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nóval kapcsolatosan .kiemeltük, ennek szin-

tén óriási példányai éltek az Alföld erdősé-

geiben. Egy levetett agancs rózsatövének 

kiegészített körmérete 247 mm. 

A kökénydombi gerinces-maradványok 

közt is szembetűnő két halcsont-töredék. 

Ezek egyike egy óniáis töpontynak (Cypri-

nus carpis L.) bognártiiskéje. A háromne-

gyed hossznyi töredék 77 mm. A másik, az 

előbbinél is hiányosabb töredéik vállövrész-

let, még nagyobb termetű pontyfélére utal. 

A vadon élt gerincesek maradványai-

nak vizsgálatából tehát egyfelől az tűnik 

ki, hogy az Alföld a neolit korszakban vad-

ban, halban csakugyan bővelkedő Kánaán 

volt, s az egyes fajok valósággal létopti-

mumban élhettek, másfelől viszont feltűnő, 

hogy az ásatás sem koponyáikat és az egy 

agyaron kívül még csak fogakat sem ered-

ményezett. Szembeszökő végül vadon élő 

ragadozók csontjainak hiánya is. 

A jövőben eszközlendö ásatások bizo-

nyára feleletet adnalk ezekre a fölvetődő 

kérdésekre.3) 

Dr. Gaál István. 

:i) Diese Abhandlu'ng ist in „Annales Mu-
sci Nationaiis Hungariei XXVII. 1931." un-
ter dem Titel „Kuochenreste der neolithi-
sohen Ansiedelung von Hódmezővásárhely." 
auch deiitsch eivehienen. 

A tetétleni bronzkincs. 

Der bronzene Schatz von Tetétlen. 

A tetétleni bronzkincs címen Roska Már-

ton dr. tollából közölt értekezés (megjelent 

a Dolgozatok IV. 1928. 244—250., illetőleg 

németül a 251—256. 11.) lelőhelye, az eredeti 

feljegyzések alapján, hibásan volt közölve. 

A kincs tulajdonosának gróf Teleki Domo-

kosnak megállapítása szerint, a két situla 

Marosvécsen került felszínre s hozzá a Ke-

mény-hagyiatékból jutott. Bár ezt a hiba-

igazítást Roska Márton a borévi bronzlelet-

ről írt ciklkóben, a Kossina-emlékkönyvben 

már elvégezte, szükségesnek tartjuk, hogy 

folyóiratunk is tudomást vegyen róla. 

Der bronzene Schatz von Tetétlen, wel-

cher durch Márton Roska in Dolgozatok-

Arbeiten IV. 1928. S. 251—256. mitgeteilt 

wurde, stammt nur teilweise von Tetétlen. 

Die zwei Situlen sind in Marosvccs vorge-

kommen. Diese Korrektion hat Roska in 

der Kossina-Festischriit in der Abhandlung: 

Der bronzefund von Borév erledigt, aber 

wir haltén es fiir nötig, dass es auch in un-

serer Zeitschrift korrigiert sein soll. 




