
AŞEZĂRILE DE LA VÎRFUL CU ŞTEJARI· (Miercurea Ci~uc, 

jud. Harghita) şi de la PIATRA DE VEGHE (Sf. Gheorghe, jud. Covasna) 
SZEKEL Y ZOLTAN 

Aşezările preistorice se află în general lingă ape curgătoare, pe te
rase, sau pe promontorii, acestea fiind întărite cu şanţuri şi cu val. Existen
ţa aşezărilor "Cetăţui" sau a locurilor întărite în cadrul aşezărilor epocii 
bronzului constituie o indicaţie clară a mişcărilor de populaţii in acea 
vreme de unde şi nevoia de a ocupa locuri mai apărate, mai greu accesi
bile. Multe din aceste aşezări fiind situate pe promotorii din piatră au 
fost distruse de carierele de piatră. Acesta a fost cazul aşezării de la Pia
tra de veghe ·de lîngă oraşul · Sf. Gheorghe şi de ·la Vîrful cu steja:ri de 
lîngă Miercurea Ciuc. ln cursul expl'oatării pietrei şi a distrugerii aşezării · 
de la Piatra de veghe s-au salvat numeroase materiale (în 1901, 1955, 1957) 
care se păstrează în muzeul din Sf. Gheorghe şi s-au făcut săpături de sal
vare în 1955 la Piatra de veghe şi la Vîrful cu stejari, reuşind să se obţină 
în afară de materiale ş1 cîteva date . stratigrafice care privesc cultura 
Sohnedkeni~:rlg. 

·· , Asupre .aoesrtJor săpătum s-a publicat numai un mpol'lt prelimirnart:., 
Intre timp lucrările de exploatare a pietrei au fost executate într-un ritm 
crescut, resturile acesta!" aşezări fiind în întregime distrlise. Ambele aşe
zări aparţin culturii Schneckenberg de la începutul epocii bronzului, cul
tUră care în ultimii ani a format obiectul a numeroase cercetări şi discuţii 
care privesc: originea şi încadrarea ei cronologică. L'aszl6 Ferenc a fost 
primul care a semnalat şi . a adunat material din aşezarea de la Piatra de 
veghe2, făr.ă · însă să fiputut face săpături. Cu}.ţura Schneckenberg este 
atestată şi în aşezarea de la Ariuşd; considerăm că îndeplinim o datorie in 
memoria lui, punînd la dispoziţia specialiştilor materialul salvat şi obser
vaţiile făcute. 

1. Vîrful cu. stejari se află în Valea Oltului la capătul comunei Ji~. 
godin, care în momentul de faţă constituie un cartier al oraşului Miercu-

;. . ' . . ' 
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rea Ciucl. Aşezarea este situată pe un loc ca o movilă mică, avînd un pla
tou mic cu diametru 22 m. La est vîrful este legat de.corpul dealului prin
tr-o şea, care se ridică în această parte a comunei. La sud panta este abrup
tă, la nord şi la vest mai lentă .. La vîrf şi pe pantă sudică au fost gropi 
recente de diferite dimensiuni, adînci de 1,5-4 m. Regiunea nederanjată 
a fost pe latura de nord şi de est. Movila este constituită din roca de ande
zit (fig. 1). Cercetările au fost executate între 17-25 sept. 195·5. Pe platou 
a fost deschisă o casetă cu dimensiunile de 3x4 m (caseta 2). Sub humus 
la adincimea de 10-30 cm se găsea stînca nativă. In stf\~tul cu humus nu 
a fost găsit nici un ciob (fig. 2). 

Pe panta nordică a movi1ei a fost executat un şanţ lung de 10 m, 
lat de 1 m, săpîndu-se pînă la adîncimea de .50-70 cm (S. 1). Sub stratul 
de vegetaţie urmează stratul de cultură · de culoare brun-neagră, gros de 
50 cm, conţinea cioburi amestecate cu pietre. Sub el pe stîncă a fost un 
strat de pămînt de culoare galbenă, gros de 25-40 cm (fig. 3.). In stratul 
de cultură au fost fragmente de vase fără decor sau ornamentate cu brîu 
alveolat, toarte de vase, fusaiole de lut, un fragment de topor de piatră 
perforat, fragmente de rîşniţe de formă ovală, percutoare şi fragmente de 
lame de silex. 

Un alt şa"nţ (S II) lung de 12,5 m, lat de 1,5 m, a fost executat pe 
latura estică a movilei. La NE, perpendicular pe şanţ, a fost deschisă o ca
setă cu dimensiunile ·3,5x4 m (C 1). In şanţ şi în casetă, la adîncimea de 
0,30 m, printre· pietre căzute de pe platou, au fost găsite fragmente de 
vase, lame de andezit şi pietre de măcinat. 

Pe platou unde terenul a rămas intact, au mai fost dezvelite supra
feţe, dar sub stratul de vegetaţie la adîncimea de 30 cm, a ieşit la iveală 
stînca nativă. Pe panta movilei sub stratul de vegetaţie gros de 0,5-0,10 m 
~ 

a fost găsit un strat de cultură in general gros de 40 cm, sub care a fost 
un strat de pămînt de culoare galbenă, . gros de 30---50 ~m. sau stinca de 
andezit. 

Materialul descoperit in stratul de cultură constă din fragmente de
vase şi din unelte de uz casnic. Ceramica este cea mai bogată, dar frag .... 
mentară. Nu s-a putut întregi nici un vas. Ceramica se poate ImpArti tn 
următoarele grupe : A. Fragmente de vase nedecorate sau decorate cu dungi 
in relief, brîu crestat sau alveolat. B. Fragmente de vase decorate tu 
şnurul. 

Grupa A. Fragmente'le de vase nedecorate sînt margini din vase tn 
forme de sac uşor arcuit cu gura largă. (pl. r, 1-. 2). Marginea acestor vase 
este iD:tărită pe exterior. Pe un. fragment de margine se află un decor de 
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linii ·incizate (pl. I, 3). Un fragment de buză este prevăzut cu o manşetă 
(pl. I, 4). O mare parte a ceramidi din această grupă este decorată cu ben7.i 
în relief. Fragmentele de vase prevăzute cu dungi au marginea întărită şi 
uşor evazată. Sub buza vasului se află una (pl. I, 5), două (pl. I, 6-8, pl. 
II, -1-2), sau trei dungi în relief (pl. II, 3-6). Dungile se află în jurul gî
tului, imediat sub buză, sau la cîţiva cm sub aceasta. Tot acestei grupe ti 
aparţine un fragment de vas decorat cu trei dungi în relief aşezate verti
cal (pl. II, 7), un fragment dintr-un vas amforă (pl. II, 8). Marginile de 
vase decorate cu brîu crestat aparţin aceluiaşi tip de vas-sec, ca şi cele cu 
decor de dungi in relief. Aceste margini sînt mai drepte, iar briul este aşe-
7at la cîţiva cm sub margine (pl. III, 1-3, 5, 7). 

Fragmentele de vase cu brîu alveolat sint · mai reduse ca număr. 
Marginea este întărită, iar sub buza evazată uşor se află briul alveolat (pl. 
III, 4-5). Din această grupă fac parte şi fragmente de căni cu toarte de 
formă înaltă sau mai scundă (pl. III, 8-9). Au mai fost găsite şi toarte late 
de amforă. (pl. III, 10). 

Grupa B. Fragmentele care aparţin acestei grupe sînt fragmente de 
cupe (pl. IV, 1-3) şi ceşti mici şi mari cu marginea uşor evazată şi buza 
ascuţită (pl. IV, 4---1·2, pl. V, 11). Decorul este făcut cu impresiuni de şnur 
răsucit. Ornamentele decorului făcut cu şnurul sînt foarte variate. Un 
fragment de ceaşcă mare este decorat cu triunghiuri haşurate însoţite de. 
cerculeţe imprimate; intre triunghiuri se află cîte un cercUileţ cu mar
ginea in relief (pl. IV, 4-5). La unele lipseşte şirul de cerculeţe decorul 
compunîndu-se numai din cerculeţe cu margine in relief aşezate între tri
unghiuri (pl. ·IV, 8). Ornamentele executate cu şnur în afară de triun
ghiuri, sint linii paralele, intre care se află şi un şir de puncte imprimate 
(pl. IV, 13); reţea in şnur cu cerculeţe în relief (pl. V. 1), sau însoţită de 
un şir de împunsături (pl. V, 2). Pe un fragment de vas, în afară de triun-: 
ghiuri haşurate ·cu şnurol se află un şir _de împunsături triunghiulare şi 
o pastilă (pl. V, 3). Un fragment de buză este decorat cu cercuieţe; care 
spre deosebire de celelalte cerculeţe cu centrul adincit, au miezul tn rel.j.ef 
(pl. V, 4). Pe două fragmente se află decor barbotinat (pl. V~ 5)· fundu1 
vaselor in general este plat, sau marginea fl.lndului este modelată cu de
getele (pl. V, 6-7). 

Dintre unelt~le de lut menţionăm prîsnelele; s-au descoperit două. 
una plată, cealaltă cu un inceput de bucşă. Aceasta pare să fi fost roata 
unui cărucior (pl. V. 8-9). Cuţitul d~ piatră, ,,Krummesser" (pl. V. 10), a 
fost folosit ca şi pietre de măcinat de formă ovală. Au mai fost găsite frag,.. 
mente şi aŞchii de pietre, care au ramas de la lucrat. PentrU unelte au fo
losit roca din care este constituită movila. 
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La încadrarea cronologică a aşezării, singură ceramica este cea care 
ne poate da indicaţii. Materi>alul ceramic este foarte corodat, lustrui păs
trindu-se foarte rar, numai pe citeva fragmente. Pasta este fină arsă, ce
nuşiu-:gălbui şi conţine nisip, sau mici pietricele. Ceramica nedecorată este 
în număr redus, în raport cu cea decorată. Numărul fragmentelor decorate 
cu şnur este destul de mare. Tipurile de vase sînt cupa, ceaşca, cană şi 
amfora, din care nu s-a păstrat nici un vas întreg sau intregibil. 

Ceramica din aşezarea de la Jigodin, prin formă şi prin decor, se 
încadrează în cultura Schneckenberg; formele de vase prezintă un aspect 
timpuriu, adică considerăm că aparţin unui stadiu în .curs de dezvoltare 
spre formele clasice ale culturii Schneckenberg. Lipseşte cu totul forma 
de cupă tipică culturii Schneckenberg. In ornamentare pe ltngă dungi în 
relief, un mare rol joacă tehnica de decorare cu şnur însoţită de impunsă
turi rotunde în formă de "cerculeţe. In cultura Schneckenberg decorul cu 
şnur e mai' puţin numeros în raport cu celelalte elemente de ornamente 
aplicate, mai ales în ceea ce priveşte cerculeţele imprimate. In materialul 
întreg ceramic descoperit în aşezarea de la Piatra de veghe, Sf. Gheorghe 
se află numai un singur fragment d~ vas sub a cărui buză este un şir de 
cercul~ţe imprimate, cunoscut din aşezarea de la Vîrful cu stejari (pl. IX, 'l). 
!n afară de aces.ta, ca element de decor, lipsesc cu totul găurile şi butonii, 
caracteristice pentru cultura Schneckenberg. Aceste fapte tn-au îndemnat 
ca în 1955 aşezarea. de la Csereteto S-0 consider ca aparţinînd culturii Go
rodsk-Usatovo4. Lipsa totală însă a ceramicii pictate ne obligă să ne revi
z.uim părerea mai veche în privinţa incadrării ei culturale, după cum a 
observat just şi Gh. Bichir5. Aceeaşi ceramică a fost descoperită şi într-<;> 
aşeza:r,-e la Leliceni6, în urma u~or cercetă~i de suprafaţă. Nu de mult, aşe
zarea de la Leliceni a fost săpată de un colectiv sub conducerea lui P. Ro
man7, descoperind un material mai abundent · decît cel din aşezarea de la 
punctul Vîrful cu stejari. Pe ba~a materialului descoperit P. Roman crede 
că aceste aşezări reprezintă o cultură aparte, care este contemporană cu 
etapa Schneckenberg B, fiind legate de grupa Miloştea şi de grupa eera
micii cu şnur din Europa centrală. Tot P.·.Roman mai încearcă şi încadra::. 
rea pe etapă a aşezărilor 
putului epocii bronzului în 

ica şnurată şi a celor care aparţin tn.ce
Transilvaniei. Cultura Ciorilortan in nici 

un caz nu poate să fie contemporană cu· cultura "Monteoru-Costişa", avind 
numai unele eleme~te comune din ·aceste· cu~f\Îri, precum şi din cultUra 
Glina III-Schneckenberg8. Acest fapt dovedeşte dezvoltarea ei' mai tirzie 
decit a culturil~·r Glina ··· ni-Schneckenberg. Cultura Mo~teoru (1 C3, 1 C4) 

în '~estul' rfrahsilvani~i ~ste ' cunoscută deocamdată nu~ai din descoperiri' 
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izolate, nu din depuneri care suprapun aşezări ale· culturii Schneckenberg. 
Prin urmare ceramica cu şnur nu a putut să ajungă în estul Transilvaniei 
prin intermediul culturii Monteoru 1 C3 din depresiunea Oneşti, nici in-
vers, din această parte a Transilvaniei în regiunea Oneştilor. In rezolvarea 
problemei dezvoltării ceramicii şnurată din estul Transilvaniei, implicit a 
culturii Schneckenberg, noile descoperiri, ca cea de la Zăbala, au adus alte 
noi rezultate, care arată o dezvoltare locală. Asemănările în privinţa for
melor de vase şi a decorului, precum şi lipsa unora dintre acestea, ne per
mite să susţinem părerea că aceste aşezări aparţin unei faze de început a 

. culturii Schneckenberg. Nu este o cultură nouă, ci o variantă locală a cul
turii Schneckenberg sau o etapă de dezvoltare, care a fost sesizată deocam
dată numai în această regiune. În nici un caz nu reprezintă faza B Schnek
kenberg; se poate încadra între cultura Zăbala şi Schneckenberg A. Intre 

, aşezările de la Jigodin şi Leliceni poate să fie o diferenţă de timp, fiind 
Jigodin mai veche, avînd o durată mai scurtă şi un singur nivel; din cera
mică lipsesc unele forme (askos) şi motive de decor (găurile şi butonii). In 
treg materialul ceramic însă se încadrează organic în cultura Schnecken
berg şi nu reprezintă o "cultură cu ceramică şnurată(( pătrunsă din Europa. 
Centrală9. 

II. Aşezarea de la Piatra de veghe se află la nord-vest de oraşul Sf. 
Gheorghe. Este un promontoriu dintr-un munte, care se ridică la marginea 
oraşului într-o vale laterală a rîului Olt, traversată de pîrîul Debren. Pro
montoriul fiind din gresie, a oferit un bun material de construcţii. Astfel, 

" încă de la începutul secolului pe acest loc a fost deschisă o carieră de piatră 
(fig. 4, 1). Pe vîrful promontoriului a fost aşezarea, care astăzi este complet 
distrusă prin exploatarea pietrei. Din materialul descoperit în cursul ani
lor cu ocazia lucrărilor de exploatare a pietrei, unele piese au ajuns în co
lecţia muzeului. Acestea Îh majoritate sînt fragmente de vase şi mai puţine 
unelte din piatră şi os. 

In anul 1955 cercetînd terenul, s-a constatat că pe partea sud-vesti
că a promontoriului a rămas intactă o por'ţiune din marginea aşezării. Pe 
acest loc au fost executate săpături de salvare, prin şanţuri şi casete (fig. 5) 
şi au fost făcute şi unele observaţii stratigrafice 10. In următoarele dăm re
zultatele acestei cercetări de salvare. 

Perpendicular pe marginea carierei de piatră a fost executat, în di
recţia N-E, S-V, un şanţ (SI) lung de 10 m, lat 1 m şi în une·le locuri 
adînc ·de 2,5 m. Pe ambele laturi ale şanţului în lungimea marginii carierei, 

. şanţul a fost lărgit cu cîte o casetă (Cl şi C2) cu dimensiuni de 3x2 m şi 
2x1,5 m. O altă casetă (C3) a fost făcută perpendicular pe marginea gropii 
carierei cu dimensiunile de 6x3 m . ' 
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Şanţul I arată următoarea stratigrafie : 1. un strat de pietriş gros de 
60 cm, scos cu oca:z;ia exploatării pietrei aruncat deasupra humusului ac
tual; 2. un strat de culoare de pămînt negru, gros de 35 om; 3. un strat de 
culoare cenuşie deschisă gros de 40 cm, care spre margine se îngustează 
pînă la 10 cm. La baza depunerii se află un strat de făţuială gros de 5-10 
cm; 4. un strat de culoare cenuşie închisă gros de 50-70 cm, cu resturi de 
chirpici; 5. 'lut galben cu urme de pari, pămînt viu (fig. 4/2, fig. 6). 

De sus în jos, depunerile sînt următoarele :strat de pietriş care, con
ţinea fragmente de vase decorate şi nedecorate, oase de animale, jumătatea 
unei măciuci de piatră. Toate acestea au provenit de la diferite adîncimi. 
In stratul al II-lea, care de la 4 m în pantă este aproape de 1 m gros, au 
fost găsite în afară de fragmente de vase Schneckenberg şi citeva altele, 
care au un alt aspect decît cel cunoscut din această cultură. In caseta trei. 
acestui nivel îi aparţin cîteva obiecte de bronz (un ac de bronz şi un topor 
cu gaura de înmănuşare) şi un fragment dintr-o valvă de turnat cuţite. 
Acest strat se poate considera ultimul nivel de locuire al aşezării (N. III) 

In stratul al treilea, o depunere cu cenuşă, la bază, se află o făţuială 
de lut galben, groasă de 5-10 cm. In acest strat numărul fragmentelor de 
vase este destul de redus (N. II). 

Ultimul strat de cultură, de culoare cenuşiu-negru este deasupra 
solului virgin de lut g.alben (N. 1). La mijlocul depunerii, spre groapa ca
rierei ~la adîncimea de 1,80 m a fost un strat de chirpici ars roşu, lat de 1 m 
şi gros de 5-10 cm. In lut galben a fost observată urma unui par cu dia
metrul de 24 cm şi adînc de 15 cm. La dezvelirea suprafeţei în caseta 1, SI 
şi caseta 2, spre marginea gropii au fost găsite resturile unei locuinţe 
dreptimghiulare din care au rămas numai un şir de urme de pari, şase la 
număr, lîngă care a fost stratul de chirpici lat de 70 cm. Parii 1-·2, au 
fost la intrare, ~3-. 5 pe latura sudică a locuinţei, iar al 6~lea aparţinea la
turii vestice. Locuinţa a avut axul lung de 6 m, orientat N-V, S-E (fig. 4/3). 

Dimensiunile găurilor de pari : 
Nr. 1 Diametru! 25 cm, adîncimea 20 cm 
Nr. 2 Diametru! 30 cm, adîncimea 10 cm 
Nr. 3 Diametru! 30 cm, adîncimea 25 cm 
Nr. 4 Diametrul 25 cm, adîncimea 20 cm 
Nr. 5 Diametru! 25 cm, adîncimea . 30 cm 
Nr. 6 Diametrul 25 cm, adîncimea 20 cm. 
In stratul de chirpici ars roşu au fost găsite bucăţi cu amprente de 

nuiele şi de pari din peretele locuinţei. Acest strat de chirpici constă din 
două feţuieli de lut, între care a fost un strat de pămînt gros de 20 cm. 
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Acest fapt arată că podeaua a fost refăcută. Deşi in toate nivelele. mate
rialul ceramic găsit a fost fragmentar, totuşi se pot stabili tipurile de vase, 
precum şi ornamentele folosite. 

In nivelul I fragmentele de vase sînt făcute din pastă fină, lustruită, 
arsă galben sau negru şi din pasta grosolană arsă brun-1nchis. Din pastă 
fină sînt făcute 5 fragmente de margini ; primul fragment este din buza 
unei căni, decorat cu şnur. Decorul constă din linii paralele care cuprind 
motive în reţea, formînd o bandă în jurul gîtului. Triunghiuri haşurate 
sînt legate de ea, iar pe gît este tot un decor în reţea (pl. VI, 1). Patru frag
mente de vase,- bucăţi de margini- sînt decorate cu două sau trei linii 
imprimate cu şnur (pl. VI, 2). Tot din această categorie face parte o bucată 
de margine îngroşată, decorată cu brîu alveolat (pl. VI, 3). Fragmentele 
de vase făcute din pastă grosolană sînt de diferite tipuri de vase şi sînt 
decorate cu dungi în relief, brîu alveolar şi cu crestături. Trei fragmente 
sînt din vase mari, arse cenuşiu; pe un fragment păstrat pînă la fund se 
află două alveole aşezate vertical (pl. VI, 4). Alveole făcute cu vîrful dege
tului formează decorul unei margini de vas, ars secundar (pl. VI, 5). Un 
fragment dintr-un vas mare cu margine îngroşată cu pantă este decorată 
cu un şir de crestături şi cu o toartă mică (pl. VI, 6); alte fragmente sînt 
decorate cu alveole pe buză (pl. VI, 7) sau cu crestături, iar sub buză un 
brîu alveolat (pl. IV, 8). Decor cu crestături pe umăr se află pe un alt frag
ment. Brîul alveolat corn binat cu buton şi cu găuri se află pe un fragment 
de margine dintr-un vas mare (pl. VI, 9). Dungi în relief se aplică nu nu
mai sub margini, dar pe toarte şi pe corpul vaselor (pl. VI, 10-12). Pe un 
fragment de buză, cu o toartă tubulară sub margine, se află un decor 
şnurat (pl. VI. 13). 

In nivelul II, stratul de cultură fiind păstrat numai pe lungimea de 2 
m, au fost găsite puţine fragmente de vase. Acest material în general co
respunde ceramicii nivelului de jos. 

In ultimul nivel (N. III) materialul ceramic a fost cel mai bogat. Din 
pastă fină sînt făcute căni cu toartă în bandă (pl. VII, 1), cupe decorate 
cu proeminente pe buză şi pe umăr (pl. VII, 2-3). Pe un fragment de cupă, 
se găsesc în afară de o proeminenţă pe buză două dungi verticale cu cres
tături aşezate în partea interioară (pl. VII, 5). Toarta la cupe porneşte din 
margine (pl. VII, 6-7); unele avînd şi un brîu crestat (pl. VII, 8). Pe un 
fragment de toartă în bandă se află pe ambele părţi cîte o proeminenţă 
(pl. VIH, 3). Vasele mari sînt decorate sub buză cu dungi în relief, cu una, 
două sau trei (pl. VII, 9-12), cu brîu alveolat (pl. VII, 10) sau brîu crestat 
(pl. VH, 11-15, pl. VIII, 4), uneori aplicîndu-se şi o proeminenţă. Unele 
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fragmente de vase sînt îngroşate lat la bază şi decorate cu crestături (pl. 
XII, 14, pl. VIII, 6). Din amforă s-au păstrat numai toarte mari, sau mici, 
toate decorate cu dungi în relief (pl. VII, 13-pl. VII, 1-2, 9). Dintr-o 
pastă bună, arsă cărămizie este o margină lată cu gît cilindric (pl. VIII .10). 
Şi în acest nivel au fost gă.site fragmente de vase decorate cu şnur; o toartă 
şi un mic fragment cu decor în plasă (pl. VIII, 8, 11-12). Pe un fragment 
ceramic se află pătrăţele imprimate în şir (pl. VIII, !1--13), iar pe un altul 
o spirală în relief decorată cu crestături (pl. VIII 14). Paharul cu o singură 
toartă a fost găsit numai singur exemplar (pl. VIII, 7). 

Unelte de piatră şi de os : au fost găsite în toate trei nivele iar 
din metal numai în ultimul nivel de locuire. Acest fapt însă nu exclude 
posibilitatea ca şi în cele două nivele de jos să fi fost unelte din metal. tn 
nivelul III, au fost descoperite două obiecte de bronz, o dăltiţă cu secţiune 
pătrată avînd capetele ascuţite; şi un topor cu gaura de înmănuşare 11. 

Fragmente de cuţite curbe sînt numeroase în fiecare nivel (pl. XI, 1, 5-6). 
In nivelul III a fost găsit un fragment din ceafa unui topor de piatră per
forat şi fragmentul unui toporaş din lut. Uneltele din os sint suie şi dălţi 12. 

A mai fost găsit un corn de cerb tăiat jur împrejur la un capăt. 

In cursul anilor s-au adunat cioburi din aşezare, care aparţin dife
ritelor nivele. Printre acestea sînt 11 fragmente decorate cu şnur, cu triun
ghiuri haşurate şi în reţea (pl. IX. 2, 5, 8, 9-12). Un fragment de vas deco
rat cu şnurul mai are şi un decor barbotinat (pl. IX, 7). Pe un fragment 
din buza unui vas de culoare neagră se află, între linii şnurate, un şir de 
cerculeţe (pl. IX, 7). Un alt fragment din buza unui vas este decorat 
cu un şir de împunsături, urmat de linii paralele incizate, ca nişte cane-

' luri înguste (pl. IX, 4). Un vas askos păstrat aproape întreg este decorat cu 
linii încizate şi împunsături, diametrul gurii 10 cm, înălţimea 17 cm (pl. 
X, 1-2). Tot întreagă este şi o ceaşcă cu toartă (pl. X, 3). Au mai fost gă
site şi fragmente de vase decorate cu brîu alveolat sau cu împunsături 
(pl. IX, 3, 14). 

In colecţia muzeului s-au mai păstrat : un topor plat cu margini ri
dicate şi o daltă din aramă 13. Tot din descoperiri sporadice provin un pum
nal din aramă şi un fragment d_e vas askos, care au fost găsite într-un 
mormînt de înhumaţie 14. Descoperirilor sporadice le mai aparţin topoare 
plate de piatră, cuţite curbe, suie de os, fusaiole de lut, plate şi biconice 
(pl. XI, 2-4, 7-9). 

Materialul ceramic aparţine următoarelor forme : 1. vas-askos, 2. 
cupa,· 3. ceaşcă, 4. amfora, 5. cană, 6. strachină şi 7. pahare. Aceste forme se 
găsesc în toat,e nivelele. Dintre fragmentele de vas askos, fragmentul găsit 
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cu pumnalul în mormîntul de înhumaţie, după decor, ar aparţine culturii 
M;onteoru (faza I C3 şi I C4). Pe un alt fragment cu toartă se găseşt~ un 
decor cu pătrăţele inci~ate şi îpcrustate cu calcar15. Cupelţ sînt num~roa
Sf s::u ~ele dppă v~riante d~ Prpfile caracteristice pentru fazele A şi B. Ceşti 
cu 'lţniţ în rfljef - tipke faz~i Schneckenberg ~-nu sînt. Amfpr.ele ia
răşi sînt foarte numeroa~e, de opi~i :partea lor ţnferioară fiind barbotina.
tă. S~nt decorate cu benzi în relief pe umăr pină la toartă. Căni şi stră
chini cu gura în forma de pîlnie sînt reprezentate în număr destul de ma
re. Paharul cu toartă s-a păstrat în miniatură şi cîteva fragmente. 

Elementele decorative sînt dungi în relief, una, două sau trei. Briul 
alveolat se aplică mai rar. Găur~-b11toni se află pe marginea vaselor, dea
supra brîurilor, indiferent dacă este simplu sau alveolat. Proeminenţe se 
afl& pe l!largine şi pe umărul cupelor. Brîuri. ver:tica1e în relief apar foarte 
ra,r, ca şi margini îngroşate lat, ca o manşetă. Fundurile vaselor sin,ţ ac~
leaşi ca în toate materialele Scrmeckenbţrg, sil11ple, puţin profilate, cu 
~up,rf!fflţfl neţ~dă şţ l~~truită, ~au hin~ "pqţrivite" q.1 q~getele Q.e jur îm
pr~jur. 

:Mat~ri~lPl ~er~mic Pr~z~pţat mai sps e&t~ ~CJ.ra~teri~ti~ pentru eul-
. ttţr~ Schn~~lq:~~therg într-p fază ~in~ qezvQltată. Comparind cu cel desco
Heriţ tn aş~zareCJ. cţe f~ Sţhneck~n~~rg-Braşqv16 se ppate constata că ma
joritatea tipurilor de vase cunoscute din aceas,tă aş~an~. la Piatra 
efe v~~lW ~jn.ţ ':'~Prţ~enp~ţe. !ARs.e~~ pljff.!-!fHe şi ~tr~ţpţnpe plate (Pfannen) 
g~~ţţ~ în p.iyf:l'-'1 II .!Ci ~~hn~~eqperg. 1? şi l'l ~4cţulaţ~ 1~. ~ÎB~<l l9r se PQ<'\ţ~ 
in~~ţje §i P.~ ~e<\tna ~~tiTlftlull!! !nşpfiR~~t Re§cqperJţ, ~Ş.~?~~~ f!Jng ~Ji~
t~psă. ln ~fară p~ fr~g~~J.tţBl ~~ !l~~os şi l~ma ·~~ pQmP.~J1f în cu,U-ur~ M;on-: 
t~g:rB !fflz~ l C ~. s~m f C ~l ~lnţ îrc~c}r~ţe r;:l~ E. ~~hţ:trjţi ~llf~ .Ratrp frr,g
mente de vase adunate din aşezare. Acest fapt precum şi fr~gtne:rlif. 

de vas Tei, găsite în nivelul III, ca şi strachina2D, şi un fragment dE' 
amforă cu toartă tubulară 21, care aparţine probabil culturii Wietenberg 
arată că aşezarea a avut o durată destul de lungă. Prox la Schneckenberg 

. vorbeşte de trei faze de dezvoltare. Bichir pe baza săpăturilor executate 
de el_în Transilvania şi în Moldova constată numai două nivele, care cores
pund fazelor A şi B constatate de Prox. La Piatra de veghe de lîngă Sf. 
Gheorghe, pe baza materia'lu~ui des·coperit în ce'le trei nivele de locuire nu 
se · poate diferenţia o fază A şi o fază B. ln to<\te nivelele au ~ost găsite 

. - il 

vase caracteristice pentru faza A şi faza B. Ac~t fapţ a f~t oţ>servat şi 1~ 
Şprenghi, Ungă Braşov 22. Vasele askos, paharele, precum şi unele elemente 
de culttl.ră Monţ~oru 1 € 4- I C13, ca şi ce.le de ~seect Tei şi Wietenbe~~' 
ne pţrmit să emitem părere~ că aşezare~ a ayuţ o ~o/~ţă ptn~ ~!?- f~z~ ~ ·~ 

133 



culturii Schneckenberg. Cercetările avînd un caracter destul de restrîns nu 
putem trage concluzii mai ample asupra dezvoltării acestei culturi. De 
aceea ne rezumăm numai la unele constatări de ordin tipologie şi crono
logic pe care le-am relatat mai s·us. Acestea constituie contribuţia modestă 
a Muzeului din Sf. Gheorghe la problema genezei şi dezvoltării culturii 
Schneckenberg în special şi a epocii bronzului in generat 

/ 

KIVONAT 

A csikzsogodi Vîrful t:u stejar (Cseretet6)-n valamint a sepsiszent
gy6~yi PiaJtrla de veghe {Ork&n) oskori te1epi.ileook volltak. Ezek •a nagy-
arănyu kokitermeles folytăn teljesen megsemmisiiltek. · 

A leletmento ăsatăsok eredmenyei azt mutattâk, hogy Zsogodon a 
Schneckenberg-i muveltsegnek egy helyi văltozata, vagy pedig egy eddig 
nem i1smert fujJ&lesi smkasm murt:Jait61.elepiiles kerillt fel.Js:zJ~nre. A Piatra 
de veghe (0Tl~6n) haro~ 'l,alkoszim.tet lehetett meg&Iapirtani; ezek a Schnek
kenberg-i muveltsegnek a nevad6 telepiilesen megâllapftott ket felj6desi 
szakaszât (A, B) kepviselik. 

A fenti kutatăsok a bronzkor kezdeten megjelen6 Csigahegyi mu
veltseg .kialwmil.ăsa!nak val,aminlt fej'lodtese kerdesenek a mego'ldasahoz 
szolgăltatnak adatokat. E muveltseg hordoz6i anyagi muveltsegenek emle
keilt Laszl6 az erosd[ iesttett keramiâs telepiilesen varaminit Pîa1tra de 
veghe-n {Orkon) is megtalălita. E kis tanulmany Dăszl6 Ferenc emlekere 
kesziilt. 

RESU~ 

· L'auteur publie les resultats des fouilles de saveur effectuees dans 
les etablissements de l'âge du bronze decouverts â. Miercurea Ciuc (district 
Harghita) sur la colinne Vîrful cu stejar, et â. Sf. Gheorghe sur la promon
toire nomme Piatra de .. veghe. 

, Les resultats des fouilles montrent, qu'â. Jigodin, quartier de la ville 
Miercurea . Ciuc, est decouverte une variante ou une etape d'evolution 
jusqu'ă present inconnue de la culture Schneckenberg. 
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Sur un autre etablissement ă Sf. Gheorghe sont trouvees trois 
niveaux d'habitation, qui montrent les deux phases (A, B) de la culture 
Schneckenberg. 

Les fouiHes donnent dates sur l'evolution de ce·tte culture au corn-· 
mencement de l'âge du bronze. 

Cette_ etude est consacree au memoire de Laszlo Ferenc, qui a 
trouve aussi les restes de la culture Schneckenqerg dans l'etablissement 
d'Ariuşd. 
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Fig. 1 Vîrful cu st~j<!ori ,,Cs~r~t~to". Vedere dinspre sud. 
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Fig. 2 Vîrful cu stejari ;',Csereteto. ~Planul - săpăturilor. 
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Fig. 4. 1. Piatra de Veghe "Ork6" vedere dinspre oraş, 2. Şanţul I. Peretele vostru, 
3. Planul locuinţei 
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Fig. 6 Piatra de Veghe "Orkă" Şanţul I. Peretele vestic. 

Fig. 7 Piatra de Veghe "Orkă" Plaqul locuinţfi cu urme d~ pari. . " 
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PLanşa I. - I. Tabla : Vîrf cu stejari - Csereteto. 
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Planşa II. - II. Tabla : Vîrf cu stejari - CseretetO. 
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Plan!?a III. - III. Tábla : Virf eu sfej.ari - Cseretetó . 
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Plan~a IV. - IV. Tábla : Virf eu stejari - Cseretetö. 
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Pla:n~a V. - V. Tábla : Virf eu 1>tej;ari - Csereteltlö. 
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Plan~a VI. VI. Tá hla Pilatra de Veghe - Orkó. 
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Plan~a .VII. - VII. Tábla : Pia,tra de Veghe - Örkő. 
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Plan~a VIII. - VIII. Tábla: Piatra de Veghe Orkló. 
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'" Plan!la IX. - IX. Tá bla : Piatra de Veghe - Örikó. 
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Plan~.a X . X . Tábla : Pia tra de Veghe Örkó. 
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Plan~a XI. - XI. Tábla : Piatra de Veghe - Örkó. 
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