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Még 1911-ben történt, hogy kincskeres cigányok a krassoszó

rényvárrnegyei pauleászkai erdijen egy, — a késbb Böckh .János-

vól elnevezett, barlangra bukkantak, amelynek a lesrarnokában

egy fiatal medve és nem messze tle egy bölény csontváza feküdt.

Az Osztrák-Magyar Állámvasúttársaság értesítésére a in. kir. Föld

tani Intézet Igazgatósága Kormos T. dr.-t küldte a leletek be-

gyjtésére, amelyek a Vasúttársaság ajándékaképen 1912-ben ke-

rültek a Földtani Intézethez. (Lásd Kormos T.: Középkori bölény-

és medvevadászok nyomai a krassószörényi hegységben. Termé-

szettudományi Közlöny, 1912. évi kötet, 267. oldal.) A barnamedve

mellett egy XII—XI 11. sz. korabeli vasnyílhegy feküdt, míg a bö-

lény kora ;i csontok cseppk bekérgezése alapján 1000 évesnél is

többre becsülhet. Az érdekes leletek annakidején részben prepa-

rálva is lettek, késbb azonban feledésbe mentek, míg ez év tava-

szán, tehát immár 23 évvel a begyjtés után, a recens csontgyüj-

temény rendezése közben a bölény vázrészeire bukkantam. A szarv

csapok, néhány borda, kéz és lábközépcsonton kívül a vázon alig

akadt kiegészíteni való, ami egyrészt a csontváz értékét emeli,

másrészt pedig az öszeállítási munkálatokat — amelyeket Há bari
Viktor preparátor segítségével végeztem el — nagymértékben meg-
könnyítette. Kormos T. dr. szerint az állat koponyáját valószí-

nleg a bölényvadászok csonkították meg, mert pl. a Kaukázusban
még ma is megvan az az si szokás, hogy a bölény szarvából ivév

edényt készítenek.

A váz nem az sbölény (Bisov prisciis B o j.) hanem a rövid-

szarvéi európai bölény {Bison honosíts L.) egy nstényének a csont-

váza.

A Bison genus els képviseli már a fels pliocénben jelennek

meg. Ilyen pl. az Indiából és Java szigetérl ismert Bison sivalen-

sis Falc. Már a pleisztocén elején úgy Európában, mint Ameriká-
ban nagytermetü-hosszúszarvú és kisebbtermet-rövidezarvú bö-

lényalakok éltek, amelyeket H i Ízbe i mer (Dritter Beitrag zr
Kenntnis dér Bisonten, Arehiv f. Naturgesch. Bd. 84. Abt. A. H. 6-

1918) két külön törzsbe is sorolt. A Földtani Intézet múzeumában
kiállított jégkorszaki bölénykoponyák mind a nagytermet, hosszú-

szarvú formái a fiatal paleolitikumban kihaltak, míg a rövidszarvú
típus mind a mai napig fönnmaradt.
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Azeltt az európai bölény egész Középeurópában elterjedt

volt és Erdélyben a XVIII. sz.-ig fenntartotta magát. Teljesen

vadon ma már csak a Kaukázusban ól.

A Földtani Intézet múzeumában kiállított bölényváz tudomá-
nyosan feldolgozva még nincs. A koponya basilaris hosszúsága—45
cm, legnagyobb orbitalis szélessége = 27.5 cm, míg az els nyak-
csigolyától a keresztcsont végéig mért hosszúság = 117 cm. Nagy
kár, hogy a Böckb János-barlang uuxlvecxcntváza az idk folya-

mán elkallódott. Az összeállított bölényváz ketts érték. Elször,
mert eddig ez az egyetlen ilyen lelet hazánkban és külföldön is

nagyon ritka, másodszor, mert a honfoglalás körüli idkbl való.

Fig. 76. ábra.

l)ie museak SammUing dér Kgl. i ng. Ceologisehen Anstalt

ívidé in jiingster Zeit durcli cin neucs Skelett bereicbert. Dos

Skelett ist in dér Böckb dános-llöblc (Kom. Krasséi-Szörény) ge-

funden worden und gelangte im .Tabre 15)12 als Gesohenk dér Öst.-

l
T
ng. Staa t sba h n ges el lsek a ft an die Kgl. l

T
nc. Geol. Anstalt. Die

Skeletteile wurden von Tb. Kormos gesammelt, teilweise pra-

pariert, doeli gerieten die vertvollen Funde in Verges enheit, bis

icb sie im Frübjabr ilieses .Talircs, beim Orduen de- Yergleichs-

materials wieder fand und sic mit Hilfe unseren Preparators Y.

II a béri zusamucnstellte I >io Skeletteile gcbören nicbt (lem

Jiisoit jtriscHS líioj. sondern dér kurzibörnigen eu ropiiiscben Art

líison bonosus L. an. Ilire wis-ensch iltlirhe Bea i beit míg hat bis-

bér noeli nicbt stattgefunden. Ibis im Museum der Geol. Anstalt

aufgestellte Wisenskclett ist von doppeltem V ért. Ersteiis i.-i es

bisber in Fugáin der einzige derartige Fund, der aueli im Aus-

land sebr selten ist. zweitens, vcil er mis der Zeit unserei Farnl-

nabrne stammt.


