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(Despre tipologie)
Cunoºtinþele noastre referitoare la cul-
tura materialã din Bazinul Transilvaniei,
secolul X, sunt deocamdatã lacunare. Fã -
rã sistematizarea datelor arheologice nu
putem avea o imagine corectã despre acel
fenomen de amploare al secolului X din
Europa Centralã, care a atins ºi spaþiul
aflat în discuþie. Este vorba de descãle-
catul maghiar, ale cãrui impulsuri se re -
simt ºi în spaþiul Transilvaniei. Discur-
surile istoricizante nu satisfac nevoile ar -
heologiei. Tipologia noastrã încearcã sã
fundamenteze o abordare sistematicã în
acest sens. 

II.. PPiieessee ddee ppoorrtt..
II.. IInneellee..
II..11..11.. IInneellee ddee ttââmmppllãã ((ddee ppããrr)).. 
Un rol important în portul epocii, atât în

cel feminin, cât ºi în cel masculin, l-au avut ine -
lele de pãr, denumite ºi inele de tâmplã, care
puteau fi folosite ºi ca cercei. Înainte de a analiza
problemele legate de tipologia acestei categorii
de piese, vom urmãri în câteva fraze materialul
pieselor, precum ºi cantitatea, în care apar în
morminte. 

De cele mai multe ori acestea au fost
realizate din argint, dar ºi cele din bronz reprezin-
tã un procent important. Aceastã proporþie poate
fi urmãritã aproape în toate necropolele. Doar în
necropolele de la Blandiana B ºi Orãºtie-X/2 se
cunosc numai inele de pãr din bronz. În celelalte
cazuri, inelele de pãr din argint reprezintã fie pro-
centajul dominant (Alba Iulia – str. Brânduºel),
fie cel absolut – numai piese de argint: 
I. Alba Iulia – str. Brânduºel: 20,83% piese Ag;

4,16% piese Br
II. Blandiana B: 12,5% piese Br
III. Cluj – str. Pata: 8% piese Ag
IV. Cluj – str. ZÁPOLYA: 36,36% piese Ag
V. Gâmbaº–Mãgura: 16,16% piese Ag
VI. Orãºtie: 44,44% piese Br
VII. Alba Iulia – Staþia de Salvare (informaþii
fragmentare)
VIII. Noºlac–Pompa de apã (informaþii fragmen -
tare)
IX. Deva Micro 15 (informaþii fragmentare)

Inele de pãr din aur sunt cunoscute doar
de la Alba Iulia – Staþia de Salvare – necropola
II, m. 8, 15, 35, 37/1984.

O altã problemã interesantã este numãrul
de inele de pãr, care au apãrut în morminte. În
general, în morminte au fost depuse mai ales
unul sau douã inele de pãr, dar de câteva ori am
putut constata cã numãrul se ridicã la 4, 5, 6 ºi
respectiv 8. Totuºi, aceste exemple sunt rare
(Alba Iulia – str. Brânduºel ºi Alba Iulia – Staþia
de Salvare). 

TTiippoollooggiiaa iinneelleelloorr ddee ppããrr..
a. Inelul de pãr simplu, deschis. Primul

tip de inel de pãr este cel simplu, deschis ºi con-
centric. Se disting douã variante:

a.1. Inelele de tâmplã cu capete deschise,
având o distanþã între ele.

a.2. Inelele de tâmplã ovale, cu capete
deschise, dar suprapuse.

Prima variantã este prezentã în 18 mor -
minte cunoscute, ceea ce reprezintã un procent
de 75,00%, iar a doua variantã este prezentã în 6,
ceea ce reprezintã 25,00%. 

Interesant este cã aceste douã variante se
regãsesc asociate doar într-un singur caz, ºi anu -
me la Blandiana B – mormântul 5. La fel de
interesant este ºi faptul cã mormintele, în care
apar exemplarele primei variante, prezintã din
punct de vedere al inventarului funerar o serie de
caracteristici remarcabile. Astfel, din cele 18
morminte, în care este prezentã varianta a.1, 11
erau caracterizate de prezenþa a armelor, mai ales
a sabiei (în 4 morminte), a spadei (1 mormânt), a
vârfurilor de sãgeþi (4 morminte), care însumate
reprezintã un procent de 61,11%. În contradicþie
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cu aceastã observaþie, în mormintele în care s-au
depus exemplare ale variantei a.2 (6 morminte),
nu este cunoscutã nici o categorie de armã.

Din cele 18 cazuri, în care acest tip de
inel de pãr apare în morminte, în 11 cazuri inelele
erau confecþionate din argint (61,11%), caracteri -
zând mai ales mormintele de luptãtori, care re -
pre zintã un procent de 38,88% din mormintele,
care aveau în inventar inelul de pãr, deschis, sim-
plu, varianta a.1. În 7 cazuri inelele acestei vari-
ante au fost confecþionate din bronz, ceea ce
reprezintã un procent de 38,88%. Numai într-un
singur caz, inelele de bronz se asociazã cu arme. 

Varianta a.2 de inel de pãr, deschis, este
caracterizat cu capete suprapuse ºi apare în 6
mor minte, care reprezintã 25% din mormintele
având inventar inelul de tâmplã simplu, deschis.
Dintre acestea, în douã morminte au apãrut inele
confecþionate din argint (33,33%), iar în patru
morminte, variante din bronz (66,66%).

Varianta a.1 este prezentã mai ales în ne -
cro polele categoriei sociale, care practica
înmormân tarea cu piese de armament, respectiv
cu resturile harnaºamentului, compus, fãrã
îndoialã, din mem brii grupurilor militare, care au
fost aºezate în Bazinul Transilvaniei probabil cu
scopul de a apãra graniþele din secolul X.

Varianta a.2 a acestui inel de pãr apare
numai în necropolele cu morminte cu inventar
sã rac din punct de vedere al armamentului. Doar
în necropola de la Orãºtie-Dealul Pemilor apar arme.

Problema cronologicã a folosirii acestui
obiect a fost lãmuritã de cercetãtori în cea mai
mare parte. În general, este acceptat faptul cã
acest tip de inel de pãr îºi face apariþia în secolul
X în Bazinul Carpatic (evident ºi în Bazinul
Transilvaniei), iar folosirea lui se întinde pânã la
sfârºitul secolului XI. Durata îndelungatã de
folosire a piesei ne împiedicã sã o utilizãm ca
indicator cronologic. Datarea mai rafinatã a aces-
tui tip este posibilã numai dacã se asociazã cu
piese de o relevanþã cronologicã mai aparte.

Totuºi, între cele douã variante s-ar putea
vorbi ºi de o diferenþã cronologicã. Ce argumente
putem stabili în acest sens? 

În primul rând ne-am putea baza con-
statãrile pe observaþia, conform cãreia varianta

a.2 a fost confecþionatã în marea majoritate din
bronz. La aceastã constatare se adaugã observaþia
foarte importantã a lui B. KÜRTI, potrivit cãreia,
începând cu al doilea sfert al veacului X, ele-
mentele componente ale costumaþiei încep sã fie
confecþionate, în majoritatea lor dominantã, din
bronz (este vorba de inele de pãr, inele digitale,
brãþãri etc).

Foarte prudent formulat, dupã pãrerea
noastrã, s-ar putea propune o anumitã departajare
cronologicã între folosirea mai timpurie a vari-
antei a.1 ºi mai târzie a celei de a.2, ceea ce nu
înseamnã cã cele douã variante nu au putut fi
folosite concomitent. De fapt, noi credem cã între
aceste douã variante linia despãrþitoare este cea a
calitãþii materialului. Astfel cum am arãtat, vari-
anta a.1 este confecþionatã mai ales din argint, iar
varianta a.2 din bronz, iar forma concentricã finã
a pieselor se observã mult mai clar în cazul vari-
antei a.1. Aceastã constatare este în concordanþã
cu observaþiile lui KÜRTI (folosirea procentualã
mai mare a pieselor de bronz în al doilea sfert al
veacului al X-lea. Folosirea bronzului, mai lesne
de procurat decât argintul, a facilitat producerea
unui numãr mai mare de piese ºi în acelaºi timp
a permis realizarea unor piese de mai mari di -
mensiuni.

Mormântul 5 de la Blandiana B, unde
aces te douã variante de inel de pãr apar împre-
unã, este încadrat în prima fazã a folosirii necro -
polei, respectiv cãtre mijlocul secolului X.
Aceas tã observaþie este subliniatã într-o anumitã
mãsurã ºi de tipocronologia inventarului mor -
mintelor, care au conþinut inele de pãr de acest tip.

Astfel, varianta a.1 este cunoscutã din
mor minte care conþineau în inventar sabie
(Blandiana B – m. 11; Cluj – str. ZÁPOLYA: m.
1, 4, 6) ºi centurã cu aplici (Cluj – str.
ZÁPOLYA: m. 1; Deva-m. 2–6?; Alba Iulia –
Staþia de Salvare – m?). Aceste piese, în marea
lor majoritate, au fost datate mai ales în prima
jumãtate a veacului al X-lea. 

Mult mai importantã este dovada negativã,
potrivit cãreia varianta a.2 nu a apãrut în nici un
complex databil în prima jumãtate a secolului X.

Astfel, necropola de la Orãºtie este datatã
de la mijlocul veacului al X-lea, iar cea de la
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Blandiana B din al doilea sfert al veacului, iar
necropola de la Alba Iulia – str. Brânduºel în a
doua jumãtate a secolului X. Important este însã
cã aceste necropole sunt „populate” de comunitãþi
sãrace, ceea ce explicã de ce aceastã variantã a
tipului de inel de pãr n-a apãrut în mor mintele,
care conþineau arme. Trebuie sã menþi onãm cã
cele douã variante de inele de pãr apar împreunã
doar în trei necropole ºi doar o singurã datã în
acelaºi mormânt.

Concluzia prudentã este cã aceste vari-
ante ale inelelor de pãr au fost purtate de per-
soane de statut social diferit, la care se adaugã ºi
posibilitatea unei diferenþe cronologice. Aceastã
ultimã constatare trebuie însã privitã cu mult re -
lativism.

II..11..22.. IInneellee ddee ppããrr îînn ffoorrmmãã ddee „„SS””.. 
Inelele de pãr  în formã de „S” din Bazi -

nul Transilvaniei sunt documentate din secolul X
doar de la Alba Iulia – Staþia de Salvare – necro -
pola III (dupã cunoºtinþele noastre din 47 de
morminte). Materialul lor este argintul ºi
bronzul. Doar în mormântul 283/1980 se asoci-
azã cu inel de tâmplã simplu. Nucleul de unde
sunt cunoscute sugereazã o încadrare în cea de a
doua jumãtate a secolului X, la care se adaugã ºi
analiza externã realizatã pentru stabilirea
perioadei folosirii acestei piese.

Problema apariþiei acestei piese în spaþiul
Transilvaniei este departe de a fi lãmuritã. Din
pãcate, insuficienþa datelor, pe care le avem la dis-
poziþie, nu îngãduie o analizã mai serioasã a prob-
lemei. În aceste condiþii, trebuie sã ne mulþumim
cu unele constatãri microregionale. Pentru aceasta
putem invoca doar aspectele observate pe baza
cronologiei externe a necropolei III (tipo cro no -
logia obiectelor cunoscute), precum ºi analiza
perioadei de rãspândire a piesei în alte regiuni.

În vestul Bazinului Carpatic inelele de
pãr în formã de „S” apar în faza târzie a cimitiru-
lui avar de la Halimba, dar ºi în alte necropole
avare târzii din Dunántúl (actualul judeþ Baranya,
Ungaria). Asemenea piese reapar în faza tim-
purie a necropolei de secolul X, tot de la Halim-
ba, într-un mormânt de femeie senilã, iar la
Èakajovce în mormântul 357, inelul de pãr apare

în asociere cu o monedã bãtutã de Raul de Bur-
gundia (926–936). Tipul de piesã nu este cunos-
cut deloc în necropolele de inhumaþie ale cha-
ganatului bulgar, nici în cele de incineraþie
atribuite slavilor. În schimb, este cunoscut într-un
numãr mare din necropolele timpurii ale regatu-
lui arpadian.

La Alba Iulia – Staþia de Salvare, necro -
pola III, inelele de pãr  în formã de „S” apar aso-
ciate cu piese, care în general sunt datate în a
doua jumãtate a secolului X. Amintim în acest
sens brãþãrile cu secþiune romboidalã, inelele di -
gi tale cu chaton, inelele împletite (m.132/1980,
203/1980 etc.), colierele rãsucite ºi pandantivii
din sârmã în formã de cruce. Aceste date indicã,
chiar ºi relativ, posibilitatea rãspândirii acestor
piese în Bazinul Transilvaniei, doar din a doua
jumãtate a secolului X – au ajuns sã fie folosite
mai târziu în Bazinul Transilvaniei decât în cele-
lalte regiuni ale Bazinului Carpatic, probabil în
ultimul sfert al veacului.

II..22.. CCeerrcceeiiii.. 
II..22..11.. CCeerrcceeiiii ttiipp cciioorrcchhiinnee ddee ssttrruugguurrii,,
ccuu ggrraannuullee ººii ffiilliiggrraann..
Tipul de cercel realizat prin turnare ºi

granulare, decorat cu ajutorul filigranului este
cu noscut din Bazinul Transilvaniei de la Alba
Iulia – Staþia de Salvare – necropola II/SII, mor-
mântul 10, necropola II/SXXI/mormântul
6/1983, Blandiana B – mormântul 1, Cluj – str.
Farkas, Cluj – str. Pata, Cluj – str. ZÁPOLYA,
Noºlac – Pompa de apã.  

Exemplarele acestui tip apar de fiecare
datã în perechi ºi caracterizeazã mormintele de
femei.

Componentele acestui tip de cercei au
fost mai întâi turnate, apoi sudate unele de cele-
lalte, iar suprafaþa lor a fost decoratã în tehnica
filigranului ºi a granulaþiei. Etapele realizãrii pie-
sei au fost urmãtoarele:

1. Pe o verigã de aur, argint sau electron
a fost tras un „ciorchine de struguri”, care a fost
realizat prin sudarea mai multor bumbi sferici. Pe
partea superioarã a ciorchinelui a fost sudat un
bumb mai mare, care a fost urmat de un ºir de fi -
li gran. De acesta au fost legate, creându-se „eta-
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jul” II al ciorchinelui, patru bumbi turnaþi, între
care au fost aplicate ºiruri verticale de filigran,
care din nou au fost urmate de un ºirag de filigran
orizontal. Cu aceasta, am prezentat partea supe-
rioarã a ciorchinelui, deoarece urmeazã o gaurã
pe piesã, prin care „ciorchinele” a fost ataºat de
verigã (aºa au fost confecþionate piesele cunos-
cute de noi, cu excepþia piesei de la Szabolcs –
str. PETÕFI). Partea de jos a „ciorchinelui” prezin-
tã un aspect similar pãrþii superioare: dupã gaura
pentru verigã, urmezã din nou un ºir de filigran,
de care erau sudate prin tehnica granulaþiei cei
patru bumbi turnaþi. Obiºnuitul ºir de filigran a
fost urmat în continuare ori de granule (varianta
II), ori de un bumb sferic mult mai mare, pe care
erau aplicate, de obicei tot prin tehnica filigranu-
lui, decoruri cu filigran în formã romboidalã
(varianta III).

Dupã bumbul central urmeazã iarãºi un
ºirag de filigran, care este urmat de patru bumbi
mai mari montaþi, despãrþiþi între ei de ºiruri ver-
ticale de filigran, unite cu ultimul ºir de filigran
orizontal. De acesta este legat, ca în cazul vâr-
fului de piesã, un bumb central. Prin forma
prezentatã este redat foarte clar „ciorchinele de
strugure”.

2. Dupã tragerea pe verigã a ciorchinelui,
descris în detaliu anterior, pe verigã se mai mon-
tau douã sau patru verigi turnate. Aceste verigi
sunt realizate prin montarea fie a unei verigi tur-
nate, care redã forma boabelor de struguri, fie
prin sudarea între douã verigi turnate a unor
bumbi turnaþi ºi pe partea de mijloc, redând la fel
boabele de struguri.

Prin acest procedeu tehnic, piesa a primit
o formã de invidiat, devenind un intemediar între
piesele de mare preþ ale orfevrãriei bizantine ºi
cerceii cu „ciorchini” turnaþi, piese realizate în
atelierele din zona Dunãrii Inferioare. 

Pe baza acestor constatãri am decis sã
integrãm piesele cunoscute în trei variante:

1. Varianta I este atestatã la Szabolcs –
str. PETÕFI, mormântul 384. Piesa a fost con-
fecþionatã fãrã partea superioarã a ciorchinelui-
pandantiv, iar partea de jos constã din ºirul de
filigran, de care s-au sudatã mai multe granule
urmate de un nou ºir de filigran, la care a fost

sudat o granulã de dimensiuni mari. Pe veriga
centralã au fost trase doar douã verigi.

2. Varianta a II-a este atestatã la Tokaj,
Alba Iulia – Staþia de Salvare – necr. II/SII/mor-
mântul 10, Blandiana B – mormântul 1, Cluj –
str. ZÁPOLYA – mormântul 5, Cluj – str. Farkas,
Cluj – str. Pata (vezi descrierea mai sus).

3. Varianta a III-a este atestatã la Cluj –
str. ZÁPOLYA, mormântul 5. 

Potrivit cercetãrilor de pânã acum, în cad rarea
cronologicã ar fi al doilea sfert al veacului al X-
lea (Alba Iulia – necr. II/SII/mormântul 10 ºi
SXXI/mormântul 6/1983, Cluj – str. Farkas, str.
Pata ºi str. ZÁPOLYA), pânã în a doua jumãtate
a secolului (Blandiana B – m. 1 ºi Noºlac –
Pompa de apã). 

II..22..22.. CCeerrcceeiiii ddee ttiipp „„cciioorrcchhiinnee”” ttuurrnnaatt
((iimmiittaaþþiiii))..
Imitaþia dupã originalele filigranate ante-

rior prezentate este cunoscutã într-o singurã des -
coperire, respectiv cea de la Alba Iulia – Staþia de
Salvare – necropola III. Din pãcate însã nu cu -
noaºtem nici o ilustraþie a acestei piese ºi nici
materialul, din care a fost confecþionatã.

Redarea aceleiaºi forme de ciorchine,
printr-un procedeu tehnic diferit ne-a determinat
sã distingem un tip separat. Aºa cum am mai
amintit, acest tip de cercei este produs în ate-
lierele din zona Dunãrii de Jos, care au preluat
forma adusã din Orient, realizând produse în can-
titãþi considerabile. Este adevãrat cã unele dintre
aceste piese aveau calitate remarcabilã, dar cele
mai multe dintre acestea aveau o calitate proastã,
de multe ori redând foarte vag aspectul mode -
lelor filigranate.

Datarea lor cronologicã este la fel de con-
testabilã, ca ºi în cazul cerceilor „ciorchine” filigra -
nat. Pe baza inventarului mormintelor, este accep-
tatã datarea lor în a doua jumãtate a secolului X.

II..22..33.. CCeerrcceeiiii ccuu uunn bbuuttoonnaaºº llaa ccaappããtt..
Singurul exemplar de acest tip este cu -

noscut de la Gâmbaº-Mãgura – m. 10. Are verigã
circularã, cu un butonaº la capete, care pe mijloc
este ornamentat prin filigranaþie. Piesa este din
bronz, suprafaþa sa este auritã.
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Acest exemplar este singurul de acest tip
cunoscut în Bazinul Transilvaniei, dar ºi în Bazi -
nul Carpatic. Aceastã situaþie ne-a determinat sã
încercãm o incursiune în zone balcanice, unde
putem gãsi analogiile apropiate piesei noastre.

Astfel, piesa noastrã, fiind un obiect de
import, apare mai ales în descoperirile din zona
dalmato-croatã, fiind cunoscute foarte multe va -
riante ale acestui tip de cercel. Fãrã îndoialã, pe
acest teritoriu (dar ºi în celelalte teritorii ale Bal-
canilor, foarte prost cercetate), apar preþioasele
piese ale orfevrãriei balcano-bizantine. 

Din acest punct de vedere, piesa noastrã
este un intermediar din punct de vedere calitativ
între piesele de orfevrãrie de calitate superioarã
bizantinã ºi cele ale produselor atelierelor de la
Dunãrea de Jos.

De aceeaºi calitate, dar ºi cu forme foarte
asemãnãtoare cunoaºtem descoperirile de la
Baline (Bosnia-Herþegovina) unde, în m. 154 ºi
216 au apãrut piese foarte apropiate de cea a
noastrã. Aceeaºi constatare o avem ºi despre des -
co peririle de la Trjane, unde în mormântul 318
este cunoscut un cercel cu butonaº.

Aceste descoperiri (la care se adaugã
foar te multe), aºa cum am mai amintit, sunt
atribuite cercului cultural dalmato-croat ºi sunt
datate în secolele IX–X. 

Exemplarul nostru, rezultând (aºa cum
vom vedea) ºi din tipocronologia celorlalte piese
din inventar, se poate data în prima jumãtate a
secolului X, probabil în al doilea sfert al acestuia.

II..22..44.. CCeerrcceeii ccuu ppaattrruu bbuuttoonnaaººee –– 
vvaarriiaannttaa ttuurrnnaattãã..
Imitaþia de la Alba Iulia – necr.

II/SXXXVI/m. 2 este confecþionatã din argint.
Este o piesã de calitate remarcabilã, ale cãrei
analogii, datoritã comerþului, se întind pe arii te -
ri toriale uriaºe.

Este totodatã o altã dovadã cã teritoriul
Bazinului Transilvaniei nu este izolat de
comer þul internaþional al vremii, în care pro-
dusele atelierelor Dunãrii de Jos au jucat un rol
important.

Datarea acestor piese este foarte greu de
realizat. Dupã K. MESTERHÁZY, în marea lor

majoritate aceste piese se încadreazã în prima
jumãtate a secolului al X-lea.

Despre piesa noastrã putem afirma cã, fã -
când parte din necropola a II-a, trebuie datat ca ºi
restul mormintelor, în prima jumãtate a secolului X.

II..22..55.. CCeerrcceeiiii ccuu rrããssuucciirree ssppiirraalliiccãã..
Piesa este confecþionatã dintr-o verigã,

pe suprafaþa cãreia s-au montat prin rãsucire mai
multe sârme de diferite materiale. Datarea sa se
încadreazã clar în a doua jumãtate a secolului X.
O singurã piesã este cunoscutã din Bazinul Tran-
silvaniei, ºi anume de la Alba Iulia – Staþia de
Salvare – necr. III.

Tot rãsucirea unei sârme putem constata
pe piesa de la Orãºtie-Dealul Pemilor – m. 2. De
aceastã datã însã tehnica de realizare imitã doar
piesa de la Alba Iulia – Staþia de Salvare.

II..33.. DDiissccuurrii ddee ppããrr.. 
În Bazinul Transilvaniei se cunoaºte un

singur mormânt, care are în inventar discuri de
pãr (douã bucãþi). Este vorba de SXXVIII/m. 1
din necr. III. de la Alba Iulia – Staþia de Salvare.
Piesele sunt realizate din bronz, în tehnica
turnãrii, în tipare bi- sau monovalve, fiind aju-
rate, redând  motivul calului mitic, care apare pe
diferite piese în aceastã epocã. 

Piesele de la Alba Iulia – Staþia de Sal-
vare au cele mai bune analogii din punct de ve -
dere al structurii decorului cu piesele de la
Békés csaba-Erzsébethely, Galoºpetru, Sânnico-
lau Mare-Pustabukova, respectiv piesele ajunse
în muzeul din Losanne. Observãm decorul foarte
apropiat, într-o formã mai simplistã pe piesele de
la Gyula, Madaras, Hencida. 

Dupã pãrerea specialistului maghiar L.
RÉVÉSZ, putem încadra folosirea acestor discuri
de pãr în primele douã sferturi ale veacului al X-
lea, neexcluzând ca unele exemplare sã fi fost
folosite chiar ºi mai târziu.

Analogiile cele mai apropiate ale piesei
noastre de la Alba Iulia se încadreazã tot în
aceastã perioadã, deºi unele date indicã chiar o
datare mai târzie. Astfel, la Galoºpetru, pe lângã
piesele aflate în discuþie cunoaºtem brãþarã cu
capete rãsucite, vas ceramic tip oalã-borcan, pat ru
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butonaºe-nasture. La Sânnicolau Mare-Pusta -
bukova, pe lângã aplici ajurate la mijloc, cunoaº -
tem aplici de harnaºament în formã de rozetã,
buton, sulã din fier.

Dintre aceste piese cele mai timpurii, dar
ºi cu evoluþia cea mai lungã sunt datate aplicile
de harnaºament (în primele douã sferturi ale se -
co lului).

Relevanþã cronologicã importantã mai
are brãþara bandiformã cu capete rãsucite. În con-
tradicþie cu piesele anterior menþionate, acest tip
de brãþarã apare dupã pãrerea noastrã mai ales de
la mijlocul veacului.

Astfel, putem data aceste descoperiri
oarecum într-un cadru cronologic apropiat. La
constatãrile lui L. RÉVÉSZ, potrivit cãrora piese-
le de la Békéscsaba-Erzsébethely, Galoºpet ru, Sân-
nicolau Mare-Pustabukova (datã fiind ºi
apropierea lor geograficã), sunt produsele unui
atelier din Câmpia Tisei mijlocii, autorul acestor
rânduri mai adaugã cã piesele cunoscute din
SXXVIII/m. 1 se integreazã cercului cultural al
descoperirilor menþionate, sporind astfel numãrul
pieselor din atelierul presupus.

Pãrere unanimã, originea orientalã a aces -
tor piese nu poate fi pusã nicicum la în doialã.
Totodatã, se poate pune întrebarea referitoare la
funcþia avutã de fapt de piesele menþionate, în
accepþiunea lui HEITEL, deoarece arheologii
români folosesc denumirea de „medalion-pan -
dan tiv”. Acest termen nu precizeazã clar func -
þionalitatea acestei piese. Propunem tocmai de
aceea ca denumirea „pandantiv-medalion” sã fie
înlocuitã cu termenul de „discuri de pãr”.

II..44.. CCoollaannee.. 
Prezente în portul secolului X din Bazi nul

Transilvaniei, cunoaºtem trei tipuri de colane.
II..44..11.. CCoollaannee ssiimmppllee ddee ssâârrmmãã..
Colane, cu secþiune circularã, realizate

dintr-o sârmã sunt cunoscute de la Alba Iulia –str.
Brânduºel – m. 3, Alba Iulia – Staþia de Salvare
– necr. II–III–SX/m. 17; SX/m. 54; SVII/m. 22,
Alba Iulia – Staþia de Salvare – necr. III, Cluj –
str. Pata – m. 16.

Dintre acestea, cea de la Alba Iulia – str.
Brânduºel, se pãstreazã prin fragmente ºi nu

cunoaºtem un model de prindere. Procedeul teh -
nic este mai uºor de urmãrit în cazul descoperirilor
de la Cluj – str. Pata. Astfel, în cazul acestei
descoperiri s-a pãstrat locul de acroºaj, în formã
cilindricã. Pe cealaltã parte a piesei, agãþãtorul nu
s-a mai pãstrat. Piese nefragmentate cunoaºtem
din necropolele de la Alba Iulia – Staþia de Sal-
vare II–III, tehnica lor de închidere consta 
dintr-un acroº circular ºi agãþãtor. 

Colanele de sârmã sunt caracteristice se -
colelor X–XI. Le gãsim ºi în mormintele tim-
purii, dar au o rãspândire generalã ºi în mor -
mintele celei de-a doua jumãtãþi a veacului. Sunt
documentate ºi din necropolele sigur datate, din
secolul XI.

II..44..22.. CCoollaannee rrããssuucciittee,, 
ddiinn mmaaii mmuullttee ssâârrmmee..
Colane de acest tip cunoaºtem de la Alba

Iulia – Staþia de Salvare – necr. II–SXXV/m. 11;
SXXXVII/m. 14 (douã exemplare), Cipãu,
Lopadea Ungureascã (douã exemplare), Vurpãr.

Acest tip cunoaºte mai multe variante:
1. Colane realizate prin împletirea a douã

fire de sârmã. Aceastã variantã este cunoscutã în
Bazinul Transilvaniei, de la Alba Iulia – Staþia de
Salvare – necr. III–SXXV/m. 11, Lopadea Ungu -
reascã.

2. Colane realizate prin împletirea a trei
fire de sârmã. Aceastã variantã este cunoscutã în
Bazinul Transilvaniei de la Alba Iulia – Staþia de
Salvare – SXXXVII/m. 14 (ambele exemplare). 

Pentru varianta colanelor din sârme îm -
pletite de la Cipãu, respectiv Vurpãr nu avem date.

Prima variantã pare sã fi fost folositã încã
din al doilea sfert al veacului X, dar în gene ral
aceste colane împletite sunt datate în a doua
jumãtate a secolului.

II..44..33.. CCoollaann ssiimmpplluu ddee ssâârrmmãã,,
ddeessffããººuurraatt îînn zziigg--zzaagg..
Pânã acum cunoaºtem o singurã des -

coperire, cea din necropola de la Alba Iulia –
Staþia de Salvare – III, unde într-un mormânt
piesa aflatã în discuþie s-a gãsit în jurul craniului
defunctului. Inventarul celorlalte mormin te în -
cadreazã piesa în a doua jumãtate a se colului X.
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II..55.. AApplliiccii ddee ccoossttuumm.. 
II..55..11.. AApplliiccii ddee ccããmmaaººãã..
II..55..11..11.. AApplliiccii cciirrccuullaarree ddee ccããmmaaººãã..
Aceste aplici de ornamentare a caftanului

sau a cãmãºii, realizate prin turnare, sunt cunos-
cute din mormintele de la Cluj – str. Farkas, Cluj
– str. ZÁPOLYA – m. 10, Gâmbaº-Mãgura – m.
10. Pe baza informaþiilor avute la dispoziþie, apar
de douã ori în mormânt de femeie (Cluj – str.
Farkas – mormânt izolat, respectiv m. 10 de la
Gâmbaº-Mãgura), iar o datã în mormânt de bãr-
bat, la Cluj – str. ZÁPOLYA – m. 10.

Piesa în discuþie are formã circularã, iar
în jurul marginii, cât ºi în centru a fost executatã
câte o crestãturã, care a fost umplutã cu aur în
cazul pieselor de la Cluj – str. ZÁPOLYA – m.
10. Cea de la Gâmbaº-Mãgura nu a beneficiat de
acest tratament, având o crestãturã doar în mij -
loc, dar fãrã ornamentare prin umplerea crestã-
turii cu aur. Din cauza  nepublicãrii materialului,
despre piesa de la Cluj – str. Farkas nu cu -
noaºtem nici un aspect.

Valoarea tipocronologicã a acestor piese
nu este considerabilã. Exemplarele din mormin -
tele din Bazinul Transilvaniei pot fi datate în
prima jumãtate a secolului X. În celelalte regiuni
avem atât date pentru o folosire timpurie a aces-
tor mici piese de decoraþie a caftanului, cât ºi
pentru prezenþa lor în mormintele mai târzii.

II..55..11..22.. AApplliiccii ttuurrnnaattee ddee ccoossttuumm
îînn ffoorrmmãã ddee rroozzeettãã..
Aplicile turnate de costum în formã de

rozetã justificã denumirea lor. Prin forma circu-
larã, ajurate la mijloc, cu urechiuºe pe spate re dau
petalele unei flori. Realizatã în tehnica turnãrii,
singura descoperire de aplicã de acest tip este
cunoscutã de la Gâmbaº-Mãgura – m. A. Des -
coperitã în zona bazinului, este ajuratã la mijloc,
fiind împãrþitã în 11 câmpuri, despãrþite cu linii
incizate. Obiectul este realizat din bronz.

Aºa cum reiese clar din analiza lui A.
KISS, aplicile cu rozete se dateazã în primele
douã sferturi ale secolului X. La materialul strâns
de regretatul arheolog maghiar se mai adaugã
încã câteva descoperiri, care pot fi datate tot în
prima parte a secolului. 

În concordanþã cu piesele din Bazinul
Carpatic, cea de la Gâmbaº-Mãgura poate fi în -
cadrat pe baza inventarului asociat, dar ºi pe baza
analogiilor, în grupul materialului arheologic al
generaþiei a doua de descãlecãtori.

II..55..11..33.. AApplliiccii ddee ccããmmããººii
ccuu mmoottiivv oorrnniittoommoorrff.. 
Având funcþie asemãnãtoare cu aplicile

anterior prezentate, aceste piese redând forma
stilizatã a capului de bufniþã sunt binecunoscute
în cadrul pieselor decorative din secolul X.

Motivul ornitomorf apare pe o aplicã de
cãmaºã din argint aurit de la Gâmbaº-Mãgura – m.
2, respectiv pe 16 aplici de cãmaºã din bronz din
m. 11. Acestea au fost descoperite în zona gâtului.

Sunt cunoscute ca motiv decorativ pe
foarte multe piese cu funcþionalitate diversã. Ca
aplici de cãmãºi cu motiv ornitomorf sunt cunos-
cute însã într-un numãr mic. 

Astfel, ca analogii pentru piesele de la
Gâmbaº-Mãgura, putem cita descoperirile de la
Gyula-Téglagyár – m. 45, Püspökladány, Hajdú-
dorog-Gyulás – m. 25, Sárrétudvari-Hizóföld,
Salonta-Insula Uscatã.

Problema cronologicã a acestor piese
este foarte greu de lãmurit. Descoperirile de la
Gâmbaº-Mãgura, prin caracterul inventarului nu
oferã date pentru încadrarea cronologicã clarã a
acestor piese. Suntem nevoiþi sã o stabilim pe
baza inventarului asociat a celorlalte descoperiri.

La Gyula-Téglagyár – m. 45 inventarul
constã din obiecte, care, dupã pãrerea noastrã, se în -
cadreazã clar în prima jumãtate a secolului al X-lea,
mai mult, s-ar putea ca individul sã fi fost reprezen-
tant al primei sau celei de-a doua generaþii.

Despre descoperirile de la Püspökladány,
din cauza nepublicãrii materialului, nu putem
afirma nimic. Acelaºi lucru putem spune ºi des -
pre descoperirea de la Sárrétudvari–Hizóföld,
deoarece aplica a fost descoperitã fortuit. De la
Hajdúdorog–Gyulás ºtim cã necropola a fost da -
tatã începând de la mijlocul veacului, ceea ce
anuleazã posibilitatea de încadrare a acestei ana -
logii a pieselor noastre în prima jumãtate a seco -
lului, ºi demonstreazã totodatã cã exemplarul
nostru poate fi datat pe o perioadã mai lungã.
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Nefiind mulþumit de datele oferite de ana -
logiile aplicilor de la Gâmbaº–Mãgura, am anali -
zat folosirea acestor piese din secolul X. urmãrind
piesele cu inventarul lor asociat, cu sco pul de a se
apropia mai mult de realitãþile cro nologice. 

Cea mai bunã analogie o prezintã aplicile
de harnaºament, care din punct de vedere al
formei au o asemãnare frapantã cu aplicile de
cãmãºi de la Gâmbaº–Mãgura. Inventarul asoci-
at constã din inel de pãr, cuþit, butoane, 16 aplici
circulare de harnaºament, plãcuþe de harna ºa -
ment, scãriþã de ºa în formã de parã, resturile
calului. Aºa cum vedem, nici componenþa aces-
tui mormânt nu are o relevanþã cronologicã pre-
cisã. Date importante oferã în schimb analiza
cronologiei necropolei. Inventarul se dateazã în
mare parte, dupã pãrerea noastrã, în prima jumã-
tate a veacului al X-lea, mai precis, dupã aspec-
tul pieselor din al doilea sfert al veacului, pânã în
anii ’70 ai veacului al X-lea.

Astfel, putem spune cã piesa noastrã nu a
fost folositã de prima generaþie de descãlecãtori,
ci ºi-a fãcut debutul în portul feminin din al
doilea sfert al veacului al X-lea probabil con-
comitent cu „moda” aplicilor cu pandantiv, fiind
prezentã pânã în secolul XI.

Deci, cu oarecare prudenþã, putem situa
aplicile de cãmaºã în al doilea sfert al secolului
X, chiar pânã în secolul XI, iar aplicile de la
Gâmbaº–Mãgura în al doilea sfert al secolului.

II..55..11..44.. AApplliiccii ddee ccããmmããººii ccuu ppaannddaannttiivv..
Portul acestui tip de piesã se realizeazã

prin aplica montatã printr-o urechiuºã (sau douã)
circularã pe caftan sau cãmaºã. De aceastã aplicã
a fost legat printr-o urechiuºã deschisã sau în -
chisã pandantivul, care apare în variante de for -
me, respectiv decor.

II..55..11..44..11.. AApplliiccãã ddee ccããmmããººii
îînn ffoorrmmãã ddee rroozzeettãã,, ccuu ppaannddaannttiivv.. 
Primul tip de aplicã cu pandantiv are o

formã specificã, deoarece aplica piesei apare de
multe ori singur. Piesa este realizatã în tehnica
turnãrii, aplica având formã de rozetã, iar prin
urechiuºã este legatã de pandantiv, în formã de
inimã, fiind ajurat în cea mai mare parte, având

doar marginile înguste. Piesa a fost realizatã din
bronz ºi a fost descoperitã în zona bazin-piept.

Analogia exactã a acestei piese se cu -
noaºte pânã acum de la Pap–Rózsadomb – m. 1.
Din  inventarul de aici mai cunoaºtem aplici în
formã de rozetã ºi fragment de pãr. Analogiile
pandantivului se cunosc de la Chotin – m. 33,
Jazovo – m. 5, Tímár.

Încadrarea cronologicã reprezintã o
problemã foarte interesantã. Astfel, alãturi de
celelalte piese ale  mormântului A (sau 10), apli-
ca cu pandantiv se dateazã tot în prima jumãtate
a veacului, reprezentând probabil o categorie
tim purie a aplicilor cu pandantiv, având în vedere
forma sa foarte interesantã, combinaþia aplicilor
cu pandantiv. Piesa de la Pap–Rózsadomb se
dateazã pe mijlocul veacului al X-lea.

II..55..11..44..22.. AApplliiccãã ddee ccããmmããººii 
îînn ffoorrmmãã rreeccttaanngguullaarrãã,, 
ccuu ppaannddaannttiivv ccuu ddeeccoorr oorrnniittoommoorrff..
Aplica piesei are formã rectangularã,

fiind decoratã cu patru cercuri concentrice, în
tehnica ºtanþãrii, fiind separate de o linie media -
nã, reprezentând un fluture stilizat. Pandantivul
are marginile profilate, cu chenare perlate, iar în
mijloc un cap de pasãre, puternic profilat.

Analogii identice ale aplicii le-am gãsit la
Crna–Bara–Prkos, Szeged–Algyõ, Kaba. În ceea
ce priveºte analogiile pandantivului, se cunosc de
la Kecskemét, respectiv de la Klárafalva.

Dupã analiza realizatã pe aplicile cu pan-
dantiv cu motiv ornitomorf, cele de la Lopadea
Ungureascã aparþin tipului IV, ºi se încadreazã în
a doua jumãtate a secolului X.

II..55..11..44..33.. AApplliiccii ddee ccããmmããººii 
ccuu ppaannddaannttiivv ((nnuu ccuunnooaaººtteemm ffoorrmmaa)).. 
Mai sunt cunoscute aplici de cãmãºi cu

pandantiv de la Alba Iulia – Staþia de Salvare –
necr. II/mormântul 24/SV/1982. Din pãcate însã,
nu cunoaºtem nici un fel de amãnunt despre
tipul, forma piesei; tehnica în care a fost realiza-
tã, materialul din care a fost lucrat. Inventarul
asociat este alcãtuit din 8 inele de pãr, respectiv
mãrgele.
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II..55..11..55.. AApplliiccii ddee ccããmmããººii 
îînn ffoorrmmãã rreeccttaanngguullaarrãã.. 
Realizatã în tehnica turnãrii, o aplicã în

formã rectangularã, montatã cu o urechiuºã pe
cãmaºã, a fost descoperitã la Gâmbaº–Mãgura –
m. 10, în zona bazinului defunctului. S-a execu-
tat din bronz. Aplica este ajuratã în partea cen-
tralã, fiind împãrþitã în patru, fiecare redând
forma unei inimi.

Funcþia acestei piese, în aceastã formã,
nu a fost numai de a decora cãmaºa. Astfel, sin-
gura analogie exactã pentru aceastã piesã este
cunoscutã de la Kenézlõ – necr. II/m. 49(23), ca
aplicã de cizmã. Din acest mormânt cunoaºtem
alte aplici turnate, zãbalã cu psalii, scãriþã de ºa
în formã de parã, brãþãri de bandã din argint,
douã mãrgele.

Inventarul asociat al mormântului ple dea -
zã pentru datarea în prima jumãtate a secolului X.
Celelalte aplici de la încãlþãminte au analogii
identice la Tiszaeszlár–Bashalom – necr. II/m. 3.
Aici apare ca pandantiv al aplicii, deci putem data
tot din al doilea sfert al secolului al X-lea.

La aceasta se adaugã ºi analiza orizontal
-stratigraficã a necropolei, efectuatã de K.
MESTERHÁZY, în urma cãreia putem spune cã
mormântul 49 poate fi datat probabil undeva în
cadrul generaþiei a doua a defuncþilor înmormân-
taþi la Kenézlõ, ceea ce înseamnã al doilea sfert
al secolului.

Pe baza acestor consideraþii, putem data
ºi piesa noastrã concomitentã cu analogia sa de la
Kenézlõ – II/m. 49(23), mai ales cã ºi inventarul
asociat din mormântul de la Gâmbaº–Mãgura
pledeazã pentru acestã datare timpurie, adicã în
al doilea sfert al veacului.

II..66.. AApplliiccii ddee ccaaffttaann..
II..66.. AApplliiccii ddee ccaaffttaann 
îînn ffoorrmmãã rreeccttaanngguullaarrãã..
Realizate în tehnica turnãrii, aceste aplici

au forma rombicã, fiind descoperite între bazin ºi
cotul stâng. Materialul pieselor este bronz aurit
(aproape cã nu se mai vede). Aplica este ajuratã
la mijloc, în formã circularã, marginea fiind în -
groºatã. Aplica este împãrþitã în patru câmpuri,
fiecare ilustrând câte o inimã, în mijlocul cãreia

este ilustratã o semipalmetã cu trei ramuri. Cele
patru pãrþi în formã de inimã a aplicii au fost
despãrþite una de alta prin ºenþuiri, ale cãror
capete se terminã în câte o proeminenþã, ieºite la
evidenþã, în toate cele patru pãrþi. Fixarea lor pe
caftan s-a realizat prin patru gãuri, câte una la
fiecarea colþ. 

Analogiile pe care am cãutat ºi am reuºit
sã le identific nu oferã cele mai bune similitudini.
Astfel, am gãsit piese foarte apropiate realizate
prin tehnica presãrii la Tiszaeszlár– Bashalom ºi
Tiszabercel, dar la mijlocul ajurat al acestora se
observã cã au fost perlate, lucru pe care nu
observãm la Gâmbaº–Mãgura. Analogiile de la
Sándorfalva-m.16, repetã decoraþia de ºenþuire,
dar sunt perlate la mijloc în formã circularã, ºi nu
sunt ajurate, ca la Gâmbaº–Mãgura.

În câteva fraze aº discuta funcþia acestor
aplici. Autorul sãpãturilor de la Gâmbaº–Mãgura
a interpretat aplicile drept aplici de centurã,
deoarece dupã pãrerea lui au apãrut în zona bazi -
nului ºi a cotului stâng. Aceastã variantã a fost
acceptatã multã vreme, dar sãpãturile din ultima
vreme au subliniat ºi o altã posibilitate a funcþiei
acestor aplici, aceea de decorare a caftanului. ªi
noi considerãm mai oportunã aceastã posibilitate,
deoarece poziþia aplicilor în mormântul de la
Gâmbaº–Mãgura subliniazã aceastã posibilitate. 

Aplicile în formã romboidalã sunt cunos-
cute în secolul X mai ales în zona dintre Dunãre
ºi Tisa, respectiv Tisa–Mureº–Criº, ºi sunt carac-
teristice mormintelor de femei cu un inventar
bogat. În alte zone, cum este în zona superioarã a
Tisei sau zona Câmpiei Mici (actuala parte ves-
ticã a Slovaciei ºi partea de nord-vest a Ungariei)
sunt foarte puþine descoperiri.

Cât despre încadrarea lor cronologicã,
aceste descoperiri nu pot fi încadrate ca moºteni -
rea zonei Atelcuzu. Aceste piese debuteazã aici
în Bazinul Carpatic, reflectând o nouã modã de
port feminin. Despre perioada debutului lor, nu
putem afirma lucruri foarte concrete. Portul lor
se leagã probabil de portul aplicilor cu pandantiv,
adicã de al doilea sfert al veacului. La aceste con-
cluzii ne conduc ºi analogiile menþionate. La
Sándorfalva, dupã autorul sãpãturii, nu gãsim
nici o piesã, care poate fi datat ca aparþinând
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primei generaþii. La Tiszaeszlár–Bashalom –
necr. II/m. 3 aplica apare într-o necropolã care
este datatã pentru prima jumãtate a secolului, iar
mormântul poate fi datat prin componenþa sa ca
aparþinând celei de-a doua generaþii. În acest
interval cronologic se încadreazã dupã pãrerea
noastrã ºi aplicile de la Gâmbaº–Mãgura.

II..77.. NNaassttuurrii.. 
II..77..11.. NNaassttuurrii ccuu ggrraannuullee..
Confecþionat din argint aurit, nasturele

decorat cu granule a fost descoperit la Cluj – str.
ZÁPOLYA – m. 5, pe umãrul drept al defunctei.
Pe suprafaþa butonului se întind nouã linii de
bumbi sferici, sudaþi pe buton. Numãrul de bum bi
este de 183. Pe fundul butonului a fost sudat un
bumb mai mare. Butonul mai beneficia, pe
mijlocul piesei, de o verigã circularã, prin care
piesa putea fi montatã pe caftan. 

Buton de acest tip mai este cunoscut în
Bazinul Carpatic din tezaurul de la Tokaj. Tezau-
rul se constituie din piese cumpãrate de Muzeul
Naþional Maghiar, în care au gãsit loc piese da -
tate în perioade diferite. Astfel, nici piesa noastrã
nu oferã posibilitate de datare mai precisã. Un alt
buton este cunoscut de la Irány–Esbóhalom – m.
172, de unde mai sunt cunoscute aplici cu pan-
dantiv, aplici de cãmãºi, cuþit.

Butoane de tipul celui de la Cluj – str.
ZÁPOLYA au fost descoperite într-un numãr
mult mai mare în Moravia. Astfel, asemenea
piese au fost descoperite la Pohansko, Staré Mesto.
Piese de acest gen au fost descoperite þi în Rusia.

Aceste butoane au fost datate de V.
HRUBY pentru ultimul sfert al secolului al IX-
lea, respectiv pentru începutul secolului al X-lea. 

Butoanele de la Cluj – str. ZÁPOLYA –
m. 5 ar trebui datate astfel pentru primul sfert al
secolului. Cunoscând din inventar cercei de tipul
„ciorchine”, cu o datare mai târzie, probabil ºi
butonul nostru a ajuns în pãmânt mai târziu. 

II..77..22.. BBuuttooaanneellee ssiimmppllee..
Butoanele simple sunt descoperite în cele

mai multe necropole din secolul X. Au în gene ral
corpul sferic, cu urechiuºã lunganã, care se uneº -
te cu corpul sferic printr-un gât. Existã ºi situaþii

când acesta nu poate fi observat. Descoperiri de
butoane cunoaºtem de la Blandiana-B – m. 4 (Pl.
VI.7), Gâmbaº–Mãgura – m. 10, Deva Micro 15
– m. 2–6?, Cluj – str. Pata – m. 21, Cluj – str.
ZÁPOLYA – m. 4, 7, Orãºtie – m. 4, 5, 9. Nu -
mãrul descoperirilor variazã, poate fi urmãrit de
la 1 pânã la 5. În majoritatea cazurilor au fost
realizate din bronz, doar un singur exemplar, cel
din m. 7 de la Cluj – str. ZÁPOLYA a fost con-
fecþionat din aur.

Ca ºi în alte spaþii ale Bazinului Carpa tic,
butoanele sferice sunt cunoscute în tot parcursul
secolului al X-lea ºi în Bazinul Transilvaniei. Nu
putem trage o linie cronologicã între diferitele
tipuri.

II..77..33.. ZZuurrggããllããii..
Cunoaºtem douã descoperiri din Bazinul

Transilvaniei, amândouã aparþinând tipului de
parã, ºi anume de la Alba Iulia – Staþia de Salvare
– necr. II/mormântul 7/SVI/1982 ºi Orãºtie – m.
9. În mormântul 9, probabil al unei femei, de la
Orãºtie au fost descoperite trei exemplare. Sunt
confecþionate din bronz, având urechiuºe circu-
lare, cu gât, respectiv o proeminenþã înconjurã-
toare. Corpul lor este în formã de parã, în partea
inferioarã fiind incizate linii orizontale, de care
se leagã liniile incizate vertical. În partea infe-
rioarã, pe mijloc, este o tãieturã triunghiularã.

De problema rãspândirii zurgãlãilor, pre-
cum ºi de problemele cronologice s-a ocupat B.
SZÕKE. În câteva puncte rezultatele sale au fost
modificate de L. KOVÁCS, care a realizat ºi un
repertoriu pentru spaþiul Bazinului Carpatic.
Observaþia sa privind faptul cã aceste piese au
fost folosite numai de copii, pentru  mormântul
de la Orãºtie nu este valabilã. Totodatã, cum a
demonstrat L. RÉVÉSZ, are ºi funcþia de decor a
harnaºamentului. Aceastã funcþie a avut ºi la
Humnyangeli-on (provincia Kyangsang de nord,
Coreea), unde au decorat curelele de spatã a 
calului.

Piesa în discuþie a fost un produs „inter-
contontinental”, prezenþa sa se poate documenta
în Coreea, teritoriile asiatice, Scandinavia sudicã,
regiunile baltice, teritoriile slave, ca ºi în Bazi nul
Carpatic.
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Descoperirile din Bazinul Carpatic sub-
liniazã prin inventarele asociate observaþia,
potrivit cãruia zurgãlãii nu au o relevanþã crono-
logicã deosebitã, fiind folosite pe tot parcursul
secolului al X-lea. 

II..88.. BBrrããþþããrrii..
II..88..11.. BBrrããþþããrrii bbaannddiiffoorrmmee..
Confecþionat prin turnare sau tãiere din

placã de bronz, argint, aur, acest tip de brãþarã a
fost una din piesele favorite de bijuterii ale des -
cãlecãtorilor maghiari din sec. X, fiind folosit
mai ales de indivizi cu un inventar bogat.

Exemplarele cunoscute din Bazinul
Tran silvaniei sunt cele de la Benic, respectiv de
la Gâmbaº–Mãgura – m. 10. Despre exemplarul
de la Benic nu putem spune nimic, deoarece nu
avem nici o imagine despre aceastã piesã.

Ne ocupãm mai mult de piesa de la Gâm-
baº–Mãgura. Este confecþionatã din bronz, fiind
descoperitã pe mâna dreaptã a defunctului. Este o
piesã turnatã, iar pentru fixarea pe mânã, cele
douã capete au fost perforate. Analogiile piesei,
cu capete perforate, sunt cunoscute din foarte
multe descoperiri, dintre care menþionãm cele de
la Oroszlámos, Galgóc, Szentes– Szentlászló –
m. 74, Svinice, Szentes–Nagyhegy, Karos – necr.
II/m. 45, 61, Kenézlõ–Fazekaszug – necr. I/10.
Dintre acestea cele mai multe au fost turnate, dar
existã ºi câteva exemplare, care au fost tãiate din
placã.

Aceste piese au fost datate în mare parte
în primele douã sferturi ale veacului al X-lea, dar
variantele cu decor de cercuri concentrice se
pãstreazã chiar ºi pânã în secolul XI. Brãþara din
necropola de la Gâmbaº–Mãgura se integreazã
cadrului cronologic al celorlalte piese din mor-
mânt, adicã celui de-al doilea sfert al veacului al
X-lea.

II..88..22.. BBrrããþþããrrii bbaannddiiffoorrmmee
ccuu ccaappeettee rrããssuucciittee..
Piesa din mormântul SXI/m. 12 de la

Alba Iulia – Staþie de Salvare – necr. II aparþine
tipului de brãþarã de bandã cu capete rãsucite.
Fapt uitat ºi de realizatorul repertoriului de des -
coperiri al acestor tipuri de brãþãri, acestea sunt

prezente mai ales în mormintele de femei. Pânã
acum este cunoscutã o singurã descoperire, în
care brãþara apare în inventarul unui bãrbat.
Despre sexul defunctului din  m. SXI/m. 12 de la
Alba Iulia – Staþie de Salvare – necr. II nu avem
nici un detaliu.

Pe baza cercetãrilor din ultima perioadã,
brãþãrile bandiforme cu capete rãsucite pot fi
legate mai ales de al doilea sfert al veacului X.

II..88..33.. BBrrããþþããrrii ddee ssâârrmmãã,, 
ccuu sseeccþþiiuunnee cciirrccuullaarrãã.. 
Cele mai numeroase exemplare de brãþãri

sunt cele de sârmã, cu secþiune circularã, cu ca -
pete deschise ºi uneori suprapuse. Asemenea
brãþãri sunt cunoscute de la Alba Iulia –Staþia de
Salvare – necr. II–III, Alba Iulia – str. Zlatna,
Blandiana B – m. 1, 5, 11, 13–15, Câlnic, Cluj –
str. Farkas, Cluj – str. Pata – m. 19 ºi alte mor -
minte, Deva – m. 7, Gâmbaº–Mãgura – m. 2,
Orãºtie – m. 4, 7, 8.

Aceste tipuri de piese sunt caracteristice
de obicei mormintelor simple. Aceastã constatare
este la fel de valabilã ºi pentru mormintele cu in -
ventar cu brãþarã de sârmã din Bazinul Transilva -
niei. Astfel, din toate aceste morminte nu cunoaº -
tem decât o sabie (Blandiana B – m. 11), o spadã
(Deva), iar în patru cazuri vârfuri de sãgeþi. Se
asociazã cu patru tipuri de brãþãri: la Blandiana B
– m. 11 se asociazã cu brãþarã de bandã cu capete
rãsucite, la Gâmbaº–Mãgura cu brãþãri cu capete
cu butonaº, la Blandiana B – m. 1 cu brãþãri
împletite, iar la Câlnic cu brãþãri cu capete în for -
mã animalã. Exemplarele decorate la capãt prin
incizie (Deva – m. 7 ºi Blandiana B – m. 1) pot fi
datate în a doua jumãtate a secolului, deoarece
inventarul lor asociat conþine spadã carolingianã,
respectiv brãþãri rãsucite din mai multe fire.

Aºa cum se vede din tipologia realizatã,
celelalte tipuri de brãþãri subliniazã evoluþia cro -
nologicã a acestui tip de brãþarã. Unele (cele
bandiforme) sunt purtate sigur de la începutul
secolului, altele în schimb (brãþãri rãsucite) apar
la mijlocul veacului, iarãºi altele la sfârºitul secolu-
lui (brãþãri cu capete în formã animalã). Aceste
constatãri sunt importante, deoarece pe baza ti -
po cronologiei inventarelor asociate se exclude ca
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acest tip de brãþarã sã fi apãrut în Transilvania cu
prima generaþie de descãlecãtori. De fapt, piese-
le arhaice lipsesc din mormintele, care conþin
acest tip de brãþarã, nu numai în Transilvania, ci
ºi în alte regiuni ale Bazinului Carpatic, dupã
cum reiese de altfel ºi din tabelul anexã.

Cu aceastã opinie mã raliez concepþiei lui
J. Gy. SZABÓ, conform cãreia aceste brãþãri au
fost folosite între 930–1000/1050. În schimb, L.
RÉVÉSZ considerã cã aceste tipuri de brãþãri pot
fi observate încã din mormintele primei generaþii.
Dupã pãrerea noastrã, aceste date nu sunt consis-
tente, dar mai ales nu sunt argumentate des tul de
solid. Astfel, considerãm cã aceste ti puri de
brãþãri sunt piese caracteristice pentru al doilea
sfert al secolului al X-lea (nu apar împreunã cu
piesele primei generaþii), continuând sã fie folosite
în decursul secolului, chiar ºi în secolul XI.

II..88..44.. BBrrããþþããrrii îîmmpplleettiittee 
ddiinn mmaaii mmuullttee ffiirree..
Brãþãri împletite din mai multe fire sunt

cunoscute doar în douã descoperiri: necropola III
de la Alba Iulia (fãrã sã cunoaºtem numãrul
mormintelor) ºi mormântul 1 de la Blandiana B.
Aceste piese sunt datate din a doua jumãtate a sec.
X, dar sunt folosite ºi în cursul secolului XI.

II..88..55.. BBrrããþþããrrii ttuurrnnaattee,, 
ccuu sseeccþþiiuunnee rroommbbooiiddaallãã..
Brãþãri de acest tip sunt cunoscute de la

Alba Iulia – Staþia de Salvare ºi Turda–Tündér -
hegy, iar conform cercetãrilor mai vechi, ele ca -
racterizeazã sfârºitul veacului al X-lea. Aceste
constatãri sunt confirmate parþial ºi de des -
coperirile din Bazinul Transilvaniei. Cadrul cro -
nologic al inventarului asociat de la Alba Iulia –
Staþia de Salvare subliniazã aceste consideraþii,
iar la Turda aspectul necropolei (mormintele nu au
inventar, un singur mormânt avea un inel digital
de sârmã) nu ne îngãduie sã tragem o concluzie
fermã despre cronologia internã a necropolei.

II..88..66.. BBrrããþþããrrii ccuu ccaappeettee ddee aanniimmaallee..
Acest tip de brãþarã este cunoscut dintr-o

singurã descoperire, anume de la Câlnic. Exem-
plarul uitat de KOVÁCS din repertoriul sãu tre-

buie încadrat tipului 4a. Acest subtip este datat
de acelaºi autor în secolul XI. Dupã pãrerea
noastrã însã nu se pot face deosebiri cronologice
atât de tranºante între diferitele subtipuri. Un
exemplu care priveºte subtipul, din care face
parte ºi exemplarul nostru, mormântul 90 de la
Pécs, poate fi încadrat pe baza inventarului în
secolul X, ca ºi cele de la Szekszárd, Vrsac. Tot -
odatã, este la fel de adevãrat cã cel de la Kónya
se dateazã fãrã îndoialã în secolul XI. Putem
spune cã nu se poate abandona ideea cã vari-
antele unui tip de piesã erau cunoscute, con-
fecþionate concomitent, având în consecinþã
evoluþii concomitente. 

Exemplu la fel de con vingãtor ne oferã
cazul subtipului 2b. Astfel, descoperirea de la
Szeged–Bojárhalom poate fi datatã într-un con-
text cronologic, care este legat de al doilea sfert
al veacului al X-lea. În schimb, în mormântul 2
de la Székesfehérvár–Maroshegy, piesele din
inventar coboarã datarea în secolul XI. De fapt,
lucru constatat ºi de KOVÁCS, fiecare obiect are
o evoluþie în timp, iar în cazul aceluiaºi tip este
foarte greu de a diferenþia evo luþia cronologicã a
fiecãrui subtip.

Brãþara de la Câlnic, gãsitã fortuit împre-
unã cu o brãþarã de sârmã ºi cu un vas ceramic,
din punct de vedere tipologic apropiatã de cele de
la Alba Iulia – Staþia de Salvare – necr. III, face
parte dupã pãrerea noastrã din subtipul KOVÁCS
4a ºi se poate data la sfârºitul secolului X, respec-
tiv la începutul secolului XI. 

II..88..77.. BBrrããþþããrrii ccuu sseeccþþiiuunnee cciirrccuullaarrãã 
ººii ccaappeettee ccuu bbuuttoonnaaººee.. 
Pentru acest tip cunoaºtem o singurã des -

coperire, anume cea de la Gâmbaº–Mãgura–mor-
mântul 2. Brãþara este confecþionatã din sârmã de
bronz, cu secþiune circularã, iar capetele se ter-
minã în butonaºe. Autorul acestor rânduri cu -
noaºte o singurã analogie a acestui exemplar în
Bazinul Carpatic, ºi anume de la Ikervár – Virág
utca m. 130. Inventarul acestui mormânt se poate
înacadra în a doua jumãtate a secolului X, sau la
începutul secolului XI. De fapt, autorul sãpã-
turilor a încadrat ºi el în faza a doua a înmor-
mântãrilor.
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II..99.. IInneellee ddiiggiittaallee.. 
II..99..11.. IInneellee ddiiggiittaallee ddee ssâârrmmãã,, ddeesscchhiissee,,
ccuu sseeccþþiiuunnee cciirrccuullaarrãã..
Inele de acest tip sunt cunoscute de la

Alba Iulia – Staþia de Salvare – necr. II–III, Cluj
– str. Pata 15 (un exemplar), 19 (douã exempla -
re), 20 (douã exemplare), respectiv de la Turda–
Tündérhegy (într-un mormânt, un exemplar).
Aceste inele digitale apar din al doilea sfert al
veacului ºi vor fi folosite chiar ºi în secolul XI.

II..99..22.. IInneellee ddiiggiittaallee ddeesscchhiissee,,
bbaannddiiffoorrmmee..
Sunt cunoscute de la Alba Iulia – Staþia

de Salvare, respectiv de la Cluj – str. ZÁPOLYA
– mormântul 7 ºi 8 ºi Orãºtie–Dealul Pemilor –
mormântul 3. Este unul dintre cele mai simple
exemple de inel digital. Exemplarul de la Cluj –
str. ZÁPOLYA – mormântul  8 nu este deloc
cunoscut între antichitãþile acestei perioade. Ast-
fel, are cele douã margini îngroºate, iar pe mijloc
gãsim un decor de linii de ºiraguri. Totodatã, din
inel s-a pãstrat doar jumãtate.

Pe unele din inelele digitale de la Alba
Iulia – Staþia de Salvare observãm ornamentãri
cu linii incizate pe mijloc. Dacã exemplarul de la
Cluj – str. ZÁPOLYA nu poate fi datat cu precizie
(neavând analogie), cele de la Alba Iulia – Staþia
de Salvare pot fi datate cu siguranþã în a doua
jumãtate a secolului.  

II..99..33.. IInneellee ddiiggiittaallee ddeesscchhiissee,,
rrããssuucciittee ddiinn mmaaii mmuullttee ssâârrmmee..
Acest tip de inel este cunoscut de la Alba

Iulia – Staþia de Salvare – necr. III, din mai multe
morminte. Cercetarea dateazã folosirea acestor
inele în secolul XI, însã dupã H. CIUGUDAN
folosirea cimitirului nu depãºeºte începutul secolu-
lui, astfel cã nu este exclus ca aceste piese sã fi
cunoscut rãspândirea maximã în ultimul sfert al
veacului.

II..99..44.. IInneellee ddiiggiittaallee îînncchhiissee,,
ccuu sseeccþþiiuunnee cciirrccuullaarrãã..
ªi acest tip de inel este cunoscut de la

Alba Iulia – Staþia de Salvare, Alba Iulia – str.
Brânduºel – mormântul 21, Orãºtie–Dealul

Pemilor – mormântul 8. Ca ºi tipul anterior
amintit, dupã cercetãrile actuale trebuie datat mai
ales în prima fazã a secolului. Nu este exclus,
similar cazului anterior, apariþia anterioarã secolu-
lui XI, dat fiind faptul cã dupã sãpãtorii de la
Alba Iulia – Staþia de Salvare necropolele se ter-
minã la începutul secolului XI, iar autorii cer -
cetãrilor celorlalte necropole n-au gãsit nici un
indiciu privind datarea acestor locuri de înmor-
mântare în secolul XI.

II..99..55.. IInneellee ddiiggiittaallee ccuu mmoonnttuurraa 
ffoorrmmaattãã pprriinn rruullaarreeaa îînn ssppiirraallãã 
aa uunneeii ssâârrmmee ppoorrnniittee ddee ppee vveerriiggãã..
Acest tip de inel este cunoscut de la Alba

Iulia – Staþia de Salvare – necropola III ºi str.
Brânduºel – m. 16, respectiv Blandiana B – mor-
mântul 12. De la Alba Iulia – Staþia de Salvare
cunoaºtem trei exemplare, din trei morminte
(douã din bronz, unul din argint), respectiv de la
Blandiana B – mormântul 12. Atât cronologia
internã a necropolelor, cât ºi analogiile de la
Dolny Peter, Sered – necropola II, plaseazã aces-
te piese în a doua jumãtate a secolului X.

II..99..66.. IInneellee ddiiggiittaallee oorrnnaammeennttaattee 
ccuu ggrraannuullaaþþiiii..
Confecþionat din sârmã de argint, cu trei

granule mici sudate pe verigã, un exemplar al aces-
tui tip este cunoscut din mormântul 22 de la Alba
Iulia – str. Brânduºel. Acest tip de inel este datat în
a doua jumãtate a secolului X, având analogii în
Câmpia Micã, ca de exemplu la Chotin.

II..99..77.. IInneellee ccuu cchhaattoonn..
Inele cu chaton sunt cunoscute de la Alba

Iulia – Staþia de Salvare – necropola III, Deva
Micro 15–?, Orãºtie–Dealul Pemilor – mormân-
tul 8 (un exemplar) ºi 9 (douã exemplare), Vur-
pãr. Pe baza caracteristicilor observate, le-am
grupat în mai multe subtipuri:

II..99..77..11..IInneellee ccuu cchhaattoonn aassccuuþþiitt..
Este cunoscut din mormântul 9 de la

Orãºtie–Dealul Pemilor. Chatonul este alungit,
ieºind din suprafaþa verigii. Din profil are formã
romboidalã. Secþiunea verigii este semiovoidalã.
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Foarte apropiatã de piesa noastrã este cea de la
Oroszlámos. Le putem data în a doua jumãtate a
secolului X.

II..99..77..22.. IInneellee ccuu cchhaattoonn rreeccttaanngguullaarr 
ssaauu oovvooiiddaall..
Varianta I. Este cunoscutã din mormântul

8 ºi 9 de la Orãºtie–Dealul Pemilor. Chatonul are
formã rectangularã ºi iese din suprafaþa verigii.
Veriga are secþiune semiovalã. Pe suprafaþa cha-
tonului se observã ornamente de cercuri. 

Varianta II. Chaton ovoidal au inelele de
la Alba Iulia – Staþia de Salvare – necropola III,
res pectiv dintr-un mormânt de femeie de la Deva
Micro 15. Decorul lor este o floare cu patru pe -
tale, incizatã. Acest decor este cunoscut pe spaþii
mari, din vestul Bazinului Carpatic (Majs) ºi din
Banat (Deszk) pânã la cursul inferior al Dunãrii
(Dinogetia).

II..99..77..33.. IInneell ccuu cchhaattoonn 
rreeccttaanngguullaarr cciirrccuullaarr..
Cunoaºtem o singurã descoperire de

acest tip, ºi anume cea de la Alba Iulia – Staþia de
Salvare – necropola III. Decorul este foarte in -
teresant: o cruce pe chaton, realizatã prin sco-
birea pãrþii celeilalte a suprafeþei chatonului.
Piesa, ca ºi alte descoperiri, atestã influenþa
bizantinã în spaþiul Bazinului Transilvaniei în a
doua jumãtate a secolului al X-lea.

II..99..88.. IInneell ccuu ccaabbooººoonn..
Inel cu chaton, în care a fost montatã o pia-

trã semipreþioasã, este cunoscut de la Blandiana B –
mormântul 1. Descoperiri de acstfel de piese sunt
cunoscute în zona Balcanilor, ºi anume de la Vuko-
var de exemplu. Pe baza inventarului asociat aceste
exemplare se dateazã la mijlocul veacului.

II..1100.. PPllããccuuþþee ddee ccoossttuumm.. 
Plãcuþe de costum au fost descoperite la

Cluj – str. ZÁPOLYA – mormântul 3, 4, 7. În
mor mântul 3, aparþinând unui copil, aceste
plãcuþe de argint sunt cunoscute din zona gâtului;
în mormântul 4 asemenea benzi de argint sunt
cunoscute în zona încheieturii mâinilor ºi din
zona gleznelor (una dintre ele a conservat res-
turile de piele de la caftan); iar în cazul mormân-

tului 7 cunoaºtem din zona încheieturii mâinii
stângi ºi din zona ambelor tibii de asemenea
benzi de plãcuþe din argint. Din zona bazinului
cunoaºtem o bandã lungã de argint având la am -
bele capete cârligi. 

Din mormântul 10 de la Gâmbaº–Mãgu-
ra este cunoscutã din zona gãtului o plãcuþã din
bronz ºi alte trei plãcuþe (de formã rectangulare)
din plumb. Plãcuþa cu numãrul 28 a fost orna-
mentatã cu cerculeþe.

La Orãºtie–Dealul Pemilor X/2 – mor-
mântul 7 o plãcuþã din argint aurit, fragmentatã a
fost descoperitã pe lângã tâmpla stângã a defunc-
tului.

Dacã funcþia benzilor de plãcuþe de la
Cluj – str. ZÁPOLYA se leagã de costum, fiind
montate pe mâneca acestuia, pe brâu sau pe pan-
taloni, funcþia celorlalte descoperiri nu se cu -
noaºte cu atâta precizie. Plãcuþele de la Gâmbaº–
Mãgura puteau fi legate în pãr, iar cea de la
Orãºtie au fost folosite foarte probabil pe cãciulã. 

Bande de plãcuþe din aur, argint sau
bronz, uneori chiar ºi din plumb sunt cunoscute
în foarte multe contexte databile în secolul X din
Bazinul Carpatic. Dupã unii au avut rolul de a
ornamenta costumul mortuar, dar mult mai credi-
bil este funcþia lor practicã deoarece aceste
plãcuþe se gãsesc în zona mâinilor, gleznelor, sau
dupã dovada exemplarului de la Cluj – str.
ZÁPOLYA – mormântul 7 în zona bazinului,
având ºi cârlige. Funcþia lor practicã ni se pare ºi
nouã cea mai veridicã.

În ceea ce priveºte datarea cronologicã a
acestor plãcuþe, ni se pare cã cele de la Cluj – str.
ZÁPOLYA pot fi datate în primele douã sferturi
ale veacului X. Acest obicei poate fi observat ºi
în cazul mormintelor de la Krylos, din secolul
IX, iar mai târziu în tot spaþiul cucerit de ma -
ghiari în secolul X. Originile asiatice ale acestui
mod de decorare însã ni se par cele mai veridice.

Celelalte plãcuþe par sã aparþinã la o altã
modã, deoarece acestea nu sunt bande, ci plãcuþe
mici, decorate cu crestãturi în forme concentrice.
Restrângerea datãrii în cazul acestor piese este
imposibil de realizat, doar inventarul asociat al
mormintelor oferã date mai semnificative. Ast-
fel, socotim cã pe baza inventarului de la Gâm-
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baº–Mãgura-mormântul 10, aceastã variantã de
plãcuþã poate fi datatã în primele douã sferturi ale
veacului al X-lea, gãsind analogii bune cu
plãcuþele din plumb de la Tímár-mormântul 8.
Plãcuþa de la Orãºtie se poate data în a doua
jumãtate a secolului X, pe baza inventarului aso-
ciat al mormântului, dar ºi a cronologiei in terne a
necropolei.

IIII.. CCeennttuurraa..
IIII..11.. CCeennttuurraa ccuu aapplliiccii..
Centurile decorate cu aplici sunt cunos-

cute din spaþiul Bazinului Transilvaniei de la
Alba Iulia – Staþia de Salvare – necropola II –
mor mântul 15/SVII/1981 ºi altele, Cluj – str.
Pata – mormântul 25, Cluj – str. ZÁPOLYA –
mormântul 1, Deva Micro 15. Din pãcate, apli-
cile de decorare a centurii sunt publicate doar de
la Cluj – str. ZÁPOLYA. Despre celelalte des -
coperiri avem doar menþiuni sau informaþii per-
sonale nerelevante. Prin urmare, suntem con-
strânºi sã ne limitãm doar la prezentarea des -
coperirilor de la Cluj – str. ZÁPOLYA, mormân-
tul 1. În  mormântul 1 de la Cluj – str. ZÁPOLYA
a fost descoperitã o centurã decoratã cu numai 7
aplici, iar în cazul celorlalte descoperiri doar de
la Alba Iulia – Staþia de Salvare ºi de la Deva
ºtim cã au fost descoperite „o serie” ºi respectiv
„câteva” aplici.

Despre aspectul formei, tehnicii ºi al
materialului dispunem de informaþii doar de la
Cluj – str. ZÁPOLYA – mormântul 1, aici însã
avem o serie de informaþii. Astfel, aplicile au
forme pentagonale, fiind aºezate între bazinul ºi
antebraþul defunctului ºi au fost realizate prin
turnare din argint, iar suprafaþa lor a fost auritã.
Ornamentarea constã din linii incizate. Aceste
linii ºerpuiesc în stil meandric, întruchipând un
motiv vegetal. Aplicile sunt de mãrimi diferite:
patru dintre ele sunt mai înguste, iar alte trei sunt
mai late.

Analogii pânã la identitate ale acestor
piese gãsim la Sered – necropola I – mormântul
1/58, iar motivele ornamentale ale aplicilor se
regãsesc de trei ori pe aplicile de la Kenézlõ –
necropola II, mormântul 42. Din punct de vedere
al formei ºi într-o mai micã mãsurã a ornamen-

taþiei, aplicile de la Cluj se aseamãnã tot cu apli-
cile de la Szolnok–Strázsahalom.

Din punct de vedere cronologic, aplicile
de centurã din mormântul 1 de la Cluj – str.
ZÁPOLYA sunt destul de greu de încadrat. Aºa
cum menþioneazã Cs. BÁLINT, analogiile aces-
tor aplici le gãsim în Ucraina ºi se leagã de
grupul descoperirilor maghiare timpurii.

Problema datãrii inventarului acestui
mormânt este una complicatã de prezenþa unui
tip de scãriþã (doar RÉVÉSZ a observat aceastã
problemã), aceastã scãriþã se încadreazã în gene -
ral în cea de-a doua jumãtate a secolului al X-lea,
în timp ce toate celelalte aplici provin din con-
texte, care se situeazã în prima jumãtate a ace -
luiaºi secol. Datarea propusã  de noi ar fi în cel
de-al doilea sfert al secolului, ºi se bazeazã pe
urmãtoarea argumentaþie:

1. Mormântul respectiv este singura des -
coperire din spaþiul Bazinului Carpatic unde scã -
riþa trapezoidalã se asociazã cu centura decoratã
cu aplici.

2. Ne aflãm în faþa uneia dintre foarte
puþinele descoperiri, în care scãriþa trapezoidalã
se asociazã cu sabia.

3. Inventarul celorlalte morminte impune
datarea acestui mormânt, dacã nu în primul sfert,
cel puþin (dar dupã pãrerea noastrã sigur) în al
doilea sfert al secolului.

4. Analogiile aplicii pledeazã la fel pen-
tru o datare asemãnãtoare. Astfel, necropolele de
la Kenézlõ, Sered, respectiv  mormântul de la
Szolnok–Strázsahalom cu greu ar putea fi datate
la mijlocul sau în a doua jumãtate a veacului X.

Astfel, începutul folosirii aplicilor de
cen turã îl concepem la sfârºitul secolului IX,
aceste piese continuând a fi purtate pânã în anii
’30–40 ai veacului X. Piesele de la Cluj – str.
ZÁPOLYA decorate cu motive vegetale ºi forme
pentagonale ilustreazã probabil faza târzie a
folosirii acestui tip de aplici. 

În ceea ce priveºte centurile decorate cu
aplici din alte necropole din Bazinul Transil-
vaniei, în lipsa unor datelor concludente nu am
putea formula decât ipoteze riscante. Având în
vedere cã dispunem de unele date referitoare la
inventarul acestor morminte, putem accepta re -
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zultatele de pânã acum ale cercetãrilor privind
cronologia folosirii acestor piese.

Obiceiul de a purta centurã a fost cunos-
cut mai ales în primele douã sferturi ale veacului
al X-lea, fiind probabil un însemn de rang, ºi
având în vedere unele date interesante despre
necropole, la care se adaugã ºi informaþii scrise,
potrivit cãrora centura putea simboliza un statut
moºtenit. Astfel,  mormântul 25 de la Cluj – str.
Pata mai conþinea sabie, geantã decoratã cu aplici,
aplici de harnaºament, scãriþe de ºa în formã de
parã, zãbalã ºi resturile calului. Mormintele de la
Alba Iulia – Staþia de Salvare – necropola II (nu
ºtim câte morminte) atestã obiceiul înmormân-
tãrii cu cal. La Deva Micro – 15 cunoaºtem ritul
înmormântãrii cu cal, vârfuri de sãgeþi ºi resturile
arcului, motiv pentru care am încadrat în grupa
VII a mormintelor cu aplici.

Din aceste date reiese clar cã aceste mor -
minte trebuie datate în prima jumãtate a se co lului
X. Excepþie fac mormintele de la Deva, deoarece
în inventarul lor apare ºi spada (mormântul 7),
care determinã coborârea datãrii necropolei spre
mijlocul sau a doua jumãtate a veacului. Astfel,
putem spune cã din acest punct de vedere sin-
cronizarea dintre spaþiul transilvã nean, ºi cele-
lalte regiuni ale Bazinului Carpatic se documen -
teazã din nou, prin folosirea conco mitentã a unei
piese, care oferea individului nu numai simbolul
rangului sãu în structura politicã a vremii, dar ºi
un aspect estetic extrem de plãcut ºi de adorat.

IIII..22..11.. CCaattaarraammeellee îînn ffoorrmmãã ddee lliirrãã..
Cataramele în formã de „lirã” au benefi-

ciat de o preocupare intensã din partea literaturii
de specialitate. Sunt catarame simple, realizate în
tehnica turnãrii, constând din douã verigi ovale,
cu secþiune circularã sau ovalã. Pe veriga a doua,
a cãrei barã este dreaptã, observãm douã monturi,
care ies în relief. 

Cataramele în formã de lirã au fost folo site
mai ales la închiderea centurii, dar au cunoscut ºi
alte funcþii, de aceea de cataramã de har naºament,
sau la diferite accesorii ale armamentului, precum
tolba de sãgeþi. În cazul unora s-a pãstrat cu spinul
(Cluj – str. ZÁPOLYA – mormântul 1 – una dintre
ele, Blandiana A – mormântul 2), dar în alte cazuri

cataramele nici nu au avut probabil spin. În Bazi -
nul Transilvaniei, ca piese de centurã, sunt cunos-
cute din mormintele de la Alba Iulia – str. Brân-
duºel – mormântul 16, Blandiana A – mormântul 2
Cluj – str. Pata – mormântul 25, Cluj – str.
ZÁPOLYA – mormântul 1. La Blandiana A – mor-
mântul 2, douã dintre aceste piese erau folosite
drept catarame de harnaºament.

Cataramele în formã de lirã, aºa cum am
amintit, au cunoscut o preocupare specialã.
Aces  te studii ne scutesc de a mai efectua o anali -
zã particularã. Totuºi, consider cã trebuie sã
amintesc rezultatele acestor investigaþii. Acest
tip de cataramã apare în Bazinul Carpatic odatã
cu descãlecarea maghiarã; înainte catarame de
acest tip nu cunoaºtem. Cataramele trebuiesc pla -
sate într-un interval cronologic mult mai larg,
deoarece acest tip de cataramã originar din Altai
ºi Siberia occidentalã este cunoscut în Bazinul
Transilvaniei chiar pânã în secolul XII. Toate
exemplarele din Bazinul Transilvaniei aparþin
variantei A, propusã de RÉVÉSZ, care aminteºte
31 de descoperiri aparþinând acestei variante, cu
datare largã, pânã în secolul XI–XII. La materi-
alele strânse mai adaugãm descoperirile de la
Magyarhomorog–Kónyadomb – mormântul 24 ºi
de la Timiºoara–Cioreni.

IIII..22..22.. CCaattaarraammeellee ddee ffoorrmmãã 
rreeccttaanngguullaarrãã..
Cataramele de formã rectangularã sunt

cunoscute de la Blandiana B – mormântul 4 ºi de
la Gâmbaº–Mãgura – mormântul 3. Varianta de
la Blandiana este mai rotunjitã, iar cea de la
Gâmbaº avea bare drepte. Cronologic, aceste ca -
tarame nu pot fi încadrate într-un context perio -
dic mai restrâns. Dupã cum am vãzut, avem
foarte puþine morminte, care conþin catarame.
Este clar, dupã pãrerea noastrã, cã numãrul mic
de catarame cunoscute pânã la ora actualã este un
semn cã centura nu a fost prins totdeauna cu
cataramã, ci a avut un alt mod de prindere.

IIIIII.. AArrmmaammeennttuull.. 
IIIIII..11.. SSaabbiiaa.. 
Cea mai importantã armã folositã în lupta

corp la corp a fost sabia. Lama sãbiilor din seco -
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lul X. este uºor curbatã, în partea superioarã fiind
tocitã pe o parte, iar în partea inferioarã, în ulti-
ma treime pe ambele pãrþi ale lamei. Muchia
lamei iese din câmpul lamei. Astfel, în cazul unei
lovituri greºite lama trasã înapoi poate rãni ad -
versarul sau calul acestuia prin partea exterioarã
ascuþitã.

În general, pe rãdãcina îngroºatã a lamei
se monteazã gardã în formã de barcã, ale cãrei
capete se înclinã spre lamã. Capetele gãrzii se
ter minã în butonaºe sferice, se aseamãnã cu gar -
da spadelor, ori pãrþile laterale sunt drepte teite.
Pe partea de mijloc garda este ornamentatã cu o
monturã în formã de piramidã. De obicei, garda
este realizatã din fier, bronz, dar sunt cazuri, în
care este realizatã din argint. Suprafaþa îi este îm -
podobitã cu încrustaþii de argint sau bronz.

Lama continuã prin mânerul îngust forjat
în lamã. Este montat cu douã plãci din lemn, pen-
tru mânuirea mai bunã a armei. Mânerul ºi
muchia (elmann) sabiei se regãsesc pe acelaºi
câmp geometric, în consecinþã sabia se putea fo -
losi nu numai pentru tãieturã, dar ºi pentru
împungere.

Pe capãtul mânerului se montezã butonul
de mâner, iar pe ultima parte a mânerului o rozetã
în formã de „þepi”, pentru sprijinirea degetelor în
luptã. Existã ºi sãbii, care în loc de rozetele
amintite au „inele de mâner” în formã hexago-
nalã. Trebuie amintit cã în aceste cazuri avem în
faþã exemplarele cele mai somptuoase cunoscute
din secolul X din spaþiul Bazinului Carpatic,
fiind vorba de adevãrate piese de artã.

Sabia a fost pusã în teacã realizatã din
douã plãci, urmãrind linia lamei. La capãtul aces-
tor plãci a fost montatã buterola din metal preþios. 

Sabia s-a legat de centurã prin atârnã-
toare de diferite forme, care se grupeazã în patru
tipuri, fiind realizate din fier, argint, aur, ºi care
sunt fixate pe gura tecii sabiei, respectiv pe par -
tea de mijloc.

Sãbiile din Bazinul Transilvaniei sunt
cunoscute de la Blandiana B – mormântul 11;
Cluj – str. Pata – mormântul 4, 25 ºi dupã unele
informaþii încã una sau douã sãbii; Cluj – str.
ZÁPOLYA – mormântul 1, 4, 6, 10; Gâmbaº–
Mãgura – mormântul 1, 5–9? 

Din sabia din mormântul 11 de la Blandi-
ana B s-a pãstrat doar un fragment al lamei,
partea de „elmann”, puternic curbat. Analogia sa
se cunoaºte de la Beregszász – mormântul 2. 

Sãbiile din mormântul 4 ºi 25 de la Cluj –
str. Pata au forme asemãnãtoare cu sãbiile din
mormintele 6 ºi 10 de la Cluj – str. ZÁPOLYA, care
vor fi prezentate mai târziu. Pe lama sabiei R. R.
HEITEL a observat decoraþie de sârmã din argint.

Din sabia din  mormântul 1 de la Cluj – str.
ZÁPOLYA s-a pãstrat doar mânerul curbat ºi
atârnãtoarele. Foarte prost s-a pãstrat ºi sabia din
mormântul 4. Astfel, mânerul a fost fragmentat, iar
din gardã s-a pãstrat doar partea dreaptã. Butonaºul
se observã clar. Lama este curbatã foarte puþin,
dupã I. KOVÁCS „elmann”-ul se observã foarte
clar pe lama sabiei. Sabia din  mormântul 6 prezin-
tã unele caracteristici interesante. Pãstrat în stare
foarte bunã, mânerul curbat corespunzãtor benefi-
ciazã de un butonaº cilind ric de fier. Analogiile se
cunosc de la Zemplén (butonul din A), Karos –
necr. II/11 (argint), Miskolc-Repülõtér – mormân-
tul 5, Cluj – str. ZÁPOLYA – mormântul 6, Ti -
szavasvári– Aranykerti tábla – mormântul 1,
Földeák (fier), Nemesócsa – mormântul 9, Szabad-
kígyós–Pálliget – mormântul 1 (bronz). Lama este
mult mai puternic curbatã decât în cazul anterior.

Sabia din mormântul 10 ilustreazã ace-
leaºi aspecte. Mânerul este curbat, cu garda încli-
natã spre lamã ºi cu capetele terminate în bu -
tonaºe. Lama este la fel de curbatã ca în cazul
sabiei din mormântul 6. Pe lamã se pãstreazã ur -
me ale lemnului tecii. Dimensiunile sabiei sunt:
lg.: 81 cm.; lg. m.: 7,8 cm.; lg. gr.: 7,6 cm.; lþ.
am.: 3 cm.; lþ. gr.: 1,7 cm.

Sabia din mormântul 1 de la Gâmbaº este
diferitã de ultimele tipuri. Astfel, mânerul frag-
mentat nu pãstreazã arcuirea menþionatã, iar
elmannul lamei este foarte greu de observat, mo -
tiv pentru care HEITEL a încadrat-o în categoria
spadelor cu mâner de sãbii. 

Dupã pãrerea noastrã însã nu putem vor -
bi de spadã cu mâner de sabie din douã motive:

1. Lama spadelor este în general între
4,5–6 cm, iar lama sabiei de la Gâmbaº are 3 cm.

2. ROSKA a observat clar elmannul pe
partea inferioarã a lamei.
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Nu avem nici o informaþie despre sabia
din mormântul 5–9?, nici despre sabia de la Târgu
Secuiesc, pe care o includem doar ipotetic în analiza
noastrã. Pe baza acestor informaþii în Bazinul
Transilvaniei putem distinge trei tipuri de sãbii:

Tipul A are mâner ºi lamã curbatã. Aces-
tui tip aparþin sãbiile de la Cluj – str. Pata – mor-
mântul 4 ºi 25, respectiv din mormintele 6 ºi 10
de la Cluj – str. ZÁPOLYA. Acest tip este cel mai
folosit în tot arealul Bazinului Carpatic.

Tipul B are elmann puternic curbat. Cu -
noaºtem o singurã descoperire, ºi anume cea de
la Blandiana B – mormântul 11.

Tipul C beneficiazã de mâner ºi lamã
foarte puþin ºi „discret” curbatã, aceastã arcuire
aproape cã nu se observã. Exemplarele acestui
tip se cunosc de la Cluj – str. ZÁPOLYA – mor-
mântul 4, respectiv de la Gâmbaº – mormântul 1.

În lipsa informaþiilor nu avem posibili-
tate de încadrare pentru sãbiile din mormântul
5–9? de la Gâmbaº, respectiv pentru cel de la
Târgu Secuiesc. 

Din punct de vedere al tipologiei gãrzi -
lor, exemplarele din Bazinul Transilvaniei se
încadreazã în tipul de gardã cu capete în buto -
naºe, din profil în formã de barcã.

În câteva cuvinte se cuvine tratatã ºi
prob lema datãrii acestor arme de lovit, despre
care avem foarte multe informaþii scrise. Tipo -
cronologia inventarului asociat al mormintelor,
din care cunoaºtem sãbii, subliniazã datarea lor
în prima jumãtate a secolului X.

Astfel, cea mai timpurie descoperire ni se
pare cea din mormântul 10 de la Cluj – str.
ZÁPOLYA, în care, pe lângã aplicile presate de
costum, este cunoscutã ºi atârnãtoarea de tolbã
de arc de tip foarte arhaic. Analogiile identice ale
piesei se gãsesc în Orient. 

Mormintele 4 ºi 6 de la Cluj – str.
ZÁPOLYA, mormântul 25 de la Cluj – str. Pata
se încadreazã în primul sfert al secolului X.
Ultimul are aplici de harnaºament în formã de
frunzã, de genul cunoscut de la Karos – necr.
II/mormântul 29.

Pe de altã parte, mormântul 11 de la
Blan diana B, respectiv mormântul 4 de la Cluj –
str. Pata ºi mormântul 1 – Cluj – str. ZÁPOLYA

se încad reazã în cel de-al doilea sfert al secolului,
pe baza tipocronologiei inventarului (brãþarã de
sârmã cu capete rãsucite, scãriþã trapezoidalã) ca
ºi pe baza elementelor rituale (sicriu).

Astfel, în linii mari mormintele cu sãbii
se încadreazã în cronologia acceptatã privind fo -
lo sirea sãbiilor, respectiv punerea lor în mor -
minte în Bazinul Carpatic. Este vorba de primele
douã sferturi ale secolului X.

Sãbiile au fost schimbate cu spade înce -
pând cu al doilea sfert al secolului X. Probabil,
mai existau detaºamente, care utilizau acest tip
de armã ºi în secolul XI, dar folosirea spadei a
devenit dominantã.

IIIIII..22.. SSppaaddaa.. 
Celãlalt tip de armã folosit în lupta corp

la corp este spada. Diferã de sabie atât prin forma
sa, cât ºi din punct de vedere al utilizãrii sale în
consecinþã.

În cazul spadelor atât mânerul, cât ºi
lama este dreaptã. Lama este ascuþitã pe ambele
tãiºuri pe toatã lungimea sa, putând fi folosit la
despicat, dar deloc pentru împuns.

Descoperirile de spade din Bazinul Tran-
silvaniei sunt cunoscute de la Alba Iulia, Deva –
Micro 15 – mormântul 7, Dej, Ernei, Moreºti,
Sfântu Gheorghe–Eprestetõ. Mai avem o piesã
de la o spadã, ºi anume buterola de la Alba Iulia.

Spada de la Alba Iulia a fost descoperitã
dupã unele informaþii în malul Mureºului ºi apare
în inventarul lui CSERNI din 1905. Publicarea
spadei s-a fãcut de R. R. HEITEL. Fiind prezen-
tatã în mod corespunzãtor de regretatul cercetã-
tor, nu mai reluãm subiectul. 

Spadele de la Ernei ºi Moreºti, ca ºi gar -
da de spadã de la Dej sunt de asemenea des -
coperiri fortuite.

O singurã spadã se cunoaºte din necropolã,
cea de la Deva. Astfel, din  mormântul 7 de la
Deva, în afarã de spadã s-a descris inel de pãr,
brãþarã de sârmã, scãriþe trapezoidale, mormântul
încadrându-se perfect în categoria mormintelor,
care au ca inventar spada.

Mult mai greu de interpretat rãmâne situ-
aþia de la Sfântu Gheorghe–Eprestetõ. Aici, pe
lângã resturile calului, vârf de lance, vârf de sã -
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geþi, resturile tolbei a fost descoperitã o spadã
bizantinã. Datarea lui A. KISS ni se pare cea mai
veridicã: acest tip de spadã este folosit în secolele
IX–XI, prin urmare arma aparþine ori secolului
IX, ori sfârºitului secolului X, ori începutului
secolului XI.

A rãmas de discutat buterola de la Alba
Iulia. Piesa a fost realizatã prin turnare, este din
bronz, de bunã calitate. Marginile superioare au
fost decorate pe douã registre ce se unesc pe axul
median, iar marginile inferioare ale registrelor
sunt marcate de câte un ºirag „perlat”. Elementul
de „coronament”, care suprapune registrele deco -
rative pe axul median s-a rupt din vechi. Partea
inferioarã a buterolei este decoratã cu motiv pal-
metiform compozit, foarte bine executat, la vâr-
ful piesei aflându-se un buton.

Analogiile identice ale buterolei se cu -
nosc de la Beszterec–Gyalaptanya unde apare o
spadã de tip S PETERSEN, respectiv inele de
pãr, verigã de tolbã, vârf de sãgeþi, scãriþe
trapezoidale. Aceluiaºi cerc aparþine ºi butero-
la din mormântul 33 de la Székesfehérvár–
Demkóhegy.

Pe baza tipocronologiei inventarului
mor mântului de la Beszterec, cât ºi din punct de
vedere a tipocronologiei internaþionale a spadei
de tip S, buterola de la Alba Iulia  poate fi datatã
pentru a doua jumãtate a secolului X. 

Fiind un obiect de import, buterola a fost
supusã unor discuþii lungi privind locul lui de
confecþionare. Interpretarea este problematicã
din cauza faptului cã elementele de decor de pe
buterolã atestã ºi influenþe orientale (motivul pal-
metiform). 

În schimb, sunt cunoscute un numãr im -
portant de buterole de la coastele baltice spre
sud, sud-vest, sud-est, de sorginte scandinavicã.
Totodatã, nu putem neglija nici posibilitatea originii
bizantine, având în vedere relaþiile bune ale teri-
toriilor cucerite de maghiari în secolul X cu
lumea bizantinã, care la rândul ei cunoºtea influ-
enþã varegã.

Astfel, putem spune numai atât cã acest
tip de buterolã poate fi datat în a doua jumãtate a
secolului X, în concordanþã cu buterolele cu
motiv palmetiform din spaþiul baltic.

Tipurile de spade din Bazinul Carpatic
aparþin diferitelor tipuri de spade PETERSEN.
Analiza realizatã pe spaþiul german de A.
GEIBIG a reliefat cã existã o variantã mult mai
mare de spade decât cea cunoscutã în vremea lui
PETERSEN, ceea ce ar impune trecerea la sis-
temul tipologic realizat de arheologul german.
Totuºi,  cei mai mulþi specialiºti folosind pânã
astãzi sistemul lui PETERSEN, suntem nevoiþi ºi
noi sã utilizãm tipologia veche, urmând sã
încadrãm descoperirile din Bazinul Transilvaniei
în sistemul realizat de arheologul din Neumün-
ster într-un studiu viitor.

Astfel, spadele de la Alba Iulia, respectiv
de la Ernei se încadreazã în tipul X ºi se dateazã
în a doua jumãtate a secolului X, sau la începutul
secolului XI. Pentru acest tip avem numeroase
analogii în Bazinul Carpatic. 

Spada de la Moreºti se încadreazã în tipul
H. Analogiile sale în Bazinul Carpatic sunt cu -
noscute de la Beregszász, Kajárpéc, Nyíregyhá -
za–Pereshalom, Hajdúdorog, Pécs–Magyar ürög
(?). Acest tip de spadã se dateazã mai strict decât
cele de tip X, în a doua jumãtate a secolului X.

Garda de spadã descoperitã la Dej apar þine
tipului S. Analogiile noastre din Bazinul Carpatic
sunt cunoscute de la Beszterec–Gyalaptanya, Szé -
kesfehérvár–Demkóhegy, Szob–Kiserdõ.

Spada de la Sfântu Gheorghe–Eprestetõ,
aºa cum am mai menþionat, aparþine cercului de
spade bizantine descoperite în Bazinul Carpatic.
Dacã aparþine secolului X (ºi cu multã ºansã),
atestã fãrã îndoialã legãtura directã cu spaþiul
bizantin. Spadã bizantinã mai este cunoscutã de
la Kunágota – mormântul 1.

Am lãsat la urmã discuþia privind spada
de la Deva. Chiar dacã aceasta a fost descoperitã
în cadrul unei necropole, nepublicarea întregului
material a determinat discuþii fãrã rezultat. Ast-
fel, publicaþia apãrutã, care discutã problema
spadei, în afara de unele aprecieri, care leagã
acest tip de spadã de analogiile sale din Occident
(din punct de vedere al tipologiei), nu numai cã
nu discutã deloc contextul, în care a apãrut spada,
ci dã informaþii greºite. Astfel, dupã K. Z. PIN-
TER mormântul cu spadã a apãrut împreunã cu
un mormânt având în inventar un inel de pãr, în
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contradicþie cu situaþia realã. Din necropolã cu -
noaºtem încã 6 morminte, cu înmormântare cu
cal, resturile tolbei, centura cu aplici, plãselele de
os de la arc, inel cu chaton, vârfuri de sãgeþi.

Mormântul a fost datat de PINTER la în -
ceputul secolului XI, presupunându-i o legãturã
de campania militarã a lui Sfântul ªtefan. Singu-
ra problemã este cã toate mormintele nu pot fi
interpretate ca victime ale unei bãtãlii, deoarece
inventarul diferã din punct de vedere tipocrono-
logic, iar indivizii înmormântaþi nu sunt decât în
parte de sex masculin. Avem ºi femei (2), respec-
tiv un copil înmormântat. 

Revenind la problema spadei, este clar cã
acest tip de spadã aparþine veacurilor X–XI. Dar
aceasta nu înseamnã cã trebuie legatã neapãrat
de secolul XI. Contextul cronologic intern al
nec ropolei, cât ºi analogiile spadei subliniazã
aceas tã constatare. Astfel, mormântul (2–6?) cu
centura cu aplici, plãselele de os de la arc, vârfuri
de sãgeþi, resturile calului pot fi legate cu greu de
secolul XI, ca ºi individul înmormântat cu topor
baltag, din mormântul 1.

Nici cronologia spadei nu trebuie restrân-
sã pentru secolul XI, deoarece unele analogii din
spaþiul Occidental sunt datate la fel în secolul X,
ca ºi numeroase fresce din lumea germanã în
perioada lui Otto al III-lea.

Din punct de vedere tipologic, PINTER a
calificat-o drept o spadã cu buton lenticular, iar
HEITEL a încadrat-o în categoria spadelor de tip
X. Dupã pãrerea noastrã este o variantã a spade-
lor de tip X, pe care A. GEIBIG a denumit-o tipul
combinat 13 varianta III, ºi pe care a datat-o în a
doua jumãtate a secolului X, pentru care avem
exemple din Stade, dar ºi din alte locuri. Ana -
logiile nu intrã prin urmare în contradicþie cu pã -
rerea noastrã, spadele de tipul celui de la Deva
pot fi datate ºi în secolul X.

Astfel, spada de la Deva, atât pe baza
încadrãrii sale dupã PETERSEN, respectiv
GEIBIG, dar ºi mai important, din punct de ve -
dere al cronologiei interne a necropolei, aparþine
secolului X, mai precis celei de-a doua jumãtãþi a
acestuia.

În general, spadele din orizontul funerar
maghiar sunt datate în a doua jumãtate a secolului

X, reprezentând o nouã epocã, în care cavaleria
uºoarã maghiarã devine o cavalerie „intermedi-
arã”, adicã una echipatã cu spade ºi lãnci, de
tradiþie occidentalã, purtând scãriþe trapezoidale
cu butonaºe, dar pãstrând arma, care a creat renu-
mele lor în prima parte a secolului: arcul reflex.

IIIIII..33.. TTooppoorruull.. 
Folosite tot în lupta corp la corp, topoa -

rele sunt cunoscute în descoperirile din Bazinul
Transilvaniei de la Alba Iulia – Staþia de Salvare
– necropola II–III patru exemplare (câte douã
exemplare în fiecare necropolã), Alba Iulia –
palatul APOR, Cluj – str. Pata – mormântul 15,
Deva – mormântul 1, Gâmbaº – mormântul 3 ºi
5–9?.

Aceste topoare pot fi încadrate în douã
tipuri:

I. Topoarele-baltag sunt dotate cu douã
braþe. Primul este reprezentat de lamã în formã
triunghiularã, care de la ºtiubei se continuã 
într-un braþ cu secþiune dreptunghiularã, având în
cazul variantei a II-a un butonaº romboidal.

Pe baza acestei consideraþii am încadrat
topoarele cunoscute în Bazinul Transilvaniei în
douã subtipuri:

1. Varianta A, cu braþ simplu, cu secþiune
dreptunghiularã, este atestatã la Alba Iulia (toate
exemplarele), Deva.

2. Variantei B îi aparþine exemplarul din
mormântul 5–9? de la Gâmbaº.

Acest tip de topor este cunoscut de-a lun-
gul secolului al X-lea, dar mai ales în prima
jumãtate a acestuia. Se cunosc numeroase exem-
plare, la care noi mai adãugãm exemplarele de la
Karos – necropola II–III, respectiv de la Irány–
Esbóhalom, Timiºoara–Cioreni – mormântul B.

II. Celãlalt tip de topor este toporul sim-
plu. Este cunoscut de la Cluj – str. Pata – mor-
mântul 15, Gâmbaº – mormântul 3, Orãºtie – m.
19. (Conferinþa de la Alba Iulia. Mulþumim pen-
tru informaþii domnilor Karl Zeno PINTER ºi
Ioan ÞIPLIC.)

În contradicþie cu alte tipuri de topoare,
acesta este imposibil de datat mai exact în interi-
orul secolului X, de aceea trebuie legat de con-
textul cronologiei interne a necropolei.
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IIIIII..44.. LLaanncceeaa..
Lãncile sunt reprezentate de exemplarele

de la Eresteghin ºi Sfântu Gheorghe–Eprestetõ. 
Din punct de vedere tipologic lancea de

la Eresteghin se încadreazã în categoria „lãncilor
normande”. Lama se aseamãnã cu forma frunzii,
iar ºtiubeiul este la început îngust, dupã care se
lãþeºte. Asemenea lãnci sunt cunoscute la Törtel
ºi Budapesta–Dunameder, respectiv un exemplar
din Institutul de Arheologie. Se integreazã cercu-
lui de obiecte de import scandinavic sau putea fi
imitat.

În cazul exemplarului de la Eresteghin
trebuie sã menþionãm cã în inventarul asociat al
mormântului cunoaºtem ºi o scãriþã trapezoidalã
cu butonaºe, care poate fi datat la sfârºitul seco -
lului X.

Despre exemplarul de la Sfântu Gheor -
ghe–Eprestetõ nu putem afirma din pãcate nimic.
Dupã unele consideraþii, era de fapt suliþã. 

Trebuie amintitã contradicþia dintre iz -
voa rele literare ºi cele arheologice. Astfel,
izvoarele literare descriu armata maghiarã ca
una, care folosea lancea. În schimb, din înmor-
mântãri cunoaºtem un numãr foarte mic de lãnci.

Contradicþia dintre izvoarele literare ºi
arheologice a fost desfiinþatã de L. KOVÁCS.
Bazându-se pe o bazã documentarã de etnologie,
etnografie, izvoare scrise, legende, a reuºit sã de -
monstreze cã aceastã armã nu a ajuns în groapa
mormântului deoarece în cadrul ritualului de
înmormântare a fost împunsã în pãmântul gropii.
Rãmâne însã întrebarea cum interpretãm situaþii -
le, în care a fost depusã totuºi în groapã? Astfel
de situaþii sunt ºi cele din Bazinul Transilvaniei.
Neavând bazã documentarã, deocamdatã nu
putem rãspunde la întrebare. 

IIIIII..55.. AArrccuull.. 
Confecþionatã în mai multe luni (4–5),

aceastã armã a fost realizatã cu o muncã de o pre-
cizitate de invidiat. De cele douã capete din os au
fost legate braþe de arc, în marea majoritate a
cazurilor executate din lemn de paltin. Aceste
braþe au fost legate ºi lipite de  mâner. Tot de
mâner au fost legate ºi lipite, pe ambele pãrþi ale
sale, plãcuþe de os. Pe braþele arcului au fost lipi -

te ºi tendoanele cerbului, pe partea care viza
þinta, iar pe partea opusã plãcuþe de corn, cu clei
de peºte. Capetele arcului au fost legate tot cu
plãcuþe de os, pe care s-au tãiat locuri pentru
atârnarea corzii. Odatã dezlegatã coarda la una
din capete, arcul a luat forma de „C” întors.
Arcul perioadei descãlecãrii era de cca. 110–120
cm lungime, ºi putea fi folosit cu precizie la o
distanþã de 60–70 m.

Din aceastã armã foarte periculoasã rã -
mân de obicei plãcile mânerului ºi plãselele celor
douã capete de arc.

Din Bazinul Transilvaniei cunoaºtem
des coperiri de acest gen de la Alba Iulia (câteva
morminte), Cluj – str. Pata (din patru morminte
cel puþin), Cluj – str. ZÁPOLYA – mormântul 8,
Deva Micro 15 – mormântul 2–6?.

Din pãcate, doar de la Cluj – str.
ZÁPOLYA – mormântul 8 avem informaþii
despre funcþia acestor plãsele. Din mormântul
reprodus 8 cunoaºtem o plãsea de la capãtul arcu-
lui, fiind în partea inferioarã mai latã, având ºi un
loc pentru agãþarea coardei. Aceastã parte este
fragmentatã. Partea superioarã a piesei este mai
îngustã, fiind rotunjitã.

Prezenþa arcurilor poate fi constatatã în
mormintele maghiare de-a lungul secolului X,
dar în unele regiuni sunt prezente ºi în secolul
XI. Mai puþin însã în Bazinul Transilvaniei.

IIIIII..66.. TToollbbaa ppeennttrruu aarrcc îînnccoorrddaatt.. 
Forma tolbei urmãreºte forma arcului

încordat. Lãþimea piesei este de 20–23 cm la
gurã, lungimea tolbei este de 60 cm. Astfel, în
tolbã încãpea probabil jumãtatea arcului. 

Confecþionatã din piele, era legatã pe
par tea stângã a luptãtorului, cu ajutorul a douã
curele, una mai lungã, pentru ca arcul sã se de -
plaseze spre spate sau spre faþã. Prin aceastã
pozi þie nu împiedica miºcarea cãlãreþului.

Din aceastã piesã ne-au rãmas doar atâr -
nãtoarele (de cele mai multe ori), ºi de foarte
puþine ori aplicile când aceste tolbe au fost împo -
dobite cu aplici (de câteva ori cu simbolul solar).
Mormintele respective sunt cele mai fastuoase
din Bazinul Carpatic, iar aceste piese erau în -
semne de rang.
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În cazul nostru, singura piesã care atestã
tolba de arc, este cunoscutã de la Cluj – str.
ZÁPOLYA – mormântul 10. Atârnãtoarea de la
Cluj – str. ZÁPOLYA – mormântul 10 fiind reali -
zatã în tehnica turnãrii, are formã trapezoidalã,
fiind ajuratã pe mijlocul pãrþii superioare. Partea
superioarã este puþin rotunjitã, ajurarea este
aproape ovalã. Decorul piesei este realizat prin
încrustaþii ºi gravare, redând forma unor inde.
Fãrã îndoialã, avem în faþã motivul vegetal bine-
cunoscut în arta orientalã. Nu se observã decorul
palmetiform (care apare pe piesele de la Karos). 

Analogii de atârnãtoare de tolbã de arc
cunoaºtem de la Karos–Eperjesszög – necropola
I/mormântul 1, necr. II/mormântul 52, 60, necr.
III/mormântul 11, Nesvady – mormântul 2. Nu
este sigur: Sárospatak–Baksahomok, Sóshar-
tyán–Murárhegy, Sorokpolány – Berekalja, Sza-
káld–Mulatódomb, Tiszalök–Kisfástanya, Bezdéd
– mormântul 16, Nagymágocs–Mágocs-ér.

Aºa cum se vede, resturile tolbei pentru
arc încordat sunt cunoscute în regiunile Bazinu-
lui Carpatic. Doar douã sunt în poziþie secundarã,
celelalte au fost folosite probabil cu acest scop.
Le observãm o concentrare în zona Tisei Supe-
rioare, dar avem exemplare ºi din zona Câmpiei
Mici (Nesvady), din zona Nógrádului (Sóshar-
tyán–Murahegy), ca ºi din zona Câmpiei Tisa
(Nagymágocs–Mágocs-ér).

Cronologic, aceste exemplare (nu cele
folosite în poziþie secundarã) se dateazã în primul
sfert al secolului.

Piesa de la Cluj – str. ZÁPOLYA nu are
analogie în zonele Bazinului Carpatic, cunoaº -
tem analogii în schimb din zonele îndepãrtate ale
Cernigovului, de la Tabaevka. Aceastã legãturã
tipologicã ºi tehnicã directã cu spaþiul oriental ne
îngãduie o datare la începutul secolului X. Piesa
aceasta este foarte importantã deoarece, ca ºi alte
descoperiri din necropola amintitã, ne leagã de
stepele orientale, erau confecþionate probabil
într-un atelier din Orient.

IIIIII..77.. TToollbbaa ddee ssããggeeþþii..
Vârfurile de sãgeþi au fost þinute în tolbã,

care în partea de sus (la gurã) avea secþiune se -
micircularã, iar la fund una ovalã sau tot semicir-

cularã. În general au fost confecþionate din piele
sau lemn. Capacul era din scândurã, iar gura tol-
bei a fost încadrat de ambele pãrþi de douã plã -
cuþe de os denumite „gulere”. Capacul ºi gulerele
au fost de multe ori decorate cu aplici. Pe partea
de sus a tolbei a fost montatã o structurã din mai
multe beþe fixatoare, care în ultima treime a pãrþii
de sus se îngusteazã ºi se uneºte cu bandajul de
sus de la gâtul tolbei.

Pe bãþul din partea dreapta, în zona gâtu-
lui tolbei, a fost formatã atârnãtoare. Bandajul
din fier de la fundul tolbei a fost montat pe tolbã
prin intermediul cuiºoarelor.

Partea lateralã a tolbei putea fi probabil
deschis, deoarece vârfurile de sãgeþi s-ar fi fragmen-
tat în cazul în care ar fi fost depuse în gura tolbei.

Tolba a fost legatã de partea dreaptã a cã -
lãreþului, în poziþie înclinatã. Tot un rol de atâr -
nare aveau ºi distribuitorii de bronz, cu trei ºpiþe.

Din Bazinul Transilvaniei cunoaºtem
fragmente de tolbã de la Alba Iulia – Staþia de
Salvare – necropola II–III; Blandiana A – mor-
mântul 2; Blandiana B – mormântul 11; Cluj –
str. Pata (din 12 morminte, dintr-un mormânt
cunoaºtem ºi distribuitorii de curele cu trei ºpiþe);
Cluj – str. ZÁPOLYA – mormântul 4, 6, 8, 10;
Deva Micro 15 – mormântul 2–6?, 7.

La Alba Iulia – Staþia de Salvare – ne -
cropola II–III au fost sesizate mai multe mormin -
te cu resturile tolbei. Din pãcate nu cunoaºtem
dacât menþiuni.

De la Blandiana A – mormântul 2 cu noaº -
tem resturile structurii de fier a tolbei, douã beþe
fixatoare, care începeau probabil de la gât. Aces-
te patru obiecte au fost descoperite în zona ba -
zinu lui, unite douã câte douã prin nituri la capete,
având resturi de lemn ºi textile putrezite la capete.

De la Blandiana B – mormântul 11 sunt
cunoscute beþe fixatoare ale tolbei, precum ºi
atârnãtoarele. Se pare cã bandajul de fier provine
de la fundul tolbei. Aceste resturi de tolbã au fost
descoperite în zona labei piciorului stâng.

De la Cluj – str. Pata cunoaºtem resturi
de tolbã din 12 morminte. Într-un mormânt, care
a apãrut cu prilejul primei sãpãturi (primele 9
morminte) cunoaºtem distribuitoare de curele cu
trei ºpiþe.
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De la Cluj – str. ZÁPOLYA – mormântul
4 poate fi reconstituitã toatã tolba. Astfel, res-
turile acesteia au apãrut de la genunchiul stâng
pânã la cot. Beþele tolbei se întind de la genunchi
pânã pe partea superioarã a femurului. Puþin mai
jos apare atârnãtoarea în formã triunghiularã,
ajuratã pe partea superioarã, care este rotunjitã.
În zona femurului a apãrut bandajul de fier al
pãrþii superioare a tolbei. Tot din zona aceasta
provin mai multe catarame ale tolbei. 

Din mormântul 6 al acestei necropole
pro vin resturi de tolbã, care apar lângã zona pi -
ciorului drept. Partea superioarã a tolbei începe
din partea de mijloc a femurului, continuând pânã
la capãtul tibiei. Foarte interesant cã din zona
pãrþii stângi a pieptului cunoaºtem un bãþ de fier.

Din  mormântul  reconstituit 8 cunoaºtem
alte resturi ale tolbei. Astfel, apar douã beþe fixa-
toare ale tolbei, respectiv bandajul de fier. Câte-
va catarame puteau sã aparþinã tolbei, dar ºi altor
arme, dispãrute. 

În mormântul 10, pe partea stângã a de -
functului, în zona bazinului ºi a femurului cu -
noaºtem doar fragmente de fier, respectiv de lemn.

De la Deva Micro 15 cunoaºtem resturi
de tolbã din mormântul 2–6?, respectiv 7. Din
mormântul 2–6? cunoaºtem resturile de fier ale
tolbei, beþele fixatoare, iar din mormântul 7 doar
un fragment de fier din structura tolbei. 

Tolbele sunt cunoscute din morminte de-
a lungul secolului al X-lea, ºi în unele regiuni pot
fi surprinse chiar ºi în secolul XI. În Bazinul
Transilvaniei nu le mai putem documenta dupã
încadrarea regiunii în structura regatului ungar.

IIIIII..88.. VVâârrffuurrii ddee ssããggeeþþii.. 
Una din cele mai numeroase piese de ar -

mament cunoscute din mormintele secolului X
sunt vârfurile de sãgeþi. Sunt cunoscute aproape
din toate necropolele cercetate corespunzãtor. În
Bazinul Transilvaniei insuficienþa publicaþiei nu
ne îngãduie din pãcate sã realizãm o tipologie pe
tot materialul descoperit. Am încercat sã integ rãm
descoperirile de aici în descoperirile din Ba zinul
Carpatic. 

1. Tipul deltoid cu vârf de tãiere scurtã se
caracterizeazã prin muchie triunghiularã scurtã.

Asemenea tipuri de vârfuri de sãgeþi au fost
descoperite la Blandiana B – mormântul 4 (patru
exemplare descoperite în zona bazinului), mor-
mântul 11 (un exemplar de acest tip din zona
labei piciorului stâng), la Cluj – str. Pata – mor-
mântul 16 (sub umãrul stâng) ºi 20 (la genunchiul
stâng) – câte un exemplar, Cluj – str. ZÁPOLYA
– mormântul 4 (douã exemplare) în tolba, care a
fost depusã pe partea stângã a defunctului, mor-
mântul 10 (trei exemplare) pe lângã partea stângã
a bazinului, în tolbã; Deva Micro 15 – mormân-
tul 7 (trei exemplare); Gâmbaº–Mãgura – mor-
mântul 1 (un exemplar); Orãºtie–Dealul Pemilor
X/2 – mormântul 6 (trei exemplare din zona
humerusului stâng), mormântul 7 (un exemplar
din mâna dreaptã).

O variantã a acestui tip cunoaºtem de la
Cluj – str. ZÁPOLYA – mormântul 4. Muchia
lamei a fost perforatã, realizându-se patru ori-
ficii, în formã romboidalã. Rostul acestora era
fãrã îndoialã aceea de prindere a unor materiale
inflamante. 

2. Celãlalt tip este cel deltoid cu vârf de
tãiere lungã, are muchia triunghiularã lungã, dep -
lasând aproape de pedunculul vârfului de
sãgeatã. Exemplare cunoscute din Bazinul Tran-
silvaniei sunt de la Deva Micro 15 – mormântul
7 (un exemplar); Gâmbaº-mormântul 1 (un
exemplar din partea stângã a defunctului);
Orãºtie–Dealul Pemilor X/2 – mormântul 6 (un
exemplar din zona humerusului stâng).

3. Al treilea tip este cel romboidal unde
vârful are formã romboidalã, cele douã pãrþi ale
formelor triunghiulare fiind simetrice. Exem-
plarele cunoscute din Bazinul Transilvaniei:
Blandiana – B – mormântul 2 (un exemplar din
groapa mormântului deranjat), mormântul 11 (un
exemplar din zona labei piciorului stâng); Cluj –
str. ZÁPOLYA – mormântul 4 (douã exemplare
împreunã cu alte tipuri din tolba depusã lângã
partea stângã a defunctului), mormântul 10 (un
vârf de sãgeatã romboidal, tot în tolbã, pe partea
stângã a defunctului); Deva Micro 15 – mormân-
tul 2–6? (vârfuri de sãgeatã romboidale), ºi 7
(douã exemplare); Gâmbaº–Mãgura – mormân-
tul 1 (un exemplar din partea stângã a defunctu-
lui), mormântul 4 („câteva” exemplare mai sus
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de ºold), mormântul 5–9? (7 vârfuri de sãgeatã
romboidale pe lângã umãrul drept); Orãºtie–
Dealul Pemilor – mormântul 2 (douã exemplare
din zona genunchiul drept), mormântul 6 (un
exemplar din zona humerusului stâng), mormân-
tul 7 (trei exemplare din mâna dreaptã).

4. Un alt tip de sãgeatã este cea în formã
de frunzã. Au fost descoperite la Blandiana B –
mormântul 15 (un exemplar din zona vârfului
labelor picioarelor), Deva Micro – 15 – mormân-
tul 7 (un exemplar), Orãºtie–Dealul Pemilor –
mormântul 7 (un exemplar din mâna dreaptã).

5. Ultimul tip este cel denumit coadã de rân-
dunicã. Sunt cunoscute de la Cluj – str. ZÁPOLYA –
mormântul 4 (un exemplar împreunã cu alte tipuri
din tolba depusã lângã partea stângã a defunctului);
Deva Micro – 15 – mormântul 2–6? (un exemplar).

La celelalte vârfuri de sãgeþi, cunoscute
din alte descoperiri, din cauza nepublicãrii mate-
rialului nu cunoaºtem forma. Acestea sunt: Alba
Iulia – str. Brânduºel – mormântul 6, Alba Iulia –
Staþia de Salvare – necropola II–III, Cetea, Cluj
– str. Pata, Gâmbaº-mormântul 3, Oiejdea,
Poiana Aiudului, Sfântu Gheorghe–Eprestetõ.

Din cauza deteriorãrii, n-am putut stabili
tipul vârfului de sãgeatã din mormintele de la
Gâmbaº-1(un exemplar). 

Vârfurile de sãgeþi din secolul X nu pot fi
încadrate cronologic dupã tipuri. Cele mai multe
dintre ele (deltoide, romboidale) apar în desco -
peririle funerare odatã cu secolul X, fiind aduse
din Orient. Ritul funerar de depunere a vârfurilor
de sãgeþi nu se sfârºeºte definitiv cu adoptarea
creºtinismului, în multe regiuni acest obicei
poate fi observat ºi în secolul XI.

IIVV.. UUnneellttee 
IV.1. Cuþitaºe. Cuþitaºele sunt cunoscute

în mai multe morminte din Bazinul Transilvaniei.
Sunt realizate din fier având mâner îngust îmbrã-
cat cu douã plãci de lemn, care fiind material
perisabil, nu s-a mai pãstrat. Cunoaºtem ºi mâ -
nere din os.

La Alba Iulia – str.Brânduºel, mormântul
6, cuþitul a fost descoperit în palma mâinii drepte.
În mormântul 7 cuþitul a apãrut în zona tibiilor, iar
în cazul mormântului 17 poziþia cuþitaºului nu este

menþionatã. Cuþite s-au mai descoperit la Alba
Iulia – Staþia de Salvare – necropolele II–III (nu
cunoaºtem numãrul cuþitaºelor). În mormântul 11
de la Blandiana B, fragmente de fier pro venind de
la cuþit au fost descoperite lângã partea inferioarã
a coapsei, iar din mormântul 15 în zona bazinului.
În necropola de la Cluj – str. Pata un cuþit din fier
este cunoscut din mormântul 15 unde a apãrut
între femure, un altul din mormântul 16 a fost
depus în exteriorul femurului stâng, iar în mor-
mântul 19 cuþitul era aºezat în mâna stângã. În
cazul mormântului 20, cuþitul se afla lângã falan-
gele mâinii drepte, în exteriorul acesteia. Mor-
mântul 7 de la Deva Micro 15 avea ca singurã
piesã de inventar un cuþit. La Gâmbaº, un cuþitaº a
fost descoperit în mormântul 4, în zona ºoldului. 

Cuþitaºele sunt un element de inventar
obiºnuit al mormintelor feminine din secolul X,
ilustrând probabil practicarea anumitor îndeletni-
ciri casnice de cãtre defuncte. Ele continuã sã fie
depuse ºi în necropolele din secolul XI.

IIVV..22.. SSuullee..
În mormintele din Bazinul Carpatic sunt

cunoscute sule într-un numãr mic, provenind
numai din mormintele 4, 10 ºi 11 de la Gâmbaº–
Mãgura. În mormântul 4 sula era depusã în zona
ºoldului (nu se menþioneazã, care dintre ele), în
mormântul 10 sula din fier era þinutã în mâna
stângã, iar în cazul mormântului 11 sula a fost
aºezatã în dreapta craniului.

Sulele pot fi încadrate în douã tipuri:
I. Sula din mormântul 4 are forma lunganã, în
centrul ei nu apare monturã.
II. Sulele din mormintele 10 ºi 11 au partea cen-
tralã îngroºatã.

Ca ºi cuþitele, sulele sunt un inventar
obiº nuit în mormintele de femei, simbolizând
probabil activitãþi casnice. Totuºi, trebuie pre-
cizat faptul cã în mormântul 4 de la Gâmbaº
defunctul era bãrbat (cel puþin dupã inventar).

IIVV..33.. GGrreessiiii.. 
Gresii sunt cunoscute din mormintele de

la Alba Iulia – Staþia de Salvare – necropola
II–III, Cluj – str. Pata – mormântul 15 (gresie în
zona palmei stângi), Cluj – str. ZÁPOLYA – mor-
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mântul 4 (gresia depusã în partea dreaptã a bazi -
nului defunctului, cu vârful în jos), Deva Micro
15, mormântul 7 (gresie rectangularã), Gâmbaº,
mormântul 3 (gresia era în zona ºoldului). Piese-
le erau rectangulare în toate mormintele, cu
specificarea cã cea de la Gâmbaº este puþin mai
latã într-o parte ºi perforatã.

Gresiile depuse în mormintele din seco -
lele X simbolizeazã probabil, ca ºi în cazurile
anterioare, meseria individualã, de meºteºugar,
care avea în rândul populaþiilor de stepã un pres-
tigiu social important.

IIVV..44.. AAmmnnaarree.. 
Fiind un obiect folosibil în viaþa cotidi-

anã, amnarul este prezent în foarte multe mor -
minte de bãrbaþi. Amnare sunt cunoscute într-o
serie de necropole ale Bazinului Transilvaniei:
Alba Iulia – str. Brãnduºel – mormântul 6
(amnarul a fost descoperit în mâna dreaptã, fiind
perforat la capete); Alba Iulia – Staþia de Salvare
– necropola III (în patruzeci de morminte);
Blandiana B – mormântul 11 (un amnar frag-
mentat, pe lângã partea dreaptã a gambei supe-
rioare); Cluj – str. Pata – mormântul 15 (în zona
palmei stângi, cu o piatrã ascuþitoare); Cluj – str.
Pata – mormântul 20 (sub bazin, pe partea dreap-
tã); Cluj – str. ZÁPOLYA – mormântul 4 (dintre
sabia ºi bazin, împreunã cu gresie); Deva Micro
15 – mormântul 7 (un amnar); Gâmbaº – mor-
mântul 4 (un amnar fragmentat).

Aceste amnare aparþin aceluiaºi tip, în
formã de lirã. Fiind un obiect extrem de practic
în viaþa cotidianã, apariþia lor în morminte (mai
ales de bãrbat) nu este surprinzãtoare.

IIVV..55.. CCrreemmeennee.. 
Mormintele cu cremene au fost desco -

perite la Alba Iulia – str. Brânduºel (mormântul
6, cremene în mâna dreaptã), Alba Iulia – Staþia
de Salvare ºi Deva Micro 15 – (mormântul 7). Ca
ºi în alte morminte din Bazinul Carpatic, creme -
nele sunt prezente într-un numãr mai mic în
morminte, fapt atestat ºi în cazul descoperirilor
din Bazinul Transilvaniei.

IIVV..66.. BBrriiccee.. 
Literatura menþioneazã o singurã desco -

perire, ºi anume cea de la Alba Iulia – Staþia de
Salvare, fãrã a se preciza însã dacã piesa provine
din necropola II sau III.

VV.. PPiieessee ddee hhaarrnnaaººaammeenntt
VV..11.. AApplliiccii ddee hhaarrnnaaººaammeenntt.. 
VV..11..11.. AApplliiccii ddee hhaarrnnaaººaammeenntt 
îînn mmoorrmmiinnttee ddee bbããrrbbaaþþii.. 
Aplici de harnaºament, cu rol de decorare

a curelelor harnaºamentului, prezente mai ales în
mormintele fastuoase ale secolului X, au fost des -
coperite în Bazinul Transilvaniei în trei locuri: la
Alba Iulia – SV Cetãþii, Cluj – str. Pata, mormân-
tul 25 ºi Cluj – str. ZÁPOLYA, mormântul 11.

De la Alba Iulia – SV Cetãþii, o asemenea
aplicã provine dintr-un mormânt distrus cu prile-
jul construirii bisericii din secolul XI. Aplica a
fost confecþionatã în tehnica turnãrii, este cordi-
formã ºi concavã, având trei agãþãtori din metal
în spate. Are marginile aversului striate, iar cen-
trul încadrat este decorat cu obiºnuita semipal-
metã, simbol al artei stepelor, realizat în relief
plat. Pânã în prezent nu am reuºit sã gãsim ana -
logii ale acestei aplici. Am putut întâlni mai mul -
te analogii doar pentru decor, menþionãm câteva:
aplicile de centurã de la Kenézlõ – necropola II,
mormântul 31 ºi aplicile cu pandantiv de la
Szentes–Derékegyházoldal – mormântul 4 etc.
Din cauza naturii descoperirii funcþia sa nu
este lãmuritã, piesa putea sã fie ataºatã ºi la
centurã.

La Cluj – str. Pata, mormântul 25 sunt
cu nos cute aplici de harnaºament alãturi de sabie,
centurã decoratã cu aplici, geantã decoratã cu
aplici. Avem informaþii de aplici în formã de
frunzã, asemãnându-se foarte mult cu cele de pe
centura de la Karos – necropola II/29. Acest
lucru nu este surprinzãtor, deoarece în mormintele
de bãrbaþi aplicile de harnaºament de multe ori
sunt confun date cu aplicile de pe centurã.

Situaþia este cea mai clarã la Cluj – str.
ZÁPOLYA, mormântul 11. Deºi acest mormânt a
fost distrus ºi jefuit, s-au pãstrat totuºi câteva
aplici de harnaºament, pe care le putem încadra
în trei tipuri:

1. Prima aplicã are formã dreptunghiular
neregulatã. Din mijloc iese în relief un cerc per-
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lat, iar din mijlocul acestui cerc un semidisc.
Acest semidisc (mai bine zis un fel de bo boc)
este încadrat de douã benzi. Piesa a fost realizatã
prin turnare, din argint, ºi a fost auritã în
întregime în afarã de revers. Pânã acum nu cu -
noaºtem nici o analogie pentru aceastã piesã în
Bazinul Carpatic, analogiile ne leagã de spaþiul
oriental, mai ales de zona Minusinsk, unde este
cunoscutã de-a lungul secolelor VIII–IX.

2. Patru aplici mici gãsite în mai multe
locuri din mormânt, turnate din bronz, au formã
de frunzã pentagonalã, având pe partea supe-
rioarã o monturã. Câmpul piesei este împãrþit în
trei, cele douã pãrþi de pe partea superioarã ies în
relief. Ultima piesã are pãrþile mult scoase în
relief, având trei monturi, una în vârful piesei, iar
celelalte douã pe pãrþile laterale, la mijloc. Ast-
fel, relieful piesei este împãrþit din nou în trei
câmpuri. Dintre acestea din urmã, cele douã de
pe partea superioarã au forme sferoidale, iar
câm pul inferior este prevãzut cu motiv cordi-
form. Analogii foarte apropiate se cunosc de la
Karos – necropola I/1 (1936) ºi necropola
II/piese gãsite pe teritoriul necropolei, Nesvady.

3. Ultima aplicã descoperitã în mormân-
tul 11 de la Cluj – str. ZÁPOLYA, este cea fo -
lositã pe spalata calului. Are douã pãrþi: prima
placã (aversul) este turnatã din bronz, este auritã,
are formã de frunzã sau chiar de peºte. Reversul
este tãiat din placã din cupru. Aceastã plãcuþã a
fost montatã pe materialul din argint cu cinci
cuiºoare. Aversul iese puternic în relief, iar în
interior gãsim un zurgãlãu, probabil din motive
spirituale. Pe acea parte a piesei, în care a fost
depus zurgãlãul, se gãsesc mai multe forme de
beþiºoare verticale, care ajung pânã spre partea
inferioarã a monturii pentru zurgãlãu, acesta din
urmã fiind încadrat pe partea superioarã de o
bandã. Acest model de decorare este arhaic,
analogii de decor gãsim ºi în perioada avarã.
Perimetrul piesei este decorat cu linii incizate ºi
aurite în formã de inde, care în partea inferioarã
se unesc într-o palmetã cu trei frunze. Piesa este
de origine orientalã (zona bazinului Minusinsk),
are analogii în piesele de la Kiev – necropola de
la Desjatinaia, Tabaevka, Cernigov. Asemenea
piese sunt cunoscute, într-un numãr mai mic, ºi

de pe teritoriul culturii Saltovo–Maiaþk. În Bazinul
Carpatic analogii de aplicã cu zurgãlãu se cunosc
de la Balatonszemes, Budapest–Farkasrét, Karos
– necropola II/mormântul 52, Zemplin ºi dintr-un
loc necunoscut din Ungaria. Foarte important este
faptul cã aceste descoperiri sunt atribuite toate,
atât pe baza analizei tipocronologice a pieselor,
cât ºi cu ajutorul paleoserologiei ºi antropologiei,
primei generaþii de descã lecã tori. Prin urmare,
putem caracteriza aplica drept o pie sã adusã în
Bazinul Carpatic de prima generaþie de descãlecã-
tori. Piesa de la Cluj – str. ZÁPOLYA – mormân-
tul 11 aparþine ºi ea acestui tip.

Aplica cu zurgãlãu, care decora cureaua
de la spalatul calului, de la Cluj – str. ZÁPOLYA
– mormântul 11, este mult mai arhaicã din punct
de vedere al decorului pe piesã decât celelalte
piese, având cele mai bune analogii în sec. IX, în
bazinul Minusinsk. Dupã pãrerea noastrã, pie sa în
discuþie este cea mai veche din seria acestor piese,
ajunse dealtfel foarte rar în Bazinul Carpatic.

VV..11..22.. AApplliiccii ddee hhaarrnnaaººaammeenntt
îînn mmoorrmmiinnttee ddee ffeemmeeii.. 
Aplici de pe harnaºament sunt cunoscute

numai de la Benic. Denumite ºi aplici în formã
de „rozetã”, asemenea piese apar numai în mor -
minte de femei. Ultimele cercetãri au scos la
ivealã 71 de locuri în spaþiul Bazinului Carpatic
unde s-au fãcut descoperiri. Sunt datate în pri -
mele douã treimi ale secolului X. 

VV..22.. ªªaauuaa..
Resturile ºeii s-au pãstrat într-o stare

bunã în mormântul 2 de la Blandiana A. Este
vorba de plãcile arcuite de fier, care îmbrãcau
marginea ºeii de lemn. În mormântul 6 de la Cluj
– str. ZÁPOLYA, KOVÁCS I. a observat unele
plãci de lemn, dar nu este cunoscut funcþia lor
exactã.

Din cauza materialului perisabil, din care
a fost realizatã, ºaua s-a pãstrat de foarte puþine
ori în mormintele descãlecãtorilor, prezenþa ei
fiind totuºi indicatã de plãcile din metale pre þi -
oase, care o decorau.
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VV..33.. ZZããbbaallee..
Zãbala constituie o piesã foarte impor-

tantã în procesul de dirijare a calului. Cu aceasta,
cãlãreþul putea sã determine calul la o vitezã mai
mare sau la o reducere a vitezei de deplasare.

Cunoscute încã din epocile preistorice,
zãbalele din Bazinul Transilvaniei se încadreazã
în trei tipuri:

II.. ZZããbbaallee ddee mmâânnjjii.. Termenul, folosit mai
ales de arheologia maghiarã, desemneazã tipul de
zãbale cu douã verigi la capãt, fiind articulatã la
mijloc. Astfel, cele douã bare au fost curbate ºi
legate unele de altele.

În cazul acestui tip de zãbalã am deosebit
douã subtipuri:

II..aa.. ZZããbbaallãã ccuu vveerriiggii llaa ccaappããtt,, ddee ddiimmeennssii--
uunnii mmaarrii. Descoperiri de acest gen se cunosc de
la Cluj – str. ZÁPOLYA – mormântul 8, 9,
Orãºtie–Dealul Pemilor – mormântul 7, Târgu
Secuiesc.

II..bb.. ZZããbbaallãã ccuu vveerriiggii llaa ccaappããtt,, ddee ddiimmeenn--
ssiiuunnii mmiiccii sunt cunoscute de la Cluj – str. Pata –
mormântul 25, Cluj – str. ZÁPOLYA – mormân-
tul 6, 10.

Nu cunoaºtem categoria zãbalei de mânz,
cunoscute de la Alba Iulia – Staþia de Salvare,
Cipãu, respectiv de la Deva Micro 15 – mormân-
tul 2–6?.

Acest tip de zãbalã este cunoscut în prin-
cipal din mormintele secolului X ºi a fost folosit
pe tot parcursul secolului ºi depus în morminte
odatã cu resturile calului. Tipul este cunoscut mai
ales în mormintele de luptãtori simpli.

IIII.. ZZããbbaallee ccuu ppssaalliiii.. Zãbalele cu psalii
sunt articulate la mijloc, ca ºi în cazul anterior,
dar la capãtul muºtiucului veriga este legatã prin
intermediul unei psalii, în cazul cãreia la mijloc
se realizeazã o monturã semicircularã sau rectan-
gularã, legând de psalie veriga, care prin curelele
permite cãlãreþului dirijarea calului.

Descoperirile din Bazinul Carpatic sunt
cunoscute de la: Alba Iulia – Staþia de Salvare –
SXXXIII, mormântul 8, respectiv de la Blandi-
ana A – mormântul 2. 

IIIIII.. ZZããbbaallee ccuu mmuuººttiiuucc ddrreepptt.. Principala
caracteristicã a acestui tip de zãbalã este bara
(muºtiucul) dreaptã, neavând articulaþie la mij -

loc. Denumitã ºi zãbalã „peceneagã”, acest tip de
piesã este cunoscut în Bazinul Transilvaniei doar
de la Orãºtie–Dealul Pemilor – mormântul 6.
Ana logiile din Bazinul Carpatic, de la Baja ºi
Sárrétudvari–Hizóföld – m. 24 sunt datate în a
doua jumãtate a secolului X.

Pânã acum I. DIENES s-a ocupat cel mai
intens de problema zãbalelor. Astfel, tipul I si III
apar mai ales în mormintele simple de luptãtori,
iar zãbalele de tipul II caracterizeazã mormintele
cu un inventar fastuos. Observaþiile lui I.
DIENES au fost întãrite ºi de cercetãrile
ultimelor desco pe riri, observându-se însã ºi
excepþii. Din punct de vedere cronologic, tipul al
II-lea poate fi datat mai ales în primele douã treimi
ale secolului X, iar tipurile I ºi III sunt folosite în
tot parcursul secolului X.

VV..44.. SSccããrriiþþeellee ddee ººaa.. 
Scãriþele de ºa au ajuns la maghiari prin

intermediul avarilor, constituind piese de harnaºa -
ment cu un rol foarte important: sprijinirea pi cio -
rului a determinat o rapiditate mai mare a cãlãreþu-
lui, dar ºi stabilitate. Totodatã, pentru stilul de
luptã nomad, piesa are o relevanþã apar te: în pro-
cesul de tragere cu arcul, rãz boi nicul se ridicã din
ºa, iar singurul sprijin pentru acesta erau scãriþele.

Scãriþele care au fost inventate în Coreea,
în secolul III, au ajuns într-un timp record sã fie
folosite de toate populaþiile din spaþiul eurasiatic.

Formele scãriþelor din secolul X sunt
extrem de variate în Bazinul Carpatic. O
asemenea bogãþie caracterizeazã ºi scãriþele din
Bazi nul Transilvaniei. Astfel, din necropolele
din Bazinul Transilvaniei cunoaºtem aproape
toate formele de scãriþe, care sunt folosite în
secolul X.

11.. TTiippuull II.. Este denumit „„ssccããrriiþþãã ssaallttoo--
vviiaannãã””. Are urechiuºã rectangularã, care la gât se
uneºte cu umãrul scãriþei. Lujerele piesei sunt
arcuite, iar talpa nu este rotundã, ci dreaptã. Se
cunoaºte o singurã descoperire din Bazinul Tran-
silvaniei, de la Alba Iulia – Staþia de Salvare –
necropola II/SXXXIII/mormântul 1.

Acest tip de scãriþe se dateazã pe baza
analizei realizate de L. RÉVÉSZ în prima jumã-
tate a secolului X.
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22.. TTiippuull IIII.. Scãriþa de acest tip are formã
de parã, cu urechiuºã rectangularã, care este
legatã de lujerele piesei printr-un gât. În contra -
dicþie cu piesa anterioarã, scãriþa de acest tip are
bare rotunde, care se unesc cu talpa semirotundã.
Aceeaºi caracteristicã apare de foarte multe ori pe
scãriþele saltoviene. Singura desco perire de acest
tip se cunoaºte de la Blandiana A – mormântul 2.

Scãriþe de acest tip cunoaºtem mai ales
din descoperirile, care sunt datate în prima jumã-
tate a secolului al X-lea.

33.. TTiippuull IIIIII.. SSccããrriiþþee ddee ffoorrmmãã oovvaallãã--
rroottuunnddãã.. Se cunosc douã variante:

Varianta A. Are formã aproape rotundã,
cu urechiuºã dreptunghiularã, care se uneºte cu
umãr fãrã gât. Descoperiri de acest tip se cunosc
de la Cluj – str. ZÁPOLYA – mormântul 6 – o
piesã, ºi poate de la Dârjiu.

Varianta B. De formã ovaloidã, are ure-
chiuºã dreptunghiularã sau rectangularã, fãrã gât,
cu bare rotunjite ºi cu talpã rotundã. Descoperiri
cunoaºtem de la Cluj – str. Pata – mormântul 25,
Cluj – str. ZÁPOLYA – mormântul 6 (o piesã), 10.

Aceste variante ale tipului al III-lea sunt
folosite în tot cursul secolului X, fiind descope -
rite alãturi de piese, care dateazã în prima jumã-
tate a secolului, dar alãturi ºi de altele, care sunt
datate în a doua jumãtate a secoulului.

44.. TTiippuull IIVV.. Un exemplar al acestui tip,
de formã intermediarã, a fost descoperit la Cluj –
str. ZÁPOLYA, în mormântul 9. Piesa are urechi-
uºã în formã „de evantai”, care se uneºte cu
umãrul prin gât. Umãrul nu este tras puternic, ci
de formã circularã, cu talpã latã ºi rotundã, având
trei nervuri. Cronologic poate fi datat probabil în
prima jumãtate a secolului X, pe baza inventaru-
lui celorlalte morminte.

55.. TTiippuull VV.. SSccããrriiþþaa ccuu uummeerree ffoorrjjaattee îînn
uurreecchhiiuuººãã este atestatã în mormântul 8 (reconsti-
tuit) de la Cluj – str. ZÁPOLYA. Aºa cum este ºi
denumit, umãrul este forjat în urechiuºã, piesa
neavând gât, iar în locul unirii lujerelor cu talpa,
se îngusteazã. Lujerele sunt plate, iar talpa este
latã de obicei, având trei nervuri. 

Aceste scãriþe sunt socotite cele mai tim-
purii din perioada descãlecãrii, fiind cunoscute
din descoperiri timpurii ale secolului.

66.. TTiippuull VVII ((îînnccrruussttaatt ccuu aarrggiinntt)).. Nu a
beneficiat nici pânã la ora actualã de o denumire
tipologicã. Are urechiuºã trapezoidalã, fiind le -
gatã fãrã gât de lujerele, care se îngusteazã în
zona de unire cu talpa. Talpa este latã, având trei
nervuri. Din Bazinul Transilvaniei o piesã de
acest gen se cunoaºte de la Cluj – str. ZÁPOLYA
– mormântul 11.

Piesa noastrã beneficiazã ºi de o altã ca -
rac teristicã foarte importantã, ºi anume de încrus -
ta rea lujerelor. Din cupru a fost tãiatã o placã, care
a fost montatã pe scãriþã prin ciocãnire, dupã care
a fost auritã. Motivele de decor sunt forme de
pere, între care s-au ciocãnit plãci de argint Acest
decor înconjoarã toatã suprafaþa aversului scãri -
þei, de la întâlnirea lujerelor cu talpa. Înainte de
ciocãnire fierul a fost incizat în mod cores punzã -
tor. Altã caracteristicã aparte este veriga din ar -
gint turnat, care a fost aurit pe suprafaþã. La
aceasta se adaugã ºi o ornamentare interesantã:
linii în zig-zag, iar dedesubt (pânã la fragmentare)
un motiv probabil vegetal, care ºerpuie dinamic
(din motivul amintit s-a pãstrat foarte puþin, din
pãcate). Reversul piesei nu este decorat.

Piesa noastrã îºi gãseºte analogii bune cu
scãriþele de la Beregszász, mormântul 2, dar
piesa identicã, atât din punct de vedere al tipului,
cât ºi din punct de vedere a decorãrii, este cea din
mormântul de „conducãtor” de la Rakamaz. O
altã scãriþã cu un decor ºi formã apropiatã pro -
vine din descoperirea fortuitã de la Balkány.
Aceste analogii subliniazã din nou legãtura foarte
apropiatã a comunitãþilor de descãlecãtori din
Transilvania cu cele de pe Tisa Superioarã.

Cronologic, piesa de la Cluj, atât din
punct de vedere al decorului arhaic al verigii,
care nu-ºi gãseºte analogiile în spaþiul Bazinului
Carpatic, cât ºi al cronologiei interne a necropo -
lei, dar potrivit ºi analogiilor, trebuie datatã ca
mãrturie a primei generaþii de descãlecãtori.

77.. TTiippuull VVIIII.. SSccããrriiþþaa îînn ffoorrmmãã ttrraappee--
zzooiiddaallãã.. Ultimul tip de scãriþã, cu care ne
ocupãm, aparþine tipului „trapezoidal”. Are ure-
chiuºã, care seamãnã cu cele cu formã de evan-
tai. Este legatã de corpul scãriþei printr-un gât, iar
umerii sunt puternic pronunþaþi. Talpa este latã,
neexistând nici o urmã de nervuri. Forma sa jus-
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tificã denumirea primitã în lumea ºtiinþei. Acest
tip de scãriþã a beneficiat de o lucrare specialã, în
care s-a demonstrat pentru aceea vreme cã tipul a
apãrut spre jumãtatea secolului, fiind folosit mai
ales în a doua jumãtate a secolului. 

Descoperiri de acest tip de scãriþã sunt
cunoscute de la Cluj – str. ZÁPOLYA – mormân-
tul 1, Deva Micro 15 – mormântul 7, Eresteghin,
Orãºtie–Dealul Pemilor – mormântul 7. 

Chiar dacã aparþin aceluiaºi tip, între pie -
sele amintite sunt totuºi deosebiri importante.
Astfel, principala caracteristicã a piesei sunt bu -
to naºele în zona dintre marginile laterale ºi talpã.
Acest aspect însã nu este de regãsit pe piesele de
la Cluj – str. ZÁPOLYA – mormântul 1, respec-
tiv în mormântul 7 de la Deva Micro 15. În
primul caz, chiar dacã are formã trapezoidalã,
marginile laterale au secþiune rotundã, neavând
butonaº în zona de contact cu talpa. Aceastã ca -
racteristicã poate fi observatã ºi pe piesa de la
Deva, doar cã acolo marginile laterale sunt plate
ºi se îngusteazã în zona de întâlnire dintre lujere
ºi talpã. 

Caracteristicile acestor piese seamãnã
mai degrabã cu tipurile de scãriþe din prima ju -
mã tate a secolului, ºi se leagã de scãriþele „cla-
sice” trapezoidale doar prin caracteristica lor de
formã trapezoidalã. Exemplarul de la Eresteghin
este una dintre ele, deoarece beneficiazã alãturi
de aceastã caracteristicã a formei, ºi de butonaºe
la capãtul marginilor laterale.

Aceste scãriþe s-au rãspândit mai ales în
rândul luptãtorilor, în a doua jumãtate a secolului
X, dar nu putem exclude cã acest tip de scãriþã ar
fi fãcut debutul în prima jumãtate a secolului X,
având în vedere formele unora dintre ele. Pe
acestea din urmã le putem socoti mai degrabã
intermediare (cele de la Cluj – str. ZÁPOLYA –
mormântul 1, Karos – necropola II/mormântul 41,
Kunágota – mormântul 1). Cea de la Cluj avea
alãturi în inventar sabia, centura cu aplici, iar cea
de la Karos sabia, împreunã cu geanta cu aplici.
Pânã atunci, acest tip de piesã a fost datat pentru
primul sfert al secolului. Acest caz aratã cât de
relativã este tipocronologia obiectelor. Trebuie
amintit to tuºi cã exemplarul de la Karos nu repro-
duce din caracteristici decât forma trapezoidalã,

putând fi folosit astfel ºi de cãlãreþul cu armament
uºor. Dupã pãrerea noastrã, acest tip de piesã nu
este atât de sigur cã a început sã fie folosit la
mijlocul veacului. S-ar putea sã fi intrat în folosinþã
deja în al doilea sfert al secolului.

Din Bazinul Transilvaniei exemplarul de
la Eresteghin este singurul „clasic”, ºi poate fi
datat la sfârºitul secolului.

VV..66.. AAllttee ppiieessee ddee hhaarrnnaaººaammeenntt.. 
VV..66..11.. DDiissttrriibbuuiittooaarreellee ddee ccuurreellee..
Distribuitoarele de curele ocupã un loc

important între piesele de harnaºament. Aseme-
nea piese sunt cunoscute pânã acum din mormân-
tul 2 de la Blandiana A, mormântul 11 de la Cluj
– str. ZÁPOLYA, respectiv avem unele informaþii
privind mormântul 25 de la Cluj – str. Pata. 

VV..66..22.. CCaattaarraammãã ddee cchhiinnggãã.. Este cunos-
cutã de la Alba Iulia – Staþia de Salvare – necro -
po la II, Blandiana A – mormântul 2 ºi Cluj – str.
Pata. Din punct de vedere al formei se încadreazã
în douã tipuri: 

1. Tipul „D”: este cunoscut de la Alba
Iulia – Staþia de Salvare SXXXIII, mormântul 8,
respectiv de la Blandiana A, mormântul 2.

2. Tipul „oval” este atestat la Alba Iulia –
Staþia de Salvare SXXXIII, mormântul 8, ºi
Blandiana A – mormântul 2.

Din pãcate, tipul cataramei de la Cluj –
str. Pata nu se cunoaºte.

VV..66..33.. CCaappeettee ddee ccuurreeaa aallee hhaammuulluuii.. Sunt
cunoscute de la Cluj – str. ZÁPOLYA, mormân-
tul 1. În Bazinul Transilvaniei nu sunt cunoscute
din alte descoperiri.

VV..66..44.. PPiieessee ddee ooss ((ccuu ffuunnccþþiiee nneeccuunnooss--
ccuuttãã)).. Între curelele din mormântul 11 (deranjat)
de la Cluj – str. ZÁPOLYA au apãrut douã piese
din os, pe una fiind incizate semne necunoscute.
Aceste semne mai apar în Bazinul Carpatic ºi la
Szeghalom, pe o zãbalã din os. 

Asemenea piese, a cãror funcþie nu pu -
tem decât sã presupunem, sunt cunoscute din
încã trei locuri din Bazinul Carpatic: Edelény–
Borsodi Földvár, Karos–necropola II, mormântul
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52 ºi Piliny–Leshegy, mormântul 4–5. Aceste
descope ri ri sunt datate în prima jumãtate a seco -
lului X, ca ºi descoperirile de la Cluj – str.
ZÁPOLYA.

VVII.. CCeerraammiiccaa..
Ceramica din Bazinul Transilvaniei poa -

te fi încadratã în douã mari grupe tipologice
I. Oale-borcan  
II. Vase de tip Cierna–Hajdúsámson.

VVII..II.. OOaallee--bboorrccaann.. Primul tip de vase este
cunoscut printr-un mare numãr de variante, dintre
care noi le amintim numai pe acelea, care au putut
fi înregistrate ºi consemnate în in ven tarele funer-
are ale epocii descãlecãtorilor maghiari:

1. Oale-borcan cu buza teºitã, umerii pu -
þin pronunþaþi, cu diametrul fundului apropiat de
cel al diametrului gurii. Pe umãr sunt incizate
linii în val, iar de la burta vasului în jos se regã -
sesc ºiruri de linii drepte. Exemplarele acestei
variante provin din urmãtoarele descoperiri:
Alba Iulia – str. Brânduºel – mormântul 9, Alba
Iulia – Staþia de Salvare (fãrã precizarea necropo -
lei II sau III) ºi Câlnic.

2. Oale-borcan cu buza puþin întoarsã, cu
umerii puþin pronunþaþi, nedecoraþi au fost
descoperite în mormintele 13 ºi 14 de la Alba
Iulia – str. Brânduºel. 

3. Oale-borcan cu buzã groasã, umerii
pronunþaþi ºi fund lat. Piesa de la Cluj – str.
ZÁPOLYA, mormântul 5, are culoare cenuºie. 

4. Oalã-borcan cu profil puternic profilat,
cu buza întoarsã spre exterior, având culoare cas-
tanie-roºcatã. S-a descoperit la Cluj – str.
ZÁPOLYA, în mormântul 3.

5. Oale-borcan cu diametrul gurii foarte
mare, ºi cu fundul foarte îngust. Umerii sunt vizibil
profilaþi, s-au descoperit la Alba Iulia – str. Brân-
duºel, mormintele 12 ºi 16, Alba Iulia – Staþia de
Salvare (fãrã precizarea necropolei II sau III).

6. Cu buze întoarse ºi puternic profilate,
cu fund mai lat decât diametrul gurii. Este deco-
ratã pe umãr, iar mai jos de burta vasului se ob -
servã douã ºiraguri de benzi, linii orizontale.
Des coperire: Alba Iulia – Staþia de Salvare –
necropola II–III.

7. Cu buzã teºitã, umerii puternic pro-
nunþaþi, cu fund foarte îngust. Descoperire: Alba
Iulia – Staþia de Salvare.

8. Cu buzã groasã, cu umãrul spre burtã
destul de puternic pronunþat, cu linii în val pe
umãr ºi cu linii orizontale pe burtã. Descoperire:
Alba Iulia – Staþia de Salvare.

Tehnica de realizare a acestor oale-bor-
can a fost cea a roatei semirapide (roata de mâ -
nã). Au culoare ori cenuºie, ori castaniu-roºcatã.
Culoarea depinde probabil ºi de arderea piesei.

Cronologic ºi chorologic specialistului îi
este aproape imposibil de a separa dife rite vari-
ante ale acestui tip. Se întind pe un spaþiu uriaº,
între spaþiul Volgãi în est ºi spaþiul german în vest.

Aceastã problemã se menþine ºi pe linie cro -
nologicã. Astfel, dupã pãrerea noastrã, între diferitele
variante nu pot fi trase linii cronologice clare.

VVII..IIII.. VVaassee ddee ttiipp „„CCiieerrnnaa––HHaajjddúússáámm--
ssoonn””.. Al doilea tip de ceramicã cunoscut din
Bazinul Transilvaniei este aºa numitul vas de tip
„Cierna–Hajdúsámson”, care are un gât lung ºi
drept, ºi aºa-numite „coaste” pe suprafaþa sa.
Gâtul care este unit cu buzele, este urmat de un
umãr profilat. Nimeni nu o pune la îndoialã
originea orientalã, central-asiaticã a aces tui tip.
Aceste vase apar în Bazinul Carpatic în secolul X,
iar singura descoperire funerarã din Bazinul Tran-
silvaniei provine dintr-un mormânt de la Alba
Iulia – Staþia de Salvare – necropola III, care se
dateazã în a doua jumãtate a secolului al X-lea, pe
baza cronologiei interne a necropolei.

VVIIII.. AAllttee oobbiieeccttee îînn mmoorrmmiinnttee..
VVIIII..11.. RReessttuurriillee ddee ggããlleeaattãã..
Bandajul de fier al gãleþii de lemn se

cunoaºte din unele mormintele din necropola de
la Cluj – str. Pata. 

Obiceiul depunerii gãleþii, cu scopul de a
înlocui ceramica, pentru depozitarea mâncãrii
sau bãuturii destinate înhumatului, este cunoscut
din perioada avarã târzie. Originea acestui obicei
rãmâne neelucidatã în continuare.

Din secolul X resturi de gãleþi mai sunt
cunoscute din mormintele. de la Dolny Peter–
Kisrét-dûlõ, Halimba–Cseres, Nitra–Zoborhegy,
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Székesfehérvár–Demkóhegy, Székesfehérvár–
Rádiótelep, Szob–Kiserdõ, Szob–Vendelin, Üllõ–
Ilona út, Veszprém–Sashegyi szõlõk, Zemplin. 

Obiceiul depunerii gãleþii caracterizeazã
atât mormintele de bãrbaþi (Dolny Peter–Kisrét
dûlõ, Székesfehérvár–Demkóhegy, Zemplin), cât
ºi cele de femei (Halimba–Cseres, Szob–
Kiserdõ, Szob–Vendelin). Nu se dateazã foarte
precis, dar probabil nu putem vorbi de practi-
carea acestui obicei înainte de primul sfert al
seco lului. 

VVIIII..22.. SSeecceerraa..
Cunoaºtem o singurã secerã, ºi anume

cea din mormântul 19, din necropola de la Cluj –
str. Pata. Piesa de fier este curbatã, având la capãt
o muchie, din care iese, prelungindu-se, mânerul
scurt. Pe acest mâner a mai fost instalat probabil
mâner de lemn. Partea interioarã are tãiº ºi spre
celãlalt capãt se lãþeºte.

Analogii de secerã cunoaºtem din între -
gul spaþiu al Bazinului Carpatic, fiind parte a
ritualului funerar în tot secolul X, dar apar exem-
plare ºi în mormintele secolului XI. 

VVIIII..33.. SScceeppttrruu.. 
Obiect necunoscut pânã acum între anti-

chitãþile secolului X, a fost descoperit la Blandi-
ana A – mormântul 2. Piesa a fost gãsitã pe bazin,
fiind confecþionatã din os, are 11,5 cm lungime ºi
lãþime de 1,5 cm. Se observã câte trei ºãnþuleþe
pe ambele suprafeþe, iar la unul din capete este
sculptat un animal, care dupã pãrerea sãpãtorului
se aseamãnã cu un elefant.

Dupã cum am amintit, acest obiect nu
este cunoscut pânã acum în contexte databile
seco lului X. În lucrarea de faþã, nu putem încer-
ca realizarea unei analize, mai ales datoritã nu -
mã rului redus de analogii provenite din regiunile
orientale. Tocmai din acest motiv, nu putem trage
multe concluzii, dar credem cã cercetãrile viitoa -
re vor trebui îndreptate spre lumea Asiei Cen-
trale, sau poate cãtre cultura Saltovo–Maiaþk.

VVIIII..44.. AAssttrraaggaallee. 
Astragale sunt cunoscute dintr-un mor-

mânt din necropola de la Alba Iulia – Staþia de

Salvare ºi din mormântul 2 de la Blandiana A, pe
lângã temporalul stâng. Din informaþiile pe care
le avem la dispoziþie, astragalele au fost folosite
în aceastã perioadã pentru joc.

În secolele VII–X s-au rãspândit pe un
spaþiu uriaº, din Altai pânã în Bazinul Carpatic.
Folosite în joc, astragalele cunosc o rãspândire
puternicã în cursul mijlociu al Volgãi, în Bulgaria
de pe Volga. Apar ºi în antichitatea nomadã din
sudul Rusiei ºi la Dunãrea de Jos, în secolele
IX–XI.

În Bazinul Carpatic apar în secolul X, ºi
pot fi legate de apariþia maghiarilor în zonã. As -
tragalele din mormântul 2 de la Blandiana A se
încadreazã în acest cerc.

Analogiile din mormintele Bazinului
Carpatic sunt cele de la Belgrad–Port, Csongrád–
Felgyõ – mormântul 37 ºi o descoperire fortuitã
din 1956, Deszk-I. Olajkút, Majs – mormântul
215, 291, 752, Nagytarcsa–Homokbánya – mor-
mântul 9, Sárbogárd–Trinkertanya – mormântul
43, Velemszentvid – mormântul 1.

Astragale sunt cunoscute ºi din aºezãrile
arpadiene timpurii. Jocurile cu astragale s-au
men þinut ºi în epoca medievalã, iar ca jocuri de
copii sunt cunoscute pânã în zilele noastre.

VVIIII..55.. GGeemmmmaa.. 
Gemã cunoaºtem din  mormântul 2 de la

Blandiana A, fiind descoperitã pe lângã mandi -
bulã. Gema este de formã ovalã, este lucratã
dintr-o piatrã semipreþioasã de culoare roºie (car-
neol). Este reprezentatã Victoria încoronând un
împãrat. Dupã pãrerea sãpãtorului, gema este de
origine romanã, din sec. II–III.

O gemã a mai fost descoperitã ºi în mor -
mân tul 56 din necropola II de la Karos, aceasta
aparþine primei generaþii de descãlecãtori maghiari.

Aceste piese au ajuns probabil în mâna
indivizilor de la Blandiana sau Karos, în împre-
jurãri necunoscute (campaniile din Italia?), fiind
purtate ca amulete sau ca decoraþii.  

VVIIII..66.. TTuubb ddiinn ttaabbllãã. 
Un tub din tablã de argint de proastã cali -

tate a fost descoperit între labele piciorului de -
functului din mormântul 2 de la Blandiana A. Nu
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cunoaºtem destinaþia piesei ºi nici analogiile sale
din Bazinul Carpatic.

VVIIII..77.. IInneell ddee ffooiiþþãã mmeettaalliiccãã,, ccuu ttrreeii oorrii--
ffiicciiii.. Un inel de foiþã metalicã, din argint de cal-
itate proastã, a fost descoperit între humerusul
stâng ºi coastele defunctului din mormântul 2 de
la Blandiana A. Piesa este prevãzutã cu trei ori-
ficii, în douã dintre ele mai pãstrându-se nituri
fine de metal, cu urme de lemn între ele. Nu
cunoaºtem destinaþia piesei ºi nici analogiile sale
din Bazinul Carpatic.
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AAzz EErrddééllyyii--mmeeddeennccee 1100.. sszzáázzaaddii
tteemmeettkkeezzééssmmeelllléékklleetteeiinneekk
ttiippoollóóggiiáájjaa 
(A tipológiáról)

Az Erdélyi-medence 10. századi anyagi
mûveltségére vonatkozó ismereteink hiányosak.
A régészeti adatok rendszerezése nélkül nem al -
kothatunk helyes képet a 10. századi magyar
hon fog lalásnak a térségre nézve olyannyira
jelentõs eseményérõl sem. Historicizáló szem-
lélet nem elégítheti ki a régészet igényeit.
Tipológiánk egy rendszeres közelítés alapozását
célozza.

TTiippoollooggyy ooff PPiieecceess 
ooff tthhee FFuunneerraall IInnvveennttoorryy 
iinn tthhee 1100tthh CCeennttuurryy ffrroomm tthhee
TTrraannssyyllvvaanniiaann BBaassiinn
(About the tipology)

Our knowledge concerning the material
culture from the Transylvanian Basin, the 10th

century, are incomplete for the time being. We
cannot have a correct view on the vast phenome-
non of the 10th century of Central Europe without
systematizing the archaeological data. This phe-
nomenon touched the region discussed as well.
This is the Hungarian conquest whose impulse is
felt in the Transylvanian region, too. The „histor-
ical” discussions don’t satisfy the needs of
archaeology. The tipology tries to found a sys-
tematic approach in this way.
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[210bis]

LLeeggeennddãã:: A. Sabie; B. Brãþãri de bandã cu capete rãsucite; C. Aplici cu motiv ornitomorf; D. Brãþãri cu capete în formã de
butonaº; E. Aplicã de cãmaºã, circularã; F. Secerã; G. Cercei de tip ciorchine, în tehnica granulãrii; H. Inel digital de sârmã,
deschis; I. Inele de tâmplã; J. Tolbã; K. Inel cu chaton; L. Scãriþe trapezoidale; M. Zãbalã;  N. Amnar; O. Inel cu chaton; 
P. Brãþarã împletitã; Q. Sãgeatã; R. Perle; S. Cuþitaº; T. Spadã; U. Inel digital cu secþiune circularã, închis; V. Butoane; 
W. Vas ceramic; X. Brãþarã cu capete de animale; Y. Scãriþe [Din greşeală, tabelul lipseşte din varianta tipărită. RReedd..].

Tabelul 1 Tipologia pieselor din inventarul funerar în secolul X din Bazinul Transilvaniei


