
SZÉKELY Zsolt 

Egy bronzkori lakóház 
Torjáról (Kovászna megye) 

A nyolcvanas években Torján és 
- rnyékén végzett régészet i ásatások jelentős 
·n ékben gazdagították ismereteinket e vidék 

- ·or i történelmi fejlődését tekintve. A csiszolt 
- ·or emlékeitől egész a 12-13. századi első székely-

gyar településekig, m~jdnem minden történet-
i kor képviselve van. Sikerült feltárni a Körös

cevo, a Vonaldíszes Kerámia és az Erősdi
úveltség emlékeit a neolitikumból, az átmenetet 

a ·ora bronzkorba a Co(ofeni-műveltség képvise
. a bronzkort pedig a Schneckenberg-, valamint 
Wietenberg-kultúrák tárgy i anyaga. Ezt követik 
·ora és a késő vaskor emlékei, valamint egy 

L -13. századi lakóház. Ezenkívül előkerült egy 
m asíros temető, szintén a bronzkorból, és egy 
·ószekrényes kora bronzkori sír (Kistengrab). 

Ezen kutatások eredményei részben már 
szakfolyó iratok hasábjain napvilágot láttak . 1 A 

·övetkezőkben egy egyedülálló bronzkori lakóház 
eltárásának eredményeit mutatjuk be: 

. Közép-Torja központjában, a Torja pa
anak egy kiemelkedő teraszán egy nagyon gazd

ag régészeti lelőhely került elő. Ez a terület az 
por-kúria kertjének az északnyugati sarkában 

v:m. ahol az egykori termelőszövetkezet idején egy 
silógödröt építettek, s egyúttal rengeteg ép edényt 
összetörtek, tönkretéve a település nagyrészét. A 
megmaradt területen végzett szakszerű régészeti 
ásatások eredményei nyomán ez a pont a szakiro
dalomban a "Si lógödör környéke" néven vált is
mertté. Az itt előkerült gazdag és változatos leletek 
közt figyelemre méltó egy lakóház anyaga, amely 
egy Délkelet-Erdélyben eddig ismeretlen bronz
kori kultúrát képvise l. 

Amint a szelvény profiljából kitűnik. ezt 
a házat a Körös-kultúra rétegébe ásták be. a föld 
felszínétől 70 cm-re (2. ábra). A lakóház téglalap 
alakú volt. hosszmetszete észak-dél irányban húzó
dott, méretei pedig 5.50x4 .50 m ( 1. áb ra ). Az 
északkeleti sa rkában egy kör a'la kú . agyag
párkánynyal ellátott tűzhely volt, melynek az át
mérőj e 1 m. A tűzhely !<>örül előkerült töredékes 
kerámia egy része másodlagos átégés nyomait vise
li. A lakóház alaprajzát és mérete it a tapasztott 
agyagfelület alapján lehetett megállapítani. A dél
nyugati sarkában levő szuvatrétegbő l e lőkerült 

cserepek jellegtelenek, díszítés nélküliek . 
A lakóházban előkerült töredékes kerámia 

anyaga finom iszapolású, homokkal kevert pasz
tából készült , és téglavörös-barna színűre van 
kiégetve. A következő edénytípusokat különböz
tetjük meg: 

1. Fazekak: 
1. Enyhén kifelé h~jló peremű , hengeres 

nyakú edény. melynek a hasa gömbölyű , feneke 
pedig egyenes. A yálli részen k,örben körömbe
nyom ással készített díszítés húzód ik . mel yet 
hengeres bütykök szakítanak meg (3 / I. ábra). 

2. Gömbölyű hasú edény. nyakán körben 
háromszögformájú benyomott dísz, amelyhez egy 
sor. két függőleges vonal közé ékelt bekarcolt 
háromszög kötődik. Az edény töredékes. 

3. Egy kisméretű edény fel ső része, mely
nek széles nyaka, kifole hajló szája és gömbölyü 
hasa volt. A vállán körben egy függő leges karcolt 
csík húzód ik. · 

II. Kancsók: 
1. A perem fölé emelkedő szalagfüllel el

látott kancsó. melynek vállán egy benyomott dísz 
húzódik körbe .. A fül felső része egyenes, a nyaka 
pedig hengeres (3/3. ábra). 

2. Spirálbütyökben végződő, a perem fölé 
emelkedő szalagfüllel ellátott kancsó, melynek a 
hasa gömbölyű és a feneke egyenes (3/3. ábra). 

3. Spirálbütyökben végződő, szalagfüles 
kancsó, melyen másodlagos átégés nyomai van
nak. A fül alsó végén, jobbra és balra két plasz
tikus horogdísz helyezkedik el, a vállán körben 
pedig egy sor benyomás van (3/4. ábra). 

4. Spirálbütyökben végződő szalagfüles 
edény felső része, melynek a gömbölyű hasa füg-
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gőkgesen bekarcolt vo nalakk al van dí szít ve 
(315. ábra) 

5. Kettős-h enge res nyakkal ell átott ki s 
kancsó. melynek a perem fö lé emelkedő, spirál
bü työkben végződő szalagfül e van, és a perem 
szé lén egy-egy sor gabonaszembenyomásos dísz 
húzódi k. A kancsó hasa gömbölyű , és az egyetlen 
épen e l őkerül t edény (3 /6-7.ábra) . 

6. Egy mészberakásos, karco lt három
szögekkel díszí tett edény válli része. 

A lakóház idő rendi besoro lása a fe ltárt 
kerámi és az alaprajz alapján végezhető el. A bekar
co lt d í szítésű , széles szájú, gömbö lyű testű és 
egye nes fe n ek ű edénye k az U rn amezők 

kultúrájának kerámiájára j e ll emzőek2 • A Torj án 
e l őkerü l t. perem fö lé eme l ke d ő sza lagfül es 
edények szintén e kultúrához tartoznak3• A kerámia 
díszítése, a bekarcolt háromszögek, a plasztikus 
horogd ísz. a benyomásos szalagvonal mind erre a 
ku ltúrára je ll emzőek . A kettős-hengeres nyakú kis 
kancsó fo rmája a Wietenberg-kultúra anyagából 
ismert'. A perem fö lé eme lkedő fülű edények az 
Ottományi-5 és a Wietenberg-kultúrák kerámiájára 
jel l emzőek.''. 

E ház kerámiaanyaga a dé lkelet-erdélyi 
bronzkorkutatás szempontjából nagy j e l entőségge l 

bír. Ezi dáig Románi a terül etén az Urnamezők 

ku ltúrkomp lexuma anyagi hordozóinak emléke it 
dé lnyugaton. a Bánságban tárták fe l. Ez a kultúra 
képv iseli a közép bronzkort a Zsil és a Duna közti 
te rületen. Az elmúlt években Mehedin \i mégyében, 
a számos temető mellett egy pár telepü lés is e lők

erü lt. A Torján fe ltárt ház anyaga, habár egy pár 
edényen átégés nyomai ész l elh etők. erőszakos bea
vatkozás nyomait nem viseli . A te lepülést nem 
dú lták fel, ezért arra kell következtetnünk, hogy a 
bronzkor középső szakaszának az elején egy déli 
dé lnyugat i kultúrhatásra a helyi lakosság részben 
megváltoztatj a anyagi kul túráját. Innen származik 
az a sok Vucedol-, Giirla-Mare-,Vatina-kultúrára 
eml C: keztető fo rmai jellegzetesség. Torj án a kora 
és közép bronzkorból ezidáig Cotofeni-, Glina 111.
Schneckenberg. valam int elszórtan a Monteoru 
1.0 műve ltség, és a Halomsíros-kultúra emléke i 
kerültek e l ő . Az itt bemutatott lakóház régészeti 
anyaga új megv il ágításba helyezi Dé lkelet-Erdély 
közép bronzkori fej l ődését. 
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0 locuinta din epoca bronzului 
de la Turia űud. Covasna) 
(Rezumat) 

in centrul comunei, pe malul drept al 
piiriiului Turia, pe o terasa inalta, a fost descoperit 
~ i cercetat un complex arheologic foarte bogat. 
Terenul se atla la capatul gradinii conacului Apor, 
~i a int rat in literatura de specialitate sub denumi
rea de "Zona Silozuril or". ln acest loc au fos t des
coperite resturi de Iocuin(e din cultura Cri ~ , din 
neo litic, din epoca bronzului , din Hall statt, din La 
Téne, d in fe udali smul timpuriu, sec. XIl-XIII. 
intre aceste descoperiri se atla ~ i o locuin(a, al ciirei 
inventar apar(ine unei culturi din epoca bronzu
lui, ~i care prezinta trasaturi care piina acuma nu 
au fos t cunoscute in sud-estul Transilvaniei. 

Locuinta a fost sapata in stratul de cultura 
Cri ~ , intersectiind locuin(ele acestei culturi . Atlat 
la o adiincime de 0, 70 m , locuin(a are forma drep
tunghiulara, cu di mensiunile de 5,50 x 4,50 m, axa 
lunga fiind orientata in directia nord-sud. in col(ul 
nord-estic a fost a~ezata o vatra circulara cu gardina 
de lut. ln jurul vetrei au fost descoperite fragmente 
ceramice decorate, unele arse secundar. Inventarul 
locuin \ei consta in ceramica fragmentara, filcuta 
di n pasta fi na, cu nisip fi n degresant, foarte bine 
arsa, in culoare brun-caramizie. 

La incadrarea cronologica a locuin tei ne 
servesc date numai materialul ceramic ~ i fo rma 
vetrei. Vasele cu gura larga, cu piintec bombat ~ i 

cu fund plat, cu decor incizat, sunt cunoscute din 



tura Ciimpurilor de urne. Maniera de ·decor, ~ir 
impunsáturi, ha~uri triunghiulare, ciirligeln re
f plastice, toate s unt caracteristice pentru epoca 
nzului mijlociu din sud-vestul Romiiniei. Vasul 
douá orificii este cunoscut din cultura Wieten
g. Cáni cu toartá supralniiltatá apar ln cultura 
mani ~i ln cultura Wietenberg. 

Purtatorii marelui complex al Ciimpurilor 
urne, cultura Giirla-Mare - Ciirna - Zuto - Brdo 
atina ocupa aria sud-vestica a Romiiniei, de
itatá de cursul Jiului piiná peste Dunáre, ln pe-

rioada mijlocie a epocii bronzului. Descoperirea 
Turia a acestei locuinte, a! cárei inventar aratá 

o in tluentá puternicá din sud, sud-vest, ridicá noi 
robleme, referitoare la dezvoltarea etapei mijlocii 

a epocii bronzului ln sud-estul Transilvaniei . 

A House from the Middle 
Bronze Age, discovered at 
Torja (Turia, Covasna County) 
(Abstract) 

At Turia a rectangular house was discov
ered, with a circular fireplace, whose surface was 
layed. The size ofthe house : 5.50 x 4.50 m. For 

lhe chronological integration ofthis house we can 
only the discovered ceramic material. Accord

ing to the forms of vesse Is and the ornaments the 
ceramic material from Turia belongs to the begin
ning ofthe Middle Bronze Age, and has a similar 
aspect with the Yatina - Giirla-Mare culture. 
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A bronzkori lakóh3z alaprajza: Edénytöredék (kerit.m ia), kődarabok 
(vonalk3zva). vörösre kiégett talaj , szuvatréteg (pontozva), a tűzhel y 
kiégett agyagpárkánya (sötét) . 
A szelvény talajrétegei (felülröl lefele): homok kitöltés, kultúrréteg, 
kődarabok, neolitikumi kultúrréteg, homok 

1. ábra Bronzkori lakóház Torjáról H7 



2. 6bra Bronzkori kcrimia Torjáról 




