
A marosvásárhelyi mammutlelet

Irta: Dr. DRAGOMÁN PÁL

Az emberek mindig a legnagyobb érdeklődéssel fordultak a fosszilis 
állatmaradványok felé. Ezek közül is különös figyelmet szenteltek a mam- 
mutnak, melynek csontjai már jó nehányszáz esztendővel ezelőtt napfényre 
kerültek. Ezeket az óriás csontokat is misztikus, babonás félelemmel övez
ték és számtalan monda borzalmaival vették körül. Kezdetben óriási em 
berek csontjainak gondolták s nehogy bajt okozhassanak láncrafűzték, 
templomok, kolostorok vagy éppen városházak falaira aggatták és szent 
borzalommal szemlélték.

Hála azonban a tudomány fejlődésének, mely e csontokra is fényt 
derített, megállapítván, hogy azok eleíántszerű állattól származnak. E lő
ször azon elefántok maradványainak tartották, amelyeket a rómaiak Indiá
ból hoztak magukkal. A XIX. század elején azonban Cuvier kideritette, 
hogy a mammut az elefántok családjába tartozik és valóban őse a mai in 
diai elefántnak1. ]

A diluvialis korban az Elephas antiquus volt a legnagyobb mammut. 
Ugyancsak ekkor élt még a pliocenből átszármazott Elephas meridionalis 
is. Legelterjedtebb azonban az Elephas primigenius, amely hatalmas csor
dákba verődve egész Európát és Észak-Ázsíát benépesítette.

Az ősember sziklarajzaiból, valamint abból a tényből, hogy az ős
ember csontjai, hideg éghajlati állatok (mammut, barlangi medve-) csont
jaival együtt kerültek elő, arra engednek következtetni, hogy a mammut 
a diluvialis ősember kortársa és vadászatának fontos tárgya volt. Érthető 
tehát a múzeumok különös érdeklődése a mammut maradványok iránt, 
melyek kitünően beilleszthetők a múzeum témakörébe, ahol kézzelfogható 
objektív erővel bizonyítják az ősember korát.

Ezért fogadta a marosvásárhelyi tartományi múzeum munkaközös
sége is kitörő örömmel azokat a mammutcsontokat, melyeket 1952 feb
ruárjában és decemberében ugyanazon a lelőhelyen, Marosvásárhelyen ta 
láltak.

< Mindkétszer telefonon értesítették a múzeumot, hogy a város D-Ny-i 
határában épülő Encsel Mór és Recondiüonal üzem melletti kitermelésben 
lévő kavicsbányában, ismeretlen állati csontokra bukkantak.

1 Műveltség könyvtára: Az ember.



Már az első értesítés alkalmával 1952. február 29-én — helyszínre 
siettünk (1. sz. kép.), de a csontokat már a lelőhelyről kiemelve az irodá
ban találtuk. Megállapítottuk, hogy mammut pofacsont- és íogtöredékek- 
kell állunk szemben. Pontosabban 5 drb. mammut fog-töredék, 6 drb. pofa- 
csont-töredék, melyben-9 idegcsatorna-végződés ágyazódott be, — képezte 
a lelet összességét. 1

1. kép. A mammut-csontok lelőhelyének helyszínrajza

A lelet részletes vizsgálata közben, elmondották az irodában, hogy a 
talált csontok közül nehány még elkallódott. Ezután a lelőhelyre mentünk, 
ahol a leletei megtaláló munkások segítségével, a lelet pontos helyzetét

A fogtöredékek méretei:
2. kép. 31.5 cm hosszú 17 cm széles 10 cm vastag
3. „ • 19 ' „ 17 „ 9 9 9 9 9

4. „ 21 , „ 12.5 „ >> 7.5 9 9 99

5. ,, 11 ,, ,, 9.8 „ >> 8 99 99

5. „ 10 ,, 9.8 ,, 8.2 99 9 9

A pofacsont-iöredékek méretei:

6. sz. 34 cm •hosszú 15 cm széles
6. „ 23 „ 14 „
7. „ 21 „ » 16.5 „ >9

8. „ 25.5 „ „ 13.5 „ 19

8. „ 25 „ „ 13 „ 99

8. .. 16 „ 6.5 „ 9 9



rekonstruáltuk. Eszerint megállapítottuk, hogy a lelet igen szerencsés kö
rülmények között a 12 m vastag és a munkások által kitermelt folyami 
réteg legalján lévő két nagy homokkő közé szorult, melyek egyrészt m eg
akadályozták a továbbsodródásban, másrészt jelentékenyen védték a fizikai 
hatásoktól. Ezzel magyarázható, hogy a kb. egynegyed koponyát -kitevő 
lelet, jómegtartású, megkövesedett, kitűnő állapotban került elő.

A második telefonértesítés az elsőhöz hasonlóan 1952 december 19-én 
érkezett. Ismételten kiszálltunk a helyszínre és megállapítottuk, hogy a feb

ruári lelőhelytől mintegy 20 m-re. É-ra, termelésben lévő 6—7 m vastag 
homokréteg alól kilátszó csont, a geológiai jégkorszakban elpusztult 
mammut (Elephas primigenius) hatalmas agyara.

A kilátszó agyar-darab dimensioi hatalmasak voltak, amiből már az 
ősállat rendkívüli nagyságára következtethettünk.

A lelet kiemelése, a bánya munkásai és munkavezetőinek véleménye 
szerint mindaddig lehetetlennek látszott, míg a leleten fekvő 6—7 m vas
tag kavics-réteg kitermelése meg nem történik. —■ Erre való tekintettel úgy 
az irodában, mint a helyszínen dolgozó munkások körében a legmesszebb
menő felvilágosító munkát végeztük a lelet tudományos értékére vonatko
zóan, melynek nyomán megnyugtattak bennünket, hogy nélkülünk nem is
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érintik a leletet és kiemelését a mi irányításunkkal csak akkor fogják meg
kezdeni, ha a fölötte levő homokréteg kitermelése megtörtént.

Mindennap megvizsgáltuk a leletet és figyelemmel kisértük a mun
kálatokat. December 24-én d. e. mégis arra a megdöbbentő tényre értünk

3. kép. Mammut fog-töredék oldal- és előnézetből.

4. kép. Mammut fog-töredék oldal- és előnézetből.

ki, hogy bizonyos Tamás elvtárs, akivel öt napon keresztül egyszer sem 
találkoztunk, s aki állítólag a homokbánya santier-főnöke, annak ellenére, 
hogy figyelmeztették, egyedül nekiállott és valósággal kipiszkálta a hatal
mas agyarat. Hozzánemértésével azonban, a teljesen kilúgozott, valóság
gal képlékeny, rossz állapotban lévő agyarat 11 helyen eltörte s ezzel fel
mérhetetlen kárt okozott a tudománynak annál is inkább, mert olyan pél
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dánnyal álltunk szemben, melynek hosszúsága 310 cm-es ívben görbül, á t
mérője pedig 20 cm, illetve vékonyabb végén 13 cm, s mint ilyen országos 
viszonylatban is a legszámottevőbbek közé tartozik. Ha tekintetbe vesz- 
szük azt a tényt, hogy a kiemelt agyar nem teljes, mert elkeskenyedő vé
géből hiányzik legalább 60—70 cm — akkor joggal következtethetünk az

6. kép. Pofacsont-töredék.

állat roppant méreteire, mely bizonyító erővel támasztja alá az ősember 
rajzait és az orosz tudományos közlemények adatait. Mert ki kell hangsú
lyoznunk, hogy Oroszország valóban sokat tett a mammutleletek feltá
rása és rekonstruálása terén.
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Ebből a szempontból szerencsésnek mondható adottságaival egész 
Európa sem vetekedhetik. — Amíg Európa földjéből csak mammutcsont- 
vázakat ismerünk2, addig Szibéria örök jegében kitűnően konzervált és 
csak a tavaszi hóolvadáskor felszínre kerülő mammutmúmiák bukkantak 
elő, amelyeken tökéletes épségben megtalálhatók voltak, az állat izomzata, 
bőre, hosszú, bozontos szőre, lágyrészei, sőt szájában és gyomrában, mely 
ebben az esetben kitűnő konzervdoboznak bizonyult, a jónéhányezer évvel 
ezelőtt utoljára elfogyasztott növényi élelem összetételét, a tundranövény- 
féleségeket is pontosan meg lehetett határozni.

A pompás szibériai példák közül, hogy többet ne említsünk, csak a 
beresovkai és sanga-jurachi leletre hívjuk fel a figyelmet, melyek végérvé
nyesen tisztáztak minden félreértést a tundrák királya körül s tökéletesen 
eloszlatták azokat a kételyeket és pótolták a hiányokat, melyek az állat 
külsejére és méreteire vonatkozóan eddig fennállottak. Ma már elmond
hatjuk a mammutról, hogy ugyanolyan jól ismerjük, mint bármely, élő álla
tot. Az állat testét gyapjas, borzos szőr borította. Magassága elérte a 
3—4.50 m nagyságot is. Megállapították, hogy kétszer olyan súlyos volt, 
mint a mai elefánt, nagysága pedig egyharmaddal múlta felül azt.

Ritka szép lelet birtokába jutottunk s minden gondunk árrá irányult, 
hogy a legmegfelelőbb konzerválási móddal tartóssá és ellenállóvá tegyük 
a csontokat. — A fogak és pofacsont-töredékek nem okoztak különösebb 
nehézségeket, mert ezek igen jómegtartásuak voltak. A hatalmas agyar 
azonban, rossz állapota miatt igen nehezen volt kezelhető.

2 Lambrecht K-: Az ősember.

7. kép. Pofacsont-töredék.
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Miután a konzerváláshoz szükséges előtanulmányokat elvégeztük s 
a konzerváláshoz szükséges technikai felszerelést beszereztük, hozzálát
tunk a konzerválás munkájához.

Tekintettel arra, hogy a-z agyar túlzottan át volt itatva vízzel, több 
heti lassú száradásnak tettük ki azért, hogy az elpárologtatott víz helyére 
kötőanyagot itathassunk, vagyis a tulajdonképpeni konzerválás munkáját 
elvégezhessük. Az agyardarabokat tehát a lassú száradás után lazaszö
vésű géz-pólyába fásliztuk azért, hogy megakadályozzuk a kiszáradás kö
vetkezményeként fennálló esetleges széthullástól. — Ezután a fáslizott da
rabokat csakúgy, mint a fáslinélküli fog- és pofacsont-töredékeket, híg és 
langyos enyv-oldatba helyeztük, ahol 5—6 órán át hagytuk. Az oldatból 
kivéve, a csontokat ismét nehány napi hosszú száradásnak tettük ki anél-

8. kép. Mamraut fog- és pofacsont-töredékek.

kül, hogy a géz^pólyát eltávolítottuk volna. — Ezután az előbbi eljárást 
most már sűrűbb enyvoldatban megismételtük. Az újabb szár adási eljárás 
után a pólyát lefejtettük s a száradás következtében keletkezett kisebb- 
nagyobb repedéseket híg enyves-gipszpéppel tömítettük. — Száradás után 
az egyes agyardarabokat egy-két helyen 1 cm széles fémabronccsal szoro
san összefogtuk s az újonnan készült tárló fenekének finoman szitált ho
mokrétegében az egész hatalmas agyarat rekonstruálva, pontosan összeil
lesztettük. Sajnos az agyar kiemelése alkalmával elkövetett gondatlanság 
következményeként egy 30 cm-e's, súlyosan sérült darabot a konzerválással 
sem sikerült megmentenünk. Ezért a pompás agyar tárlóba helyezése al
kalmával 30 cm.-t rövidült s 280 cm-es ívben görbül (9. sz. kép.).

A leletek korának megállapításánál igen lényeges a réteg, melyben 
az illető lelet fekszik, mert ‘fényt derít az illető időszak geológiai és föld
rajzi körülményeire.

A mi leletünkre települt rétegek a következők
1. Legalul, a lelettel egy szinten szétszórt, de nagy darab homokkő 

konkréciók feküsznek;
2. erre kb. 5.5 m vastag kavicsréteg települt;
3. fölötte 4 m vastag sárga homok ült;
4. e fölött 1.70 m vastag, sárga agyagos föld következett;
5. legfelül pedig 1—1.20 Őhi humusréteg feküdt. (10. sz. kép.).
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Az alsó rétegek dőlésiránya D-É irányú, melyeken ellentétes, K-Ny. 
dőlésirányú felsőrétegek feküdtek. Ez azt jelenti, hogy két egymással 90°-os 
szöget bezáró irányú és időben egymásután ezen a helyen, átmenő folyó 
vagy patak hordalékait figyelhetjük.

Az alsó réteg — melyben a lelet közvetlenül feküdt — a Maros di
luvialis rétege. A Maros a jégkorszakban mai medrétől mintegy 1000 m-re 
D-re, de azzal párhúzamosan folyt. Ebben az időben az Erdélyi medencé
ben száraz, steppe jellegű éghajlat uralkodott. A csapadék kevés volt, a 
földkéreg pedig kemény. Ezért a folyó vízmennyisége megkevesbedett, tör
meléke megszaporodott, tehát eróziós tevékenysége lecsökkent. Vagyis mun
kaképessége kisebb lett, mint az elvégzendő munka. Ennek természetes kö
vetkezménye az lett, hogy medrét feltöltötte. A jégkorszak utáni felmelege

dett időszakban a folyó vízmennyiségének és eróziós tevékenységének ará
nyos növekedése következtében, isméi bevágódott É-íelé s új medret ásott 
magának. A régi feltöltött medermaradvány, ez a magasban maradt és el
simított fennsík, ma mint a Maros terasza kiséri a várost és kitűnő telepü
lési helyül szolgál. A Maros diluvialis teraszát elrontotta a D-É.-irányban 
folyó és a Marosba ömlő Róka pataka, mely a Maros diluvialis rétegeire, 
fiatal aluvialis réteget — agyagot — rakott.

A mi lelőhelyünkről, ha kelet felé fordulunk, kitűnően láthatjuk a 
Maros-terasz folytatását a Kövesdombon, mely valamikor összefüggő 
egész volt lelőhelyünkkel.. A két teraszrész közötti völgyet a Róka pataka 
vájta ki s K-felé húzódott vissza.

Lelőhelyünk tehát kavicsterasz, artéri, rétegezett iszappal fedve, 
mintahogy a kavicsteraszok általában lenni szoktak.

A rétegek és a leletek helyzete azt mutatják, hogy a csontokat a víz 
sodorta lelőhelyünkre. Az állat valószínű lelőhelyünktől távolabb pusztult 
el, számára valamiyen tragédia következtében, mint annyi más társa. Le
hetséges, hogy az Erdélyi medencében száraz steppei éghajlatot jelentő di- 
luviumban, a szárazság kényszerítette arra ősállatunkat, hogy vizet ke
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ressen a Maros medrében. Eközben lezuhanhatott valamilyen magas part
ról, esetleg csontját törte és elpusztult. M aradványait aztán tovasodorta 
a víz.

Gyakran hangzik el a miért? a mammut kipusztulásával kapcsolatban.
Akadtak geológusok, akik azt bizonygatták, hogy az ősember pusz

tította ki vadászatai során és akadtak mások, akik kimutatták, hogy az ős
ember nem hogy nem tizedelte meg, de még*csak nem is ritkította meg 
számukat.

Lambrecht Kálmán „Az ősember'1 című könyvében azt mondja, hogy 
a mammut a jégkorszak derekán r-asszokra különült. így alakultak ki a Kö
zép-Európai, Szibériai és É-Amerikai mammut rasszok. A rasszokra tagolt

10. kép.

ősi törzs azon a területen, amely rendelkezésére állott, más és más életvi
szonyok közé került. Itt pusztára, ott tundrára, amott őserdőbe szorult. 
A változó táplálék, a változó környezet új és új bélyeget nyomott a szer
vezetére. Megkezdődött az eredetileg erdei életmódhoz alkalmazkodott 
agyar káros túltengése: a valamikor egyenes, majd enyhén ívelt agyar
mind kacskaringósabb dísszé torzult, amely nemhogy megkönnyítette 
volna, hanem ellenkezőleg, megnehezítette az állat táplálkozását.

A faj elvénült, .életereje, ellenállóképessége megcsappant, betegségek 
kezdték ki. — Üj fajok jelentek meg. A ritkuló erdő, a gyérülő puszta nem 
nyújtott számára már elég táplálékot. Egyre kevesebb mammut-bocs szü
letett, mint ahány aggastyán elhullott. Az utolsó állatok északra menekül
tek, fel-fel Szibéria kietlen tájaira s ott kivesztek.
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