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A kéz irat ról és köz re a dá sá ról
László Ferenc előadása az egykori Magyar Val-

lás- és Közoktatásügyi Minisztérium által kezdemé-
nyezett, a nemzeti közművelődés színvonalát emelni 
hivatott Szabadtanítás-program keretében hangzott 
el Sepsiszentgyörgyön 1907. december 1-jén. Az 
előadást a Székely Nemzeti Múzeum irattárában 
megmaradt 24, A4-es méretű lapot tartalmazó fo-
galmazványból ismerjük, melynek egyes oldalait 
újraszámozták (1. tábla). Az első négy oldal László 
Ferenc jellegzetes, nagyobb betűs, „szellősebb” írá-
sa (1. tábla/2). Az 5–19. (eredeti, áthúzott számozá-
sa szerint 1–15.) oldal szövege sűrű, apró betűs, jól 
olvasható más írás, László Ferenc kezétől származó 
betoldásokkal (1. tábla/3). A 20–22. oldal és a két 
befejező, 23–24. (az eredeti, áthúzott számozás sze-
rinti 16–17.) oldal ugyancsak László Ferenc keze 
írása. Mindez arra utal, hogy a szöveg több sza-
kaszban íródhatott; egy részét talán diktálta László 
Ferenc, vagy valaki átírhatta az ő gyorsírásos szöve-
gét. (László Ferenc nemcsak ismerte, de tanította 
is a gyorsírást; az előadáshoz készült jegyzetek egy 
része is gyorsírással készült: 1. tábla/4.) A fogalmaz-
vány számos javítást, betoldást tartalmaz; László 
egyes szövegrészeket áthelyezett, másokat kihúzott. 
Utóbbiak közül azokat, amelyek kiegészítik vagy 
érthetőbbé teszik László Ferenc szövegét, [szögletes 
zárójelben] a megfelelő helyre beiktattuk. Egyébként 
néhány apró (főleg helyesírási) javítástól, módosítás-
tól eltekintve igyekeztünk híven visszaadni László 
Ferenc szövegét. Bizonyára létezett az előadásnak 
egy letisztázott, könnyebben követhető példánya is, 
azt azonban nem ismerjük. Az előadást László ké-
pes táblákkal és eredeti leletekkel szemléltette. Erre 
a szövegben is utal; az előadáshoz készült jegyzetei-
ben egyik-másik forrását is megemlíti. Az előadás-
ban felvetett kérdésekről lásd e kötetben a dolgozat-
hoz írott bevezetőnket: Egy erdélyi régész az őskori 
világról a 20. sz. elején. Gondolatok László Ferenc Az 
ember a kőkorszakban c. előadásáról (László Attila).

*
Ko runk a ter mé szet tu do mány ok ko ra. És mél tán, 

mert cso dás vív má nya ink nyo má ban egész éle tünk 
és gon dol ko dás mó dunk gyö ke ré ben át for má ló dott. 

A vegy tan, ter mé szet tan és tech ni ka éle tünk külső 
ke re tét, lé tünk gya kor la ti ol da lát vál toz tat ta meg. 
Köz le ke dé si esz kö ze ink le ron tot ták a tá vol ság so rom-
pó it s az egész em be ri sé get szom szé da ink ká tet ték. 
Gé pe ink meg könnyí tet ték és te te me sen tö ké le te sí-
tet ték a mun kát. Fej lett ipa runk ter mé kei az em be ri 
éle tet tet ték ké nyel me seb bé. Gon do la ta ink a vil lám 
se bes szár nyán re pül nek a föld kö rül; a gyor san hang-
zó röp ke szót im már ál lan dó sí ta ni tud juk; a víz, szél, 
tűz, nap fény, vil lám rab szol gánk lett és az em be ri ség 
há zi mun ká it vég zi. Erőnk is sok szo ro san hat vá nyo zó-
dott: gőz- és vil la mos gé pe ink kel, különböző rob ban-
tó sze re ink kel olyan bor zasz tó erőt tu dunk ki fej te ni, 
mi hez ké pest a me se be li ti tá nok nak erőnyilvánulásai 
ár tat lan gye rek já ték ok ká tör pül nek. 

A ter mé szet tu do mány ok má sik, lát szó lag ke vés-
bé hasz nos ré sze, a csil la gá szat tan, föld tan, élet tan 
gon dol ko dás mó dun kat, vi lág né ze tün ket ala kí tot ta 
át. Fá rad sá gos, oly kor a min den sé get át fo gó, más-
kor a szőrszálhasogatásig menő fi  nom vizs gá la ta i val 
a fejlődés esz mé jét gon dol ko dá sunk meg in gat ha tat-
lan alap já vá szi lár dí tot ta. A két ség be von ha tat lan 
té nyek özö ne alap ján ma min den je len sé get, bár mi-
lyen je len ték te len nek lássék is az, úgy fo gunk fel, 
mint az időben és tér ben vég te len fejlődésnek egy 
lánc szem ét.

A fejlődés esz mé je azon ban ko ránt sem ment át 
si mán az em be rek gon dol ko dá sá ba. Sőt, he ves tá ma-
dá sok ban volt ré sze, mert merőben el len ke zett az em-
be ri ség ré gi, meg rög zött vi lág né ze té vel. A leg újabb 
időkig az em ber ön ma gá nak volt bál vá nya. Tar tóz-
ko dá si he lyét, a föl det a min den ség kö zép pont já ba 
he lyez te s szen tül meg volt győződve, hogy az egész 
min den ség a föl dért, a föld pe dig az em ber ked vé ért 
van te remt ve. Pél dát lan önös sé gé ben a föl det nem 
meg hó dí tott bir to ká nak, ha nem örök sé gé nek te kin-
tet te s azt hit te, hogy a ter mé szet há rom or szá ga egye-
ne sen az ő tet szé sé re és úri ké nyel mé re van te remt-
ve. A nö vé nyek és ál la tok egye dü li cél ja, hogy ne ki 
táp lá lé kot, ru hát szol gál tas sa nak, vagy hogy gyö nyör-
köd tes sék és ere jét, eszét, tü rel mét fej lesszék. A nap, 
hold és csil la gok is egye dül az ő szá má ra ra gyog nak. 
Az ő lel ki gyönyörűségére csat tog a csa lo gány, éne kel 
a ri gó, éret te il la to zik a vi rág. A nap pa lok és éj je lek 
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ki zá ró lag az ő ide jé nek cél szerű be osz tá sa ked vé ért 
vál ta koz nak, az év szak ok az ő ter mé sé nek ki fej lesz té-
sé re va lók, s az évek az ő ural má nak meg örö kí té sé re 
szol gál nak.

Mind ezt az erős bal íté le tet, hiú áb rán do kat a tu-
do mány csak las san és ne héz küz del mek kel tud ta el-
űzni. Copernicus, Kep ler, Ga li lei a láng ész és tu dás 
min den ere jé vel ki mu tat ják, hogy nem a Föld a te-
rem tés kö zép pont ja. A Föld csu pán sze rény kis boly-
gó, mú lan dó nap szi lánk ab ban a vég te len min den-
ség ben, mely nek egyik kö zép pont ja a mi na punk. 
Vi lág né ze tünk meg vál to zá sá val olyan for mán járt az 
em ber is, mint az egy sze ri pa raszt, ki a vi lág urá nak ál-
mod ta ma gát s reg gel nyo mo rult vis kó ban éb redt fel. 
Az el reb bent ját szi ál mok em lé ke még so ká ig há bor-
gat ta az ál mo do zás ra amúgy is haj ló em ber el mé jét 
s még ma is van nak hiú képzelgők, kik nem akar ják 
be is mer ni, hogy az em ber törzs fá ja is az ál lat vi lág ból 
fa kadt. Alsóbbrendű lényekből év mil li ók ra ter jedő fo-
ko za tos fejlődésnek kö szö ni lé tét a te rem tés ko ro ná ja 
is. Ez a meg dönt he tet len ered mény csu pán azo kat sér-
ti, akik az zal tet sze leg nek ma guk nak, hogy az em be ri-
ség bölcsőjét va la mi ra gyo gó dics fénnyel ve szik kö rül 
és akik ama idil li, pa ra di cso mi kor szak ra gon dol nak, 
me lyet a költők az em be ri ség kezdetéről ál mod tak. 
Pe dig ilyen arany kor szak so ha sem volt. Az em be ri-
ség őstörténetét vizs gál va más kép pen áll előttünk az 
ősember hely ze te. Egész éle te ál lan dó küz de lem éh-
ség gel, vad ál lat ok kal, az időjárás vi szon tag sá ga i val és 
legfőképpen egy más sal. A tu dás fá já nak gyü möl cse it 
csak las san ként is mer te meg. Az em ber ko ránt sem 
szé gyell he ti ala csony szár ma zá sát, sőt in kább dicsősé-
gére vá lik, hogy ál la ti szár ma zá sa da cá ra a ter mé szet 
ha tal mas urá vá küz döt te fel ma gát. Ez a vi lág né zet, 
amely az em ber szár ma zá sá nak ilyen ter mé szet tu do-
má nyos fel fo gá sá ból fa kad, sok kal ma gasz to sabb és 
felemelőbb an nál a ré gi vi lág né zet nél, mely nek alap ja 
na iv költői képzelődésnél egyéb nek nem tekinthető. 
Az em ber fejlődése kez de tén tö ké let len volt, de sa ját 
erejéből foly to nos előrehaladás út ján tö ké le te se dett 
és tö ké le te se dik ma is. [Nem ma gasz to sabb-e ez 
a sor sa az em ber nek, mint amit a ré gi fel fo gás ta nít, 
hogy az em ber hal ha tat lan és min den te kin tet ben tö-
ké le tes volt, de bűnbe süllyedt s ha lan dó vá és tö ké let-
len né lett.] Az em be ri ség arany ko ra nem rég el múlt 
idők em lé ke, ha nem a jövő re mény sé ge, amit csak 
késő uno ká ink fog nak el ér ni.

A nagy kö zön ség kö ré ben, hon nan, hon nan nem, 
ál ta lá no san el ha ra pó zott az a né zet, hogy a ter mé szet-
tu do mány ok s ép pen Dar win az em ber nek a maj-
mok tól va ló szár ma zá sát ta nít ják. Ez a fel fo gás té ves. 
Az em ber oly ki halt emlősformától szár ma zik, mely-
ből nem  csak az em ber, ha nem ol dal ág kép pen a ma élő 
em ber sza bá sú maj mok is levezethetők. Az élőlények 

szár ma zás fá ján az em be ri nem egy olyan önál ló ága-
zat, mellyel az em ber sza bá sú maj mok ága pár hu za mo-
san ha ladt. Nem a maj mok tól szár ma zunk te hát, de 
tény leg a ma élő ál la tok közt ők a leg kö ze leb bi ro ko na-
ink. Kü lön ben, ha tőlük szár maz tunk vol na is, ab ban 
sem vol na sem mi szé gyell ni va ló. Az is csak élet re va ló-
sá gunk nak, szel le mi és tes ti erőink hasz nos fel hasz ná-
lá sá nak vol na bi zo nyí té ka.

Az ősrégészet sok te kin tet ben hoz zá já rult az em-
ber vi lág hely zet ének meg is me ré sé hez. Nagy mér ték-
ben be folyt ar ra is, hogy fel fo gá sunk a vi lág ról s az 
emberről tisz tul tabb, vi lá go sabb le gyen. Ez al ka lom-
mal ép pen az em be ri ség leg ré gibb múlt já val, az em-
be ri ség bölcsőkorát je lentő kőkorszakkal óhaj tok fog-
lal koz ni, mely nek vé gét itt ná lunk ép pen 4000 év vel 
ezelőtti időre te het jük.

*
Az őskor az em be ri ség tör té ne té ben az a hosszú 

időszak, mely nek kez de te az em ber első fel lé pé se, 
vé ge az az idő, ami kor már írott em lé kek, ha gyo má-
nyok áll nak a tör té net író ren del ke zé sé re. Ahol mi 
la kunk, en nek a vi dék nek a történetéről egé szen a 
Kr. e. V. szá za dig nin cse nek írott tör té ne ti for rá sa ink. 
A Kr. e. V. szá za dot megelőző idők műveltségét csak 
azok az em ber ál tal hasz nált különböző tár gyak, esz-
kö zök vi lá go sít hat ják meg, me lyek az őslakók sír ja i-
ban és la kó he lye in, a föld mé lyé ben ma rad tak fenn 
szá munk ra. Az ősember ke ze mun ká já nak em lé kei 
a föld mé lyé ben el rejt ve (a föld cso dá la tos kon zer vá-
ló ere je kö vet kez té ben) a leg több ször ere de ti ál la po-
tuk ban ma rad tak fenn szá munk ra. Ezek a sok szor 
igény te len, ap ró em lé kek azok az ok má nyok, me lyek 
se gít sé gé vel a ku ta tó em ber be pil lant hat az őskor ho-
má lyá ba. Van nak az őskornak sza ka szai, me lyek nek 
ké pe tisz táb ban áll előttünk, mint a tör té ne ti idők 
egyik-má sik időszaka. Meg ha mi sí tott tör té ne ti ok-
má nyok hány szor szol gál tak fon tos for rá sul bi zo nyos 
tör té ne ti kér dé sek meg fej té sé hez. Elég e te kin tet ben 
a hí res, mond hat ni hír hedt Csíki-Krónika pél dá já ra 
utal nom. Mint a tör té net tu dós ok ki de rí tet ték, a kö-
zép ko ri ok le ve lek nek egy jó nagy ré sze ha mi sít vány, 
s a tör té net tu do mány nak egész kü lön ága fog lal ko-
zik a ha mis ok le ve lek ki mu ta tá sá val. Önző em be ri 
ér dek, hi ú ság, ha szon le sés nem fér a föld ál tal el te me-
tett és sok ezer esztendőn át szá munk ra fenn ma radt 
őskori em lé kek hez.

For rá sul szol gál nak az em ber őskori éle té nek 
meg is me ré sé hez még azok az ana ló gi ák, mi ket a ma 
is élő ter mé sze ti né pek élet mód já nak, szo ká sa i nak 
ta nul má nyo zá sá ból me rít he tünk. Mert tud nunk 
kell, hogy a tör té ne ti idő a föld min den ré szén még 
nem kezdődött meg. Af ri ka bel se jé ben, a Csen des-
óce án né mely szi ge te in, a sark vi dé ki tá ja kon él nek 
bi zo nyos nép faj ok, me lyek még most is az em be ri ség 
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bölcsőkorát élik. Esz kö ze i ket csu pán fá ból, kőből, 
csont ból, nö vé nyi és ál la ti termékekből ké szí tik. Sem-
mi fé le fé met nem is mer nek. Műveltségük fejlődése 
te hát még csak a kőkorszakig ju tott.

*
A legelső időben az em ber összes vá gó, szú ró és 

ütő esz kö ze i nek leg na gyobb tö me gét kőből ké szí tet-
te s ép pen ezért az em be ri ség leg ré gibb kor sza kát kő-
korszaknak ne vez zük. Ez a kor szak is mét ré gibb és 
újabb kőkorszakra oszt ha tó. Az előbbiben az em ber 
kőeszközeit és fegy ve re it kagy lós tö résű kövekből, ki-
zá ró lag pat tint ga tás ál tal ké szí ti. Más kővel va ló üté-
sek ál tal a kialakítni szán dé kolt kőből ad dig tör delt, 
pat tint ga tott egyes ré sze ket, míg az a kí vánt for mát 
meg nem nyer te. Az ilyen pat tint ga tott kőszerszá-
mok raj za it a III. táb lán mu ta tom be, van kö zöt tük 
kéz ben hasz nált na gyobb faj ta ütőszerszám, van nak 
nyíl he gyek, tőrök, kés pen gék, lán dzsák. (Hogy 
a lán  dzsát, dár dát, nyíl he gyet mi kép pen erősítették 
fa nyél re, a 4. és 10. raj zon lát ha tó.) Az újabb, úgy ne-
ve zett csi szolt kőkorszakban a nagy já ból ki ala kí tott 
kőszerszámot csi szo lás ál tal tet te hasz nál ha tób bá és 
tetszetősebbé. [Né mely tu dós fel té te le zi, hogy a ré gi 
kőkorszak előtt, még a har mad kor ban meg je lent az 
em ber a föl dön; ez a kor szak az eolith kor szak, az em-
be ri ség haj nal ko ra. Ezt a kort, amennyi ben egy ál ta-
lán le het ró la be szél ni, az jel lem zi, hogy a kőszerszá-
mok tűz se gé lyé vel ha so ga tott ko vá ból ké szül tek.]

Hogy mennyi időt töl tött be a kőkor ezen há rom 
sza ka sza, ar ra vo nat ko zó lag ter mé sze te sen biz tos ada-
ta ink nem le het nek. Tény az, hogy a ré gi kőkorszak 
egy ma gá ban na gyobb időt ölel fel, mint az an nak 
letűnte óta el múlt összes kor szak ok egé szen nap ja-
in kig. Egy fran cia tu dós a föld ré te ge i nek ki ala ku lá-
sá hoz szük sé ges időt vé ve a szá mí tás alap já ul, a ré gi 
kőkorszak ide jét 222 000 év re szá mít ja, az új kőkort 
6400 év re. Mind ez csak hoz zá ve tés. 100 000 eszten-
dőt bát ran el is hagy ha tunk, még is kitűnik, hogy az 
em ber mi lyen las san ha ladt előre a művelődésben.

Az újabb kőkorban az em bert ma gas műveltségű 
lény nek kell te kin te nünk az előbbihez ké pest. A ré-
gibb kőkorszak em be re nem is me ri a földmívelést, ál-
lat te nyész tést. [Az ál lat reá néz ve csak zsák mány, de 
nem se gítő esz köz, nincs ipa ra, mert nem ne vez het-
jük ipar nak azt a dur va mun kát, hogy a ter mé szet 
ad ta kö vön ütés sel vál to zást okoz.] La ká sa a he gyek 
bar lang ja, a fo lyam part fé lig ki vájt üre ge, s csak a kor-
szak vé ge fe lé a föld be vájt ve rem. Az újabb kőkorban 
már az épít ke zés is meg in dul. Épül nek fé lig föld be 
vájt, méh kas ala kú kuny hók, hegy ol da la kon, ma-
gas la to kon egész fal vak. A ta vak fe lett meg je len nek 
a cö löp épít mé nyek [s ezek min tá já ra épül nek a szá raz-
föld ön is fa lá bak ra ra kott épít mé nyek, hogy egy más 
el len, s a vad ál lat ok el len véd ve le gye nek]. Meg is me ri 

az agyag hasz nál ha tó sá gát. Ké szít belőle agyag edé nye-
ket. Ki ége ti előbb sza bad tűznél, majd pe dig égető ke-
men cé ben. [Agyag edé nye it fa ze kas ko rong nél kül, bi-
zo nyos szer szá mok se gít sé gé vel, sza bad kéz zel ala kít ja 
és dí szí ti.] Is me ri a szö vést és fo nást mint há zi ipart. 
Űzi a va dá sza tot és ha lá sza tot. Pász tor ko dá sá ban se-
gítő tár sa a ku tya. Megszelidít szá mos há zi ál la tot. 
Hoz zá kezd a földmíveléshez, ter mel bú zát, ár pát és 
lent. Ru há za tul hasz nál az ál la ti bőrökön kí vül gyap-
jú és vá szon ké szít mé nye ket is. Is me ri a tűz hasz ná la-
tát, táp lá lé ka it nem csak sü ti, ha nem főzi is. Ha lot ta it 
ége tet le nül te me ti el, gug go ló hely zet ben ol dal ra fek-
tet ve, ék sze rek kel fel dí szít ve. Te le rak ja sír ja i kat szer-
szá mok kal, há zi esz kö zök kel, étel lel, ital lal, mikből 
ki tet szik, hogy a túl vi lág ról már sej tel me volt.

A kőkor itt ná lunk a Kr. e. III. év ez red leg vé gén 
[te hát ép pen 4000 év vel ezelőtt] ér vé get. Ek kor is-
me ri meg az em ber az első fé met, mit esz kö zei ké szí-
té sé re fel hasz nál, a re zet, s kez de tét ve szi a réz kor szak. 
Tart ez 500–600 esz ten de ig, a Kr. e. II. év ez red kö ze-
pé ig. At tól kezd ve fém esz kö ze it rész ben ko vá cso lás, 
rész ben ön tés út ján, réz nek és ón nak ötvözetéből, 
bronz ból ké szí ti. A Kr. e. X. szá zad fo lya mán is me ri 
meg az em ber a va sat. In nen kezd ve nap ja in kig tart 
a vas kor [mely nek első sza ka szát a X. szá zad tól az V. 
szá za dig Hallstatt-szakasznak, má so dik sza ka szát pe-
dig La Tène-szakasznak hív ják. Ez utób bi sza kasz zár-
ja be ha zánk ban az őskort, mint hogy ezen kor szak 
ural ko dá sa idejéből van nak már a gö rög írók nál ha-
zánk területéről tör té nel mi tu dó sí tá sok is.]

A réz-, bronz- és vas kor ban az em ber élet mód-
já ban, szo ká sa i ban nagy vál to zás áll be. Bár még 
meg van nak a ré gi nyo mok, hasz nál kőszerszámokat 
is, az em be ri ség ké pe óri á sit vál to zik. Ki ala kul nak 
a különböző ipar ágak, meg in dul a ke res ke de lem, 
s nyo má ban a jó lét. Fel éb red a gaz dag ság utá ni vágy, 
s ez űzi, hajt ja az em be ri sé get ma ga sabb cé lok, tet tek 
meg va ló sí tá sá ra.

Még na gyobb lett az át ala ku lás az őskor el múl tá-
val. Az em be ri ész cso dá la tos ere je meg te rem tet te az 
első írást, mely nek je gye it más is el ol vas hat ta, meg ért-
het te. A gon do la tok nak, ér zel mek nek, az aka rat nak 
az írás je lek ben ha tal mas kifejezője tá madt. Se gít sé gé-
vel a tá vo labb la kók is meg ért het ték egy mást, kö zöl-
het ték újabb fel fe de zé se i ket, ta lál má nya i kat, s ez zel 
a művelődésnek szé le sebb kör ben va ló ter jesz té se 
biz to sít va lett. Az em be ri ség műveltségének előbbre 
vi te lé ben sem mi fé le ré gi és újabbkori ta lál mány nak 
nem volt és nem le he tett olyan nagy ará nyú sze re-
pe, mint aminő az írás fel ta lá lá sa volt. Az em be ri ség 
őskorát vé gig te kint ve két ség te le nül meg ál la pít ha tó 
a szü net nél kü li fo ko za tos ha la dás. A fejlődés örök 
tör vé nye ural ko dott az em be ri sé gen, lé té nek legelső 
percétől kezd ve. Ez a fejlődési tör vény fel is mer hető 
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a tör té ne ti em ber éle tén is, ural ko dik ma is. Sem 
em be rek, sem in téz mé nyek ezt az örök tör vényt meg-
vál toz tat ni nem tud ják. A múl tak pél dá já ból le vont 
ta nul ság bi zo nyos sá tesz ben nün ket afelől, hogy a ha-
la dás, a fejlődés tör vé nye fog ural kod ni a jövőben is, 
s ez meg szer zi szá munk ra mind azt, ami most csak re-
mé nye ink ben él.

*
Ma gyar or szág területéről még ed dig a ré gibb 

(pa leolith) kőkorszakból semminemű em lé ket nem 
is me rünk. An nál na gyobb szám ban ta lál ha tók Eu -
ró pa más or szá ga i ban. A kőkorszak leg ré gibb em lé-
kei azok a man du la ala kú nagy kőeszközök, me lyek 
a diluviumban élt ma mut, bar lan gi med ve és rén-
szar vas csont ja i val együtt bar lan gok ban ta lál tat tak. 
A tu do mány ban ezek a silexeknek ne ve zett szer szá-
mok csak dur ván van nak ki na gyol va, de az em be-
ri kéz nyo mai ha tá ro zot tan felismerhetők raj tuk. 
Az ilyen kőeszközök egy ré sze nem vag da lás sal, va-
gy is ütés sel, ha nem a tűzön va ló re pesz tés, szét ha-
sa do zás se gít sé gé vel ké szült. Az ilyen kőszerszámok 
kör nye ze té ben semminemű más em be ri nyom ra 
nem akad tak, s ép pen ezért kér dé ses, hogy em be ri 
eredetűek-e. Ezek nek te kin tet be vé te lé vel ál lí tot ták 
fel a kőkor legelső időszakául az eolith-korszakot, 
ami ma gya rul haj nal kort je lent. Ha fel té te lez zük, 
hogy ezek a silexek nem ter mé sze tes ala ku la tok, ha-
nem szer szá mok, to váb bá hogy mes ter sé ges tűznek 
vol tak ki té ve, ak kor a har mad kor ban már oly em be-
rek nek kel lett él ni ük, kik ben már ha tá ro zot tan meg-
volt az a két ki vált sá gos te het ség, a ta lá lé kony ság 
és kéz ügyes ség, mely nek az em be ri ség az ural mát 
a föl dön kö szön he ti. Va ló já ban láng el mé vel kel lett 
bír nia, aki ben először vil lant meg a mes ter sé ges tűz-
gyújtásnak az esz mé je, s aki az esz mét gya kor la ti lag 
is meg va ló sí tot ta. Az ér te lem éles sé gé re néz ve egy ily 
Pro me the us sem mi kép pen sem áll hát rább a tör té nel-
mi idők leg éle sebb el mé i nél. A mai kor em be re alig 
is tud ja el kép zel ni azt az ál la po tot, ami kor az em ber 
tűz nél kül élt. A tűzgerjesztés mes ter sé gé nek fel ta lá lá-
sá val le het sé ges sé vált az el ej tett va dak hú sá nak meg-
sü té se. Ad dig a hús fé lé ket is csak nyer sen ehet ték.

Bar lan gok, föld alat ti ter mé sze tes üre gek vol tak az 
em be rek legősibb la ká sai. A bar lan gok bel se jé ben az-
óta ki halt emlősök (bar lan gi med ve, őstulok, bar lan-
gi hi é na, bar lan gi orosz lán, ősszarvas és más ál la tok) 
csont ja i val együtt ta lál ha tók em be ri cson tok és dur-
ván meg mun kált kőszerszámok. A ré gibb kőkorszak 
em be ré nek fő fog lal ko zá sa a ha lá szat és va dá szat volt. 
Nem is mer te a földművelést, s há zi ál la tai is tel je sen 
hi á nyoz tak. A nagy mennyi ség ben ta lál ha tó iram-
 szar vas-ma rad vá nyok ar ra mu tat nak, hogy a nö vé nyi 
ele de le ken kí vül en nek az ál lat nak a hú sa volt a bar-
lang la kók legfőbb élel mi cik ke.

Ma rad tak fenn a ré gibb kőkorszakból óri á si kő-
építmények is. Há rom vagy négy ha tal mas szik la-
da rab ra rá fek tet tek egy óri á si szik la la pot. Angolor-
szágban, he gye ik re ál lí tott óri á si szik la töm bök nagy 
kört for mál nak, felül pe dig min den sziklapár rá juk 
he lye zett la pos szik la ál tal össze van köt ve. Van nak 
ilyen mó don be bol to zott szik la fo lyo sók is. Különbö-
ző vi dé ke ken más és más né ven ne ve zik eze ket. Alig 
tud juk el kép zel ni, hogy az ősember mi lyen úton-mó-
don tud ta eze ket a kőépítményeket egy más ra il lesz te-
ni. A leg több kö zü lük temetkező he lyül szol gált, de 
szol gál hat tak la kó he lyül is.

Az újabb (neolith) kőkornak ép pen olyan nagy 
jelentőségű ta lál má nya az agyag edé nyek ké szí té sé-
nek fel ta lá lá sa, mint ami lyen a ré gibb kőkorszakban 
a tűz ger jesz té sé nek fel ta lá lá sa volt. A Tár sa ság-szi ge-
te ken egy óce á ni uta zó még száz öt ven év vel ezelőtt 
is oly nép re ta lált, mely – bár más te kin tet ben a mű-
veltségnek elég ma gas fo kán ál lott – az agyag edé nye-
ket s a főzést nem is mer te. A húst csak süt ni tud ták 
s nagy volt cso dál ko zá suk, midőn lát ták, hogy a lá to-
ga tók agyag edé nyek ben vi zet for ral nak. 

A kőkorszakbeli agyag edé nyek fa la leg több ször 
na gyon vas tag. Az agyag ba ho mo kot, poly vát, szal-
mát ke ver tek, később vé ko nyabb fa lú és fi  nom anya-
gú edé nye ket is ké szí tet tek, de mind annyi ko rong 
hasz ná la ta nél kül, sza bad kéz zel ké szült. A ki ége tést 
ele in te sza bad tűznél, később égető ke men cék ben vé-
gez ték. Az edé nyek alak ja nem na gyon vál to za tos. Dí-
szí té sül kar co la to kat, ujj be nyo má so kat al kal maz tak. 
Mély kar co la to kat csont ha mu ból ké szí tett pép pel 
is ki töl töt tek, ami meg szá rad ván az edény fe lü le tén 
fe hér színű raj zok ban tűnt ki. Ezek az ún. mész be té-
tes edé nyek. Legjellemzőbbek a kőkorbeli edé nyek 
kö zül a talp csö ves edé nyek. Ezek be lül üres, ma gas 
talpcsőből kiemelkedő tá nyé rok. A tá nyér átmérője 
ugyan ak ko ra, mint a talpcső ma gas sá ga. Wosinszky 
vé le ke dé se sze rint ál do za ti edé nyek, me lyek a ha lot ti 
szer tar tás nál ho zott ál do za to kat tar tal maz ták. 

Egyéb dí szí té si mó do kon kí vül is mer ték az edé-
nyek fes té sét is. A Du nán túl né hány pont ján, Alsófe-
hér vár me gyé ben Pókafalván és Oláhbogáton ta lál tak 
fes tett edény tö re dé ke ket, me lyek az ó-hel lén, a tró jai és 
az Ázsia különböző vidékeiről előkerült fes tett edé nyek-
hez sok te kin tet ben ha son la to sak. Az em lí tett ma gyar-
or szá gi őstelepeken ta lált fes tett edé nye ket mind szám-
ban, mind dí sze sebb ki vi tel ben messze fe lül múl ják az 
erősdi Tyiszk-hegyi őstelepen nem rég nap fény re ju tott 
fes tett edé nyek, me lyek kö zül né há nyat ép ál la pot ban 
si ke rült a földből ki emel ni, sok nak da rab ja it pe dig 
egész edénnyé le he tett össze ál lí ta ni. Az erősdi leletek-
ből né hány da ra bot előadás után be fo gok mu tat ni.

Min den őskori te le pen na gyon gya ko ri ak az 
agyag gyön gyök, or só gom bok, a ko rong és hen ger 
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ala kú há ló ne he zé kek, a vas tag agyag ka ri kák, me lyek-
re edé nye ket ál lí tot tak, to váb bá az át lyu kasz tott 
agyag kú pok és gú lák. Ez utób bi a kat so kan há ló- és 
szö vőszék-nehezékeknek, má sok nyárs tar tók nak gon-
dol ták. Leg valószínűbb, hogy a tűzélesztési szer tar tá-
sok hoz tar to zó kul tusz tár gyak. Er re mu tat, hogy 
né hány te le pen a tűzpad kö rül, kör ben vol tak fel ál lít-
va s belső ol da lu kon füst és ko rom nyo mai vol tak 
észrevehetők. Majd min den pél dá nyon raj ta van az 
X-alakú fer de ke reszt, mely a tűz élesz té se cél já ból 
össze dör zsölt két fa ha sáb ké pe. Az asz ta lon el he lye-
zett agyag edé nye ken kí vül a IV. táb lán is be mu ta tok 
né hány jellemző kőkorszakbeli agyag edényt. A kö-
zépső ma gas edény talp csö ves edény.

Az ősember, el hagy va a sö tét, ned ves bar lang la-
kást, olyan he lyet vá lasz tott ma gá nak la kó he lyül, ahol 
vad ál lat ok és el len sé gei tá ma dá sá nak ke vés sé volt ki té-
ve, s ahol táp lá lé kát könnyen meg sze rez het te. Ép pen 
ezért vi zek men tén, me re dek dom bok há tán kap tár 
ala kú üre get ás tak a föld be s felül ág fo nás ból ké szült 
fe dél lel lát ták el. A föld alat ti la kás ba va ló le- és fel-
szál lás csak fá ból vagy hán csok ból ké szült hág csó kon 
tör tén he tett. A föld alat ti la ká sok ké nyel met len sé ge 
és szűk vol ta ar ra ta ní tot ta az ősembert, hogy fé lig 
föld be mé lyí tett kuny hót ké szít sen fa ág ból, s azt 
agyag gal be ta passza. A tü ze lés kö vet kez té ben meg-
ke mé nye dett és tég lá vá ki égett agyag ta pa szok ból 
min den őstelepen sze kér szám ra le het összegyűjteni. 
A ta pa szo kon mu tat ko zó be mé lye dé sek az ág fo nás 
hű le nyo ma tai. Az ősember ujj le nyo ma tát is meg ta-
lál ták egy ilyen agyag ta pa szon. A kőkorszak leg vé gén 
ta vak fö lé cö löp épít mé nye ket is emel tek. Ezek a mai 
fa há zak hoz ha son ló épít mé nyek a szá raz föld del fel-
húz ha tó híd dal vol tak össze kap csol va. A tó fe né ken 
az ún. kony ha hul la dék-hal mok ban összegyűlt sok fé le 
el rom lott esz köz, szer szám, hasz ná la ti tárgy az ősem-
ber élet mód já ról sok te kin tet ben tá jé koz tat. Ná lunk 
is ta lál ha tók szá raz föl di cö löp épít mé nyek, me lye ket 
a ré gi kuny hók he lyé re dom bo kon épí tet tek, hogy 
el len sé ge ik tá ma dá sá tól véd ve le gye nek. Ola szor szág-
ban terramareknak hív ják az ilyen hal mo kat, me lyek 
ha mu ré te gek ál tal egy más tól el vá lasz tott kony ha hul-
la dék- és törmelékrétegből ala kul tak.

A kőkorszaki em be ri la ká sok ról két táb lát mu-
ta tok be. Az I. szá mú a bar lang la kó ősember la ká-
sá nak kör nyé két tün te ti fel. A bar lang be já ró já ban 
áll a gyer me két féltő nő. A bar lan gi med vé vel küzd 
a fér fi . A bar lang előtt bal ról bot ra erősített agan csok 
az ősi csa lá di cí mer nek meg fe lelő szim bó lu mot jel-
ké pez nek; jobb ról né hány ma mut és őstulok ro han 
elő. A II. szá mú táb la bal ra fent a len gye li őstelepről 
egy fél gömb ido mú ásott föld alat ti la kást, alul pe dig 
a kézdimartonfalvi egyik őskori telepről ki ásott és 
pon to san fel vett, méh kas ala kú föld alat ti kettős la kás 

ké pét mu tat ja. Jobb ról, ugyan ezen a táb lán a sváj ci 
nagy szá mú cö löp épít mé nyek egyi ké nek re konst ru ált 
ké pe lát ha tó.

A kőszerszámokat sza bad kézből, ál lat szíj ra kö-
töz ve, vagy fá ból ké szült nyél re erősítve hasz nál ták. 
La pos kővésőket nyél lyuk kal el lá tott szar vas agancs 
da rab ba is fog lal tak. A ke mény kőszerszámok nyél-
lyu kát nagy fá rad ság gal, fém esz kö zök nél kül, csont-, 
fa- vagy nád hen ger rel ké szí tet ték olyan ké szü lé ken, 
me lyen a fú ró szer szá mot zsi nór ral gyors for gás ba hoz-
ták s a mé lyülő fú rás ba ned ves kvarc ho mo kot hin tet-
tek. Új-Gui ne á ban a benn szü löt tek ma is ily mó don 
fúr ják ki kőbaltáikat. A ki ál lí tott kőbalták egyi kén 
jól lát ha tó a meg kez dett fú rás, me lyet va la mi ok ból 
ab ba hagy tak. A ki fúrt lyuk ból ki ke rült hen ger ala kú 
kőmag őskori te le pe ken gyak ran ta lál ha tó. Kőből, csi-
szo lás út ján ké szül tek a vésők, pa rittya kö vek, bu zo gá-
nyok, csá ká nyok, fej szék és ka la pá csok.

Különböző cé lok ra fel hasz nál ták a cson tot és 
szar vas agan csot is. Ha so ga tás, fűrészelés és csi szo lás 
út ján ké szí tet tek csont ára kat, tűket, ha tal mas tőrö-
ket, ha lá szó hor got és szi gonyt is. Si mí tó esz kö zül 
is cson tot hasz nál tak, és pe dig nem csak a bőr ki dol-
go zá sá nál, ha nem az edény si mí tás nál is. Az erősdi 
őstelepről egy csi nos, fi  nom ra csi szolt csont ka nál 
is előkerült, mely nek nye lét bőrsimító esz kö zül is 
hasz nál ták. Szar vas agancs ból bal tá kat, vésőtokokat, 
szú ró esz kö zö ket, lán dzsa csú cso kat, szer szám nye le-
ket ké szí tet tek. Különböző ál la tok láb szár csont já-
ból kor cso lyát is ké szí tet tek, me lyek két vé gü kön 
igen gyak ran át van nak fúr va, hogy szíj jal a láb ra 
le hes sen il lesz te ni. Kőkorszakbeli őseink te hát már 
a sport hoz is ér tet tek. Va ló színű azon ban, hogy eze-
ket a kor cso lyá kat nem pusz ta kedvtelésből, ha nem 
té li va dá szat al kal má val, gya kor la ti szükségből hasz-
nál ták. A csont ból ké szült esz kö zök né hány da rab ját 
a III. táb la al só fe lén né hány rajz ban, a Szé kely Nem-
ze ti Mú ze um anya gá ból pe dig az áll vány ra erősített 
egyik táb lán mu ta tom be. A mel let te levő táb lá ra 
réz- és bronz ko ri tár gya kat he lyez tem el.

A kőkorszak má so dik fe lé ben az ősember éle te 
bi zo nyos fo kig tár sa dal mi lag már szer vez ve volt s a 
mun ka fel osz tás is élet be lé pett. A nő se gítő tár sa, jobb 
ke ze volt a fér fi  nak. A ne he zebb külső mun kát bi zo-
nyá ra a fér fi  vé gez te, ő véd te a csa lá dot, ke res te meg 
a csa lád élel mét ha lá szat, va dá szat, ál lat te nyész tés és 
a föld művelése út ján. Hogy a földműveléssel is fog lal-
koz tak, bi zo nyít ják azok a kü lön fé le gabonaneműek, 
mik sírleletekből ke rül tek nap vi lág ra. Földművelő 
esz kö ze i ket fá ból ké szít het ték, mert még ed dig sem-
minemű nyo muk ra nem akad tak. A nő a la kás hoz 
volt köt ve, már gyer me ke i nek gon do zá sa vé gett is. 
Ő vé gez te a tűz ál lan dó élesz té sét, a var rás, fo nás, szö-
vés és a kony hai teendők mun ká ját. A szülői sze re tet 
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meg nyil vá nu lá sát kell lát nunk azok ban az agyag ból 
ké szült ap ró já té kok ban, ál lat alak ok ban, edény kék-
ben, me lyek kel a szülők gyer me ke ik nek örö met sze-
rez ni igye kez tek. Né hány da rab ilyen gyer mek já té kot 
az erősdi telepről is be mu tat ha tok. 

A csa lá di élet ne mes ér zel mei meg nyil vá nul nak a 
te met ke zé si szo ká sok ban is. Ha lot ta ik mel lé rak ják 
an nak – úgy szól va – egész va gyo nát: kőbaltákat, edé-
nye ket s egyéb tár gya kat, me lyek a hát ra ma ra dot tak 
előtt nagy ér té ket kép vi sel tek. Gon dos kod tak ar ról, 
hogy el köl tö zött ha lott juk a fel tá ma dás után sem mi-
ben ne szen ved jen hi ányt. A fegy ve re ken, esz kö zö-
kön kí vül az edé nye ket nö vé nyi és ál la ti ele de lek kel 
töl tik meg. Eze ket a tisz te let re mél tó csa lá di ér zel me-
ket ma gas értékűeknek kell te kin te nünk, me lyek hez 
a hi ú ság egyál ta lá ban hoz zá nem férkőzhetett, mint 
ma, ami kor a sok ba kerülő, dí szes em lék kö vek, mi-
ket a ha lot tak sír ja fe lé emel nek s a te met ke zé si nagy 
pom pa nem egy szer csu pán a hi ú ság szim bó lu mai. 
A ha lott el te me té se ele in te bar lan gok ba, szik la üre gek-
be tör tént. Később föld be ásott göd rök be te met ték 
el, és pe dig olyan mó don, hogy a ha lott össze zsu go-
rít va, fekvő vagy gug go ló hely zet ben han tol ta tott el. 
Ilyen gug go ló, zsu go rí tott hely zetű csont váz ke rült 
elő a Váradi Jó zsef ut ca felső ré szén vég zett út le szál lí-
tá si mun ká la tok nál az egyik jobb ol da li tel ken.

Az el ej tett ál lat nak nem csu pán hú sát, zsír ját hasz-
nál ják fel éle le mül. Ké szí te nek a bőrökből ru hát, 
a cson tok ból tűket, ára kat, ka la pá csot, si mí tó kat, 
fegy ve re ket és más tár gya kat. Az állatbőrök ki dol go-
zá sá ra hasz nál tak kőből ké szült va ka ró kat, si mí tó kat 
is. Né hány le let bi zo nyít ja, hogy a szí jak kal összefű-
zött ru há kon kí vül nö vé nyi anya gok ból ké szült szö-
vött ru há kat is hasz nál tak.

Mint ma, a kőkorban is a hi ú ság ve zet te az em bert, 
hogy nem elé ged ve tes té nek ter mé sze tes szép sé gé vel, 
azt mes ter sé ge sen is igye ke zett fo koz ni. Bá mu la tos az 
a ta lá lé kony ság, amit az ősember, s ter mé sze te sen el-
sősorban a gyön gébb női nem, az ék sze rül fel hasz nál-
ha tó anya gok meg vá lasz tá sá ban ki fej tett. Amint az 
V. táb lán lát ha tó, ké szí tet tek agyag ból gyön gyö ket, 
ami ket szíj ra vagy háncs ra fűzve a nya kon, ka ron és 
fe jen hor doz tak. Ki fúr ták a csi ga há zat, kagy ló hé jat, 
a vad kan agyart, különböző ál la tok ap ró csont ja it s 
azo kat vagy egyen ként, vagy felfűzve töb bet együtt 
a test különböző he lye i re he lyez ték el. Csak ter mé-
sze tes, hogy mes ter sé ge sen is ké szí tet tek az em be ri 
tes ten olyan nyu go vó he lye ket, aho vá ék sze re ket he-
lyez het tek el. Ki fúr ták a gyer mek fü lét, orr cim pá ját, 
eset leg aj ka it is, hogy ezek re a he lyek re ék sze re ket 
he lyez hes se nek el. S mind ezen nincs mit cso dál koz-
nunk, hi szen a ma élő ter mé sze ti né pek is ugyan ezt 
cse lek szik, sőt, ez a kőkorszaki di vat még a mi ci vi li-
zált tár sa dal munk ra is fenn ma radt. Az tán még mer je 

va la ki mon da ni, hogy a di vat évről év re, sőt – amit 
elég gyak ran hal lunk – szin te nap ról nap ra vál to zik. 
Kagy ló héj ból ki csi szolt ka ri ká kat, gyöngy fü zé re ket 
nem csak kar pe rec nek, ha nem a láb fej fe lett láb pe-
rec nek is hasz nál tak. [Ezek a láb ra he lye zett láb pe re-
cek szin tén em lé kez tet nek bi zo nyos kö rök ben ma is 
meglevő di vat ra.] A kar pe re ce ket, mint a sír le le tek 
bi zo nyít ják, nem az al kar ra, ha nem köz vet le nül a kö-
nyök fe lett a fel kar ra he lyez ték.

Ar ra vo nat ko zó lag, hogy az ősember tes tét fes tet-
te vagy te to vál ta, szin tén van nak Erősdről is ada ta-
ink. [A ma élő ter mé sze ti né pek e nemű szo ká sa it 
is mer jük, föl kell té te lez nünk, hogy a test dí szí té sé re, 
feltűnőbbé té te lé re ezt is gya ko rol ták.] Biró La jos, 
a hí res új-gui ne ai uta zó és ki vá ló tu dós mond ja egyik 
előadásában: „Mint ahogy a fe hér asszony nem elég 
fe hér ma gá nak és fe hé rí ti ma gát, úgy a vö rös-bar na 
pá pua sem elég vö rös ma gá nak; für dés után be ke ni 
ma gát il la tos olaj jal, azu tán pe dig vö rös föld po rát 
hin ti tes té re, hogy az még vö rö sebb le gyen. [Az ős-
ember is, ha a te to vá lást nem is, de a bőr fes té sét min-
den eset re gya ko rol ta.]

Az ősember szép irán ti ér zé ke nem csu pán sa ját 
tes te fel ci co má zá sá ban nyil vá nult meg. Van nak ar ra 
néz ve is ada ta ink, hogy a raj zo lás nak, fes tés nek, szob-
rá szat nak legősibb gyö kér szá lai a kőkorszakig le nyúl-
nak. Mond hat ni, hogy amint a val lá si ér zel mek, úgy 
a művészeteket meg te remtő esz té ti kai ér zel mek is az 
em be ri nem mel egyidősek. A művészetek ősi em lé-
ke it lát juk a kőkorszaki agyag edé nyek pri mi tív dí szí-
té sé ben, az agyag ból for mált s há zi ál la to kat után zó 
gyer mek já ték ok ban. Mind ezek nél jelentősebbek a 
kő be vagy különböző csont szer szá mok ba kőeszköz-
zel be kar colt raj zo la tok, me lyek kö zül né hány má so-
la tot a VI. ké pen mu ta tok be. A Ten ge ri -Al pok ban 
a tu ris ták fi  gyel mét rég óta fel kel tet ték a szik lá ba kő-
szerszámmal be vé sett kü lö nös, pri mi tív raj zok. Egy 
an gol tu dós né hány ezer ilyen raj zot gyűjtött össze. 
A felső sor ban az 1. kép fegy ve res fér fi t, a 2. va la mi 
cí mert, a 3. fegy vert, az 5. agan csos ál la to kat, a 6. 
a szán tást áb rá zol ja. Fér fi  ak ök rök ál tal vont eké vel 
szán ta nak. Az 5. ké pen felül két szarvasfej van; al só 
ré sze, hogy mit áb rá zol, még meg ol dat lan. Alább egy 
csont ba vé sett hal és egy kőszáli kecs ke ké pe lát ha tó. 
Szin tén művészinek mond ha tó a 9. szám mal je lölt 
következő kép, mely egy  át lyu kasz tott ru ha össze fo gó 
cson tot áb rá zol ví zi ló-raj zok kal. A 10. szá mú mamut-
agyardarabon egy em ber, kí gyó és ló fej raj za ve hető 
ki. Vé gül a jobb ol da li al só kép szik lá ba be kar col va 
egy ma mut raj zát tar tot ta fenn szá munk ra.

*
Be fe je zé sül ép pen csak utal ni aka rok a Három-

szék megyei őskori te le pek re. Né há nyat előadásom 
fo lya mán is em lí tet tem. Alig van Ma gya ror szág nak e 
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te kin tet ben gaz da gabb vi dé ke, mint Há rom szék vár-
me gye. Nincs köz ség, mely nek ha tá rá ból az őskor, 
ró mai kor és nép ván dor lás kor va la me lyik ének em lé-
kei a föld mélyéből nap fény re ne ke rül né nek. Sőt, 
egyik-má sik te le pen mind há rom időszak em be ri te-
le pe i nek egy más fö lé te le pült nyo ma it is ki le het mu-
tat ni. Ar ra mu tat ez, hogy a vár me gye te rü le te bőven 
nyúj tot ta mind azt a táp lá lé kot, vé del met, ami az em-
ber lét fel tét ele it biz to sí tot ta.

Vá ro sunk belső te rü le tén is aka dunk az ősember 
nyo ma i ra. A most meg nyílt Gernád ut ca ho mok já-
ból egy há rom köb lös ga bo na tar tó nagy agyag edény, 
a pol gá ri is ko la telkéről ap ró edé nyek, a Bor víz ut ca 
egyik telkéről gö rög és ró mai ezüst ér mek ke rül tek 
elő. A Váradi Jó zsef ut cai zsu go rí tott csont vá zak ról 
már tet tem em lí tést. Az Őrkő tetejéről nagy szá mú 
kő-, csont- és bronz esz közt szál lí tot tak az öt ve nes 
évek ben kül föl di mú ze u mok ba. A Szé kely Nem ze ti 
Mú ze um ban későbbi szor gos ku ta tá sok ból csak né-
hány tár gyat he lyez het tünk el. A sugási út mel lé ki 
Gém vá ra s a ve le át el len ben lévő domb szin tén ős-
kori te lep volt, hon nan a Szép mező fe lé messze el 
le he tett lát ni anél kül, hogy az ott meg te le pe det tek 
la kó hely ét könnyen ki le he tett vol na kém lel ni.

Az Olt túl só, me re dek part ja le Kilyénig és még 
to vább, fel fe lé egész Gidófalváig az őskori te le pek nek 
össze függő lán co la ta it tün te ti fel. A besenyői Bá bol-
na-árok és Kis te lek nevű ha tár rész te le pei már rég óta 
is me re te sek a ku ta tók előtt. Zágonban a Cse re más 
nevű erdőrészben egy 85 da rab ból ál ló bronz le le tet 
ta lál tak, melyből a köz ség ado má nyá ból 52 da rab 
ke rült mú ze u munk ba. Ugyan itt, a Metehegyen egy 
má sik al ka lom mal 42 da ra bot ta lál tak. Saj nos ebből 
a leletből csak né hány da rab van mú ze u munk ban. 
De így rend re fel so rol hat nám Há rom szék vár me gye 
majd nem min den köz sé gét.

Leg utóbb ok tó ber hó ele jén az erősdi Tyiszk-
hegyi őstelepen vé gez tünk rend sze res ku ta tá so kat. 
A Tyiszk-hegy Erősdtől észak ke le ti irány ban, a fa-
lu tól 20 perc nyi tá vol ság ra van. A domb nak a fa lu 
szint je fe lett 40 m ma gas ság ban fekvő kör ala kú 
fenn sík ján min de nütt le het őskori nyo mok ra akad-
ni. Csulak Zsig mond lel kész úr tá mo ga tá sa mel lett 
a domb ÉNy-i ré szén kezd tük meg a fel tá rást. 28 m 
hosszú ság ban s 4–5 m szé les ség ben, a mart vo nal lal 
pár hu za mo san 3–4 mé ter mély sé gig ás tuk le a föl det. 
Az em be ri nyo mok még eb ben a mély ség ben sem 
szűnnek meg. A to váb bi ása tá sok fog ják ki de rí te ni 
a kultúrréteg leg al só szint jét. A sár gás- és alább fe ke te 
színű, tég la-, szén- és edény tör me lék kel te lí tett te le-
vény föld alatt, 1,30 m át la gos mély ség ben kezdődik 
a 40 cm vas tag felső égett agyag ré teg, mely ben fes tett 
és fes tet len agyag edény da ra bo kat nagy szám mal le-
het ta lál ni. Egy zöl des- és egy sár gás színű, ha mut 

bőven tar tal ma zó ré teg alatt, 2,50 m mély ség ben 
kezdődik a má so dik égett agyag ré teg; vas tag sá ga 30 
cm-re tehető. Az eb ben ta lál ha tó edény tö re dé kek fes-
té se ma ga sabb tech ni ká ra mu tat. Alat ta is, fe let te is 
egy összefüggő, 2 cm vas tag szén ré teg vo nul el víz-
szin tes irány ban még azon a he lyen is, hol a közbeeső 
égett agyag ré teg meg sza kad. Alább megint zöl des szí-
nű, ha mu val, csont tal, tég lá val, edény tö re dé kek kel, 
kagy ló- és csi ga héj jal tar kí tott, fel for ga tott föld ré teg 
kö vet ke zik egé szen 4 m mély sé gig, amed dig a fel tá rás 
tör tént. Eb ben a leg al só ré teg ben há rom he lyen kis sé 
fer de irány ban ha la dó, hen ge res nyí lás ra akad tunk, 
amik a föld be vert cö lö pök üre gei le het nek. Föld alat-
ti, vagy föld be mé lyí tett, ol dalt és fenn ág fo nás sal be-
hú zott és agyag gal vas ta gon meg ta pasz tott la kás nyo-
mai a felső égett agyag ré teg ben há rom he lyen, az al só 
ré teg ben egy he lyen vol tak lát ha tók. Legjellemzőbb 
a felső ré teg ben ta lált, 2 m átmérőjű égetőkemence, 
mely össze omol va telestele volt már ki ége tett fes tett 
és fes tet len agyag edé nyek kel. Erről a pont ról ti zen-
öt nél több edényt szed tünk össze, köz tük né gyet tel-
je sen épen. De az össze om lot ta kat is össze le he tett 
ál lí ta ni. A la ká sok kö rül nagy szám ban ta lál ha tók 
a cö löp la kás ol dal fa lá ból eredő, a vesszőfonás mé lye-
dé se it fel tün tető ki égett sár ta pasz da ra bok.

Az edé nye kül hasz nált cse rép tár gya kon kí vül né-
hány gyer mek já ték edény két és két, agyag ból ké szült 
ál lat ala kot is ta lál tunk. Nagy szám ban ke rül tek elő 
fel tört ál la ti cson tok, szarv da ra bok. A csont ból ké-
szült esz kö zök kö zött van né hány da rab csont ár, fú ró-
esz köz, kés, va ka ró, egy lán dzsa for má jú ki he gye zett 
csont, me lyet fa nyél re le he tett erősíteni, to váb bá egy 
a mai vas macs ká ra em lé kez tető szer szám, mely való-
színűleg ha lá szó szer szám volt [s egy ben ho ro gul és 
szi go nyul le he tett hasz nál ni]. Fa ra gott vagy csi szolt 
kőeszköz ed dig még egy sem ke rült elő. A sü tés nél, 
me le gí tés nél a tűz kö rül hasz nált la pos kő nagy szám-
mal fe küdt a tűzpadok kö rül.

Fém tár gyat csak egyet ta lál tunk, egy vö rös réz árat. 
Ha tud juk, hogy a kőkorszak vé gén az em ber már 
meg is mer te a vö rös re zet s belőle egyszerűbb esz kö zö-
ket is ké szí tett, egy be vet ve a te le pen ta lált különböző 
hasz ná la ti tár gya kat, ma gá nak a te lep nek s a ré te gek-
nek ki ala ku lá sát, a Tyiszk-hegyi őstelepet kőkorszaki 
te lep nek kell te kin te nünk. A to váb bi ása tá sok fog ják 
el dön te ni, hogy ez a fel te vé sünk a ta lált ré te gek min-
de ni ké re al kal maz ha tó-e?

*
Még csak né hány szót! A tu do má nyok kö zül egy 

sem le het az em ber re néz ve annyi ra fon tos, mint az, 
mely az em ber rel fog lal ko zik. Már a gö rög bölcs is azt 
ta ní tot ta, hogy is merd meg ön ma gad. A ré gi ség tu do-
mány is az em ber rel fog lal ko zik, alap ja it még is csak 
a ter mé szet tu do mány ok fel len dü lé se nyo mán tá madt 
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újabb vizs gá ló dá sok ve tet ték meg. Broca Pál, az em-
ber tan nagy mes te re mond ja: olyan for mán nőtt fel az 
em be ri ség hosszú év szá zad okon át, mint a gyer mek, ki 
kez det ben ön ma gá val alig törődik s csak a raj ta kí vül 
eső tár gyak ra kí ván csi, később pe dig ön ma gá val annyi-
ra el te lik, hogy csak ön ma gát bá mul ja anél kül, hogy 
fá rad sá got ven ne ön ma gát is vizs gál gat ni. Min dent lá-
tott, min dent vizs gált, mindenről okos ko dott, ki vé vén 
a sa ját lé nyé nek természetéről. Ilyen az is me re tek nek a 
me ne te az em be ri ség ben is. Az em be ri ség előbb már 
min dent ta nul má nyo zott, mielőtt sa ját ter mé sze té nek 
ki für ké szé sé re gon dolt vol na. Az em be ri ség jó val még 
a művelődés haj nal ha sa dá sa előtt, nem akar ván szár ma-
zá sá ra em lé kez ni, azt kezd te hin ni, hogy ne ki nem is 

volt gyer mek ko ra, hogy mind járt tel jes ere jé ben és tel-
jes dicsőségében jött a föld re. Annyi ra megrögződött 
eb ben a hi té ben, hogy mél tó sá gán alu li nak tar tot ta 
sa ját ma gá nak gyer mek ko rá val, a ré gi ség tu do mánnyal 
fog lal koz ni. Amint jóleső ér zés sel tölt el felnőttebb 
ko runk ban a gyer me ki évek em lé ke it fel ele ve nít ve a 
múl tak ra em lé kez ni, az em be ri ség gyer mek kor ára va ló 
vissza em lé ke zés is csak lel ki épü lé sünk re szol gál hat. Se-
gít sé gé vel ön ma gun kat s a ha zai föl det is mer jük meg s 
nyo má ban a ha za sze re tet ér zé se fa kad.

Ha si ke rült az ősi múlt por la dó és pusz tu ló em lé-
kei iránt va ló érdeklődést előadásommal csak pa rá nyi 
mér ték ben is fel kel te ni, igény te len mun kám mal tel-
jes mér ték ben meg va gyok elé ged ve.

Omul în epoca pietrei
(Rezumat)

Lucrarea publicată aici a fost prezentată sub forma unei prelegeri, în anul 1907. Textul s-a păstrat în ar-
hiva Muzeului Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe sub formă de concept, cuprinzând 24 pagini format 
A4. Textul conţine numeroase corecturi, ştersături şi intercalări. Unele pasaje suprimate de Ferenc László au 
fost totuşi păstrate în textul publicat aici, fi ind puse între paranteze drepte.

Lucrarea lui Ferenc László debutează cu evocarea progreselor făcute de ştiinţele naturii şi a impactului 
acestora asupra ştiinţelor despre om, inclusiv asupra arheologiei preistorice. Discută originea omului în 
spirit evoluţionist, evidenţiază importanţa marilor invenţii făcute de înaintaşii noştri de-a lungul preistoriei, 
începând cu domesticirea focului, continuând cu agricultura, olăritul, metalurgia etc. şi terminând cu scri-
erea, ce marchează începutul vremurilor „istorice”. Prezintă, pe scurt, nu numai cultura materială a epocilor 
preistorice, în special a neoliticului, ci şi aspecte ale vieţii cotidiene, ale comportamentului şi spiritualităţii, 
apelând, în acest scop, şi la paralele etnografi ce.

Despre lucrarea lui Ferenc László vezi, mai pe larg, studiul nostru introductiv în acest volum (Un arheolog 
ardelean despre lumea preistorică la începutul secolului XX. Gânduri despre prelegerea lui Ferenc László, Omul 
în epoca pietrei).

Man in Stone Age 
(Abstract)

Th e paper published below was presented as a lecture, in 1907. Th e text was kept in the archives of 
Székely National Museum in Sepsiszentgyörgy (Sf. Gheorghe) under the form of a draft, comprising 24 A4 
pages. Th e text contains numerous reviews, erasures and intercalations. Some passages crossed out by Ferenc 
László were nevertheless preserved in the text published below, being put between square brackets. 

Ferenc László’s paper commences by mentioning of the progress registered by natural sciences and their 
impact on the human sciences, including on prehistoric archaeology. It discusses the origin of man from 
evolutionist perspective, stresses the importance of great inventions made by our ancestors throughout pre-
history, starting with the domestication and production of fi re, continuing with agriculture, pottery, metal-
lurgy etc., and ending with writing, which marks the beginning of “historic” times. It presents, shortly, the 
material culture of prehistoric ages, especially of the Neolithic, as well as aspects of daily life, of behavior, art 
and religion, resorting, for these purposes, to ethnographic parallels too. 

For further information about Ferenc László’s paper, see our introductive study in this volume (A Tran-
sylvanian archaeologist about the prehistoric world at the beginning of the 20th century. Th oughts about Ferenc 
László’s paper, Man in Stone Age).
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