
delem alatt állnak. A különböző állatkertekben is akad néhány európai bölény, így



van a budapesti állatkertben is. Hazánkban valamikor közönséges vad volt. A bako-
nyi és erdélyi bölényvadászatok híresek voltak. Az utolsó bölényt a Kárpátok me-
dencéjében, Erdélyben, a Kelemen-havasok alján 1790-ben lőtték le.

A jégkorszakot túlélte az őstulok (Bos primigenius) is, amelyet sokáig összeté-
vesztettek a bölénnyel. A mellékelt rajzokon jól látható a koponyalkatban lévő
különbség. Hazánkban a honfoglalás előtti időkben nagyon közönséges volt. Kipusz-
tulásának időpontját nem tudjuk. Lengyelországban csak a XVI. században pusztult

22 cm.

Scnt.

UJ
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Töredékes őstulokkoponyák a szolnoki múzeumból. ; ,
(1925. Alattyán. — 1949. Szolnok).

el. A szolnoki múzeumban levő koponyák nagyon töredékesek*. Szarvai általában
vékonyabbak és hosszabbak, a koponya pedig megnyultabb, mint a bölényé. A kopo-
nyatető lapos és a szarvak magasan ágaznak el. Az ősember ezt is táplálékul hasz-
nálta és talán a legkönnyebben ejtette el. Ez az őstulok tekinthető minden európai
szarvasmarha ősének.

Ezek az őslények voltak a jégkorszakban élt ember kortársai. Életük közvet-
len hatással volt az ősember életére, mert a ruházkodás, eszközkészítés és táplálék
szempontjából az ember az állatvilágra rá volt utalva. Az emberi társadalom fejlő-
dése szoros kapcsolatban van a szükségletek beszerzése terén az állatvilággal, és
ebben rejlik az ősállati élet tanulmányozásának rendkívül nagy jelentősége.

MIT JELENTENEK A LELETEK A TUDOMÁNY SZAMARA?

A földtani negyedkorból származó gerinces ősállatok fontosságára a Magyar
Tudományos Akadémia rendezésében tartott alföldi geológiai kongresszuson 1952-ben
Kretzoi Miklós, a negyedkori gerincesek legkiválóbb ismerője hívta fel a figyelmet.
Ugyanis a geológiai negyedkorral az Alföld történetében új szakasz kezdődik. A geo-
lógiai harmadkor tengere beltengerré, majd kiédesedve tóvá, később beltó-rend-
szerré vált a harmadkor végére, s a negyedkorban már a feltöltődés olyan mérvű
volt, hogy a rétegek meghatározását a tengeri rétegekben jórészt megtalálható puha-
testű maradványok alapján már nem lehetett biztosítani. Ott, ahol kiédesedő vizű
tó, mocsár, folyóvízi, vagy szárazföldi üledék helyezkedik el, mint nálunk a negyed-
korban, vagy az azt megelőző harmadkorvégi pliocén korban, ott már más módsze-
reket kell keresni a rétegek viszonylagos korának megállapításánál. Ez a módszer
pedig abban áll, hogy a többszáz méter vastag negyedkori üledékkel borított Alföld
pleisztocén rétegeinek taglalásánál és más koroktól való elhatárolásánál csak a gerin-
ces őslényeknek lehet meghatározó szerepük. Ezért fontos, hogy alföldi, vagy köze-
lebbről a Tisza-mederből származó leletek előfordulási helyéről minél pontosabb
értesüléseink legyenek, pontosan ismerjük azokat a rétegeket, amelyekből a víz az
őslénymaradványokat kimosta.

Ez a kor az emberi élet és társadalom fejlődésének ismerete szempontjából is
rendkívül fontos. A jégkorszak (pleisztocén) négy időszakra taglalt (günz, mindéi,
ríss és würm) történetében hazánkban a már említett négyféle kőkorszakbeli kultú-
rát találjuk meg. A régészeti koroknak, illetőleg ősemberi kultúráknak a földtani
korokkal való párhuzamosítása meglehetősen nehéz feladat, de Kretzoi említett elő-
adásában megteremtette az alapot, amelyen a megoldáshoz közelebb jutunk. Szerinte
a negyedkori állatvilág fejlődése öt egymásután következő faunahullámot mutat. Az
egyes faunahullámok tagjai alkalmazkodtak a jégkorszakbeli időváltozásokhoz, majd
a faunahullám végén kihaltak. A kipusztulás oka minden valószínűség szerint szer-
vezetük túlspecializálódása, alkalmazkodóképességük elgyengülése és az új állatvilág
fellépése volt.



A Tisza medréből előkerült őslényleletek a Kretzoi-féle beosztás szerint a
negyedik faunahullámba tartoznak. Ezt az állattársaságot a mammut, gyapjas orr-
szarvú, ló, bölény és tulok, óriásszarvas, gím- és rénszarvas, kőszáli kecske, zerge,
barlangi medve, hiéna, farkas és oroszlán, sarki róka és rozsomák, továbbá külön-
böző rágcsálók jellemzik. Hogy az eltelt időt tekintve is legyen némi elképzelésünk:
a földtani negyedkor időszámításunk kezdete előtt egymillió évvel kezdődött, a jég-
korszak negyedik szakasza, a würm korszak i. e. 120.000 évtől 18.000 évig tart. A
felsorolt őslénymaradványok legrégibb, illetve legfiatalabb példányai tehát ilyen idő-
sek lehetnek.

A negyedik faunahullám négy szakaszra osztható. Az említett ősemberi kultú-
rák e faunahullám második, harmadik és negyedik szakaszának idejére esnek. A
jégkorszak négyes taglalása szerint ez az időszak megfelel a würm idejének. A pár-
huzamosítás terén természetesen még beható vizsgálatok szükségesek. A kiinduló
alap helyes, azonban még igen komoly adatgyűjtésre van szükség az Alföld hatalmas
negyedkori folyóvízi hordaléksorozatának szintéziséhez.

NE HAGYJUK ELKALLÓDNI AZ ÖSÁLLATI MÜLT EMLÉKEIT!
Bevezetőmben említettem, hogy a szolnoki halászszövetkezet tagjai az előkerült

leleteket a szolnoki múzeum rendelkezésére bocsátják. Sajnos, azonban a Szolnoktól
távolabb eső községek környékén kihalászott maradványokról nincs tudomásunk.

A jégkorszakbeli ősemlős-maradványok előfordulásában Szolnok megye talán
a legfontosabb szerepet játssza. Horusitzky Henrik 1906-ban írt lelőhely-felsorolásá-
ban hazánk mai területéről 24 lelőhelyet említ fel, ezek közül 16 szolnokmegyei.
Valóban az a helyzet, hogy, ha a vidéki kisebb múzeumok (Kecskemét, Szentes, stb.)
anyagát nézzük, a maradványok nagyrésze Szolnok megyéből származik. A budapesti
gyűjtemények zsúfolva vannak a Tiszából kihalászott szolnokmegyei leletekkel. Ha
tehát tekintetbe vesszük a lelőhelyek szempontjából Szolnok megye rendkívül nagy
jelentőségét, feltétlenül kívánatos volna, hogy a szolnoki múzeu mgyűjtőközponttá
alakuljon, melynek értékes, fejlődő gyűjteménye leletekben gazdagodva és kiegészülve
kellően dokumentálná a Tiszának ezt a feltáró munkáját.

Vannak szorgalmas vidéki pedagógusaink, akik szertáruk fejlesztésével igen
jelentős eredményeket érnek el. Gyűjtőmunkájuk kiterjed a környéken található
őslénymaradványokra is. Itt azonban fel kell hívnom arra a figyelmet, hogy az isko-
lai szertáraknak ne csak gyűjtő, hanem közvetítő szerepük is legyen. Ez alatt azt
értem: a gyűjtemények vezetői tartsák kötelességüknek, hogy a tudomásukra jutott
leletekről értesítsék a szolnoki múzeumot. Végeztessenek továbbá az ifjúsággal fel-
derítő munkát az ismertté nem vált leletek összegyűjtése érdekében. A Tiszamenti
falvak értelmiségi dolgozói, akár tagjai Társulatunknak, akár nem, nagy támogatást
nyújthatnak a tudománynak ezen a téren.

A leletek előkerülésénél meg kell szűnnie a nemtörődömségnek. Tudomásunk
van arról például, hogy régebben Jászapátiban egy ház alapozásánál mammutleletet
találtak, azonban abból csak egy-két csontmaradványt szedtek ki, a többit otthagy-
ták és betemették. Feladatunk tehát, hogy megkeressük a különböző helyeken elkal-
lódó leleteket, és ezek pontos körülményeit kinyomozva, megfelelő katasztert készít-
sünk, amellyel a tudománynak nagy szolgálatot tehetünk. Természetesen a szolnoki
és vidéki múzeumokba került anyagot rendezni kell, s a megfelelő anyag birtokában
a következő feladat alaposan megrendezett kiállítás szervezése legyen.

Említettem, hogy az emberiség és az emberi kultúra története szoros kapcso-
latban van az állatvilág fejlődésével. Az emberi történelem kezdeti idejében a társa-
dalom és művelődés fejlődésének nagyon sok mozzanatát még fátyol borítja. Ez a
fátyol lehet a maradványokat beborító földréteg, de lehetnek a mi Tiszánknak hul-
lámai. A fátyol fellebbentése csak úgy lehetséges, ha értékeinket — legyenek bár
azok ősállati csontok is — meg tudjuk becsülni. Minél jobban sikerül bevonni me-
gyénk lakosságának széles rétegeit a kultúra iránti szeretetbe, a kulturális intézmé-
nyekkel kiépítendő kapcsolatokba, minél jobban ráneveljük őket értékeinknek a kö-
zösség érdekében történő megbecsülésére, annál jobban fellebbentjük az emberi múlt
fátyolát, annál világosabban kapunk egyes érdekes tudományos kérdésekre feletetet.
S ekkor a Tiszának a magyar nép képzeletében Attila sírja mellett még sok titok-
zatosságot magában tartó medre feltárul és elénk vetíti az emberősök küzdelmes
életének társait, s a küzdelmes élet egy-egy fejezetét.

DK. SELMECZI LÁSZLÓ
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