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AA SSzzéékkeellyyuuddvvaarrhheellyy –– „„BBuuddvváárr””--ii
kkoorraa kköözzééppkkoorrii bbrroonnzz ffüüssttööllõõaalljj

(Ki vo nat)
A szer zõ az egy ko ri székelyudvarhelyi
Ra jo ni Mú ze um 1960-ban a fen ti he lyen
vég zett ré gé sze ti ása tá sa kor nap vi lág ra
ke rült bronz füs tö lõ al jat mu tat be. Az
elõ ke rü lés kö rül mé nye it fi gye lem be vé -
ve s a sze gé nyes szak iro da lom ra tá masz -
kod va a 12. szá zad ból kel te zi e tár gyat.
Sze rin te a füs tö lõ alj bi zán ci ere de tû, s
ide ke rül te eset leg a bi zán ci se re gek nek
az Er dély egy ré szét pusz tí tó 1166-os be -
tö ré sé hez köt he tõ. A tárgy egye di da rab.
A Szucsáva me gyei Coºna Floreni-bõl
ha son ló bronz füs tö lõ fe dõ is me re tes. A
„budvári” bronz füs tö lõ alj dur va ki vi te -
le zé sû, si mí tat lan, egy sze rû dí szí té sû,
mint egy har ma da hi ány zik, hasz ná lat
nyo mai nem mu tat koz nak raj ta. 

A min den bi zon  nyal a 18. szá zad vé gén ha -
mi sí tott, ún. „Csí ki szé kely kró ni ka” alap ján a Har -
gi ta me gyei Székelyudvarhely leg nyu ga tibb ház -
cso port ja fö lött ma gas ló „Budvárát” hos  szú év ti ze -
de ken át a hun ura lom fel bom lá sa után „hely ben
ma radt” szé kely „ra bon bá nok” köz pont ja ként em -
le get ték és tisz tel ték a tör té nel mi dé li bá bo kat ker -
ge tõ, még az ak ko ri tu dás szint hez mér ten is cse kély
tör té ne ti is me re tek kel ren del ke zõ, a zi va ta ros idõk
múlt je len sé ge i vel fog lal ko zó egyes sze mé lyek. Ez
az ál lí tás azon ban nem egyéb egy sze rû me sé nél.
Már a múlt szá zad al ko nyán JA KAB Elek, TÉG -
LÁS Gá bor és má sok is, de kü lö nös kép pen az
1960-as évek vé gén itt vég zett ré gé sze ti ása tá sok a
„kró ni ka” ál lí tá sai igaz ta lan vol tát bizonyították.1

Az erõs ség 140-160 m vi szony la gos ma -
gas ság ban el te rü lõ, há rom ol dal ról me re dek szik -
la fal ha tá rol ta la pos te tõ re épült. Az ÉNy-i nye -
reg biz to sí tot ta az egyet len kön  nyû meg kö ze lí té -
si le he tõ sé get. Min den bi zon  nyal õs ko ri ere de tû
négy ha tal mas föld töl tés és két árok zár ta le a
hegy nya kat. Az utol só, leg bel sõ töl tés az É-i il -
let ve ÉK-i ol da lon is foly ta tó dik, kez det le ges be -
já rót (ZZwwiinnggeerr) al kot ván. E töl tés be ala poz va
emel ték a (ma már két ség te le nül tu dot tan) mély -
ség ben ta go zott ko ra kö zép ko ri ma gyar gye pû -
ség be il lesz ke dett vár kõ fa lát.

Kincs ke re sõk nagy mé re tû göd rei mé -
lyed nek az erõs ség bel sõ, mint egy 1 1/4 ha-nyi
fe lü le té be.

A Székelyudvarhelyi Mú ze um 1969-
1970-ben vég zett ré gé sze ti terv ása tá sa i kor hú zott
ku ta tó árok és fe lü le ti föl tá rá sok met sze tei nem
tet ték le he tõ vé a kü lön bö zõ ko rok te le pü lé si ré te -
ge i nek az egy ér tel mû el kü lö ní té sét. A mun ká la -
tok kor föl tárt ré gé sze ti anyag rend kí vül ke vert -
nek bi zo nyult. Az em lé kek csak ala ki te kin tet ben
meg jel le gük alap ján ta nul má nyoz ha tók, és vá -
laszt ha tók szét. A nap vi lág ra ke rült anyag a kö -
vet ke zõ ré gé sze ti mû velt sé gek hez, il let ve ko rok -
hoz tar to zik: az újabb kõ kor vé gi Erõsd –
Cucuteni, a réz-, il le tõ leg bronz ko ri Kolozs kor -
pád I (Schneckenberg) meg II (Wietenberg), a
ko rai vas kor Hallstatt A és B (?), dák La Tène III,
ró mai-, nép ván dor lás- és ko ra kö zép kor. Az utol -
só tól el te kint ve, min de nik ese té ben ál ta lá ban tör -
zsi (?) szék hely ként vagy „vég sõ me ne dék ként”
kell te kin te nünk a vár te tõt.

A bel sõ vé dõ töl tés met sze té nek a ta nul -
má nyo zá sa se gít sé gé vel még is két (eset leg há -
rom?) épí té si sza kasz kü lö nít he tõ el. A vé del mi
ele mek több sé ge, de eset leg min de ni ke a dák La
Tène-hez tar to zik. A leg bel sõ be ala po zott, mméésszz --
hhaa bbaarrcc  ccssaall kköö ttöötttt kkõõ ffaall vi szont a 11-12. szá zad
for du ló ján emelt és a 12. szá zad fo lya mán is
hasz nált épít mény. Min de nek elõtt az ez idõ bõl
szár ma zó (rész ben las sú ko ron gon ala kí tott) ége -
tett agyag edé nyek tö re dé kei in do kol ják – ra ka tá -
sát te kint ve – a 11. szá zad má so dik, a 12. szá zad
el sõ fe lé bõl va ló kel te zé sét. Ki egé szít he tõ edény -
al jon négy szög be zárt ke reszt ala kú, dom bo rú fe -

191
* A dolgozat román eredetije (Cãdelniþa de bronz din perioada feudalis-
mului timpuriu de la Odorheiu Secuiesc – „Cetatea Bud”. az Apvlvm-ban
(XVIII, Alba Iulia 1980, 185-193.) jelent meg. Szerzõ több szempontból
is helyesnek ítéli magyar nyelvû (újra)közlését.



nék bé lyeg zõ je lent ke zik. Mai is me re te ink ér tel -
mé ben Er dély ben a dom bo rú fe nék bé lyeg zõ „dí -
szí tés” a 9-10. szá zad ége tett agyag edé nye i rõl hi -
ány zik. Vi szont a kö vet ke zõ há rom év szá zad
meg szo kott „ékít mé nyé vé” válik.2 Ugyan er re az
idõ szak ra utal nak egy részt egy, tel jes egé szé ben
föl tárt, ház ma rad vá nyai, más részt a hoz zá tar to -
zó (szemét?-)gödörben föl fe de zett és a Székely -
udvarhelyi Mú ze um ba ke rült, is mer te té sem tár -
gyát al ko tó füs tö lõ alj is.3

A fél gömb ala kú füs tö lõ alj ma gas sá ga
61, fel sõ át mé rõ je 103, tal pá nak át mé rõ je 48, fal -
vas tag sá ga pe dig 2-2,5 mm. Lel tá ri szá ma: 70/48
(1-4. ábra). A je lek sze rint ho mok min tá ban ön -
töt ték ki. Mind kül sõ, mind bel sõ fe lü le te egye -
net len, dur va, „si mí tat lan”. Egyik fü le és a fél -
gömb hoz zá tar to zó fe lü le té nek kb. 1/5 ré sze hi -
ány zik. Ez a hi ány ta lán még ön tés ekor, de min -
den eset re föld be ke rü lé se elõtt ke let ke zett. Alul
ve le egy be ön tött, le fe lé szé le se dõ, sza bály ta lan
kört al ko tó ala csony talp ra tá masz ko dik. Zsi nórt
után zó bor da (?) kö rí ti a ket tõ „csat la ko zá sát”. A
tal pon az ön tés nyí lá sa it mu ta tó két be tü rem lés
lát szik. A fél gömb fel sõ, sza bály ta lan ívû pe re -
mé hez, szin tén ve le egy be önt ve (ere de ti leg) há -
rom, ará nyo san el osz ló, vi szony lag szé les fél kör
ala kú fül il lesz ke dik. A fél gömb kül sõ fe lü le tén
min de nik fül tõl a tal pig egy-egy bor da hú zó dik,
há rom egyen lõ gömb fe lü let re oszt va ezt. A bor -
dák ra egy-egy, göm böcs ké ben vég zõ dõ (az ff be -
tû re em lé kez te tõ) ré gi nyom ta tott ff ala kú, egyen -
lõt len nagy sá gú ön tött hen ge recs ke tá masz ko dik.
Utób bi ak, mint egy át tört dí szí tést ké pez ve, a talp
kül sõ pe re mé hez csat la koz nak. Nem utó la go san
oda il lesz tet tek.

A füs tö lõ alj pe re me alatt egyen lõt len ala -
kú s nagy sá gú, a pe rem mel egy kö zû ala pú há -
rom szö gek so ra koz nak egy más tól meg le he tõ sen
sza bá lyos tá vol ság ban, és tö rik át az ol dal fa lat. A
há rom szö ge ket jól meg fi gyel he tõn „hi deg vá gó -
val” met szet ték ugyan ki, de nem elég gé gon do -
san. En nek kö vet kez té ben csú csa ik egy ré szé nél
a fal bel sõ ma rad vá nyai meg õr zõd tek. A hat há -
rom szög bõl ál ló sor a meg lé võ két fül köz ti
gömb öv ön tel jes. A hi ány zó fül fe lé esõn egyik
sáv ban csak öt, meg a ha to dik egyik ol da la lát ha -

tó. A má si kon pe dig csu pán há rom há rom szög
nyo mai ál la pít ha tók meg.

Ez idõ sze rint el dönt he tet len, va jon csak
egy sze rû dí szí tõ s hasz ná la ti (a kép zõ dõ füst ki -
áram lá sát biz to sí tó) ren del te té sû ele mek rõl be -
szél he tünk-e vagy egyút tal mé lyebb val lá si ér tel -
mük is volt. A kö zép kor ban a hár mas szám ról és
az egyen lõ ol da lú há rom szög rõl tud juk ui., hogy
men  nyi re je len tõs, el sõ sor ban a Szent há rom ság ra
uta ló val lá si jel kép volt4. Vi szont, ha ilyen ként
(is) te kint jük, ak kor két ség te le nül for dí tot tan (te -
hát csú csuk kal föl fe lé) kel le ne elhelyezkedniök.
De is me rünk ki vé te le ket is.

A pe rem nek a há rom szö gek fö löt ti sáv já -
ban szin tén „hi deg vá gó val” zeg zu gos fu tá sú vo -
na lat al ko tó egyeneskéket mé lyí tet tek.

Egyéb dí szí tés nyo ma nem fe dez he tõ föl.
Eset le ges to váb bi vizs gá ló dá sok ugyan még mó -
do sít hat ják ezt a meg fi gye lé se met, de ez nem lát -
szik va ló szí nû nek, hisz az ön tés egé szen ap ró ki -
du do ro dá sai is ki tûn nek.

Je len leg meg ha tá roz ha tat lan: volt-e eb be
az al só rész be já ró pa rázs tar tó ser pe nyõ je (csé -
szé je). Fe de le ása tás kor nem ke rült elõ. Ezen kí -
vül hi ány zik még az em lí tett al só részt tar tó há -
rom lánc fü zér, az azo kat egy be fo gó gyû rû, va la -
mint a be lõ le le ve ze tõ s a fe dõ fel hú zá sá ra szol -
gá ló ne gye dik lánc fü zér.

Ko ra kö zép ko ri füs tö lõk rend kí vül gyé -
rek Ro má nia te rü le tén. Ezért kell kü lö nö sen je -
len tõs ként te kin te nünk le le tün ket, még ak kor is,
ha meg fe le lõ ha son más ok hi á nyá ban pil la nat nyi -
lag nem is von ha tók le be lõ le kü lö nö seb ben
messze me nõ kö vet kez te té sek. Föl fe de zé se kor a
föntemlített bo ro na ház le let anya ga s elõ ke rü lé se
fi gye lem be vé te lé vel a 11. szá zad vé gé rõl, de in -
kább a 12. szá zad ból kel tez he tõ. Bõ vebb szakiro-
dalmat ta nul má nyoz va sem vált szük sé ges sé kor -
be osz tá sá nak a mó do sí tá sa.

Füs tö lõ al junk hoz rend kí vül kö zel áll,
szin te mond hat nám: „uno ka test vé re”, a Szucsáva
(Suceava) me gyei Coºna-Floreni-ben 1960-ban
föl fe de zett tárgy. Bronz füs tö lõ ffee ddee llee lé vén,
mint egy „ki egé szí ti” a tõlem be mu ta tot tat. Ékí té -
se majd nem azo nos a mi en ké vel: ös  sze- vissza ál -
lí tott, rend szer te le nül el he lye zett, sza bály ta lan és
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egy más tól el té rõ ki sebb-na gyobb há rom szö gek
tö rik át ol da lát. Ki vi te le zé se szin tén kez det le ges.
Csu pán át mé rõ je ki sebb (5. ábra).5

Ilyen sze rû füstölõ(fedõ)ket az i.u. 6-7.
szá zad tól kezd ve hasz nál tak a Bi zán ci Bi ro da lom
területén6. Ezek rend kí vül el ter jed tek vol tak itt.
No ha az is tá ga sabb idõ köz bõl is me re tes, D. Gh.
TE O DOR elõbb a 12-13. szá zad ból kel tez te a ve le
együtt ta lált ken gyel alap ján ezt a biz to san bi zán ci
ere de tû füs tö lõ fe dõt. Vé le ke dé sét ké sõbb mó do sí -
tot ta. Az ugyan csak kí sé re tük ben elõ ke rült más
tár gyak se gít sé gé vel tá gabb idõ szak ra: im már a 9-
11. szá zad kö zé re osz tot ta be. Bi zo nyos to váb bi
in dí té ko kat is fi gye lem be vé ve, ké sõbb ezt az idõ -
közt a 10-11. szá zad ra szûkítette.7 Sze rin tem ez
utób bi, ti. a 11. szá zad a leg va ló szí nûbb.

Bronz ból, ezüst bõl ké szült, az or szág ban
ko rai (12. szá zad má so dik fe le, 13. szá zadi) nyu -
ga ti ere de tû min ták után elõ ál lí tott füs tö lõk a
Sze ged- Csorváról8, meg a Gyõr-Moson-Sopron
me gyei, Sop ro ni já rá si Hidegségrõl9 is me re te sek
még. Dí szí té sük nek a mi en ké tõl egé szen el ütõ
vol ta mi att azon ban igye ke ze te met egy ál ta lán
nem kön  nyí tik meg, bár a füs tö lõ tal pá nak az il -
lesz ke dé sé nél al kal ma zott, zsi nórt után zó bor dát
és az ol dal bor dá it, va la mint a talp hoz kap cso ló -
dó, ff-re em lé kez te tõ ta go kat ta lán még is „ös  sze -
kö tõ lánc szem ként” le het ne te kin te ni.

A kö vet ke zõ kér dé se ket egy elõ re nem
tu dom meg vá la szol ni: ki, hol, mi kor ké szí tet te
füs tö lõ al jun kat; hon nan, mi kor és ho gyan ke rült
föl fe de zé se he lyé re. Utóbbira többféle válasz is
adható. Úgy hi szem, hogy an  nyit  csak meg koc -
káz tat ha tok, és ezt meg is kell koc káz tat nom,
min den bi zony ta lan ság el le né re: a Coºna-
Floreni-i füs tö lõ fe dõ köz vet le nül (hisz a ta lán a
Borgói-hágón át tö rõ s Er dély ben pusz tí tó egyik
gö rög had se reg valószínûleg ép pen itt vo nul ha -
tott föl), a Székelyudvarhely-„budvári” pe dig
köz vet ve az 1166-ban Er dély el len két ol dal ról is
indított10, és ÉK-i te rü le te i re be is ha to ló si ke res
bi zán ci had já rat hoz köt he tõ. Egyrészt a két azo -
nos jellegû tárgy idõ be so ro lá sa le he tõ vé te szi ezt.
Más részt ugyan csak mel let te szól az az is me re tes
tény, hogy bár mi lyen, ke resz tény vagy nem ke -
resz tény had se reg gel pa pok is vo nul tak, imád -

koz va s (fõ kép pen) csa ták elõtt imád koz tat va a
har co so kat. Már pe dig a füs tö lõ a bi zán ci se re get
szol gá ló pa pok is ten tisz te le te i nek is az el en ged -
he tet len kel lé ke volt.

Ál la po tá hoz füzõdõ meg fi gye lé se im
alap ján úgy hi szem: a Székelyudvarhely-„Bud -
vár”-ról is mer te tett füs tö lõ al jat le lõ he lyé re ke rül -
te elõtt csak igen cse kély mér ték ben hasz nál hat -
ták ere de ti ren del te té sének megfelelõen. A tör té -
nel mi kö rül mé nyek is me re té ben még az is mond -
ha tó: aazz aaddootttt hhee llyyeenn bbiizz ttoo ssaann nneemm aall kkaall mmaazz ttáákk
eerree ddee ttii ((tteemmpp lloo mmii)) ffeell aaddaatt kköörr éébbeenn.. Talán mond-
hatni: akár (hadi)zsákmányként szer zett tárgy is
lehet11. E te kin tet ben igen je len tõs nek mu tat ko -
zik az a tény, hogy eeggyyeett lleenn mmááss kkee rreesszz ttéénnyy jjeell llee --
ggûû llee lleett sseemm kkee rrüülltt nnaapp vvii lláágg rraa aa bbuuddvváárrii áássaa ttáá ssookk
ffoo llyyaa mmáánn..

Ezért is, de sokkal inkább egyebek miatt
is, fölül kell vizs gál ni az ed di gi, szél té ben-hosz  -
szá ban han goz ta tott vé le ke dé se ket: ke resz tény
jel le gû, tar tal mú s ren del te té sû tárgy(ak) föl  le lé -
se (sze rin tem sem) jel zi min den eset ben az il le tõ
te le pü lés la kos sá gá nak az új hit re té ré sét, an nak
azidõbeli ot ta ni gya kor lá sát. Töb bek el gon do lá -
sá val szem be he lyez ked ve két ség be kell te hát
von ni az ilyen le le tek és el sõ sor ban a ke reszt ala -
kú je gyek (bi zán ci) kkee rreesszz ttéénnyy sséégg hheezz kap cso lá -
sá nak a jogosságát.12 EErr rree aa ffööll ffoo ggááss rraa má sok,
va la mint a ma gam ér vei mel lett aa jjeell zzeett tteekk kkeell
aazzoo nnooss kkii vvii ttee llee zzéé ssûû ss aallaa kkúú ((ffeennéékk)) bbééllyyeeggzzõõkk --
nneekk aa MMoonn ggóó llii áá bbaann jjóó vvaall kkoo rráább bbii,, 55.. sszzáá zzaa ddii ––
vvaaggyy iinn kkáábbbb mméégg eellõõbb bbii –– jjee lleenntt kkee zzéé ssee iiss
kkéénnyysszzeerríítt..13 Ezen kí vül kegy tár gyak nak nem
ke resz té nyek, de akár ke resz té nyek részérõl való
el rab lá sá ról fo lya ma to san tu dunk. De nem ke -
resz té nyek is visel(het)tek ke resz tény jel le gû tár -
gya kat.

A min den ko ri la kos ság csak egyéb, vi tat -
ha tat la nul ilyen jel leg rõl val ló nyo mai, egy ide jû
temp lom ma rad vá nyai, vagy ke resz tény te me tõ
stb. ese té ben te kint he tõ (majd nem) bi zo nyo san
az új, ke resz tény hit kö ve tõ jeként.

Ös  szeg zés ként: is mer te tett füs tö lõ al junk
két ség te le nül nem nyu gat-eu ró pai, ha nem a bi -
zán ci egy há zi fém mû ves ség ter mé ke i vel ro ko nít -
ha tó. Be mu ta tott le le tünk rend kí vü li je len tõ sé gû,
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még ha meg fe le lõ ös  sze ha son lí tó anyag hi á nya
mi att ez út tal nem is von ha tók le szé le sebb kö rû
kö vet kez te té sek. Tár gyunk a 11. szá zad vé gé rõl,
de in kább a 12. szá zad ból kel tez he tõ, s va ló szí -
nû leg kap cso lat ba hoz ha tó az egyik, ta lán az
1166. évi Er dély el le ni bi zán ci had já rat tal.

Jegyzet

1. Az ása tá sok rész le te sebb, de tá vol ról sem min dent fel öle lõ ered mé nyei,
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rü lõ kéz irat. – A mes  sze ki ug ró hegy fok ra, hheeggyy kkii áággaa zzááss rraa épí tett vár
„Bud” ne ve te kin te té ben föl ve tõ dik a kér dés: va jon nem köt he tõ-e az ér te -
lem sze rûn is ide kí ván ko zó tö rök bbuutt köz név hez? „Úgy vé le ked he tünk –
ír ja ui. PAIS De zsõ –, hogy a ‘Fuss, Bein, Schenkel’ je len té sû tö rök bbuutt
ös  sze függ az ‘ág’ je len té sû **bbuutt~~**bbuudd szó val, il le tõ leg eb bõl je len tés ta ni
el fej lõ dés sel jött lét re, úgy, hogy a **bbuutt~~**bbuudd a ma ga ere de tibb ‘ág’ je -
len té sé ben ki halt”. Ide tar to zik a bbuutt ige szár ma zé ka ként a tö rök
bbuuttaaqq~~bbuuddaaqq,, bbuuttiiγγ~~bbuuddiiγγ.. „Te hát – foly tat ja PAIS D. – a tö rök ben volt
egy ‘üt’ je len té sû bbuutt ige, és tö rök nyelv ta ni vagy nyelvtöréneti ala pon az
is több, mint va ló szí nû, hogy az ‘ág’ ér te lem ben sze rep lõ bbuuttiiqq~~bbuuddiiqq,,
bbuuttaaqq~~bbuuddaaqq,, bbuu ttaa ele mek igei ere de tû név szói for mák [...] Bu da vá ros
ne vé nek Anony mus ból bbuudduuuuaarr, Alberinus szer ze tes kró ni ká já ból az
1223. év re kel tez ve BBooddvvaarriiaamm (ac cu sa ti vus) alak ja it is mer jük. Ép pen
ezek nek a szám ba vé te lé vel tar tom leg va ló szí nûbb nek, hogy a név tö rök
ere de tû, még pe dig az ‘ág, cso mó, bun kó, tus kó, bu ta’ je len té sû tö rök
bbuutt~~bbuudd,, bbuuttaa~~bbuuddaa köz szók sze mély né vi al kal ma zá sa. [...] Egyéb ként a
tö rök szó csa lád ban ke res het jük bboott és bbuu ttaa köz sza va ink, va la mint a ha -
gyo mány BBoo ttoonndd--jjaa ne vé nek elõz mé nye it. Te hát ab ban a kor ban nem rit -
ka név vál ta ko zás ese té vel van dol gunk: ugyan azt a sze mélyt hol ‘ág stb’
je len té sû köz szó ból vált BBuudd((uu)) né ven, hol meg az ugyan csak ‘ág stb’ je -
len té sû BBuu ddaa né ven em le get ték.” (AA ttááll ttooss mmeegg aazz oorr vvooss,, in: AA mmaa ggyyaarr õõss --
vvaall llááss nnyyeell vvii eemm lléé kkee ii bbõõll,, Bp. 1975, 77-78. és 1. jz.). PAIS D.  mon dot tai
ér tel mé ben e **bbuutt~~**bbuudd-hoz köt he tõk a Besz ter ce mel let ti BBuuddaakk hely -
ség- és víznév.[Ezzel kap cso lat ban GYÖRFFY György is ugyan er re az
ered mény re ju tott: BBee ssee nnyyõõkk ééss mmaa ggyyaa rrookk,, in: KKÕÕRRÖÖSSII CCSSOOMMAA--
AArrcchhíívvuumm. Zeitschrift für türkische Philologie und verwandte Gebiete I,
pót kö tet. Bp. 1940 (kny.) 100. De FERENCZI Ist ván is ha son lón vé le ke -
dik: AA BBeesszz tteerr ccee kköörr nnyyéé kkii bbee ssee nnyyõõ ttee llee ppeekk rrõõll,, Kéz irat. Ez zel szem ben ld.
KNIEZSA Ist ván: KKeelleettmmaaggyyaarroorrsszzáágg hheellyy nnee vveeii,, in: A Ma gyar Tör té net -
tu do má nyi In té zet Év köny ve, 1943, in: MMaa ggyyaa rrookk ééss rroo mmáá nnookk.. I, Bp.
1943. 204/41. sz.] Kö ze lé ben Õr hegy és a Kusma ha tá rá ba esõ, 11-12.
szá za di „Fe ke te-he gyi” vár, Er dõ vi dé ken a Bibarcfalva ha tá rá ban lé võ,
bi zo nyá ra szin tén a jel zett idõ bõl szár ma zó erõs ség alatt meg hú zó dó
BBooddooss, nem mes  sze tõ le egy ko ri vas bá nyá já ról ne ve ze tes BBooddvvaajj (?) ne -
ve, a fö löt te emel ke dõ „Les-heg  gyel” (!), va la mint az ugyan csak eh hez a
vi dék hez tar to zó Al só rá kos ha tá rá ból is me re tes, 11-12. szá zad be li „Mi -
hály-vár” mel let ti, s a ve le egy idõs „Kakasbarázdát” hor do zó BBuu ttaa--ddoommbb..
[K. G.: AAllssóó--RRáákkooss –– BBiibbaarrccffaallvvii kkii rráánn dduu llááss,, in: EErr ddééllyy XIV (1905) 176;
hi bá san idé zi cs. SÁN DOR Im re: AA sszzéé kkee llyyeekk llee ttee llee ppüü lléé ssee.. Bp. 1930, 79,
20 jz.], tá vo labb BBooddffaalluu, hoz zá kö zel a 12. (?) szá za di fe ke te hal mi vár ral,
il let ve az Olt-völ gy bõl, ép pen Bodfalu s Al só rá kos közötti sza ka szá nak a
kör nyé ké rõl, az 1211-ben ki adott ok le vél ben jel zett gye pû ma rad vá nyok -
kal [vö. DDooccuummeennttee pprriivviinndd iissttoorriiaa RRoommâânniieeii,, vveeaaccuull XXII,, XXIIII ººii XXIIIIII CC..
TTrraannssiillvvaanniiaa II, (1075-1250) Buc. 1951, 150-151, 77. sz.].

2. HOREDT, Kurt: CCeerraammiiccaa ssllaavvãã îînn TTrraannssiillvvaanniiaa, in: SCIV, II/2 (1951)
210, V. t. 5-8, VI. t., IX. t. 7, 9, XI. t. 8, XII. t. 7-8.

3. MARTIGNY: DDiiccttiioonnnnaaiirree ddeess aannttiiqquuiittééss cchhrrééttiieennnneess. Pa ris 1889,3
274-275, EEnncceennssooiirr cím szó; BESNIER, M.: TTuurriibbuulluumm cím szó, in:
DAREMBERG, Ch. – SEGLIO, Edm.: DDiiccttiioonnnnaaiirree ddeess aannttiiqquuiittééss ggrrècc--
qquueess eett rroommaaiinnss dd’’aapprrèss lleess tteexxtteess eett lleess mmoonnuummeennttss...... V, Pa ris (é.n.) 542;
FORRER, R.: RReeaalllleexxiiccoonn ddeerr pprräähhiissttoorriisscchheenn,, kkllaassssiisscchheenn uunndd
ffrrüühhggeesscchhiicchhttlliicchheenn AAlltteerrttüümmeerr. Ber lin-Stutt gart (1907) 647,

Rauchgefässer cím szó; LECLERQ, H.: EEnncceennssooiirr cím szó, in: CABROL,
F. – LECLERQ, H.: DDiiccttiioonnnnaaiirree dd’’aarrcchhééoollooggiiee cchhrrééttiieennnnee eett dduu lliittuurrggiiee.
V/1 Pa ris 1922, 21-33, nagy ki ter je dé sû te rü le te ket fel öle lõ gaz dag iro da -
lom mal; DDiiccþþiioonnaarruull lliimmbbiiii rroommâânnee mmooddeerrnnee. Buc. 1958, 124, CCããddeellnniiþþaa
cím szó; MMûû vvéé sszzeett ttöörr ttéé nnee ttii AABBCC (szerk.: MOL NÁR A.; NÉ METH L.;
VOIT P.) Bp. 1961, 146, ffüüss ttöö llõõ cím szó: „ttöömmjjéénnzzõõ,, ttuurriibbuulluumm (lat.): hár -
mas lán con füg gõ, fém bõl ké szült, to rony v. vá za ala kú li tur gi kus tárgy,
al só ré szé ben a töm jé ne zés kor hasz nált pa rázs tar tó csé sze, fe de le át tört
mû vû”; MMaa ggyyaarr éérr tteell mmee zzõõ kkéé zzii sszzóó ttáárr.. Bp. 1972, 449, ffüüss ttöö llõõ cím szó II.
1.; DRÃGUÞ V.: DDiiccþþiioonnaarr eenncciiccllooppeeddiicc ddee aarrttãã mmeeddiieevvaallãã rroommâânneeaassccãã.
Buc. 1976, 83-84, CCããddeellnniiþþaa cím szó.

4. MARQUÈS-RIVIÈRE, J.: AAmmuu lleett tteess,, ttaalliissmmaannss eett ppaannttaacclleess ddaannss lleess
ttrraaddiittiioonnss oorriieennttaalleess eett oocccciiddeennttaalleess. Pa ris. 1938, kképpen 82 és kk.;
KLAUSER, Th.: RReeaalllleexxiikkoonn ffüürr AAnnttiikkee uunndd CChhrriisstteennttuumm..
SSaacchhwwöörrtteerrbbuucchh zzuurr aauusseeiinnaannddeerrsseettzzuunngg ddeess CChhrriisstteennttuumm mmiitt ddeerr aannttiikkeenn
WWeelltt. I. Leipzig 1943, 967-968, AAuuggee cím szó; LÁSZ LÓ, A.: VVaasseess
nnééoolliitthhiiqquuee à ffaaccee hhuummaaiinnee,, ddééccoouuvveerrttss eenn RRoouummaanniiee.. QQuueellqquueess ccoonnssiidd--
éérraattiioonnss ccoonncceerrnnaanntt llaa tthhèmmee ddee llaa ffaaccee hhuummaaiinnee ssuurr ccéérraammiiqquuee
nnééoolliitthhiiqquuee dduu BBaassssiinn DDaannuubbiieenn.. ÚÚjjkkõõkkoorrii aarr ccooss eeddéé nnyyeekk RRoo mmáá nnii áá bbóóll.. AAzz
eemm bbee rrii aarrcc áább rráá zzoo lláá ssáá nnaakk kkéérr ddéé sséé rrõõll aa DDuunnaa mmeeddeennccee nneeoo llii ttii kkuuss eeddéé nnyyee iinn,,
in: Alba Regia. An na les Musei Stephani Regis. Szé kes fe hér vár. 1972,
211-235; VLASSA, N..:: PPiieessee ttuurrddããººeennee ddee iinnfflluueennþþãã oorriieennttaallãã, in:
Apvlvm 15 (1977), 610.

5. TE O DOR, D. Gh.: LLee hhaauutt ffééooddaalliissmmee ssuurr llee tteerrrriittooiirree ddee llaa MMoollddaavviiee à
llaa lluummiièrree ddeess ddoonnnnééeess aarrcchhééoollooggiiqquueess,, in: Da cia, N. S. 9 (1965) 329. és
25. jz.; uõ.: Elemente ºi influenþe bizantine în Moldova în secolele VI-XI,
in:: SCIV, 21 (1970) 114., 124. és 161. jz., 8/15. kép; COMAN, Ghenuþã:
MMããrrttuurriiii aarrhheeoollooggiiccee pprriivviinndd ccrreeººttiinniissmmuull îînn MMoollddoovvaa sseeccoolleelloorr VVII--XXIIII,
in: Da nu bi us, 5 (1971) 81, 8. á.

6. Vö. ROSS, N. C.: CCaattaalloogguuee ooff tthhee BByyzzaannttiinnee aanndd EEaarrllyy MMeeddiieevvaall
AAnnttiiqquuiittiieess iinn tthhee DDuummbbaarrttoonn OOaakkss CCoolllleeccttiioonn. 1. Wa shing ton 1962,
43-44. XXXIII. t. 46, 48. – Csak D. Gh. TE O DOR elõbb em lí tett ta -
nul má nyá nak az uta lá sá ból (161. jz.) is me rem. O. WULFFnak az
Észak-Af ri ká ból és Kis-Ázsi á ból szár ma zó füs tö lõ ket és a 8. szá za dig
ter je dõ ré gé sze ti anya got tár gya ló je len tõs mun ká ja (AAllttcchhrriissttlliicchhee
uunndd mmiitttteellaalltteerrlliicchhee bbyyzzaannttiinniisscchhee uunndd iittaalliieenniisscchhee BBiillddwweerrkkee. Bd. III,
Teil: AAllttcchhrriissttlliicchhee BBiillddwweerrkkee. Ber lin 1909, in: KKöönniigglliicchhee MMuusseeeenn
zzuurr BBeerr lliinn.. BBeesscchhrreeiibbuunngg ddeerr BBiillddwweerrkkee ddeerr cchhrriissttlliicchheenn EEppoocchheenn.
202-207) nem tar tal maz a mi enk hez ha son lít ha tó kat. Ez utób bi ki ad -
vány ra N. VLASSA hív ta föl fi gyel me met. Szí ves sé gét ez úton is kö -
szö nöm.

7. TE O DOR, D. Gh.: ii..mm. 114, 100. jz.

8. ENTZ G.: AA SSzzeeggeedd--ccssoorrvvaaii bbrroonnzz ttöömm jjéé nnee zzõõ,, in: Mû vé szet tör té ne ti
Ér te sí tõ, 6/1 (1957) 11-16, kép pel.

9. BO DOR I.: HHii ddeegg sséégg ((GGyyõõrr--SSoopp rroonn mm..,, SSoopp rroo nnii jjáá rrááss)) rr.. kk.. tteemmpp lloo mmáá --
nnaakk ééppíí ttééss ttöörr ttéé nnee ttee,, in: Archaeologiai Ér te sí tõ, 101/2 (1974), 263-274,
11/1-2. kép.

10. Kü lö nös kép pen Kinnámosz bi zán ci kró ni ka író is mer te té sé re tá masz -
ko dó, szé le sebb dél ke let-eu ró pai tör té nel mi ke ret re, ld.: MORAVCSIK,
Gy.: BByyzzaannttiiuumm aanndd tthhee MMaaggyyaarrss. Bp. 1970, 77-89, a kö zép ko ri Ma gyar -
or szág dé li s ke le ti ré sze i re ve ze tett had já rat tal kap cso lat ban pe dig ld. fõ -
ként a 83-85-öt. A bi zán ci kró ni kás ér te sí té se sze rint (Kinnámosz, VI, 3.
Bonn, 217-218; Nikétász Khoniátész is, Bonn, 167) az I. Mánuel bi zán ci
csá szár tól (1143-1180) az ak ko ri Ma gyar ki rály ság el len a vlahok se gít sé -
gé vel in dí tott 1166. évi had já rat ese mé nyei –„ er rõl az ol dal ról, ahon nét
ad dig még sen ki se tá mad ta meg Ma gya ror szá got” – a Kár pá tok ívé nek a
kül sõ pe rem ré sze in, va la hol a havaselvi sík ság ke le ti vagy Mold va dé li
ré sze in és az tán Er dély ben zaj lód hat tak le [vö. NÃSTUREL, P. S.:
VVaallaaqquueess eett BByyzzaannttiinnss ssoouuss llee rrèggnnee ddee MMaannuueell CCoommnneennee, in: Byzantina 1
(1969) 179 skk.]. Utób bi szer zõ sze rint a bi zán ci ak nak a Kár pá tok fe lé s a
Fe ke te-ten ger fe lõl – az az észak ke let-ha vas el vi s dél-mold vai te rü le te ken
ke resz tül – in dí tott had já ra tá ban részt vett, Kinnámosztól em lí tett vlahok
a Du ná tól dél re la kók le het tek. R. THEODORESCU [BBiizzaannþþ,, BBaallccaann,,
OOcccciiddeenntt llaa îînncceeppuuttuurriillee ccuullttuurriiii mmeeddiieevvaallee rroommâânneeººttii ((sseeccoolleellee XX--XXIIVV)),
in: Biblioteca istoricã, XLI buc. 1974 58, 48. jz.] vé le ke dé se ér tel -
mé ben vi szont ez nem re kesz ti ki P. S. NÃSTUREL a Du ná tól észak -
ra la kó – havaselvi, mold vai – vlahok és bi zán ci ak köz ti kap cso la tok
le he tõ sé gé hez fû zõ dõ fel te vé sét sem. Egyéb ként I. Mánuelnek a ku -
nok el len 1147-1148-ban vi selt had já ra tá ban részt vett bi zán ci ha dak
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mai na pig tisz tá zat lan és so kat vi ta tott út irá nya, úgy tet szik, ha son ló -
kép pen a ke let-ha vas el vi Baragánt és ta lán Mold va dé li ré sze it ke resz tez -
te...

11. Szem elõtt kell tar ta nunk az ugyan ko ráb bi idõk re vo nat ko zó meg fi -
gye lést: a ma gyar or szá gi 9-10. szá zad for du ló ja kö rü li év ti ze dek bõl kel te -
zett „mind szen ti te me tõ ar ra int, hogy az Al föld bol gár meg szál lá sa mel -
lett a ma gyar ság hoz bul gá ri ai ka lan do zá sok so rán is ke rül het tek kü lön bö -
zõ tár gyak, s ar ra is, hogy bi zán ci jel le gû egy há zi fel sze re lé sek ide ju tá sá -
nak egyik út ja a bol gár egy há zon ke resz tül ve ze tett.” (NAGY Ár pád: RRéé --
ggéé sszzee ttii aaddaa ttookk aazz AAll fföölldd IIXX.. sszzáá zzaa ddii ttöörr ttéé nnee ttéé hheezz,, in: Di ák kö ri Fü ze tek,
Deb re cen 1967. 88-90.

12. MORAVCSIK Gy.: AA hhoonn ffoogg llaa llááss eellõõtt ttii mmaa ggyyaarr ssáágg ééss aa kkee rreesszz ttéénnyy --
sséégg,, in: SSzzeenntt IIsstt vváánn EEmm lléékk kköönnyyvv I. Bp. 1938 211-212; uõ.: BByyzzaannttiinnee
CChhrriissttiiaanniittyy aanndd tthhee MMaaggyyaarrss iinn PPeerriioodd ooff TThheeiirr MMiiggrraattiioonn, in: The
American Slavic and East European Review, 5 (1946), 29-45; uõ. in:
SSttuuddiiaa BByyzzaannttiinnaa Bp. 1967 245-259; VAÒA, Zd.: MMaadd’’aaøøii aa SSlloovvaann’’vvee
ssvvììttllee aarrcchheeoollooggiicckkýýcchh nnáálleezzùù XX..--XXIIII.. ssttoolleettii, in: Slovenská Archeologia,
II (1954) 60; COMAN, Gh.: i.m., 75-82. Hogy ke resz tény „jel le gû” tárgy
nem fel tét le nül je len ti (akár utol só) tu laj do no sá nak a ke resz tény vol tát, ld.
LÁSZ LÓ Gy.: AAddaa ttookk aazz aavvaarrkkoorrii mmûû iippaarr óó--kkee rreesszz ttéénnyy kkaapp ccssoo llaa ttaa ii hhoozz..
Bp. 1935; COMªA, M.: CCuu pprriivviirree llaa sseemmnniiffiiccaaþþiiaa mmããrrcciilloorr ddee oollaarrii ddiinn
eeppooccaa ffeeuuddaallãã ttiimmppuurriiee, in:: SCIV, 12/2 (1961), 291-305; BÁ LINT Cs.:
HHoonnffooggllaalláásskkoorrii ssíí rrookk SSzzeeggeedd--ÖÖtthhaallmmoonn, in: A Mó ra Fe renc Mú ze um Év -
köny ve, 1968, 72. és 70. jz.

13. Vö. ER DÉ LYI I.: EEllõõ zzee tteess jjee lleenn ttééss aazz 11997711.. éévvii mmoonn ggóó llii aaii rréé ggéé sszzee ttii
kkuu ttaa ttáá ssaa iinnkk rróóll,, in:: Archaeologiai Ér te sí tõ, 101/1 (1974), 139-146, hkép-
pen 140-142. és 9. á. A kö vet ke zõk rõl ér te sü lünk: Hentej aymak,
Dzsargaltehán já rá si szék hely tõl dél re, Dúlga-úl hiung-nu sír hal mos te -
me tõ 7. (leg na gyobb hal mú) sír ja mel lék le tei kö zött a „ko por só al só vé gé -
ben [...] ép agyag edényt ta lál tunk [...], az ÉNy-i sa rok ban fe küdt [...]. Vál -
lán kör ben ket tõs vo nal dísz ha ladt vé gig. Az edény ko ron gon ké szült. FFee --
nnee kkéénn a cent rum ban aa sszzöögg llee tteess kkoo rroonngg ccssaapp llee nnyyoo mmaa ttaa (9. kép) jól lát szik,
bbeenn nnee áátt llóó ssaann eell hhee llyyee zzeetttt,, kkii ddoomm bboo rroo ddóó kkee rreesszztt aallaa kkúú jjeell lleell.. [...] 9. sír.
Két fü lû, dí szí tet len bronz üst mel lett [...] ko ron golt szür ke agyag edény.
FFee nnee kkéénn sszzöögg llee tteess,, áátt llóóss kkee rreesszztt tteell ddíí sszzíí tteetttt kkoo rroonngg ccssaapp llee nnyyoo mmaa ttaa,, mint a
7. kur gán ese té ben.” (Én emel tem ki - F.G.) De ugyan ezek a je lek is me re -
te sek az ava rok ha gya té ká ból is, va la mint a 13-14. szá za di Arany hor da
kán ja i nak a nem zet ség je gyei (tamgái) kö zött is föl lel he tõk. Vö. LÁSZ LÓ,
Gy.: ÉÉttuuddeess aarrcchhééoollooggiiqquueess ssuurr ll’’hhiissttooiirree ddee llaa ssoocciiééttéé ddeess AAvvaarrss, in:
Archaeologia Hungarica S. N. XXXIV (1955), 155, 44. kép, 171, 54. kép.
Sze rin tem meg kü lön böz te tet ten kell fi gyel ni a kér dés tisz tá zá sa te kin te té -
ben az Uk raj na Fe ke te-ten ger mel lé ki te rü le te in ta lál ha tó, el sõ sor ban türk
nép cso port ok ot ta ni tar tóz ko dá sá hoz köt he tõ kõ szob rok (kammennyje
baby) hát só ol da lá ról jel zett nnééggyy sszzöögg bbee ffoogg llaalltt kkee rreesszztt--aallaa kkúú jjee lleekk rree..
Jónéhány 11-12. szá zad be li ha zai edé nyen meg fi gyel he tõ aazzoo nnooss fe nék -
bé lyeg zõk kel ös  sze ha son lít va nem csak alak ta ni meg fe le lé sük szem be öt -
lõ, ha nem ki vi te le zés ük te kin te té ben is egé szen egye zõk. Ne ve ze te sen:
mmiinndd aazz eeddéé nnyyeekk,, mmiinndd aa sszzoobb rrookk jjee ggyyeeii ((vvii sszzoonnyy llaagg)) ssii mmaa ffee llüü lleett bbõõll
eemmeell kkeedd nneekk kkii. Vö. FE HÉR G.: AA bbooll ggáárr--ttöö rröökk –– mmûû vveelltt sséégg eemm lléé kkeeii ééss
mmaa ggyyaarr õõss ttöörr ttéé nnee ttii vvoo nnaatt kkoo zzáá ssaa iikk,, in: Archaeologia Hungarica VII
(1931), 41, 57. kép. Az vi szont már ma gá tól ér te tõ dik, hogy a töb bi ha -
son ló, de – edé nyen, vagy a bögözi 11-12. szá za di te le pü lés ása tá sa kor
föl szín re ke rült tû zi ku tyán stb. meg fi gyel he tõ – kköörr bbee fog lalt ki dom bo ro -
dó vagy be mé lyí tett (fenék)bélyegzõ is ugyan en nek a „dí szí té si mód nak”
az egyik meg je le né si alak ja.

PPaarrtteeaa iinnffeerriiooaarrãã aa uunneeii ccããddeellnniiþþee
ddee bbrroonnzz ddiinn eevvuull mmeeddiiuu ttiimm--
ppuurriiuu,, OOddoorrhheeiiuu SSeeccuuiieesscc --
„„CCeettaatteeaa BBuudd””
(Rezumat)

Autorul prezintã partea inferioarã emisfe -
ricã a unei cãdelniþe de bronz. Aceasta dateazã din
perioada evului mediu timpuriu, ºi a fost descope -

ritã cu ocazia sãpãturilor arheologice executate în
anul 1960 de cãtre Muzeul Raional din Odorheiu
Secuiesc, la locul numit „Cetatea Bud”. Biblio -
grafia de specialitate redusã, observaþiile fãcute cu
ocazia sãpãturilor dateazã acest obiect din secolul al
12-lea, este de origine bizantinã ºi a ajuns aici pe o
cale necunoscutã. Se poate lega de pãtrunderea de -
vastatoare pe teritoriul Ardealului în anul 1166 a
unor trupe expediþionare bizantine. Obiectul consti-
tuie o raritate ºi e unic în felul sãu. La Coºna-
Floreni (jud. SV) a fost descoperitã o parte supe-
rioarã a unei cãdelniþe tot de bronz. Cãdelniþa de la
„Cetatea Bud” este nefinisatã, cu ornamente simple,
îi lipseºte circa o treime, ºi nu apar urme de folos-
inþã.

TThhee BBrroonnzzee SSmmookkiinngg--BBoottttoomm aatt
SSzzéékkeellyyuuddvvaarrhheellyy
((OOddoorrhheeiiuu SSeeccuuiieesscc)),, „„BBuuddvváárr"",,
1122tthh CCeennttuurryy
(Abstract)

The author presents a bronze bottom
found in 1960 at the district museum in
Székelyudvarhely during the outdiggings. Taking
into consideration the conditions of the discovery
and on the ground of the poor referrence literature
it can be put around the 12th century. According
to it the smoking-bottom is of a Byzantine origine
and the fact that it was found there may be the rea-
son of a Byzantine army destroying a part of
Transylvania in 1166. The object is unique. There
is one similar top of smoker that had been found in
the district Suceava, village Floreni. The bronze
smoking-bottom is of rough execution, it is not
neated, with simple decoration, one third part
missing, and no traces of use can be depicted on it.
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1. ábra A Székelyudvarhely – „Budvár”-i bronz füstölõalj felülnézeti képe
(ZEPECZÁNER Jenõ felvétele. Szívességét ezúton is köszönöm F.G.)

2. ábra A Székelyudvarhely – „Budvár”-i bronz füstölõalj alulnézeti képe 
(ZEPECZÁNER Jenõ felvétele)
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3. ábra A Székelyudvarhely – „Budvár”-i bronz füstölõalj oldalnézeti képe
(ZEPECZÁNER Jenõ felvétele)

4. ábra A Székelyudvarhely – „Budvár”-i bronz füstölõalj oldalnézeti rajza
(az APVLVM-beli elsõ közlés után)



198 5. ábra  A Coºna Floreni-i bronz füstölõ felsõ részének oldal- és alulnézeti rajza
(D. Gh. TEODOR után)


