
D a te  r e f e r i t o a r e  a s u p r a ' e p o c ii  b ronzului 

din R e g iu n e a  A u to n o m ă  M a g h ia r ă

M. Roska s-a ocupat în ultimul timp cu preistoria Regiunii Autonome 
Maghiare. 1 2 Ceilalţi cercetători s-au ocupat în cadru  mai lat cu preistoria 
regiunii, în legătură cu preistoria Ardealului. 2 Cultura Schneckenberg,. 
care se află afară de teritoriul Regiunii Stalin şi pe teritoriul Regiunii 
Autonome Maghiare, a fost studiată de A. Prox, 3 care însă nu s-a ocupat 
cu aşezările de tip Schneckenberg, aflate în Regiunea Autonomă M aghiară .. 
Cercetările făcute de Muzeul Regional • din Sf. Gheorghe au dat noi contri
buţii pentru lămurirea cronologiei epocii bronzului în Regiunea Autonomă 
Maghiară. 4

Cultura de tip Schneckenberg p e teritoriul Regiunii Autonome M aghiare 
— după cunoştinţele noastre actuale — prezintă cea mai bogată aşezare pe 
muntele „Orkö“, în hotarul oraşului Sf. Gheorghe. Din cauza exploatării de 
piatră, aşezarea e distrusă şi observaţii stratigrafice nu s-au făcut. Urmele 
culturii de tip Wietenberg sînt cunoscute din mai multe localităţi,5 nici o 
aşezare de tip Wietenberg însă n-a fost săpată, prin urmare, în lipsă de 
observaţiuni stratigrafice, constatări cronologice s-au putut face num ai pe 
baza materialului descoperit.

Ritul caracteristic de înmormîntare al culturii Schneckenberg e cu 
ladă de piatră, cu schelet în poziţia chircită. 6 In ultimul timp la Araci (Re
giunea Stalin) a fost descoperit un mormînt cu ladă de piatră. Spre Ariuşd, 
la cca 500 m. de Olt, la capătul satului Araci e o înălţime numită „V ápa“,, 
la poalele căreia sînt aşezate casele ţiganilor. Terenul care se întinde între 
înălţimea şi rîul Olt, e cîmpie şi e numit „Lorhám “‘. Balogh Ioan, ţă ran

1 Roska M. : A Székelyföld őskora, Emlékkönyv a Székely. N. Múzeum ötvenéves 
jubileumára, 1929.

2 J. Nestor: Der Stand der Vorgeschichtforsehung in Rumänien, Bericht der
Römisch-Germanischen Kommission, 1933. H. Schroller : Die Steini- und Kupferzei t
Siebenbürgens. Vorgeschichtlice Forschungen, 8. f. 1933. D. Popescu : iDie Frühe und 
Mittlere Bronzezeit in Siebenbü rgen, 1944. P. Patay: Erdély bronzkorához. Arch. Ért. 
1942, III. f. 1-2, 110-113.

3 A. Prox : Die Schneckenbergkultur, 1941.
4 Székely Z. : Bronzkori telep Alsócsernátonban. Erd. Műz. vol. LI. 1946, 1-4. 

nr. 76. Sepsiszentgyorgy története a középkor végéig, 1948.
5 Sch rolle r : o. c. 74-78.
6 A. Prox : o. c. 70.
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domiciliat în Araci, în această parte a satu lui a făcut cărămizi. Ţig a n ii în 
acest loc, cînd au scos lutul, la adîncime de 1,60 m. au descoperit un' mor- 
mînt cu ladă de piatră. Muzeul Regional. din Sf. Gheorghe numai în anul 
1954 a aflat această descoperire şi pe cînd subsemnátul împreună cu asis
tentul M áttis Ioan, s-au deplasat la faţa locului, lespede!' de acoperiş, pre
cum şi scheletul au fost scoase. Mormîntul a fost aşezat în direcţia N-V—

Fig. 1. — Tîrnăcop de cupru de la Araci. — Kupferaxt Fundort: Araci.

• S-E. După informaţiile date de lucrători, mormîntul a fost acoperit cu o 
singură bucată de lespede de gresie. Lada a fost făcută din patru lespezi 
de piatră, groase de 7-8 cm., cu următoarele d imen si u n i : 32x36, 45x33,
86x57 şi 80x55 cm. In fund nu era piatră. După povestirea martorilor ocu
lari, capul şi restul scheletului erau aşezate în colţul mormîntului, sub 
lespeda de piatră în adîncime de 30 cm. Adîncimea mormîntului a fost de 
50—57 cm. Interiorul lăzii de piatră a avut o. dimensiune de 70—50 cm. In 
mormînt nu s-a găsit nici un obiect. Scheletul a fost scos de lucrători. C ra
niul şi membrele au putut fi salvate pentru colecţia muzeului. Oasele
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păstrate arată  că mortul a fost un adult. La 25 m. spre vest de la mormînt 
tot la o adîncime de 1,60 m. Gh. Lakatos, cînd a scos lutul, a 
un tîrnăcop de cupru roşu cu un singur tăiş (Fig. 1), care a fost donat de 
V. Lukâcs muzeului din Sf. Gheorghe. Lungimea tîrnăcopuiui e de 21 cm., 
iar greutatea lui de 1,4 kgr. Capătul tîrnăcopului din cauza folosirii e 
puţin încovoiat, (avînd din margine tăiată o bucată, deoarece, descoperi
t o r ii, crezînd că e din aur, 1-au cioplit). Gaura de înm ănu ş a r e e proemi
nentă în formă cilindrică. Tîrnăcopul aparţine în grupa tîrnăcoapelor cu 
axa dreaptă cu un singur tăiş.

Au fost cercetate toate gr op i le, însă nu a fost g ă s i t nici un fragme n t 
de ceramică care ar fi- putut da vreo indicaţie şi nici lucrător ii n-au gă s i t 
fragmente de vase.

Cu to a te că, în mormînt n-a fost găsit n ici un ob iect, acest tip de 
mormînt trebuie să-I înşirăm la faza B a culturii Schneckenberg. Dintre 
cele 3 morminte gă site la Codlea două au avut aceleaşi dimensiuni ca şi 
mormîntul de la A r a c i.7 După toate pro b a b i l i tăţi l e mortul a fost îngropat 
în poziţia chircită, ceeace însă n-a fost observat de des cop er i t or i. Acest fa pt

Fig. 2. — Vas incrustat cu var de Ia Örkő (Sf. Gheorghe). — Inkrustiertes
Gefass. von Örkő (Sf. Gheorghe).

se  dovedeşte şi prin declaraţia d es cop eri tori lo r, care afirm ă că „ cr a niul şt 
oasele au fost alezate la co11ul mormîntului“.

La Ariuşd urmele culturii Schneckenberg se află deasupra m ateria
lului aşezării cu ceramică pictată. Tot în acelaşi strat de cultură a fost des
coperit un t î r n ăco p de cupru cu braţele în cruce ; 8 c a re e datat de Prox la un 
timp mai recent ca faza A a culturii Schneckenberg. 9 Nu se cunoaşte nici 
un tîrnăcop de cupru cu un singur tăiş din teritoriul Regiunii Autonome 
M a gh iare. S a p a de cupru de la Bancu reprezintă un alt tip. 10 11 12 Tîrn ă co a p e 
de cupru cu un singur tăiş sînt cunoscute din aşezarea de la Cucuţeni 11 12 cu 
ceramica din faza A şi de la Vidra. 12 Tîrnăcopul de cupru arată analogie 
cu tî rnăco apel e găsite la Ilişua şi ta N á d u d var 13 şi reprezintă un t i p mai 
d e z vol t a t , ca tîrnăcopul de. la Vidra. Tîrnăcopul de la Araci se poate pune

7 A. Prox : o. c. 75-76.
8 Roska : o. c. fig. 17.
9 A. Prox : o. c. 82.
J  Roska : o. c. fig. 26/a., Rézcsákányok, közlemények II/1. 1942, fig. 1.
11 N es tor : o. c. 78.
12 Rosetti : Săpăturile de Ia Vidra, 1934. Fig. 42. Publicaţiile Mu zeul ui Murnn- 

piului Bucureşti, Nr. 1.
13 Roska : Rézcsákányok, fig. 7, 45.
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în legătură,. pe baza mormîntului descoperit, cu purtătorii culturii S c h u 
ckenberg. In acest caz, contrar constatării lui Roska, perzistenţa tîrnăcopu- 
lui cu un singur tăiş, se poate demonstra pînă în epoca bronzului. 14 15 Se 
presupune, că la Araci n-a fost aşezare ci numai cimitir. Acest lucru arată 
■şi faptul, că lucrătorii au mai găsit astfel de lespezi de piatră, sub ca..e 
probabil sînt morminte. Lespezile acestea au fost acoperite cu pămînt, n-au 
fost desgropate, deoarece pămîntul care era la nivelul mormintelor nu 
putea servi fabricării cărămizilor. Aşezarea purtătorilor culturii Schne
ckenberg se află la .o distanţă de 4 km. pe înălţim ea „Tyiszkhegy“, aşezată 
d-easupra stratului de cultură de tip Ariuşd.

După Prox i5 cultura Schneckenberg a durat pînă la începutul epocii 
bronzului. După părerea noastră, această cultură a durat mai mult. . cest

Fi[f. 3. — Fragmente d'e vase din cultura Wietenberg. — Der Wietenberg Kultur 
angehărige Gefässbruchstiicke. 1, 2, 4, 5. Miercurea Ciuc, 3. Racoş, 6. Bicsadul-Oltului.

fapt se dovedeşte şi printr-un vas mic încrustat cu var; care a fost găsit 
pe teritoriul aşezării de la Orko, de lîngă Sf. Gheorghe. Vasul e o m ică' 
strachină, făcută din pastă de culoare sură cu buza puţin răsfrîntă înafară, 
cu fund rotund. De la buză pînă la umăr e un buton plat. Buza, muchia 
butonului şi umărul sînt decorate cu puncte şi linii înc:zate şi încrustate 
.cu var. De la punctele aşezate pe umăr pornesc caneluri oblice decorate cu 
linii formate din puncte imprimate. Liniile acestea sînt incluse cu un cerc* 
încizat, din care pornesc mănunchiuri de linii oblice. La fund e un decor 
format din puncte şi dintr-un cerc incizat (Fig. 2). înălţimea vasului e de
4,5 cm., diametrul buzei e de 8,2 cm. (Nr. de inv. 9.526) Un astfel de vas

14 Roska : o. c. 66.
15 Prox : o. c. 83-84. D. Popescu : o. c. 53.
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e cunoscut din cultura Tei din Ţara Bîrsei şi de la Rîşnov. 16 Forma şi moti
vele de d eco r a re şînt caracteristice pentru cultura Wietenberg. 17 Dura-ta 
culturii Wietenberg, după rezultatele noilor cercetări, se poate demonstra 
pînă la sfîrşitul epocii bronzului. 18 Vasele încrustate cu var, şi după: 
Wosinsky 19 * aparţin  aşezărilor din epoca bronzului.

Cercetîn d aşezăr i le culturii Wietenberg pe teri toriul Regiunii Auto-- 
nome Maghiare s-a constatat că acestea se află aşezate deasupra aşeză
rilor de t i p Ariuşd cu cer a mic ă pictată, la Bicsadul-Oltului (Cet a t e a Vápa), 
Ma' lna ş - Bă i (Fiivenyesteto), sau separat, ca la Sf. G h eorgh e (G é m v á r a ) r 
1 a Miercurea Ciuc (I\ocsuklánd) sau la Racoş (B ogát tető) (Fig. 3, 3) ..

Fig. 4. — Sabia de bronz de Ia Curteni. — Bronzeschwert (Säbel) von Curteni.

Cîteodată la aşezarea de tip Wietenberg se găsesc şi vase din epoca tim 
p u rie a fier ului, de ex. la J i g o d in (Gátvége). 21 Urmele c u ltu rii Wietenberg- 
cu ocazia săpăturii din anul 1949 au fo st. găsite numai în mod sporadic.. 
Aşezarea a fost situată pe malul pîrîului Rakottyás, care, cu ocazia. exploa
tării pietrelor dej a înainte de executarea săpăturii, a fost nimicită. Colec
ţia muzeului din Sf. Gheorghe are cîteva fragmente frumoase provenite din 
descoperiri izolate. Dintre acestea e caracteristic fragmentul unui vas-

16 Prox : Die Tei-Kultur in Burzenland, Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen; 
Museums, Anul IV, 1940. Nr. 1-4, 93, pl. VIU. 93.

17 Schroller : o. c. pl. 9 : 2, 5.
18 Nestor : o. c. — Patay : o. c. — Székely Z. : Régészeti kutatások Sorostélyon

1953, ia
19Wcs.insky M. : Ai őskor mészbetétes disziítésü agyagmüvessége, 1948, 74.
2J Székely Z. : Săpăturile la Leţ-Varheghiu, 1951, Pl. XIV. 1-4.
21 Székely Z. : Jegyzetek Dácia történetéhez* 1946, nota 13.
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lobat care arată analogie cu strachina lobată descoperită la Gémvára, lîngă 
:Sf. Gheorghe (Fig. 3, 6). O aşezare de tip W ietenberg se află la I<ocsuk- 
lând lîngă Mi ercure a - C i u c. Acest loc e o înălţime acoperită cu i arb ă , care 
■e s i tu a t ă la nord de locul numit ,,Suta Fenyője“ şi înco nj urată de p mu l 
S u ta . Panta înălţimii către satul Fitod e lentă. Sătenii pe' latura estică au 
deschis o c a rieră de p i atr ă şi în secţiune s-a putut observa bine s tra tig r a fia 
-pămîntului. Sub hurnusul gros de 20 cm. se află un strat de cultura gros 
de 40 cm, de desubtul căruia e lut şi gresie. M aterialul descoperit, afară de 
fragmente de ceramică caracteristice pentru cultura \Vietenberg (Fig. 3, 4), 
mai conţine şi fragmente de vase, care sînt caracteristice pentru cultura 
Schneckenberg. (Fig. 3, 1, 2, 5). Cu ocazia săp ătur ii executate în anul 1950 
la Gémvára lîngă Sf. Gheorghe au fost descoperite alături de fragmente 
..de c e r a m i că de cul t u r a -Wietenberg şi fragmente de vase caracteristice 
- p e n t r u cultura S c hnecken b erg.

Vasul decorat cu încrusta ţie ' de var, d es cope r i t la Orko, precum şi 
vasele culturii \Vietenberg caracteristice pentru cultura Schneckenberg, 
-arată că cultura Schneckenberg a durat mai mult, după cum s-a constatat 
-pe baza cercetărilor precedente şi a contribuit la geneza culturii W ieten- 
berg. După părerea noastră sfîrşitul culturii Schneckenberg se situ iază la 
m ijlocul epocii b r o n zul u i, cînd cultura Wietenberg e în plină floare.

Referitor la epoca bronzului pe teritoriul Regiunii Autonome M aghia
re  o sabie de bronz, găsită în anul 1951 la Curteni (raionul Tg.-Mureş) 
care se află în colecţia Muzeului Regional din Tg.-Mureş, ne-a furnizat o 
dată n ouă.' (Nr. de i n v. 3.732). Această sabie a fost d es cop erit ă cu ocazia 
.aratului pe ogorul Gospodăriei Colective şi a fost donată muzeului sus- 
amintit de către Fábián Coloman. Despre anexele acestei săbii nu se ştie 
nimic. Vîrful sabiei e rupt, lungimea e de 91 cm., mînerul e lung) de 9 cm. 
G ros i me a lamei e de 1l mm. Lama către vîrf se lăţ eşte, s u b gar da mîne- 
rului e lată de 4 cm., iar la 86 cm. e lată de 2,5 cm. La mijlocul limbii 
m ţneru l u i 4 cm, iar la m a r g i n i cîte 3 cuie au servit la fixarea plăcii mine
rului. Partea de sus a lamei e decorată cu linii p u n ct a te formate din' cîte 4 
linii 1 n c i z ate. La m ijlocul lamei e o creastă mediană, care se subţiază 

..c ă t r e m a r g ini. (Fig. 4).
Această sabie aparţine grupei săbiilor cu limba la mîner ş i arată 

-cronologie cu sabia de bronz de la Budvár. 22 După gruparea lui Pulszky 
aparţine celei d e 8 doua grupe a s ă b i i l o r de b ro n z. 23 E prima descop e r ire 
din epoca bronzului cunoscută pînă acum pe teritoriul c omun e i' Curteni. 22 23 24

Székely Zoltán

22 Roska : A Székelyföld os kora, fig. 41 : 1.
23 Hampel 1. : A bronzkor emlékei Magyarhonban, 188ţ), voi. I. 72, Pl. XX. 1 -4.
24 Roska : Repertórium, 1942. 293. Nr. 1.



AUSZUG.

Die durch das Sf. Gheorgher Muzeum veranlassten Grabungen brachten neue 
Daten zur Klärung der Bronzezeit in dem gebiete der Ungarischen Autonomie. Am rande 
det S tadt Sf. Gheorghe am sogenanten ,,örkö’’ ist die Siedlung die zur Schneckenberg
kultur zalt zugrunde gegangen, die dort gefundenen Gefässe Witenbergkultur als auch: 
Gefässe der Schneckenbergkultur lassen hin deuten dass die Schneckenbergkultur bei
trug zur Entwicklung der Witenbergkultur. Die Schneckenbergkultur dehnt sich bis. in-, 
die mittlere Bronzezeit aus in diesem Zeitabschnitt wurd!e noch die einscheidige Kupfer
axt verwendet, dies beweist der Fund einer einscheddigen Kupferaxt neben einem Stein
kistengrab das der Schneckenberg B tipus angehört, Fundort Araci, reg. Stalin.

In der Gemeinde Curteni (Raion Tg. Mureş) wurde ein Bronz schwert gefunden 
dieser Fund ist der erste im umkreise . dieser Gemeinde.
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