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Ősrégészeti újabb leletek.
Kiteli: Terma Zsófii.

A nándori barlang utólagos ásatásával, még a következő
nevezetesebb leletekre találtam:
Egy teljesen feldúlt, kirabolt temetkező helyen, a barlang
torkolatában, már csak ursus spelaeus, hyaena spelaea, equus
primigenius több foga, továbbá ötféle lencse-diszitésü, finom
edény töredéke, s más igen szépen diszitett nagyobb edény rész
letei közt egy emberi koponya, s a középkéznek 2 drb. izülete
volt megtalálható.
Ettől kevéssé távolabbra a sziklafal öblösödésinek aljában,
igen sok faragott csont részlet közt: egy cervus alces (?) agancs
idomított töve volt elrejtve.
A barlang belsőjében pedig, a sziklafal egy másik öblösödésének aljában, egy már szintén kibontott elfalazás nyomára
találtam, mely kő- és földrakásnak csak egy része volt épség
ben hagyva; miután ezen rejtekhely tartalma szintén kira
boltatott. Mert a sziklafal 1 m. mélységű öblösÖdésónek belse
jében, szépen diszitett edény részlet, s kőszilánkok közt már
csak egy lencse-diszitésü kis kannát, egy mindkét oldalán fü
részfogakkal ellátott 12 cm. hosszú igen szép tűzkőkést (ily
hosszúságú fürész még talán nem ismeretes), egy vékony és si
ma bronz karperecznek, vagy karvédnek részletét, és egy ursus
spelaeus fogát találtam; mely együttes előfordulása a kő és
bronz leleteknek, igen nevezetes újabb adat ezen telepesek ko
rának kiszámítására.
Mert ha a diszitett edényeiről egy korra vezethető gyógyi
barlang vas leletét, Tordos réz és ón leleteit, vas- és bronz sa
lakját, Nándori és a nándor-vályai réz és vastermelésre vezető
legújabb leleteimet is az emiitett adatokhoz számítom, azon kö
vetkeztetéshez jutok, hogy hazánkban ezen őskori telepesek a
rezet, ónot, bronzot és vasat már a kelták előtt müveivén, Da
cia aranyát, ezüstjét még nem ismerték.
Én legalább az általam kutatott neolith kőkori telepeken
a dákok aranyjára és ezüstjére legpontosabb kutatás és meg
figyelés után sem találtam.
S így már több mint valószínű, hogy hazánk említett ős
kori telepesei, egy a dákok előtt itt lakott nép volt; talán
Herodot Agathyrsei, kik szerinte a Maris, azaz Maros mentit
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Az erdélyi múzeum részére 1879. october és november
havában beküldött adományok jegyzéke.
, K ö n y v e k : A londoni Koyal Society-tól Philosophical Transactions. Vol. 167. Part. 2. Vol. 168. Vol. 169. Part. 1. 2. London
1877 —1879. és Procedings Nro 184 — 196. London 1878,-1879.
— A bécsi cs. kir. Geolog. Reichsanstalttól, Abhandlungen. IX. Bánd.
Wien. 1867. — A bajor kir. tud. akadémiától, Sitzungsberichte der
philos.-hist. Classe. 1879. III-es Hef't. München. 1879. — Nogall
Károly szeroi vél. püspöktől, Emlékkönyv Pázmándi Horváth Endre
születésének százados évfordulati ünnepélyének emlékére. Győr. 1879.
— A Keresztény Magvető szerkesztőségétől, Keresztény Magvető. 1879.
5-ik füz. Kolozsvár. 1879. — Torma Miklóstól, Margitai Péter, Az apostoli
Credo magyarázatja. Debreczen. 162 4. 8. r. (csonkán). — Finály Henriktől,
Beké Antal, a Batthyányi-könyvtár kéziratai névsora. Gy.-Fejérvár.
1871. (2 péld.) Beké Antal, Az erdélyi egyházmegyei papnövelde tör
téneti vázlata. K.-Fejérvár. 1870. (2 péld.) Házi könyvtár XXXI.
XXXII. köt. Bpest. 1879. és az Erdélyi r. c. statusgyülés jegyző
könyve 1879. Kolozsvár. 1879. — Az aradi ipartársulattól, E. Illés
László, A magyar ipar és az iparpártolás feladata. Arad. 1880. —
Az aradi egj'házmegyei nyomdától, G. Pópa, Istoria universala. Aradu.
1879. — A hajdúmegyei tanfelügyelőségtől, Jelentés Debreczen 187%
népoktatási állapotáról. Debreczen. 1879. - Tanodái értesítők 187%
évre. a) a kolozsvári r. cath. főgymnasium, b) a kolozsvári m. kir.
állami tanitóképezde. c) a losonczi állami fó'gymn. d) a székely-ud
varhelyi r. cath. fó'gymn. e) a sz.-udvarh.elyi kir. főreáliskola. / ) a
csik-somlyai r. cath. fó'gymn. értesítője, g) Programra des ev. Untergymnasiums in Mühlbach. — Gyulai István aradi nyomdájától, Antolik
Károly. Kísérleti természettan. Arad. 1880. — Krafft W. szebeni
nyomdájától 3 nyomtatvány. — Binder és Horeth segesvári nyomdá
jától 3 nyomtatvány.
É r m e k : B. Lipthai Bélától 2 ezüst fémer. — Ns. Temesmegye törvényhatóságától 1 bronz fémer.

5JBWT Tisztelt olvasóinkat ós előfizetőinket tisztelet
tel kérjük, szíveskedjenek megrendeléseiket és előfizeté
seiket deczember hó folytában megujítni. Lapunk jövőben
is eddigi tartalmával és terjedelmében fog megmaradni.
8WF" Jelen számunkkal küldjük szét az 1879-ki év
folyam czimlapját és foglalatját.
Ny. Stein J. m. kir. egyet, nyomd, az ev, ref. főtanoda bet. Kolozsvárt.

