
HONISMERET-HELYTÖRTÉNET

Adatok Tiszafüred környéke történetéhez *

(Jósa András levelei Tariczky Endréhez)

Közel száz éve, 1877-ben alapította
a tiszafüredi múzeumot Tariczky Endre
plébános. Az országosan fellángoló mú-
zeumi mozgalom mellett a Tiszafüred
környéki jelentős régészeti feletek is
szorgalmazták az itteni kutatómunka
intézményessé tételét. A mai értelem-
ben vett komolyabb szakképesítés nél-
kül ásatást végző Tariczky Endre1 a
kor áramlatának megfelelően, hogy
anyagi és erkölcsi támogatást kapjon
munkájához, az ismertebb közéleti sze-
mélyiségeket a Régészeti Egylet tisz-
teletbeli tagjává választottad Ilyen tisz-
teletbeli tag volt Jósa András, Szabolcs
megye ismert régésze is.

A múzeum adattári anyagának rend-
szerezése és leltározása során három,
Jósa András által írott levelet talál-
tunk, melyek azonos témában a tisza-
füredi vasúti híd alapozásakor elő-
került szakóca') közel két hét alatt
íródtak. A levelek értékét emeli, hogy
másolatban Hermán Ottó és Hampcl
József témával kapcsolatos levélrészle-
teit is tartalmazzák.

A levelek közreadása indokolt, tar-
talmuk fényt derít a múlt század mú-
zeumi szakembereinek önzetlen segély-
nyújtására egy-egy tudományos prob-
léma felmerülésekor.4

„Bámulattal vegyes ihlettel élveztem
azon rendkivül nagybecsű okmánytárt,

mely szakösmerettel, és szeretettel ösz-
szegyűjtve kincsesbányája őstörténel-
münknek, és a mely nem tiszafüredi,
hanem tisztán, és kizárólag „Tariczky
múzeum"-nak nevezhető.

Triviális kifejezéssel élve, kérődzőm
az ott látottakon, melyeket rövid per-
ezeken helyben kiélvezni lehetetlen.

Az én gyarló nyakamba sózta a vár-
megye azon - erőmet túlhaladó - fel-
adatot, hogy többek között a várme-
gye millenium alkalmával szerkeszten-
dő monographiájába én írjam meg a
geológiai részt.

Ezen megbízásnak megfelelőlcg, a
feladattal nagyjában elkészültem, és
hálás köszönettel fogom annak idején
kész munkácskámat tisztelettel megkül-
deni.

Értekezésemben hangsúlyoztam azt,
hogy míg nyugot Európában kétségbe
vonhatatlan bizonyítékai vannak an-
nak, hogy a dilluvialis korszakban már
emberek éltek ezeknek társaságában,
addig nálunk ilyen nyomok nincsenek.

A t. füredi múzeum ezen kérdésre
nagy világosságot derített, és kétségbe
vonhatatlan az, hogy azon réteg kelet-
kezésének idejében, melyben a t.füredi
- ősállat csontjából készült - vetélő,
kova eszközzel faragtatott, már a mű-
veltségnek nem legalacsonyabb fokán
álló emberek éltek.

* A cikk közreadását időszerűvé teszi a Kiskörei Vízlépcső avatása, mert adatokat szol-
gáltat a táj őstörténetéhez. (Sze rk.)
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Gyarló (ismereteim mellett nem me-
rem állítani, hogy hazánkban hasonló
korból származó tárgyak ne kerültek
volna napfényre, de nem emlékezem,
hogy a tiszafüredihez hasonló csont-
műeszközről valaha olvastam volna va-
lamit.

Méltóztatik talán emlékezni arra,
hogy Hermán Ottó miként lett több
oldaliról megtámadva azért, mert a
Miskolczon talált két darab lepattoga-
tott nagy kova lándzsa-hegyről azt
merte állítani, hogy azok a paleolyth
korból származnak, mert addig efélék
hazánk területén eddig még nem ta-
láltattak, és a melynek egyik példá-
nyát Széli Farkas tábliai tanács elnök-
nél Debreczenben megbámultam.

A tiszafüredi csonteszköz kétségen
kívül helyezi azt, hogy hazánkban az
ember az őselefánttal együtt élt.

A mai postával írtam Hermán
Ottónak, Hampel Józsefnek ezen ügy-
ben, és egyúttal kértem Ferenczy Ele-
ket, hogy leírás és lemintázás végett
küldje meg nekem a füredi csontesz-
köznek társát.

Nem hiszem, hogy kérésemet meg-
tagadná.

Főtisztelendőségedhez is azon tiszte-
letteljes kéréssel járulok; méltóztassék
a kérdéses tárgyat pár napra ide köl-
csönözni. Nem csak sértetlenül fogom
azt visszaszolgáltatni, hanem ígérem,
hogy Ferenczy Elek által - minden va-
lószínűség szerint - nekem adományo-
zandó tárgyat, az illetékes füredi mú-
zeumnak fogom - mint annak tisztelet-
beli tagja - felajánlani.

Szives válaszát kérve
maradok kiváló tisztelettel

Nyíregyháza, 1897 Július 17-én

alázatos szolgája

Jósa András" a

Tariczky választás nem ismerjük, de
tartalmára következtethetünk Jósa And-
rás újabb leveléből.

„Kedves Czimborám!

Nem elbizakodás, hanem a tisztelet-
tel párosult rokonszenv bátorít fel ar-
ra, hogy hasonló czímzéssel illessem,
mint a milyenre szerény személyemet
érdemesíteni szíveskedett.

Bizony a mai - anyagi hasznot haj-
hászó - világban jól esik az emberi
kotyvalék moslékjában egy-egy gyöngy-
szemet találni, melyek azt bizonyítják,
hogy a fertőből] itt ott még az idealis-
mus is fel meri ütni fejét.

A rokonérzelmü emberek között a
16 év korkülömbség nem zárja ki a
jogosultságot arra nézve, hogy a kit
tisztel és szeret, barátjának ne szóllít-
hassa.

Jogot formálok tehát arra, hogy tisz-
telt barátomnak szóllíthassam. -

Mindenek előtt köszönöm jóságát,
hogy leveliemct kétszeri válaszra mél-
tatta.

Midőn T.Füredről haza tértem rög-
tön írtam Ferenczy Eleknek, Hermán
Ottónak és Hampelnek, a ki jelenleg
Lovranóban időzik.

Ferenczy azt válaszolta, hogy a tfü-
rcdi múzeumban levő ősállat csontjá-
ból készült műeszközt Gettó főmérnök
mutatta meg neki, akkor a mikor tisz-
telt Barátom távol - Egerben - volt.
Elakarta vinni azt ugyan, de miután
meghallotta, hogy a talált tárgyakra
igen tisztelt Főtisztelendő úr barátom
aspirál, visszahagyta azt, és magával
el nem vitte; tehát a füredi múzeum
birtokosa azon egyetlen műeszköznek,
mely a füredi vasúti híd alapozása al-
kalmával napfényre került.

Ferenczy Elekkel fennálló viszonyom
biztosítéka annak, hogy nekem igazat
írt.

Hermán Ottótól ma kaptam vá-
laszt, melyben érésit, hogy ő a kérdé-
ses eszközt tisztelt barátomnak birto-
kában látta, és megvan győződve ar-
ról, hogy az csakugyan őslény-csontból
készült.
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Csakhogy ő azt nem vetéllőnek, ha-
nem hálósúlynak tartja; a mely néze-
tében azomban én részemről nem osz-
tozom. De hiszen ezen kérdés nem is
lényeges. Annyit mindenesetre bizo-
nyít, hogy a dilluvialis korszakban az
emberek az ősállatokkal együtt éltek.

Sőt, ha Hermán Ottónak nézetét
elfogadjuk, minden valószínűség sze-
rint fel kell tennünk azt, hogy a háló
készüléket használó népet egy a szövés
mesterségében jártas nemzedék előzte
meg, mert a háló kötés sokkal nehe-
zebb és több ügyességre, értelmességre
valló munka, mint az egyszerű szövés.

Hampeltől még választ nem kap-
tam.

A mai postával kapott rajzot és le-
írást hálásan köszönöm, és azt mai
postával Hermán Ottónak visszaváró-
lag ellküldöttem.

Örömmel hallottam tegnap előtt
Megyery Gézától, hogy Gábor bátyám
betegségének legsúlyosabb tünete - a
fulladás - meg szűnt.

Adja Isten, hogy életével családját
minél tovább boldogíthassa.

Szíves válaszát újból köszönve ma-
radok

Nyíregyházán 1897 Július 24-én

szívből tisztelő barátja
Jósa András"

„Mélyen tisztelt Ügytársam!

A tiszafüredi - nézetem szerint min-
den ktéséget kizárólag - őslény csont-
ból készült műeszköz fontos okmány
lévén annak kiderítésére, hogy éltek-e
hazánkban a mamuttal együtt emberek

Hermán Ottó úr levelének ide vo-
nak is, az utóbbinak elküldöttem -
visszavárólag - utóbb vett szíves so-
rait, a hű rajzzal, és a kérdéses tárgy-
nak lelet körülményeinek leírásával.

Hermán Ottó levelemet úgy látszik
tévesen értelmezte, és azt hiszi, hogy
a t.füredi tárgynak párja nálam van,
pedig az a Ferenczy félével azonos, és
ő azt Füredről magával el nem vitte,
hanem a Tariczky-muzeumnak hagyta
vissza.

Hampclnek válaszát Lovránából ma
vettem, és mindkét levélnek azon részét,
mely a csonteszközre vonatkozik, má-
solatban azért közlöm, miszerint mél-
tóztassék a kételyek eloszlatása végett
szemtanukra hivatkozva, bizonyítani,
hogy a műeszköz minő elhelyezési vi-
szonylatban találtatott, és milyen ős-
csontokkal.

Érdemesnek, sőt szükségesnek vél-
ném a Tamás-ok megnyugtatására azt,
ha egy budapesti geológus a talált tár-
gyakat megvizsgálná.

Hermán Ottó úr levelének ide vo-
natkozó része következőleg hangzik. —

„Köszönettel vettem figyelméről, és
tartós jóindulatáról értesítését, s min-
denekelőtt helyre igazítom azt a téve-
dést, mintha én ajándékoztam volna
Széli Farkasnak azt a paleolyth szakó-
czát; ő azt Bársony János miskolezi
ügyvédtől kapta; A mi megtámadtatá-
somat illeti, (t. i.: azt, hogy az nem
paleolyth eszköz) arra én majd rá té-
rek, mihelyt anyagom együtt lesz. Iga-
zamat eddig az védi, hogy a miskolezi
leihely felett és alatt a dilluvium ma-
mutostóll megvan; a leihelyen nem
mert azt a város építése feldúlta. Arra
a „vetélőrc" nézve a legnagyobb óva-
tossággal ajánlom. Ismerem aat, a mely
állítólag szintén mammut csonttal és
mélységből Tiszafüreden került, s ott
van a Tariczky gyűjteményben, sza-
kasztott az, a mi a doctor uré, (téve-
sen azt hiszi, hogy birtokomban is van
egy másik, mert vagy nem világosan
fejeztem ki levelemben magamat, vagy
nem helyesen értelmezte azt) de nem
vetélő, hanem Keczecsont mint háló
súlyozó (a Keczecsont kifejezést, mint
nem halászó vidéken lakó ember nem
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értem!) a miről a lyukasztás, és a tü-
körsímaság (a mit pedig én nem írtam)
tanúskodik, a barázda természetes. Ha-
sonló csontok vannak a Nemzeti Mú-
zeumban is (ilyeneket én ott nem lát-
tam), és én adtam ki összehasonlító
meghatározásra. A múzeum csontjai
terramarékból, tehát a kőkor-neolyth-
végcből és a fémkorok kezdetéből va-
lók."

Ügy vélem, hogy Hermán nem saját
szemeivel látta a tfüredi csontcszközt.

Hampel József urnák közleményemre
vonatkozó Itvélrészlcte pedig a követ-
kező. „A dolog érdemére nézve: na-
gyon fogok örvendeni, hogyha olyan
fajta telepre akadunk (telepről én egy
szót sem irtam, csak azt, hogy a leírt
műeszköz őslénycsontokkal együtt a
Tisza feneke alatt őslénycsontokkal
együtt találtatott, a későbben kisebb
mélységre reducáltatott ugyan, de ez
lényegtelen körűlimény, a fődolog az,
hogy a tárgy bolygatatlan rétegben
együtt volt e őslénycsontokkal vagy
sem. Az együtt talált csontok azom-
ban szakgeologus által volnának meg-
határozandók.) mint a spienne-i, Bel-
giumban. De meg vallom, hogy a vég-
ső instantiát ilyenfajta kérdésben a
geológusoknak hagyom. Azért kérem
vezessen arra a helyre, addig míg a
leletek in situ vannak, (a mi pedig
most már csak az akkor jelenvoltak
nyilatkozatával pótolható) tapasztalt
geológust. Most nyáron ugyan nehéz
ilyet fogni, de talán nem is szükséges,
hogy jelentős tény már most constatál-
tassék hamarjában. Miért ne lehettek
volna Magyarországon is emberek a
nagy vastagbőrűek kortársai, ha másutt
lehettek?! Abban semmi képtelenség
nincs; csakhogy óvatosnak kell lenni
a tények megfigyelésében, és hogyha
Hermán Ottóna. a geológusokkal
gyűlt meg a baja, csak ő a hibás, mért
nem közölte geológusokkal a tényeit,
mielőtt azokat közzé tette. Végre is
nem tudhatunk mindannyian mindent.
Közös erővel kell a határos területeken
dolgoznunk."

Ezen két Bevél-kivonatból látszik,
hogy Hermán Ottó hisz a mamuttal
együtt élő emberben hazánkban, de azt
eddig döntőleg bebizonyítania neiu si-
került, mert a geológusokat mellőzte.

Hampelnek pedig nincs tudomása
arról, hogy Tiszafüreden létezik döntő
bizonyíték, és tartózkodik azt annak
elfogadni, és amint leveléből látszik,
nem is ösmer hazánkban hasonló kor-
ból származó leletet, és ennélfogva ké-
telkedik.

Igen örülnék annak, ha expiálhat-
nám azon bűnömet, hogy tiszteletbeli
taggá lett megválasztásomat meg nem
köszöntem, azzal, hogy az európai hír-
re érdemes leletre a szakkörök figyel-
mét felhívni törekszem. A koczka el
van vetve; a füredi múzeumnak nyerni
kell saját dicsőségére, vagy pedig fel-
adni a játékot.

Az én szerény nézetem szerint a
kérdésnek tisztázására kívánatosnak
tartanám, az eddigieknek alapján a
m. nemzeti múzeum Igazgatóságát a
múzeum nevében felkérni, miszerint
küldene egy szakértő geológust a tény-
állásnak kétségbe többé nem vonható
felderítésére.

Megváltom, hogy igen szeretnék
azon alkalommal én is jelen lenni, ha
rendes szerdai és szombati rendelési
napjaimra haza térhetnék, mert ezen
napokon távol vidékekről járnak hoz-
zám betegek.

Annálfogva igen kérem Kedves Czim-
borámat, legyen kegyes elhatározásá-
ról engemet annak idején értesíteni.

Dr Kiss Aladárnak Megyery Gézá-
hoz intézett leveléből nagy örömmel
értesültem Gábor bátyámnak ha nem
is rohamos, de még is szerény nézetem
szerint lényeges javulásáról.

Igen kérem adandó alkalommal üd-
vözletemet át adni.

Maradván igaz szeretettel és tiszte-
lettel



Nyíregyházán 1897 Július 28-án
mélyen tisztelő barátja

Jósa András"

Eddig a meglévő három levél. Saj-
nálatos, hogy a többi, lehetséges foly-
tatásai a II. világháború pusztításának

estek áldozatul a múzeum anyagának
jórészévell együtt. Jelentősége így is
megvan, mert beszámol arról a lelkes
törekvésről, amellyel a múlt század
végén a vidék őstörténeti múltját ku-
tatták.

Deákné Füzessy Anikó

J e g y z e t e k

. Tariczky Endre (1818—1912) a kor kérdései
múzeumi mozgalmat Milesz Bélával, a helyi
iránt érdeklődő ember volt. A tiszafüredi
református tanítóval — aki a Régészeti Egy-
let titkára volt — együtt irányította. Főleg
régészeti problémák érdekelték. Kéziratban
is több régészeti munkája található a Kiss
Pál Múzeum Adattárában.
Tiszteletbeli tagok többek között: József fő-
herceg, gróf Szapáry Gyula, báró Nyári Al-
bert, Csáky Albert, Ipolyi Arnold, Pulszky
Ferenc. Thaly Kálmán, Hermann Ottó stb.
Milesz Béla a lelettel kapcsolatban a követ-
kezőket jegyezte fel: „A tiszafüredi Tisza-
szarvas agancs töredék, ősemlős bordák, és
híd építése alkalmával 1890. június 21-én és
22-én a 4-ik mederoszlop (a poroszlói par-

ton) sülyesztő szekrényből a földszintől 16
s a 0 vízszin alatt 9.10—10.60 méter, a Tisza
legmélyebb mederfeneke alatt 6 méter mély-
ségből diluvialis iszaprétegekkel kiemeltet-
tek: 2 mamutlábszár, 2 ,m oldalborda, ős-
ösállat csontjából (első lábszárcsont) alakí-
tott eszköz.

A mtlységméretet adja a híd építéshaladást
mappája, melyen az állatcsontok lelőhelye
a mérnök által meg van jelölve." (Kiss Pál
Múzeum Adattára, ltsz: 2969.)
A levelek szövegét a levélíró helyesírását
követve írtuk le, de eredeti sortávolságait
nem tartottuk be.
A levelek a KPMA-nak 105—69., 106—69. és
107—69. leltári számot viselő tételei.
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