
DATE NOI PRIVIND RITUL DE INMORMINTARE 
AL CULTURII SCHNECKENBERG IN JUDEŢUL COVASNA 

SZEKELY KEKEDY ZSOLT 

La începutul epocii bronzului pe teritoriul judeţului Covasna s-au 
stabillit prima dată purtătorii ;culturii Coţofeni: wşezările 1or sint ;cunos
cute mai mult din des·coperiri întimplătoare. Resturi de locuinţe aparţi
nînd acestei culturi au fost descoperite la Reci şi recent la Malnaş Băi, 
în cursul săpăturilor .efectuate în aceste localităţi. La Reci, s-a mai des
coperit şi un mormint dulblu al purtătorilor culturii Coţo!feni,l In judeţul 
Covasna, după cultura Coţcmeni a urmat locuirea Glina Ili.,SchneiCken-· 
berg. Aşezările acestei ultime culturi, sînt cunoscute prin cercetările de 
la Ariuşd şi de la Sf. Gheorghe2• Ambele sînt situate pe puncte mai 
ridicate; prima se găseşte pe ţocul vechii aşezării neolitice, pe movila 
Tyiszk, iar cealaltă pe muntele Orko (Piatra de Veghe). 

Hitul funerar al purtătorHor culturii Schneckenberg a fost inhumaţia 
în poziţia chiocită, mormintele fiind plane, cutii fă1cute din lespezi de 
pietre.3 Morminte izolate în judeţul Covasna au fost găsite la Araci4, la 
Sf. Gheorghe - Ork6 (Piatra de Veghe)5, iar re.cent la Sînzeni şi la 
Moacşa-Eresteghin. In următoarele rînduri dăm descrierea acestor ultime 
morminte. 

1. Sînzieni {jud. Covasna) 

In zillal de 10 nov. 1977, în hotarul comunei Sînzieni (jud. Covasna), 
cu ocazia aratului de toamnă tractoristul Csâki Andrăs a agăţat cu fierul 
plugului o placă de piatră mişcînd-o din poziţia ei iniţială. În urma sa, 
tractoristul Veres Ferenc a spart cu roata tractorului placa a doua, care 
acoperea o cutie ;fă·cută din lespezi de piatră. Cei doi tractorişti ajutaţi 
de ceilalţi lucrători de pe cîmp au dezvelit cutia, pe al cărui fund au gă
sit oseminte de om şi două vase de lut. Osemintele au fost aruncate 
afară, iar cele două vase au fost luate de Miklos Gaspar ~i Fazekas Ştefan. 

Muzeul Judeţean fiind înştiinţat după două zile de la descoperire, 
de către preşedintele C.A.P.-ului Fazekas Ştefan, un delegat s-a depla
sat la faţa locului împreună cu organul de miliţie însărcinat cu proble
mele patrimoniului cultural naţional. In urma investigaţiei făcute la faţa 
locului, s-au constatat următoarele: 
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Fig. 1. 
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Locul ldes'Co:peririi se af[ă la distanţă de 112 m de drumul comunal 
Sînzieni, Petricieni, în partea dreaptă a locului numit Polyvar de Jos -
A·ls6 Polyvar. Ter-enul se află pe m~lul drept al pîrîului Caşin pe un loc 
mai ddicat, de pe terasa pîrîului. In apropierea locului de descoperire, 
sînt cunoscute urme de aşezări aparţinînd neoliticului şi epocii bronzului.G 

Cutia de piatră orientată NV-SE, a fost construită din patru plăci 
întregi de gresie, groase de 6-4 cm, lungi de 120 cm şi 80 cm, aşezate 
pe muchie. La fundul cutiei a fost o altă placă de 80 cm, măsurat de la ca
pătul de sus al plădlor de piatră, care au servit drept perete al cutiei 
(fig. 1/1-2). Capacul a fost făcut din două plăci de gresie aşezate una 
peste alta cu dimensiunile de 130 X 90 cm. Aceste două au fost sparte de 
fierul plugului. Cutia a fost golită. Din · pămîntul aruncat au fost adu
nate resturi de oseminte, fragmente din craniu şi aJlte bucăţi de oase 
din scheletul uman. Din spusele rdescoperitorilor s-a putut constata că 
scheletul a fost aşezat în poziţia chircită cu capul spre NV iar vasele au 
fost aşezate la ca;pul mortului. Alt obiect în afară de cele două ·vase, nu 
a fost găsit nici în mormînt, nici în pămîntul aruncat din mormînt. 

Vasele găsite în mormînt sînt căni de tip askos (vas raţă). Unul este 
întreg, celălalt spart la gură din vechi a: fost aşezat în mormînt. Primul, 
cu o toartă supraînălţată, are gura tăiată oblirc, gîtul cilindric şi corpul 
bombat la umăr, este decorat cu 'trei grupe din cîte două pastile. Vasul 
este înalt de 14 cm,, diametru! gurii 7 cm şi a fundului 4 cm. Vasul celă
lalt are aceiaşi formă şi dimensiuni. Din grupările de cîte două pastile 
s-au păstrat numai cîte una. Este înalt de 16 cm, diametru! gurii 8,5 cm 
iar fundului 7,5 cm. [f1g. 1/3-4]. 

Ritul de înmormîntare inhumaţiei în. poziţie chircită în cutie făcută 
din lespezi de piatră este caracteristic culturii Glina III Schnecken
berg.7 Tipul de vas cane-askos la fel este cunoscut tot din materialul 
ceramic al acestei culturi,8 dar şi din !Cultura Coţofeni.9 E:ementul de 
ornamentare cu pastile s-au ;boahe de linte, este folosit mai mult în cul
tura Coţofeni, 10 dar nu e!Ste necunoscut niiCÎ în cultura Schneickenlberg.l1 

·Forma vaselor cu gura tăiată oblic, ca şi toarta, arată mai multă asemă
nare cu vasele de acest tip din cultura Coţofeni. Ritul de înmormîntare 
în cutie de piatră fiind necunoscut în aria de locuire a acestei culturi, 
precum şi faptul că în apropierea mormîntului unde există o aşezare a lui, 
cercetată în anul 1975 au fost găsite fragmente de vase ale culturii 
Schneokenheng,: ne îndeamnă să atribuim mormîntul purtătorilor acestei 
culturi. 

2. Eresteghin-Moacşa 

La sud de satul Eresteghin, sat aparţinînd comunei Moacşa, se ridică 
un deal pe al cărui virf este un platou, cunoscut sub denumirea de ,.,Za
dogos tet6". Pe acest platou au fost trei tumuli dintre care unul a fost 
săpat de Laszl6 Ferenc; acolo a fost găsit în anul 1908 o cutie din les
pezi de piatră cu dimensiunile de 120 X 70 cm. În cutie, în afară unor bu
căţi de cărbuni şi fragmentele unui vas mic, nu s-a găsit nimic.12 
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Fig. 2. 
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'ProfUul nord-wdtc at t,~mulului de la f'raiteghln-Hoa._ 
Legenda ~ rr:z?J humu& negru 

Fig. 3. 

E2J f)'b-at negru-brun 
1::---;-?J strat brun 
f.:'Z.:ffil lut galben-pieb-os 
- \e~pede din cutia 

de piatră 
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In ziua de 7 aprilie 1979, direcţiune.a Muzeului a fost anunţată de 
către inginerul agronom Szabo Dezs6, că pe locul susnumit, cu ocazia 
amenajării terenului, buldozerul a scos la iveală o cutie de piatră, în care 
a fost găsit un schelet uman şi un vas de lut. În urma acestei sesizări 
muzeograful Bartok Botond de la O.P.C.N. Covasna s-a deplasat la fata 
locului, pentru cercetarea descoperirii şi 'oprirea lucrărilor. În ziua de 
8 aprilie cercetările au fost continuate. Turnului distrus de buldozer, este 
unul dintre cei trei turnuri amintiţi de Laszlo. La oprirea lucrărilor a 
rămas intact numai centrul tumulului pe o lăţime de 3,60 m unde a fost 
situată cutia. Pămîntul ffn marginile tumulului a fo1st cărat pînă La bază. 
Cutia de piatră a fost lovită de buMozer la capăitul vestic, zdrdbinld capul 
mortului şi vasu'l aşezat lîn:gă ca'p. (fig. 2fl-3). 

Turnului a avut diametru! de coa 1'2 m şi înalt de 2 m. In partea 
sudică nu tocmai la centru a fost aşezată cutia de piatră în direcţia est
vest construită din patru lespezi groase de 4-6 cm, cele laterale cu di
mensiuni de 202 X 72 cm, cele de la capetele cutiei de 95 X 69 cm. Dimen
siunile cutiei: interiorul 156X72 cm. iar exteriorul 202X72 cm. În cutie 
a fost găsit un schelet aşezat în poziţia chircită aşezat pe partea dreaptă 
cu capul spre vest şi cu picioarele spre est. La cap a fost aşezat un vas. 
Scheletul a fost prost conservat. După dt s-a putut stabili, era un tînăr 
sub · 20 de ani. Turnului arată următoarea stratigrafie: sub humusul gros 
de 30 cm a fost pămînt aruncat zgrunţuros de culoare neagră--brună, gros 
de 90 cm. Cutia de piatră a fost săpată în pămînt compact de culoare 
brună, urmat de lut ga~ben pietros [fig. 3]. În inventarul inhurhatului fi
gura numai un singur vas. Alt obiect nu a fost găsit. Vasul este făcut 
din pastă bună, ars brun. Este o ceaŞcă cu gura lată pe margine avînd 
două urechiuşe perforate vertical. Pîntecul . vasului este slab dezovoltat. 
Corpul vasului de la buză pînă la .pîntec este decorat cu linii paralele 
de şnur imprimaţi; de la pîntec în jos sînt aşezate triunchiuri cu vîrful 
î:::1 jos şi acoperite de linii paralele făcute tot cu şnur. Restul vasului 
este · fără decor. Fundul este lat. Dimensiunile vasului: Lăţimea gurii 
13 cm; înălţimea 12,5 cm; fundul lat de 9 cm (fig. 4). 

Acest tip de vas cu decor de · triunghiu1ar acoperit cu linii paralele 
făcute cu snurul este cunoscut în aria culturii Schnecken!berg, din mor
mîntul cu' cutia de piatră (numărul 10) de la Ghimlbav (Weindenbach 
jud. Braşov) şi este încadrat de Prox în stratul de cultură Schnecken
berg B.13 Un vas asemănător la formă şi la decor mai este cunoscut 
şi din necropola tumulară de la Miloştea (jud. Vî:cea) din turnului 
nr. II. ~care se încadrează tot la începutul epocii bronzului. La această 
necropolă înhumatul in loc de cutia de piatră a ·fost aşezat sub bolovani 
de piatră, iar forma vasului aşezat în mormînt este mai z.veltă şi mai are 
si alte ·Ornamente de \decor. Toate a1Ce1ste.a nu e)GClud însă ca nelcropola să 
~u fie încadrată în aria culturii Schn·eckenlberg. Acest fapt este dovedit 
.şi de vasul descoperit în mormîntul tumular de la Eresteghin-Moacşa. 1~ 

Pe baza ritului funerar, înmormîntare în cutie de piatră şi a forme1 
vasului, mormîntul de la Eresteghin-Moacşa se în'cadrează în cultura 
Schnecken'berg ,în faza sa tîrzie, faza B. 
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Din cele relatate mai sus reiese că deocamdată destul de · puţine aşe
zări sînt cunoscute din juJdeţu1 Covasna. A1cestea ca şi mo:rmintele sînt 
răspîndite în tot teritoriuL judeţului. Acest fapt arată că purtăto.rii cul
turii Schneckenberg s-au stalbilit pe acest teritoriu în număr destul de 
mare. Aşezările se află pe promontorii, iar mormintele plane în cutia de 
piatră situate în cîmp (Arad, Sînzieni) sau pe movilă sub tumuli. La 
Eresteghin 'Pe ZadogostetO erau 
trei morminte tumulare de diferi
te mărimi. A rămatS nesăpat cel 
mai mare :dintre tumu'li, care este 
punct trigonometric. La toate mor
mintele s-a practicat acelaşi rit 
funerar, orientare est-ve:st, sud
est-nond..Jve:st, iar ca inrventar se 
depuneau unu sau două vase. 

Din cauza puţinelor date nu 
putem cu siguranţă stalbili care 
dintre mormintele deSicoperite sînt 
mai vechi şi care sînt mai recente. 
Este posilbil că cele gă,site pe cîmp, 
cu vas - askos să fie mai timpu
rii (S'chneckenberg A), iar cele .fă
cute pe promontorii (cu ceramitca 
decorată cu şnuru;l) să lfie mai tir- Fig. 4. 
zii. Pentru stabilirea ul'timei faze 
a aDeiStei cu'lturi, nilci in atŞ'ezări, nid !În cimitire sau morminte nu avem 
date concludente. Cele de mai sus ne ajută la cunoaşterea unor aspecte 
din evoluţia cliC'estei culturi, care a contrDbui't la formarea culturilor ur
mătoare în regiunea 'sUid-estilcă a Transilvaniei. 

NOTE 

1 In Materiale, VII, 196'2, p . 327-328, fig. 3. 
2 Z. Szekely, Aşezările de la Vîrful cu Stejari şi de la Pilatra de V .eghe, Studii 

şi Comunicări, 1973, p. 129'-1•52. 
3 Istoria României, I, 1960, p. 99. 
4 în Al·manah, 18·79-19'54, Tîr,gu Mureş, 19155, p. 48. 
5 în SCIV, 2, p. 2'1, 1970, p. 205. 
s Z. Szeke1y, Cultura mormintelor tumulare în sud-estul Transilvaniei, SCIV A , 

1, t. 28, 1977, p. 125-128. 
7 Istoria României, I, 1960, p. 99. 
8 A. Prox, Die Schneckenbergkultur, 194-1, pl. XXI.11. 
9 .J. P. Roman, Culturo Coţojeni, Biblioteca Arheologică, XXVI, 1976, p. 71 

fi.g. 2'9/1-4. 
10 Istor.ia României, I, 1960, p . 81. 
11 A. Prox o.'c. 23, fig. 9; Roman o.c. 72. 
12 Jelentes a Szekdy Nemzeti Muzeum 1908-1909 evi allapotar6l, Sf. Gheorghe, 

1910, p . 48. 
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13 A. Prox o.c. p. 73, pl. .26, 5. 
14 E. Popescu, - A. Vulpe, Necropola tumulară de la Miloştea, Rev.isfu Mu

zeelor, 2, III. 1966, p. 148'-'1'5•3, fig. 1/7 a-7 b. 

Kivonat 

A szerz6 a schneckenlbergi muveltseg hordoz6inak SzentlE~leken es Maksa-Eresz
t·evenyen el6keriilt ket k6szekrenyes, edenymellekletes ltemetkezeser61 szamol lbe. 
A Makisân, egy halom ala1!t e]okerlllt sîr korălbbi, mint a. Szent'leleken, sik .tertilete n 
tahilt temetkezes. 

Extract 

In rthis wor'lctihe autllwr prezents us· two .gt'aves from the Bronze Age descove
red at Sinzieni iand Moacşa-Eresteghin. They are the bear.ers of the Schneckenberg 
civilization on . tnese regiion witih a rich stuck of ciramioc·s. 'I1he grave founded at 
Moacşa-Erestegihin Uz:lder a ·hm is · earlier than tha·t of Sîn.zien, founded on law-
lands. ' 

·• ', -~' 


