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DDeessccooppeerriirrii eenneeoolliittiiccee ttâârrzziiii
((ppoosstt--aarriiuuººddiieennee)) îînn ssuudd--eessttuull
TTrraannssiillvvaanniieeii

(Rezumat)
Epoca eneoliticã sau a cuprului reprezin-
tã o etapã istoricã relativ frãmântatã ºi
complexã datoritã atât fenomenelor eco-
nomice ºi sociale noi generate de apariþia
ºi dezvoltarea metalurgiei aramei, cât ºi a
influenþelor etno-culturale sudice ºi mai
ales rãsãritene. Prin noþiunea de ene-
olitic, ne referim pentru sud-estul Tran -
sil  vaniei la cultura Tisa cu fazele sale târ -
zii Tiszapolgár ºi Bodrogkeresztúr. Cul -
tura Tiszapolgár, fiind consideratã de
unii cercetãtori a treia fazã a marelui
complex cultural Tisa, acoperã un spaþiu
larg, cuprinzând Câmpia Tisei, zone din
Slovacia esticã, din Iugoslavia, Banatul,
Criºana, nord-vestul României cu
excepþia Ma ra mu reºului precum ºi o
mare parte a Transilvaniei, inclusiv
colþul ei sud-estic. Lucrarea parcurge
problema tica amintitã, fãcând inventarul
des co pe ri rilor eneolitice târzii din sud-
estul Tran sil vaniei.

Epoca eneoliticã sau a cuprului reprezin-
tã o etapã istoricã relativ frãmântatã ºi complexã
datoritã atât fenomenelor economice ºi sociale
noi generate de apariþia ºi dezvoltarea me -
talurgiei aramei, cât ºi a influenþelor etno-cultu -
rale sudice ºi mai ales rãsãritene. În locul ma -
rilor comunitãþi specifice neoliticului mijlociu ºi
mai ales celui târziu, se produce apariþia unui
nou orizont cultural, accentuându-se ºi mai mult

complexitatea fenomenelor din perioada avutã
în discuþie. Prin noþiunea de eneolitic, ne referim
pentru sud-estul Transilvaniei la cultura Tisa cu
fazele sale târzii Tiszapolgár ºi Bodrog keresz -
túr. 

Cultura Tiszapolgár, fiind consideratã
de unii cercetãtori a treia fazã a marelui com-
plex cultural Tisa acoperã un spaþiu larg,
cuprinzând Câmpia Tisei, zone din Slovacia
esticã, din Iugoslavia, Banatul, Criºana, o mare
parte a Transilvaniei în care se încadreazã ºi
colþul ei sud-estic, precum ºi nord-vestul
României cu excepþia Maramureºului. Potrivit
unui consens unanim al specialiºtilor cu privire
la originea ºi dezvoltarea, rãspândirea acestei
culturi, Tisza pol gár este rezultatul unui proces
evolutiv în de lun gat, din fondul local al neoliti cu  -
lui târziu.

Cultura Bodrogkeresztúr a luat naºtere
pe un fond local Tiszapolgár, la care se adaugã
influenþe sud-est europene ºi elemente culturale
din interiorul arcului carpatic ºi din vest, fiind
consideratã ca ultima fazã (a IV-a) a culturii
Tisa; pãtrunzând pânã în sud-estul Transil va -
niei1.

Pe baza cercetãrilor întreprinse în spe-
cial în ultimele trei decenii în sud-estul
Transilvaniei s-a putut cunoaºte mai bine aria de
rãspândire a culturii Tisa, în fazele sale
Tiszapolgár, Bod rog ke resztúr, aºezãrile, cultura
materialã, ritul ºi ri tualul de înmormântare, al
purtãtorilor acestor cul turi, legãturile cu cul-
turile vecine, cât ºi as pec te privind cronologia
lor internã.

aa.. SSttaaddiiuull aaccttuuaall aall cceerrcceettããrriilloorr

De la semnalarea pentru prima datã a
prezenþei culturii Tisa cu faza Bodrogkeresztúr în
Transilvania de cãtre I. NESTOR2, abia la sfâr -
ºitul deceniului al cincelea al secolului nostru, au
fost executate primele sondaje care au atestat
existenþa acestei culturi ºi în sud-estul Transil va -
niei.

Sondajele executate de Zoltán SZÉ -
KELY la Reci3 între 1957-1959 vin sã com-
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pleteze informaþiile cu privire la aceastã culturã,
dacã avem în vedere ºi materialele aflate în
colecþia muzeului din Sfântu Gheorghe, desco -
perite anterior la Mãgheruº4 (judeþul Covasna),
de acelaºi cercetãtor în Valea Râului Negru,
afluent al Oltului. Cercetãrile au fost continuate
în primii ani ai deceniului al ºaselea, des -
coperindu-se noi aºezãri ale culturii Tisa, de data
aceasta în Valea Târnavei Mari, pe teritoriul
comunei Mugeni5 (judeþul Harghita) de cãtre
Géza FE RENCZI ºi ªtefan FERENCZI între
1960-1961 ºi la Cristuru Secuiesc6 (judeþul
Harghita) de Zoltán SZÉKELY. Rezultatul cer -
cetãrilor au constituit obiectul unor studii referi-
toare la cultura Tisa în sud-estul Transilvaniei,
permiþând cunoaºterea ariei ºi în zona avutã în
discuþie.

La aceste descoperiri trebuie amintite ºi
cea a ciobului ornamentat cu potcoavã în relief
de la Feldioara7 (judeþul Braºov), care subliniazã
în acelaºi timp ºi existenþa totuºi a unui contact
între comunitãþile Bodrogkeresztúr ºi Coþofeni,
situaþie ce apare ºi în aºezarea de la Reci, precum
ºi de la Mugeni, ca ºi a vasului de culoare neagrã
lustruitã, atribuit culturii Tisa, descoperit la
Hãrman8.

bb.. AArriiaa ddee rrããssppâânnddiirree

Pe teritoriul României, cultura Tisa cu
fazele Tiszapolgár ºi Bodrogkeresztúr este
rãspânditã în Criºana, Banat, nord-vestul
României cu excepþia Maramureºului, o mare
parte a Transilvaniei în care se include ºi colþul ei
sud-estic. Numãrul relativ mare de descoperiri
aparþinând fazei Tiszapolgár în nord-vestul
României (între Criºul Repede ºi Munþii
Oaºului), în total 63 (23 în j. Bihor, 14 în j. Sãlaj,
1 în j. Maramureº ºi 25 în j. Satu Mare) ºi mai ales
concentrarea majoritãþii acestora între Barcãu ºi
Crasna îl face pe Neþa IERCOªAN sã presupunã
cã aceastã zonã constituie o regiune de genezã a
acesteia9. În privinþa fazei Bodrog ke resz túr se
remarcã raritatea aºezãrilor, fenomen ce este
explicat de P. PATAY prin caracterul preponde -
rent pãstoresc al vieþii economice a comunitãþii10.

Descoperirile culturii Tisa în fazele sale
târzii din sud-estul Transilvaniei, puþine la numãr
– Mãgheruº, Reci (judeþul Covasna); Mugeni,
Cristuru Secuiesc (judeþul Harghita); Hãrman,
Feldioara (judeþul Braºov) – pot fi interpretate fie
ca apariþii izolate aflate în afara spaþiului propriu-
zis de rãspândire a acesteia, fie ca puncte ce
marcheazã limita esticã a ariei culturii, ce este
mult mai verosimil.

cc.. AAººeezzããrriillee

Purtãtorii culturii Tisa în fazele
Tiszapolgár ºi în special Bodrogkeresztúr
pãtrund în sud-estul Transilvaniei pe douã
direcþii, dupã cum atestã descoperirile: a) pe
Valea Oltului în pãrþile sudice ºi centrale ale
zonei; b) de pe Valea Mureºului (s-au stabilit
anterior în Valea Târnavei Mari)11, în pãrþile
nordice ale spaþiului avut în vedere.

În partea de sud-est a Transilvaniei au
fost depistate pânã în prezent un numãr de ºase
puncte arheologice, din care patru aºezãri unde
au fost descoperite vestigii ale culturii Tisa în
fazele sale târzii. Dintre acestea trei – Reci,
Cristuru Secuiesc ºi Mugeni – au fost cercetate
prin sãpãturi sistematice, constituindu-se în
aºezãri ale culturilor Tiszapolgár-Bodrog ke resz -
túr. Celelalte descoperiri izolate atribuite culturii
Bodrogkeresztúr de la Hãrman, Mãgheruº ºi
Feldioara, au apãrut cu ocazia cercetãrii altor cul-
turi materiale.

O primã constatare ce se desprinde, este
aceea cã dispunerea aºezãrilor este determinatã
de mai mulþi factori. Între aceºtia un loc impor-
tant îl joacã condiþiile geografice (relief, climã)
ce favorizeazã diferite ocupaþii.

Toate locurile sunt aºezãri deschise, fãrã
ºanþ de fortificaþie, gãsindu-se concentrate pe
Târnava Mare ºi afluenþii sãi (Beta, Pârâul
Cetãþii, Pârâul Fântânei Sãrate) în cazul celor
din judeþul Harghita, Râul Negru în cazul celor
din judeþul Covasna, în zonele ce mãrginesc
aceste cursuri de apã. Datoritã condiþiilor
geografice specifice ºi a altor factori, în special
cei legaþi de ocupaþii, durata în timp a aºezãrilor
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nu este prea îndelungatã, fapt confirmat ºi de
cercetãrile întreprinse la Reci, Mugeni ºi
Cristuru Secuiesc.

În ceea ce priveºte amplasarea aºezãrilor,
s-a putut constata cã ele sunt situate în general pe
locuri dominante, apãrate natural: bot de deal
(Cristuru Secuiesc); promontoriu (Mugeni);
terasã (Reci). Acestea prin cotele lor destul de
ridicate, dominã zonele înconjurãtoare. În acelaºi
timp ele sunt situate în imediata apropiere a unor
surse, cursuri de apã.

Sintetizând datele stratigrafice relevate
de cercetãrile întreprinse la aºezãrile cercetate
din sud-estul Transilvaniei se pot trage urmã-
toarele concluzii: Deoarece toate locuirile de tip
Tiszapolgár-Bodrogkeresztúr aflate în zona cer -
cetatã fac parte din categoria aºezãrilor deschise,
stratul de culturã are o grosime mai redusã,
cuprinsã între 30-40 cm. În cazul unei singure
aºezãri, cea de la Mugeni12, s-a putut observa
doar un singur strat de culturã, pe când în cazul
celor de la Cristuru Secuiesc ºi Reci avem o
suprapunere de aºezãri din La Tène-ul dacic,
epoca prefeudalã secolele VII-VIII13, peste cea
eneoliticã târzie în cazul primeia ºi hallstattianã
în cazul celei de-a doua14.

dd.. LLooccuuiinnþþee,, iinnssttaallaaþþiiii ddee ffoocc

Pentru stabilirea tipurilor, precum ºi a
tehnicii de construcþie a locuinþelor, instalaþi-
ilor de foc, dispunem de elemente ºi date limi-
tate.

În privinþa aºezãrii de la Cristuru Se -
cuiesc, cu ocazia cercetãrilor au fost descoperite
trei bordeie în mare parte distruse. Dimensiunile
bordeiului au fost stabilite de suprafaþa acoperitã
de fragmentele de vase ºi de culoarea diferitã a
umpluturii bordeiului. Forma bordeiului I a fost
dreptunghiularã având dimensiunile de 6,5 x
5,25 m, în colþul sãu nord-vestic fiind dispusã o
instalaþie de foc circularã, din care s-au pãstrat
doar câteva pietre. Urme de pari nu au fost sur-
prinse. Bordeiul II a fost deranjat de o locuinþã
prefedualã ºi de douã gropi dacice, pãstrându-se
intactã numai instalaþia de foc de formã circularã

fãcutã din pietre. Nu s-au putut surprinde dimen-
siuni ca de altfel ºi în cazul bordeiului III, deran-
jat la rândul sãu de o locuinþã prefedualã din se -
colele VII-VIII15.

În aºezarea eneoliticã târzie de la Reci
elementele privind construcþia celor trei locuinþe
descoperite sunt mult mai semnificative. Din cele
trei locuinþe, una a fost pãstratã mai bine – cele-
lalte douã fiind în bunã parte deranjate de
lucrãrile agricole – surprinzându-se podeaua din
bârne lipi te cu pãmânt, în felul binecunoscutelor
locuinþe ale culturii Cucuteni-Ariuºd, de formã
dreptunghiularã, având dimensiunile de 4 x 2,5
m16. În mijlocul uneia din locuinþe s-a gãsit o
instalaþie de foc în formã de potcoavã cu gardinã
de lut.

Locuinþele de la Cristuru Secuiesc ºi Reci
se încadreazã în categoria celor de suprafaþã, pre-
cum e cazul ºi a celei cvasi-patrulatere din 1960 ºi
a celor douã din 1961, descoperite în aºezarea de
la Mugeni17.

ee.. MMoorrmmiinnttee iizzoollaattee,, rriitt ffuunneerraarr

Numãrul redus al aºezãrilor atrage dupã
sine ºi numãrul redus al descoperirilor fune -
rare. Într-un singur caz, doar la Reci au fost
posibile descoperirile funerare, care se în -
cadreazã în categoria înmormântãrilor plane.
Este vorba de trei morminte izolate descoperite
în apropierea locuinþelor cercetate.18 Ana -
lizarea lor ne permite precizarea ritului funerar
în etapa eneoliticului târziu din sud-estul
Transil vaniei.

Pe baza datelor ºi a planului de ansam-
blu publicat de descoperitor, se poate afirma cã
la Reci se practica ritul inhumaþiei, în poziþie
chircitã, fãrã a se constata o regulã precisã în
privinþa poziþiei, cãci unul dintre cele trei
schelete s-a gãsit chircit moderat, pe partea
dreaptã pe când altul era chircit accentuat, pe
partea stângã19. De aici deducem ºi concluzia
cã în cadrul grupului omenesc respectiv nu s-a
aplicat o anumitã regulã în privinþa orientãrii.
Unul dintre schelete era cu craniul orientat spre
vest, iar un altul spre est. Braþele lor erau
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îndoite din cot ºi aºezate cu palmele în dreptul
obrazului20.

În gropile mormintelor cercetate s-au
gãsit puþine obiecte; sub un schelet au apãrut
câteva cioburi Coþofeni ºi alãturi de el o
mandibulã de porc21; lângã craniul celui de-al
doilea s-a gãsit o râºniþã fragmentarã, un obiect
de os ºi câteva cioburi22. În privinþa celui de-al
treilea schelet din care s-au pãstrat numai
picioarele, în dreptul genunchilor s-au gãsit douã
mãrgele din dinþi perforaþi23.

Dintre cele trei schelete pentru perioada
analizatã sunt de interes cele douã în poziþie
chircitã, care într-o primã fazã a cercetãrilor de
la Reci au fost încadrate greºit ca aparþinând
purtãtorilor culturii Coþofeni de descoperitorul
lor SZÉKELY Zoltán24, informaþie preluatã ºi
de Eugen COMªA25. Continuarea cercetãrilor
într-o etapã ulterioarã a dus la reconsiderarea
încadrãrii celor douã morminte în poziþie
chircitã de însuºi descoperitorul lor, atribuindu-
le eneoliticul târziu26, existând în acest sens
analogii în cimitirele din aceeaºi perioadã din
Ungaria27.

În privinþa celui de-al treilea schelet din
care s-au pãstrat numai picioarele, i se pot atribui
aceleiaºi perioade ca ºi celorlalte douã, elementul
cronologic fiind obiectul de podoabã din dreptul
genunchilor.

ff.. CCeerraammiiccaa

Constituie cea mai reprezentativã cate-
gorie de material în inventarul aºezãrilor din
sud-estul Transilvaniei. Din punct de vedere al
compoziþiei ºi culorii pastei, al aspectului gene -
ral, ceramica se poate împãrþi în douã mari cate-
gorii: a) ceramica de uz comun; b) ceramica
finã.

FFoorrmmaa vvaasseelloorr

Caracterul fragmentar al ceramicii din
sud-estul Transilvaniei împiedicã cunoaºterea
repertoriului complet de forme al ceramicii.
Principalele forme ceramice sunt:

I. Vase cu picior înalte, arse cãrãmiziu. Pe
peretele exterior, la limita dintre cupã ºi picior se
gãsesc proeminenþe cilindrice, iar sub acestea, în
peretele piciorului, gãuri ovale dispuse unele sub
altele. Ia – arse cãrãmiziu, prevãzute cu gãuri
ovale, cupa prevãzutã cu butoni perforaþi orizontal.

II. Vase cu picior scund, perforat orizon-
tal sub baza cupei.

III. Vase cu picioare mici
IV. Vase cu corp globular cu gât cilin-

dric, pe pântec unele au butonul perforat orizon-
tal. IVa – pe pântec se gãsesc patru urechiuºe
groase, orizontale.

V. Vase cu picior plin.
VI. Vase de formã dreptunghiularã (rec-

tangularã), decorate cu un ºir de alveole. VIa – cu
nouã picioare, muchiile decorate cu un ºir de
alveole, pe margini la colþuri se gãseºte câte un
cap de animal. La exterior, pe laturile lungi se
aflã câte trei proeminenþe lungi, iar pe laturile
mici câte o toartã încadratã de douã proeminenþe.
VIb – decorate cu elemente meandrice pictate cu
negru pe fond roºu.

VII. Suport de vase, de formã bitronicã,
cu cupele aproape egale. În jurul mijlocului
suportului se gãsesc butoni perforaþi orizontal, ca
niºte urechiuºe groase, aºezate în zigzag.

VIII. Vase mici în formã de sac, cu douã
urechiuºe orizontale situate chiar sub margine.

IX. Vase cu douã urechiuºe orizontale
sub margine. IXa – partea superioarã din
regiunea urechiuºelor este bine articulatã spre o
formã bitronconicã. IXb – cu corp conic ºi fundul
plat. IXc – cu buza uºor evazatã în afarã ºi pe
pântec prevãzute cu butoni.

X. Strachini cu buza rãsfrântã înãuntru,
decorate pe umãr cu caneluri plate ºi oblice.

XI. Vase cu buza dreaptã, pe gât pre-
vãzute cu butoni plaþi, sau cu urechiuºe groase
perforate orizontal. XIa – cu buza lobatã.

XII. Vase cu gât înalt cilindric, cu corp
bombat. Sub buzã se aflã buton plat perforat ori-
zontal (“oale de lapte” “milchtopfförmiges
Gefäß). XIIa – decorate cu un ºir de alveole ºi pe
pântec prevãzute cu urechiuºe orizontale.
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XIII. Vase cu corp îngust ºi lung, cu fun-
dul plat.

XIV. Vase cu decor meandric din benzi
incizate, având ºi o ureche unghiularã. XIVa –
decorate cu înpunsãturi care formeazã elemente
meandrice. XIVb – colþ tras în sus. XIVc – cu
decor fãcut cu unghia în formã de spic.

FFoorrmmee aappaarrttee

Pe lângã formele cunoscute în repertoriul
de forme ale culturilor Tiszapolgár ºi Bodrog -
keresztúr, în aºezãrile din sud-estul Transilvaniei
au fost descoperite ºi piese ceramice cu destinaþii
aparte. Includem în aceastã categorie urmã-
toarele piese:

1. fragment din buza unei strecurãtori
2. jumãtatea unui tub de lut prevãzut cu

un buton

gg.. DDeeccoorruull cceerraammiicciiii

Din punct de vedere al ornamentãrii cera -
mice fãuritorii olãriei Tiszapolgár-Bodrogkeresztúr
au utilizat urmãtoarele procedee tehnice:

I. Ornamentarea în relief constând din:
Ia–butoni; Ib–urechiuºe perforate orizontal;
Ic–alveole; Id–proeminenþe.

II. Procedeul prin adâncire cuprinde:
IIa–incizii sub forma unor linii sau benzi simple;
linii sau benzi în meandre.

III. Procedeul prin perforare cuprinde:
IIIa–gãuri ovale.

I. Ornamentarea în relief
Ia–Butonii sunt aplicaþi sub buza, pe pân-

tecul, sau gâtul vasului. Aceºtia pot fi simpli
neperforaþi, perforaþi orizontal, sau plaþi perforaþi
orizontal. Numãrul lor variazã de la vas la vas,
uneori fiind dispuºi în zigzag.

Ib–Urechiuºele perforate orizontal sunt si -
tuate în genere pe pântec, dar le întâlnim ºi pe re -
gistrul gâtului. Uneori urechiuºele pot fi unghiu-
lare.

Ic–Alveolele sunt întâlnite îndeosebi pe
registrul gâtului vaselor.

Id–Canelurile plate oblice se întâlnesc
mai rar în ornamentarea ceramicii, fiind întâlnite
în special la strãchini.

Ie–Proeminenþele pot fi cilindrice sau
lungi, dispuse fie la limita dintre cupã ºi picior,
fie pe laturile lungi ale vaselor rectangulare.

II. Procedeul prin adâncire
IIa–Decorul incizat
IIa1–Incizii sub forma unor linii simple

fãcute cu unghia, în formã de spic.
IIa2–Meandrul, un alt motiv decorativ

este cunoscut ºi în aºezãrile din sud-estul
Transilvaniei. Realizarea lui se face fie în benzi
umplute cu pãtrãþele (haºuri), fie prin împunsã-
turi care formeazã elemente meandrice.

IIb–Decorul canelat
IIb1–Canelurile plate oblice au apãrut

numai în cazul strãchinilor, pe umãrul acestora.

III. Procedeul prin perforare
IIIa–Decorul perforat
IIIa1–Gãuri ovale aºezate uneori câte

douã una sub alta, sau singulare, perforate ori-
zontal, situate în registrul piciorului vaselor.

hh.. OObbiieeccttee ddee ppiiaattrrãã,, lluuttooss ººii mmeettaall

În aºezãrile aparþinând culturilor Tisza -
polgár ºi Bodrogkeresztúr din sud-estul Trans -
ilvaniei, ca urmare a cercetãrilor întreprinse au
fost descoperite, ce-i drept, într-un numãr mai
redus, ºi o serie de obiecte din piatrã, lut ºi metal.

I. Obiecte din piatrã.
Unelte.
Uneltele de lucru sunt reprezentate prin

nuclee de obsidian, de andezit ºi lame de cremene
(Reci, Cristuru Secuiesc, Mugeni). Alãturi de
acestea se încadreazã ºi râºniþa fragmentarã
descoperitã în mormântul nr. 2, de la Reci.

II. Obiecte din lut.
În categoria acestor obiecte se încadreazã

greutãþile de plasã din aºezãrile de la Reci ºi
Mugeni.
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III. Obiecte din os.
IIIa–Obiecte de podoabã
În aºezãrile cercetate numai într-un singur

caz, la Reci s-au descoperit obiecte de podoabã,
care constau din mãrgele confecþionate din dinþi
(probabil de cerb) perforaþi, descoperite lângã cel
de-al treilea schelet, în dreptul genunchilor.

IV. Obiecte din metal
În cadrul acestei categorii vor fi tratate

atât obiectele din metal (aramã) descoperite în
aºezãrile cercetate, cât ºi cele apãrute întâmplã-
tor în unele localitãþi din sud-estul Transil -
vaniei.

1. Material brut
În umplutura bordeiului eneolitic

descoperit în ºanþul nr. 2 din aºezarea de la
Cristuru Secuiesc s-a descoperit o bucatã de
aramã în formã brutã, ceea ce ne face sã pre-
supunem cã prelucrarea acestui metal a fost
fãcutã ºi de cãtre localnici.

2. Unelte
2a–Topoare
2a1–Topoare cu braþele “în cruce”
În sud-estul Transilvaniei au fost

descoperite atât prin cercetãri sistematice, cât ºi
prin descoperiri întâmplãtoare un numãr de opt
topoare cu braþele “în cruce”.

a. Sîndominic, judeþul Harghita,
descoperit în 1959 în hotarul comunei, neavând
date concrete asupra împrejurãrilor desco -
peririi. Toporul are douã braþe dispuse în cruce
ºi uºor arcuite. Braþele sunt inegale, cel vertical
fiind mai lung. Pe partea concavã gaura de
înmãnuºare are un manºon profilat. Dupã anal-
izele executate în laboratoarele de la Stuttgart,
s-a constatat cã toporul este din aramã
purã28.

b. Ariuºd, judeþul Covasna, descoperit de
F. LÁSZLÓ, dupã toate probabilitãþile aparþinând
stratului Cucuteni B, care reprezintã ultima fazã
de dezvoltare a culturii Ariuºd.

c. Odorhei, judeþul Harghita, pe locul
denumit “Cetatea Bud”, au fost gãsite douã,

eventual trei topoare cu braþele “în cruce”29, în
apropierea unei aºezãri aparþinând fazei Cucuteni
B30 din care se aflã în colecþia muzeului din
Cristuru un fragment de vas pictat.

d. Leþ-Varheghiu, comuna Reci, judeþul
Covasna, un topor cu braþele “în cruce” în
aºezarea aparþinând fazei Cucuteni B a culturii
Ariuºd, cercetatã în 195531.

e. Cernatu de Sus, judeþul Covasna, un
topor de aramã, pe locul numit Cetate ciuntitã32.
În aceastã localitate, cu ocazia sãpãturilor execu-
tate în anul 1961, în aºezarea de la Movila
Bisericii, situatã în apropierea locului de
descoperire a toporului, a fost atestatã ºi faza
Cucuteni B33.

f. Mugeni, judeþul Harghita, un topor cu
braþele “în cruce”, gãsit în unicul strat de culturã
al aºezãrii, se pare contemporanã cu fazele finale
ale culturii, Cucuteni B (B2 ºi B3)34.

Prin urmare toate aceste topoare, cu
excepþia celui de la Sândominic, au fost
descoperite în aºezãri în care este atestat un nivel
de culturã care aparþine etapei târzii a culturii
Ariuºd (Cucuteni B). Din cele de mai sus rezultã,
dacã avem în vedere ºi toporul-ciocan de la
Reci35 descoperit în nivelul de locuire Cucuteni
A2, cã toporul cu braþele “în cruce” de tip Vidra-
Reci este atestat în Transilvania în cultura Ariuºd
în faza Cucuteni A, iar celelalte descrise anterior
se pot lega mai bine de faza Cucuteni A-B sau B
ºi nu de faza Cucuteni A, cum a presupus Al.
VULPE36.

2a2–Topoare plate
Din categoria acestor topoare în sud-estul

Transilvaniei a fost descoperit un singur exemplar:
a. Araci, judeþul Covasna, în hotarul

comunei, având marginile ridicate. Îi lipseºte din
ambele pãrþi (capete) câte o bucatã, care au fost
tãiate de descoperitor ºi apoi reciocãnite margi -
nile asupra cãrora s-a intervenit37.

2a3–Topoare ciocan
Din categoria acestor topoare în sud-estul

Transilvaniei a fost descoperit un singur exemplar:
a. Araci, judeþul Covasna, un topor cio-

can în apropierea unui mormânt cu cistã,
aparþinând culturii Schneckenberg38.
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2b–Ace pentru cusut
În sud-estul Transilvaniei este cunoscut un

singur ac de cusut, confecþionat dintr-o barã subþire
de aramã, pãstrându-se în stare fragmentarã,
descoperit în aºezarea de la Cristuru Secuiesc.

3. Accesorii pentru îmbrãcãminte
3a–Nasturi
În categoria acestor obiecte a fost des co -

pe rit la Cristuru Secuiesc un singur exemplar, de
formã rotundã, perforat, prevãzut pe interior cu o
urechiuºã.
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KKééssõõ eenneeoolliittiikkuummii ((rréézzkkoorrii))
ffeellffeeddeezzéésseekk DDééllkkeelleett--EErrddééllyybbeenn
(Ki vo nat)

Az eneolitikum vagy réz kor a réz ko há -
szat meg je le né se és fej lõ dé se, va la mint a dé li, de
fõ leg a ke le ti etno-kulturális be ha tá sok kö vet -
kez té ben mind gaz da sá gi, mind tár sa dal mi
szem pont ból egy vi szony lag bo nyo lult tör té nel -
mi kor szak nak te kint he tõ. Dél ke let-Er dély ben
eneolitikum alatt a Ti sza mû velt sé get és en nek a
ké sõb bi, Tiszapolgár és Bodrogkeresztúr sza ka -
sza it ért jük. A tiszapolgári mû velt ség, amely
egyes ku ta tók vé le mé nye sze rint a nagy Ti sza
mû velt ség-komp le xum har ma dik sza ka szá nak
te kint he tõ, szé les ki ter je dé sû (Nagy al föld, Ke -
let-Szlo vá kia, Ju go szlá via ré szei, Bán ság, a Kö -
rö sök vi dé ke, Er dély nagy ré sze, be le ért ve a dél -
ke le ti sar kát is, de nem ért ve be le pl.
Máramarost). Az utób bi év ti ze dek so rán vég zett
dél ke let-er dé lyi ku ta tá sok alap ján job ban meg is -
mer het tük a Ti sza mû velt ség el ter je dé si te rü le -
tét, tiszapolgári és bodrogkeresztúri sza ka sza it,
úgy te le pü lé sek, anya gi kul tú ra, szom szé dos
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kap cso la tok, mint bel sõ kro no ló gia szem pont já -
ból.

Az Tisza-bodrogkeresztúri mû velt ség
er dé lyi je len lét ének el sõ, I. NESTOR ál tal tör -
tént em lí té se után csak szá za dunk ötö dik év ti -
zed ében iga zol ták e mû velt ség je len lét ét Dél ke -
let-Er dély ben. Ez után SZÉ KELY Z. vég zett
1957-1959-ben ide vá gó ku ta tá so kat Rét yen,
Sepsimo gyo ró son (Kovászna me gye, az Olt
mel lék vi ze, a Fe ke te ügy völ gyé ben). A ku ta tá -
so kat a hat va nas évek ben foly tat ták a Nagy-
Küküllõ men tén, ahol újabb Ti sza mû velt sé gi te -
le pü lé se ket fe dez tek fel FERENCZI G. és FE -
RENCZI I. irá nyí tá sa alatt 1960-1961-ben
Bögözön (Har gi ta me gye), va la mint SZÉ KELY
Z. Székely ke resz túron (Har gi ta me gye). E fel tá -
rá sok mel lett meg kell em lí te ni a Föld vá ron
(Bras só me gye) ta lált dom bo rú pat kós dí szí té sû
cse rép tö re dé ket is, amely iga zol ja a Bodrog -
keresztúr és Coþofeni kö zös sé gek kö zöt ti kap -
cso la tot. Ugyan ez vo nat ko zik a rétyi és bögözi
te le pü lé sek re is, va la mint a Bras só me gyei
Szászhermányban ta lált, Ti sza mû velt ség nek tu -
laj do ní tott fé nye sí tett fe ke te cse rép edény re.

LLaattee EEnneeoolliittiiccaall DDiissccoovveerriieess
((PPoosstt--AArriiuuººdd PPeerriioodd)) iinn 
SSoouutthh--EEaasstteerrnn TTrraannssyyllvvaanniiaa
(Abstract)

The Eneolitical epoch or that of copper
represents a relatively troubled historical period,
that was also complex one, due to the economical
and new socialphaenomena, caused by the
appearance and developement of brass metalur-
gy, as well as by the ethno-cultural influences
from the South, but above all from the East.

By the notion „eneolitic" in South-
Eastern Transylvania we refer to the Tisa culture,
with its late phases in Tiszapolgár and
Bodrogkeresztúr. The Tiszapolgár culture was
considered by some the third phase of the bog
cultural Tisa complex. It covers a large space,
over the Great Hungarian Plain, parts of Eastern
Slovakia and Yugoslavia, the Banat, Criºana, an

important part of Transylvania including its
south-eastern corner, as well as the North-
Western part Romania, excepting Maramureº.
On the basis of the research done especially dur-
ing the last decades in South-Eastern Tran -
sylvania, one arrived at a better understanding of
the spreading aria of the Tisa culture, its
Tiszapolgár and Bodrogkeresztúr phases, from
the point of view of the settlements, the material
culture, the links with the neighbouring cultures,
as well as the internal chronology. From the first
signalling of the Tisa culture in Transylvania by
I. NESTOR, only in the fifth decade of our centu-
ry could the investigations prove the existence of
this culture in South-Eastern Transylvania. The
researches done between 1957-1959 by Z.
SZÉKELY come to complete the information
regarding this culture, if we have in view the
materials in the Székely National Museum dis-
covered at  Reci, Mãgheruº, (Réty, Sepsimogyo -
rós) Covasna County, in the Râul Negru  Valley
(Feketeügy), an affluent of the Olt. The research-
es were continued in the sixties, when new settle-
ments of the Tisza type were discovered, this
time in the Târnava Mare Valley (Nagy-Kü kül -
lõ), at Mugeni (Bögöz), Harghita County by G.
FERENCZI and I. FERENCZI between 1960-
1961 and at Cristuru Secuiesc (Székelykeresz túr)
Hargita County by Z. SZÉKELY.

Beside these discoveries we should also
mention that of the ornes shiver with the horse-
shoe in relief from Feldioara (Braºov County),
which at the same time underlines a link between
the Bodrogkeresztúr and Coþofeni cultures. This
also refers to Reci, Mugeni, and the black pol-
ished vase discovered at  Hãrman (Szászher -
mány), Braºov County.
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