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(Kivonat)
A dolgozat csokorba szedi a megye ismert
leleteit: Sepsiszentgyörgy-Bedeházáról,
Angyalosról, Rétyrõl, Alsócsernátonból,
Torjáról s a petõfalvi temetõ két sírjából
ismerünk Árpád-kori nyílhegyeket A pe-
tõfalvi temetõben a 41. és a 131. sz. sírban
csont nyílcsúcs volt (elõbbiben vas is) a
halott mellett. Egybevetés végett a dolgo-
zat bemutatja a térség hasonló szláv és
bolgár leleteit, illetve a a megelõzõ, hon-
foglaláskori hasonló anyagot.

*
A magyarok a Kárpát-medencét Kr. u.

896–900. között foglalták el s a történeti kutatá-
sok szerint Erdély, nevezetesen a Székelyföld is
ebben az idõben került magyar uralom alá.
Délkelet-Erdély meghódítására vonatkozólag a
történészeknek a véleménye nem egységes;
egyesek az erdélyi hódítást szakaszonként képze-
lik el1, mások pedig a honfoglalással egyidõben2.
A kérdés eldöntésére – az írott források hiányá-
ban – csak a régészeti leletek tanúságára támasz-
kodhatunk. A régészeti leletek azt bizonyítják,
hogy Délkelet-Erdélyt a magyar hódítást meg-
elõzõ 1000 év alatt különbözõ népek lakták, dá-
kok, rómaiak, gótok, gepidák, szlávok és bol-
gárok.3 A magyar hódítás elõtt ezen a vidéken a
bolgárok uralma az utolsó. A Székelyföld Ko-
vászna megyei részének, az Olt és a Feketeügy
völgyének a bolgárok általi megszállása Omur-
tág (816–831) bolgár kán uralma alatt történt, s
az itt lakó szlávok bolgár uralom alá kerültek.4 A
bolgárok uralmának a 10. század végén vagy a
11. század elején a magyarok vetnek véget.

Az itt letelepedett magyarok a meghódí-
tott népcsoportokat, az Olt és a Feketeügy völ-
gyében talált szlávokat és bolgárokat befogadta
saját társadalmának különbözõ rétegeibe. Össze-
vegyültek a magyarokkal és itt is, mint a magyar
feudális királyság más területein, ez a társadalmi
folyamat együtt járt a nyelvi beolvadással. Ennek
a beolvadásnak az emlékét õrzik Kovászna
megye szláv földrajzi és helynevei.5

A 10–13. század a magyar történelemben
az Árpád-kor történelmeként ismeretes. Gazda-
sági és társadalmi változásai Délkelet-Erdélyben
is követhetõek. A 10–11. században a gazdasági
és társadalmi változások következtében a nomád
gazdasági rendszer felbomlott, s kialakult a korai
feudalizmus.6 A 12. században a feudális terme-
lõviszonyok s az ezeken épülõ intézmények tel-
jesen kiforrottak, és már a 13. században bomlás-
nak indulnak.7 A 12. században az ide letelepített
határvédõ székelyek nemzetiségi, társadalmi
szervezetét azonban ezek a változások nem érin-
tették. A székely rendi társadalom kialakulása az
Árpád-kor után történt. A 11–12. században a
köznép faluközösségekben lakik s életformájá-
nak a megismerésére – az írott történelmi forrá-
sok hiányában – a régészeti leletek adnak felvilá-
gosítást. Ezek egykori településekrõl, temetõk-
bõl, sírokból kerülnek elõ. A köznépi lakóhe-
lyeken, temetõkben, sírokban talált tárgyak, fog-
lalkozási eszközök, ékszerek közül az alábbi-
akban csak a nyílhegyekkel, továbbá az Olt 
völgyében elõkerült, ebbe korszakba sorolható 
lándzsákkal foglalkozunk.

Kovászna megye területérõl, az Olt és a
Feketeügy völgyébõl ismert Árpád-kori telepü-
lések közül csak Sepsiszentgyörgy (Sfântu
Gheorghe)-Bedeházáról, Angyalosról (Anghe-
luº), Rétyrõl (Reci), Alsócsernátonból (Cernatul
de Jos), Torjáról (Turia) s a petõfalvi (Peteni) te-
metõ két sírjából ismerünk Árpád-kori nyílhe-
gyeket.8 Ezek méretben és súlyban általában
megegyeznek, de nem mind egyforma alakúak.
A Sepsiszentgyörgy-Bedeházán (2/1. ábra),
Angyaloson (2/2. ábra), Rétyen (2/3. és 3/4. áb-
ra), Alsócsernátonban (2/7. ábra), településen ta-
lált nyílhegyek rombusz, lapos levél alakúak.
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Torján egy 12–13. századi lakóházban három
nyílcsúcs került elõ. Kettõ rombusz alakú (2/4–5.
ábra), a harmadik nyílcsúcs vége két szárnyban,
nem hegyben végzõdik (2/6. ábra). Ezek a nyíl-
csúcsok megõrizték a honfoglaláskori nyílcsú-
csok formáját.9 Különbözõ vadak elejtésére
használták õket, amit a nyílcsúcsok vége is bi-
zonyít. A szárnyas, széles vágóélû nyílcsúcsot
madarak elejtésére használták, a többiekkel nagy
vadra vadásztak. Csont és fa nyílcsúcs települé-
sen még nem került elõ. Ezek a leletek azt mu-
tatják, hogy az Árpád-korban ezen a vidéken a
vadászat a magyar köznép egyik fontos foglal-
kozása volt.

Különben, az Árpád-kori eddig feltárt
temetõkben – tudomásom szerint – sem Magyar-
országon, sem Erdélyben csont nyílcsúcs nem
került elõ, sem településen, sem sírból. A petõ-
falvi temetõben két sírban a szokásos ékszer- és
pénzmelléklettõl eltérõen az egyikben egy csont,
a másikban egy vas és egy csont nyílcsúcs volt a
halott mellett.10 A sírok leírása: 

4411.. sszz.. ssíírr.. Férficsontváz 0,40 cm mély-
ségben, tájolása: a fej ÉNY, a karok könyökben
meghajlítva, hossza 181 cm. Rombusz alakú vas
nyílhegy a medence bal szélén, a bal alsó kar
alatt egy csontból készült nyílcsúcs (2/8–9. ábra). 

113311.. sszz.. ssíírr.. Férfi csontváz 0,30 cm mély-
ségben, tájolása Ny–K, hossza 16 cm, jobb alsó-
karja alatt csont nyílcsúcs (3/6. ábra). A nyílcsúcs
fûzfalevél alakú, méretei H: 11 cm, Sz: 1,5 cm,
két oldalán a tüskénél bevágások vannak, hogy
zsineggel a nyílvesszõre lehessen erõsíteni. A vé-
gét laposra faragták, hogy a nyílvesszõhöz tudják
illeszteni.

Az Árpád-kori nyílcsúcsoknak az Olt és
a Feketeügy völgyében településeken való elõ-
fordulása bizonyítja, hogy a vasércben gazdag
vidéken a vaskohászattal is foglalkoztak. A vas-
tárgyakat, a vas nyílcsúcsokat is a faluközössé-
gek kovácsai készíthették.

A honfoglalást megelõzõ évszázadokban
itt lakó szlávok (antok és szklavinok) kultúrha-
gyatékában a megye területén (Szotyor – Coºeni,
Angyalos – Angheluº, Cernáton – Cernat, Kézdi-
polyán – Poian) eddig vas vagy csont nyílcsúcs

nem került elõ, csak vaskések és bronz fibulák.11

A Nagy-Küküllõ (Târnava Mare) völgyében vi-
szont Fiatfalván (Filiaº)12 a 8. századi szláv tele-
pülésen két lakóházban (22., 28. sz.) egy-egy
nyílcsúcs, egy harmadikban pedig (1. sz.) egy
lándzsacsúcs került elõ (3/1–3.). A szláv nyílcsú-
csok különböznek a magyarok nyílhegyétõl, nem
laposak, hanem háromszárnyúak, mint az avar
nyílhegyek. Ilyeneket találtak Szlovákiában a
Devinska Nova Ves (Dévényújfalu) határában
feltárt temetõben is.13

Délkelet-Erdélyben a 9–10. századi bol-
gár uralmat bizonyítja a Csernátonban feltárt bol-
gár település, ahol a bolgár besimított díszítésû
edények mellett egy széles testû vaslándzsa is
elõkerült (3/5. ábra).14 Ez nagyobb, mint a szláv
lándzsa, a magyar lándzsához hasonló.

A korai középkorban mind a nyugati,
mind a keleti szlávok az íjat, mint az egyik leg-
hatásosabb támadó és vadászfegyvert, elõszere-
tettel használták. Ezt bizonyítja az is, hogy a len-
gyeleknél, morváknál, oroszoknál szakosodott
nyílcsúcs-készítõ mesterek voltak (Pfeilschmie-
de), s ahol ezek dolgoztak, azoknak a falvaknak
a nevei is ismertek.15

Délkelet-Erdélyben a vaskohászat és a
kovácsmesterség Árpád-kori tárgyi emlékei még
nem ismeretesek, de a kilyéni16 és a torjai17

11–13. századi településeken elõkerült számos
különbözõ vastárgy azt bizonyítja, hogy a vas
feldolgozása a faluközösség szükségleteinek ki-
elégítését szolgálta. A magyaroknak ezt a korai
kovácsmesterségbeli ismeretét mutatják a Sop-
ronban elõkerült 9–10. századi vasolvasztó
kemencék is.18

A petõfalvi temetõ két sírjában talált
nyílcsúcsok azt bizonyítják, hogy a 12. század-
ban a magyar köznép emlékezetében még élt a
honfoglaláskori temetkezési szokás. Az Olt völ-
gyében két honfoglaláskori sírt találtak. Az egyik
Sepsiszentgyörgyön, az Eprestetõn19, a másik
Maksa-Eresztevényen20 került elõ. A sepsiszent-
györgyi sírban több meghatározhatatlan vastárgy
között (valószínûleg zabla, kengyel, nyílhegy)
aránylag elég épen egy bizánci típusú kard és egy
vaslándzsa volt (1/3. ábra). A Maksa-ereszte-
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vényi sírból csak egy félkengyel és a vas
lándzsacsúcs került a Székely Nemzeti Múzeum
gyûjteményébe21 (1/1. és 1/2 ábra). Mindkettõ
lándzsás temetkezés volt, a honfoglaláskori
lándzsás sírok számát növelték.22 A sepsiszent-
györgyi sírnak jelentõségét a ritka bizánci kard is
emeli. A sírok kora ezeknek a mellékleteknek az
alapján a 9. század végére vagy a 10. század ele-
jére tehetõ, s azt bizonyítják, hogy a honfoglaló
magyarok a Kárpát-kanyari átjárókon (Ojtozi-
szoros?) át is nyomultak be Erdélybe.

A 10–11. században Magyarországon a
köznépi temetõkben a honfoglaláskori temetke-
zés mellékletei között máshol is elõfordul
nyílvesszõ, kard, lándzsa23. Ezek azonban csak
kevés sírban fordultak elõ úgy, mint a petõfalvi
temetõben. A fegyverekkel eltemetett halottak
társadalmi helyzetét a faluközösségben nem tud-
juk meghatározni. Bár lehetséges, hogy egy régi
szokás továbbélésérõl van szó, ezek a temetõk
már vegyes népességre utalnak, a magyar föld-
mûves réteg az itt talált népességet beolvasztja.24
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VVâârrffuurrii ddee ssããggeeaattãã 
ddiinn ppeerriiooaaddaa aarrppaaddiiaannãã 
ppee tteerriittoorriiuull jj.. CCoovvaassnnaa
(Rezumat)

Lucrarea discutã vârfurile de sãgeatã ºi
de suliþã din perioada arpadianã, cunoscute pe
teritoriul judeþului Covasna, siturile: Sfântu
Gheorghe-Bedeháza, Angheluº, Reci, Cernatul
de Jos, Turia. În cimitirul din perioada arpadianã
de la  Peteni din douã morminte se cunosc ºi vâr-
furi de sãgeatã din os (mormintele nr. 41 ºi 131).
Pentru comparaþie se prezintã vestigiile similare
din perioade premergãtoare (cele slave ºi bul-
gare, respectiv cele maghiare din perioada
descãlecatului).

AArrrrooww--ppooiinnttss ffrroomm 
tthhee AArrppaaddiiaann PPeerriioodd iinn 
CCoovvaassnnaa CCoouunnttyy
(Abstract)

The paper gathers the well-known finds
from the districts: Bedeháza–Sepsiszentgyörgy,
Angyalos, Réty, Torja, Alsócsernáton and from
the two graves in Petõfalva all the arrow-points
we know. In the graveyard in Petõfalva the gra-
ves no. 41 and 43 contained bone-arrow points
laid besides the dead. The former also had iron-
points. For a proper comparison, the paper pre-
sents similar Slav and Bulgarian finds from the
same region, as well as the similar material prior
to the period of the Hungarian Conquest.
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