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A Magyar Autonóm Tartomány területének őstörténetével legutóbb 
Koska Márton foglalkozott1. Az utána következő kutatók a tartomány ős
történetét szélesebb keretek között, Erdély őstörténetével kapcsolatban tár
gyalták1 2. Sztálin, valamint a Magyar Autonóm Tartomány területén is elő
forduló ú. n. „Csigahegyi“ kultúrát A. Prox közli3, aki azonban a Ma
gyar Autonóm Tartomány csigahegyi kultúra telepeivel nem foglalkozik. 
A sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeumnak az utóbbi évek folyamán 
végzett kutatásai újabb adatokkal járultak hozzá a Magyar Autonóm Tar
tomány bronzkorának a tisztázásához4.

A csigahegyi kultúra a Magyar Autonóm Tartomány területén — ed
digi ismereteink szerint — a leggazdagabban a sepsiszentgyörgyi őrkői 
telepen van képviselve. A kőkitermelés miatt a telep elpusztult s így stra- 
tigrafiai megfigyeléseket nem lehetett végezni. A Wietenbergi kultúra 
nyoma több helyről ismeretes5, azonban zárt település még nem került fel
tárásra, így stratigráfiai megfigyelések hiányában kronológiai megállapí
tásokat csak az előkerült leletek alapján lehet végezni.

A csigahegyi kultúra jellegzetes temetkezési formája a kőszekrény- 
sír, zsugorított csontvázas temetkezéssel6. Legújabban Árapatakon (Araci, 
Sztálin-tartomány) került elő kőszekrénysír. Az Olttól kb. 500 m-re, Erősd 
felé, Árapatak végén Vápa nevű domb emelkedik, melynek a lábánál a ci
gányoknak néhány viskója áll. A domb lábától az Öltig sík terület húzódik, 
melyet Lorhámnak nevez a nép. 1953-ban Balogh János árapataki lakos 
ezen a részen téglát vettetett. A cigányok az agyag kiásása közben 1,60 m 
mélységben kőszekrénysírra bukkantak. A sepsiszentgyörgyi múzeum csak 
1954-ben értesült a leletről s mire alúlírott Máttis János asszisztenssel a 
helyszínre kiszállott, a kő fedőlap s a csontok ki voltak szedve. A sir

1 Roska M.: A Székelyföld őskora, Emlékkönyv a Székely N. Műz. ötvenéves 
jubileumára, 1929.

2 J. Nestor: Der Stand der Vorgeschichtforschung in Rumániem, Bericht dér 
Römisch-Germanischen Kommission, 1933. — H. Schroller: Die Stein- und Kupferzeit 
Siebenbürgens', Vorgeschichtliche Forschungen, 8. f. 1933. — D. Popescu: Die Eriibe 
und Mittlere Bronzezeit in Siebenbiirgen, 1944. — Patay P.: Erdély bronzkorához. Arch. 
Ért. 1942, III. f. 1—2, 110— 113.

3 A. Prox: Die Schneckenbergkultur, 1941.
4 Székely Z.: Bronzkori telep Alsócsernátonban, Érd. Múz. LI. köt. 1946. 1—4. 

fűz. 76. — Sep&iszentgyörgy története a középkor végéig, 1948.
5 Schroller: i. m. 74—78.
6 Prox: i. m. 70.
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ÉNy—DK irányban volt elhelyezve. A cigányok elbeszélése szerint a sírt 
egy lapos darabból készült homokkő fedte. A kőszekrényt 4 darab 32X36,. 
45X33, 86X57 és 80X55 cm méretű s átlag 7—8 cm vastag kőlap képezte. 
A sír alján nem volt kőlap. A szemtanúk elbeszélése szerint a fej s a cson
tok a DK-i sarokban voltak elhelyezve, a fedőlap alatt kh. 30 cm mély
ségben. A sír mélysége átlag 50—57 cm. A kőszekrény belvilága 70X50 
cm volt. A sírban nem találtak semmi mellékletet. A csontvázat a cigányok 
kiszedték. A koponya, valamint a végtagok csontjainak egy részét sikerült

a múzeum számára megmenteni. A megmaradt csontok szerint az elteme
tett felnőtt ember volt. A sírtól Ny-ra cca 25 m-re, ugyancsak 1,60 m 
mélységben, Lakatos György agyagkitermelés közben egy egyélű vörösréz - 
csákányt kapott (1. kép), melyet Lukács László árapataki lakos szerzett 
meg s a sepsiszengyörgyi Tartományi Múzeumnak ajándékozta. A csá
kány hossza 21 cm, a súlya 1,4 kgr. A foka a sók használat miatt el van 
kissé görbülve s az öntési varratokból a találók — aranyat sejtve — egy 
darabot lefaragtak. A nyéllyuk mindkét oldalon hengeresen kiugrik. A csá
kány az egyélű, egyenes tengelyű rézcsákányok csoportjába tartozik.

A cigányok által ásott gödrökben átvizsgáltuk a területet, azonban
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település nyomait mutató cserépedénytöredékeket sehol sem találtunk. 
A cigányok sem kaptak ezen a területen cserépedényeket.

Annak ellenére, hogy a kőszekrénysirban semmiféle melléklet sem 
került elő, a sírt a temetkezési forma alapján a Csigahegyi kultúra B-fá- 
zisába kell besorolnunk. A Kőhalmon előkerült három kőszekrénysír közül 
kettő méreteiben is megyegyezik az árapataki sír méreteivel7. Minden v a 
lószínűség szerint a halott zsugorított helyzetben volt eltemetve, amelyet 
azonban a megtalálók nem figyeltek meg. Ezt a tényt mutatja az a be
mondásuk is, hogy „a koponya és a csontok a sír sarkába voltak nyomva” .

Az erősdi festett kerámiás telep fölött találjuk a csigahegyi kultúra 
emlékeit. Ugyancsak ebben a rétegben került elő egy kettős ellentét é lű  
rézcsákány8, melyet Prox a csigahegyi kultúra A-fázisánál későbbi időre 
keltez9. Egyélű rézcsákányt a Magyar Autonóm Tartomány területéről nem 
ismerünk. A csíkbánfalvi rézgalyhó más típust képvisel10 11. Egyélű rézcsá
kány került elő a cucuteni őstelepen11 A-jellegű kerámiá kíséretében és 
Vidrán12 13. Az árapataki rézcsákány pontos analógiát mutat az Alsóilosván, 
valamint a Nádudvaron előkerült példánnyal18, s fejlettebb típust képvisel*

2. kép. Mészbetétes díszít edény őrkőről.

mint a Vidrán talált rézcsákány. Az árapataki rézcsákányt összefüggésbe 
lehet hozni az előkerült sírlelet alapján a csigahegyi kultúra hordozóival. 
Ez esetben, ellentétben Roska megállapításával, az egyélű rézcsákányok 
kora kimutatható egész a bronzkorig14. Árapatakon nem volt település, ha
nem feltehető, hogy csak temetkezés. Erre lehet következtetni abból is, 
hogy a cigányok szerint a sír közelében még kaptak ilyen kőlapokat, me
lyek alatt valószínűleg sírok vannak. Ezeket betemették, nem ásták k i, 
mivel a sírokkal egy szintben lévő föld már nem felelt meg a téglavetés
nek. A csigahegyi kultúra hordozóinak a telepe az álig 4 km-re levő 
Tyiszkhegyen, a festett kerámiás telep fölött volt.

Prox szerint15 a csigahegyi kultúra időtartama a bronzkor kezdetéig 
kimutatható. Véleményünk szerint ez a kultúra tovább tartott. Ezt a tényt 
bizonyítja egy kis mészbetétes edényke, mely Sepsiszentgyörgyön az őrkői

7 Prox: i. m. 75—76.
8 Roska: i. m. 17. kép.
9 Prox: i. m. 82.
10 Roska: i. m. 26/,a kép, Rézcsikányok, Közlemények II/l. 1942. 1. kép.
11 Nestor: i. m. 78.
12 Rosetti: Sápáturile de la Vidra, 1934. Fig. 42. Publicatiile Muzeului Muni- 

cipiiriui Bucure^ti, Nr. 1. •
13 Roska: Rézcsákányok 7, 45. kép.
14 Roska M.:' i. m. 66.
15 Prox: i. m. 83—84. — D. Popescu: i. m. 53.
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településen került elő. Az edény sötétszürke színű, egyenes kihaj ló
peremű kistél, melynek az alja gömbölyű. A peremtől a vállig lapos 
bütyökfül van. A peremet, a bütyök élét s az edény vállát mészbetétes pon
tok, illetőleg egy körbefutó vonal díszíti. A vállon húzódó pontoktól ferde 
hornyolások húzódnak, melyeknek az élén pontokból álló vonalakat talá
lunk. Ezeket a vonalakat egy bekarcolt kör zárja le, melyből ferdén hú
zott vonalnyalábok indulnak ki. Ezeket pontokból s bekarcolt körből álló 
vonal zárja le (2. kép). Az edény magassága 4,5 cm, peremátmérője 8,2 
cm (Ltsz. 9526.). Ilyen típusú edény ismeretes a barcasági Tei-kultúra 
köréből, Rozsnyóról15 16. Formája és díszítési motívumai a Wietenberg-kul-

3. kép. Wietenbergi kultúrához tartozó edénytöredékek. 
1, 2, 4, 5. Csíkszereda, 3. Csíkrákos, 6. Sepsibükszád.

túrára jellemző17. A Wietenbergi kultúra kora az újabb kutatások szerint: 
kimutatható egész a bronzkor végéig18. A mészbetétes díszítésű edények 
Wosinsky szerint19 is bronzkori telepekről származnak.

A Wietenbergi kultúra településhelyeit vizsgálva, a Magyar Auto
nóm Tartomány területén vagy erősdi típusú festett kerámiás telepekre 
rátelepülve találjuk, mint Sepsibükszádon Vápavárán, Málnáson Füvenyes- 
tetőn, vagy pedig különállóan, mint Sepsiszentgyörgyön Gémvárán20, vagy 
Csíkszeredán a Kőcsuklándon, vagy Csikrákoson a Bogát-tető mellett lévő 
telepen (3. kép 3.). Néha a Wietenbergi kultúrát koravaskori kerámia is 
kíséri, mint Csíkzsögödön a Gátvégen21. A sepsibükszádi Vápaváron az

15 Prox: Die Tei-kultur int Burzenland, Mitteilungen des Burzemlander Sach-
sischen Museums, 4. évf. 1940, 1—4. fiiz. 93, VIII. t. 93.

17 Schroller: i. m. 9. t. 2, 5.
18 Nestor: i. m. —• Patay: i. ,m. — Székely Z.: Régészeti kutatások Sorostélyon.. 

1953. 15.
19 Wosinsky M.: Az őskor mészbetétes díszítésű agyagművessége, 1904. 8, 74..
20 Székely Z.: Sápáturile Lej—Varheghiu, 1951, XIV. t. 1—4.
21 Székely Z.: Jegyzetek Dácia történetéhez, 1946, 13. jegyzet.
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1949-ben végzett ásatás alkalmával a Wietenbergi kultúra emlékei na
gyon szegényesen kerültek elő. A település a Rakottyás-patak felé eső ré
szen volt, amelyet a kőkitermelés már az ásatás előtt megsemmisített. 
Szórványos gyűjtés folytán került be nehány szép darab a sepsiszent
györgyi múzeum gyűjteményébe. Ezek közül figyelmet érdemei egy karé- 
lyos tál peremtöredéke, mely a sepsiszentgyörgyi gémvári település tá ljá 
val mutat hasonlóságot (3. kép 6.). Zárt Wietenbergi település van a 
Csíkszeredától keletre levő Kőcsuklándon. Ez a hely egy kopár domb, 
mely a Suta fenyője nevű résztől északra fekszik s a Suta patak veszi 
körül. A domb a fitódi országút felé menedékes. A falusiak a domb keleti 
oldalán követ termelnek ki s ezen a részen meglehetős pontosan meg le-

4. kép. Bronzkard Udvarfalváról.

hetett figyelni a település rétegtani összetételét. Az átlag 40 cm-es kultúr- 
réteg alatt egy 20—30 cm agyagréteg, majd alatta homokkőalap található. 
A kutatások során előkerült anyag a jellegzetes Wietenbergi kerámia mel
lett (3. kép 4.) sok, a csigahegyi kultúrára jellemző díszítésű edénytöredé
ket is őrzött meg (3. kép 1., 2., 5.) . Sepsiszentgyörgyön 1950-ben a Gém
várán végzett ásatás alkalmával is sok csigahegyí jellegű edénytöredék 
került elp a Wietenbergi kultúra emlékeivel együtt.

Az őrkői település mészbetétes edénye, valamint a Wietenbergi kul
túra csigahegyi jellegű kerámiái anyaga arra enged következtetni, hogy a 
Csigahegyi kultúra sokkal tovább tartott, mint ahogy az eddigi kutatások 
alapján meg lehetett állapítani s a Wietenbergi kultúra kialakulásánál 
nagy szerepet játszott. Véleményünk szerint a Csigahegyi kultúra vége ki
nyúlik a bronzkor közepéig, amikor a Wietenbergi kultúra teljes virágzá
sában van.

A Magyar Autonóm Tartomány bronzkorára vonatkozólag újabb 
adattal szolgál egy 1951-ben Udvarfalván (Curteni, Maros-rajon) előke-
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rült bronzkard, melyet 3732. sz. alatt őriz a Marosvásárhelyi Tartományi 
Múzeum. Ezt a kardot az udvarfalvi állami gazdaság földjén találták 
szántás közben s Fábián Kálmán ajándékozta a fenti múzeumnak. Kísérő 
leletről semmi felvilágosítást nem tudott adni. A kard vége le van törve, 
a megmaradt rész hossza 91 cm, melyből a markolatnyúlványra esik 9 cm. 
A penge vastagsága 11 mm. A penge a vége felé kiszélesedik, a markolat
nyúlvány alatt 4 cm széles, 86 cm-nél 2,5 cm széles. A markolatnyúlvány 
közepén négy, a pengető két oldalán három-három gombosfejű szeg szol
gált a markolatlemez megerősítésére. A penge felső részét bekarcolt fél
körök, pontkörök, vonalak díszítik. A penge felületén négy párhuzamos 
vonalakból álló négyes vonalpárok húzódnak. A penge közepén borda hú
zódik s a szélek felé elkeskenyedik (4. kép).

A kard a markolatnyúlványos kardok csoportjába tartozik s analó
giát mutat a budvári22 bronzkarddal. Pulszky beosztása szerint a bronz
kardok második csoportjába tartozik23. Udvarfalváról az első bronzkori 
emlék, amit eddig ismerünk24.

22 Roska M.: A Székelyföld őskora, 41, kép 1.
23 Hampel J.: A bronzkor emlékei Magyarhonban, 1886, 1. 72, XX. t. 1—4.
24 Roska M.: Repertórium, 1942. 293. 1. sz.
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