
CONTRIBUTII PRIVIND E'POCA BRONZULUI iN 
SUD-ESTUL TRANSILVANIEI 

SZEKELY ZOLTAN 

Una dintre principalele preocupări ale Muzeului din Sf. Gheorghe în 
ultimele două decenii, printre altele, a fost şi cercetarea epocii bronzului 
în sud-estul Transilvaniei. Această muncă de depistare şi de cercetare 
a trecutului îndepărtat al acestui colţ al Transilvaniei .a fost efectuată sub 
îndrumarea Institutului de Arheologie al Academiei de Ştiinţe Social-Po
Htice a R.S. România. 

în următoarele rînduri dăm rezultatele cercetărilor noastre privind 
epoca bronzului în a cărei dezvoltare această regiune, prin situaţia sa geo
grafică, legînd prin pasul Oituzului, Bicazului, populaţii de pe ambele ver
.sante ale Carpaţilor, a avut un rol de transmitere ale diferitelor curente 
culturale. 

Pe baza descoperirilor s-a putut constata că acest colţ al ţării în epoca 
bronzului a cunoscut mai multe etape de dezvoltare şi mai muiJ.te culturi. 
Descoperirile din aşezările de la Reci şi Cristur din Valea Oltului şi a Tîr
navei Mari dovedesc că la sfîrşitul neoliticului pătrund şi în partea estică a 
'Transilvaniei purtătorii culturii Bodrogkeresztur1• Pe acest orizon;t cultural 
al complexului Ariuşd-Bodrogkeresztur se suprapune cultura Coţofeni, 
fapt dovedit de descoperirile de la Red2• Cultura Glina-Schneckenberg a 
fost considerată timp îndelungat ca venind din sud deplin formată şi a 
succedat cultura Coţofeni. Descoperirea aşezării şi a unui singur mormînt 
la Zăbala a pus în discuţie problema culturii Schneckenberg şi a începutu
iui epocii bronzului pe aceste meleaguri3• Aspectul ceramicii de la Zăbala 
este caracteristic unei culituri din perioada de început a epocii bronzului. 
Această cultură e mai timpurie decît cultura Schneckenberg şi o considerăm 
-ca un factor care a contribuit la formarea culturii Schneckenberg, f-iind 
astfel o cultură preschneckenberg. Aşesarea de la Piatra Veghe de la Sf. 
Gheorghe a fost sondată şi s-au putut face unele observaţii stratigrafice, 
:Stabilind două faze de locuire. Prelucrarea materialului descoperit a con
tribuit la elucidarea problemei dezvoltării acestei cu1turi4• 
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Aşezarea de la Păuleni (jud. Harghita) admite acceptarea intercalării; 
unei cu1lturi între cele două culturi din epoca bronzului, cultura Schnecken
berg şi cultura Wietenberg. Aspeotul maJt'erialului cermic care reflectă ele
mente de cultură Monterou timpurie, păstrînd şi unele elemente ale eul
urii Coţofeni-Glina III şi Wietenberg, prezintă o cultură, care este mai 
timpurie, decît cultura Wietenbert. 

Tot în perioada timpurie a epocii bronzului se situează descoperirile· 
de cultura Monterou din faza sa timpurie I C3 de la Leţ, Cernat, Cătă
lina şi Tîrgu Secuiesc (Monteoru II} şi este verosimil!, ca un grup al pur
tătorilor cul!turii Monteoru s-a stabilit pe aceste meleaguri6• 

Cultura Wietenberg, care domina perioada mijlocie a epocii bronzu
lui şi în sud-estul Transilvaniei, a fost atestată numai prin descoperiri 
răzleţe. Pentru cunoaşterea fazelor de început şi de sfîrşit al acestei cul
turi, însă, au furnizat date importante săpăturille execntate la Eliseni (jud .. 
Mureş) la Miercurea-Ciuc şi la Simoneşti. La această ultimă aşezare în 
afară de ceramică au fost descoperite şi alte elemente de datare (ac de 
bronz cu cap romboidal)7• 

Descoperirea la Sînzieni (jud. Covasna) a unui mormînt legat de cul-
tura mormintelor tumulare dovedeşte că, la sfîrşi1tul epocii bronzului pă
trund în sud-estul Transilvaniei şi purtătorii acestei culturi8• 

Perioadei de tranzriţie din epoca bronzului în prima vîrstă a fierului 
îi aparţine cultura Noua. Aşezarea de la Nicoleni (jud. Harghita) precum 
şi unele descoperiri de la Poian au furnizat în materialul ceramic unele· 
fragmente de vase cunoscute din cultura Wietenberg, care dovedesc că 
această cultură a contribuit la formarea culiurii Noua. Cercetările execu
tate în aceste două aşezări au adus contribuţii imporîtante la cunoaşterea_ 
culturii materiale a purtătorilor acestei culturi; ele reprezentînd însă nu-
mai cîte o fază, o etapă din dezvoltarea cul!t'urii Noua ; nu prezintă însă 
aspectul complet al cullturii în cursul evoluţiei sale. Aşezarea de la Eli-
seni şi Nicoleni9 prin numeroasele elemente păstrate din cultura Wieten-
berg, pare că înfăţişează o fază de început a culturii Noua~ iar cea de la 
Peteni, aşezare cu cenuşare (Zolniki) reprezinJt'ă numai "o etapă de dez
vo~tare10. La Poian (jud. CoVJasna) în materialul oeramic de cultura Noua,. 
descoperit la locul numH "P·anta de piatră" (Kohat)' au fost găsite două·. 
fragmente de vase, care sînt decorate cu ornamenltle de cultură Wieten
berg. Primul este o toartă supraînălţată al cărui capăt este plat şi . nu se· 
termină în buton. Fragmentul al doilea este o bucalt'ă dintr-o strachină cu 
decor incizat. Pe baza acestor două fragmente de vase, aşezarea se poate· 
încadra în etapa timpurie de dezvoltare a culturii Noua ca şi cea de la 
Nicoleni. Săpăturile executaJt'e de Muzeul Sf. Gheorghe [a Ghidfalău în 
vara anului 1971 au adus noi date pentru cunoaşterea acestei epoci din. 
istoria Transilvaniei. 

La capătul satului Ghidfalău pe malul stîng al Oltulu:f a fost deschisă . 
o carieră de nisip. Pe acest loc s-au stabiilitt purtătorii culturii' Noua. Lo
calnicii înaintînd cu exploatarea nlsipului în direcţia nordi'că, au distrus; 
în mare parte aşezarea, rămînînd o porţiune intactă îh partea vestică :· 
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aici s-a făcut o secţiune lungă de 10 m. în care s-a descoperit un strat 
de cul1tură gros aproape de 3 m. Au fost deschise şi casete, dezvelind astfel 
o suprafaţă de 150 m2• (Fig. 1). 

Sub humusul vegetal, gros de 20 cm, se află un strat de cultură, de 
culoare brună, gros de 0,30-0,60 m; acesta este urmat de un alt strat 
cenuşos gros de 0,30-0,60 m ; după acest strat urmează al treilea nivel 
de locuire formaJt de pămînt compact de culoare brună, gros de 1,60 m în 
care s-au dezvelit locuinţe arse de chirpici .Sub cele trei nivele de locuire 
se găseşte prundişul aluvial (Fig. 2.). 

In nivelul superior, la adîncimea de 0,30 m, a fost descoperită o vatră 
dreptunghiulară făcută din pietre de rîu, peste care s-a 'lutuit. Forma bor
deiului nu s-a putut Slfabili. Au fost găsite şi multe vase întregi şi frag
mente de vase. Vasele sînt prevăzute cu una sau două torţi supraînălţa
te cu creastă sau cu butoni, vas-sac cu buza dreaptă, decorat cu brîu 
alveolat sau în relief. 

Unelte de lucru s-au găsit puţine : de remarcat sînt acele din OS· 

(Fig. 417). A fost găsit un obiect de bronz, un nasture cu urechiuşă 
(Fig. 4/3). 

In stratul de mijloc, cel cu cenuşare a fost descoperită o locuinţă 
dreptunghiulară cu axul lung est-vest, avînd dimensiunile : 3,20 X 5,20 m. 
Vasele descoperite în acest strat înfăţişează tipurile cunoscute din stratul 
superior. 

In nivelul de jos, cel mat vechi, la adîncimea de 1,06-1,60 m au 
fost descoperite două locuinţe cu pode[e arse, de chirpici, gros de 0,40 m. 
Lutuiala podelei a fost aşezată pe trei grinzi rotunde, groase de 10-15 
cm. Materialul ceramic descoperit a fost fragmentar. Tipurile de vase sînt: 
vas cu toa:rltele supraînălţate trase din marginea vasului şi vase cu mar
ginea dreaptă. (Fig. 4/1). Pe podeaua uneia dintre locuinţe au fost desco
perite şi obiecte de metal; trei ace din bronz. Unul dintre acestea este un 
ac de tip Hi.Usenadel (Fig. 4/4). Acu[ al doilea este un ac de cusut. Dimen
siunile : lungimea eslte de 11 cm., grosimea 0,2 cm. (Fig. 4/5). Acul al trei
lea cu secţiunea dreptunghiulară, ale cărui capete sînt ascuţite este lung 
de 7,8 cm, gros de 0,2 cm (Fig. 4/6). Tot în acest strat, la adîncimea de 2,50 
m. a fost descoperită o undiţă de pescuit din bronz, din sîrmă cu secţiunea 
rectangulară, lungă de 6 cm. şi groasă de 0,3 cm.- (Fig. 4/8). In stratul 
de cu[tură şi în locuinţe au fost găsite multe oase de animale. 

Din aşezare a fost dezvelită numai o porţiune, ceea ce s-a păstrat,. 
prin urmare, deocamdată, nu se pot trage concluzii definitive. Rezultatele 
obţinute ne permit însă să facem unele constatări. 

In primul rînd, este clar, că cultura Noua în Transilvania are mai 
multe etape de dezvoltare, iar forma de locuire cu aşa numita "cenuşare" 
(Zolniki) reprezillltă numai o etapă din dezvoltarea ei. Această etapă nu 
este nici cea mai timpurie, nici cea mai tîrzie. Forma de locuinţă este 
dreptunghiulară, construită la suprafaţa solului. In faza timpurie a cul
turii Noua sistemul de construire are multă asemănare cu cel al purtă
torilor culiturii Ariuşd-Cucuteni, adică peste podina dreptunghiulară fă-



cută din trunchiuri de copaci (la Ghidf.alău, numai ~a mijloc şi la margini) 
s-a asternut un strat de lipitură de lut amestecat cu pleavă. Podele ambe
!lor l~cuinţe au fost deasemenea arse. In privinţa formelor de vase nu 
putem să ne pronunţăm în mod sigur, dar am putUJt constata evoluţia unor 
tipuri de vase, prin acestea şi a vaselor cu toarte supraînălţate cu creastă 
sau butoni. Printre uneltele de lucru cităm piatra de măcinat de formă 
ovală, prîsnele de lu!t' ; apare foarte rar omoplatul crestat. Mai numeroa
se sînt sulele şi acele de cusut din os. Acul de bronz de tip "Hillsenkopfna
del" descoperit în stratul de jos, dovedeşte persistenţa acestui tip de ac 
şi în culltura Noua. 

In valea Rîului Negru sînt cunoscute numeroase aşezări încă necer
ceta!te, care pot să aducă date importante pentru rezolvarea problemei 
dezvoltării şi legăturilor culturii Noua în sud estul Transilvaniei cu re
giunile învecinate. Astfel o aşezare de cultura Noua a fost descoperită re
cent pe teritoriul oraşului Tîrgu Secuiesc pe locul numit "Kanta" de 
unde provin fragmente de vase tipice de cultura Noua şi un buton de os 
ornamentat cu elemente, care arată legături cu regiunea Mării Meditera
neene. Diameitrul este 2,3 cm. (Fig. 4/2). Acest tip de buton poate că este 
o piesă de import, totuşi arată că influenţa acestei zone de cultură trebuie 
să fie luată în considerare şi la cultura Noua, fiindcă analogia lui este cu
n.oscu tă din Micene 11• 

Depozitele de bronz, în general, n-au fost găsite în aşezări prin ur
mare încadrarea rlor în epoca bronzului sau în prima vîrstă a fierului este 
problematică. O descoperire recentă a unui depozit de bronz la Simbriaşi 
(jud. Mureş) într-o aşezare din prima vîrstă a fierului îmbogăţeşte cu
noştinţele noastre asupra componenţei pieselor din aceste depozite, care 
aparţin primei vîrste a fierului. Descrierea depozitului. In anul 1969 în 
comuna Simbriaşi (jud. Mureş) tractoristul Mihaly Bak6, cu ocazia ara
·tului, lîngă cimitirul comunei pe locul numit "Dealul lui Iakabos" . sau 
"Panta neroditoare" (Iamabas hegy - Kopar dlilo) .a găsit un depozit de 
bronz care conţinea următoarele obiecte : şapte celturi, două cuţite, şi 
cuie, 1toate din bronz. Din acestea două celturi şi un cuţit au ajuns în 
proprietatea doctorului comunei Geza Gampe, un celt a fost reţinut de 
descoperitor, care a mai lăsat la muzeuil din Tg. Mureş patru celturi. 
Piesele care au fost în proprietatea doctorului Gampe, le-a donatt muzeu
!lui din Sf. Gheorghe. Prin bunăvoinţa profesorilor Gheorghe Szab6 şi 
Grigore Lengyel am putut verifica materialul ceramic descope>fit pe 
acest loc şi am constatat că provin dintr-o aşezare din prima vîrstă a fie
rului. Profesorul Lengyel a ma'i donat muzeului un ciocan de bronz, care 
a fost găsit tot în acea parte a terenului, unde a fost descoperit depo
zitul de bronz, dar locul are denumirea de "Falbukk". În următoarele rîn
duri dăm descrierea obiectelor de bronz din acest depozit, care au fost 
donwte muzeului din Sf. Gheorghe, precum şi celtului, care a rămas la 
Miha[y Bak6. 

1. Celt cu gaură de înmănuşare ovală cu bordura îngroşată. Cele 
două suprafeţe laterale sînt ornamentate cu cîte trei dungi orizontale 
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relief.ate, paralele, de ultima dungă sînt lipite cîte două dungi, reliefate;. 
dispuse vertical, iar la mi}loc două formează un triunghi cu vîrf pre
lungit. Tăişul este uşor arcuit, patina verde deschis. Dimensiuni : lungi
mea 7,1 cm, diametru! gurii 2,7 cm, adîncimea găurii de înmănuşare 4,5 
cm (Fig. 3/1). 

2. Celt cu gaura de înmănuşare ovală, ornamentmt cu patru dungi 
reliefate, paralele, dintre care a doua la buză este mai accentuată. Pe fe
ţele laterale, două benzi arcuite în relief formează decorul. Tăişul este 
uşor arcuit, patina-verde închis. Dimensiuni : lungimea 7,5 cm, diametru! 
gurii 4 cm, adîncimea găurii de înmănuşare 5,5 cm (Fig. 3/2). 

3. Celt cu gaura de înmănuşare ovală, ornameniat cu trei dungi re
liefate, par.alele, pe cele două feţe laterale sînt dungi aşezate în formă de 
triunghi. Tăişul este puţin arcuit. Dimensiuni : lungimea 10 cm, diametrul. 
gurii 3 cm, adîncimea găurii de înmănuşare 4,5 cm (Fig. 3/5). 

4. Ciocan cu gaura de înmănuşare rotundă, capătul este plat, patina- 
verde închis. Dimensiuni : lungimea 7 cm, diametrul gurii 3 cm, adîncimea 
găurii de înmănuşare 4,5 cm (Fig. 3/3). 

5. Cuţit cu spatele arcuit, pe ambele feţe, cu bordură îngroşată, mî
nerul este rupt. Dimensiuni : lungimea 12,6 cm, lăţimea 1,8 cm, grosimea 
0,2-0,5 cm (Fig. 3/4). 

Celturile care se află în coilecţia muzeului din Tg. Mureş sînt de ace
laşi tip ca acele care sînt la Sf. Gheorghe cu excepţia unuia care este cu 
plisc şi fără decor 12. 

Comuna vecină cu Simbriaşi este Vărgata, care cuprinde şi satul Va
lea. în aceSit sat colectivistul Ion Kocsis a găsit pe terasa pîrîului Scurt 
(Kurta P.atak) la suprafaţă o buclă de păr din aur(Lockenring). Are forma 
de inimă cu capetele suprapuse şi îngroşate este lungă de 2,5 cm, greutatea 
4 g. 

Celturile din acest depozit sînt cunoscute din descoperiri de depozite
de bronzuri şi din descoperiri izolate de pe teritoriul Transilvaniei. Cele 
decorate pe feţele laterale cu dungi orizontale şi verticale au analogie în 
celtul nr. 3 din depozitu[ de la Tg. Secuiesc13, în celtul nr. 9 din depozitul 
de la Sîngeorgiu de Pădure 14 şi în celtul descoperit în aşezarea din prima 
vîrstă a fierului de la Reci15. Tipul celălalt este cunoscult' tot din depozitul 
de la Sîngeorgiu de Pădure 16. Iar ciocanul într-o formă mai zveltă este 
cunoscut din depozitul de bronz de la Uioara de Sus17• Cuţitul cu spatele 
arcuit este identic cu cuţitul din depozitul de bronz de la Malnaş 18. 

Depozitul de la Simbriaşi face parte din grupa depozitelor de tip Fi
zeşul Gherlei-Sîngeorgiu de Pădure şi datează din Halilstatt B2, fapt do
vedit şi de mediul în care a fost descoperit19• 

Bucla de păr în formă de inimă este cunoscută din descoperiri din 
Transilvania de la Alba Iulia20, de la Sînzieni2\ iar în Ungaria din mormîn
tul de la Orsipuszta22, din descoperirea întîmplătoare de la Badacsony
tomaf3. Cele din Ungaria aparţin epocii bronzului, orizontului depozite
lor de bronz de la Hajdusamson şi Kosziderpadlas, aparţinînd perioadei B3 
a epocii bronzului. Incadrarea buclei de păr de la Vărgata o putem face 
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:numai pe baza analogiei. La Sînzieni se află aşezări din epoca bronzului, 
culturile Wietenberg, mormintelor tumulare şi Noua, dar cu siguranţă nu 

. o putem atribui nici uneia dintre aceste culturi, fiindcă nu cunoaştem me

.diul în care a fost descoperită. Acelaşi caz este şi cu bucla de păr, de la 
Vărgata, fiind găsită întîmplător. Este plauzibil că aparţine epocii bronzu-

_[ui ca şi cele cunoscut'e din Ungaria. 
Problemele epocii bronzului în sud-estul Transilvaniei sînt departe 

de a fi rezolvate fiindcă numai în cîteva aşezări au fost făcute săpături. 
Cimitirele nu sînt cunoscute, iar constatările noastre se bazează pe observa
ţii făcu1te pe aceste săpături de amploare redusă şi pe descoperirile răzleţe. 
Rezultatele obţinute pînă acum ne-au dat însă indicaţii pentru cercetarea 

. .acestei epoci în această regiune. 
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Adatok Délkelet Erdély bronzkorához 

KIVONAT 

A sepsiszentgyörgyi Múzeum egyik legfontosabb feladatának tekin
tette, a bronz- és a kora vaskor tanulmányozását Délkelet Erdélyben. Az 
eddigi kutatások eredményei alapján meg lehetett á'l1apHani, hogy a 
bronzkorban E11délynek ebben a l.'észében több müv.eltség hordozói tele
pedtek le. Igy az új kőkor vlégén behatolnak a bodogkeresztúri műveltség 
hordozói. Az erősd-bodrogkeresztúri komplexumra ráftelepednek a Coto
feni-i műveltség hordozói. A Cotofeni-i műveltséget követő Glina-Schne
·Ckenberg műveltség kiallakulása helyét a zabolai település kerámia anyaga 
vita tárgyává teszi, u.i., e telepüLés a bronzkor elejére tehető s megelőzi 
a Schneckenberg műveltséget. A csomortláni műveltség ildőrend!ben a 
Schneckenberg és a Wittenbergi műveltség között foglal helyet. Ugyancsak 
a bronzkor kezdetére tehetök a lécfalvi, csernátoni, szen:tlmtolnai és 
kézdivásárhelyi Monteoru I C3 jellegű leletek. A Wi1ttenbergi műveltség, 
mely a bronzkor középső szakaJSzát uralja, csak szórvány leletekből 
ismeretes. A kezdeti és a vlégső fejlődési szakaszára fényt vetnek a szen
terzsébeti (Maros megye), a csíkszeredai és a siménfalvi (Hargita megye) 
ásatások leletei. Ez Ult:óbbinál egy rombuszfejű bronztű is előkerült A 
halornsíres művelt6!érg keretébe tartozó sírok Szentléleken (Kovászna megye) 
való előkerülése a Wi:ttenbergi műveltségnek a bronzkor végéig való ki- . 
nyulását kérdésessé teszi. 

A bronzkorból a kora vaskorba való átmenetet a Noua művel.itség 
jelzi. A szentmiklósi (Hargita megye) valamint a kézdi-potlyáni (Kovászna 
megye) Wittenberg jellegű edények azt bizonyítják, hogy a Noua művelt
ség kialakulásához ez a műveltség is hozzárj:árult. Ezek a Noua 
műveltség kezdeti szakaJszát jelzik; a petőfalvi (Kov:ászna me
gye) u.n. hamushalmos, zolniki-típusú telepüLés. 1971-ben a Ko
vászna megyei Gidófalva-Zoltánban ~égzett álsatás alkalmával 
három lakászintet lehetett megállapírúani. A felső lakószintben egy patak-
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kövekből összerakott négyszögű tűzhely került elő; a tűzhely körűl a Noua 
műve:ltség jellegzetes ,perem fölé emelkedő füles gombbal s taréjjal, 
ujjbenyomá·sos szallaggal elLátott edények kerűltek elő. Az egyetlen bronz 
tárgy egy füles bronzgomb volt. A második lakószintben egy 3,20 x 5,20m.
es négyszögletű putri került elő vastag hamurétegben, a legalsó szintben, 
1,06~1,65 m. közötti mélységben két putri, átégett szuvaüal borított geren
dás padoz·aton a perem fölé emelkedő füles edényeken kívül három bronz
tű (Hülsenadel), egy csonttű és egy bronz halászó horog került elő. Ezek 
szerint a legrégebbi fázis lakóház tipusa az utóbbi ; ezt köveiti az u.n. "zol
niki" típus, s a legkésőbbi a földfelszínén épűlt ház kőtűzhellyel. 

Kézdivásárhelyen (Kovászna megye) egy Noua műveltség körébe tar
tazó településen egy spirális vonalakkal díszített csonrtgomb került elő. A 
gomb anta~ógiá:ját a Mykenae-i aknasírok aranygombjaiban találjuk meg. 
Ez azt bizonyítja, hogy a Noua műveltség kialakulásánál a déli, Földközi
tengeri kultúrhatásti: is figyelembe kell venni. 

A bronzkori raktárleletek időrendi besorolása is problématikus. Egy 
nemrég Jobbágytelken (Maros megye) talált bronz raktárlelet (tokos fü
les balta, 2 kés, bronzszegek), egyrésze a sepsiszentgyörgyi, a másik része a 
marosvásárhelyi múzeumba került. raktárlelet az Ördöngösfűzesi Erdő
szentgyörgyi raktárleletek csoportjába tartozik és a Halistatt B 2-be so
rolható. Jobbágytalváról pedig, szórványlelet~ént egy szívalakú . arany 
csüngő ismeretes, valószínű, hogy a bronzkorba tartozik. · 
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