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HHaallllssttaatttt--kkoorrii kkee rráá mmiiaa
KKéézzddiippoollyyáánn--KKõõhháátt llee llõõ hheellyy rrõõll

(Ki vo nat)
A Kézdipolyán-Kõhát le lõ he lyet 1963 és
1967 kö zött SZÉ KELY Zol tán ku tat ta, és
több kul tú ra je len lét ét mu tat ta ki (Cso-
mortáni–Costiºa, Wietenberg, Noua, La
Tène, népvándoráskor – utób bi 6–10. szá -
zad). A le le tek át vizs gá lá sa so rán az
anyag ban most Hallstatt-kori fe ke te hor -
nyolt ke rá mi át is si ke rült azo no sí ta ni. Ez a
le lõ he lye ed dig is me ret len volt Dél ke let-
Er dély ben. Az anyag vál to za tos sá ga te le -
pü lés re utal, a leg kö ze leb bi ana ló gi ák a
Csernáton-Hegyestetõ, Te lek, Medgyes-
Vár le lõ he lyek rõl is mer tek, és a kul tú ra
fej let tebb sza ka szá ba so rol ha tók. A dol go -
zat né met nyel vû vál to za ta a Marisia év -
köny vek ben áll meg je le nés alatt.

*
Kézdiszentkereszt, más né ven Kézdi po -

lyán (Poian) a Per kõ al já ban fek szik, Kézdi -
szentlélek köz ség tõl észak ke let irány ban. A mai
köz ség köz pont hoz tar to zó ha tár észa ki ré szén, a
Bélafalva fe lé ve ze tõ út mel lett emel ke dik a Kõ hát
ne vû domb. Ez alatt fo lyik el a Te lek-pa tak, mely -
nek ma gas bal part ján a hatvanas évek ben a meg -
mun kált te rü le tek rõl ré gé sze ti anya got je lez tek. 

1963-ban egy hi te le sí tõ ása tást vég zett itt
SZÉ KELYZoltán,1 ame lyet 1964 és 1967 közt na -
gyobb mé re tû ré gé sze ti fel tá rás követett.2 Az ása -
tá sok alap ján meg ál la pí tot ta, hogy a le lõ hely már
a kö zép sõ bronz kor ban is la kott volt. Ta lál tak itt
egy a Csomortáni- (Costiºa-) kul tú rá ba be so rol ha -
tó gyer mek sírt, mel lék le te ként egy kis mé re tû tál-
lal,3 va la mint a Wietenberg-kultúrára jel lem zõ
szór vá nyos ke rá mia tö re dé ket. Ezt kö ve tõ en a
Noua-kultúra hor do zói te le pül tek meg itt, me lyet a
ke rá mia jel leg ze tes sé gei, va la mint a Wietenberg

cse re pek je len lé te alap ján a kul tú ra ko rai fej lõ dé si
sza ka szá ba so rolt a kutató.4 Ugyan itt a bronz kor
idõ szak ára kel tez he tõ há zat is ta lál tak, ame lyet va -
ló szí nû leg a Noua-megtelepedésnek tu laj do nít ha -
tunk. Ezt kö ve tõ en (a szak iro da lom sze rint) a dák
né pes ség te le pe dett meg a le lõ he lyen, mely nek
anya gá ban a ré gész ko rai vas kor ból örök lött „ar -
cha i kus” be ha tá so kat fi gyelt meg.5 Eb bõl a kor ból
szár ma zik egy föld be mé lyí tett la kás is.6 A te le pet
a nép ván dor lás idõ sza ká ban lak ták új ra, elõbb a
6–8. századok,7 majd a 9–10. szá za dok folyamán,8

több la kó göd röt is si ke rült fel tár ni eb bõl a kor ból. 
A ré gé sze ti anyag át né zé se köz ben vi -

szont egy ér tel mû en a ko ra  vas kor ra da tál ha tó ke -
rá mia anyag ke rült elõ. Er rõl nem tesz em lí tést a
Kovászna me gyei ré gé sze ti repertórium,9 és
SZÉ KELY Zol tán is csak egyet len he lyen, fél
mon dat ban em lí ti ezt a tényt.10 In do kolt nak tart -
juk te hát a ke rá mia anyag be mu ta tá sát, an nál is
in kább, mert a ko ra  vas ko ri le lõ he lyek so rá ban
új, ko ráb ban nem is mert le lõ hely rõl van szó.

A ré gé sze ti ása tá sok so rán a ko ra  vas kor
idõ szak ára kel tez he tõ önál ló ré te get nem si ke rült
meg fi gyel ni. En nek el le né re meg pró bál tam mi nél
több ada tot össze gyûj te ni a kér dé ses anyag ról.

El sõ sor ban a lel tár könyv be jegy zé se it
néz tem át, de ezek rend sze rint nem tar tal maz tak
olyan in for má ci ót, ame lyek hasz nál ha tók let tek
vol na. Fel tûnt vi szont, hogy na gyon sok ke rá -
mia tö re dék a gö dör la ká sok anya gá val együtt van
be lel tá roz va, mint be lõ lük szár ma zó anyag. En -
nek lo gi kus ma gya rá za ta az le het, hogy a nép -
vándorláskori göd rök át vág ták a ko ra vas ko ri „ré -
te get”, amely nek anya ga vissza ke rült a gö dör be,
és ezt a hely szí nen nem tud ták el kü lö ní te ni. Az
anya got szel vé nyek re szét rak va meg fi gyel tem,
hogy azok ki zá ró lag a le lõ hely egy meg ha tá ro -
zott ré szé bõl szár maz nak, pon to sab ban a 4–9.,
va la mint a 13–18. szel vé nyek bõl. Az ada to kat
tér kép re ve tít ve ki de rült, hogy a vas ko ri te le pü lés
nem ter jedt ki a le lõ hely egé szé re (1. áb ra).

A szá mom ra el ér he tõ 1967-es ása tá si
nap ló sem tar tal ma zott olyan in for má ci ót, amely -
nek alap ján pon to sab ban tud nánk kö vet kez tet ni a
vas ko ri meg te le pe dés he lyé re. Több al ka lom mal
em lí tést tesz vi szont ko ra  vas ko ri, hor nyo lás sal
dí szí tett ke rá mia tö re dé kek rõl, ame lyek a már
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em lí tett szel vé nyek anya gá hoz tar toz tak. A
kultúrréteg hi á nya az zal is ma gya ráz ha tó, hogy a
le lõ he lyet szán tó föld ként hasz nál ták, en nek kö -
vet kez té ben a fel sõ ré te gek meg sem mi sül tek. 

Az ása tá si met szet- és alap rajz ok kö zött
egy a ré gész ál tal Hallstatt-korinak meg ha tá ro -
zott tûz hely alap rajz ára is si ke rült rá akad ni. Ez
az 1966-os ása tá sok al kal má val ke rült elõ, az 
S-14 ku ta tó árok ból, va la mint az S-14 és S-15
szel vé nyek kö zöt ti te rü let rõl, meg ron gált ál la pot -
ban, -0,48–0,79 m mély ség bõl. A rajz ról ki de rül,
hogy a tûz hely alap já ul kõ, föld és ke rá mia szol -
gált, ame lyet agyag gal ta pasz tot tak le (2. áb ra).
Saj nos met szet rajz eb ben az eset ben sem ké szült,
ré teg ta ni ada tok ról így nincs tu do má sunk. Nem
si ke rült kü lön vá lasz ta ni a tûz hely ala po zá sá hoz
hasz nált ke rá mi át sem.

Az egyet len nagy, csak nem tel je sen re -
konst ru ál ha tó edé nyen (3/1. áb ra) ta lál ha tó fel irat
sze rint az egy Hallstatt-kori gö dör bõl ke rült elõ.
Saj nos er rõl az ob jek tum ról sem áll ren del ke zé -
sünk re sem mi hasz nál ha tó in for má ció, tar tal mát
az em lí tett edényt le szá mít va nem is mer jük.

Ezek te hát azok az elõ ze tes in for má ci ók,
me lyek a ko ra  vas ko ri anyag hoz köt he tõk. A to -
váb bi ak ban be mu tat juk az elõ ke rült le let anya got,
kí sér le tet té ve an nak idõ ren di be so ro lá sá ra.

Az edé nyek anya gát fi nom vagy szem -
csés ho mok kal, ke rá miazú za lék kal so vá nyí tot -
ták. Az edé nyek ké szí té sé hez hasz nált anya got
va ló szí nû leg a le lõ hely köz vet len kö ze lé bõl,
eset leg épp a te le pü lés te rü le té rõl sze rez ték be.

A le lõ hely ko ra  vas ko ri ke rá mia anya ga
ma gán hor doz za a kor szak min den sa já tos sá gát.
Az edé nyek kül sõ fe lü le te túl nyo mó több sé gük -
ben fe ke te, jól si mí tott, ese ten ként fé nye zett. Az
ége té si tech ni ká tól füg gõ en sár gás, vö rö ses és
bar nás szí nû vál to za tai is elõ for dul nak A bel se -
jük rend sze rint sár gás vö rös vagy tég la vö rös, és
ke vés bé si mí tott, de a ki sebb mé re tû edé nyek nél
(tá lak, bög rék) az edény bel se je is jó felület ki -
képzésû, né ha fé nye zett is, szí nük pe dig több nyi -
re sö tét szür ke, fe ke te. A dí szí tést a ko ra  vas ko ri
Gáva–Holihrady-kultúrára jel lem zõ kannelúrák
al kot ják.

A ke rá mia anyag tö re dé kes sé ge mi att vi -
szony lag ke vés edény for mát si ke rült re konst ru ál -

ni. A for mák kö zött el sõ sor ban a kis mé re tû edé -
nyek, tá lak, bög rék a gya ko rib bak. Ke vés ki vé -
tel lel az edé nyek for má já ra csak az ana ló gi ák
alap ján kö vet kez tet he tünk.

A ttáá llaakk, ahogy az más ko ra  vas ko ri le lõ -
he lyek anya gá ra is jel lem zõ, nagy szám ban for -
dul nak elõ a le let anyag ban. For má juk alap ján
több tí pus ba so rol ha tók:

1. A fél gömb ala kú tá lak ta lál ha tók a leg -
na gyobb szám ban a le lõ hely anya gá ban. Több
va ri án suk is meg kü lön böz tet he tõ:

a) Be hú zott pe re mû, le ke re kí tett hasélû,
kó  ni kus al jú tá lak. Hasélüket leg gyak rab ban bü -
työk kel dí szí tik. Ál ta lá ban kis mé re tû ek, ma gas sá -
guk 6–8 cm, leg na gyobb át mé rõ jük 17–20 cm kö -
zött vál ta ko zik. Ez a tí pu sú tál meg ta lál ha tó a te le -
ki (Teleac) le lõ hely II. rétegében,11 Csernáton-
Hegyes (Cernat) lelõhelyén.12 LÁSZ LÓ At ti la is a
kul tú ra fej let tebb sza ka szá ra kel te zi en nek a tí pus -
nak a na gyobb mér té kû elterjedését.13 (4/1–2. áb ra)

b) Egye nes pe re mû, ívelt ol da lú tá lak,
töb bé-ke vés bé kó ni kus alj jal. A pe re met rit kább
eset ben fer de kannelúrával dí szí tik (tur bán te -
kercs-sze rû en), az alj a ki sebb edé nyek nél
omphalos-szerûen be nyo mott. Ez a for ma na -
gyon gya ko ri a kul tú ra min den fázisában.14

(4/3–7, 5/1, 10/6. áb ra)
2. For dí tott csonkakúp ala kú tá lak. A pe -

re met sí ko zás sal vagy tur bán te kerccsel dí szí tik.
A na gyobb mé re tû pél dá nyok bel se jét a pe rem
alatt kannelúrákkal dí szí tik. (T. 5/2, 7/7–8.)

3. Szé le sen ki haj ló pe re mû, ívelt tes tû tá -
lak. Bel se jük ben kannelúrás (csil lag ala kú) dí szí -
tés ta lál ha tó. (6/6. áb ra)

A bböögg rréékk ééss ccsséé sszzéékk ugyan csak nagy
szám ban for dul nak elõ a ki egé szít he tõ for mák
kö  zött. Egyes pél dá nya i kat a vál lon és a hasélen
dí szí tet ték. 

1. Eny hén ki haj ló pe re mû, hen ge res nya -
kú, nyo mott gömb tes tû, kis mé re tû bög re. A vál -
lán és hasélén fer de, se kély kannelúrákkal dí szí -
tett.15 (6/2. áb ra)

2. Eny hén ki haj ló pe re mû, bikónikus tes -
tû, le ke re kí tett hasélû, dí szí tet len csé sze. Va ló szí -
nû leg fül lel volt el lát va.16 (6/3. áb ra)

3. Egye nes pe re mû, ívelt tes tû csé sze, om -
phalos-szerûen be nyo mott alj jal. Pe rem bõl ki in du -
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ló, ma ga san a pe rem fö lé hú zott sza lag fü let vi selt.
Ez a for ma ál ta lá ban díszítetlen.17 (6/4. áb ra)

4. Ki haj ló pe re mû, ívelt nya kú, dí szí tett
és ki hang sú lyo zott vál lú csé szék, ál ta lá ban le ke -
re kí tett alj jal. Egyes pél dá nya i kon az erõ sen ma -
ga sí tott, szé les sza lag fül a pe rem bõl in dul ki, és a
hasélre támaszkodik18 (6/5. áb ra), míg má sok nál a
váll ból in dul, a pe rem fö lé ma ga so dik, és a hasél
alatt tá masz ko dik az edény test re. (7/3. áb ra)

A nnaa ggyyoobbbb mméé rree ttûû eeddéé nnyyeekk kö zül a már
em lí tett „hallstatti gö dör bõl” szár ma zó ur nát le -
szá mít va a for mát ke vés eset ben si ke rült meg ha -
tá roz ni:

1. A csak nem tel jes mér ték ben re konst ru -
ál ha tó ur ná nak ki haj ló pe re me, hen ge res nya ka,
eny hén nyo mott gömb ala kú tes te és kó ni kus al ja
van. Kül sõ fe lü le te fé nye zett, sár gás vi lá gos bar na,
né hol sö té tebb fol tok kal. Dí szí té se a vál lon szim -
met ri ku san el he lye zett, füg gõ le ges, la pos büty -
kök bõl és gir lan dok ba ren de zett kannelúrákból áll
(3/1. áb ra). Ti po ló gi a i lag a hen ge res nya kú, töl -
csé res pe re mû, bikónikus edény tí pus hoz tartozik.19

Ugyan eh hez a tí pus hoz tar toz nak a 8/3, 9/1–3. áb -
rá kon áb rá zolt tö re dé kek is. El kép zel he tõ ugyan -
ak kor, hogy né me lyi kük az ún. eme le tes edé nyek
ka te gó ri á já ba so rol ha tó, ugyan is a két tí pus fel sõ
ré sze közt nin cse nek kü lönb sé gek.

2. Egy má sik ur na for ma, me lyet raj zon,
csak rész ben si ke rült re konst ru ál ni, ki haj ló pe re -
mû, ívelt, csonkakúpos nya kú és ke re kí tett vál lú
edény. Dí szí té sét vál lon ülõ, az edény fa lá ból be -
lül rõl ki nyo mott du do rok ké pe zik, ame lye ket gir -
lan dok ba ren de zett kannelúrák köt nek össze (3/2.
áb ra). Ti po ló gi a i lag a csonkakúpos nya kú, töl -
csé re sen ki haj ló pe re mû, bikónikus edény tí pus -
hoz tartozik.20 Kö ze li ana ló gi á kat a Csernáton-
Hegyes le lõ hely ének anya gá ban találunk,21 de a
kul tú ra leg több le lõ he lyén egy aránt elõ for dul.
Szin tén eh hez a tí pus hoz tar toz hat tak a 7/2, 8/1.
áb rá kon be mu ta tott tö re dé kek is. 

3. Az ur nák ka te gó ri á já ba so rol ha tók
azok a tö re dé kek, ame lyek töl csé res pe re mû,
ívelt csonkakúpos nya kú, nyo mott gömb tes tû és
kó ni kus al jú edé nyek bõl származnak22 (7/1, 8/2,
9/4. áb ra). Sa já tos sá guk, hogy a hasélet dí szí tet -
ték fer de vagy füg gõ le ges kannelúrákkal, ame -
lye ket füg gõ le ges bor dák tagolnak.23

4. A ka ré jos pe rem ki kép zé sû fa ze kak is
kép vi sel ve van nak a ke rá mia anyag ban, egy eny -
hén, ki fe lé meg vas ta gí tott pe re mû, ívelt nya kú,
csa pott vál lú edénnyel. Fe lü le te fé nye zett, szí ne
vi lá gos bar na, a vál lon pe dig egy le tört bü työk
nyo ma fi gyel he tõ meg. (5/3. áb ra) Ha son ló edé -
nyek csak nem min den ko ra  vas ko ri le lõ he lyen
megtalálhatók.24

5. A fa ze kak ka te gó ri á já ból ál ta lá ban a
zsák for má jú edé nyek a leg gya ko rib bak, tö re dé -
kes sé gük mi att vi szont rit kán le het sé ges a for ma
re konst ruk ci ó ja. A kézdipolyáni (Poian) anyag -
ban több ilyen edény bõl szár ma zó ol dal tö re dék is
elõ ke rült. Az egyet len töb bé-ke vés bé re konst ru ál -
ha tó for ma egy eny hén ki haj ló pe re mû, hen ge res
tes tû fa zék. Kül sõ fe lü le te si mí tott, fe ke te szí nû,
bel se je tég la vö rös. (9/5. áb ra) Ti po ló gi ai be so ro -
lá sa alap ján a LÁSZ LÓ 1Ab és a PANKAU III-1-
v3 tí pus ba tar to zik.

A re konst ru ál ha tó for mák kö zé so rol ha tó
egy kkiiss mméé rree ttûû eeddéénnyy kkee, ki haj ló pe rem mel, ívelt
nyak kal és gömb for má jú test tel. A vál lon szim -
met ri ku san el he lye zett négy, szarv sze rû, fel fe le
ál ló bü työk dí szí ti. (7/4. áb ra) Alak ját te kint ve
ha son lít a na gyobb mé re tû ur nák hoz. Kö ze li ana -
ló gi át a Tor ja-Apor kú ria le lõ hely anya gá ban
találunk.25

A ke rá mia anyag dí szí té si tech ni ká ja túl -
nyo mó részt a kannelúra és a ta pasz tott vagy az
edény fa lá ból ki nyo mott büty kök, du do rok. Egy
cse rép tö re dé ken vi szont a pár hu za mos, be kar colt
vo nal kö te gek kel tör té nõ dí szí tés is fel tû nik
(10/5. áb ra).

A dí szí tõ mo tí vu mok az edé nyek kü lön -
bö zõ ré sze in he lyez ked nek el. A tá lak ese tén a
már em lí tett turbántekecs-szerû pe re me ken (4/7,
5/1-2. áb ra) kí vül, a hasélen el he lye zett büty kök
(4/1–2. áb ra), va la mint a tál bel se jé ben a kan-
nelúrákból ki ala kí tott mo tí vu mok is meg je len -
nek. Ezen utób bi ak ese tén gir land sze rû (csil lag
ala kú) (6/6. áb ra) vagy fél kör ala kú mo tí vu mok
(7/7. áb ra) je lent kez nek, de né hány tö re dék ese -
té ben a víz szin tes kör kö rös vagy füg gõ le ges kan-
nelúrakötegek is meg ta lál ha tók (7/8. áb ra).

A bög rék és csé szék ese tén a hasél vagy
váll dí szí tett, fer de vagy füg gõ le ges, szé les vagy
kes keny kannelúrákkal (6/1–2, 7/3, 5. áb ra).
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A nagy mé re tû ur nák ese tén leg gyak rab -
ban az edény vál lát dí szí tet ték, gir land sze rû en ki -
ala kí tott kannelúrakötegekkel, ame lyek kö rül öle -
lik (3/1. áb ra) vagy össze kö tik (3/2, 8/1, 3. áb ra)
a vál lon el he lye zett büty kö ket, du do ro kat. Né -
mely eset ben a vál lon a büty kök csak ma guk ban
áll nak (7/4, 10/7. áb ra). Az edé nyek nya kát vagy
a nyak és a váll ta lál ko zá sát né hány tö re dé ken
víz szin tes kannelúrával dí szí tik (10/1-4. áb ra), az
egyik ur na tí pus ese té ben a hasélen füg gõ le ges
bor dák kal ta golt fer de kannelúrák fi gyel he tõk
meg (8/2. áb ra). A dí szí té si tech ni kák kö zé so rol -
ha tó pe re mek bel sõ fe lén ta lál ha tó sí ko zás is
(7/1, 9/3–4. áb ra).

A ke rá mia anyag alap ján meg ál la pít ha tó,
hogy a Polyán-Kõhát le lõ he lyet a ko ra  vas ko ri
Gáva–Holihrady-kul tú ra er dé lyi cso port ja is lak -
ta, így a kul tú ra dél ke let-er dé lyi el ter je dé si tér ké -
pe újabb le lõ hellyel gaz da go dott.

A ko ra  vas ko ri te le pü lés pon to sabb kro -
no ló gi ai be so ro lá sá hoz na gyon ke vés in for má ció
áll ren del ke zé sünk re. Az ása tá si ada tok alap ján
csak annyi ál la pít ha tó meg, hogy a polyáni ko ra
vas ko ri te le pü lés a ké sõ  bronz ko ri Noua-kultúra
le lõ he lyé re te le pült, utób bi a je len lé võ Wieten-
berg-töredékek alap ján a szak iro da lom sze rint a
kul tú ra ko rai sza ka szá ra kel tez he tõ. Az itt ta lált
bronz tár gyak és ön tõ min ta-tö re dék ana ló gi á ik
alap ján a Br D idõ szak ra da tál ha tó k, így nagy va -
ló szí nû ség gel a Noua-megtelepedéshez köt he -
tõk, ezért eb ben a ta nul mány ban nem fog lal ko -
zunk ve lük. 

Saj nos a le lõ hely rõl nem ke rült elõ a
Hallstatt-idõszakra kel tez he tõ fém tárgy, így a ko -
ra  vas ko ri te le pü lés kro no ló gi ai be so ro lá sá nál
csak a ke rá mia anyag ra ha gyat koz ha tunk, amely,
mint tud juk, sok ne héz ség be üt kö zik. 

Amint azt a fel so rolt ana ló gi ák ból lát hat -
tuk, a leg több polyáni edény tí pus a Csernáton-
Hegyes (Cernat), Te lek (Teleac) és Medgyes
(Mediaº-Cetate) le lõ he lyek anya gá val mu tat ha -
son ló sá got. En nek el le né re el mond hat juk, hogy az
edény tí pu sok nagy részt nem te kint he tõk pon tos
datálóelemnek.26 El fo gad juk vi szont C. PANKAU
el mé le tét, amely a ku ta tá sok je len le gi ál lá sa sze -
rint egy hi po te ti kus fel osz tást ad az er dé lyi
Gáva–Holihrady-kul tú rá nak, ko rai és ké sõi fá zis -

ra oszt ja a kul tú ra fej lõ dé sét Er dély ben. A ko ra
vas ko ri ke rá mi á ra vo nat ko zó meg ál la pí tá sai
alap ján, össz hang ban a Csernáton-Hegyes (Cer-
nat), Te lek (Teleac) és Medgyes (Mediaº-Cetate)
le lõ he lyek da tá lá sá val, a Polyán-Kõhát le lõ hely
szin tén a kul tú ra ké sõi sza ka szá ra kel tez he tõ.
Meg kell em lí te nünk vi szont azt a tényt is, hogy
a le let anyag ban nem ta lál tunk ve se ala kú csé szét
vagy tö re dé ket, el len ben a ma ga sí tott sza lag fü lû
csé szék leg jobb ana ló gi ái a ko rai sza kasz ra da tált
le lõ he lyek anya gá ban ta lál ha tó ak. 
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(A csa lád ne vek majuszkulás ki eme lé sét kö tet -
szer kesz té si szem pont ok in do kol ták. SSzzeerrkk..
mmeeggjj..)

CCeerraammiiccaa hhaallllssttaattttiiaannãã
ddee llaa PPooiiaann--KKõõhháátt ((jj.. CCoovvaassnnaa))
(Rezumat)

Comuna Poian se situeazã la nord-est de
comuna Sânzieni, la poalele înãlþimii Per kõ. La
începutul anilor 60, în urma lucrãrilor agricole 
s-a semnalat material arheologic de la locul Kõ -
hát. Punctul se aflã la nord de localitate, pe malul
stâng al pârâului Te lek. 

În urma sãpãturilor arheologice între-
prinse de Zol tán SZÉ KELY între anii 1963 ºi 1967
s-a constatat cã aºezarea a fost locuitã în mai multe
epoci. Din epoca bronzului s-a descoperit un mor-
mânt de copil aparþinând culturii Ciomortan
(Costiºa), material ceramic al culturii Wietenberg
ºi complexe arheologice ale culturii Noua. În
epoca fierului aºezarea a fost locuitã de purtãtorii
civilizaþiei dacice, peste care s-a suprapus o
aºezare din epoca migraþiilor (sec. VI–X). 

În urma verificãrii materialului s-a obser-
vat, cã între materialul ceramic din epocile amin -
tite se distinge un material aparþinând primei
vârste a fierului, cu ceramicã neagrã canelatã.
Am considerat necesarã prezentarea materialului
ceramic, din motivul cã acest sit es te un nou
punct, încã inedit, pe harta descoperirilor culturii
ceramicii negre canelate din sud-estul Transil-
vaniei. Din cauza cã materialul ceramic es te
destul de variat, din punct de vedere tipologic, iar
s-a gãsit ºi o vatrã din aceastã epocã, considerãm
îndreptãþiþi sã afirmãm cã es te vorba de o aºezare
a acestei culturi. 

Pe baza materialului ceramic, destul de
fragmentar, fiind sing ura categorie de artefact,
care poate fi datat sigur în aceastã epocã, s-a
ajuns la concluzia cã aºezarea hallstattianã poate
fi datatã în faza mai evoluatã a culturii, având
cele mai bune analogii în materialele aºezãrilor
de la Cernat-Vârful ascuþit, Teleac, Mediaº-
Cetate.
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HHaallllssttaatttt PPootttteerryy ffrroomm 
tthhee SSeettttlleemmeenntt ooff 
KKéézzddiippoollyyáánn--KKõõhháátt 
((PPooiiaann,, CCoovvaassnnaa CCoouunnttyy))
(Abstract)

The settlement of Kézdipolyán-Kõhát
was investigated by Zoltan SZÉKELY between
1963 and 1967 and he demonstrated the exis-
tence of more cultures (Ciomortan–Costiºa,
Wietenberg, Noua, La Tène, 6th–10th centuries
during great migrations) During the examination
of finds they could identify black channeled pot-
tery from Early Hallstatt period as well. This set-
tlement had been unknown since then in the
South-East of Transylvania. The variety of the
material refers to the settlement, the closest
analogies are known from the settlements of
Csernáton-Hegyestetõ, Telek, Medgyes-Vár and
they can be dated among the advanced stage of
this culture.
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1. ábra A Polyán-Kõhát lelõhelyen végzett ásatások alaprajza (1963–1967)

2. ábra Polyán-Kõhát (1966), Hallstatt-kori tûzhely
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