
Á rézkori czivilizáczió emlékei Háromszéken 
és szomszédos vidékein.

Köztudomású dolog, hogy a dán és svéd régészek 
által kezdeményezett hármas mivelődési korszakot, t. i. 
a kő-, bronz- és vaskorszakot 1876-ban, az akkoriban 
Európa miveit államaiból Budapestre sereglett ősrégészek 
kongresszusán Pulszky Ferencz, a N.-Múzeumnak nagy
hírű és nagytudományu igazgatója még egy negyedikkel 
u. m. a rézkorszakkal egészítette ki. Egészen természet
szerű s a haladás lassú menetéből következő dolog, hogy 
midőn a kőfegyverrel élő nép valamely szerencsés vélet
len ajándékából a fémek ismeretére és használatára elju
tott: a régi kővésőnek typusát nem feledhette el azonnal, 
hanem a régi formákban kezdte fémeszközeit előállítani, 
melyeknek használatát is eleinte a már megszokott élet
mód és hadviselés czéljai szabták meg. Technikai szem
pontból az is önként érthető, hogy az ipari tevékenység 
terén oly csekély avatottsággal biró nép, minőnek a kő
szerszámok birtokosait fel kell tételeznünk, szükségképen 
a termés állapotban is előforduló s egyszerű izzítás után 
vésővé, csákánynyá kalapálható rézzel hamarább megta
nulhatta az elbánást, mint a bronzöntvénynyel, mely pl. 
az ónnak a rézzel való igen bonyolult és csak haladott 
lechnikai előismeretek segélyével végrehajtható vegyítésé
ből keletkezik. Hogyan feltételeznők két nem egyenlő 
arányban vegyítendő fém öntvényének minden átmenet 
nélküli ismeretét a czivilizáczió ama gyermekkorában, 
mikor a két fém egymás mellett csak bizonyos szűk körre 
szorítkozó pontokon, a minő pld. Anglia Corwallis tarto
mánya is, a legtöbbször pedig külön-külön egymástól jó 
távol található s csak a fémek olvadási mikéntjével gya-
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korlatilag ismerős ügyeskezii egyének munkája által ala
kítható bronzzá. És ha mindjárt ezt az öntvényt egy vélet
len erdőégés vagy más hasonszerü' jelenség, minő a vil
lámcsapás is, talán kezébe játsza is vala az ősembernek, 
honnan rendelkezik az a maga gyámoltalanságában olyan 
képességékkel, minőket a bronzöntvénynek különböző fel
dolgozása igényel ? Nem azt diktálja-e a logikai -követ
kezetesség is, hogy elébb külön-kiilön mind a két fém 
sajátságait megismerve jusson az ősember a kettő vegyí
tésének módjára és alkalmazására?'

Ezt a nézetet már Wilde irlandi múzeumi igazgató 
feszegetni lcezdé 1861-ben, midőn az akadémia régiség
táráról adott jelentésében egyenesen kiemeli: hogy az ott 
előforduló nehány rézszerszám (néhány véső, balta^ egy 
sarlóalaku kardpenge, néhány kapocs) tekinthetők a gyűj
temény legrégibb fémtárgyaiul már azért is, mert a vésők 
és balták egyaránt a legegyszerűbb alakban vannak elő
állítva. ’

Kevéssel ezután 1863-ban Keller Ferdinánd tanár, 
a ki Kusznach közelében a zürichi tó partján 1853/54-re 
átmenőleg legelőször állapitá m,eg teljes szabatossággal a 
czölöpépitészet létezését, a 'Gardató-ból felszínre került réz
tárgyakról szóltában egyenesen felhívja a tudósak figyel
mét „Magyarországon s annak keleti és déli határain 
feltűnő gyakorisággal eléforduló rézeszközök sokaságára. “

Keller Ferdinánd Felír Vilmos nevű barátjától nyerte 
ebbeli értesüléseit, a ki Magyarországon huzamos ideig 
tapasztalva éles látásával a N.. Múzeumban és magángyűj
teményekben, régiség és fémárusoknál a rézeszközök gya
koriságát felismerte s észleleteivel Keller ama következ- 

. tetéséhez biztos ’ alapot szolgáltatott: hogy a Kárpátok 
alján s az Al-Duna vidékein a réz nagy készlete s az 
ón teljes hiánya valóságos rézkorszak kifejlődését tette lehe
tővé, s‘ a lakosság egy része á háború, vadászat, háztar
tás eszközeit és tárgyait bosszú ideig rézből készítette.

Ugyanezen nézetet hangoztatta feledhetetlen Rómer 
Flórisunk is 1866-ban közzétett mürégészeti kalauzában, 
felemlítvén: hogy a réz és arany sokkal könnyebben ol
vaszthatok, mint a vas és ezüst, .minélfogva a tiszta réz
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és arany használata az említett két fémet sziikségképen • 
megelőzte.
_ A rézkorszak vitája mégis az 1874-ben Stockholm

ban tartott ősrégészeti kongresszustól datálható, a mikor 
A. W.' Francks a brit múzeum custosa, utalva különösen 
Indiának a Gangeria nevű falujánál felmerült 424 rézvé
sőre és 102 ezüst' tárgyra, ez irányban állást foglalt. 
Hazánkra nézve azonban teljes szabatossággal Pulszky 
Ferenez vetette fel a kérdést az ősrégészek előtt Buda
pesten 1876. szeptember 7-én tartott előadásával. Akkor 
a N. Múzeum a magyarországi részekből már 90 rézesz
közzel rendelkezett s egyeseknél, valamint az erdélyi 
részekben még ennyiről bírtunk tudomással. A tudósok 
egyértelmüleg igazat adtak Pulszkynak annyiban, hogy, 
Magyarország aránylag nagyobb számú rézeszközt mutat
hat fel, mint a kontinens bármely más országa; a réz
korszak elismerését mindazonáltal visszautasították.

Nagyérdemű régészvezérünket ez az ellenvetés annál 
nagyobb tevékenységre sarkall á. Kutatásait annál foko
zottabb erélylyel folytaiá, úgy hogy 1883-ban napvilágra 
bocsátotta „A  rézkor Magyarországban11 czimli tanuságos 
munkáját, meggyőzőleg beigazolva, hogy a rézkor Magyar- 
szágon közvetlenül a kőkorlioz sorakozik, abból fejlődött 
ki s igy első formáit is attól kölcsönözte, jóllehet utóbb 
a‘ gyakorlat és technikai tapasztalatok haladása szerint 
módositotta azokat. A bronzkor formái a.kőkorbeli szer-' 
számoktól s a magyarországi 'rézkor uralkodó typusaitól 
annyira elüt: hogy Európába származását valamely uj 
bevándorló és hóditó nép elemének kell tulajdonitanunk.

Pulszky elmélete fényes diadalát ülte csakhamar az 
.Alpok vidékein is. Gross Viktor neucliateli reáliskolai 
tanár lakóhelyének közelfekvő tavait átkutatva a fenili 
telepen 30-nál több réztárgyat talált s ,,Les protolielvétes 
ou les premiefs colons sűr les bords' des lacs de Bienne 
et Nechatel (1883.)“  czimii nagy munkájában a rézkor 
elméletének táborához csatlakozott. Példáját csakhamar 
követte dr. Mucii Mátyás bécsi antliropologus, ki már 
Pulszky első felszólalása után nyomatékos adalékokkal 
járult a Salzburg szomszédságában .Bischofshofennél fel
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fedezett és leirt praeliisztorikus rézbányászat által az 
elmélet megszilárditásához s 1886-ban az Alpok övében 
előfordult számos lelet összesitése alapján itt is igazat ad 
Die Kupferzeit czimii könyvében Pulszkynak. Újabban 
Tiscliler Ottó königsbergi tanár és dr. Virchow R. ber
lini nagyhírű antliropologus csatlakoztak s az 1889-ben 
Bécsben megtartott német antliropologus gyűlés több tagja 
külön e kérdés kedvéért lerándult a budapesti nemzeti 
múzeumba ; Bécsben a Mucii és különösen Spöttl fény
képész által épen Magyarországról kiállított rézeszközök 
sokasága és szépsége általános feltűnést keltett.

Az a körülmény, hogy az itt szóban forgó s hazánk 
kultur történelmére nézve nem utolsó jelentőségű kérdés
hez, az erdélyi részek aránylag kevés adalékkal, járultak : 
különös vonzerőt kezdett reám, ki hazarészünk őskorának 
szintén egyik igénytelen munkásául szegődtem, gyako
rolni. Az erdélyi felföld különböző pontjain megfordulva, 
különös érdeklődésem tárgyává tettem a réztárgyakat s 
1887-ben Téglás István kőhalmi igazgató öcsém társasá
gában Maros-Vásárhely, Szász-Régen, Besztercze, Kolozs
vár, Torda érintésével a közép medencze minden figyel
met érdemlő nyilvános és magángyűjteményét átvizsgáltuk. 
E nemű kutatásaimat a nagy-szebeni Bruckentbal-múzeum
ban, a segesvári ev. főgymnáziumnak a méltán sokat 
emlegetett Goos Károly tanár által összehordott régiség
tárában, a kőhalmi ev. felsőnépiskola, a brassói ev. gymná- 
zium régiségtáraiban, valamint az általam minden alka
lommal nagy előszeretettel és tanúsággal látogatott szé
kely múzeumban kiegészítve abba a kellemes helyzetbe 
jutottam, hogy hazarészünknek a nyilvánosság részére 
keyésbé hozzáférhető gyűjteményeiből egész bosszú soro
zatát állitliatám össze az irodalmilag ismeretlen rézesz
közöknek. Különösen jutalmazó vala fáradozásom a nagy- 
enyedi Betblen-főtanodának Herepey Károly tanár által 
létesitett s a Székelyföldet sűrűn képviselő gyűjteményé
ben és Kovács Ferencz apátplebánus maros-vásárlielyi 
szép magángyűjteményében.

Gyűjtésem eredményéből igen tisztelt olvasóimnak 
csupán a székelyföldi, vagy geografiailag határos lelőlie-
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Iyelcet mutathatom be, megjegyezve, hogy Orbán Balázs 
Székelyföldjében (Udvarhelyszék 120. lapján) csupán Szent- 
Abrahám szerepel egy a kolozsvári múzeumba jutott esz
közzel, melyet azonban Goos Károly bronzkalapácscsá 
minősített. (Chronik dér archaeologischen Funde in Sieben- 
biirgen 8 . lap.) Pnlszky Ferencz nagy müvében Nyárád 
Gilfálvát (Maros-Tordamegye) két rézbalta képviseli.

E gyér számadatok ismerete csak növelheti a müveit 
olvasó előtt a kérdés helyi érdekét s éppen ez a feltevés 
késztet a jegyzőkön)'veimbe vezetett leletek és lelőhelyek 
részletesebb bemutatására.

Szemlénket a sepsi-szentgyörgyi Székely Muzeum 
tárgyaival és környékével kezdve mindenekelőtt említést 
érdemel:

1. Bodok. A  bodoki havas néven ismert magaslat 
nyugati Kincsás nevű előfokáról a székelyföldi irodalom 
és tudományosságnak oly idő előtt elhunyt derék mun
kása : dr. Szász István igazgató buzgalma gazdagitá a 
Székely Múzeumot egy kétélű rézcsákánynyal. Keskenyebb 
éle megcsonkult. Felületén erős kalapálási nyomokat vehe
tünk észre. 3 cm. átmérőjű nyéllyulcán a gyors és intenzív 
átlyukasztás jól kiemelkedő peremet hagyott maga után. 
Elcsonkult állapotában is 2 1 cm. hosszú. Pulszky e typust 
bányász csákánynak nevezi. Ep oly joggal, ha nem többel 
vehetjük csatabárdnak, liarczi szekeredének.

2. Csernáton Csonkavárából 1880-ban az előbbihez 
hasonló s 25 cm. kétélű csákány gazdagítja a Székely 
Múzeumot.

- 3. Sepsi-Szentivánról Pataky Viktor tagositó mérnök 
szerzett egy középnagyságú kétélű rézcsákányt, mely 
kolozsvári magángyűjteményében látható. Hossza 20 cm. ; 
felületén ép olyan kalapálás horpadásai láthatók, mint a 
bodokin.

4. Magyaros  ̂ a rétyi Nyír tőszomszédságában, tudva
levőleg a rétyi Nyírben a ,,Homárka“ közelében a prae- 
historikus ember késpengéiül használt füstös jaspis szi
lánkok (ott disznókovának nevezik) igen gyakoriak. Ott 
1884-ben a bodzái szoros felé vezető emelkedések egyikén 
egy hosszú vékony rézvéső fordult elé. Ezt Sepsi-Szent-
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gyö'rgyön lakó öcsém Téglás József még eredetiben látta. 
Mire őt megszerzésre utasithatám : már a falusi kovács 
eredeti formájából kikalapálta. A birtokomba jutott réz
tömeg minősége kitűnő. .

5. Kovásma a keleti határszéli Korpátok eme fontos 
állomása két igeh csinos és Besenyőről a Székely Múze
umba Forró Móricz udvaráról'beszállított fejes fejszékhez 
hasonló rézfejszét látni Herepey Károly nagy-enyedi gyűj
teményében. Ezeket Vájná Sámuel udvarán ásfcák fel s a 
ki alakjuk iránt közelebbről tájékozódni óhajt: Pulszky 
többször idézett nagy munkájában a Ráth Györgytől a 
N. Múzeumba jutott példány rajzában (60. lap 14. ábra
1. sz.) hasonmását találja. Hosszúságúk 12 cm.

•Ezek a közvetlen Háromszékmegve területéről tudo
másomra jutott rézkori leletek számuk csekélysége daczára 
világosan illusztrálják ama rég elmúlt időknek összeköt
tetési vonalát s kézzelfoghatólag élénkbe tárják, hogy 
egyfelől, a bodoki hegynyulvány, másfelől az épen Három
szék területén déliből nyugatira áthajtó határhegység 
lejtői szolgáltatták a ‘ legkeresettebb állomási helvelcet.

Szomszédsági viszonyuknál fogva azonban felemlitést 
érdemel nehány közelebbi lelőhely is, megannyi láncz- 
szeme az erdélyi felföld belsejébe irányult forgalomnak.

Ilyen Szász-Ijgra (Gált), ott hol az Olt az ágoston- 
falva-hévizi szorosból kiszabadulva délnyugatnak, a foga- 
rasi alföldre indul. A nagy-szebeni Bruckental múzeum 
egy hatalmas 29 cm. hosszú kétélű csákányt mutathat 
innen fel. '

Kém messze esik ide Mikvásáp (Streitfart), melynek 
a kőhalmi ág. ev. felsőnépiskolához jutott 18 cm. rézbal
táját Téglás István volt szives részemre lerajzolni.

Ugyancsak az Olt-völgyből, ott hol az a verestoro
nyi szorosnak fordul, nyert a Bruckenthal muzeum egy 
gyönyörű rézszekerczét abhól a sajátságos féleségből, mely 
kizárólag hazánkat jellemzi s melyet Phlszky hány ászcsá
kány vagy parancsbotfélének hajlandó minősíteni. Hazánk
ból régebben csupán 6 ilyet ismertünk. Három a n. múze
umban, egy báró Prónay Dezsőnél, egy a délmagyaror
szági régészeti múzeumban Temesváron, egy pedig Ormos
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Zsigmond volt főispánnál Temesváron látható. A glembo- 
kai az összés hazai példányoknál nagyobb s a n. múze
umnak Mező-Keresztről származó legtekintélyesebb réz- 
szekerczéjét meghaladókig 41-5 cm. hosszú.

Az Olt és Nagy-Küküllő vízválasztójából, de már a 
' Nagy-Kiikiillő mellékről Szederjes a Héjasfalvához vezető 
völgyön szolgáltatott egy typikus rézfejszét Kovács Feréncz 
maros-vásárhelyi apátplébánus gyűjteményébe.

•De nem folytatom tovább e száraz adathalmazt, nehogy 
a szerkesztő barátom rovására tudják be a szives olvasók 
ez álmositó száraz régészkedést. Szolgáljon e néhány sor 
csupán figyelmeztetőül, hogy a nálunk még mindig kevésre 
becsült s épen azért legtöbbször elkallódásra kárhoztatott 
,,ócskaságok" is kellő csoportosítással becses adalékait 
képezhetik e szép és mindnyájunk által egyforma lelke
sedéssel ‘ szeretett föld őskorának.

Szolgáljon ez a pár adat buzdításul Háromszék értel
miségének arra nézve: hogy e rézkori emlékek lelkes 
gyűjtése által lehetővé tegyék a Potsa József főispán 
ritka ügyszeretetéből immár biztosítottnak vehető Székely 
Múzeumban rézkori osztály létesítését.

Déva.
Téglás Gábor.


