
HARMADIK PÓTLÉK ERDÉLY OSEMLÖSEI ÉS AZ ŐSEMBERRE 
VONATKOZÓ LELETEINEK KIMUTATÁSÁHOZ. 

Dr. Koch Antal egyet, tanártól. 

Az Erdélyi Múzeum évkönyveinek új folyama I. kötetének 
117—158. lapján közzétettem volt Erdély ősemlős-maradványainak és 
az ősemberre vonatkozó — addig ismeretes — leleteit. 1877-ben már 
annyi új adatnak birtokába jutottam, hogy ezen kimutatáshoz az első 
pótlékot csatolhattam (Erdélyi Múzeum, 1877. évf. 8. sz. 131. ].), 
két év múlva pedig egy második pótlékot is közrebocsátok (Orv. t. 
t. Értesitő. 1879. I. 149—154. 1.). Azóta újra néhány — és ezek 
közt több érdekes —• adatot gyüjték össze, melyeknek átnózetes összeál
lítása a később netán foganatosítandó egészen részletes tanulmányok
hoz bizonyára csak haszonnal lehet; a miért is egy harmadik pótlék 
közzétevését jónak láttam. 

I. Ujabb ösemlős-leletek. 
Weber K. medgyesi gymn. tanár meghatározás végett még 

1880-ban beküldött egynehány, S ep si-Szent-Gy örgyr ől való 
emlős-csontot, melyeket ott ősemberi eszközök társaságában kapott ; 
ezek közt van: 

1. Canis familiáris, alsó állkapcsának töredéke két előzápfoggal. 
2. Bhinoceros tichorrhinus, alsó állkapocsbeli zápfoga, melyen 

a zománcz megfeketedett, részben a csontállomány is, mintha hosszú 
ideig tőzegben feküdt volna. 

3. Equus Caballus foss. 1 drb. alsó állkapocsbeli zápfoga. 
4. Cervus elaphus fossilis agancsának töredéke; végre 
5. Emberi eszközöknek felhasznált végtagcsont töredékek meg 

nem határozható emlősöktől. 
A sepsi-szt.-györgyi székely nemz. múzeumban a következő em

lős-maradványokat láttam 1881-ben: 
6. Elephas prímig. 1 drb. atlas csigolyája H idvégrő l . 
7. Elephas prímig, lábszár töredéke vasrozsdától és szénsavas 

mésztől általjárva — É t f a l v á r ó l , 
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8. Cervus elaphus foss. lábszáresontjai M eszeshe ly rő l . 
9. „ „ „ lábszár tör. és zápfog tör. Zágonból. 

10. Sus scrofa t. egy apró tejfoga ugyaninnen. 
11. Equus rfr. primigenius Mey. alsó álkapocsbeli első foga a 

k ö p e c z i lignitből és egy lapos csontdarab ugyanonnan, mely való
színűleg szintén ezen állatfaj álkapocstöredéke. Miután a köpeczi 
lignit a pontusi emelethez tartozik, ezen Jelet mindenesetre nagyobb 
érdekű, mint az alluviál üledékekben talált Equus maradványok. 

12. Equus Caballus foss. zápfogai Olaszfa luból a diluvium-
bó 1, honnan eddig csak Bos sp. zápíogai voltak elésorolva. 

13. Equus Caballus fossilis IMey. felső állkapcsi leghátsó záp
foga egy szürkés tályagból (diluviális?) Ny á rád-Szeredáró l . 

14. Elephas prim.ig. zápfogai és egyéb csontör. nagy számban 
kerültek ki a A.-Füldnél a diluv. kavicsos terraszagyagból. 

Ugyaninnen Equus cfr. prímig, alsó állkapocsbeJi zápfogat is 
kaptam. 

15. Eleph. prim. egy zápfog töredékét 1884-ben Ki sEskü l -
1 ö n kaptam. Ezekhez csatolom még korábban már részletesebben is
mertetett, de ezen kimutatásokba még föl nem vett következő lele
teket is: 

16. Delphinus sp. nyakcsigolyái, lapoczcsontja és egyéb csont
töredékei, melyek a középeocan felső durvamészből a kolozs-mo-
n o s t o r i k ő b á n y á b a n kerültek napfényre. 

17. Halitherium sp. egy zápfoga a hójai rétegekből, a pap
falvi völgy torkolatánál. 

18. Anthracotherium sp. nagy csonttöredékei a ko loz svá r i 
Borjú mái aquitaniai homokkövéből. 

19. Aceratherium sp. állkapocstöredéke 3_ nagy foggal. Ezen 
érdekes példányt a Sztrigy völgyében Buda A. a folyóból kiáltó 
conglomeratfalból törte le. Pontosabb lelőhelyét nem jegyezte fel és 
így az sem bizonyos, aquitani vagy mediterran-koru-e az emiitett 
conglomerat-réteg ? 

20. Torma Zsófia kisasszony által 1880. végén beküldött tor-
dosi leletei közt a következő emlősöktől való csontokat észleltem: 

a) Cervus elaphus L. agancsának töredékei. 
b) Cervus capreolus L. agancsa. 
c) Capris ovis L. szarvának bele és alsó állkapcsának töredéke. 
d) Bos sp. alsó lábszárának töredéke. 
e) Sus scrofa L. kopott utolsó zápfoga. 
f) Equus Caballus L. alsó állkapcsabeli zápfoga 
Végre még néhány határozatlan emlős- ós madárcsont-töredék is. 
Ezen nagyrészt házi-állatok csontjainak töredékes voltából már 

első kimutatásom alkalmából arra a következtetésre jutottam, hogy 
ezek a tordosi őslakónak konyhahulladékait képezik. 

21. Eleph. prim. kisebb zápfoga a diluv. kavicsból Sárfal-
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v á n á l . (Téglás G. s mamut nyomai Hunyadmegyében. Földi Közi. 
1885. 134. 1.) 

22. ürsus spelaeus, Blum. csontváz-részei és töredékei, a 
B e d e l ő i h a v a s o n levő Csepegő-barlangból, melyet Toroczkay Sán
dor és Téglás Gábor 1869-ben behatóbban átkutattak, s melyet ugyan
azon év őszén magam is meglátogattam volt. (M. kir. Akad. Matii. 
és Term. tud. Eözl. 1888. 54. 1.) 

II. Ujabb ősemberi kőeszköz-leletek. 
1. 1880. év végén Torma Zsófia kisasszony beküldte volt nekem 

az ásványanyag meghatározása végett to rdcs i ősemberi kőeszköz
leleteinek legnagyobb részét. Miután ezen tárgyak részletesebb es 
egyenként való leírását Torma Zs. k. a. fenntartotta magának, csak 
egészen röviden és átnézetesen említem fel a kőeszközök nemét, sza
mát és különösen anyagát, megjegyezve, hogy már első kimutatásom
ban is sok darab van innen behatóbban ismertetve. 

a) Véső/orma balták (keltek) legnagyobb számmal feküdtek 
előttem és pedig: kovásodott szürke vagy barna márgából 20 drb, 
dioritaphanitból 3 drb., tömör dácittufíából 9 drb., diabasaphanitbol 
2 drb., rozsdás homokkőből (felső kréta) 2 drb., melaphyrból 1 drb., 

• serpentinből 3 drb., kovásodott chloritpalából 1 drb , színes szaru
kövekből 2 drb., fekete kovapalából 3 drb., vörös porphyrtuffabol 1 
drb., barnássárga palás quarezitból 1 drb., kékeszöld vagy hamvas 
kovásodott márga v. finom tuffa % drb. 

b) Átfúrt balták (csákányok) melaphyrtuffából 3 drb., diorit-
porphyrból 2 drb., serpentinszerű zöldkőtuffából 5 drb., vörös jáspis
ból 1 drb., fekete kovapalából 1 drb., salakos melaphyrból 1 drb., közep-
szemű amphibolgneiszből 1 drb., barnafelhős szürke szarukőből 1 drb. 

r) Késféle eszközök és szilánkok kékesszürke kovásodott palá
ból, achat, porczellánjaspis, tűzkő, amethyst, jáspis, chalcedon, szaru-
kő, jáspopál — quarczfajtákból. 

d) Örlőkövek Déva vidéki mállott amphibol-andesitből, szármát 
emeletü homokos-csillámos durvamészből és conglomeratból, sötét
szürke agyagos krótahomokkőből, zöldes tömör rhyolith.es trachytbol. 
mállott andesit-zöldkőből. , , 

e) Végül külön le kell írnom egy körül-belül 5 cm. hosszú es 
3 cm. széles kővésőt, melyet Herepei K. tanár talált Tor dó
son. Ezen feltűnő szinű ós keménységű kővéső anyaga alig lehet 
más, mint s m i r g e l . A topázt is jól karczolja, tehát keménysége a 
korundé, t. i. 9. Szine uralkodón kék, a mi a korund fajnak saphyr 
változatára utal; de ezen kék korundalapon kerek ós tojásdad apró 
fészkek válnak ki egy lágy. sötótzöldes ásványból, melyben goreso 
alatt magnetit- és pyrit szemcsék jól láthatók. A kék korund a leg
nagyobb hőben sem változik, de a zárványok rozsdabarnára égnek, 
bár egyébként szintén nem olvadnak. Ezek talán a korund valami, 
átalakulási terményei lehetnek? 
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2. BaltatÖredék amphibolpalából, a nándor i ba r l angbó l . 
3. Vésőbalta a dévai amphibolandesitből Nándorvályáról. 
i. Balta nagyszemű amphibolgneiszből, A lgyógyró l , mely 

három eszköz szintén Torma Zs. k. a. birtokában van. 
5. Sarlóalakú vágóeszköz töredéke serpentínizált chloritpalából, 

igen szépen alakítva és csiszolva. 
6. Vésöbalta fehéressárga szarukó'bó'l, mindkettőt Sepsi-Sz Í.

György h a t á r á n Weber K. tanár találta az 1—5. sz, a. felsorolt 
ősemlős-maradványok társaságában. 

7. Vésőforma balta télig serpentínizált olivingabbróból (Olt szo-
rosbeli); találták Be th l en fa lváná l (Sz.-Udvarhely melletti kapálás
kor a szántóföldön; gyűjteményünknek ajándékozta Tamás Albert tanár. 

8. Obsidian-nucleus, egy 9 cm. hosszú ós 5'/2 cm. széles re
mek példánya, melyet A.-Füld h a t á r á b a n , a felülethez közel ta
láltak és Bíró József úr .ajándékozott gyűjteményünknek. 

9. Egy még nagyobb Obsidian-nucleus 8 mm. alapszélességgel 
és 10 ram. magassággal, találtatott a H idegszamos völgyének egy 
vízmosásában. Tulajdonosa Csiky János úr. Ezen obsidian anyagra 
az a.-fülditől különbözik, mert míg ez egészen egynemű, abban szürke 
rétek mutatkoznak, melyektől sávolt szövetű. 

10. Kúkalapács, zöldköves augifandesitből (Oláhláposbánya vi
déki), találtatott "Fe'mafa]un ál Deés mellett; Tauffer Ákos ajánd. 

11. Nagy kővéső. finomszemű sárgásfehér dáeittuffából; talál
tatott Szent -Lász lónál a Mátécsere erdőben. 

Továbbá még a helybeli kath. gymnasium gyűjteményéből dr. 
Pachinger Alajos t. tanár úr által bemutatva : 

12. Kőbalta, igen szép sötétzöld- és zöldesfehér-tarka habos ós 
foltos serpentinből, a minőt Erdélyben nem ismerek. A példány lelő
helye Deósakna, hol 4 méternyire a felület alatt találták. 

13. Érdekes t .alakú kőcsákámj, sötót-barnászöld, finom szemű 
kárpáti homokkőből, a minő Ö.-Láposbánya vidékén az andesittel 
való érintkezésnéJ szokott előfordulni. Találtatott ezen példány Zálha 
k ö z s é g h a t á r á b a n (Szolnok-Dobokamegye.) Végre 

14. Érdekes cuíkdni/, quarezitosodott szürke homokkőből; ta
láltatott S ztimWtrj^#í4f*iSzamos kavicsai között. A szamosujvári 
algymn. birtoka." 

Ezen ujabb adatokból ismét csak az tűnik ki, a mit már első 
összeállításomban kiemeltem volt, hogy Erdély őslakója kiválóan a 
lakóhelye közelében kapható kőzeteket és ásványokat dolgozta fel 
eszközökké; mi azonban természetesen ki nem zárja azt, hogy a 
szomszédnépekkel is élénk csere&sszeköttotésben lehetett, a mit az 
ujabb obsidian-, serpentin- és főkép a kiválóan fontos smirgel-leletek 
kétségtelenül bizonyítanak. 




