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SZEKELY Zsolt 

Aşezarea şi necropola de 
incineraţie în urne de la 
Ozun-Lisnău (j. Covasna) 

(Rezumat) 
În toamna anului 1988, cu 'ocazia 
lucrărilor agricole, la nord-est de comuna 
Ozun, pe o terasă ridicată a Râului Negru 
a fost descoperită o aşezare ·din epoca 
bronzului. În profilul şanţurilor săpate 
pentru depozitarea cartofilor în silozuri 
au fost observate urmele unor vetre cir
culare, cu gardină de lut, bucăţi mari de 
chirpic şi lutuială, au fost secţionate mai. 
multe morminte cu schelet, precum şi o 
serie de fragmente ceramice. Au fost 
recoltate două vase mici şi o urnă fune
rară de incineraţie, cu capac. 
În cursul campaniilor de cercetări arheo
logice din 1989-90 a fost stabilită întin
derea şi caracterul aşezării. Pe baza 
bogatului material ceramic descoperit, 
precum şi a formelor de locuinţe se poate 
afirma că este vorba despre o aşezare şi o 
necropolă birituală din epoca bronzului, 
a doua fază a culturii Noua. 

Studierea epocii bronzului - pţ:rioadă is
torică destul de puţin cunoscută până în trecutul 
apropiat în sud-estul Transilvaniei - a format 
obiectul cercetărilor arheologice în ultimele de
cenii: Datorită recentelor cercetări, epoca bron
zului a început să fie cunoscută mai bine, au fost 
descoperite mai multe , aşezări ale diferitelor cul
turi şi câteva morminte, descoperite întâmplător. 
Au rămas însă o serie de probleme nelămurite cu 
privire la dezvoltarea culturilor locale din această 

perioadă, situaţie valabilă şi pentru riturile fune
rare ale diferitelor culturi. 

În cursul campaniei de săpături arheolo
gice din vara anului 1988, la Turia a fost desco
perită o necropolă de incineraţie în urne, 
aparţinătoare culturii Wietenberg, singura care a 
fost cercetată în mod exhaustiv până în prezent în 
sud-estul Transilvaniei. 1 Între anii 1994-96 a fost 
cercetat complexul tumular din epoca bronzului 
de la Brăduţ, unde au fost descoperite mai multe 
morminte turnulare aparţinând culturii Schnecken
berg şi Noua.2 

În toa~na anului 1988, cu ocazia 
lucrărilor agricole, în apropierea localităţii Ozun 
a fost descoperită o aşezare din epoca bronzului. 

Aşezarea se află pe o terasă deschisă a 
Râului Negru, denumită „Kupântag", la 5 km 
nord-est de Ozun. În toamna anului 1988 au fost 
executate pe această terasă mai multe şanţuri, cu 
dimensiunile de 20x0,5 m, în direcţi.a nord-sud, 
pentru depozitarea cartofilor în silozuri. În pro
filul acestor şanţuri au fost observate urmele unor 
vetre circulare, cu gardină de lut, bucăţi mari de 
chirpic şi lutuială , au fost secţionate mai multe 
morminte de înhumaţi.e, precum şi o serie de 
fragmente ceramice. Au fost recoltate două vase 
mici şi o urnă funerară de incineraţie cu capac. 

În vara anului 1989 a fost executat un 
şanţ de verificare, în direcţi.a est-vest, lung de 
15m, în partea sudică a terasei. Şanţul a intersec
tat două locuinţe cu vetre circulare. S-a păstrat 
tutuiala groasă de 20 cm, cu boltă înaltă de 40 
cm. Şanţul prezintă următoarea stratigrafie: sub 
humusul gros de 20-25 cm, se află un strat brun 
de cultură, gros de 20-60 cm, în unele locuri 
urmat de stratul galben. Au fost descoperite frag
mente ceramice de culoare sură, decorate cu linii 
incizate, benzi făcute cu împunsături de degete şi 
butoane. În categoria uneltelor putem aminti un 
fragment de os ascuţit şi mai multe pietre de 
pisat, de diferite dimensiuni. Au mai fost 
descoperite mai multe fragmente mici de bronz, 
în stare de conservare foarte proastă. 

Urna funerară descoperită în anul 1988, 
are înălţimea de 23 cm, diametrul buzei este de 
16 cm, diametrul fundului de 10 cm. Este făcută 



din pastă fină, de culoare sură, are pântecul bom
bat şi gât cilindric, cu două urechiuşi mici, 
aşezate în dreptul gâtului scurt. Înăuntru, în urnă 
se aflau oasele carbonizate ale înhumatului. 
Capacul, aşezat deasupra urnei are înălţimea de 
14 cm, diametrul gurii de 36 cm, iar diametrul 
fundului de 10 cm. Este făcut din pastă bună, de 
culoare neagră, având patru butoane, proporţion
al dispuse în cerc, sub buză, din care s-au păstrat 
două. Butoanele sunt profilate prin lipire ulte
rioară, având trei creste, făcute cu .împunsături de 
degete. Urna a fost aşezată într-o groapă circu
lară, având diametrul de 50 cm, iar din mormânt 
nu a rezultat alt material arheologic. 

În cursul campaniei din vara anului 1990 
au fost efectuate săpături arheologice sistematice 
la Ozun. Aceste cercetări au avut scopul de a 
delimita întinderea aşezării şi de a stabili carac
terul ei. Au fost secţionate şapte şanţuri de dife
rite dimensiuni, în direcţia est-vest şi nord-sud. 

Şanţul nr. I, executat în direcţia nord-sud, 
de-a lungul terasei, având lungimea de 100 m, a 
delimitat întinderea aşezării. Stratul de cultură la 
capătul sudic al şanţului a avut grosimea de 20-25 
cm, în unele porţiuni, în cazul unor gropi menajere 
îngroşându-se până la 60-80 cm. De la mijlocul 
şanţului - de la 55-60 m - în direcţia nordică strat
ul de cultură se subţiază şi treptat dispare. 

Şanţul nr. II, executat perpendicular pe 
capătul sudic al şanţului nr. I, a rezultat o strati
grafie similară şanţului nr. I, stratul de cultură 
fiind mai gros în direcţia estică. 

Au fost descoperite mai multe gropi 
menajere cu un material ceramic şi osteologic 
fragmentar, . două locuinţe cu vetre circulare, cu 
gardină de lut, bucăţi mari de chirpic şi tutuială 
(Fig. 2.). La capătul sudic al şanţului nr. I, la o 
adâncime de 76 cm a fost găsită o urnă de inci
neraţie cu capac (Fig. 3.). Urna este făcută din 
pastă neagră, fină, cu două toarte supraînălţate 
deasupra buzei, cu butoni (Fig. 4/1.), iar capacul 
este făcut din pastă de culoare roşie, având ca 
decor două rânduri de benzi alveolate, prima pe 
buză, a doua dedesubtul ei (Fig. 4/2). 

Materialul ceramic este destul de frag
mentar. Au fost descoperite vase cu. buză dreaptă 
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(Fig. ~/2-4 ), sau răsfrântă în afară (Fig. 511 ), dec
orate cu butoane alveolate, cu pastile aplicate, cu 
toarte cu butoni, sau toarte rotunde (Fig. 5/4). 
Motivul de decor cel mai frecvent întâlnit este 
brâul alveolat (Fig. 5/3) şi liniile paralel incizate. 
Au fost descoperite şi pietre de pisat cereale. 

Pe baza materialului arheologic des
coperit, precum şi a formelor de locuinţe se poate 
spune că este vorba despre o aşezare şi o necro
polă birituală, având în vedere faptul, că au fost 
descoperite urne de incineraţie şi morminte cu 
schelet, din epoca bronzului târziu, faza a doua a 
culturii Noua. 

Note 
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Az uzon-liszny6i (Kovaszna 
megye) bronzkori telepiiles 
es urnasiros temeto 
(Kivonat) 

1988 oszen, a mezogazdasagi munkak so
rân Uzon kozseg hatăraban, a Feketei.igy Kupântag 
nevu teraszan egy bronzkori teleptiles kertilt elo. A 
burgonyatarolasara kiasou arkok tobb lak6hazat, 
tapasztott tuzhelyet es csontvazas sfrt vagtak at. 
El61<ertilt ket kis agyagedeny, valamint egy temet
kezesi urna, melyet egy tălszeru fedovel lattak el. 
Az 1989-90-es hitelesftO regeszeti asatasok sorân 
sikertilt meghatărozni a teleptiles korat, valamint a 
kiterjedeset. Az el61<ertilt gazdag keramiaanyag, 
csonteszkozok, orlOkovek, valarnint szamos bronz
darab alapjân elmondhatjuk, hogy az Uzon mellet
ti Kupântagon egy keso bronzkori telepi.iles volt, 
amely a Noua kulrurahoz. tfiltozik. A teleptiles mel
lett egy birituălis temet6 is volt, mivel az urnasfro
kon kfvi.il csontvazas temetkezes is el61<ertilt. 
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The Settlement and Cremated 
Urns Necropolis from Ozun
Lisnău (Uzon-Liszny6), 
Covasna County 
(Abstract) 

In the autumn of 1988, between Ozun 
Llsnău (Covasna county) on a high terrace of 
Râul Negru river, during the agricultural 

a settlement and a cemetery, with cremat
and with skeletons war discovered. 
After the systematic archaeological exca

. ns effected in this place in 1989, one can say 
this settlement belongs to the end of the 

;unze Age, to the second stage of the Noua cui-
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Figura I.Planul şi profilul locuinţei L
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Figura 2. Planul şi profilul locuinţei L1• 
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Figura 3. Mormântul nr. 2 .. 



Figura 4/1-2. Urnă funerară cu capac, descoperit la Ozun, cultura Noua. 
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06 Figul"'.t 5. Fragmente de vase descoperite la Ozun. 




