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1. BEVEZETÉS 

 

1.1. Előszó 

 A doktori tézis témaválasztását nemcsak a kérdéskör iránti több évre visszanyúló 

érdeklődés, hanem a forrásanyag kimagasló jelentősége is alátámasztja. A Kárpát-medencei 

bronzkor talán legmarkánsabb hagyatékát a bronz kincsleletek képviselik, amelyek 

gazdagságuknak és változatosságuknak köszönhetően messzemenően kimagaslanak a kor 

más jellegű régészeti leletanyagai közül. Habár a bronzkor folyamán Erdély szoros 

kapcsolatokat alakít ki az őt körülvevő közelebbi és távolabbi területekkel, mindvégig 

megőrzi különálló és egyedi státuszát. Köszönheti ezt nemcsak földrajzi helyzetének, hanem 

leginkább természeti adottságainak, amelyekre alapozva a késő bronzkor folyamán a 

fémművesség addig nem ismert virágzásnak lendül. Ennek a mesterségnek legszebb 

örökségét a bronz kincsleletek képezik, amelyeket a régió és a korszak csúcstermékeinek 

könyvelhetünk el. Ebből adódóan a disszertáció elsődleges célkitűzésének Erdély központi 

területein fellelhető összes késő bronzkori leletegyüttes vizsgálatát tekinti. A legfontosabb 

megoldásra váró probléma a depók „személyiségének” a meghatározása és erre építve a 

deponálási mintázatok alapján elkülöníthető övezetek körvonalazása. 

 A hazai kutatásban mindmáig nem született olyan összefoglaló munka vagy elemző 

cikk, amely kizárólag Közép-Erdély későbronzkorának bronzegyütteseivel foglalkozna. 

Kacsó Károly volt az első, aki Erdélyre vonatkozóan három eltérő deponálási formát 

különített el.
1
 Ezt követően Svend Hansen a közép- és kelet-európai térséget elemző 

szintézisében a kutatott területet külön övezetként kezeli.
2
 A későbbi tanulmányok is 

rendszerint átveszik következtetéseiket, anélkül azonban, hogy tovább részleteznék a 

kérdéskört. Ebből kifolyólag az említett régió mindmáig fehér foltnak számít a kutatásban. 

Ezeknek tudatában legfontosabb célkitűzésünk nem egy széles területeket átfogó 

bronzművesség felvázolása volt, hanem e szűk régió deponálási sajátosságainak, 

egyediségének, egyszóval „személyiségének” a körvonalazása. Célunk Erdély központi 

területein jelentkező BzC-BzD-HaA periódusokra keltezhető leletegyüttesek kiértékelése. 

Ezáltal a jelen dolgozat az említett terület és időszak első szisztematikus feldolgozása.  

 A már hagyományosnak mondható tipológiai és időrendi besorolás alapvető célja a 

kincsek datálása és ezen túlmenően a felhalmozás időszakának a meghatározása. Mivel a 

kincseket sok esetben nem lehet szűk kronológiai horizontokhoz kötni, gyakran a bronzok 

                                                 
1
 Kacsó 1990b. 

2
 Hansen 1994, 356, Abb. 206. 
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begyűjtése és elrejtése közti határ egyértelműen elválik. A depókat alkotó tárgyak tipo-

kronológiai vizsgálata mindenekelőtt ezt hívatott tisztázni. Ugyanakkor bizonyos típusok 

földrajzi szóródása a beszerzés lehetőségeit, vagy éppen az erdélyi fémműves központok 

impulzusainak irányvonalát szemlélteti.  

 A tipológiai és kronológiai következtetéseket szem előtt tartva a dolgozat alapvető 

célkitűzése a közép-erdélyi késő bronzkori bronzdeponálás egyediségének a felvázolása. Két 

szempont alapján szeretnénk ezt megvalósítani: mindenekelőtt a kincsleletek morfológiájára, 

vagy a tárgyak depón belüli elhelyezésére összpontosítunk. Habár a hazai kutatásban 

történtek már hasonló próbálkozások, a vizsgált terület kincsleletei soha eddig nem kerültek a 

figyelem középpontjába. Sajnos a depók kutatottsági szintjéből adódóan általános érvényű 

következtetések nem várhatóak. A második szempont a depók szerkezetét célozza meg. Egy 

ilyen jellegű vizsgálat konkrét információkkal szolgálhat a kiválasztott tárgykategóriákra, 

tárgytípusokra, nagyságra és ezeknek az egyidejű előfordulására és változására. Ezen 

információkat ötvözve bronzdepó típusok elkülönítését kíséreljük meg.  

 Kiemelt figyelmet fordítottunk a tárgyakon észlelhető rongálási és töredezési nyomok 

vizsgálatára. Azt a kérdést próbáltuk megválaszolni, hogy a rongálás földrajzi övezetekhez 

köthető-e, vagy inkább különböző periódusok eltérő normavilágának a számlájára írható. Ha 

a tárgytípusok és tárgykategóriák párosításától eltérő deponálási tendenciák körvonalazását 

várjuk el, joggal tehetjük fel a kérdést, hogy a töredezés vizsgálata milyen mértékben 

rajzolhat ki hasonló irányvonalakat?  

 A fémdeponálás minél teljesebb körvonalazása érdekében a szórványként és 

sírmellékletként előkerült bronzok a depók által kirajzolt képet egészítik ki. A minél 

pontosabb összevetés kedvéért hasonló leletkombinációs kísérletezésnek vetettük alá az 

említett két lelettípust is. Figyelemmel próbáltuk követni, hogy ugyanannak a típusnak az 

elrejtése, egyazon periódusban, miként változik a bronzdepókhoz viszonyítva. Az eltérő 

deponálási formák egymás mellett jelentkeznek-e, vagy egymást egészítik ki? 

 Tudatában vagyunk a kutatott terület méretéből fakadó korlátoknak. Azonban ahhoz, 

hogy a Kárpát-medence szélesebb körű deponálási övezetébe beilleszthetővé váljon, 

mindenekelőtt minőségileg és mennyiségileg szerettük volna szélesíteni azt az információs 

bázist, amit a közép-erdélyi fémdeponálás gyakorlata hagyott ránk. Ennek okán az aránylag 

szűk terület kimerítő vizsgálatát tekintettük fő célkitűzésnek, a nagyobb térség felületes 

kiértékelésével szemben. Természetesen a szomszédos régiók deponálási szokásaira is 

reflektáltunk. Az észak-nyugat romániai, a Körös vidéki, a dél-nyugat erdélyi és moldvai 

depók hatásait is figyelemmel próbáltuk követni.  
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 A témakörrel kapcsolatosan felmerülő legfontosabb kérdések egyike a kulturális 

háttér körvonalazása és a depókhoz rendelhető régészeti jelenségek felvázolása. Az ismételt 

próbálkozások ellenére a mai napig Közép-Erdély késő bronzkori kultúrtörténeti 

korszakolása egy nyílt kérdéskörnek tekinthető és állandó elbírálás alatt áll. Arra a kérdésre 

szeretnénk választ kapni, hogy a kutatott terület fémanyagának osztályozása, 

depócsoportjainak tagolása milyen kapcsolatokat mutat a különböző közösségekkel. Vagyis a 

deponálás eltérő típusai mennyire fednek le egy kerámiastílust? Kijelenthető-e, hogy 

bizonyos csoportok csakis jól meghatározott tárgytípusokat deponáltak. Hogyan alakul a 

deponálás gyakorlata a kontaktövezetekben és lehet-e átfedésekre, „anomáliákra” számítani? 

 A szakirodalom hiányosságai miatt ritkán sikerült a depók lelőhelyeit újra 

beazonosítani és kutatni. Itt említhetjük meg a marosfelfalusi, mikházi, mezőbándi, makfalvi 

és a marosszentgyörgyi leletegyütteseket. A kutatás egyik alapfeltétele a dokumentációnak a 

mai követelményekhez való igazítása. Ennek megfelelően több olyan leletegyüttest sikerült 

újra feldolgozni, amelyet hiányosan közöltek, vagy amelyek esetében a mai napig a múlt 

század eleji tárgyrajzok vannak használatban: Árkos, Beresztelke, Görgénysóakna, 

Keresztényfalva, Kolozskara, Magyaró, Marosgezse, Páncélcseh, Küküllővár, Marosbogát, 

Marosfelfalu, Marosludas és Mezőbánd. 

 Közép-kelet Európa és egyben a Kárpát-medence bronzkorában Erdély mindvégig 

egy meghatározó szerepet játszott. Az itt élő közösségek szellemi és gazdasági színvonalát mi 

sem tükrözi jobban, mint a késő bronzkorban elásott kincsek sokasága. Ezek közül 

messzemenően kimagaslanak a nagy „öntőműhely depónak” nevezett együttesek, amelyek 

több mint 15000 tárgyat sorakoztatnak fel és közel 5 tonnát nyomnak. Közép-Erdély területén 

feltárt depóleletek megalkotói elsősorban a régió természeti adottságaira támaszkodtak. A 

közösségek fejlődése és a környezet kínálta lehetőségek mindig szoros összefüggésben álltak 

egymással. A bronzművesség szempontjából vitathatatlan, hogy az érclelőhelyek 

beazonosítása és értékesítése elsődleges szempontot képviselt a késő bronzkori közösségek 

számára. Sajnos ez irányban történő módszeres kutatások teljes mértékben hiányoznak, ezért 

konkrét érckitermelő helyeket, bányákat vagy bronzfeldolgozó műhelyeket nem tudunk 

beazonosítani. A só, mint az egyik alapvető ásványi kincs, aránylag könnyen hozzáférhető és 

kitermelhető volt. A kősó igen elterjedt Erdély területén, és jelentős mennyiségben a Nyugati 

és a Keleti Kárpátokban fordul elő. A Rónaszéken (Coștiui) feltárt bronzból és agancsból 

készült bányászati kalapácsok, valamint a virágvölgyi (Valea Florilor) só párologtatók (Cal. 2 

σ 1420-990 BC.) legkésőbb a késő bronzkorra keltezik az erdélyi kősó és sós források 
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hasznosítását.
3
 Az Erdélyi-érchegység keleti lejtőinél és a máramarosi medencében előkerült 

néhány bronzdepó alapján már a ’60-as években felhívták a figyelmet a só lelőhelyek és a 

kincsleletek közti összefüggésre.  

 Az itt felsorolt néhány szempont is tisztán érzékelteti a figyelemmel követett terület 

sokszínűségét, jelentőségét és a jövő kutatásainak követelményeit. Az elmúlt század közepén 

megfogalmazott elméletek mára már legtöbbször nem állják meg a helyüket, ezért 

következetes eredményeket csakis módszeres és céltudatos kutatásoktól várhatunk el. 

 

 Kötelességemnek tekintem megköszönni Florin Gogâltannak a segítségét és 

támogatását, aki a bronzkutatás felé terelte figyelmem, melynek első eredményei a 

szakdolgozatban láttak napvilágot. Köszönettel tartozom Tudor Soroceanunak az önzetlen 

segítségért, tartalmas beszélgetésekért, tanácsokért és az építő jellegű kritikákért, amelyek a 

mai napig kísérik kutató munkámat. Köszönöm V. Szabó Gábornak, a disszertáció 

vezetőjének, bizalmát, türelmét, tanácsait, célszerű útbaigazításait, és a teljesség igényének 

fenntartásával párosuló szüntelen ösztönzését.  

 Nagyon sokat köszönhetek feleségemnek, aki mindvégig támaszom és bátorítom, az 

anyagfeldolgozásban pedig nélkülözhetetlen segítségem volt, valamint szüleimnek, akik 

nélkül ez a kutatás nem valósulhatott volna meg. 

 Köszönet illeti kollégáimat és barátaimat, akik az anyaggyűjtés lehetőségét 

biztosították és a feldolgozásban segítettek, illetve információkkal és tanácsokkal láttak el: 

Emilia Aldea (Dicsőszentmárton), Bader Tibor (Hochdorf), Gheorghe Baltag (Segesvár), 

Berecki Sándor (Marosvásárhely), Horia Ciugudean (Gyulafehérvár), Stelian Coșuleț 

(Brassó), Dani János (Debrecen), Wolfgang David (Manching), Laura Dietrich (Berlin), 

Oliver Dietrich (Berlin), Gál Szilárd Sándor (Marosvásárhely), Győrfi Zalán 

(Marosvásárhely), Svend Hansen (Berlin), Hágó Attila Nándor (Nagykároly), Kacsó Károly 

(Nagybánya), Kalla Gábor (Budapest), Kiss Viktória (Budapest), Kolumbán Árpád 

(Marosvásárhely), Kosza-Bereczki Judith (Csíkszereda), Kristian Kristiansen (Göteborg), 

László Keve (Marosvásárhely), George Marinescu (Beszterce), Méder Lóránt 

(Sepsiszentgyörgy), Mitu Melinda (Kolozsvár), Molnár-Kovács Zsolt (Kolozsvár), Nagy 

József Gábor (Gyulafehérvár), Nagy Szabolcs (Kolozsvár), Nagy Tibor (Győr), Németi János 

(Nagykároly), Pánczél Szilamér (Marosvásárhely), Sándor Lajos (Tatabánya), Szabó Máté 

                                                 
3
 Boroffka 2006, 77. 
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(Pécs), Szathmári Ildikó (Budapest), Szilágyi Márton (Budapest), Sztáncsuj Sándor József 

(Sepsiszentgyörgy), Tarbay Gábor (Budapest), Váczi Gábor (Budapest). 

 

1.2. A kutatott terület körvonalazása 

 A címben szereplő Közép-Erdély alatt a mai közigazgatási határoknak megfelelő 

Kolozs, Beszterce-Naszód, Maros, Hargita, Kovászna és Brassó megye, valamint Szeben 

megye észak-keleti része értendő. Tudatában vagyunk annak, hogy a mai politikai-

adminisztratív felosztásnak aligha van régészeti jelentősége, azonban a kiválasztott területet 

mindenekelőtt segédeszközként használjuk, amelynek körvonalazásánál módszertani 

szempontokat vettünk alapul. Elsődleges kritérium a rendelkezésünkre álló régészeti anyag 

feldolgozhatóságának lehetősége volt. Emiatt tudatosan mellőztük Erdély dél-nyugati sarkát, 

a mai Fehér és Hunyad megyéket, valamint Szeben megye dél-nyugati részét. Egyrészt, ezt a 

területet a szakirodalomban is legtöbbször külön régióként jelenítik meg. Másfelől ebben a 

térségben kerültek elő az ún. nagy „öntőműhely depók”: a felsőmarosújvári, ispánlaki II, 

enyedi és szenterzsébeti kincsek. Az általunk vizsgált mezőbándi depóval együtt a 

megnevezett leletegyüttesek a Kárpát-medence legnagyobb bronzkincsei. Csak az első három 

együttesen több mint 10100 tárgyat számlál és 3000 kg-t nyom. Ez a szám jóval meghaladja a 

vizsgált depók öszszámának kétszeresét. Hasonló volumenű anyag feldolgozása (fotók, 

rajzok, súlyarányok, használati nyomok) messze meghaladta volna a dolgozat kereteit. 

Tekintve, hogy a nagy bronzkincsek közül egyiket sem közölték megfelelően, részletes 

megfigyelésekre, kiforrott, megbízható következtetésekre nem támaszkodhatunk. A 

műhelydepók közül bevontuk vizsgálódásunkba a máig egyedüliként publikált dipsei 

együttest, és a feldolgozás alatt álló mezőbándi depót, amelyek a kutatott terület határain 

belül esnek. Módszertani szempontból fontos hangsúlyozni, hogy az ekkora méretű depóknak 

a kis és közepes méretű kincsek mellett történő egyidejű értelmezése nem javallott, hisz a 

statisztikákat jelentős mértékben befolyásolják és torzítják. 

 Az Erdélyi-medence egy különálló földrajzi tájegységként jelenik meg a Kárpát-

medence keleti sarkában. Szervesen illeszkedik a Kárpátok hegységrendszerébe (Keleti-, Déli 

Kárpátok és az Erdélyi-érchegység), az összeköttetés az itt található magaslati hágókon és 

folyó völgyeken (Olt, Zsil, Maros, Sebes-Körös, Szamos) keresztül valósul meg a 

szomszédos területekkel. Az Erdélyi-medence központi részének három alegysége, a 

Szamosmenti-hátság, Mezőség és a Küküllőmenti dombvidék, a déli peremterületein a 

Fogarasi- és a Szebeni-medencék, illetve a Keleti-Kárpátok belső vonulatán elhelyezkedő 

Szubkárpátok a tektonikus mozgásoknak és a gazdag vízrajznak tudható be. Ezáltal a 
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domborzat a folyóvölgyek által szabdalt fennsíkként jelenik meg. A régió három 

legfontosabb folyója a Maros, az Olt és a Szamos. A terület egyik sajátossága a központi 

(500-600 m) és a peremterületek (1000 m-ig) magassága közti eltérés. Földrajzilag, a 

figyelemmel kísért területet észak-nyugaton az Erdélyi Szigethegység, északon a Kis- és 

Nagy-Szamos völgye, keleten és dél-keleten a Kárpátok vonulata határolja. Az alcinai 

együttes a kutatott terület dél-nyugati sarkában fekszik, a Hortobágy (Hârtibaciu) folyó 

völgyében. A két legnyugatibb depó közül az alsójárai az Öreghavas lábánál, a vistai pedig a 

Gyalui-havasok lábánál került felszínre. 

 Egy soron következő kutatás keretén belül a vizsgált területet mindenképp érdemes 

dél-nyugat Erdély irányába is kiterjeszteni, az ott levő depókkal is számolni. Talán célszerű 

lenne az összes nagyméretű „öntőműhely” depót mellőzni, hiszen ezek jellegükből adódóan 

nem alkalmasak leletkombinációs kísérletezésekre. Ahhoz hogy a kutatott területet 

földrajzilag teljesen lefedhessük, észak-nyugati irányba a Meszes-hegységig kellene 

kiterjeszteni az anyaggyűjtést. 

 

1.3. A kutatás időbeni meghatározása 

 A kutatott területen jelentkező fémanyag gazdagsága miatt szükségesnek láttuk egy 

szűk kronológiai határ felállítását. A figyelemmel követett periódus, Erdély késő 

bronzkorának kezdeti és fejlett szakaszaira, a BzC-BzD-HaA fázisaira terjed ki. Ezt az 

időszakot az utóbbi évek kutatásában egyre több tanulmány tárgyalta. Véleményünk szerint 

ez a periódus különálló kronológiai szegmensként jelentkezik, és a klasszikus középső 

bronzkori kincsek és a biztosan a Gáva kultúrához köthető bronzdepók között helyezkedik el. 

Régiótól eltérően a szakemberek rendszerint hasonló következtetésekre jutottak. 

Természetesen bizonyos esetekben egy határozott időrendi elvállás nem körvonalazható, 

emiatt egyes kincsek kronológiai helye korábbi vagy későbbi fázisok irányába mozdul el. 

  A hazai kutatásban három újonnan kialakított kronológiai rendszerre alapozhatunk. 

Egyrészt észak-nyugat Románia időrendjét részletezve Kacsó K. a máramarosi és a Felső-

Tisza vidéken előkerült bronzok alapján, a Felőr-Opályi kincseket a Késő Bronz 2 

(BzD/Lápos I és II) fázisához rendelte, kiemelve egyben annak a lehetőségét is, hogy a 

depótípus korai képviselői már a Késő Bronz 1 (BzB2-C/Csaholy és Felsőszőcs II) 

periódusban megjelentek, a kései együttesek pedig a Késő Bronz 3 (HaA/Lápos II és Gáva I) 

időszakot is megérhették. A Késő Bronz 4 (HaA vége és HaB1/Gáva II) már a fejlett Gáva 
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kultúrához köthető.
4
 Ezáltal a depó horizontokat depó típusok váltják fel, amelyek nem egy 

szűk időintervallumra jellemzőek, hanem sajátos összetételük és földrajzi szóródásuk által 

akár néhány száz évre is keltezhetőek.  

 Közép-Erdélyre vonatkozóan Fl. Gogâltan egy hármas tagolású rendszert javasolt. 

Kerámiára és fémstílusokra egyaránt támaszkodik. A Késő Bronz I fázis a Wietenberg kultúra 

C fázisának a végét és a D fázis elejét fedi. Ekkor jelennek meg az első Noua elemek is. A 

fémművességre a Koszider hagyomány jellemző. A Késő Bronz II fázis a klasszikus 

Reinecke BzD-nek felel meg. A korszak egyik jellegzetessége a Wietenberg IV és a Noua 

közösségek szimbiózisa. Ebben a fázisban sűrűsödnek a Felőr-Opályi, Árpádi és a 

Ruginoasa-Kolozskara típusú együttesek. A Késő Bronz III korszakot a HaA képviseli. Ehhez 

a periódushoz köthető a Kudzsir-Mezőbánd (Cugir-Band) közösségek megjelenése és 

fejlődése Közép-Erdélyben, illetve az Árpádi típusú kincsek elrejtése a Körösök vidékén. Ezt 

a három fázisból álló periódust a Vas I korszak követi, ami a HaA végével és a HaB1-el 

párhuzamos, és amelyre a Mojgrád-Tóti (Moigrad-Tăuteu) kincsek jellemzőek.
5
  

 Dél-nyugat erdélyi kerámia alapján, H. Ciugudean ugyancsak egy négyes felosztást 

dolgozott ki, amelyben a Gáva kultúra teljes fejlődését az erdélyi késő bronzkorral társítja. A 

Késő Bronz I fázist (BzC) a Wietenberg kultúra utolsó fázisa és a Noua I közösségek 

megjelenése jellemzi. A Késő Bronz II-ben (BzD) Közép-Erdélyben a Noua II közösségek 

dominálnak, akikhez a Ruginoasa-Kolozskara depókat, a dudoros nyakú és a tekercselt nyakú 

ciprusi tűket rendelhetjük. A Késő Bronz IIIa (HaA1) periódusban a Mezőbánd-Kudzsir, 

Noua III és Lápos II csoportok fejlődnek, illetve ekkor rejtik el a Nagysink-Marosfelfalu 

típusú együtteseket. A Késő Bronz IIIb (HaA2) a korai vagy Gáva Ib közép- és dél-erdélyi 

megjelenését és az Altórja-Nagyzsupány depók elrejtését fedi. A Késő Bronz IV (HaB1) a 

Gáva kultúra klasszikus szakaszát képviseli amikor a Mojgrád-Tóti típusú depókat ásták el.
6
  

 A korábbi hazai és európai kutatás is már sok esetben osztályozta ugyanezt az 

időszakot. M. Rusu a BzD fázishoz a Felőr-Domahidai (Uriu-Domănești) depóhorizontot, a 

HaA1 fázishoz a Nagysink-Marosfelfalu (Cincu-Suseni) depóhorizontot, míg a HaA2 

időszakhoz az Altórja-Nagyzsupány (Turia-Jupalnic) depóhorizontot rendelte.
7
 B. Hänsel 

                                                 
4
 Kacsó 1990a, 46; Kacsó 1995c, 135-136; Kacsó 1999a, 58-59; Kacsó 2001a, 233; Kacsó 2003c, 276-277; 

Kacsó 2008, 60. 
5
 Gogâltan 2000, 44; Gogâltan 2001, 196-199; Gogâltan 2005, 376; Gogâltan 2009, 122. 

6
 Ciugudean, Aldea 2005, 110-111; Ciugudean 2010b, 172-173, fig. 4; Ciugudean 2012, 233-237. 

7
 Rusu 1963, 180-190. A későbbiekben ugyanaz a rendszer hasonló felosztásban, olykor eltérő megnevezéssel 

W. A. von Brunn, M. Novotná, Al. Vulpe, M. Petrescu-Dîmbovița, Bader T., M. Gumă, J. Kobal’, László A. 

munkáiban is megjelenik. 
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ugyanezt a korszakot az SDI (BzC2-D) és SDII (BzD-HaA) fázisokra osztja.
8
 Mozsolics A. 

rendszerében ez a periódus a BIV (BzC-D) és BV (BzD-HaA1-HaA2) fázisoknak és a Forró, 

Opályi, Aranyos, Kurd és Gyermely depóhorizontoknak,
9
 Kemenczei T. rendszerében pedig 

az 1 (BzC), 2a (BzD) és 2b (HaA1) periódusoknak,
10

 míg Ch. Pare rendszerében a DFS I és 

DFS II periódusoknak felel meg.
11

 S. Hansen véleménye, hogy a korai urnamezős periódust, 

azaz a BzC2-HaA lehetetlen különböző, kisebb-vagy nagyobb időhorizontokra tagolni.
12

 (1.1. 

Ábra).

 

 

 Ha a figyelemmel követett periódus kezdetéről többnyire egyezik a szakmabeliek 

álláspontja, a végét illetően a kutatásnak még nem sikerült közös nevezőre jutnia. Egyfelől a 

Gáva kultúrát is bevonják a késő bronzkor fejlődésébe, másfelől a Gáva kultúra megjelenését 

a vaskorhoz kötik. Jelen dolgozat célja nem a késő bronzkor kronológiájának kiértékelése és 

újraértelmezése. A bronzdepók alapján azonban egyértelmű különbségeket lehet tapasztalni a 

sajátos HaA és a HaB1 jellegű kincsek között. A leletek nagysága, szerkezete, tipológiája és 

rongálása két eltérő deponálási képet nyújt. A Gáva kultúra megjelenésével a kulturális háttér 

is átalakul, és a bronzegyüttesekben szereplő tárgytípusok gyakran az erődített telepek 

leletanyagában is felbukkannak. Emiatt az alábbiakban az időkeret felső határát a tipikus 

                                                 
8
 Hänsel 1968, 19-25, Abb. 2; Hänsel 1976, 22-47, Fig. 3. 

9
 Mozsolics 1957, 119; Mozsolics 1973, 105-110; Mozsolics 2000, Abb. 3. 

10
 Kemenczei 1984, 15-16. 

11
 Pare 1999, 423, Tab. 7. 

12
 Hansen 1992, 372, 3 lábjegyzet. 

1.1. Ábra. Az európai kronológiai rendszerek párhuzamosítása. (Stockhammer 2004 után). 
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HaA kincseknél vonjuk meg. A véleményünk szerinti HaA2/B1 jellegű depókat csupán 

érintőlegesen tárgyaljuk a 7. Fejezetben. 

 

1.4. Kutatástörténet
13

 

 Az áttekinthetőség kedvéért fejezetenként felvázoljuk a vonatkozó témakör 

kutatástörténetét, ezért jelen fejezetben mindössze a közép-erdélyi fémdeponálással 

foglalkozó munkákat említjük meg. Gondolunk itt mindenekelőtt azokra az értekezésekre, 

amelyek valamilyen formában a bronzkincsekben előforduló tárgyak társítására, a kincsek 

lelőhelyeire, leletkörülményeire, nagyságára, morfológiájára és az ezekből adódó kronológiai 

következtetésekre, végső soron pedig a depók osztályozására és elrejtésük magyarázatára 

térnek ki. Sajnos a kutatott területre vonatkozó hasonló munkák rendkívül ritkán születnek, 

noha az anyag mennyisége és változatossága éppen az ellenkezőjét feltételezné. Napjainkig 

egyetlen olyan monografikus munka jelent meg, amely Kelet-Európa fémdeponálásával 

foglalkozik és a jelen dolgozatban kutatott területre is kitér.
14

 

 Az erdélyi kincsleletek tanulmányozását nem kerülhették el az elmúlt 100-150 év 

társadalom-politikai eseményei. Ezért kutatástörténeti szempontból bizonyos irányjelző 

tendenciák vagy korszakok különíthetők el, amelyek a bronzkincsek előkerülését vagy 

feldolgozottságát meghatározták, természetesen a kor lehetőségeinek megfelelően. 

 Első időszakként a 19. század végét és a 20. század elejét említhetjük meg. Az első 

világháborút megelőző évtizedeket a régészeti kutatások kibontakozása mellett a múzeumi 

tevékenység kezdete is fémjelzi. A gyűjtemények gyarapításával és megszervezésével 

párhuzamosan jelennek meg az első folyóiratok is, amelyek a szórványosan vagy 

kincsegyüttesekben felszínre jutott bronzokat ismertetik. Jelentőségük, hogy gyakran 

részletes leírásokat szolgáltatnak a leletkörülményekről és a depók szerkezetéről. Itt kell 

említést tennünk mindenekelőtt az erdélyi-magyar régészeti iskola képviselőiről és néhány 

lelkes amatőr-régészről, akiknek munkássága rendszerint a modern kutatás forrásértékű 

adatbázisává nőtte ki magát. Orosz Endre,
15

 Téglás Gábor,
16

 Téglás István,
17

 Pósta Béla,
18

 

                                                 
13

 Az egyes tárgytípusok kutatástörténetéről a 2. Fejezetben teszünk rövidebb vagy hosszabb említést. 

Elsődleges szempont mindenekelőtt az erdélyi szakirodalom, tágabb Kárpát-medencei vagy Közép-kelet európai 

munkák esetében csakis az Erdéllyel kapcsolatos véleményeket, következtetéseket idézzük fel. A depók 

előkerülésének éveire, valamint ezek kutatottság szintjére a 4. Fejezetben térünk ki. 
14

 Bratu 2009. 
15

 Orosz 1906, 368-375; Orosz 1908, 172-179. 
16

 Téglás 1887a, 55-87; Téglás 1887b, 181-204; Téglás 1887c, 299-312; Téglás 1888, 67-74; Téglás 1892, 403-

410. 
17

 Téglás 1914, 56-58. 
18

 Pósta 1903. 
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Temesváry János,
19

 Primics György,
20

 Hoernes Moritz
21

 és Zoltai Lajos
22

 neveit nem 

nélkülözheti a mai szakterület. A tárgyak tényleges leírása mellett nagyon gazdag és pontos 

szemléltető anyagot is tartalmaznak, melynek jelentősége vitathatatlan, hiszen nagyon sok 

tárgy mára elveszett vagy megsemmisült. A feljegyzések nemcsak a leletkörülményekre, 

hanem sokszor a pontos lelőhelyekre is rávilágítanak. Mivel legtöbbjük állandó 

anyaggyűjtéssel is foglalkozott, a későbbi szakirodalom gyakran csakis a 

magángyűjteményeket jegyzi fel. Ebből kifolyólag sok tárgy pontos előkerülési helye 

ismeretlen, ami régészeti szempontból legtöbbször egy mellőzhetetlen akadály. 

 Az úttörők között említhetjük Hampel József nevét, aki már a 19. század végén 

felhívta a figyelmet a kincsleletek fontosságára: „A tömeges leletek jelentőséggel bírnak, 

mivel egy ember vagy nemzedék egész vagyonát jelentik, amelyeket háborús idők vagy más 

okok miatt rejtettek el...kereskedők tulajdona...vagy őskori bronzöntő hagyta ránk.”
23

 A 

három kötetes szintézismunkája a szórványok és kincsleletek gazdag képanyagát, betűrendes 

katalógust és a harmadik kötetben részletes tipológiai leírást tartalmaz, ahol több mint 40 fő 

típust elemez ki.
24

 A kutatott területről az alsójárai I, altórjai II, kisrebrai I, páncélcsehi, 

vadasdi, alsóbogáti, keménynagyszőllősi, marosbogáti, kolozsgyulai, mezőszokoli, mezőzáhi 

és válaszúti kincseket említi meg. A munka forrásértéke vitathatatlan, hiszen a 19. századi 

viszonylatban úttörő monográfiának számított. A részletes leírások és a gazdag szemléltető 

anyag mai napig primer forrásként szolgálnak a kutatók számára. Nagyon sok tárgy mára már 

nem beazonosítható, ezért a korpuszban megjelenő néhány rajz napjainkban is használatban 

van. Abban az időben a legfontosabb bronzokat szintetizáló munkának számított, ráadásul hét 

évvel előzi meg Paul Reinecke Kárpát-medencei bronzokra vonatkozó tipológiai és 

kronológiai tanulmányát.
25

 A további művek erre a két szintézisre építenek. Ezt követően 

általában kisebb vagy nagyobb kaliberű katalógusok jelentek meg, amelyek legjobb esetben 

mindössze megemlítik a leletegyütteseket és felsorolják az összetételüket.
26

 Mindenképpen a 

gondos, alapos, gyakran részletes, kimerítő szándék jellemzi ezeket a munkákat. Sajnos a 

későbbi szakirodalom nagyon sok információt mellőzött, ezáltal ismeretlenné váltak. Emiatt 

                                                 
19

 Temesváry 1897, 433-435. 
20

 Primics 1889, 169-171. 
21

 Hoernes 1904, 204-211. 
22

 Zoltai 1915, 115-134. 
23

 Hampel 1896, 22-23. 
24

 Hampel 1886a; Hampel 1892; Hampel 1896. 
25

 Reinecke 1899. 
26

 Goos 1876a; Goos 1876b; Hampel 1886b; Téglás 1887; Téglás 1888; Téglás 1892; Pulszky 1897; Orosz 

1900; Orosz 1902; Orosz 1906; Tagányi et al. 1901; Pósta 1903; Marţian 1909. 
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napjainkban ennek a korszaknak a tudományos munkássága gyakran primer forrásként 

szolgálhat.  

 A második periódust nagyjából a két világháború közti és a rögtön ezt követő 

időszak jelzi. Jelentős tanulmányok, szintézismunkák, gyakran a bronzkor különböző 

kérdésköreit célirányosan boncolgató tanulmányok jelentek meg. Ezek közül megemlítjük 

Iuliu Marțian 1920-ban kiadott, korábban már közölt, ám 24 új lelőhellyel kiegészített 

repertóriumát.
27

 A kincsleletek szempontjából kimagasló jelentőséggel bír Roska Márton 

munkássága, aki kezdetben a Székelyföld,
28

 majd a későbbiekben Erdély régészeti 

repertóriumát állította össze.
29

 A településekre lebontott munka nem foglalkozik 

kizárólagosan a bronzkorral. Jelentősége, hogy lelőhelyenként az odaillő bibliográfiát is 

feltünteti, ugyanakkor elszórtan képanyagot is közöl. Egy ekkora terjedelmű munka 

sajátosságaiból adódóan gyakoriak a tévedések, a depókra vonatkozó adatok minden esetben 

nem teljesek, többször átfedések történnek a leletegyüttesek között. Ennek az lett az 

eredménye, hogy egy bizonyos kincslelet több helyen is szerepelhet, eltérő megnevezéssel, 

gyakorta azonos szakirodalommal. Emiatt az Erdélyi Régészeti Repertórium esetében 

javasolt a korábbi hivatkozásoknak a leellenőrzése, amelyek rendszerint tisztább képet is 

nyújthatnak. Talán az első tanulmány, amely tárgytípusok asszociációját vagy egyidejű 

előfordulását körvonalazza szintén Roska Márton nevéhez fűződik, aki a kampós sarlók 

tipológiai és kronológiai értékelése után hangsúlyozza a típus gyakori előfordulását az erdélyi 

típusú tokos balták és ennek keleti változata mellett.
30

 Habár nem kizárólagosan a 

bronzdepók kérdésével foglalkoznak, említést kell tennünk Vasile Pârvan
31

 és Ion Nestor
32

 

munkáiról is, amelyek általános betekintést nyújtanak Románia őskori régészetébe. 

 A kutatás harmadik nagy periódusa a második világháború utáni időszakra tehető. A 

korszak első felében lezajlott nagyszabású iparosítási és mezőgazdasági munkálatok 

következtében számos bronzkincs került a véletlen folytán napvilágra. Ebből kifolyólag az 

addig ismert leletek lajstroma számos új kinccsel bővült. Ez újabb katalógusok, korpuszok 

megjelenését tette lehetővé. Mircea Rusu jelentős mértékben hozzájárult a depókutatás 

tematizálásához, hisz az 1960-as évek elejéig ismert összes BzD-HaC kincset katalogizálta, a 

                                                 
27

 Marțian 1920. 
28

 Roska 1929. 
29

 Roska 1942. 
30

 Roska 1938, 154, Abb. 1. Az összeállított katalógusban 14 együttest említ, amelyekben a két típus egymás 

mellett jelentkezik. 
31

 Pârvan 1926. 
32

 Nestor 1933; Nestor 1960, 93-114. 
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leletkörülményekre, szerkezetre vonatkozó adatokat azonban sajnos mellőzte.
33

 Hermann 

Müller-Karpe
34

 és Ion Nestor
35

 kronológiai rendszereire építve depó csoportokat nevezett 

meg, amelyek jól körülhatárolható időszakokra jellemzőek. Hét csoportot különített el: Uriu-

Domăneşti (BzD, 13. század), Cincu-Suseni (HaA1, 12. század), Turia-Jupalnic (HaA2, 11. 

század), Moigrad-Tăuteu (HaB1, 10. század), Fizeşul Gherlii-Sângeorgiu de Pădure (HaB2, 

9. század), Şomartin Vetiş (HaB3, 8. század) és Bâlvăneşti-Vinţ (HaC, 7. század).
36

 A román 

kutatás a későbbiekben szinte változatlanul tovább vitte a Rusu felosztását, csupán néhány 

kiegészítést eszközölt rajta.
37

 Mircea Rusu is felhívja a figyelmet Erdély egyik deponálási 

sajátosságára, miszerint a kampós sarlók és az erdélyi típusú tokos balták gyakran fordulnak 

elő egymás mellett.
38

 Sajnos 1972-ben megvédett doktori tézisét nem közölte, noha ez volt az 

első, kizárólag Erdély arany- és bronzdeponálásával foglalkozó monográfia. Az addig ismert 

összes BzD és HaA1 leletegyüttest katalogizálta, részletes tipológiai leírást készített, amelyet 

sajnálatos módon gyenge minőségű képanyaggal egészített ki. Mindmáig egy sokat idézett 

munka, annak ellenére, hogy nincs publikálva.
39

 Mircea Petrescu-Dîmboviţa román nyelvű 

korpusza erre a munkára épített,
40

 amelyet a következő évben a német nyelvű kiadás 

követett.
41

 Erdélyre vonatkozóan a BzD periódusra három eltérő deponálási övezetet (észak-

nyugat/Ottomány és Felsőszőcs, közép/Wietenberg és Noua és dél-keleti régió/Noua), míg a 

HaA1 fázisra öt deponálási területet (észak-nyugat, közép, Maros középső szakasza, Maros 

alsó szakasza és a Bánság) különített el.
42

 Mircea Petrescu-Dîmboviţa munkája az egyedüli 

máig megjelent katalógus, amely Románia területén addig előkerült összes bronzdepót 

katalogizálja. Azonban forrásértékét nagymértékben csonkítja a számtalan hiányosság, hiba 

és pontatlanság, amelyek nemcsak a szöveget, hanem a képanyagot is behálózzák. Mivel a 

romániai bronzokat illetően a legtöbbet idézik, ezért a tévedések ismételten megjelennek a 

későbbi szakirodalomban, és gyakran újak születnek. A román és a német nyelvű kiadások 

között is gyakoriak az eltérések és ellentmondások. Ebből kifolyólag a bennük leírt adatokat 

mindenképpen kritikusan ajánlott kezelni, és korábbi forrásokkal egybevetni.  

                                                 
33

 Rusu 1963, 205-210. 
34

 Müller-Karpe 1959. 
35

 Nestor 1935, 57; Nestor 1938, 192. 
36

 Rusu 1963, 180-204, Abb. 1-7. Szűkszavúan ismerteti a különböző csoportok földrajzi, tipológiai, szerkezeti 

és kulturális háttérre vonatkozó sajátosságait. 
37

 von Brunn 1968; Vulpe 1970, 5-6; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 28-29; Bader 1983, 1-4, Abb. 1; Andriţoiu 

1993, 85-86; Gumă 1993, 262; László 2006, 133-134. 
38

 Rusu 1966, 31. 
39

 Rusu1972a. 
40

 Petrescu-Dîmboviţa 1977. 
41

 Petrescu-Dîmboviţa 1978. 
42

 Petrescu-Dîmboviţa 1976, 472-481; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 21-24. 



13 

 

 A ’80-as évek elején Mircea Rusu ismételten kitér a nagy öntőműhely depók 

kérdéskörére, általánosan és röviden tárgyalva szerkezetüket, jellegzetes tárgytípusaikat, 

számarányaikat, súlyúkat, valamint az érclelőhelyek, olvasztókemencék és a rögök 

összetételének sajátosságait.
43

 Tudor Soroceanu a depók korszakonkénti szóródását és területi 

változását követte figyelemmel. Habár a középső bronzkori kincsek nem mutatnak 

egyértelmű területi sűrűsödést, mégiscsak megállapítható, hogy a BzD együttesek többnyire 

fedik a korábbi depók szóródási övezetét, azaz észak-nyugat Románia, észak-kelet 

Magyarország, Kárpátalja és dél Szlovákia régióit. A HaA depók a Kárpátok belseje fele 

mozdulnak el, ahol három kisebb deponálási régió körvonalazható: Körös vidék, a Maros 

középső szakasza és a Bánság. A HaB-ben ez a mozgás tovább fokozódik, és egy közép-

erdélyi és dél-erdélyi deponálási övezet alakul ki.
44

 

 A szomszédos területeken megjelent monográfiák gyakran erdélyi kincseket is 

tárgyalnak. Friedrich Holste a kutatott területről mindössze a nádaspapfalvi depót említi.
45

 

Korszakonkénti névjegyzékben említ meg több Kárpát-medencei és egyben erdélyi együttest 

Wilhelm Albert v. Brunn is.
46

 Mindenképpen ki kell emelnünk Mozsolics Amália munkáját, 

amelyben számos erdélyi bronzkincset is tárgyal. Ezek között találjuk az ágostonfalvi, 

csíkszeredai, kisrebrai I-II, mezőcekedi, nádaspapfalvi és páncélcsehi Opályi horizontra 

keltezett együtteseket, valamint a bizonytalan időrendűeknek vélt alsójárai, altórjai, 

erdőszombattelki, keresztényfalvi, korondi, leppendi, marosbogáti, mócsi, vadasdi és vindai 

depókat. A részletes tipológiai elemzést a depó kronológiai és kulturális besorolása is 

kiegészíti.
47

  

 Erre a korszakra jellemző, hogy a kutatott területen a depók elrejtési okait rendszerint 

a profán szférában keresik, csak kivételes esetben számolnak kultikus vagy rituális indítékkal. 

Leggyakrabban a belső és külső törzsi konfliktusokat, népmozgásokat idézik motivációként, 

amelyek előtt a tárgyakat az utólagos visszaszerzés szándékával rejtik el. Ennek 

következtében meghatározott időszakokban depó csoportok vagy depó típusok elrejtését lehet 

kimutatni. A lelőhelyekre, lelőkörülményekre, használati és kopási nyomokra, rongálásra 

utaló jeleket, amelyek az együttesek „személyiségét” hivatottak körvonalazni, gyakran 

figyelmen kívül hagyják. Ez a korszak az első részletes tipológiai rendszerek időszaka, 

amikor egy akkora adatbázisra lehetett alapozni, ami egy szélesebb körű kitekintést tett 

                                                 
43

 Rusu 1981, Abb. 2 és Anhang a HaA1 depók szóródása és listája; Rusu, Chiţu 1982, Fig. 2 az erdélyi HaA1 

kincsek listájával. 
44

 Soroceanu 1982, Abb. 1-5 szóródási térképekkel. 
45

 Holste 1951, Taf. 48/1-15. 
46

 von Brunn 1968, 289-294. 
47

 Mozsolics 1973. 
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lehetővé. A formai alapokon történő besorolásokat a leletegyüttesek vagy tárgytípusok 

katalógusai egészítettek ki. Az elsődleges cél nem a depók okainak a magyarázata, hanem 

ezeknek tipológiai és kronológiai sémákba történő behelyezése volt.  

 Ezzel ellentétben a korszak második felét, nevezetesen az elmúlt 20-25 évet, a 

korszerű módszertani elvárásoknak megfelelő, és az időszerű szakmai követelményeket 

kielégítő munkák jellemzik, amelyek legtöbbször az elmúlt évszázad repertóriumait 

felhasználva, összegzik, újraértelmezik a bronzkincseket. A kutatás irányvonalai 

szerteágazóak, emiatt nehezen lehet bizonyos törekvéseket felvázolni. Az viszont kétségtelen, 

hogy céltudatos, módszeres, szisztematikus kutatások elenyésző számban jelennek meg.  

 A depó típusok, vagy deponálási övezetek körvonalazásában mindenekelőtt Kacsó 

Károly nevét kell megemlítenünk. Már 1990-ben Kacsó Károly három, eltérő területre 

jellemző, depótípust különített el: észak-nyugat Erdélyben és a Felső Tisza vidékén a Felőr-

Opályi, a Körösök vidékén és a Maros alsó szakaszán az Árpádi, és Közép-Erdélyben, 

valamint Moldvában a Ruginoasa-Kolozskara depótípust. A korábbi véleményekkel 

ellentétben nem szűk és egységes horizontokhoz kötötte, hanem a jól meghatározott 

szerkezetű együtteseket külön földrajzi régiókhoz rendelte.
48

 A későbbiekben elméletét több 

ízben is részletezte.
49

 

 Európai szinten kimagasló jelentőségű Svend Hansen szintézismunkája, amely a 

Rajna és a Kárpát-medence keleti szegletei közötti régiók deponálási formáit hasonlítja össze. 

Régiónként tisztán elkülönül a sírban, szórványként és kincsekben elásott bronzok 

hagyománya, e régiókat pedig tipikus formavilág fémjelzi. Ez a három lelettípus nem egymás 

mellet létezett, hanem egymással nagyon szoros kapcsolatban álltak. Kimutatható, hogy 

azokon a területeken, ahol a depók gyéren jelentkeznek, a gazdag sírok vannak túlsúlyban. A 

depók szerkezete alapján tiszta, egyoldalú és összetett kincseket különít el. A deponálási 

tendenciák a bronztípusok összegyűjtésében és a deponálás mikéntségében nyilvánul meg. 

Ezek alapján Közép-kelet Európára három nagy deponálási övezetet különít el: 

Franciaországtól Bohémiáig, Csehországtól Erdélyig és a Dráva-Száva köze. A kutatott 

terület északi részét a 9. régióba (Észak-Magyarország és Erdély), míg nagy részét a 11. 

régióba sorolta (Erdély). A deponálás szemszögéből mindkettő egységes területként 

jelentkezik. Előbbit a tüskés korongos csákányok, a tokos balták, a sarlók és a karperecek 

jellemzik, míg a bronzedények, övek, fibulák, borotvák és csüngők, ha nem is hiányoznak, de 

                                                 
48

 Kacsó 1990a, 43-44, 47; Kacsó 1990b, 245-246. 
49

 Kacsó 1995a; Kacsó 1995c; Kacsó 1995d; Kacsó 2003c, 267-268; Kacsó 2007, 37, 60-61, 73, 1 Függelék; 

Kacsó 2009c, 66-67; Kacsó 2009e, 351-369; Kacsó 2012b, 177-182. 
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alacsony számban vannak jelen. A közép-erdélyi régió együtteseit a szerszámok és fegyverek 

dominálják, és itt az összetett szerkezetű depók nagyobb számban jelentkeznek.
50

 

 A depó típusok újraértelmezése és monografikus kiértékelése is szerénynek 

nevezhető. Észak-nyugat Erdélyből mindössze az Árpádi típusú együtteseket dolgozták fel, 

amelyeket az ékszerek kizárólagos vagy nagyarányú dominanciája jellemez, és amelyekben 

az áttört szív alakú csüngők, a homokóra alakú csüngők, a láncos csüngők, a patkó alakú 

csüngők, a kerék alakú csüngők, a bronz korongok, a bordázott közepű gombok és ritkábban 

a bronz övek kerültek elrejtésre.
51

 A kutatott területről mindössze a kolozsgyulai együttest 

sorolhatjuk ebbe a depótípusba.
52

 A területen jelentkező Felőr-Opályi együttesek 

monografikus kiértékelése még várat magára. A tiszta kampós markolatú sarlós kincseket 

taglalva sikerült kimutatni, hogy az ilyen jellegű együttesek a Ruginoasa-Kolozskara típusú 

depók egyik változatát képviselik. Szóródási területük teljesen megegyezik és a BzD 

periódusra jellemzőek.
53

 A kutatott területről a földvári, a keresztényfalvi, a leppendi, a 

magyarói és a székelyvéckei együtteseket sorolhatjuk a tiszta sarlós depók csoportjába. 

 Habár nem nevezhető egy általános jelenségnek ismételten értékelték a depók 

leletkörülményeire és lelőhelyeire vonatkozó adatokat is. A hazai modern kutatásban Tudor 

Soroceanu tanulmánya mérföldkőnek számít. A szerző az M. Petrescu-Dîmboviţa 1977-es 

katalógusa után megjelent együtteseket sorakoztatta fel, részletesen ismertetve a depók 

lelőhelyeinek, leletkörülményeinek, morfológiájának sajátosságait. Végső következtetésként 

a depók rituális töltetére hívta fel a figyelmet.
54

 Az elmúlt években Tudor Soroceanu 

ismételten kifejtette a témával kapcsolatos nézeteit. A depókban egyidejűleg előforduló bronz 

és arany tárgyak alapján, a kettesével vagy párosával elrejtett tárgyak, vagy a kincsek 

szerkezete alapján (szerszámok-fegyverek vagy fegyverek-viseleti tárgyak stb.) a 

deponálásban jelentkező dualitásra vagy kettőségre hívja fel a figyelmet, mindmáig 

egyedülálló és hiánypótló módón. A témakör szempontjából fontosnak tartja a „kis 

kronológia” megkülönböztetését a „nagy kronológiától”. Az első az egyazon kincsen belül 

jelentkező tárgyak eltérő időrendi helyzetére nyújthat betekintést, ezáltal megkülönböztetve 

például egy BzD jellegű tárgyat egy HaA keltezett depóban. Az utóbbi pedig az általános 

értelembe vett kronológiai periódusokra vonatkozik. Véleménye szerint bizonyos 

együtteseket hosszú időn keresztül halmoztak fel, ezért a depók „földbekerülésének” 

                                                 
50

 Hansen 1994, 356, Abb. 206, Abb. 208, 9 és 11. 
51

 Kacsó 1995a. 
52

 A Felőr-Opályi és az Árpádi típusú együtteseket illetően lásd a 3. A fémdeponálás jellegzetességei Erdély 

északi, nyugati és dél-nyugati területein c. fejezetet. 
53

 Rezi 2009b, 262-264, Függelék a tiszta kampós markolatú sarlók katalógusával. 
54

 Soroceanu 1995a. 
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fogalmát újra kell gondolni.
55

 A kincsek lelőhelyeinek kiválasztásában is némi 

rendszerességre és tudatosságra hívta fel a figyelmet. A magaslatokon, lejtőkőn és 

hegycsúcsokon elásott kincseket, a meredek domborzat miatt, nem lehet lakóhelyekhez kötni, 

ezért esetükben inkább áldozati vagy szándékos elrejtésre lehet gondolni. Sajátos 

eljárásmódot lehet kimutatni a barlangi vagy vizes leletek esetében is.
56

 Jóllehet nem 

kizárólag Erdéllyel, illetőleg az általunk vizsgált kincsekkel foglalkoznak, a deponálás 

kutatásának szempontjából fontosnak érezzük Soroceanu azon további munkáit 

megemlítenünk melyekben egyrészt a szitulák és fémedények,
57

 másrészt a kardok ókori 

forrásokban jelentkező szerepére, szimbolikus töltetére, ezen túlmenően pedig a kincs 

együttesek szakrális vagy profán magyarázatára tett kísérletet.
58

 

 Az elmúlt időszakban, a deponálás bizonyos vetületeit vizsgálva a kincsek 

lelőhelyeire, leletkörülményeire, szerkezetére, vagy tárgyainak állapotára világítottak rá. 

Bader Tibor a Románia észak-nyugati sarkában újonnan előkerült leletegyüttesek alapján a 

fegyver- és az ékszerdeponálást, valamint a kövek mellett és alatt elrejtett kincseket rituális 

okokkal magyarázta. Azokat a depókat, amelyekben szerszámok, félkész termékek, 

öntőlepények, rongált tárgyak dominálnak, kézművesek, mesterek tulajdonának tekintette.
59

 

Néhány évvel később a Nagyszurduk és Kackó települések közti Szamos-völgyben 16 depót 

és 6 szórványleletet katalogizált. Röviden kitért a leletek nagyságára, számarányára, 

szerkezetére és a településekkel való viszonyukra. A szűk régió nagyszámú fémlelete és 

ezeknek a korabeli településektől való távolsága miatt a szűk völgyet, a deponálás 

szempontjából, egy különleges töltettel rendelkező hágónak minősíti.
60

 Ezt követően 

kutatásait a teljes Kárpátok vonulatára kiterjeszti, és a szorosok és hágók közlekedésben, 

kereskedelemben és a kultikus szférában betöltött szerepére világít rá. Összesen 21 

leletegyüttest katalogizált, amelyek a Déli Kárpátokban kerültek elő. Bár szerkezetükben és 

töredezésükben nem lehet különösebb ismérvet kimutatni, a lelőhelyek jelentőségéből 

kiindulva áldozati együttesekként tünteti fel azokat.
61

  

 Kacsó Károly az olyan bronzdepók sajátos vonására is felhívta a figyelmet, amelyek 

bronz és arany tárgyakat egyaránt tartalmaznak. Ezek a Koszideri és a Felőr-Opályi 

horizontra jellemzőek: mindkettőben az ékszerek és a különböző huzalok dominálnak. A 
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 Soroceanu 2011b, 269-280, Abb. 1. 
56

 Soroceanu 2012b, 229-245. Lásd a kérdéskör korábbi szakirodalmát is. 
57

 Soroceanu 2005. 
58

 Soroceanu 2011a. 
59

 Bader 1996, 278-280. 
60

 Bader 1999, 136-140. 
61

 Bader 2001, Tabelle 1 a depók szerkezetével. 
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második periódusban a tárgyak tipológiai spektruma szegényesebb. A Felőr-Opályi 

periódusban a tiszta ékszerleletek mellett az összetett szerkezetű kincsek is jelentkeznek.
62

 A 

kutatott területről a marosfelfalusi depót említette meg, amely egy aranysodronyt is 

tartalmazott.  

 A kincsegyüttesek különböző értelmezési lehetőségeire tért ki Svend Hansen is, főleg 

az öntőlepények szerepére, a depók súlyára és a tárgyak kémiai összetételére, amelyek a 

bronzkori kapcsolatrendszerek sokszínűségét és kiterjedését bizonyítják.
63

  

  A depókban jelentkező intenzív rongálás ellenére a hazai kutatás szinte teljes 

mértékben mellőzte a tárgyak töredezésének vizsgálatát. Többnyire a tárgyak premonetáris 

jellegére hívták fel a figyelmet, függetlenül attól, hogy rongált vagy ép darabokat értékeltek. 

Részletesebben Horia Ciugudean foglalkozott a témával, aki elkülönítette a különböző 

szándékos beavatkozások nyomait, és a dipsei tokos balta, sarló, kard és lándzsatöredékek 

súlyában például eltérő mértékegységeket vélt felfedezni.
64

 Mindmáig egyetlen, kizárólag a 

késő bronzkori kincsek töredezésével foglalkozó tanulmány látott napvilágot. Ez a közép-

erdélyi régióra összpontosított, és a román szakirodalomban meghonosodott premonetáris 

elmélettel ellentétben, a tárgyak rongálásában mindenekelőtt szándékos, céltudatos cselekvést 

feltételezett. A figyelemmel követett BzD és HaA periódus töredezési gyakorlata teljesen 

elkülönül egymástól. Míg az elsőben az intenzív rongálás alacsony mértékben fordul elő, 

addig a másodikban a tárgyak zömét szinte a felismerhetetlenségig darabolják. Bizonyítottá 

vált egyben az is, hogy csupán a sarlók és a fűrészek esetében jelentkezik a tárgy töredezése 

nélkül végzett hajlítás gyakorlata. A szomszédos területeken az előbbi két tárgykategória a 

bronzövekkel egészíthető ki.
65

 

 A Duna középső szakasza és a Dnyeszter közötti bronzdeponálás kérdésének máig 

egyetlen monografikus igényű feldolgozása látott napvilágot. A szerző a kincsegyütteseket a 

tárgytípusok alapján egy tárgykategóriás, két tárgykategóriás, összetett szerkezetű és 

heterogén jellegű csoportokra osztotta, amelyekben a fegyverek, szerszámok, edények és a 

viseleti tárgyak számarányait és előfordulási tendenciáit követte figyelemmel.
66

 A kutatott 

régió nagy kiterjedése ellenére szűkszavúan tér ki a tárgyak rongálására, súlyára, kulturális 
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 Kacsó 2006a, 87-89. T. Soroceanunál ez a jelenség a depókban előforduló „kettőségnek” egyik formája. 
63

 Hansen 2005, 304-312. 
64

 Ciugudean et al. 2006, 46; Ciugudean, Ciută 2008, 351-353; Ciugudean et al. 2008, 39-41; Ciugudean 2010b; 

Ciugudean et al. 2010, 39-40. 
65

 Rezi 2011. Lásd a téma korábbi hazai és európai kutatástörténetét is. 
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 Bratu 2009. 
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hátterére és leletkörülményeire.
67

 A kutatás eredményeit merőben befolyásolta az, hogy a 

fegyverek kategóriájába a tokos baltákat is besorolta, aminek következtében a közép-erdélyi 

régióra a fegyverek és a fegyver-viseleti tárgy-szerszám-nyersanyag dominálta depók lesznek 

jellemzőek.  

 Az elmúlt években megjelent pár katalógusban és tanulmányban érintőlegesen, 

néhány, az általunk vizsgált területről származó depót is tárgyaltak. Itt említhetjük meg Tudor 

Soroceanu kora és középső bronzkori depókat tartalmazó korpuszát, amely ha nem is 

értelmezi az említett kincsegyütteseket, részletes és kimerítő információt szolgáltat a 

lelőhelyekről, leletkörülményekről és a kincsek pontos összetételéről, feltüntetve a depókra 

vonatkozó temérdek bibliográfiát is.
68

 A kutatott területről a marosszentgyörgyi tiszta fokos 

depót és a höltövényi öntőminta depót említi meg, mindkettőt a BzC horizontra keltezve. 

 Az elmúlt negyed század időszakát, azaz a kutatástörténet legutolsó szakaszát, az 

európai módszerekhez történő felzárkózási szándék jellemzi.
69

 Annak ellenére, hogy 

mindmáig hiányoznak az átfogó, célirányosan körvonalazott monográfiák, a deponálás hazai 

értékelése mindenképpen új szakaszba lépett. A frissen előkerült kisebb vagy nagyobb 

együtteseknek a közlése már részletes tárgyleírást, súlyra, méretre és használati nyomokra 

utaló információkat is tartalmaz, ami további szintézisek megszületését segíti elő és követeli 

meg. 

 Az utóbbi években, a korszerű tudományos igényeknek megfelelő publikációk 

születtek az alsókosályi,
70

 bethlenkörtvélyesi,
71

 felőri,
72

 magyarói,
73

 szászveresmarti,
74

 

bányabükki II,
75

 dipsei,
76

 homoródalmási I és II,
77

 küküllővári,
78

 makfalvi,
79

 marosfelfalusi,
80

 

                                                 
67

 Meglepő, hogy 1351 bronzkincs közül mindössze 56 esetében figyeltek fel torzításra, rongálásra, és 13 

esetében sikerült töredezésre utaló konkrét nyomokat kimutatni. Emiatt nem meglepő, hogy a HaA korszak 

töredezési arányai aligha különböznek a korábbi vagy későbbi periódusoktól. 
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149; Salaš 1997a; Blajer 1998, 235-241; Maraszek 1998; Hansen 2005a; Salaš 2005; Maraszek 2006; Vachta 

2008; Turk 2012. 
70

 Gogâltan, Isac 1995, 11-13, Taf. XI/3-5. 
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 Ciugudean et al. 2006. 
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 Emödi 2006, 31-35, 3-11 Ábra. 
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 Rezi 2009a, 47-65, Plate 1-3. 
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 Rezi 2012, 34, 39-40, Pl. 1/4. 
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 Soroceanu 1997, 389-400, Abb. 2-3. A stockholmi Történeti Múzeumban előkerült, Marosfelfaluról származó 

tokos baltáról, lándzsahegyről és karperecről. 



19 

 

nagysinki
81

 és a nádaspapfalvi
82

 együttesekről. Számos korai, de akár későbben közölt 

kincsegyüttes esetében új, alapos, részletgazdag tanulmányok megírására van szükség, hiszen 

a korábbi publikációk legtöbbször vázlatosan, olykor felületesen térnek ki a bronzokra és a 

deponálás jelenségére. Ezek közé sorolhatók a csíkszeredai,
83

 egreshelyi,
84

 görgénysóaknai 

II,
85

 kisrebrai I-II,
86

 marosszentgyörgyi,
87

 mezősólymosi,
88

 cegőtelki,
89

 mikházi
90

 és a 

radnóti
91

 kincsek. Ezeknek az újraértelmezése a jövő feladata, annak ellenére, hogy jelen 

dolgozatban az elsődleges feldolgozás többük esetében megtörtént. Összességében 

elmondható, hogy a kutatott terület kincseinek száma és a bennük rejlő tárgyak mennyisége 

viszonylatában továbbra is rendkívüli alacsony feldolgozottsági szintről beszélhetünk.  

 Ahogy a fentiekben is láthattuk, kimondottan a deponálás jelenségével foglalkozó 

tanulmányok rendkívül alacsony számban jelentek meg. Hazai leletek európai kontextusba 

való behelyezésével mindenekelőtt Svend Hansen, hazai viszonylatban Tudor Soroceanu 

neveit kell kiemelnünk. Ennek a kornak a legtöbb szerzője a tudatosan és szándékosan 

összeállított, elrejtett kincsekről beszél, ami maga után vonja az adomány, a kultikus 

felajánlás magyarázatát. 
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2. A KINCSEGYÜTTESEK TÁRGYTÍPUSAI 

 

 A tárgyak tipológiai besorolásánál mindenekelőtt a bronztípusokra vonatkozó 

időrendi következtetéseket tartjuk elsődleges célnak, mivel a dolgozat jellegéből kiindulva 

főként ez szolgálhat mérvadó információkkal. Tartjuk ezt annál megalapozottabbnak, hogy a 

végső cél, Közép-Erdély két alapvető korszakának összehasonlítása a bronzdeponálás 

szemszögéből. A kizárólagos formai jellegzetességeket akkor követjük nyomon, amikor ez 

által a kincsegyüttesek jellege tisztábban körvonalazható. 

 Típusonként felvázoljuk a kutatástörténet legfontosabb állomásait, kitérve itt a 

szintézismunkákra és a jelentősebb kisebb terjedelmű tanulmányokra is, amelyek olykor 

csakis érintőlegesen tárgyalnak valamely típust. Csakis azokat a munkákat vesszük 

figyelembe, amelyek tipologizálják, keltezik vagy éppen egy bizonyos típus szóródási 

területének bővítéséhez járultak hozzá. Szinte kizárólagosan a késő bronzkort érintő 

dolgozatokat tartjuk szem előtt, a kora és középső bronzkor tárgytípusaival foglalkozó 

munkákat csakis akkor említjük meg, ha releváns adatokat hordoznak a késő bronzkori 

példányokat illetően. A rövid kutatástörténeti vázlatokból érzékelni lehet majd a külföldi és a 

hazai bronzok kutatásának jelenlegi helyzetét. Gyakran eltérő munkák eltérő megnevezést 

alkalmaznak ugyanarra a típusra, emiatt a területek közti tipo-kronológiai átfedés olykor 

nehézkes. Nem célunk új tipológiát kidolgozni, mivel számtalan ilyen rendszer létezik már, 

ezért a tárgyakat az általánosan elfogadott formavilágba soroljuk be. 

 

Fegyverek 

 Mindkét alapvető periódusban a fegyverek alárendelt szerepet játszanak a többi 

tárgykategóriához viszonyítva. A BzC-D korszakban megközelítik ugyan az ékszereket, 

amelyeket szinte kizárólagosan a kar és lábperecek képviselnek, leszámítva a néhány tűt és 

gombot, azonban még így is a tárgyak összességének 26% teszik ki. A HaA periódusban még 

többet veszítenek szerepükből a többi típus előretörése miatt. A 123 darab HaA keltezhető 

fegyver a korszak tárgyainak közel 3% jelenti. A helyzet akkor sem változik sokat, ha 

figyelmen kívül hagyjuk a tipológiailag jelentéktelen nyersanyagot (öntőlepények, rudak, 

öntési maradványok), hiszen így is a fegyverek mindössze 5% tesznek ki a korszak formailag 

körvonalazható tárgyai közül. 

 Az alábbi ábra jól szemlélteti a típusok megoszlását (2.1. Grafikon). Az első fázisban 

az észak erdélyi együtteseknek köszönhetően a tüskés korongos és a nyéltaréjos csákányok 
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dominálnak, míg a HaA ezeknek helyét a lándzsák, kardok és tőrök veszik át. Nemcsak a két 

korszakban létező eltérő mentalitásról van szó, hanem nagy valószínűséggel az is 

befolyásolja ezt a statisztikát, hogy a második periódusban a töredékes tárgyak dominálnak. 

Emiatt a nagyon sok, kisméretű HaA fegyver tipológiai képe átalakul. 

 

2.1. Kardok és tőrök 

 2.1.1. Kardok 

A kardok esetében hiányzanak a szintetizáló munkák, amelyek a különböző típusokat 

és az eltérő régiókban előforduló variánsokat hasonlítanák össze. Mindez annak ellenére, 

hogy ugyanaz a forma, kisebb-nagyobb változásokkal, eltérő területeken is jelentkezik. 

Legtöbbször az egy régión belül jelentkező formavilágot elemzik ki, helyi tipológia és 

kronológiai rendszerek alapján. 

Az európai szakirodalom igen széleskörű és jelentős munkákat tudhat magáénak. Már 

1903-ban J. Naue forma és díszítés alapján osztályozza a késő bronzkori európai kardokat.
92

 

A Közép-európai példányokat ismételten elemezte E. Sprockhoff,
93

 K. Willvonseder,
94

 D. H. 

Gordon,
95

 S. Foltiny,
96

 F. Holste,
97

 J. D. Cowen,
98

 H. Müller-Karpe,
99

 M. Gimbutas,
100

 B. 

                                                 
92

 Naue 1903. 
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 Sprockhoff 1927, 123-141 (korai típusok); Sprockhoff 1931, 13-35; Sprockhoff 1934 (kései nyélnyújtványos 
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 Holste 1953, 16-30. 
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 Cowen 1956, 63-108, Taf. 3-15 tipológiai táblák és Karte A-C szóródási térképek; Cowen 1961, 207-214; 

Cowen 1966, 265-301 (a Sauerbrunn-Boiu, Sombor és Smolenice típusokról. A Boiu típust a BzB végére, 
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Hänsel,
101

 Mozsolics A.,
102

 K. Bernjakovič,
103

 M. Novotná,
104

 V. Furmánek,
105

 V. 

Podborský,
106

 L. Veliačik,
107

 A. Harding,
108

 S. Hansen,
109

 P. Stockhammer,
110

 Ch. 

Clausing
111

 és D. Neumann.
112

 

A kardok kutatásában nem lehet figyelmen kívül hagyni a Kárpát-medencére is 

vonatkozó PBF (Prähistorische Bronzefunde) köteteket, amelyek területekre lebontva 

vizsgálják és osztályozzák a különböző típusú kardokat, teljes fejlődését figyelemmel 

követve, olykor romániai darabokat is bevonva. Itt kell megemlítenünk az itáliai,
113

 

németországi,
114

 ausztriai és svájci,
115

 kelet-franciaországi,
116

 csehországi és szlovákiai,
117

 

magyarországi,
118

 görögországi, bulgáriai és albániai,
119

 a volt jugoszláviai
120

 területekre 

vonatkozó munkákat. 

A Romániából előkerült kardok kutatását illetően több kísérletezés történt. Többnyire 

kisebb jelentőségű vagy éppen kiemelkedő leletegyüttesek kapcsán tárgyalták a kardok 

tipológiai vagy kronológiai vonatkozásait. Jelentőségüknek köszönhetően rendszerint a 

középső bronzkori teljes markolatú kardokra tértek ki, a késő bronzkori típusokat elvétve 

tárgyalták.
121

 Első nagyobb terjedelmű munka A. D. Alexandrescu nevéhez fűződik, aki az 

                                                                                                                                                        
99
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addig ismert összes, Románia területén előkerült kardot kiértékeli.
122

 A romániai és egyben 

az erdélyi kardokra vonatkozó legrészletesebb tipo-kronológiai munka Bader T. PBF 

kötete.
123

 Az alábbiakban az ő felosztása szerint osztályozzuk a kutatott terület kardjait. 

Újabban a kardok ókori forrásokban jelentkező szerepére, szimbolikus töltetére és ezen 

túlmenően a kincsegyüttesek szakrális vagy profán magyarázatára jelent meg egy kimerítő 

tanulmány, amely a középső és késő bronzkort is tárgyalja érintőlegesen.
124

 

 A kutatott terület kard deponálása két eltérő képet nyújt a figyelemmel követett 

periódusokban. Amíg a BzD fázisban egyértelműen háttérbe szorulnak, nemcsak a többi 

tárggyal szemben, hanem a fegyverekkel is, addig a HaA periódusban a második 

legszámosabb fegyver a lándzsahegyek után. Ugyanakkor az első fejlődési szakaszban 

többnyire épen, míg a másodikban minden alkalommal töredékesen kerültek elő.  

 A BzD korszakból biztosan csakis a felőri kardot említhetjük (15. Tábla/10), ugyanis 

a kisrebrai I kincsegyüttes kardja elveszett. Mindössze annyit tudunk a tárgyról, hogy 46 cm 

hosszú volt. Tipológiai besorolása nem lehetséges. A bethlenkörtvélyesi pengetöredék sem 

tipologizálható. A HaA fázis színesebb képet nyújt és a 32 kardtöredéket több típusba 

sorolhatjuk.  

 A nyélnyújtványos Uriu-Aranyos típus Unip variánsába
125

 sorolhatunk Felőrről 1 

kardot (15. Tábla/10), Dipséről 2 töredéket (61. Tábla/A6, 8) és Marosfelfaluról 2 összeillő 

darabot (82. Tábla/19a-19b), az Uriu-Aranyos típus Tarcea variánsába sorolhatunk 2 

különálló töredéket Marosfelfaluról (82. Tábla/21-22), valamint az Uriu-Aranyos típus 

Uioara variánsába osztályozhatunk két összeillő darabot Marosfelfaluról (82. Tábla/20a-

20b).
126

 A késő bronzkor díszítetlen nyélnyújtványos kardjait nem lehet a BzC2 fázisnál 

korábbra keltezni.
127

 Az átlyukasztott nyélnyújtványos kardokat E. Sprockhoff már 1931-ben 

a III Periódusra (BzD) keltezte, habár egyesek jóval későbbi fázisokat is megérnek.
128

 J. D. 
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Cowen a Sprockhoff IIa típus mellett a BzD fázisban az un. Bükkaranyosi típust is megemlíti, 

ahova a felőri darabot is besorolja.
129

 A kiszélesedő nyélnyújtvány mindenképpen egy BzD 

jellegzetesség.
130

 Mozsolics A. a marosfelfalusi markolatot az Aranyos-Riegsee horizonttal 

párhuzamosítja (BVa) és egy korai Gáva terméknek nevezi.
131

 A Felőrivel hasonló vonásokat 

mutató nyélnyújtványos kardok A típusának 2 variánsának legkorábbi darabjait Kemenczei 

T. is a késő halomsíros és a Riegsee periódusokra keltezte.
132

 A forma fejlődésében Bader T. 

két eltérő vonalvezetést különít el: az első, ami a Sprockhoff Ia típusnak felel meg, egy 

korábbi Forró-Opályi horizontot, míg a szóban forgó erdélyi darabok egy Aranyos-Kurd 

horizontot fednek le. Ez a második vonalvezetés kiképzésében, díszítésében fiatalabb a 

Sprockhoff Ia típusnál. A kincsegyüttesek datálása, illetve a kardok mellett jelentkező 

tárgyak alapján az Uriu-Aranyos típus időrendi helye a BzD-HaA1 periódusokra tehető.
133

 Az 

összes típus közül az Unip variáns a legelterjedtebb.  

 A nyélnyújtványos kardok Pecica típusába sorolhatunk egy markolattöredéket és 

valószínűleg egy pengetöredéket Mezőbándról (90. Tábla/3; 91. Tábla/5). A jellegzetes penge 

tőr formájában már a BzD megjelenik, azonban a későbbi daraboknak a leletkörülmények 

alapján egy HaA1 keltezést lehet tulajdonítani.
134

  

 Az egyik jó állapotban megmaradt mezőbándi kardmarkolatot (90. Tábla/4) Bader T. 

egy egyedülálló variánsba sorolja,
135

 annak ellenére, hogy formailag rokonságot mutat a 

Reutlingen típussal. Datálása megegyezik a Pecica típuséval.  

 A nyélnyújtványos Reutlingen típus Ighiu variánsába sorolható Dipséről 1 (61. 

Tábla/5), Mezőbándról 1 (91. Tábla/6) és Mikházáról 1 (196. Tábla/23) töredék, a 

Reutlingen típus Guşteriţa variánsába sorolható Dipséről 2 (61. Tábla/A1, 9), 

Keménynagyszőllősről 1 (71. Tábla/15), Marosbogátról 1 (78. Tábla/25), Mezőbándról 1 (91. 

Tábla/11) és Mikházáról 1 (196. Tábla/21) darab. A Közép-európai területeken jelentkező 

hasonló formát J. D. Cowen a Nenzingen típusba sorolta, amely az urnamező időszak első 

igazi kardja. Sírokból előkerült Riegsee kardok és kések alapján a BzD és a HaA elejére 

keltezett.
136

 A hasonló datálást a későbbiekben is változatlanul átveszik.
137

 W.A.von Brunn a 
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penge körvonala, azaz a párhuzamosan futó élek alapján a Felőr-Domahida és a Kisapáti 

Lengyeltóti depótípusok korai fázisába sorolta a Nenzingen típust.
138

 A nyugat-európai 

darabokkal összehasonlítva az erdélyi példányok nyélnyújtványa masszívabb. Úgy a 

depónkénti előfordulásuk, mint a számarányuk is azt mutatják, hogy az első darabokat már a 

BzD elkezdik használni, azonban a következő horizontban válnak általánossá.
139

 Egész 

Európában jelen vannak, bizonyos sűrűsödést Dániában, észak és dél-Németorszában 

valamint a Kárpát-medencében mutatnak.
140

 

  Válaszútról egy kardhüvelyt is említhetünk (221. Tábla/4). Az oldalain jelentkező 

két-két madárfej protomé, és a vízszintes illetve cikk-cakk poncolás egyedi formaként jeleníti 

meg. A mellette jelentkező tárgyak alapján a HaA1 keltezés elfogadható, habár az erdélyi 

típusú tokos füles balta (221. Tábla/3) már a BzD is jelen van. Mindenképpen szembeötlő a 

díszített tokos füles balta (221. Tábla/1) és a kardhüvely hasonló ornamentikája. Analógiákat 

nem ismerünk. A legközelebbi hasonló rendeltetésű tárgyak Erdődön
141

 és 

Felsőmarosújváron
142

 kerültek elő. A balkáni, itáliai és Közép-európai darabokat jóval 

későbbre, a HaB periódus különböző fázisaira keltezik.
143

 

 Töredezettségük miatt tipológiailag nem besorolható Bethlenkörtvélyesről 1 (7. 

Tábla/19a-b), Bányabükkről 1 (45. Tábla/45), Dipséről 2 (61. Tábla/7, 10) és Mezőbándról 9 

darab (91. Tábla/7-8, 15-17; 180. Tábla/10, 16-18). 

 

 2.1.2. Tőrök 

 Aránylag kevés munka részletezi a tőrök kérdéskörét. A kardokhoz hasonlóan a kora 

és középső bronzkor díszített példányainak természetesen több figyelmet szenteltek, mint a 

késő bronzkoriaknak. Az európai szakirodalomban is általában átfogó jellegű, monografikus 

munkákban értelmezik a típust, a céltudatos tipológiák ritkán jelentkeznek.
144

 A közép-

erdélyi tőrök kiértékelésében mindössze néhány munkára alapozhatunk.
145
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 A figyelemmel követett területről kevés tőr került napvilágra. A BzC-BzD 

periódusból négy kincsegyüttesben kaptak helyet, és egy ötödikben (Höltövény) tőrök 

öntésére szánt öntőformákat helyeztek el. Összesen 3 ép és 2 töredékes példányt nevezhetünk 

meg, Alsójáráról (1. Tábla/1-2), Alsókosályról (1. Tábla/7a-b), Bethlenkörtvélyesről (7. 

Tábla/18), Páncélcsehről (35. Tábla/4), valamint Höltövényről egy öntőformát (24. Tábla/1-

2). A következő periódus sem nyújt színesebb képet. Mindössze négy kincsben kaptak helyet, 

26 példányszámban. A kardokhoz hasonlóan az összes darab töredékes. A dipsei (61. 

Tábla/A3-4, B/6, 8-13; 64. Tábla/A5) és a mezőbándi (90. Tábla/1-2; 91. Tábla/ 9-10, 12-14, 

18; 180. Tábla/14-15) együttesekben 10-10 darab került elrejtésre, Mikházán (196. Tábla/22, 

24-25) és Nagysinken (205. Tábla/58, 60-61) 3-3 darab. Itt kell megemlítenünk, hogy gyakori 

töredezésük és intenzív rongálásukból adódóan sokszor nehéz a tőr és a kés markolatokat 

elkülöníteni. Hasonló a helyzet a kardok és tőrök esetében is. 

 Az alsójárai penge töredéket (1. Tábla/2) Bader T. a Pecica típusú tőrökhöz rendeli. 

A penge formája már a BzD periódusban megjelenik, ahogy ezt az alsójárai darab is 

szemlélteti, majd a következő fázisban a Pecica típusú rövid kardok fejlődnek ki.
146

 A 

Kárpát-medencébe érkezett keleti tőrök közül Bóna I. ezt a típust tartja a legkorábbinak, az 

alsójárai darabot pedig konkrétan keleti készítménynek nevezi.
147

 Erdélyi viszonylatban BzD 

kontextusban hiányzanak az analóg formák. Újabban a tőrtípust a keleti eredet helyi, erdélyi 

változataként körvonalazták,
148

 elutasítva ez által a korábban megfogalmazott középső 

bronzkori Boiu-Keszthely típusú kardokból való továbbfejlődést.
149

 A típus szóródása nem 

körvonalazható a Pecica típusú kardok nélkül. A legtöbb tárgy a Maros és a Küküllők 

vidékén, valamint a Felső-Tisza mentén látott napvilágot (2.1. Ábra).
150

 A nagy szóródás 

miatt nehéz a típust kulturálisan körvonalazni, mivel leletkörülményektől függően a 

Felsőszőcs, Belegiš II, Noua vagy akár egy Gáva előtti horizont is szóba jöhet.
151

  

                                                                                                                                                        
nyélnyúlványos és Peschiera típusú tőrökről); Hachmann 1957, 60-61, 63-64; Bernjakovič 1960, 337-338; 

Gersbach 1962, 9-24 (a korai urnamezős teljes markolatú tőrökről az alpi vidéken); Bóna 1963, 15-35 (a Huszt 

típusú teljes markolatú tőrökről); Mozsolics 1973, 31-33; Vladár 1974 (a szlovákiai kora és középső bronzkori 

trőrökről); Gedl 1976 (a lengyelországi tőrökről); Veliačik 1983, 45-47; Mozsolics 1985, 17-19; Peroni 1994 

(olaszországi tőrökről); Wüstemann 1995 (kelet-németországi tőrökről); Clausing 2005, 72-77. 
145

 Vulpe 1990 (kései Hallstatt kori tőrök); Kacsó 1993a, 39-46 (Rozavlea típusú tőrökről); Popa 1999, 17-30; 

Popa 2000aa, 61-88 (keleti/Noua jellegű tőrökről); Boroffka 2010, 189-194 (Pecica típusú tőrökről); Kacsó 

2013, 14-30 (markolatlemezes tőrökről). 
146

 Bader 1991, 71. 
147

 Bóna 1963, 25, 7. Kép. A keleti eredetet, valamint a Noua kultúrával való kapcsolatot illetően lásd Boroffka, 

Boroffka 2010, 193-194, ahol úgy az alsójárai együttes mint a Nyírkarász-Gyulaházi sír (Mozsolics 1960, Taf. 

LXIX) esetében felhívják a figyelmet a dudoros nyakú tűre, amely úgyszintén egy Noua jellegű típus. 
148

 Boroffka, Boroffka 2010, 194. 
149

 Mozsolics 1960, 120; Alexandrescu 1966a, 134; Bader 1991, 71. 
150

 Bader 1991, 71. 
151

 Boroffka, Boroffka 2010, 192. 



27 

 

 Mezőbándról két töredéket a markolatlemezes tőrök csoportjába sorolhatunk. Az első 

(90. Tábla/1) a trapéz alakú markolatlemezes darabokhoz hasonlít, azonban az utólagos 

beavatkozások miatt nehéz a penge felső részének körvonalazása. A lemez alatt a penge 

hirtelen elvékonyodik, akár a Pecica típusú tőrök vagy kardok esetében. Alakja alapján a 

mezőbándi darab egy HaA1 korábbi fázisra utal. A tőrt utólagosan, valószínűleg rongálás 

után is használhatták, mivel a törés felülete élezett. A mezőbándihoz közeli formát 

Csomaközön találni.
152

 

 Egy másik mezőbándi markolattöredéket (90. Tábla/2) nagy valószínűséggel a 

Kemenczei féle hosszú markolatlemezes, hosszú tőrök kategóriájába sorolhatjuk.
153

 

Általában két-három, függőlegesen elhelyezett szegecslyukkal alakítják ki, és a markolat alatt 

a penge hirtelen kiszélesedik. Sajnos a penge szélessége a mezőbándi darabnál már nem 

mutatható ki, azonban a késő bronzkori markolatlemezes típusok közül csupán ez jöhet 

szóba. Közeli analógiákat Harsányon, Jászberény-Cserőhalmon, Márokon, Murgán, 

Pamukon, Szabadbattyánon találni,
154

 amelyek az Opályi és Kisapáti horizontokra keltezik a 

típust. Formájuk alapján Kemenczei T. nem a halomsíros markolatlemezes példányoktól 

eredezteti, hanem a korai urnamezős korszak legkorábbi nyélnyújtványos példányainak 

tekinti őket. Ugyanakkor az észak magyarországi Piliny és urnamezős kultúrák termékének 

nevezi,
155

 ezáltal nyugati import áruként értelmezhetjük a mezőbándi depóban. 

 Az egyedüli tipologizálható nagysinki darabot (205. Tábla/58) T. Soroceanu az egy 

szegecslyukkal ellátott tőrök csoportjába sorolja.
156

 A hasonló formát tartalmazó kincsek, 

Déva III, Ispánlaka II, Felsőmarosújvár datálása,
157

 jól mutatja a típus időrendi helyét. 

Hasonló darabokat a H. Wüstemann féle lándzsa alakú tőrök 2 variánsába találunk, amit a 

szerző a III Periódusra keltez (BzD-HaA1).
158

 

 A kutatott régió formailag körvonalazható legtöbb tőrjét a nyélnyújtványos típusba 

sorolhatjuk. Formailag a nyélnyújtványos tőrök közel állnak a nyélnyújtványos kardokhoz, 

azonban nem lehet őket egy szűk gyártási övezetbe szorítani, mivel helyi műhelyek termékei. 
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A BzC-D határán jelennek meg, felváltva a markolatlemezes tőröket.
159

 A korai 

nyélnyújtványos tőrök egy késő halomsíros-Felőr-Opályi horizonthoz köthetőek, amikor 

gyártásuk virágkoráról is beszélhetünk. Kései darabok ritkán és elszórtan jelentkeznek.
160

  

 Az alsókosályi és a páncélcsehi, két BzD keltezhető tőrt gyakran a Peschiera típusú 

tőrök csoportjába soroltóak. A hasonló tárgyakat Kemenczei T. a Piliny kultúra második 

fázisának fémművességéhez köti, ami egy klasszikus BzD periódust fed.
161

 Mozsolics A. a 

Peroni C csoportjába sorolja a páncélcsehi darabot. Az olaszországi példányoktól ezeket a 

vízszintes válluk, valamint az egy-egy szegecslyuk jelenléte mindkét váll alatt különbözteti 

meg. Keltezésüket kissé későbbre, az Opályi horizont végére és az Aranyos horizont elejére 

teszi
162

. Újabban Kacsó K. a tőrök helyi fejlődéséből kiindulva a két tőr töredéket a Rozavlea 

típusú tőrök csoportjába sorolta. A tőrök mellett jelentkező bronzok alapján, a típust a BzD-

HaA1 periódusokra keltezte, és a Felső-Tisza vidéki műhelyek termékének tekintette.
163

 A 

gallospetri töredék alapján B. Terţan a típust távolabbi és későbbi (HaA1) horizontokban 

történő továbbélését valószínűsítette.
164

 Fl. Gogâltan, az alsókosályi depó közlője is a BzD, 

valamint a Felőr-Opályi horizontot fogadja el a depó időrendi helyének.
165

 A közeli analógiák 

jó része a Felső-Tisza vidékére összpontosul, a Pápán előkerült darab az egyedüli, amely a fő 

sűrűsödési régiótól távol esik (2.1. Ábra).
166

 

 További nyélnyújtványos töredékeket Mezőbándon (91. Tábla/12, 14, 18) és 

Mikházán is találni (196. Tábla/25). Sajnos rongált állapotuk miatt nem tudjuk konkrétan 

valamely típusba sorolni, mindössze az átfogó jellegű Peschiera megnevezést használhatjuk. 

Metszet szempontjából közel állnak a páncélcsehi darabhoz, azonban a váll és a penge 

hiányában nehéz pontosabban körvonalazni. Annak ellenére, hogy a BzD fázisban is gyakran 

találkozni rongált nyélnyújtványos tőrökkel,
167

 a HaA korszak bronzokkal szembeni 

destruktív szemlélete nem kerüli el a tőröket sem. Talán ebben a periódusban szembeötlőbb a 

Peschiera típus rongálása, és olykor szinte a felismerhetetlenségig rongáltak.  

 A második, töredékes alsójárai tőr (1. Tábla/2) nagy valószínűséggel egy 

nyélnyújtványos típushoz tartozhatott. Sajnos mára a tárgy elveszett, ugyanakkor minden 
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közlemény a Hampel J. által leközölt rajzot veszi át. Szembeötlő a penge lépcsőzetes vagy 

bordás kialakítása, amelynek BzD korú, erdélyi analógiái nem ismertek. A középső bronzkor 

kései fázisaira (MDIII) jellemzőek a hosszú, egyenes pengéjű, bonyolult átmetszetű tőrök, 

amelyeknek nagyon kisméretű a markolatlemezűk. Annak ellenére, hogy nagyon 

változatosak, hasonló formák tovább élnek a késő bronzkor kezdetéig is.
168

 Legközelebbi 

párhuzamait a Kemenczei T. nyélnyújtványos tőrjeinek 1 variánsában találjuk, amelyekre 

ugyancsak a hosszú, egyenes, merevített penge, egy szegecslyuk a vállon, valamint peremes 

nyélnyújtvány jellemző.
169

 Természetesen pontos metszet és megfelelő dokumentáció 

hiányában biztosan nehéz meghatározni. 

 A dipsei nyélnyújtvány töredék (61. Tábla/A3) enyhén későbbi variánst képvisel. 

Alapvető vonása a rövid, széles nyélnyújtvány, két szegecslyukkal a vállán, illetve egy 

szegecslyukkal a nyélnyújtványon. A Kemenczei B5 típusába sorolható, és egy jellegzetes 

Kisapáti (HaA1) horizont tárgyaként jelenik meg. A későbbi fázisokban nem fordul elő.
170

 

Kacsó K. a hasonló erdélyi darabokat az un. Uioara típusba sorolja.
171

 Analógiaként a 

Szenterzsébeten, Máramarosszigeten, Felsőmarosújváron,
172

 Balsán, Bonyhádon, Lengyel-

Zsibriken, Márokon, Nyírturán, Orcin, Palotabozsokon, Siófok-Balatonkilitin, 

Virdornyaszőlősön,
173

 Horvátországban a Veliko NabrĎe, Poljanci I és Brodski Varoš 

kincsegyüttesekben,
174

 Bosznia és Herzegovinában előkerült példányokat említhetjük.
175

 

Erdélyben a típus többnyire a nagy öntőműhelydepókban kerül elő, emiatt kronológiai helyük 

a HaA periódus.
176

 A típus fő szóródási területe dél-nyugat Magyarország és Horvátország.
177

 

A Dunától keletre a kiszélesedő pengéjű, míg a Dunától nyugatra a háromszögű pengés tőrök 

kerültek elő. Kárpát-medencei magas számuknak köszönhetően Kemenczei T. nem tartja 

helyesnek a Peschiera elnevezést, és az itáliai beszivárgással szemben a helyi, dunántúli és 

észak-kelet magyarországi műhelyek termékeinek tekinti.
178
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 Összehasonlítva a korabeli teljes markolatú kardokkal, amelyek aránylag magas 

számban fordulnak elő, a teljes markolatú tőrök szinte teljes hiánya alig magyarázható. 

Nemcsak maga a fegyver típus került elő alacsony számban, hanem a nyélnyújtványos típus 

mellett is elenyésző szerephez jut. A bethlenkörtvélyesi teljes markolatú tőr Erdély 

területére nem jellemző, és nemcsak egy beszivárgott típussal állunk szembe, hanem egy 

korábbi hagyatékot is képvisel.
179

 A penge körvonala, az erős merevítő borda, a markolat alsó 

szélének félköríves bordája, a markolat korongos végű vagy pecsétlős kiképzése, valamint az 

átlyukasztott markolat egy jellegzetes típusként jelentkezik. Az alsójárai tőrhöz hasonlóan ezt 

gyakran egy keleti formának,
180

 máskor helyi, Felső-Tisza vidéki formának minősítették.
181

 A 

batarcsi, olcsvaapáti I és a vissi együttesek jól mutatják, hogy ezt a tárgytípust már az Opályi 

horizontban elkezdik gyártani, és a későbbi fázisokban is jelen van.
182

 Bader T. a Bătarci 

típus elnevezést,
183

 Kacsó K. a Huszt-Bătarci megnevezést javasolja.
184

 Nem hagyható 

azonban figyelmen kívül, hogy amíg a markolata igen, a bethlenkörtvélyesi tőr pengéje nem 

idomul a Felső-Tisza vidéki tőrök pengéjéhez, ahogy azt a Huszt-Batarci vagy a Rozavlea 

típusú tőrökön lehet megfigyelni. Ez utóbbiaknak pengéje az alsó harmadban szélesedik ki, 

míg a bethlenkörtvélyesi esetében a penge egyenletesen vékonyodik, a maximális szélességét 

a felső harmadában éri el, s a markolat alatt hirtelen elkeskenyedik. A Felső-Tisza vidékiek 

pengéje általában sima, míg a szóban forgó tőr pengéjét hosszában erős borda tagolja. 

Hasonló jellegzetességet főleg a tamásfalvi, de a pécskai típusú pengék körvonalánál találjuk 

meg (2.1. Ábra),
185

 azonban a bethlenkörtvélyesi tőr markolat alatti keskeny kiképzése nem 

annyira kihangsúlyozott. Jelentkezik ebben a periódusban egy másik tőr típus is, amely ha a 

kutatott terület kincsegyütteseiben nincs is jelen, azonban más dél erdélyi és a Kárpátoktól 

keletre eső területek leleteiben jelentős számban került elő. A Noua kultúra hagyatékának 

tekintik és annak ellenére, hogy már korábban megjelenik Belső-Erdélyben a BzD-HaA 

periódusban válik szinte általánossá (2.1. Ábra).
186

 A penge körvonala nagyon közel áll a 

bethlenkörtvélyesi darabhoz, erős középbordával van ellátva, a maximális szélességét a penge 
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felső harmadában éri el és a markolatnyújtványt lezáró dudor/gyűrű alatt hirtelen 

elkeskenyedik. Leszámítva az utolsó jellegzetességet, a bethlenkörtvélyesi fegyver pengéje 

sok hasonlóságot mutat a keleti tőrrel. Természetesen ismerve a tőr előkerülési helyét, a 

mellette jelentkező tárgyak jellegét, a markolat kiképzését, amelyek mind a Felső-Tisza 

vidéki bronzműves hagyományokat sugallják, a markolat és a penge összeillesztése alapján 

egy egyedi darabként is kezelhetjük. Azonban, ahogy a depók összeállításában és más típusok 

szóródásában is látni fogjuk, biztos határokat nem lehet meghúzni. Talán a bethlenkörtvélyesi 

tőr egyediségét éppen az adja, hogy egy keleti vonásokkal ellátott pengét a Felső-Tisza 

vidékre jellemző teljes markolattal látják el.  

 

 

2.1. Ábra. Közép-Erdélyben és a környező területeken előforduló BzC-HaA keltezhető tőrtípusok: Pecica 

típus: 1. Alsójára I, 2. Enyed, 3. Medgyes, 4. Piski, 5. Szederjes, 6. Apagy, 7. Farkasgyepű-Pölöserdő, 8. 

Kisternye-Hársas hegy, 9. Nyírkarász-Gyulaháza, 10. Sajóvámos, 11. Vilyvitány; Rozavlea típus: 12. 

Alsókosály, 13. Alsószivágy, 14. Bikácfalva, 15. Felsőmarosújvár, 16. Fény, 17. Gallospetri, 18. Kaplony, 19. 

Moigrad környéke, 20. Páncélcseh, 21. Rozália, 22. Szenterzsébet, 23. Ajak, 24. Felsődobsza, 25. Felsőzsolca, 

26. Nyíracsád-Nagyerdő, 27. Pápa, 28. Vilyvitány, 29. Hostice; Huszt-Bătarci típus: 30. Batarcs, 31. 

Bethlenkörtvályes, 32. Szilágysomlyó (Koszider horizont), 33. Huszt, 34. Jánoshida, 35. Olcsvaapáti I, 36. 

Pácin-Alsókenderhomokdűllő, 37. Sajóudvarhely, 38. Viss-Török-ér, 39. Makar’evo; Tamásfalvi típus: 40. 

Zomba, 41. Hetin, 42. Pančevo; Keleti típus: 43. Déva III, 44. Felsőmarosújvár, 45. Kútfalva, 46. Mezőbánd, 

47. Nagyapold, 48. Vargyas-Karácsonyfalva, 49. Vízakna, 50. Băleni-Rădiu, 51. Beidaud, 52. Cavadinești, 

53. Duda, 54. Epureni-Șoldănești, 55. Gârbovăț, 56. Jijia, 57. Loamneș, 58. Pietroiu, 59. Răcătău, 60. 

Rogojeni-Dealul Mare, 61. Roșcani, 62. Ruginoasa, 63. Trușești, 64. Ulmi-Liteni, 65. Orzelec, 66. Stillfried 

a.d. March, 67. Vom Mondsee, 68. Sliven, 69. Beriozchi, 70. Goian, 71. Tîrnauca, 72. Bugskoe IV, 73. 

Dobrjanka, 74. Kruglik, 75. Mezepincy, 76. Puzajkovo, 77. Uman. 

Nem szerepelnek a térképen: Pecica típus: Borsod-Abaújzemplén megye; Huszt-Bătarci típus: Magyarország, 

Kárpátalja; Tamásfalvi típus: Magyarország; Kelti típus térképen kívül: Derevjannoje, Dubovskij Ostrov, 

Eliseeviči, Golourov, Kabakovo, Lobojkovka, Malye Kopani, Novoazovska, Novokievka, Novo-Petrovka, 

Suchaja Balka. 
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 A höltövényi öntőformák pontos rendeltetése kérdéses (24. Tábla/1-2). A lelet első 

közlője kard öntését valószínűsítette az öntőformákban.
187

 Később keleti jellegű tőrök öntését 

feltételezik.
188

 A depót is érintő legújabb katalógusában T. Soroceanu a kard lehetőségét 

kizárta, cserében a tőr vagy lándzsahegy öntésének lehetőségét javasolta.
189

 Mindenképpen 

figyelemre méltó szerinte a megöntendő tárgy keresztmetszete, amely különös három 

hosszanti bordát mutat. 

 Töredezettségük vagy rossz megtartásuk miatt több tőr töredéket nem lehet formailag 

besorolni. Itt említhetjük meg a dipsei (61. Tábla/A4, B/8-9, 12-13; 64. Tábla/A5), 

mezőbándi (91. Tábla/9-10, 13; 180.Tábla/14-15), mikházi (196. Tábla/24) és nagysinki (205. 

Tábla/60-61) töredékeket. Más daraboknál (61. Tábla/B6, 10-11; 196. Tábla/22) mindössze a 

penge töredékek erőteljes merevítő bordája emelhető ki, a nélkül azonban, hogy pontosabban 

tipologizálhatnánk. 

 

2.2. Lándzsahegyek 

 Nagy számuk és az aránylag gazdag szakirodalom ellenére nem alakult ki egy 

egységesnek mondható tipológiai rendszer, a formai megkülönböztető elemek viszont 

részben megegyeznek. Bader T. a lándzsahegyek kutatástörténetére vonatkozó tanulmánya 

felment az alól, hogy a lándzsahegyek tipo-kronológiai kérdéseit újra felvázoljuk.
190

 Csupán 

S. Foltiny,
191

 K. Bernjakovič,
192

 Kemenczei T.,
193

 zu Erbrach,
194

 B. Terţan,
195

 A. Weihs
196

 

munkásságát emelném még ki, akik ha nem is kizárólagosan a lándzsahegyekkel, de kisebb 

vagy nagyobb mértékben tanulmányozták a fegyvertípust. A 2006 után megjelent 

tanulmányok vagy monográfiák száma elenyésző.
197

 

 A kutatott régióból viszonylag sok lándzsa került elő. A BzD periódusból 11 darab, 

míg a HaA 48 ép tárgy vagy töredék látott napvilágot. Az első periódusban többnyire az ép 

tárgyak dominálnak (11-ből 8 ép), míg a következő fázisban a helyzet kiegyenlítődik, hiszen 

28 ép és 20 töredékes lándzsával állunk szembe. Ebben a korszakban a domináns 
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fegyvertípusnak is nevezhető, hiszen nem csak számarányainak köszönhetően, hanem 

depónkénti előfordulása miatt is vezető szerepet játszik. Ez nemcsak a lándzsák 

számarányainak a növekedésének tudható be, hanem annak is, hogy az új fejlődési 

szakaszban a tüskés korongos és a taréjos csákányok háttérbe szorulnak, elvesztve addigi 

betöltött szerepüket. A kutatott területen a számarányok változásainak szóródási sajátosságai 

is vannak, mivel a BzD periódusban a lándzsahegyek többnyire a középső és északi 

területeken jelentkezik, míg a HaA fázisban déli és dél-keleti együttesekben is megjelennek. 

Tipológiailag nem mutatnak nagy változatosságot. A legtöbb lándzsát néhány jól 

körvonalazható típusba lehet besorolni.  

 Egyszerű, bordázott nyelű lándzsahegyek a felőri (15. Tábla/9), kisrebrai I (26. 

Tábla/6), mócsi (34. Tábla/1), páncélcsehi (36. Tábla/6), bányabükki (45. Tábla/50), 

marosfelfalusi (81. Tábla/15-16, 18; 88. Tábla/99), nagysinki (211. Tábla/92-93; 212. 

Tábla/96; 213. Tábla/101; 214. Tábla/104) és nagy valószínűséggel a mikházi (201B. 

Tábla/131) együttesekben találni. Elterjedt típus, amely gyakran fordul elő a környező 

területeken is. M. Novotná a bordázott nyélcsöves lándzsahegyeket a késő bronzkor végére 

keltezi, a fejlettebb példányok a HaA periódust is megérik.
198

 M. Rusu az első bordázott 

nyélcsöves darabokat a BzC-D határára keltezi.
199

 Hasonlóan I. Andrițoiu a BzD-HaA1 

keltezhető lándzsák prototípusainak a középső bronzkoriakat nevezi meg.
200

 Mozsolics A. a 

széles pengéjű és rövid tokú darabokat tipológiája c variánsába sorolja, megjegyezve, hogy a 

pengén a nyélcsövet gyakran egy-egy borda kíséri. Az Opályi és Aranyos horizontokra 

keltezi ezt a formát.
201

 A későbbi Kurd és Gyermely horizontokra keltezhető formák korábbi, 

az Aranyos fázis lándzsahegyeihez vezethetőek vissza.
202

 V. Furmánek a bordázott 

nyélcsöves darabokat az Ib variánsába sorolja, kiemelve, hogy a Piliny kultúra bizonyos 

típusú lándzsahegyei a BzD jelennek meg nagy számban, majd egyes formák a HaA1 is 

megérik.
203

 Bader T. nem tulajdonít különösebb kronológiai értéket a lándzsahegyeknek, 

mivel az idők folyamán formailag keveset változnak, azonban a penge vonalában elhelyezett 

rögzítő lyukak, a középső merevítés hangsúlyozott bordázása, a penge alsó harmadában való 

kiszélesedése a késő bronzkorra utal.
204

 A szóban forgó típust a b variánsába sorolja. 
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Kemenczei T. is a hasonló vonalvezetésű lándzsákat az Opályi és a Rimaszombat horizontok 

kincsegyütteseivel párhuzamosítja, fenntartva annak a lehetőségét, hogy az Aranyos fázist is 

megérjék.
205

 A morvaországi lándzsák elemzésében J. Říhovský ezt a típust tipológiájának a 

B variánsába sorolja, ahol a tok a tárgy teljes hosszának a harmad, ötöd vagy fele részét teszi 

ki.
206

 Kihangsúlyozza ugyanakkor, hogy a sima pengéjű, bordázott nyélcsöves lándzsákat 

nem lehet egy szűk kronológiai időkeretre datálni. Ezért az első példányokat az Opályi, míg a 

fejlettebb darabokat a Nagysink-Marosfelfalu (Cincu-Suseni) horizontra keltezi.
207

 T. 

Soroceanu a nagysinki depó összes lándzsatípusát a HaA1 keltezi, megemlítve, hogy a 

bordázott nyélcsöves sima pengéjű és az ívelt pengéjű típus bronzkori hagyományokra tekint 

vissza.
208

 Véleménye, hogy a bordázásnak merevítő szerepe van, amely olykor még a penge 

alatt is folytatódik.
209

 . J. V. Kobal’ a bordázott nyélcsöves, sima pengés lándzsákat a BzD és 

HaA1 párhuzamosítható Kriva és Lazy I horizontokra datálja.
210

 A szóban forgó típus 

szóródási területe a Felső-Tisza vidéke, Közép-Erdély és a Bánság.
211

 

 Ível élű, lépcsőzetes pengés lándzsahegyek a csíkszeredai (11. Tábla/6), mócsi (34. 

Tábla/2), dipsei (61. Tábla/B1-2, 4, 7), marosfelfalusi (81. Tábla/11-14, 17), mezőbándi (92. 

Tábla/19), nagysinki (210. Tábla/88, 90-91; 211. Tábla/94-95; 212. Tábla/98-99; 213. 

Tábla/100, 102-103; 214. Tábla/106-107), radnóti (218. Tábla/2) és a szászörményesi (222. 

Tábla/5) kincsegyüttesekből kerültek elő. A legfontosabb tipológiai rendszerekben a hasonló 

vonalvezetésű fegyverek V. Furmánek a láng alakú lándzsahegyek,
212

 Mozsolics A. az 

egyszerű, levél alakú lándzsahegyek,
213

 Kemenczei T. az ívelt élű lándzsahegyek,
214

 S. 

Hansen a hosszú nyélcsöves, ívelt élű, lépcsőzetesen bordázott lándzsahegyek II formájának I 

variánsába,
215

 vagy J. Říhovský bordázott pengéjű, sima tokú, a maximális szélességet a 

penge alsó harmadában elérő, karcsú variánsú, C formájába,
216

 vagy a hazai M. Rusu által 

körvonalazott Șpălnaca variánsba sorolható.
217

 Mindenképpen a hasonló lándzsahegyek egy 

hosszú tokkal jelentkeznek a tárgy őszhosszúságához és a penge hosszúságához viszonyítva, 

                                                 
205

 Kemenczei 1974, 57. 
206

 Říhovský 1996, 64. 
207

 Říhovský 1996, 65-67. Lásd Abb. 5. 
208

 Soroceanu 1996, 251. 
209

 Soroceanu 1997, 393. 
210

 Kobal’ 2000, 34-35. 
211

 Garašanin 1956, 17; Furmánek 1977, 271; Hansen 1994, 67-68, Abb. 37; Soroceanu 1997, 394, Abb. 4 és 

Liste 4a, a típus szóródási katalógusával a Kárpát-medencéből, Moldvából, Ukrajnából, észak Kaukázusból, 

Szerbiából, Bosznia és Herzegovinából, Olaszországból, Albániából, Bulgáriából és Görögországból. 
212

 Furmánek 1977, 270-271. 
213

 Mozsolics 1973, 33-34. 
214

 Kemenczei 1974, 56-57; Kemenczei 1984, 74, a variánst egy BzD-HaA horizontra keltezi. 
215

 Hansen 1994, 59-72. 
216

 Říhovský 1996, 73-84. 
217

 Rusu1972a, 227-228, Fig. 35, 5-8. 



35 

 

azonban a tok hosszúsága nem haladja meg a tárgy őszhosszának a felét. Az idők során a 

típus kevés változáson megy keresztül, amiből kifolyólag a korai és a kései darabokat nehéz 

elkülöníteni. Elfogadott tény, hogy az első példányok a BzC-D határán jelennek meg, és nagy 

számban fordulnak elő a HaA periódusban.
218

 Korábbi, Aranyos horizontra jelentkező 

lándzsák a későbbi Kurd és Gyermely fázisokban is előfordulhatnak, ugyanakkor a hosszú 

tok kiképzése egy nagyobb időintervallumot ölel fel.
219

 A formát általánosan a BzD-HaA 

periódusokra keltezhetjük, szűk kronológiai határok meghúzása nélkül.
220

 A számos Kárpát-

medencei analógia hasonló datálásra enged következtetni.
221

  

 Rövid nyelű, hosszú, széles pengés lándzsahegyet mindössze Radnótról (218. 

Tábla/1) említhetünk. Nagyméretű, elnyúlt ovális alakú pengés, rövid nyelű darabként 

jelentkezik. A késő bronzkori együttesekben ritka darabnak számít.
222

 M. Rusu a Jupalnic 

típusba sorolja a hasonló lándzsákat. Az első példányok Erdélyben a HaA1 jelennek meg, 

nagy számban viszont a későbbi HaA2-B1 periódusban terjednek el.
223

 Hasonló keltezése a 

későbbiekben sem változik.
224

 S. Hansen a korai urnamezős periódusra keltezi a típust, 

európai sír és depóleletek alapján. Tipológiai rendszerében a radnóti példányt az I forma 2 

csoportjába sorolhatjuk, amelyben a penge maximális szélességét valahol a tárgy közepén éri 

el.
225

 B. Terţan szerint a típus használatban van a teljes urnamezős korszakban.
226

 Erdélyre 

nem jellemző. Hasonló, de nem azonos analógiákat Szenterzsébeten, Kozlatelepen HaA1 

kontextusból,
227

 Nagyzsupányon, Csáklyán, Felsőszéken és Vecelen találunk, HaA1-nél 

későbbi kontextusokban.
228

 A környező területekről a moldvai Sacoți,
229

 a magyarországi 

Bonyhavidék, Gyula, Velemszentvid, Szentendre, Szentgáloskér és Tab együtteseket,
230

 a 
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szlovákiai Stará Ďala,
231

 morvaországi Napajedla és Štramberk,
232

 a horvátországi Miljana és 

Pocrkavlje i Brod leleteket említhetjük meg.
233

 A típus felbukkan Görögországtól Párizsig, 

Közép-Európában Baden-Würtenbergben és Svájcban jelentkezik nagyobb számban, majd 

közép és észak-Németországban, Dániában
234

 valamint észak Lengyelországban is 

megjelenik.
235

 Egy nagyobb sűrűsödés dél-Dunántúlon és Szlovéniában körvonalazható.
236

 A 

legkésőbbi darabok akár a HaB2 is megérhetik. 

 Levél alakú, sima pengéjű, sima nyelű lándzsahegyek Páncélcsehen (36. Tábla/7), 

Marosbogáton (78. Tábla/26), Nagysinken (210. Tábla/89; 214. Tábla/105) és 

Nádaspapfalván (216. Tábla/31) láttak napvilágot. A lépcsőzetesen bordázott lándzsák 

felmenőinek tekintik ezt a formát, amely már a Koszideri horizontban megjelenik.
237

. J. 

Říhovský a korai urnamezős periódusra keltezi, a későbbi példányok ugyanazon korszak 

középső fázisait is megérik.
238

 Hasonló datálás körvonalazódott Ukrajnában is, ahol 

mindössze három darabot sikerült beazonosítani és a HaA1-B1 közé keltezni.
239

 A hosszú 

nyelű, levél alakú pengés, díszítetlen lándzsák észak-nyugat Romániában is HaA1 

kontextusban kerültek elő.
240

 A szórvány leleteket szinte lehetetlen datálni, mivel hasonló, 

egyszerű kialakítás a kora bronzkortól a Hallstatt korig jelen van.
241

 Az időrendi 

meghatározásában gyakran segíthet a tárgyon jelentkező díszítés.
 242

 A kutatott terület 

példányait a mellettük előforduló tárgyak alapján lehet jobban keltezni.  

 Sima nyelű, babérlevél alakú pengés lándzsák Mezősolymoson (33. Tábla/2-3) és 

Nagysinken (212. Tábla/97) kerültek elő. A szokványos, jellegtelen formából mindössze a 

rövid penge és a hosszú nyél egymáshoz való viszonyát emelhetjük ki. A lándzsák mellett 

jelentkező tárgyak biztosítják a típus kronológiai helyét. Más területek hasonló lándzsái is 

kontextus függőek.
243

 

 Töredékes, tipológiailag nem beazonosítható lándzsahegyek Bányabükkön (45. 

Tábla/46), Dipsén (61. Tábla/B3, 5; 63. Tábla/B14) és Mezőbándon (92. Tábla/20-21) 
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kerültek elő. Sajnos mára elveszett vagy megsemmisült lándzsahegyről is van tudomásunk 

Málnásról, Szászújősről és Mezőszokolról.  

 

2.3. Csákányok 

  Nagy számuknak és gyakori előfordulásuknak köszönhetően többszörösen tárgyalták 

főleg tipológiai, de területi összefüggésüket úgy európai,
244

 mint helyi viszonylatban is.
245

 Az 

erdélyi csákányok formai besorolását két alapvető munka részletezte,
246

 amit a későbbiekben 

tovább optimizáltak.
247

 A számos PBF kötetnek sem sikerült új rendszereket kialakítaniuk, a 

már meglévő tipológiákat használták fel.
248

 Ebből adódóan a harci csákányok formai és 

időrendi jellegzetességei jól körvonalazott. Az állandó „cizellálás” alatt álló tipológiai 

rendszereknek köszönhetően a kutatott régió harci fokosainak kronológiai besorolása nem 

okoz különösebb gondot.
 
 

 

2.3.1. Tüskés korongos csákányok 

 Az összes harci fokos közül a legnagyobb számban és a legnagyobb tipológiai 

változatosságban jelentkeznek. A figyelemmel követett első periódusban 32 példányban 

fordulnak elő, messze meghaladva a nyéltaréjos csákányokat vagy akár a lándzsahegyeket. 

Depónkénti előfordulásuk kevéssel haladja meg a lándzsahegyekét, nyolc együttes 

szerkezetében vannak jelen. Legnagyobb számban az északi egreshelyi, bethlenkörtvélyesi, 

kisrebrai I-II és felőri depókban jelentkeznek, ahol még a 9 darabszámot is elérhetik. 

Délebbre csupán elszórtan jelentkeznek, depónként mindössze egy darabbal. A következő 

fejlődési szakaszban megváltozik rendeltetésük. Összesen hat kincsleletben kapnak helyet, 

általában két példányszámban, ez alól a mikházi depó jelent kivételt, ahol öt darab 

jelentkezett. Az északi területek szembeni függőség továbbra is kimutatható. A legdélebbi 

együttes a Maros megyei mikházi kincs. Dél-kelet Erdélyben nem sikerült tüskés korongos 

csákányt regisztrálni. A BzD tapasztalt ép tárgyak iránti preferencia teljesen megváltozik, és 

az új korszakban csakis rongált állapotú tüskés csákányokat találni.  
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 A B2 típus Poroszló variánsba sorolhatunk két csákányt Egreshelyről
249

 (13. 

Tábla/15) és Erdőszombattelkéről (11. Tábla/8). Nem szokványos erdélyi típus. Időrendi 

helyüket a Felőr-Opályi horizontra teszik,
250

 habár B. Hänsel a B2 típust már a késő bronzkor 

előfutáraként vagy a legkorábbi késő bronzkori formának értelmezi (SDI/BzC2-D).
251

 

Hasonlóan a Kárpátoktól északra eső egyedüli darabot, a Stefkowa kincsegyüttesből, László 

A. a késő bronzkor egyik korai fázisára keltezi, ami a Felőr-Opályi horizont kezdetének felel 

meg.
252

 

 A B3 típus Lăpuș variánsba sorolhatóak négy bethlenkörtvélyesi csákány (6. 

Tábla/8-11), a Dobrocina variánsba további négy csákány Felőrről (14. Tábla/1-4), öt 

csákány Bethlenkörtvélyesről (6. Tábla/12-16) és egy csákány Kiskajánról (89. Tábla/6), a 

Cehăluț variánsba a felőri (14. Tábla/5) és a mikházi (195. Tábla/17) darabok, valamint a 

Breb variánsba a kisrebrai I (26. Tábla/4, 7, 8a-b, 10-11) és kisrebrai II (27. Tábla/9) 

együttesek csákányai. A B3 típus időrendi helyét a felsorolt együttesek megfelelően 

fémjelzik. A különböző variánsok szűkebb datálására nincs lehetőség.
253

 A tüskés korongos 

csákányok a Felőr-Opályi kincsegyüttesek egyik vezértípusa és a Felső-Tisza vidék BzD 

periódusát dominálják.
254

 A tüskés korongos csákányok közül a B3 típus jelentkezik a 

legnagyobb számban, ezek közül pedig a Lăpuș variánsa a fejlődés első láncszeme,
255

 míg a 

Cehăluț variáns a legjellegzetesebb.
256

 A depók mellett ritkán temetkezésekben is 

jelentkeznek, ahogy a Nyírkarász-Gyulaháza és a Lápos temetők mutatják,
257

 vagy éppen 

szórványosan.
258

 A B3 típus gyártásában J. Kobal’ két gyártási műhelyet nevez meg: az első 

Erdélyben található és a Dobrocina, Cehăluț és Breb variánsokat gyártja, míg a második 

valahol a Felső Tisza vidékén helyezkedik el és a Târgușor variánst állítja elő.
259

 

 A B4 típus Șomcuta variánsba sorolhatóak a felőri (15. Tábla/7-8), a kisrebrai I (26. 

Tábla/9), a kisrebrai II (27. Tábla/8, 10-11), a dipsei (60. Tábla/C6) fokosok, a Sarasău 

variánsba két töredékes fokost Páncélcsehről (36. Tábla/8-9) és egy töredéket Mikházáról 

(201B. Tábla/130), a Rohod variánsba egy felőrit (14. Tábla/6) és az Uioara variánsba 
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sorolhatóak a mikházi kincs csákánytöredékei (195. Tábla/18-20). A B4 variánsok között sem 

lehet időrendi eltéréseket kimutatni. Sőt a B4 típus összes variánsa együtt jelentkezik a B3 

típus variánsaival, ami egy bizonyos fokú egyidejűséget feltételez. Ennek ellenére a típusok 

depókban való előfordulása alapján enyhe eltolódást véltek felfedezni a variánsok 

keltezésében.
260

 Ugyanakkor a Rohod és Uioara variánsok fejlett vonalvezetésüknek 

köszönhetően későbbi horizontot is megérhetnek,
261

 amiből adódóan a B4 csákányok fejlett 

variánsait (Rohod és Uioara) tartalmazó kincsek akár későbbiek is lehetnek, mint a csak B3 

és korai B4 fokosokat felsorakoztató együttesek.
262

 Mozsolics A. ezt a jelenséget a „régi fém” 

jelenséggel magyarázza, és véleménye, hogy a fejlettebb E típus (B4) is az Opályi 

horizonthoz köthető, a HaA együttesekben való jelenléte a hosszas felhalmozás 

eredménye.
263

 

  

2.3.2. Nyéltaréjos csákányok 

 A nyéltaréjos csákányok talán teljesebbé teszik a harci csákányok repertóriumát. 

Mindössze az első periódusból nevezhetünk meg nyéltaréjos csákányokat, hiszen a HaA 

fázisból teljes mértékben hiányoznak. Csupán három együttesben kaptak helyet, 

Bethlenkörtvélyesen, Kisrebra II és Marosszentgyörgyön, összesen 15 példányban, amelyből 

2 töredékes. Az első két együttes a Felső-Tisza vidéki deponálási övezethez köthető, míg a 

hat marosszentgyörgyi csákány, tipológiai, kronológiai és földrajzi jellegzetességeit tekintve 

kissé elszigetelten jelentkezik. 

 A marosszentgyörgyi fokosok (31. Tábla/1-6) a figyelemmel követett periódusnál 

enyhén korábbi típust képviselnek. Konkrétan nem lehet az Al. Vulpe tipológiájának 

valamelyik nyéltaréjos variánsába besorolni. W. David is különálló variánsként határozza 

meg.
264

 Tény, hogy az enyhén ívelt, rövid taréj, a befele húzott penge és a majdnem egyenes 

él tipológiailag egy későbbi fejlődési szakaszt képviselnek a vízszintes nyéllyukkal ellátott 

típusokkal szemben.
265

 V. Lazăr a leletegyüttes első közlője egy szélesebb idősávba helyezi a 

fokosokat, a középső és késő bronzkorra (Kr.e. 16-13. század) keltezve a depót.
266

 M. Petică, 

aki ismételten értékeli az együttest, a kissé kései BzD-HaA1 keltezést javasolja.
267

 W. David 
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a marosszentgyörgyi fokosokat a D csoport, IXb típusába sorolja egy különálló variánsként 

feltüntetve. Az egyedi vonalvezetéssel rendelkező marosszentgyörgyi variáns egy hosszabb 

tipológiai fejlődést zár le. A középső bronzkori nyéltaréjos csákányok utolsó képviselője, 

hasonlóságot mutatva a hajdúsámsoni és Balșa típusú vízszintes nyéllyukas fokosokkal is.
268

 

Ez utóbbi típusok a nyéltaréjos csákányok B és C csoportjainak idejében bizonyára még 

használatban voltak.
269

 Formájukban a marosszentgyörgyi csákányok a későbbi Ungureni 

(Șanț)-Dragomirești típusok megjelenését vetítik elő.
270

 T. Soroceanu is a depó keltezését a 

középső bronzkor végére és a késő bronzkorra (BzD) való átmeneti fázisra teszi, ezáltal egy 

késő Wietenberg-korai Noua kulturális háttérhez kötve.
271

 

 Közép és észak-nyugat Erdélyre vonatkozóan három kronológiai rendszerre 

alapozhatunk. Az elsőben Kacsó K. főként a tüskés korongos csákányok és a vízszintes 

nyéllyukas csákányok tipológiájára épít, amelyek egy szerves fejlődést mutatnak a középső 

bronzkori példányokkal kezdődően.
272

 Ezek szerint a korai Felő-Opályi együttesek a Késő 

Bronz 1 fázisban indulnak, amely relatív kronológiában a BzB2-C periódusokat fedi le.
273

 

Hasonlóan Fl. Gogâltan szerint is az erdélyi Késő Bronz I fázis a Közép-Európai BzB2-C 

periódusoknak felel meg, amikor Közép-Erdélyben a késő Wietenberg (IV), a keleti részeken 

a Noua, észak Erdélyben a Felsőszőcs II, nyugat Romániában pedig a Csaholy csoportok 

dominálnak. A fémanyag rendkívül ritka és rendszerint koszideri hagyományokat 

közvetítenek.
274

 Újabban, a késő bronzkor kezdetét illetően, H. Ciugudean is szinte azonos 

következtetésekre jutott, a Késő Bronz I periódust a Wietenberg IV és a Noua I 

közösségekkel párhuzamosította és a Közép-Európai BzC szakasznak feleltette meg.
275

 

 A kisternyei fokost, ami formailag közel áll a marosszentgyörgyi csákányokhoz 

Mozsolics A. az E típusba sorolja és a BIII fázis végére keltezi, ami egy Koszider végi-Forró 

horizont eleji időszaknak felel meg.
276

 Hasonlóan W. David is egy kései BzB-C1 horizontot 

javasol, ami egy poszt koszideri, azaz középső bronzkor utáni fázisnak felel meg.
277

 Ilyen 

értelemben nem meglepő, hogy a szóban forgó csákányok tipológiailag „kilógnak” a 

klasszikus értelemben vett nyéltaréjos csákányok sorából. Azonban a díszítetlen, az enyhén 
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ívelt taréjjal, az egyenes pengével és a súlypont áthelyezésével a nyélcsőre a BzD fázis 

nyéltaréjos csákányait idézik elő. Ez a tipológiai egyediség nem különös, hiszen a nyéltaréjos 

csákányok esetében mutatható ki talán a legjobban a sajátos kivitelezés, akár a korábbi akár a 

későbbi csákány típusokkal hasonlítjuk össze. Jóformán minden egyes darab egyedülálló 

példánynak számít.
278

 Annak ellenére, hogy tipológiai fejlődésük középső bronzkori 

fokosoktól vezethető le, egyszerű vonalvezetésükből adódóan közeli formákat későbbi 

kontextusokban találni. Tökéletes analógia ugyan nincs, de a Filipeni típusú csákányokkal,
279

 

de akár az egyszerű Șanț/Perișor típusú csákányokkal is hasonlóságot mutat.
280

 

Természetesen formailag nem annyira fejlett, mint a legtöbb Șanț típusú csákány, azonban ez 

utóbbiakkal kapcsolatosan Al. Vulpe is kijelenti, hogy akár korábbiak is lehetnek, mint a 

kincsegyüttesek amelyekben helyet kapnak, azaz a BzD periódus.
281

 A típus szóródási 

területe nem nevezhető egységesnek. A David féle D csoportba sorolt példányok a Duna 

vonalától dél-Moldváig fordulnak elő,
282

 talán így is érzékeltetve a középső és a késő 

bronzkor közti átmeneti jelleget. 

 Az Al. Vulpe Ungureni (Șanț)-Dragomirești típus Șanț variánsába, vagy a W. 

David E csoport, Perișor típusába sorolhatóak a bethlenkörtvélyesi (5. Tábla/1-7) és a 

kisrebrai II együttes (27. Tábla/5) csákányai, valamint az Al. Vulpe Dragomirești 

variánsába, vagy W. David E csoport, Dragomirești típusába egy példány a kisrebrai II 

kincsből (27. Tábla/7). A két variáns elkülönítésében a nyéltaréjt kell figyelembe venni, 

amely a másodiknál hosszabb, vékonyabb és kis szárnyacskákkal van ellátva. Hosszú 

tipológiai fejlődésre tekintenek vissza, amely már a kora bronzkorban elindult.
283

 A 

depónkénti előfordulásuk alapján elfogadott tény, hogy a két variáns időrendje megegyezik, 

és a BzD periódusra datálják.
284

 Későbbi példányok nem jelentkeznek.
285

 A két variáns 

egyidejűségét a kisrebrai II kincs is jól jelzi, ahol mindkét variáns megjelenik. Mindössze a 
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bikácfalvi II kincs nyéltaréjos csákányát említhetjük, amelyik a HaA keltezhető.
286

 

Tipológiailag viszont az Ungureni/Șanț/Perișor variáns enyhén korábbi.
287

 Mozsolics A. az E 

típus felmenőinek a BIIIa fázis rövid taréjos fokosait tekinti.
288

 Fő szóródási területe 

megegyezik a tüskés korongos csákányok és a gömbtaréjos csákányok szóródásával, azaz a 

Felső-Tisza vidékével.
289

 Kulturálisan W. David a Hajdúbagos vagy Ottomány IV, kései 

Wietenberg és Felsőszőcs, vagy a Lápos csoporttal hozza kapcsolatba.
290

  

 

2.3.3. Gombos fejű csákányok 

 Csupán két gombos fejű csákányt nevezhetünk meg: Bethlenkörtvélyesről (7. 

Tábla/17) és Görgénysóaknáról (22. Tábla/1). 

 A hasonló csákányokat az I. Nestor féle B3 típusába, az Al. Vulpe féle Drajna vagy a 

Mozsolics A. féle Dc típusba sorolhatjuk. A bethlenkörtvélyesit egy első variánsba, ahol a 

gomb jobban körvonalazott, míg a görgénysóaknait egy második variánsba, amelyben a 

csákány taraja egy lapított vagy ellipszis alakban végződik.
291

 Részletes formai elemzést 

Kacsó Károlynak köszönhetünk, aki három alapvető formát különített el a gombtaréj, a nyak, 

a nyélcső kialakítása és a penge metszete alapján.
292

 Ez alapján a bethlenkörtvélyesit a 3 

variánsba (gömbfejű), míg a görgénysóaknait a 1 variánsba (félgömbfejű) sorolhatjuk. 

Általában a gombos fejű fokosok díszítetlenek, és a B3-B4 típusú tüskés korongos 

csákányokkal párhuzamosíthatóak.
293

 

 A görgénysóaknai csákányt illetően V. Lazăr, a depó közlője, a középső bronzkori 

(Kr.e. 16-14. sz.) keltezést javasolja.
294

 A tárgy kivitelezése, állapota, illetve a mellette 

előforduló tárgyak alapján ezt nem lehet elfogadni. A hosszú kiképzésű, vastagított peremű 

nyéllyuk, a kihangsúlyozott szárnyacskák a nyélcsövön nem jelentkeznek a BzD kezdete 

előtt. A csákány körvonala teljesen megegyezik a korabeli Drajna típus vonalvezetésével, 

egyedüli sajátossága a túlzottan lapított gömb. Ugyanakkor a csákány nyakán, a nyélcső 

peremén és a korongon jelentkező egyszerű díszítés is az említett típusról tanúskodik, 

mintsem egy középső bronzkori darabról. Emiatt a görgénysóaknai darab keltezésénél nem 
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tekinthetünk el a Drajna típus általánosan elfogadott datálásától, és a Felőr-Opályi horizontot, 

kell elfogadnunk a depó elrejtésének periódusának.
295

 A díszített analógiák is nagyon hasonló 

jellegzetességeket mutatnak. A penészleki
296

 és a Drajna de Jos
297

 csákányokat is mindig a 

gömbtaréjon és a nyélcső végén díszítik, szinte azonos módon. Kacsó K. egy helyi 

másolatként értelmezi a görgénysóaknai darabot, emiatt a díszítés is a típustól enyhén 

eltérően jelentkezik.
298

 

 A típus vonalvezetésében egy formai fejlődést lehet kimutatni az A1-B1-B3 

tüskenélküli korongos csákányok által, amihez egy természetes időbeni eltérés is társul.
299

 A 

típus majdnem kizárólagosan a BzD fázisra jellemző, és nagyon ritkán jelentkezik a HaA-

ban.
300

 Fő szóródási területén, észak Erdélyen, Kárpátalján és észak-kelet Magyarországon 

kívül, csakis elszórtan fordul elő.
301

 Szóródása alapján a gömbtaréjos csákányokat a 

Felsőszőcs kultúrához,
302

 valamint a Berkesz-Demecser csoporthoz rendelik.
303

 

 Több tárgyat töredékes volta miatt mára már nem lehet pontosan beazonosítani, 

mások nyomtalanul elvesztek. Az első csoportba sorolhatjuk a két cegőtelki töredéket (49. 

Tábla/36-37) és a kiskajáni (89. Tábla/7) pengét.
304

 A második csoportban kell 

megemlítenünk az altórjai II, a válaszúti együttes csákányait, valamint a nádaspapfalvi tüskés 

korongos csákányt, amelyet Al. Vulpe a B2 típus Poroszlói variánsába sorolt, azonban biztos 

formai meghatározása a tárgy hiányában nem lehetséges.
305

 Sajnos a höltövényi 

öntőformákból (24. Tábla/3a) származó fokos pontos formája sem körvonalazható. 

 

2.3.4. Kétkarú csákányok 

 A dipsei (60. Tábla/C3) és a mikházi (201B. Tábla/129) töredékeket a kétkarú 

csákányok kategóriájába sorolhatjuk. A függőleges nyéllyukból két ellentétes irányba 

kiinduló, lefele ívelő, kerek metszetű rúdtöredékek, a fok korongos kiképzése, a két kar és a 

nyéllyuk találkozásánál jelentkező kis dudor, valamint a nyéllyuk külső oldalain, azaz a 
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végükön körbefutó bordás díszek, a fent említett típusra utalnak. Egyiknek sincs a korongja 

átlyukasztva. Ritkaságnak számít, amikor a korong nincs átlyukasztva. Számos hasonló 

darabot lehetne megemlíteni. A dipsei darab a korong alatt egy körbefutó bordával 

rendelkezik, míg a mikházi kettővel. A nyéllyukhoz közel eső végükön mindkettőnek két-két 

körbefutó bordája van. A díszített példányokat gyakran már a nyélcső és a karok 

találkozásánál díszítik, vagy éppen a korongot, vagy a korong alatti részeket. Ez sem a dipsei, 

sem a mikházi daraboknál nem áll fenn, emiatt a díszítés jelenlétét nagy valószínűséggel 

kizárhatjuk. Természetesen olyan esetek is vannak, amikor a díszítés a karok végén 

jelentkezik,
306

 amit a két vizsgált tárgy esetében már lehetetlen kimutatni. A díszített 

példányok szóródásában nem vázolható fel különösebb tendencia. Többnyire a 

törzsterületeken és észak Közép-Európában fordulnak elő. A legdél-keletibb darab a 

baktalórántházi fokos, ami az egyedüli magyarországi biztos lelőhelyhez köthető darab (2.2. 

Ábra). 

 A kétkarú csákányoknak nem ismeretesek tipológiai előfutárai. Ritkábban a Forró 

horizontban, majd nagyobb számban az Opályi depókban kerülnek elő, a későbbi fázisokban 

csakis töredékesek, a nyéllyuk bordázása nélkül vagy tipológiailag torz formákat mutatnak.
307

 

A Piliny kultúra már fejlődése első fázisában elkezdi gyártani a sajátos, rá jellemző 

típusokat.
308

 Ezek közé sorolhatjuk a kétkarú fokosokat is, amelyek Magyarország területén 

majdnem kizárólagosan a Piliny kultúrához köthető kincsegyüttesekből kerültek elő. A típus 

a Piliny közösségektől, több irányba is elterjed. Nyugati és északi kapcsolatait mutatják a 

lausitzeri kultúrában előkerült példányok, ugyanakkor a dél-keleti kapcsolatokat az egyedüli 

Berkesz csoporthoz köthető kétkarú fokos is jól érzékelteti.
309

 Keleten a kárpátaljai depókban 

is megjelennek.
310

 Nyugatra akár Berlin-Spandauig is elérnek, vagy délre egészen a volt 

Jugoszlávia területéig.
311

 Törzsterületnek mindenképpen Szlovákia területét lehet tekinteni, 

ahol a Piliny kultúra műhelyei hozták létre. Az újonnan előkerült mikházi darabot a Kárpát-

medence legkeletibb képviselőjének tekinthetjük (2.2. Ábra).  

 M. Novotná a díszítésük alapján négy csoportot különböztet meg: bekarcolásokkal 

díszített fokosok (A), díszítetlen, de bordadísszel ellátott fokosok (AB), díszítetlen fokosok 

(B), valamint a plasztikus és bekarcolt dísszel ellátott kétkarú fokosok (C).
312

 A dipsei és a 
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 Novotná 1970b, Taf. 23/395 (Lazany). 
307

 Mozsolics 1973, 22-24, Abb. 1 szóródási térkép. 
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 Kemenczei 1984, 24. 
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 Kemenczei 1984, 25, 32. 
310

 Kobal’ 2000, 38. 
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 Mozsolics 1973, 23; Novotná 1970b, 66; Mayer 1977, 45; Kobal’ 2000, 38. 
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 Novotná 1970b, 61. A díszített vagy díszítetlen példányoknak nincs kronológiai értéke. 
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mikházi darabot is a harmadik (B), díszítés nélküli kategóriába sorolhatjuk. Ezekre jellemző 

egy durvább kialakítás, ugyanakkor az öntési varratok a legtöbb esetben nincsenek letisztítva. 

Egy későbbi munkájában a méret és a kidolgozás alapján osztályozza a hasonló fokosokat.
313

 

J. Říhovský két fő csoportot különít el: lapos tetejű fokosok (I) és korongos fejű fokosok (II), 

amelyeknek enyhe kronológiai értékük is van. Az első az urnamezős periódus korai 

szakaszát, míg a második csoport egy későbbi fázist, azaz a BzD-HaA1 jellemez.
314

 

 

 

 A Kárpát-medencei darabok keltezését a szakirodalom a BzD, vagy Felőr-Opályi 

periódusra teszi, szűkebb pontosításokat a mellettük jelentkező tárgyak biztosítanak. 
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 Novotná 1980b. 
314

 Říhovský 1992, 52-55. 

2.2. Ábra. A kétkarú csákányok szóródása: 1. Dipse, 2. Mikháza, 3. Domahida, 4. Felsőmarosújvár, 5. 

Baktalórántháza, 6. Bükkaranyos II-Földvár, 7. Csitár, 8. Dobsina, 9. Felsődobsza, 10. Harsány, 11. Muhi, 

12. Opályi, 13. Pétervására, 14. Sajóvámos, 15. Szentgáloskér, 16. Viss III, 17. Vinogradovo I, 18. Zatišnoe 

(Zatyšne), 19. Blatnica, 20. Budča, 21. Černová, 22. Gemer, 23. Holiša, 24. Hostice, 25. Lazany, 26. 

Liptovská Anna, 27. Liptovská Ondrašová, 28. Liptovský Ján, 29. Ľuborča, 30. Nitra, 31. Oţďany II, 32. 

Partizánska Ľupča, 33. Pozsony, 34. Rimavská Sabota, 35. Velký Blh (szórvány), 36. Velký Blh (depó), 37. 

Zvolen, 38. Dobrochov, 39. Draslavice II bei Uherský Brod, 40. Hradisko II, 41. Hulín, 42. Kunetice, 43. 

Polešovice, 44. Řepeč, 45. Uherské Hradiště, 46. Oberloisdorf, 47. Berlin-Spandau, 48. Jurkendorf, 49. Jurka 

Vas, 50. Pedinac, 51. Mönchgut (újabban Sellin) (Insel Rügen), 52. Niechmirów, 53. Zülichau, 54. Bešeňová 

(miniatűr tárgy), 55. Bohuslavice (miniatűr tárgy), 56. Ľubietová (miniatűr tárgyak), 57. Niţna nad Oravou 

(miniatűr tárgy), 58. Púchov (miniatűr tárgy). Nincs megjelölve a térképen: Szabolcs megye (Magyarország), 

Kraszna medre (Magyarország), „Liptov” (Szlóvákia) és ismeretlen lelőhely (Ausztria). 
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Gyártásuk már az előző BzC szakaszban megindult, ugyanakkor még a HaA elején is 

előfordulnak, azonban mindig töredékesen.
315

  

 Rendeltetésük meghatározásában mindenekelőtt a formájukból lehet kiindulni. 

Kialakításuk, karjaik metszete és vége, a korábbi példányok gyakori díszítése kizárja a 

szerszám, fegyver és lószerszám szerepét. Valószínű, hogy presztízstárgyként 

értelmezhető.
316

 Ez ellen szólna viszont magas számuk, aránylag kis, jól körülírható területen. 

Használatát mindenképpen csakis egy fanyél kiegészítésével kell elképzelni. 

 

Szerszámok 

 A közép-erdélyi bronzdeponálás első számú tárgykategóriáját a szerszámok alkotják. 

A BzC-D periódus 261 szerszáma a korszak összes tárgyának az 56%-át teszik ki. A 

következő periódusban ez az arány enyhén csökken, és az 1321 darab szerszám a korszak 

kevéssel több, mint 31%-át jelenti. Ha a számításból kihagyjuk az 1831 tipológiailag nem 

besorolható nyersanyag töredéket, akkor a szerszámok számaránya eléri az 55%-ot. 

Következésképpen a két figyelemmel követett periódusban a szerszámok deponálása 

arányaiban nem változik, még akkor sem amikor minden egyes kincsegyüttes szerkezete 

gyarapodik, és új tárgytípusok jelennek meg. Mindkét periódusban tehát a szerszámok 

abszolút dominanciában vannak a tipologizálható tárgyak között. 

 

  

 Típusokra leosztva a két periódus szinte azonos képet nyújt (2.2. Grafikon). Az 

egyedüli eltérést a fűrészek jelentik, amelyek az 519 mezőbándi példány által a második 

legszámosabb típusként jelentkeznek. Depónkénti előfordulásuk azonban másodlagos. 

Mindkét korszak domináns típusának a sarlók és a tokos füles balták nevezhetőek meg. A 

                                                 
315

 Novotná 1970b, 63-66; Mozsolics 1973, 24 (Forró-Opályi-Aranyos); Mayer 1977, 45; Kobal’ 2000, 38. 
316

 Novotná 1970b, 63. 
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mellettük előforduló más típusú szerszámok teljesen háttérbe szorulnak, számarányaikban és 

depónkénti előfordulásukban meg sem közelítve a sarlókat és a tokos baltákat.  

 

2.4. Sarlók  

 Számuknak köszönhetően a sarlók korán a kutatás figyelmébe kerültek. Az első 

tipológiai rendszer 1896-ben jelent meg, és az akkor megkülönböztetett alapformák a mai 

napig érvényesek.
317

 A későbbiekben számtalanszor foglalkoztak a sarlók tipo-kronológiai 

kérdéseivel, tovább részletezve a típusok vonásait,
318

 vagy területfüggő jellegzetességeit.
319

  

 A gyakori előfordulás és a magas szám ellenére a román szakirodalom céltudatosan 

nagyon ritkán taglalta a sarlók kérdéskörét. Az első, aki a kampós markolatú sarlók 

szóródására és az erdélyi típusú tokos baltákkal való egyidejű előfordulásra világít rá Roska 

M., mindkét típust erdélyi eredetűnek minősítve.
320

 A viszonylag korán, 1978-ban megjelent 

német nyelvű romániai sarlós korpusz a későbbi munkák alap hivatkozása,
321

 amit a 

későbbiekben kivétel nélkül átvettek. Ezt követően mindössze néhány munka részletezte a 

sarlók formai és időrendi kérdéseit, eltérő kutatási irányvonalakat körvonalazva.
322

  

 A kutatott területen a sarlók száma a legnagyobb az összes tárgytípus közül. A BzC-D 

periódusból 131 darabot említhetünk meg, amelyből 52 töredékes. A teljes kutatási régióban 

egységesen jelentkeznek. Depónként általában két-három példányszámban vannak jelen, 

kivételesen azonban akár a 15, 17 vagy 20 darabszámot is elérhetik. A következő fázisban a 

sarlók száma jelentősen megnő. Összesen 589 ép vagy töredékes sarlót számláltunk. Ez a 

magas szám mindenekelőtt a 138 dipsei de főként a 258 mezőbándi sarlóknak tudható be, 

hiszen mindkét depó esetében egy túlzott anyagfelhalmozás tanúi lehetünk. A kor 
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 Hampel 1886a, 52-58. 
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 Schmidt 1904, 416-452, Fig. 1-34 a díszítési típusokra vonatkozóan; Sulimirski 1938, 129-145, Abb. 1; 

Holste 1940, 6-11; Foltiny 1955, 92-98; Brunn 1958, 1-67, Abb. 12-24 tipológiai táblák a díszítésre; 

Bernjakovič 1960, 329-331; Angeli, Neuninger 1964, 77-89, Tafel 1-8 tipológiai táblákkal (főleg a bordadíszek 
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123); Hänsel, Medović 1995, 59-66, Fig 1; Pavlin 1997, 27-40, Abb. 1, Abb. 4-5; Máthé 2000, 183-188, Abb. 1; 

Wanzek 2002 (bordadíszek olsztályozása); Clausing 2003, 70-93, Liste 3 („X” alakú motiívum) és Liste 4 („Y” 

alakú motiívum), Abb. 11-12. 
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 Primas 1986 (Ausztria, Svájc és dél Németország); Říhovský 1989. Lásd a régebbi szakirodalmat is a 

tipológiai rendszerekre vonatkozóan (Morvaország); Vasić 1994 (Közép Balkán); Gedl 1995 (Lengyelország); 

Furmánek, Novotná 2006 (Szlovákia). 
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 Roska 1938. 
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 Petrescu-Dîmboviţa 1978a, Taf. 1-17 tipológiai táblákkal. Lásd a régebbi szakirodalmat is tipusokra 

lebontva. 
322

 Petrescu-Dîmbovița 1981, 125-130; Dergačev 1997, 146-153, Fig. 6-9; Dergačev 2002, 146-153, 176-178; 

Dergačev, Bočkarev 2006, 229-357. Lásd Fig. 45 az erdélyi későbronzkori kampós markolatú sarlók pontos 

tipológiai és kronológiai besorolásával; Rezi 2009b; Dietrich 2010c. 
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szokásaihoz híven 538 sarló töredékesen jelentkezik, ami a sarlók kevéssel több, mint 91%-át 

teszi ki. Ekkora elváltozást az ép és töredékes tárgyak között egy típus esetében sem 

mutatható ki. Ebben a periódusban is a sarlók egy egyenletes földrajzi szóródást mutatnak. 

Leszámítva a két nagy kincsegyüttest, Dipsét és Mezőbándot, amelyeknek szerkezete minden 

jellegű statisztikát eltorzít, a sarlók depónkénti átlag számaránya 13 darab körül mozog. 

 A sarlók a máig körvonalazott és bevett néhány alapvető típusba jól beilleszthetőek. 

Nagyszámú olyan töredék is van, amit nagy valószínűséggel ugyan be lehet egy bizonyos 

típusba sorolni, azonban méretük, vagy a megmaradt rész körvonala pontosabb kronológiai 

következtetésekre nem alkalmas. Az alaptípusokon túlmenően számos darabot szándékosan 

nem illesztettünk be az M. Petrescu-Dîmbovița által kidolgozott tipológia számtalan 

variánsának valamelyikébe. Gyakran a variánsok közti formai határ nem egyértelmű, 

ugyanakkor a legtöbb variáns nemcsak időben fedi egymást, hanem egyazon depóban is 

megannyi típus szerepel. Javasolt lenne a jövőre nézve egy M. Primas, vagy V. Dergačev és 

V. Bočkarev által kialakított metrológia rendszer kidolgozása a romániai sarlókra 

vonatkozóan. Mindössze ott jelezzük a főtípus variánsát, ahol ennek kronológiai értéke is van 

és ez által a közép-erdélyi deponálási folyamatok és horizontok körvonalazásához járul 

hozzá. 

 A metszőkés alakú vagy archaikus formájú sarlókat a bethlenkörtvélyesi (8. 

Tábla/30-33), a cegőtelki (47. Tábla/12) és a dipsei (54. Tábla/A8) depóban találni. Habár a 

cegőtelki együttes elrejtési ideje a HaA periódus, egy felhalmozási folyamat következtében 

elképzelhető egy BzD előtti tárgy továbbélése, ahogy ezt nemcsak a sarló, hanem a depóban 

szereplő kónikus fejű tű is mutatja.
323

 A bethlenkörtvélyesi kincs esetében is a depó elrejtési 

idejét a korai sarlók tipológiai időrendje előzi meg.
324

 Hasonló kései kontextusból említhetjük 

meg az ugyancsak korai ispánlaki sarlót is.
325

 A metszőkés alakú vagy az archaikus formájú 

sarló egy BzD előtti periódus irányába mutat, röviddel a gombos sarlók megjelenése elé 

keltezhetőek a középső bronzkor idejére, vagy a Koszider korszak kezdetére.
326

 Habár 

korábban az észak Kárpát-medencei műhelyekhez kötötték,
327

 dél-kelet Európában több 

helyen látott napvilágot, emiatt egy konkrét sűrűsödési övezetet nem lehet kimutatni. 

Kulturálisan a Wietenberg és a Tei kultúrákhoz köthetőek.
328
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 A gombos sarlók típusába a bethlenkörtvélyesi (8. Tábla/34-37), a felőri (18. 

Tábla/22-23), a mócsi (34. Tábla/12), a páncélcsehi (37. Tábla/10-16), az alcinai (39. 

Tábla/12), a bányabükki II (44.Tábla/14-19, 27-28), a cegőtelki (47. Tábla/1-11; 48. 

Tábla/13-25; 49. Tábla/26, 29), a dipsei (50. Tábla/B5; 54. Tábla/A1-7, 9-10), a küküllővári 

(74. Tábla/5-7), a mezőbándi (93-95. Tábla), a mikházi (196.Tábla/28-32; 201B/138-139), a 

nagysinki (208.Tábla/82) és a nádaspapfalvi (215. Tábla/7) darabokat sorolhatjuk. A gombos 

sarlók nagy területen és hosszú időn keresztül voltak használatban, nem mennek át 

különösebb tipológiai fejlődésen, emiatt kronológiai értékük alacsony.
329

 Szlovákiában már a 

középső bronzkor korai fázisában megjelennek,
330

 ugyanakkor Magyarország területén a 

legkorábbi gombos sarlók a Koszideri periódus idején jelennek meg.
331

 Habár egy 

megszokott típus, számuk az erdélyi együttesekben nem nevezhető magasnak, és nem 

képviselnek egy domináns típust a régió deponálásban. Erdélyben a BzD fázisnál korábban 

nem mutathatóak ki.
332

 A legkésőbbi példányok a Mojgrád-Tóti horizontban bukkannak 

fel.
333

 Hasonló a helyzet Kárpátalján is.
334

 A penge körvonala, a hegy és a markolat kiképzése 

alapján elkülönített öt alapvető gombos sarló típust, a Panticeu, Fodora, Pecica, Șpălnaca II 

és Cenadu Mare-Șpălnaca I M. Petrescu-Dîmbovița eltérő periódusokra keltezi. Az utolsó 

három típusnak van némi kronológiai értéke, viszont az első kettő későbbi horizontokban is 

előfordulnak.
335

 A vizsgált sarlók zömét a Panticeu, Ileanda és Pecica típusokba sorolhatjuk, 

azonban egyértelmű és tisztán elválló kronológiai horizontokhoz szinte lehetetlen kötni őket. 

V. Dergačev és V. Bočkarev a gombos sarlók fejlődésében három eltérő fázist különítenek el, 

amelyeket Koszider típusú sarlóknak is neveznek. Mindhárom formailag hasonlóságot mutat, 

azonban a HaA-B datálható példányok széles területeken jelentkeznek, Közép-Erdélyen 

keresztül a Közép-Duna vidékéig és a Kárpátoktól keletre eső területeken.
336

 Magas számuk a 

HaA1 egyértelmű, főleg a Kárpát-medence keleti részein. A nyugati részeket többnyire a 
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nyélnyújtványos sarlók dominálják.
337

 Számuk alapján a gyártási övezetüket L. Veliačik 

valahol a Kárpát-medence északi régióiban képzelte el.
338

 

 A kampós markolatú sarlók típusába az altórjai II (2. Tábla/2-3), a beresztelki (4. 

Tábla/3-4), a bethlenkörtvélyesi (8. Tábla/38, 45-46), a csíkbánkfalvi (9. Tábla/1-8), a 

csíkszeredai (11. Tábla/5), a földvári (21. Tábla/1-3), a görgénysóaknai (23. Tábla/5-7), a 

katonai (2. Tábla/9-10), a keresztényfalvi (25. Tábla/1-2), a kolozskarai (25. Tábla/3-7), a 

korondi (28. Tábla/5a-b, 7), a leppendi (30. Tábla/2-4), a magyarói (29. Tábla/1-4), a 

mezőcekedi (32. Tábla/9-13, 15-16, 18-21, 23), a mócsi (34. Tábla/3-11), a székelyvéckei, a 

vadasdi (21. Tábla/5), a vindai (21. Tábla/4), az alcinai (39.Tábla/11), a dipsei (50. Tábla/A1-

7, B1-4), a homoródalmási I (65.Tábla/5-6), a marosludasi (89.Tábla/1-5), mezőbándi (96. 

Tábla) és a nádaspapfalvi (215. Tábla/13-16, egy tárgyból) darabokat sorolhatjuk. Ha 

abszolút számban nem is, viszont depónkénti előfordulásuk mindenképpen egy vezető típussá 

emeli őket. A fenti listából is látszik, hogy előszeretettel a BzD jellegű kincsekben kapnak 

helyet. A kampós markolatú sarlók ismételten kerültek a kutatók figyelmébe.
339

 A romániai 

sarlókra vonatkozóan nem tekinthetünk el M. Petrescu-Dîmbovița felosztásától. A penge és 

markolat kialakítása, valamint az egymáshoz való viszonyuk alapján öt erdélyi típust különít 

el: Micăsasa-Darjan1, Cristian-Drajna2, Cătina-Doljești, Mociu és Măgherani-Drajna3. A 

típusok időben és térben szinte teljesen fedik egymást, minden formát BzD és HaA depók 

egyaránt képviselnek.
340

 V. Dergačev viszont, méret alapján, három alapvető tipológiai 

csoportot különít el (Ghermănești, Ruginoasa és Ilișeni), amelyek eltérő kronológiai 

periódusokra és földrajzi övezetekre jellemzőek. Ez alapján a típus keleti eredete 

körvonalazódott.
341

 A BzD periódusban szereplő magas számarány alapján kijelenthető, hogy 

a formai és technológia tetőfokot ebben a periódusban érték el, habár a későbbi nagy 

öntőműhely együttesekben is szerepelnek.
342

 A kampós markolatú sarlóknál mindenképpen ki 

kell emelnünk, hogy némely együttesben nemcsak az egyértelmű dominanciájuk mutatható 

ki, hanem ez az egyedüli sarló típus, amelyet tiszta sarlós depók összeállítására használnak 

fel. Hasonló együttesek a BzD fázisnál korábban nem jelentkeznek. Erdély központi és dél-
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keleti sarkában, illetve Moldva központi és észak-nyugati területeire jellemző.
343

 Az észak-

nyugat romániai Árpádi típusú kincsekből teljesen hiányoznak, a Felőr-Opályi kincsekben 

ritkán fordulnak elő.
344

 Nyugati és dél-nyugati területekre a HaA periódus folyamán terjednek 

el.
345

 Nagy területen jelentkező sűrűbb szóródást Közép és dél-kelet Erdélyben valamint a 

Kárpátoktól keletre eső régiókban mutat. Ez nagyjából a Noua kultúra szállásterületeit fedi le, 

ami a típus kulturális hovatartozását is mutatja. Szélesebb körben a Sabatinovka és a 

Coslogeni kultúrák is közvetítenek.
346

 

 A kampós markolatú sarlók csoportjából formailag elválik három mezőbándi töredék 

(96. Tábla/20-21; 118. Tábla/185), amelyeket méretűk és kivitelezésük alapján nagy 

valószínűséggel a M. Petrescu-Dîmbovița Moșna típusába,
347

 vagy V. Dergačev Ghermănești 

típusának Ruginoasa variánsába sorolhatunk.
348

 A korabeli helyi kampós sarlók között nem 

találunk analóg darabokat. A legközelebbi hasonló sarlók a Kárpátoktól keletre eső 

területeken kerültek elő, és mindegyikre a masszív körvonal jellemző. Markolatukat és a 

pengéjüket az ismételt kalapálás következtében a kanelúrás felület jellemzi. A depók alapján 

a BzD-HaA datálás valószínűsíthető.
349

 

 A nyélnyújtványos sarlók típusába az árkosi (3. Tábla/8), a felőri (18. Tábla/20-21), 

a páncélcsehi (37. Tábla/17), a bányabükki II (43.Tábla/9-13), a dipsei (51-53. Tábla; 54. 

Tábla/B2), a homoródalmási I (66.Tábla/7-10), a kemenynagyszőllősi (71.Tábla/17), a 

marosbogáti (77.Tábla/6-13; 78. Tábla/14-18), a marosfelfalusi (82.Tábla/27-28; 83. 

Tábla/29-35), a mezőbándi (97-101. Tábla), a mikházi (197.Tábla/35-42; 201B/136-137), a 

nagysinki (205.Tábla/38; 206. Tábla/63-65, 67; 207. Tábla/71-74) és a szászörményesi 

(222.Tábla/4) példányok sorolhatóak. M. Petrescu-Dîmbovița főként a markolaton jelentkező 

bordázat alapján 21 eltérő nyélnyújtványos sarló variánst különít el, amelyeket kilenc típusra 

és 12 variánsra oszt fel.
350

 A gyakori tipológiai átfedések helyenként zavaróak. A kampós 
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markolatú sarlókhoz hasonlóan a bonyolult tipológia nem szolgál konkrét datálási kereteket. 

Általánosan a nyélnyújtványos sarlókról megállapíthatjuk, hogy elszórtan a BzD fázisban 

jelennek meg, fejlődésüknek csúcsát a Nagysink-Marosfelfalu horizontban érik el.
351

 A korai 

példányok félkör alakúak, a markolat egy közép bordával merevített, az öntőcsap a markolat 

felső felén és nem a penge hátán található.
352

 Számban és változatosságban a Kurdi 

horizontban teljesednek ki, majd a következő Gyermely horizontban a bordázatlan markolatú 

darabok is megjelennek.
353

 Akárcsak a masszív bordadíszes tokos balták esetében a 

nyélnyújtványos sarlók sem rendelkeznek erdélyi előzményekkel.
354

 A Kárpát-medence déli 

területein viszont fejlett nyélnyújtványos sarlók, már jóval a depókban való elrejtésük előtt 

megjelentek, ezért a legkorábbi darabokat középső bronzkor korai fázisaira (MDI-MDII) 

keltezik.
355

 Szóródási területük szinte teljes mértékben megegyezik a V bordás tokos füles 

baltákéval. Habár széles európai szóródásnak örvendenek, nagy számban Magyarország dél-

nyugati régióiban jelentkeznek, majd kisebb-nagyobb csoportokban a Tisza középső és felső 

szakaszán, valamint Közép-Erdélyben.
356

 

 A nyélnyújtványos sarlók csoportjából ki kell emelnünk két darabot, mezőbándról 

(99. Tábla/31) és mikházáról (201B. Tábla/135). Mindkettő a M. Petrescu-Dîmbovița Uioara 

7 típusába, vagy európai terminológiában a Peschiera vagy „Terramare” típusú sarlók 

csoportjába sorolható. Jellegzetessége a szögben kiálló, három bordával ellátott markolat, 

enyhén ívelt penge. A depók alapján egy HaA kori keltezés támasztható alá.
357

 Az erdélyi 

darabok a típus legkeletibb képviselői. A két említett depón kívül a többnyire a nagy 

öntőműhely együttesekben jelentkeznek.
358

 Magyarországon nemcsak a dél-nyugati 

régiókban fordulnak elő, jelentős számban a Dunától keletre és a Tisza felső szakaszán is 

jelentkeznek.
359

 

 Ha egy aránylag szűk területtel állunk is szembe, deponálási szempontból talán nem 

véletlen a kampós markolatú sarlók és a nyélnyújtványos sarlók időrendi viszonya. Ha az első 

a BzD periódust dominálja és a legtöbb korabeli együttesben kap helyet, addig a 
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nyélnyújtványos sarlók három kincs kivételével csakis HaA jellegű depókban szerepelnek.
360

 

A két alapvető sarlótípus felhasználásában egyértelműen megállapítható, hogy rendszerint 

egyazon depóban elkerülik egymást. Leszámítva a nagyméretű együtteseket (Dipse és 

Mezőbánd), amelyeknek jellege a felhalmozás következtében teljesen eltérő a kis és a 

közepes nagyságú kincsektől, mindössze egy kivételt nevezhetünk meg (Homoródalmás I), 

ahol a két típus egyszerre jelentkezik.
361

 Ezen kívül azonban a kampós markolatú és a 

nyélnyújtványos sarlók együtt soha nem fordulnak elő. A szomszédos területek depói hasonló 

képet nyújtanak és feltételezésünk csak jobban megerősítik.
362

 A dél-nyugat erdélyi régió 24 

kis és közepes méretű bronz együttese közül csakis a vajdahunyadi I depót említhetjük, ahol a 

kampós markolatú és nyélnyújtványos sarló együtt szerepel.
363

 Az Árpádi és a Felőr-Opályi 

kincsekben sem szerepelnek együtt. A Kárpátoktól keletre eső területekről is csupán két 

depót nevezhetünk meg, amelyekben a szokás nem érvényesül.
364

 A gombos sarlók viszont 

mindkét típus mellett előfordulnak, kronológia periódustól eltérően.  

 Egy küküllővári (74.Tábla/8) példányt az eltávolítatlan öntőcsapos sarlók 

csoportjába sorolhatjuk. Az első, aki egy részletes leírást szolgáltat I. Andrieșescu, alapvető 

vonásnak a sarló markolatának körvonalát határozva meg.
365

 M. Petrescu-Dîmbovița viszont 

a formát a gombos sarlók és a kampós markolatú sarlók típusához köti, amelynél azonban 

nem távolították el az öntőcsapot.
366

 A küküllővári darabot a gombos sarlók Constanța-Palas 

típusába sorolhatjuk.
367

 V. Dergačev és V. Bočkarev metrológiai rendszerében az Al-Duna 

vidéki Dičevo típusban kapna helyet.
368

 Általában a BzD jellegű kincsekben fordulnak elő, 

azonban kivételes esetekben a HaA korszak nagy öntőműhely depóiban is helyet kapnak.
369

 

A Kárpátoktól keletre eső területeken a kampós sarlók Ruginoasa, Ilișeni és Heleșteni 

variánsa mellett került elő, ezáltal kronológiai helye a BzD második felére és a HaA1 elejére 
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tehető.
370

 Kulturális szempontból, mindenekelőtt a szóródási övezet alapján, a típus a Tei 

kultúra kései szakaszaival, a Monteoru és a Coslogeni közösségekkel hozható kapcsolatba.
371

 

A Kárpátoktól keletre eső területeken és a Fekete tenger északi régióiban a Noua és a 

Sabatinovka kultúrák közvetítik.
372

 A legnagyobb sűrűsödés a Duna alsó szakaszának két 

oldalán mutatható ki. Analógiákat közeli, de inkább távolabbi együttesekben találhatunk, 

mint Felsőmarosújvár, Olteni, Constanța-Palas, Gura Dobrogei,
373

 Dancu II, Cândești I, 

Chișinău,
374

 Dobrinci és Krčedin I.
375

  

 Rongált állapotuk miatt tipológiailag nem besorolhatóak a bethlenkörtvélyesi (8. 

Tábla/39-44), korondi (28. Tábla/4a-b, 6a-b),
376

 a mezőcekedi (32. Tábla/8, 14, 17, 22, 24),
377

 

az apaújfalusi (41.Tábla/10-11), a bányabükki II (44.Tábla/20-26, 29),
378

 a cegőtelki (49. 

Tábla/27-28, 30-35), a dipsei (54. Tábla/B1, 3-13; 55-56. Tábla), a kemenynagyszőllősi 

(71.Tábla/14-16, 18), a marosbogáti (78.Tábla/19-24), a marosfelfalusi (83.Tábla/36-37), a 

mezőbándi (102-125. Tábla; 180. Tábla/8; 181. Tábla/29; 184. Tábla/73-74), a mikházi 

(196.Tábla/33-34; 197. Tábla/43-49; 198. Tábla/50-59; 201B/140-144), a nagysinki 

(206.Tábla/62, 66; 207. Tábla/68-70; 208. Tábla/75-81, 83) és a nádaspapfalvi (215. Tábla/8-

12)
379

 töredékek. 

 Mára már nem beazonosíthatóak a kercsedi, a keresztényfalvi, a magyarvistai, a hat 

málnási, a négy székelyvéckei, a három vindai kampós sarló, egy gombos és két 

nyélnyújtványos sarló marosfelfaluról (88.Tábla/93-95). 

 

2.5. Tokos Balták 

 Formai változatosságaiknak és főként nagyon magas számuknak köszönhetően az 

európai szakirodalom rendkívülien gazdag a különböző típusú balták, de főként a tokos füles 
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 Valószínűleg az első három gombos sarló, az utolsó kettő kampós sarló. 
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balták tipológiai és kronológiai kutatásában.
380

 Habár a hazai kutatásban nem született még 

egy átfogó szintézismunka a tokos füles baltákról,
381

 a néhány elszórt, rövid elemzés alapján 

körvonalazni lehet a meghatározó típusokat. Itt kell megemlítenünk I. Andrieşescu,
382

 M. 

Roska,
383

 M. Moga,
384

 M. Petrescu-Dîmboviţa,
385

 M. Rusu,
386

 Kacsó K.,
387

 N. Boroffka,
388

 V. 

Dergačev
389

 és O. Dietrich
390

 neveit akik tipo-kronológiai elemzéseknek vetették alá a 

tárgytípust. 

 Abszolút számukat tekintve a kutatott területen a sarlók után a tokos füles balták 

állnak a második helyen, összesen 113 darabot sorakoztatnak fel a BzC-D és 136 darabot a 

HaA periódusból. Depónkénti előfordulásuk tökéletesen megegyezik a sarlókkal: 24 

együttesben fordulnak elő közösen az első és 16 együttesben kaptak helyet a HaA fázisban. A 

többi tárgytípushoz igazodva töredezésük a korszak szokásaihoz igazodik, ezáltal a korábbi 

szakaszban 85%-ben épen fordulnak elő, míg a HaA szinte teljesen megváltozik ez az arány 

és a tokos füles balták 70%-a töredékes. 

 Típusokra leosztva egy színes képet nyújtanak. Az erdélyi típusú tokos füles balták 

A variánsába sorolhatjuk az ágostonfalvi (2. Tábla/5), az altórjai (2. Tábla/1), a csíkszeredai 

(10. Tábla/1-3), az erdőszombattelki (11. Tábla/10), a felőri (17. Tábla/15-16), a 

görgénysóaknai (22. Tábla/2), a kisrebrai I (26. Tábla/2-3), a kisrebrai II (27. Tábla/6), a 

korondi (28. Tábla/1-2), a mezőcekedi (32. Tábla/6), a mezősolymosi (33. Tábla/1), a dipsei 

(57. Tábla/A1-2; 60. Tábla/B1; 64. Tábla/B1-2), a homoródalmási I (65. Tábla/1-3), a 

szászörményesi (222. Tábla/2-3) és a válaszúti (221. Tábla/3) darabokat, a B variánsába a 

beresztelki (4. Tábla/1-2), a csíkszeredai (10. Tábla/4), az erdőszombattelki (11. Tábla/9), a 

görgénysóaknai (22. Tábla/3), a mezőcekedi (32. Tábla/7), a páncélcsehi (35. Tábla/2), a 
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vadasdi (21. Tábla/6), a bányabükki II (42. Tábla/1, 3), a dipsei (57. Tábla/B1-2; 57. 

Tábla/C3; 59. Tábla/A1, B2), a küküllővári (73. Tábla/4), a marosfelfalusi (79. Tábla/3; 81. 

Tábla/9) és a mikházi (193. Tábla/4; 194. Tábla/6) baltákat, valamint a C variánsába az 

ágostonfalvi (2. Tábla/4), az árkosi (3. Tábla/1-2), a görgénysóaknai (22. Tábla/4), a 

kolozskarai (25. Tábla/8), a dipsei (59. Tábla/B1), a küküllővári (73. Tábla/3), a 

nádaspapfalvi (215. Tábla/1-3) darabokat. Az erdélyi típusú tokos füles balták nagy számban 

jelentkeznek Erdély területén. Hampel J. az elsők között foglalkozott a típussal és „erdélyi 

típusú függőleges tokkal ellátott vésőnek nevezi” a régióban előforduló nagy számarány 

alapján.
391

 Későbbi munkákban az elnevezést szinte mindenki átveszi. A legrészletesebb 

tipológiát M. Rusunak köszönhetjük, aki három alapvető típust különített el (A, B, C), 

további variánsokkal (A1-5, B1-5, C1-10).
392

 A különböző variánsok a késő bronzkorban 

jelennek meg,
393

 a legnagyobb területi szóródást a HaA periódusban érik el.
394

 A különböző 

variánsok között enyhe időbeni eltérés is létezik,
395

 azonban az A típus variánsainak kései 

jelenléte egy hosszú használati periódust feltételez.
396

 Kacsó K. a Noua kultúrához köti úgy 

az erdélyi, mint az ukrán darabokat is.
397

 

 A korábbi véleményekkel ellentétben V. Dergačev a keleti eredet mellett száll síkra, 

és a Noua kultúrához köti.
398

 A C típust, amit az „erdélyi típusú tokos füles balták fiatalabb 

változatának”,
399

 vagy az „erdélyi típusú tokos füles balta keleti változatának” is neveznek,
400

 

a BzD periódusban többnyire a Kárpátok keleti lejtőit, illetve az észak Fekete-tengeri régiót 

jellemzi, majd később nyugatra is elterjed, ahol a HaA együttesekben kap helyet.
401

 

Magyarországon a Kurd kincsekben jelenik meg, majd elég magas számban a Gyermely 
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horizont leleteiben is helyet kap.
402

 V. Dergačev ezt a típust a kelet Kárpát-erdélyi tokos füles 

balták típusának, Rîşeşti variánsába sorolja, amely Moldvában és a Moldvai Köztársaságban 

került elő szép számban. A Rîşeşti-Băleni és Felőr-Domahida horizontokhoz köti.
403

 Mivel e 

tárgyakat leginkább a Noua kultúra keleti szállásterületeihez lehet kötni, ugyanakkor ezen a 

területen korábbiak, mint a nyugati határvidékeken, elfogadható, hogy ez a típus (C) a BzD-

HaA folyamán jelenik meg Erdély dél-keleti és központi területein.
404

 A tárgyak metrológiai 

vizsgálata kimutatta, hogy a Kárpátoktól keletre eső tárgyak idősebbek, az erdélyi és a 

bánsági példányok későbbiek.
405

 Ebből adódik, hogy kulturálisan a C típust,
406

 valamint 

azokat a kincsegyütteseket, amelyekben együtt szerepel a kampós sarlóval, a Noua 

közösségekhez kötik.
407

  

 A konkáv szájú tokos füles balták csoportjába sorolhatjuk a bethlenkörtvélyesi (7. 

Tábla/23-27), a felőri (16. Tábla/11-14; 17. Tábla/17-18), a kolozskarai (25. Tábla/9), a 

marosgezsei (30. Tábla/1b), a páncélcsehi (35. Tábla/1), az apaújfalusi (41. Tábla/1, 3-4), a 

bányabükki II (42. Tábla/2, 4-5), a dipsei (57. Tábla/C1-2; 58. Tábla/A1-3, C3), a 

kemenynagyszőllősi (70. Tábla/1-3), a kiskajáni (89. Tábla/8), a marosfelfalusi (88. 

Tábla/98), a mikházi (194. Tábla/5, 7; 195. Tábla/10; 201B/128) és a válaszúti (221. Tábla/2) 

kincsek tokos baltáit. A tokos balták közül az egyik legnagyobb számban jelentkező típus. Az 

első formai besorolás a balta metszetét vette alapul, és a négyzetes illetve ovális 

keresztmetszetet különítette el. A felosztásnak időrendi szerepet is tulajdonítottak, az első a 

Felőr-Domahida, míg a második akár a Moigrad-Hajdúböszörmény horizontot is megérheti. 

Ugyanakkor, amíg az első típus észak-kelet Magyarországra, észak-nyugat Romániára és dél 

Szlovákiára jellemző, addig az ovális metszetű darabok távolabbi régiókban is 

megjelennek.
408

 A későbbiekben ezt többé-kevésbé elfogadják.
409

 Mára azonban kijelenthető, 

hogy egyértelmű elvállás a két típus között nem mutatható ki, a leletegyüttesekben gyakran 

együtt szerepelnek.
410

 A tárgytípust újabban a metszet, a perem magassága és a bordadísz 
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alapján osztályozták (A-G típusok).
411

 Tipológiai fejlődésük a HaB1 ér véget, amikor számuk 

is lecsökken, majd ezt követően alapvető változásokon nem mennek át.
412

 A kutatási terület 

adta korlátozottság ellenére is kimutatható, hogy amíg a BzC-D periódust kizárólag a 

négyzetes keresztmetszet jellemzi, addig a HaA keltezhető bányabükki II és dipsei depókban 

mindkét metszettípus jelen van. Ez is alátámassza Kacsó K. kijelentéseit, miszerint a 

négyzetes metszetű konkáv szájú tokos balták enyhén korábbinak bizonyulnak.
413

 A HaA1-

ben formailag tovább fejlődik, elterjed széles területeken, aminek következtében megjelenik a 

Kyjatice kultúrában is. Nagy mennyiségben a Gáva közösségek is használják.
414

 A Felső-

Tisza vidékére jellemző Felőr-Opályi kincsek egyik vezértípusa, és a Felsőszőcs és Lápos 

közösségekhez köthetőek.
415

  

 A konkáv szájú tokos baltáknál kell megemlítenünk O. Dietrich legújabb 

következtetéseit. A korai tokos balták és a keleti beszivárgás kérdéskörével foglalkozva, 

olyan eredményeket körvonalazott, miszerint a tokos balták gyártása már a BzD korszak 

előtt, egy BzB (Kr.e. 1600-1500) horizontban ismert volt, és amelyre több településen 

előkerült öntőforma utal.
416

 Formájukban a késő bronzkori példányokkal mutatnak 

hasonlóságot, enyhén kiképzett kávás peremük van. Teljes dél-kelet Európában különösebb 

sűrűsödés nélkül jelentkeznek.
417

 Ebbe a korai formába sorolja a marosgezsei majd később a 

bethlenkörtvélyesi darabokat, habár ez utóbbiak enyhén karcsúbb körvonalat mutatnak. A 

marozsgezsei baltát a BzC keltezi, és párhuzamosnak tekinti a kárpátaljai Kolodnoe együttes 

tokos baltájával.
418

 A legkorábbi szlovákiai tokos baltát, Dreveníkről, M. Novotná is a BzC 

fázisra keltezi.
419

 

 A masszív díszítés nélküli tokos füles balták csoportjába sorolhatjuk az apaújfalusi 

(41. Tábla/6-8), a marosbogáti (76. Tábla/3), a marosfelfalusi (79. Tábla/1) és a 

nádaspapfalvi töredéket (215. Tábla/6). A depók keltezése jól mutatja a forma időrendi 

helyét. Ép tárgyak esetében a perem mindig egyenes, vastagított, a balta oldalai enyhén 

íveltek, a penge kiszélesedik, az él enyhén ívelt. Az egyszerű, díszítetlen, ék alakú hosszanti 

metszetű tokos baltákat J. Říhovský a HaA1-B1 közé keltezi.
420
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 A masszív bordadíszes tokos füles balták csoportjában a díszítés alapján több 

variánst lehet elkülöníteni. Egyrészt a peremmel párhuzamosan futó bordadísz alatt kettes V 

mintában jelentkező bordadíszes darabokat említhetjük meg a dipsei (58. Tábla/B1, 3, C1-2; 

59. Tábla/C1-2), a marosbogáti (76. Tábla/1-2) és a marosfelfalusi (80. Tábla/5, 7) 

kincsekből. Majd a Y alakban bordázott darabok az apaújfalusi (41. Tábla/2) és a 

kemenynagyszőllősi (70. Tábla/4-6) kincsekben figyelhetőek meg.  

 Ahogy a felsorolt depók keltezése is mutatja, az oldalukon V és Y elhelyezett 

bordadíszes balták nem jellemzőek a Felőr-Opályi horizontra,
421

 és a szomszédos nyugati 

területeken is elszórtan jelentkeznek, nagyobb sűrűsödést a HaA1 periódusban mutatva.
422

 

Erdélyben a HaA periódus előtt nem fordulnak elő.
423

 Legkorábban az Aranyos horizontban 

jelennek meg és a HaA periódusban válnak változatossá.
424

 A következő időszakban, ha 

néhol a díszítések tovább élnek, általában bonyolultabbak lesznek, a perem alatt megjelennek 

a többszörös bordák, ugyanakkor a V motívum egy kis függőleges bordával egészül ki. A 

peremmel párhuzamosan futó borda leghamarabb a HaA jelenik meg.
425

 A V alakban történő 

bordadísz egy elterjedt motívum a korszak együtteseiben. Hasonló formákat széles területen 

lehet találni. A baltatípus többnyire a halomsíros kultúra dél-kelti és keleti perifériáin 

jelentkezik, ahol a Belegiš I-II-Cruceni I-Bobda II, valamint a Gáva közösségekkel 

találkozik. A típus valószínűleg Magyarország dél-nyugati vidékein és a Duna völgyének 

jugoszláv szakaszán alakulhatott ki, emiatt erdélyi jelenlétük másodlagos szóródásnak 

tekinthető.
426

 

 Az ívelt vagy szögben kialakított Y bordadíszes tokos baltákat rendszerint a masszív, 

egy füllel ellátott típusba sorolják. Jelen esetben mindössze az apaújfalusi darabot lehet 

szűkebb tipológiai keretek közé sorolni.
427

 A kemenynagyszőllősi töredékek esetében ez nem 

lehetséges. A szögben kialakított Y bordadíszek nagyon ritkán jelentkeznek a HaA1 

periódusban, számuk ugrásszerűen megnövekszik a HaA2-B1, majd a HaB2 alig fordulnak 
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elő.
428

 Nagy elterjedésnek örvendenek, főleg a Kárpát-medence északi és nyugati részein 

fordulnak elő. Erdélyben ritkaságnak számítanak.
429

 

 A marosfelfalusi tokos balta oldalainak szélén enyhén görbe bordadísze (80. Tábla/6) 

és a mikházi (193. Tábla/1) keretes kialakítás a kutatott területen nem gyakori. Mindkét 

baltának pereme egyenes és vastagított, éle többé-kevésbé széles és ívelt. Az ívelt bordás 

marosfelfalusi darab analógiáit ugyancsak HaA környezetben találjuk meg.
430

 A mikházi ívelt 

oldalú, négyzetkeretben díszített baltája ritka jellegzetesség és többnyire későbbi 

horizontokra jellemző.
431

 Hasonló formák Varjason, Bágyonban és Ispánlakán HaA2-B1 

környezetben láttak napvilágot.
432

 Magyarországon is az ilyen jellegű tárgyaknak a keltezése 

megegyezik.
433

 Szlovákiai analógiái ugyancsak a HaB1 támasztják alá.
434

 Ezáltal a szóban 

forgó tokos balta tipológiailag és kronológiailag is kilóg a mikházi együttes szerkezetéből. 

 A karcsú díszítés nélküli tokos füles balták csoportjába sorolhatjuk a 

bethlenkörtvélyesi (7. Tábla/28-29), a katonai (2. Tábla/8) és a marosbogáti (76. Tábla/4) 

tárgyakat. A peremük mindig egyenes és vastagított, oldaluk ívelt, pengéjük enyhén 

kiszélesedő, élük enyhén ívelt vagy egyenes. A mellettük jelentkező tárgyak biztosítják 

kronológiai helyüket. 

 A karcsú bordadíszes tokos füles balták csoportjába sorolhatjuk a kisrebrai I (26. 

Tábla/1), az apaújfalusi (41. Tábla/5), a küküllővári (73. Tábla/2), a marosfelfalusi (79. 

Tábla/2, 4), a mikházi (193. Tábla/2) és a válaszúti (221. Tábla/1) leletegyüttesek darabjait. A 

karcsú testű tokos füles balták, enyhén vastagított peremmel, alatta vízszintesen végigfutó 

bordadíszekkel a HaA elején válik állandó jelenlété.
435

 A legkorábbi darabok az Opályi 

horizontban jelennek meg,
436

 számuk azonban a következő periódusban ugrik meg.
437

 A Kurd 

horizont jellegzetes tárgyainak tekintik őket, amelyek Aranyos hagyományokat hordoznak 

magukon.
438

 A gallospetri tokos baltát, amelyik egy vízszintes bordával van ellátva, a konkáv 

                                                 
428

 Novotná 1970b, 85-87; Kibbert 1984, 124-125; Mozsolics 1985, 36-37; Dergačev 1997, 151-152; Boroffka, 

Ridiche 2005, 154, Abb. 9/2. 
429

 Boroffka, Ridiche 2005, 151, Karte 4. 
430

 Petrescu-Dîmbovița 1977, Pl. 184/5 (Farnas); Petrescu-Dîmbovița 1977, Pl. 194/1, 3-4 (Ispánlaka II); 

Petrescu-Dîmbovița 1977, Pl. 217/2-3 (Felsőmarosújvár). 
431

 Vulpe, Lazăr 1989, 240. 
432

 Petrescu-Dîmbovița 1977, 124 (Varjas); Petrescu-Dîmbovița 1977, Pl. 299/13-14 (Bágyon); Petrescu-

Dîmbovița 1977, Pl. 326/4, 7 (Ispánlaka I). 
433

 Mozsolics 1985, Taf. 268/2 (Debrecen III); Mozsolics 1985, Taf. 250/13 (Jászkarajenő); Mozsolics 1985, 

Taf. 244/11 (Lovasberény); Mozsolics 1985, Taf. 249/4 (Somogyszob). 
434

 Novotná 1970b, 91, Taf. 39/697-698. 
435

 Mozsolics 1985, 36. 
436

 Kemenczei 1974, 58. 
437

 Mozsolics 1973, 41. 
438

 Mozsolics 1985, 35. 



61 

 

szájú balták típusába sorolták, emiatt kronológiai értékét alacsonynak minősítették.
439

 Az 

apaújfalusi és küküllővári baltákhoz nagyon közel álló, enyhén konkáv, vastagított peremű és 

kettős vízszintes bordával ellátott izakonyhai analógiák ugyancsak a HaA eleji horizont fele 

mutatnak.
440

 A hasonló darabokat M. Rusu a HaA1 és A2 fázisokra keltezi, és a teljes HaB 

periódusban használatban vannak.
441

 A karcsú testalkat, a bordázott dísz, valamint az ovális 

keresztmetszet egy BzD utáni korszak irányába mutat. Szóródásuk alapján a Felső-Tisza 

vidéki övezethez kapcsolhatóak, ahol gyakran bronz együttesekben jelentkeznek. Másodlagos 

övezetként a Maros középső szakasza nevezhető meg, ahová az apaújfalusi és a küküllővári 

darabokat is besorolhatjuk.
442

  

 Külön ki kell emelnünk a kisrebrai I depó bordadíszes példányát, amely a három 

egymás alatt elhelyezett bordájával, és a balta két oldalán jelentkező kettős keretes 

kialakításával nem jellemző a BzD korszakra. Mozsolics A. a függőleges bordával ellátott 

balták legkorábbi képviselőjének nevezi.
443

 Közeli formákat HaA-B depókban találunk 

Krajnikfalván, Ispánlakán,
444

 Beravcin, Lovasberényen, Dévaványán, Nyíregyházán és 

Finkén,
445

 és ennél a fázisnál korábbi darabot nem ismerünk.
446

 A kisrebraihoz hasonló tipo-

kronológiai képet nyújt a mikházi, pszeudó szárnyakkal ellátott tokos balta. Akárcsak a depó 

masszív, bordázott tokos baltája, ez a példány is későbbi fázisokat vetít elénk. Hasonló 

kivitelezést a HaA1-B1 kontextusokban találni Ispánlakán, Csomaközön, Magyarderzsén és 

Petruzsényen.
447

 Ezeknél azonban a mikházi darab enyhén fejlettebb vonalvezetést mutat, a 

sarokszerűen kiugró pengével. Ha nem is nevezhető tökéletes pszeudó szárnyas baltának, 

amelyeknek pengéje általában egy küszöbbel válik el a toktól, a mikházinak pedig csak a 

bordadísze emlékeztet a szárnyas baltákra, pengéje sem széles, éle is ívelt, azonban 

megállapítható, hogy hasonló megoldások többnyire a HaA végén jelennek meg,
448

 már egy 

HaB1 horizontot vetítve elé.
449

  

 A válaszúti cikk-cakkos bordákkal díszített tokos balta több közeli analógiáit 

ismerjük. A tokos balták és vésők díszítése nem ismeretlen a régióban, habár ritkaságnak 
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számít.
450

 Szinte tökéletes analógiát a berkeszi együttesben találunk, amely viszont egy 

későbbi horizontra keltezhető.
451

 Hasonló, de nem azonos háromszögben kialakított díszítést 

a marosbogáti (76. Tábla/2) és a korláti
452

 tokos baltán, egy enyedi tokos kalapácson,
453

 a 

domahidai II, a felsőmarosújvári kincsek tokos vésőin
454

 és a székelyhídi és egy ismeretlen 

lelőhelyű tokos vésőn találhatunk.
455

 A felsorolt analógiák időrendi helye, valamint a 

válaszúti depó szerkezete, amely egy enyhén ívelt konkáv szájú és egy erdélyi típusú tokos 

baltát is tartalmaz egy BzD végi-HaA eleji keltezést támaszt alá. A kardhüvelyen szereplő 

cikk-cakk motívum és a szóban forgó tokos balta bordás díszítésének hasonlósága talán nem 

véletlen. 

 Az egyszerű, vastagított peremű tokos balták csoportjába sorolhatjuk a dipsei (59. 

Tábla/C3), a marosfelfalusi (80. Tábla/8) és a mikházi (193. Tábla/3) példányokat, illetve az 

egyszerű, vastagított peremű, alatta vízszintesen bordázott tokos füles baltákat a dipsei 

(58. Tábla/C6), a makkfalvi (192. Tábla/9), a marosfelfalusi (88. Tábla/92) és a 

szászörményesi (222. Tábla/1) kincsekben találni. M. Novotná véleménye, hogy a perem 

vastagítása nem jelentkezik a korai tokos baltákon (BzD előtti fázisban), és a HaA kezdődően 

a gyűrűszerűen vastagított perem elterjed, majd a következő periódusokban tovább 

fejlődik.
456

 Hasonlóan vélekedik Kemenczei T. is.
457

 A perem alatt végigfutó vízszintes borda 

már az Aranyos horizontban ismert és a Kurd horizontban válik általánossá.
458

 Leszámítva a 

marosfelfalusi példányt az összes itt felsorolt darab a karcsú tokos balták kategóriájába 

sorolható. Ezek a HaA kezdődően jelennek meg, egy hosszú fejlődést ismerve a teljes HaB 

periódus alatt.
459

 A vastagított peremű, alatta bordázott baltákat Kacsó K. ugyancsak a Késő 

Bronz 3 fázisára (HaA) keltezte.
460

 A kutatott terület ide sorolt baltái is kizárólagosan a HaA 

fázisra datálhatóak. 

 Rongált állapotuk miatt formailag már nem körvonalazhatóak a páncélcsehi (35. 

Tábla/3), a bányabükki II (42. Tábla/6-8), a cegőtelki (49. Tábla/38-39), a dipsei (57. 

Tábla/B3; 58. Tábla/B2, C4-5; 59. Tábla/A2-7, B3; 60. Tábla/A1-4), a kemenynagyszőllősi 
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(70. Tábla/7-10), a marosfelfalusi (81. Tábla/10), a mezőbándi (126. Tábla/1-12; 127. 

Tábla/13-18), a mikházi (194. Tábla/8; 195. Tábla/11-14; 201B/134) és a nádaspapfalvi (215. 

Tábla/4-5) darabok.  

 Mára több tárgy veszett el, vagy semmisült meg. Itt említhetjük meg az alsóilosvai 57 

tokos baltát, a vindai, a magyarvistai, a harasztosi és a kercsedi együttesek baltáit. 

 

2.6. Szárnyas Balták 

 A vizsgált területen katalogizálható szárnyas balták mindenképpen másodlagos 

szerepet játszanak, nemcsak depónkénti előfordulásukat, de számarányukat tekintve is. A 

BzD mindössze két ép példány nevezhető meg a felőri (17. Tábla/19) és kisrebrai I (26. 

Tábla/5) kincsekben. Mindkettő a Nagyszamostól északra helyezkedik el. A HaA periódus 

összes szárnyas baltája töredékes: Dipséről 4, Mezőbándról 3, Nádaspapfalváról 1 és 

Mikházáról 1 darabot említhetünk meg. A 9 töredékből mindössze 3 darabot lehet többé vagy 

kevésbé formailag besorolni, Dipséről (60. Tábla/C4), Mezőbándról (127. Tábla/19) és 

Mikházáról (195. Tábla/15). További 6 töredék Nádaspapfalváról (216. Tábla/36), 

Mezőbándról (127. Tábla/21-22) és Dipséről (60. Tábla/C1, 7-8) az intenzív rongálásnak 

köszönhetően nem tipologizálható. Ha a korábbi fejlődési szakaszhoz viszonyítva délebbre 

mozdulnak el, megállapítható, hogy dél-kelet Erdélyben nem találkozni szárnyas baltával. 

Számuk és szóródásuk beilleszkedik a szakirodalomban megfogalmazott és általánosan 

elfogadott nézetébe, miszerint az erdélyi szárnyas balták egy periférikus helyet foglalnak el. 

  A szárnyas balták már korán a kutatás figyelmébe kerülnek. A. Lissauer 1906-ban 

állítja fel a típus szinte mindmáig használatos formai kritériumait, részletes leírással. 

Véleménye, hogy a nyélnyújtványos baltákból fejlődnek ki.
461

 A legkorábbi darabok már a 

középső bronzkorban megjelennek, legnagyobb számban azonban az urnamezős periódusban 

fordulnak elő, a legkésőbbiek pedig a HaC fázist is megérik.
462

 

 A különböző tipológiák általában megegyeznek abban, hogy a szárnyas baltákat 

mindenekelőtt a szárny helyzete és kialakítása alapján lehet osztályozni, azonban gyakran a 

nyak és a penge formáit is figyelembe veszik. Legtöbbször a közép és felső állású szárnyas 

baltákat különítik el. S. Foltiny a középállású szárnyas baltákról megállapítja, hogy nagy 

területen jelentkeznek, Magyarországtól Franciaországig, azonban, ha nincs melléklet 
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nehezen keltezhetőek. A legkorábbiak már a középső bronzkorban megjelennek, a 

legkésőbbiek a kora Hallstatt korig továbbélnek, többségük azonban az urnamezős korban 

kerültek elő. A felső állású szárnyas balták a HaA-B periódusokat jellemzik.
463

 Hasonló 

időrendi kereteket ajánl K. Bernjakovič is, azzal a kiegészítéssel, hogy a késő bronz-és 

Hallstatt korban a szárnyak közelednek egymáshoz és meg is érintik egymást.
464

 A szlovákiai 

darabokat M. Novotná is hasonlóan osztályozza a két alapvető típusra, további 

alvariánsokkal. A zömök, szárnyaknál kiszélesedő középállású és a felső állású balták egy 

későbbi horizontra keltezhetőek.
465

 K. Kibbert az alsó, középső és felső állású szárnyas 

baltákat különíti el, további alvariánsokkal.
466

 

 H. Müller-Karpe korai urnamezős példányokként nevezi meg a középállású, magas, 

bevágott nyakú szárnyas baltákat (Riegsee horizont), a szárnyak fölött nyújtott nyakú baltákat 

(Peschiera horizont), a közepén kiszélesedő, hosszú alacsony szárnyú, küszöbös és bevágott 

nyakú baltákat és a ferdén álló szárnyként kialakított nyélnyújtványos baltákat.
467

 A HaA1 a 

Közép-Dunai térségre jellemzőek a masszív, nehéz, szélesített sokszor bevágott nyakú 

középállású szárnyas balták. A HaA1 végére az erősen kihangsúlyozott és küszöbbel 

elválasztott szárny-penge rész, és a jól kihangsúlyozott nyakú szárnyas balták jelennek 

meg.
468

 Ha az Opályi horizontban már fel is bukkannak a szép példányok, jelentős szerepet a 

következő Kurdi horizontban fognak játszani, számos változatban. Ebben az időszakban 

többnyire a középállású szárnyas balták dominálnak.
469

 Morvaországban a nagyméretű, 

széles, nehézkes formák a leggyakrabbak a halomsíros korszak végén és az urnamezős 

periódus kezdetén (Blučina horizont). A későbbi darabok a Drslavice horizontba datálhatóak, 

amelyek nagyobb, súlyosabb, szélesebb formákkal rendelkeznek.
470

 Hasonló a helyzet a 

szlovéniai szárnyas balták esetében is, ahol, ha változó kialakításban is, de a középállású 

balták többnyire egy tágabb BzD-HaA1 periódust ölelnek fel.
471

 

 Formai jellegzetességek alapján történő keltezésre Z. Ţeravica is vállalkozott. Három 

alap típust különböztet meg: Gmunden típus, ahol a szárny a balta felső harmadában 

helyezkedik el, egyenes küszöbbel rendelkezik, a felső fele megnyújtott, általában trapéz 

alakú. A BzB2-C1 fázisokra jellemző, Szlovákiában, Dél-Bajorországban és Dalmáciában 
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fordul elő. A második típus a kétrészes vagy küszöbös balta, amelynek pengéje és felső része 

elválik. A HaB1 keltezhető, a Kárpát-medencére nem jellemző. A harmadik formát a Bad 

Goisern típus képviseli, amelynek jól behajló szárnyai vannak, egyenes nyaka és bemélyített 

küszöbje. Ugyancsak egy HaB1 forma, amely Bajorország, Szlovákia, Magyarország és 

Dalmácia területein fordul elő.
472

 

 S. Hansen eltérő formákat különböző földrajzi régiókhoz rendel. Ausztria térségében 

és a Kárpát-medencében a nagyobb forma valamint a szárnyak alatt a befele ívelő oldalak a 

jellemzőek. A Kárpát-medence keleti felében a szárnyas balták nagyon csekély számban 

képviseltetik magukat, ezáltal számarányban alul maradnak a tokos füles baltákkal szemben. 

A legnagyobb szóródást Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában, nyugat Horvátországban 

és a Dunántúlon lehet kimutatni.
473

 Formák alapján történő területi elkülönülést javasol V. 

Dergačev is, három fő típust különítve el: a/ archaikus forma, nem kifejlett szárnyakkal, b/ jól 

méretezett példányok, kiálló szárnyakkal és c/ zömök balták, jól kifejlett, sokszor összeérő 

szárnyakkal, kiszélesedő pengével. Kronológiai eltolódást lehet megfigyelni a 3 típus között. 

Az a típus gyakori Erdélyben, azonban a sűrűsödési területe a Közép-Duna vidékére, Közép 

és Nyugat Szlovákia területére esik. Többnyire a Koszideri és a Forró horizont 

leletegyütteseit jellemzi. A b típus nagyobb területen terjedt el, váltakozó sűrűsödési 

zónákkal. Leggyakrabban az Opályi és Felőri horizont együtteseiben fordulnak elő, azonban 

a HaA1 korszak nagy depóiban is jelen vannak. A c típus már egy fejlett HaB1-B2 periódus 

terméke.
474

 

 A román szakirodalom csak érintőlegesen foglalkozott a szárnyas baltákkal.
475

 

Mindössze M. Rusu és Al. Vulpe neveit említhetjük, akik tipológiai rendszerezést kíséreltek 

meg. M. Rusu a lapos réz baltáktól eredezteti a típust. A fok, a szárny, a perem és az él 

kiképzése alapján négy alapvető típust határol el (A-D), különösebb kronológiai eltérés 

nélkül.
476

 Al. Vulpe a felső és középállású szárnyas baltákat különbözteti meg, különböző 

alvariánsokkal, amelyeknek kronológiai értéket is tulajdonított. A középállású szárnyas 

baltákon belül a Peschiera (Felőr-Dragomérfalva és Nagysink-Marosfelfalu horizont), Uriu 

(BzD-HaA1), Aleșd (Felőr horizont) és Sighet (majdnem kizárólagosan a HaA1 depókban) 

variánsokat különíti el. A Felőr és a Sziget típusok közti időbeni különbségre is kitér, 
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megállapítva, hogy az első mindig töredékes a HaA1-es együttesekben, míg a második 

többnyire mindig ép.
477

 

 Ahogy a fentiekben is történt már róla említés, a vizsgált területről mindössze 2 BzD 

és 3 HaA keltezhető szárnyas baltát nevezhetünk meg, amelyek formailag valamilyen 

csoportba besorolhatóak. A felőri (16. Tábla/19), kisrebrai I (26. Tábla/5) és a mikházi (195. 

Tábla/15) szárnyas baltákat Al. Vulpe középállású Uriu típusba sorolta.
478

 Formai 

jellegzetessége alapján a mezőbándi töredékes pengét is ide sorolhatjuk (127. Tábla/19). 

Jellemző rájuk az ügyetlen körvonal, a kidudorodó oldalak a szárny térségében és a 

négyszögű penge keresztmetszet. Ahogy már csak a kutatott terület példányai is mutatják, az 

említett forma egyaránt jelentkezik BzD és HaA kontextusokban. Hasonló példányokat 

Batarcson, Érmihályfalván, Gegesen, Gallospetrin, Szenterzsébeten, Ispánlakán és 

Felsőmarosújváron, a vizsgált időszak mindkét periódusában lehet találni.
479

 

Magyarországról analóg darabként megemlíthetjük a bükkaranyosi, berkeszi, keszőhidegkúti, 

mároki, nagykállói II kincseket,
480

 Kárpátaljáról a dibrovai kincset,
481

 Szlovákiából a Levice 

kincset és a Maškovái szórványleletet,
482

 Morvaországból a dambořicei II, a blučinai VI 

depót,
483

 Ausztriából a Wels-Rosenau, az Engerwitzdorf-Amberg, a Mitterberg és a Wien-

Leopoldau baltákat,
484

 Észak Horvátországból pedig a brodski Varoši és a mačkovaci 

kincsekből kerültek elő.
485

 A Kárpátoktól keletre nagyon ritkán fordulnak elő. Mindössze 3 

példányt említhetünk meg a tețcani és mîndrești depókból, amelyeket V. Dergačev a B 

típusba sorol, hasonlóságokat mutatva az Uriu típussal.
486

 

 A dipsei (60. Tábla/C4) balta felső harmadát, Al. Vulpe a középállású Sighet típusba 

sorolta,
487

 amit a későbbiekbe H. Ciugudean, a depó monografikus közlője is átvesz.
488

 A 

típust egy osztrák-magyar átmeneti formának nevezte. Elsődleges ismertetőjelük a 

hangsúlyozott S alakú oldalvezetés, a szárnyak pedig a balta felső felében helyezkednek el. 
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Általános körvonala alapján az Uriu típusból eredezteti. Időrendi besorolását az analóg 

darabok a HaA fázisra korlátozzák és a Közép-Duna vidékére jellemző.
489

 Erdélyben 

előszeretettel kap helyet a nagyméretű „öntőműhely” depókban, mint Szenterzsébeten, 

Ispánlakán és Felsőmarosújváron, azonban a HaB1 keltezhető Tóti depóban is előfordul.
490

 

Mivel töredékes példány és a típusok között is nehezen lehet egy konkrét határvonalat 

meghúzni, analógiákat csakis hozzávetőlegesen lehet megnevezni. A környező területekről 

Szlovákiából a Čakai sírból és Tomášovról
491

 Morvaországból a Blučina V, Blučina VII, 

Drslavice I, Drslavice II kincsekből és Lulečről szórványból,
492

 kerültek elő. A két típus 

között nemcsak a formai elkülönülést nehéz meghatározni, hanem az időbeni eltérés sem 

mindig egyértelmű. Minden analóg darabot egy késő halomsíros kora urnamezős periódusra 

kelteznek, legnagyobb sűrűsödést a második szakaszban mutatva. Ha az ép példányok 

ritkábban is, azonban számarányban többnyire a HaA periódusban dominálnak. 

 

2.7. Kések és borotvák  

 Közép-Kelet európai jellegzetesség szerint a kések a bronz leletegyüttesekben 

alacsony számban jelentkeznek. Többnyire töredékesen kerülnek elő, ami tipológiai 

besorolásukat nagymértékben megnehezíti. A keskeny markolattöredékek esetében nehéz 

megmondani, hogy késhez vagy tőrhöz tartoztak. Periódustól függően számuk nő vagy 

csökken.  

 A depókban, sírokban és szórványként előkerült kések magas számának köszönhetően 

az európai szakirodalomban számos kísérletezés történt a típus osztályozását illetően. 

Formájuk, kialakításuk, akár díszítésük rendkívül változatos. Emiatt a figyelemmel követett 

régió késeinek közeli analógiáit távoli területeken nehéz találni. Formai besorolásuk eléggé 

változó, szerzőtől függően hol a markolat végződésének kivitelezését, hol a penge és 

markolat átmeneti részét tartják meghatározó elemnek. A késő bronzkori kések első 

összefoglalója és katalogizálása E. Petersen nevéhez fűződik. A markolt kialakítása alapján 

hat típust különít el, amelyeknek némi kronológiai értéket is tulajdonít.
493

 Ezt követően azok 

közül, akik kisebb vagy nagyobb kaliberű munkákban foglalkoztak a kések tipológiájával, 
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megemlíthetjük E. Sprockhoff,
494

 O. Kleemann,
495

 S. Foltiny,
496

 H. Müller-Karpe,
497

 K. 

Bernjakovič,
498

 Németh P. és Torma I.,
499

 W. A. von Brunn,
500

 B. Hänsel,
501

 V. Podborský,
502

 

Mozsolics A.,
503

 Máthé M. Sz.,
504

 neveit. Hasonlóan a PBF sorozatban megjelent átfogó vagy 

típusra lebontott kötetek tovább mélyítették a kések és borotvák tipo-kronológiai kapcsolatait. 

Itt említhetjük meg A. Beck,
505

 J. Kobal’,
506

 J. Říhovský,
507

 P. Prüssing,
508

 M. Gedl,
509

 C. 

Weber
510

 és L. Jiráň
511

 munkásságát. 

 Ami a hazai szakirodalmat illeti, leszámítva N. Boroffka tanulmányát, amely 

kimerítően elemzi a borotvák kérdéskörét,
512

 Románia területére vonatkozóan más, 

kizárólagosan késeket vagy borotvákat feldolgozó munka nem született. A többi 

bronztípussal összehasonlítva számuk alacsony, ugyanakkor rossz, töredékes megtartásuk 

miatt a tipológiai besorolás nagyon sok helyzetben szinte lehetetlen. Mindössze érintőlegesen 

foglalkozott a típussal M. Rusu, a teljes markolatú, a markolatlemezes és a nyélnyújtványos 

típusokat különböztetve meg.
513

 Bader T. észak-nyugat Románia területére a következő 

típusokat különítette el: egyszerű nyélnyújtványos, ívelt élű és pengéjű (a), teljes markolatú, 

enyhén ovális metszettel, négy henger alakú dudorral a markolat végén, pengéje ívelt, amely 

a középső bronzkorra jellemző és a B1 típusú tüskés korongos csákánnyal párhuzamos (b), 

nyélnyújtványos, amelyet két lemez közé fognak be, és amely a HaA2-B1 periódusra 

jellemző (c).
514

 A dipsei depó elemzése kapcsán H. Ciugudean a penge alapján két típust 

különít el: az egyenes pengéjű, lencse alakú metszetű (1) és az egy vagy mindkét oldalán 

merevített hátú késeket (2).
515
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 A vizsgált területről összesen 29 kést vagy borotvát, vagy ezeknek töredékeit sikerült 

összegyűjteni. A BzD kések nagyon alacsony számban kerültek elő. A három példány közül, 

mindössze egy höltövényi darabnak (24. Tábla/3b) tudjuk a formáját valamelyest 

körvonalazni, hiszen a magyarvistai, illetve a málnási kések mára elvesztek vagy 

megsemmisültek. A vistairól mindössze annyit tudunk, hogy egy késmarkolat volt, míg a 

málnási egy nyélnyújtványos példány. Az egyedüli, mondhatni rekonstruálható BzD darabot 

a höltövényi formában lehetett megönteni. Ennek enyhén ívelt háta vehető ki az öntőforma 

alapján, azonban sem a hegyét sem a markolatát nem tudjuk már pontosan rekonstruálni. 

 A HaA ehhez viszonyítva színesebb képet nyújt. 24 kést és 2 borotva töredéket 

említhetünk meg, ebből csupán egy kés ép, a többi 23 töredékes vagy hajlított. Depónkénti 

előfordulásuk jó arányokat mutat, azonban kihangsúlyozandó, hogy a legnagyobb, 

legteljesebb vagy éppen a korszak névadó kincseiben fordulnak elő. Bányabükkön 1, Dipsén 

9, Marosfelfalun 4, Mezőbándon 2, Mikházán 4, Radnóton 2 és Nagysinken 2 darab került 

elő. 

 Ebben a korban nagyon magas a töredezésük emiatt szűkebb formai jellegzetességek 

nehezen körvonalazhatóak. Többnyire a tárgy megmaradt része alapján tudjuk őket besorolni. 

Természetesen a jobban megmaradt példányokat konkrét tipológiai csoportokba is be lehet 

sorolni. Ezek alapján megkülönböztethetjük a markolatlemezes, ívelt, merevített hátú, 

egyenes élű, aszimmetrikus vagy ék keresztmetszetű pengével rendelkező típust is, 

amelyek szinte teljesen épen maradtak ránk. A penge és a markolat között akadály nélkül 

történik meg az átmenet. Ezeknek képviselői a dipsei (62. Tábla/A21) és a marosfelfalusi (82. 

Tábla/23-26) kincsekben kaptak helyet. Közeli formákat Erdélyből Ispánlakán és 

Felsőmarosújváron,
516

 Magyarországról Pamukon, Lengyeltóti II kincsből, Pölöskén, 

Sághegyen és Badacsonytomajon,
517

 Kárpátalján a Lazy I depóból,
518

 Morvaországból a 

Labuty, Stupešice, Frauendorf lelőhelyekről,
519

 észak Horvátországból a Brodski Varoš, 

Mačkovac és Marina együttesekben találni.
520

 Az első markolatlemezes kések már a BzC2-D 

fordulóján megjelennek, azonban a típus legtöbb példánya a BzD-HaA periódusokat fedi 
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le.
521

 Többnyire a késő bronzkori darabok korai példányai közé tartozik, annak ellenére, hogy 

amint ezt a kutatott régió kincsei is mutatják, a BIV horizont leletegyütteseiben ritkán 

fordulnak elő.
522

 A. Beck a marosfelfalusi példányokkal hasonló darabokat a korai urnamezős 

periódusra keltezi. Az egy szegecslyukas variáns illetve a penge és markolat közti folytonos 

kialakítás többnyire keleten terjed el.
523

 A közép-Európai szakirodalomban a Riegsee típus 

néven ismertek.
524

 

 A bordás szegélyű, többszörös szegecslyukkal ellátott, nyélnyújtványos darabok is 

egy külön típust képviselnek. Ezek közé a Bányabükkről 1 (45. Tábla/39), Dipséről 2 (62. 

Tábla/A22, 24), Mezőbándról 1 (181. Tábla/24) és Mikházáról 2 (201B/132-133) darab került 

be. Sajnos egy esetben sem körvonalazhatjuk a penge formáját, amelyek ezekhez a 

markolattöredékekhez tartoznak, azonban az első mikházi darab pengéjének metszete jól 

kivehető. Nyélnyújtványos formákat Felsőmarosújvárról,
525

 Palotabozsokról, Márokról és 

Esztergom-Szentgyörgymezőről és,
526

 Kárpátaljáról a Lazy I depóból,
527

 Észak 

Horvátországból Brodski Varošról és Podcrkavlje Slavonski Brodról nevezhetünk meg.
528

 A 

felsorolt analógiák a típus HaA1 keltezését biztosítják, azonban HaA2, Gyermely horizontra 

keltezhető kontextusban is előkerültek, amint azt a badacsonytomaji kincs mutatja.
529

 A 

markolatnyújtványos, enyhén ívelt hátú, két szegeccsel ellátott kés egy gyakori forma 

Erdélyben, Magyarországon, Kárpátalján és Szlovákiában. Az ívelt hátú kés prototípusai már 

a BzD fázisban megjelennek, azonban nagy számban a HaA horizontban fordulnak elő.
530

 A 

legkésőbbi darabok a HaB1 is megérik.
531

  

 Egy egyszerű markolattöredékkel, szegecslyukkal ellátott tárggyal találkozunk 

Mikházán (196. Tábla/27). Hasonló az előző típushoz, mindössze a szegélyein végigfutó 

bordás kialakítás hiányzik róla. Intenzív töredezése és aránylag szokványos, elterjedt 

körvonala nem alkalmas szűkebb tipológiai vagy kronológiai besorolásra. 

 Radnótról egy darabot a (221. Tábla/55) a nyélnyújtványos, kihangsúlyozott 

szegélyperemekkel ellátott, szegecslyukas, valószínűleg a végén karikával ellátott 

                                                 
521

 Foltiny 1955, 98-101; Müller-Karpe 1959, 110; Říhovský 1972, 15-16; Jiráň 2002, 21-24. 
522

 Mozsolics 1973, 45-47. 
523

 Beck 1980, 77-78. 
524

 Lásd Říhovský 1972; Jiráň 2002. 
525

 Petrescu-Dîmboviţa 1977, Pl. 243/26; Pl. 244/4-10. 
526

 Mozsolics 1985, Taf. 74/10 (Palotabozsok); Mozsolics 1985, Taf. 91/21, 23 (Márok); Mozsolics 1985, Taf. 

138/3 (Esztergom-Szentgyörgymező). 
527

 Kobal’ 2000, Taf. 49/91 (Lazy I). 
528

 Vinski-Gasparini 1973, Tab. 56/12 (Brodski Varoš); Vinski-Gasparini 1973, Tab. 67/25-26 (Podcrkavlje 

Slavonski Brod). 
529

 Mozsolics 1985, Taf. 233, 5 (Badacsonytomaj). 
530

 Ciugudean 2004, 179-182, Fig. 2/4. 
531

 Dergačev 2002, 178-179; Ciugudean et al. 2006a, 39. 



71 

 

markolatú kések csoportjába sorolhatjuk (2.3. Ábra). Közeli analógiákat Erdélyben 

Szenterzsébeten, Felsőmarosújváron,
532

 a magyarországi kurdi, rinyaszentkirályi, 

püspökhatvani, és tállyai kincsekben,
533

 az észak horvátországi Otok-Privlaka, Brodski 

Varoš, Budinšćina, Podrute együttesekben,
534

 valamint a bosznia és hercegovinai Bokavič 

depóban találni.
535

 Morvaországban nagyon hasonló késeket a Baierdorf és a Malhostovice 

típusokban is találni. Itt említhetjük meg a Freudenberg, Vösendorf és Uherské Hradiště-n 

előkerült példányokat.
536

 Az említett analógiák ugyancsak a HaA1 fejlődési fázist támasztják 

alá, habár a legkorábbi darabok már az előző periódusban megjelennek.
537

 A gyűrűs 

végződésű oválisan kialakított keretes markolatú és a gyűrűs végződésű nyélnyújtványos 

késeket, többnyire egyenes pengével, kihajló éllel, O. Kleemann is a III Periódusra (BzD) 

keltezi, megérve a IV Periódust (HaA1) is.
538

 A radnóti példányhoz hasonló típusok 

Morvaország területén is a BzD-HaA1 határán jelentkeznek.
539

 

 

 

 További pengetöredékek, amelyeket azonban konkrétabb formához nem lehet kötni, 

több HaA kincsből is előkerült. Lencse keresztmetszetű pengék Dipsén (62. Tábla/A19), 

Mezőbándon (180. Tábla/11) és Radnóton (221. Tábla/68) láttak napvilágot, illetve a penge 

egy vagy mindkét oldalán vastagított fokú töredékek Dipsén (62. Tábla/A18, 20-21, 23, 25), 

Mikházán (196. Tábla/26) és Nagysinken (204. Tábla/20; 205. Tábla/59) kerültek elő. 

 Ugyancsak a HaA periódusból két borotva töredéket említhetünk meg. Egy nagyon 

szép, rongált borotva pengéjével találkozunk Nagysinken (204. Tábla/24), míg egy másik 

darab kis töredékével Bányabükkön (45. Tábla/40). A borotvák kiértékelésében N. Boroffka 
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munkájára alapozhatunk, aki Románia területéről 21 darabot és további 3 öntőformát említ. A 

legkorábbi darabokat egy MDI-II periódusra keltezi és fejlett Wietenberg kerámiával hozza 

kapcsolatba. Később jelentkeznek a kétélű, gyűrűs végződésű borotvák, amelyek a HaA1 

fázisra jellemzőek. Ide sorolhatjuk be a bányabükki karikát is (45. Tábla/40), ami nagy 

valószínűséggel egy hasonló darabnak a töredéke. A nagysinki hajlított darabot (204. 

Tábla/24) a Băleni-Zimnicea típusba sorolja, amelyre egy kétélű, mélyen bevágott penge, és 

egy kerek vagy ovális metszetű rúdban végződő markolat jellemző. Időben a BzD-HaA1 

periódust öleli fel. Az egy erdélyi példányt leszámítva csakis az Al-Duna vidékén kerülnek 

elő.
540

  

 

2.8. Kis szerszámok 

2.8.1. Vésők 

 Az egyszerű vésők csoportjából, mindössze 10 darabot sikerült katalogizálni: 5 a BzD 

és 5 a HaA periódusból. Ezek közül három mára már elveszett, vagy nem azonosítható be 

(Magyarvista, Málnás, Szászújős). Míg a BzD többnyire épen kerülnek elő, addig a 

következő fejlődési fázisban ez teljesen megváltozik és az összes véső töredékes. 

 A szakirodalom egyetért abban, hogy az egyszerű vésőknek nincs kronológiai 

szerepük, mivel alig változnak az idők során és hosszú időn keresztül használatban maradnak. 

Általában a mellettük jelentkező tárgyak alapján keltezhetőek.
541

 Már a kőkorszakban is 

vannak hasonló szerepű tárgyak,
542

 a rézkorban pedig megjelenik az egyszerű forma,
543

 

amely a teljes bronzkorban végigkísérhető, azzal a különbséggel, hogy az új korszakban az él 

szélessége megegyezik a véső szélességével.
544

 A vaskorban hasonló formát az új fémből 

állítanak elő.
545

  

 Általában formájuk, körvonaluk szerint osztályozták. Foltiny I. az élűk és körvonaluk 

alapján kereszt vésőket, lapos vésőket, széles lapos vésőket, széles pengéjű, de vékony testű 

vésőket különít el, amelyeket a középső bronzkor és kora Hallstatt periódusok közé keltez.
546

 

F. Mayer a kialakításuk, metszetük és végeik alapján több típust különít el: egyszerű típus, 

Fajszi típus, peremes kialakítású (Absatzmeissel), nyélnyújtványos kialakítású, kétélű, fúrótű 
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típus (egyik vége véső, másik vége tű alakú), lándzsa alakú véső és további átmeneti 

formák.
547

 L. Veliačik két alapvető típust választ szét: egyszerű négyszögű vagy kerek 

metszetű bronzrúdból készült vésők és tokos vésők. Mindkettő datálása más tárgy alapján 

határozható meg.
548

 M. Lochner az egyszerű vésők kategóriájában a kétélű és a véső élű 

szerszámokat határolja el. Megállapítja, hogy a rövid darabokat gyakran az urnamezős korra 

lehet keltezi.
549

 J. Říhovský az egyszerű vagy lapos vésők kategóriájában a masszív és a 

keskeny vésőket különíti el. A keskeny típuson belül pedig három csoportot: közepén lapított, 

négyszögű metszetű (Aunjetitzeri kultúra), közepén vastagított, négyszögű metszetű 

(Aunjetitzeri kultúra) és egyszerű vésők (teljes bronzkor és Hallstatt kor, ez utóbbiak azonban 

forma alapján nem keltezhetőek).
550

 V. Dergačev az árak kategóriájába sorolja az egyszerű, 

hosszú, kétélű vagy kúp alakú tárgyakat, amelyek a kutatott területen a Noua fémművesség 

egyik jellegzetes terméke, ritkábban a Sabatinovka közösségeknél is előfordulnak.
551

 M. Gedl 

véleménye, hogy eleinte az egyélű, majd később a kétélű példányok jelennek meg. Az 

egyszerű vésők kategóriájában a körvonal, metszet és kivitelezés alapján a következő 

formákat különíti el: réz vagy bronz, négyszögű metszettel, keskeny forma, egyik éle tompa 

vagy egyenes (a), lapos, kétélű vésők (b), kétélű peremes vésők, amelyek az Aunjetitz kultúra 

klasszikus fázisára jellemzőek (c), négyszögű metszetű véső (d), kétélű véső, két különböző 

típusú éllel, amely ugyancsak az Aunjetitz kultúrához és befolyási övezetéhez kapcsolható 

(e), peremes és közepén vastagított véső, amely az Aunjetitz kultúra klasszikus fázisára 

jellemző (f), peremes penge, sima nyakas véső (g), szárnyas véső (h).
552

 A Weihs két 

alapvető formát különít el, az elsőnek némi kronológiai értéket is tulajdonítva. Az elsőt az 

egyélű, és penge alakú élű, lapos, olykor kiszélesedő ütő felülettel rendelkező vésők 

képviselik, amelyeknek egyszerű formái már a kora bronzkortól jelen vannak, azonban nagy 

számban a korai urnamezős periódusban jelentkeznek. Egy jellegzetes darab a késő bronzkori 

töredékes depókban. A második formát a kétélű, karperec rúdból kialakított vésők jelentik.
553

 

 A romániai szakirodalom mindeddig szűkszavúan és felületesen kezelte az egyszerű 

vésőket. S. Dumitraşcu és I. Crişan hat eltérő típust különített el: egyszerű vésők, egyszerű 

vésők bordás díszítéssel a felső végükön, lapos vésők, poncoló alakú vésők, mindkét végükön 
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élezett vésők és tokos vésők.
554

 Időrendi helyük a középső bronzkortól a középső Hallstatt 

korig terjed. I. Andrițoiu négyszögű metszetű és ovális vagy kerek metszetű típusokat 

különböztet meg, amelyeknek általában egyik végük éles, másik végük hegyes vagy 

lekerekített.
555

 Fl. Gogâltan a vékony rúdból készült, és a kétélű vésőket különíti el.
556

 Sajnos 

régészeti kontextus nélkül nem keltezhetőek.  

 A kutatott régió egyszerű vésői sem alkalmasak szűkebb kronológiai 

következtetésekre. A dokumentálható példányok közül a bethlenkörtvélyesi (7. Tábla/22) és a 

csíkszeredai (11. Tábla/7) az F. Mayer által meghatározott fúrótű típusba sorolható, amelynek 

egyik vége egyenes, vésős kialakítású, míg a másik vége hegyes, tűhöz hasonló. Használata 

kérdéses, mivel nem tudni, hogy nyelezték-e, s ha igen melyik végét. Nehéz eldönteni, hogy 

nyélnyújtványos vagy nyéltüskés végződésű, sőt az is elképzelhető, hogy kettős szerepet is 

betölthetett. Hasonló kialakítású tárgyak az Aunjetitz kultúrára voltak jellemzőek.
557

 A 

csíkihoz hasonló darabokat a véső élű szerszámok csoportjába is sorolták, mivel 

valószínűsíthető, hogy a hegyes felét nyelezték egy fa vagy csont markolatba.
558

 M. Gedl 

hasonló formát árnak, vésőnek vagy poncoló tűnek minősít, amelyek a rézkor végétől a 

vaskor elejéig használatban voltak, különösebb formai változás nélkül.
559

 

 A szakirodalom az egyik árkosi bronztárgyat is (3. Tábla/6) az egyszerű vésők 

kategóriájába sorolja. Azonban ez a meghatározás bizonyos nehézségeket vet fel, hiszen 

nagyon vékony, törékeny kivitelezése van. Az épen maradt végének homorú, lapos kiképzése 

van, ami nem volt kiélezve. Az eszköz aktív része egyértelműen a hiányzó darab volt, ami a 

tárgy szárának kiképzése alapján csakis hegyes lehetett. Nagy valószínűséggel a tárgyat a tűk 

közé kell sorolni. A vékony, törékeny kiképzése miatt poncolásra nem alkalmazható, hiszen 

sem az aktív része, sem a felső fele nem bírt volna ki komolyabb ütéseket. 

 A mikházi (195. Tábla/16) véső töredékes volta miatt nehezen tipologizálható, akár a 

tokos vésők csoportjába is beilleszthető. Azonban a penge téglalap alakú kiképzése, és főleg 

a hosszanti egyenes vonalvezetés miatt, talán közelebb áll az egyszerű vésőkhöz. A tokos 

vésőknél általában a penge felső fele kiszélesedik, a tok vastagsága miatt. A nagysinki darab 

(205. Tábla/57) egy durva kivitelezésű, masszív tárgy, felső, ütő felülete hiányzik. 

Négyszögű keresztmetszetű rúdból készült, és ha nem is téglalap átmetszetű, mint az előző 

mikházi darab, a széleinek enyhe megemelkedésével, talán tipológiailag közel állnak 
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egymáshoz. A mezőbándi (127.Tábla/20) és a dipsei (63. Tábla/B11) tárgyakat töredékes 

állapotuk miatt, nehezen lehet valamely csoportba besorolni. 

 Használatukat illetően általában a szerszám lehetősége merül fel. A fa 

megmunkálására, fémlemezek díszítésére (poncolás) vagy akár a toreutikában is 

használhatták.
560

 Egyesek vésőknek, mások szúró eszköznek tekintik, és a véső alakú 

végződést nyélnyúlványnak értelmezik. M. Lochner viszont szúró eszköznek mindössze az 

árakat fogadja el
561

. A finoman kidolgozott darabok esetében felmerül akár a tetoválásra való 

alkalmatosság is.
562

 

 

2.8.2. Tokos vésők 

 A tokos vésők csekélyebb számban fordulnak elő, mint az egyszerű vésők. A BzD 

fázisból mindössze egy darab látott napvilágot, Ágostonfalván, míg a HaA periódusból 4 

biztos darab: Dipséről, Homoródalmásról, Küküllővárról és Nagysinkről egyenként 1-1 

darab. Alacsony számuknak köszönhetően töredezésükről nehezen lehet véleményt 

nyilvánítani, de megállapítható, hogy az egyedüli BzD példánynak hiányzik a pengéje, míg a 

4 darab HaA tokos vésőből 3 ép és 1 töredezett. Mindenképpen kiemelendő, hogy depónkénti 

előfordulásuk soha nem haladja meg az 1 példányszámot. 

 A szakirodalom szinte teljes mértékben egyetért abban, hogy akárcsak az egyszerű 

vésők esetében, a tokos vésőknek is a kronológiai értéke alacsony, annak ellenére, hogy 

számos formában és méretben kerültek elő. Csakis azokat lehet némi kronológiai periódushoz 

kapcsolnia, amelyek formában és díszítésben hasonlóságot mutatnak valamilyen tokos füles 

baltával. A korábbiak egyszerű formát öltenek, míg a késő bronzkoriak fejlettebbek, olykor 

díszítettek is.
563

 Más anyagból, csontból vagy agancsból, nincsenek előzményei, a legkorábbi 

tokos vésők a legkorábbi tokos füles baltákkal jelennek meg, a koszideri horizontban, számuk 

pedig fokozatosan nő egészen a késő bronzkorig. Elszórtan még a HaB3 kincsekben is 

felbukkannak,
564

 de nem különböznek olyan nagymértékben a korábbi formáktól. A szórvány 

leleteket szinte lehetetlen keltezni. 

 Tipológiai felosztásuk, mindenekelőtt a penge kialakítására teszi a hangsúlyt, azonban 

a tok és a véső hosszának arányát, a perem kialakítását és nagyságát is figyelemmel követték. 

O. Kleemann az egyenes és a hajlított élű vésőket különíti el, formai jellegzetességeik alapján 
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különböző formákban.
565

 Foltiny I. a penge síkjára merőlegesen álló élű tokos véső és a 

homorú oldalú tokos vésőket különíti el.
566

 Az előzőket V. Dohnal korai példányoknak tekinti 

és a Montelius III (BzD) fázisra keltezi. Két alapvető típust különít el: az ék alakú vésők, 

amelyeknek oldalai folytonosan futnak végig a peremtől az élig és a levél alakú vésők, 

amelyeknek a pengéjük a toktól jól elkülönül. A kettő között nincs időbeni eltérés.
567

 K. 

Bernjakovič három alapvető típust választ szét: a levél alakú pengével rendelkező vésőket, 

amelyek gyakran bordázottak, a homorú oldalú vésőket, plasztikus dísszel és a kis vésőket, 

amelyeknek a tokja hirtelen a pengébe megy át, aminek következtében a penge nagyon rövid. 

A tokos vésőket a középső és késő bronzkorra keltezi.
568

 K. Kibbert az egyenes és bemélyedő 

oldalú tokos vésőket határolja el.
569

 Z. Ţeravica a nagyméretű masszív, négyszögű metszetű 

pengés és bemélyedő pengés tokos vésőket határolja el.
570

 

 Néhányan bizonyos formai jellegzetességek alapján az időrendi felosztást is 

megkísérelték. Mozsolics A. szerint a Kurd és a Gyermely horizontban a fül nélküli 

példányok jelennek meg, amelyeket időnként bordás dísszel látnak el. A homorú oldalú tokos 

vésők (Hohlmeißel) csak elvétve jelentkeznek a kurdi horizontban, azonban gyakoribbak a 

Gyermely periódusban. Ezeknek peremük mindig egyenes, testük hosszú, vannak azonban 

zömök, kisméretű darabok is. A nagyméretű depókban gyakran egy vagy két darabot 

helyeznek el.
571

 J. Říhovský véleménye, hogy az ék alakú tokos vésőket sem formai sem 

méretarány alapján nem lehet pontosan keltezni, ezek a középső bronzkor kezdetétől az 

urnamezős korszak végéig használatban vannak. Viszont a lancetta alakú forma csakis az 

urnamezős periódusra, azaz a BzD-HaB, jellemző.
572

 J. Kobal’ az egyenes vastagított 

peremű, ovális metszetű, négyszögű pengés tokos vésőket a BzD-HaA1 korszakra datálja. Ez 

utóbbi fázisban nagyobb számban jelentkeznek, viszont virágkorukat a HaA2 élik meg.
573

 M. 

Gedl a nagyméretű vésőket, kiálló tokkal, a mellettük előkerült tárgyak alapján a bronzkor 

kései fázisaira keltezte, a nagyméretű vésők, egybemosódott tokkal a teljes bronzkorban jelen 

vannak, míg a füles tokos vésők és a kisméretű vésők, vastagított peremmel a IV és V 
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Periódus termékei (HaA-HaC).
574

 E. Schalk a „V” és „A” motívumban díszített példányokról 

megállapítja, hogy legkorábban a késő bronzkori leletegyüttesekben jelennek meg, a tokos 

füles baltákkal együtt.
575

 

 Habár némi kísérletezés történt már korábban is,
576

 az első kizárólagosan a romániai 

tokos vésőkre összpontosító munka csak 2009-ben látott napvilágot. Eszerint a legkorábbi 

Romániában előkerült tokos vésők a BzA2 fázisban jelennek meg, a legkésőbbiek a HaB3-

ban. Legnagyobb számban azonban a HaA1 fordulnak elő, ezt követően számuk fokozatosan 

csökken. A tok kivitelezése, a véső teste és a penge formája alapján a vésőket négy nagy 

csoportra tagolja, további alvariánsokkal: egyenes pengéjű tokos vésők (I), vastagított kerek 

vagy ovális perem, tokos része úgyszintén kerek vagy ovális, pengéje négyszögű metszetű, 

olykor díszített (Ia; további 3 alvariáns), a tokos rész elválik a pengétől, olykor a pengének 

lancetta alakja van (Ib), rövid tok, karcsú test, az él enyhén szélesebb mint a penge (Ic), 

bemélyedő oldalú tokos véső (II), elvékonyodó penge, karcsú test (IIa), szélesebb test, 

nagyobb átmérőjű tok, szélesebb de egyben vékonyabb penge (IIb), egy átmeneti forma az I 

és II fő típusok között (IIc), X alakú penge metszet (III) és négyszögű metszetű tok és penge 

(IV).
577

 A helyenként bonyolult tipológiának nincs kronológiai értéke, a tokos vésőnek, mint 

típusnak datáló értéke nem nőtt. 

 A tokos véső az urnamezős korszak hétköznapi tárgytípusa. Mindenekelőtt a súlyúk 

különbözteti meg a tokos füles baltáktól, karcsúbbak, mint a balták és a perem átmérőhöz 

viszonyítva az élűk is keskenyebb. F. Mayer véleménye, hogy a tokos vésők egyaránt fa és 

fémfeldolgozó tárgyak mellett is előkerülnek. Gyakori ugyanakkor a tokos véső-fűrész 

kombináció.
578

 Mások szerint mindenképpen a famegmunkálással hozhatóak kapcsolatba.
579

 

M. zu Erbach a lancetta alakú vésőket a fémmegmunkálással, míg a tokos vésőket a 

famegmunkálással hozza kapcsolatba.
580

 A típus a Kárpátoktól keletre nem ismert. 

 A kutatott régió tokos vésői jól beilleszthetőek a fentiekben leírt kritériumokba. Az 

egyedüli BzD keltezhető ágostonfalvi darab (2. Tábla/6) pengéje hiányzik, azonban a 

megmaradt töredéken látható, hogy a tok és a penge nem válik el egyértelműen egymástól. 

Ezek alapján nagy valószínűséggel az ék alakú tokos vésők csoportjába sorolhatjuk. 

Kronológiai helyét a mellette jelentkező két erdélyi típusú tokos balta és ennek keleti 
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változata biztosítja, a BzD periódusra. Az ugyancsak a leletegyüttesben jelentkező kerek 

metszetű, sima karperecnek nincs kronológiai értéke. E. Schalk az ágostonfalvi leletet, 

minden pontosítás nélkül a BzA2 fázisra keltezi, amit jelenleg nem tudunk elfogadni.
581

  

 A HaA periódus tokos vésőit két csoportra oszthatjuk. A homoródalmási I (65. 

Tábla/4) és a küküllővári (73. Tábla/1) depók vésőit egy egyszerű vonalvezetés jellemzi, 

amelyben a tok elválik a pengétől. Az elsőnek a keresztmetszete ovális, míg a másodiknak 

négyszögű. A penge hosszanti kiképzése egyenes, téglalap alakú. Mindkét darabnak a pereme 

egyenes és vastagított. Hasonló darabokat a romániai csicsóújfalusi, domahidai II, suceavai, 

érmihályfalvi, maroscsügedi, szenterzsébeti, felsőmarosújvári, ispánlaki II,
582

 a 

magyarországi keszőhidegkúti, mároki, edelényi, rétközberencsi,
583

 a szlovákiai Trenčianske 

Bohuslavicei depóból és a Šarovcei településről,
584

 a morvaországi dubanyi és městečko 

Trnovkai,
585

 a bajorországi Großer Knetzberg és Ehrenbürg,
586

 valamint az ukrajnai bodolovi 

I és lazyi I kincsekben találunk.
587

 Az analóg formák időrendi besorolása, valamint a 

kincseken belül jelentkező tárgyak egy BzD-HaA körüli keltezést támasztanak alá. 

  A nagysinki darab (205. Tábla/56) hasonlít az előző két példányhoz, azonban a rövid 

tok, illetve a penge téglalap alakú metszete által jobban illeszkedik a lancetta alakú tokos 

vésők csoportjába. A penge maximális szélessége is enyhén meghaladja a tok szélességét. 

Pereme úgyszintén egyenes és vastagított. Hasonló formákat Romániában a szenterzsébeti, 

dridui,
588

 depókban, Magyarországról a bakócai, balatonkiliti II, gyöngyössolymosi IV, 

lengyeltóti IV, peterdi, sághegyi és velemi kincsekben,
589

 a morvaországi drslavicei II és a 

jevíčkoi depókban,
590

 találni. Fejlődési szempontból egy kissé későbbi formát sugallnak, 

habár egykorú depókban vannak jelen a korábbi formával. A Közép-Európai darabok egy 

fiatal urnamezős periódushoz tartoznak, ami a típus Kárpát-medencei eredetét sugallja.
591
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 A dipsei darabot (63. Tábla/B12) sajnos töredékes állapota miatt nem lehet 

pontosabban tipologizálni. A megmaradt töredék alapján valószínűsíthető, hogy az ék alakú 

tokos vésők csoportjába sorolható. A tárgy időrendjét mindenképp a depó többi tárgya 

biztosítja.  

 

2.8.3 Tokos kalapácsok 

 A kutatott területről összesen 11 ép vagy töredékes tokos kalapácsot említhetünk meg. 

Ezek közül 1 ép a korondi BzD együttesből (28. Tábla/3a-b), míg további 9 példány a HaA 

keltezett együttesekből került elő: 3 ép és 3 töredékes tokos kalapács Dipséről (60 . Tábla/B1-

5; 64. Tábla/B1), 1 ép Marosbogátról (76. Tábla/5),
592

 1 töredékes példány Mikházáról (194. 

Tábla/9), 1 töredékes Keménynagyszöllősről (71. Tábla/11) és további 1 ép darab 

Apaújfaluról (41. Tábla/9). A dipsei hat darab magasnak mondható, mindössze az ispánlaki II 

(8 db.) és a felsőmarosújvári (9 db.) depókba helyeztek el több tokos kalapácsot. 

Tipológiailag kiemelhető két dipsei példány (60. Tábla/B1; 64. Tábla/B1), amelyeket 

egyenként szinte azonos erdélyi típusú tokos füles baltából alakítottak ki. Az összes többi 

céltudatosan, külön erre a rendeltetésre előállított tokos kalapács. 

 Mivel aránylag alacsony számban jelentkeznek és egy kimerítő, Fl. Gogâltan által 

újonnan kidolgozott tipológiára támaszkodhatunk, a tokos kalapácsok kérdéskörét vázlatosan 

vetítem fel. Fl. Gogâltan összesen 65 romániai darabot említ, ezek közül 57 Erdélyben látott 

napvilágot. Leggyakrabban a kincsleletekben kapnak helyet, nagyon ritkán szórványként 

vagy sír mellékletként. A tárgyak általános körvonala alapján 7 külön típust különít el, 

további alvariánsokkal,
593

 az ütési felület alapján pedig további 4 alaptípust.
594

 Kronológiai 

szempontból a legkorábbi erdélyi darabok a BzD periódusban jelennek meg, a Kárpát-

medence bizonyos területein (Szlovákia, dél-kelet Magyarország) már egy késő halomsíros 

periódusban jelen vannak. A legnagyobb számban viszont a HaA fordulnak elő, számos 

erdélyi kincsegyüttesben. A legkésőbbi példányok a HaB1 fázisban tűnnek el, valamelyest 

ellentmondásban a kor virágzó bronzedény megmunkálásával.
595
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2.8.4 Fűrészek 

 Tipológiailag és kronológiailag nehezen besorolható tárgytípus. Aránylag magas 

számban jelentkeznek, azonban depónkénti előfordulásuk visszafogott. Vagy nagyon 

szűkszavúan tárgyalják ezt a tárgytípust, vagy többnyire a használatával kapcsolatos 

kérdéseket próbálják tisztázni. 

 Annak ellenére, hogy kronológiai értékük alacsony, megállapítható, hogy az első 

bronz fűrészek Közép és Dél-Kelet Európában leginkább településeken és depókban jelennek 

meg, a 2-ik évezred végén. Sírokból hiányoznak.
596

 A Kárpát-medencei együttesekbe a késő 

bronzkorban kerülnek be először, és a HaB még használatban vannak, annak ellenére, hogy 

ebben a periódusban már ritkaságnak számítanak.
597

 Mindenképp a Kurd horizont egyik 

megszokott tárgytípusa, változó számban. Legtöbbször töredékes állapotban, intenzív 

használati nyomokkal.
598

 Sajnos ez utóbbiak esetében már nem lehet megállapítani, hogy 

elmaradt a kialakításuk, vagy egyszerűen lekopott. A legtöbb darab dél-kelet Európában látott 

napvilágot, azonban területi differenciálódást is ki lehet mutatni deponálásukban, hiszen a 

legnagyobb számban, Erdélyben, a Felső-Tisza vidékén és a Dunántúl dél-keleti sarkában 

kerültek elő, azonban hiányoznak Máramaros, Szlovákia, Franciaország, Németország, 

Ausztria és Csehország leleteiből.
599

 

 B. Terţan a késő bronzkorra és kora vaskorra két alaptípust különít el Közép és Dél 

Európában, amelynek területi és használati vonatkozásai is vannak. Az első formát a karcsú, 

keskeny pengéjű, lencse keresztmetszetű, mindkét oldalán fogazott fűrészeket képviselik. 

Egyes darabokon egy kis nyélnyúlvány is látható, ami a jobb nyelezést segítette elő. Ez a 

forma a korai Urnamezős periódusra jellemző, a Kárpát-medencében és a Balkán félsziget 

északi részén került elő. A második típusba a hosszú, majdnem 50 cm-es, masszív pengéjű, 

egyélű, nagyobb fogazattal és sokkal vékonyabb pengével rendelkező, mindkét végén 

átlyukasztott fűrészek tartoznak. Főleg az Alpok vidékén fordul elő, de Dél Európában is 

jelen van a HaA2-B1 periódusban.
600

  

 B. Nessel nevéhez fűződik a Kárpát-medencei Urnamezős korabeli fűrészek eddigi 

legrészletesebb összefoglalója. Alapvető tipológiai kritériumnak a fogazat bevágásának 
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kialakítását tartja helyénvalónak, mivel ez volt a szerszám tudatosan kialakított része. Ez 

alapján két típust különít el: a csekély, lencse átmetszetű, ritkábban trapéz, rombusz, hatszögű 

vagy ék keresztmetszetű, egy vagy kétélű fűrészek és a mély fogazatos fűrészek, amelyek 

sokkal alacsonyabb számban jelentkeznek, és négyszögű vagy ék alakú metszettel 

rendelkeznek.
601

  

 Már korán elterjedt meggyőződés volt, hogy a bronzfűrészeket a fémmegmunkálási 

folyamatban alkalmazták. Egyesek már az öntőformák előállításával is kapcsolatba hozták,
602

 

mások szerint a fűrészeket rögtön az öntés pillanatát követően használták az egyszerű és 

tokos vésőkkel együtt a különböző öntési csapok és sarjak eltávolítására,
603

 vagy éppen a 

nyersanyag feldarabolására használták.
604

 A Rieth véleménye, hogy mivel a Kárpát-medencei 

daraboknak nincs szegecs lyuka a markolaton, bizonyára egy hasított fanyélbe fogták és 

zsinórral rögzítették. A szabálytalan fogazatot pedig egy vésővel alakítottak ki, amit nagy 

valószínűséggel szerves anyagok megmunkálására használtak.
605

 B. Terţan a nagyon finom 

fogazat, illetve a rövid penge miatt nem tartja valószínűnek, hogy famegmunkálásra 

alkalmazták volna. Inkább a fémlemezek vágását, vagy a csont és szarv megmunkálását 

szorgalmazza, tehát részben ötvös mesterséggel hozza kapcsolatba.
606

 Mozsolics A. is a 

méretük és kivitelezésük alapján elveti a nagyméretű fa megmunkálását, mivel véleménye 

szerint ezeket a tokos füles baltákkal dolgozták meg.
607

 H. Drescher véleménye viszont, hogy 

a pengék keménysége miatt nem voltak alkalmasak a bronz megmunkálásra, és főként fa, 

csont vagy szarv vágására és díszítésére vették igénybe.
608

 A. Weihs újabban a kisebb 

darabokat a fémmegmunkálással, a nagyobb darabokat a famegmunkálással hozza 

kapcsolatba.
609

 A legújabb kísérleti régészet eredményeinek sikerült kimutatniuk, hogy a 

fűrészek legalkalmasabbak a csont, szarv és zsírkő vágására. Mind a puhafában (fenyő) mind 

a keményfában (bükk) történő kísérletezések nem szolgáltak meggyőző eredménnyel. A 

bronzlemez vagy egyéb fémtárgy vágása teljesen kizárt.
610
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 Románia területére vonatkozóan, leszámítva B. Nessel tanulmányait,
611

 amelyek 

érintőlegesen tárgyalják az erdélyi darabokat is, szinte nem létezik hazai munka, amely a 

fűrészek kérdéskörével foglalkozna. Mindössze szűkszavú, másodlagos jellegű 

megjegyzésekkel találkozhatunk, nagyobb témák vagy leletek feldolgozásán belül. Hazai 

tipológia mindeddig nem született. 

 M. Rusu a fűrészek virágkorát a HaA1 fázisra datálja.
612

 Bader T. az észak-nyugat 

Románia területén előkerült fűrészekről állapítja meg, hogy hosszúságuk 20-25 cm között 

mozog, és kerekített végük van. Depókból és szórványokból egyaránt kerültek elő.
613

 A hazai 

szakirodalomban meghonosodott az a vélemény, amit ma már nehezen lehet elfogadni, 

miszerint a fűrészek a fémmegmunkálásban voltak használatosak. T. Soroceanu a 

magyargorbói (Gârbău, Kolozs megye) leletegyüttes feldolgozása kapcsán egyes karperecek 

díszítésénél, a vésők mellett, a fűrészek használatát is feltételezi, abban az esetben, amikor a 

díszítés a tárgy majdnem teljes átmérőjére kiterjedt.
614

 Az 50 cm feletti darabokat 

famegmunkálással hozza kapcsolatba és ez által akár nyeles vagy feszítő nyeles fűrészeket is 

el lehet képzelni.
615

 Hasonló véleményt fogalmazott meg Fl. Drașovean és Al. Szentmiklosi 

is, akik a fűrészeket egyértelműen fémmegmunkálási eljárásokkal hozzák kapcsolatba, mivel 

gyakran fordulnak elő sírokban és bronzkincsekben rögök, töredékes tárgyak vagy hibásan 

öntött tárgyak mellett.
616

 I. Bejinariu a durva jellegű fém megmunkálással hozza 

kapcsolatba.
617

 H. Ciugudean szerint a rögök és a bronzedényekhez szükséges fémlemezek 

vágására használták.
618

 

 Az erdélyi szakirodalom is egyetért abban, hogy legnagyobb számban a HaA 

jelentkeznek, azonban nem hiányoznak sem a BzD sem a HaB fázisokból.
619

 Kacsó K. 

véleménye, hogy nem hirtelen jelennek meg a HaA1-ben, hiszen korábban is már ismertek 
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voltak, azonban a gombos sarlókhoz hasonlóan,
620

 deponálási törvényszerűségek miatt nem 

rejtik el korábban
621

. 

 A kutatott területről összesen 547 fűrészt vagy fűrész töredéket sikerült katalogizálni. 

Számarányaikat tekintve a fűrészek a második helyet foglalják el a sarlók után, nemcsak a 

szerszámok kategóriájában, hanem az összes tárgytípus közül, leszámítva az öntőlepényeket. 

Depónkénti előfordulásuk viszont alacsony, hiszen a BzD egy, a HaA pedig öt együttesben 

kaptak helyet. Az alsójárai I, BzD keltezhető kincs mind az 5 fűrész pengéje töredékes, a 

HaA1 pedig az 542 fűrész közül csupán kettő ép. Mindössze Kemenynagyszőllősőn (71. 

Tábla/13) és Nagysinken (208. Tábla/84) találkozunk ép darabokkal. Az összes többi 

töredékes vagy szándékos manipuláció nyomai mutathatóak ki.
622

 További rongált 

példányokkal találkozunk Dipsén (62. Tábla/A1-16), Mikázán (198. Tábla/61), Mezőzáhon 

(192. Tábla/6-8) és Mezőbándon (128-162. Tábla). Szerény depónkénti előfordulásuk miatt 

különösebb tendenciát vagy törvényszerűséget nem lehet kimutatni szóródásukban, azonban 

megállapítható, hogy sem a BzD sem a HaA Erdély dél-keleti sarkában nem fordulnak elő.  

 A figyelemmel követett terület fűrészei általában rövid, keskeny körvonalvezetésben 

jelennek meg. Szinte mindig kétélűek, hosszúságuk 10-20 cm között mozog, maximális 

szélességük elérheti a 20-22 mm. Keresztmetszetűk nagyon gyakran szimmetrikus 

kialakítású, lencse alakú, ami egy könnyű használatot feltételez. Egyes darabokon enyhe 

merevítés figyelhető meg a penge közepén. Fogazatuk legtöbbször kicsi, merőlegesen van 

kialakítva a pengére. Mindössze Dipsén (62. Tábla/A16) és Mezőbándon (148. Tábla/331; 

158. Tábla/448; 160. Tábla/490; 162. Tábla/502) említhetünk meg néhány darabot, 

amelyeknek fogazata jobban megmaradt, a fogak nagysága, illetve mélysége jól kivehető. A 

dipsei fűrész lemeze vastagabb a korabeli példányok megszokott vastagságánál, ugyanakkor 

a penge végén egy a pengére merőlegesen álló félkör alakú fülecske is található, amit H. 

Ciugudean függesztőfülként értelmez.
623

 

 Sajnos az alsójárai I kincslelet 5 fűrész töredéke mára elveszett, emiatt tipológia 

besorolásuk nem történhet meg. A HaA kincsleletek fűrészeinek magas töredezési állapota is 

ugyanakkor nagymértékben korlátozza az ilyen jellegű megfigyeléseket. A töredezés mellett 

a tárgyak intenzív használati és kopás nyomai sem engedik meg a részletes vizsgálódást, 

például a fogazatok kialakítására, mélységére, helyzetére, vagy éppen a tárgynak a hegyére és 
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markolatára vonatkozóan. Magas töredezettségük miatt csak ritkán körvonalazható a tárgynak 

a markolat felőli része. Pontosabb megfigyeléseket a kemenynagyszőllősi darabon lehet 

végezni, ahol a kétélű, lencse alakú penge egy kerek nyélnyújtványban végződik. A penge 

teljes hosszában fogazott, mindössze a nyélnyújtvány előtti 1 cm-en hiányzik a fogas 

kiképzés (71. Tábla/13).
624

 A dipsei depóban, leszámítva a már említett füles végű pengét, 

nem lehetséges konkrét markolatvégződést kimutatni. Egy darab rendelkezik hasonló kör 

alakú végződéssel (62. Tábla/A2), akár a kemenynagyszőllősi, azonban nehéz megállapítani, 

hogy a nyélnyújtvány vagy a hegy felőli rész maradt ránk. Nagyon hasonló a helyzet az 

ispánlaki kincs egyik fűrésze esetében, amelyen egy közeli kerek végződés látható, azonban 

nem megállapítható, hogy a tárgynak melyik végéből származik.
625

 Nyélnyújtványra utaló 

körvonal mutatható ki a mikházi kincsegyüttesben is (198. Tábla/61), ahol ugyancsak egy 

lencse alakú penge töredék egy trapéz alakú markolatlemezben végződik. A nyélnyújtvány 

maga is töredékes, a fogazatok a pengéről teljesen lekoptak. Hasonló kialakítással a 

magyarországi tállyai együttesben találkozunk.
626

 A nagysinki (208. Tábla/84) és mezőzáhi 

(192. Tábla/6-8) depók fűrészein egyértelmű nyélnyújtvány végződést, vagy nyelezésre utaló 

részeket nem lehet kimutatni viszont mindkét depó fűrészein előfordul egy elhegyesedő, 

lekerekített és egy aránylag egyenes végződés. A második nagysinki fűrész elvékonyodó 

felében három lyuk figyelhető meg (208. Tábla/85), amelyeket T. Soroceanu nagy 

valószínűséggel a nyelezésnek tulajdonít.
627

 A mezőbándi depóban egy hasonló darabbal 

találkozunk, amelyen két átlyukasztás látható (156. Tábla/432), ugyanabban a depóban egy 

hasonló példány, amelyen a felfüggesztésre használt lyuknak a fele maradt meg (155. 

Tábla/412). Szinte minden depó esetében találkozni olyan darabokkal, amelyeken a fogazatra 

utaló nyomok szinte kivehetetlenek. 

 A mezőbándi depó monografikus feldolgozása következtében és mindenekelőtt a 

nagyszámú darabszámnak köszönhetően számos új fűrészpenge végződést sikerült 

körvonalazni. A nagyon sok és kisméretű penge töredék miatt nehéz volt meghatározni, hogy 

a penge markolatával vagy a penge hegyével állunk szembe. Az egyértelmű nyélnyújtvány 

végződések (155. Tábla/412; 156. Tábla/432) tisztán bizonyították, hogy a penge aktív része 

általában vékonyabb az intenzív használat és kopás miatt. Ugyanakkor a teljes egészében 

megmaradt fűrészpengék esetében (148. Tábla/334, 336) mindig egy lekerekített és egy 

egyenes végződéssel találkozunk, ugyanakkor az első rendszerint végig fogazott, míg a 

                                                 
624
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második nem. Természetesen vannak példák, amikor a szegecs lyuk melletti él is fogazott 

(156. Tábla/432), valószínű a penge és a szerves anyag biztosabb rögzítése céljából. 

 A vizsgált terület fűrész pengéire alapozva néhány jól körvonalazható formát sikerült 

egymástól elválasztani. Úgy a fűrészek hegyeit, mint nyélnyúlványait is illetően különböző 

formák válnak el egymástól. Egyrészt a fűrészek hegyei elég egyszerű képet nyújtanak. 

Amennyiben a kopás következtében ezeket be lehet azonosítani, két nagy csoportra 

oszthatóak: félkörívben lekerekített (Ia)
628

 vagy enyhén elhegyesedő, ugyancsak lekerekített 

(Ib)
629

 és enyhén elhegyesedő, de egyenes záródású (II)
630

 fűrészek (2.4. Ábra/1). 

 A fűrész markolatok vagy nyélnyújtványok enyhén változatosabb képet nyújtanak, és 

hat különböző variánsba, vagy négy csoportra oszthatjuk őket: az első csoportot az 

elvékonyodó nyélnyújtvánnyal rendelkező fűrészpengék képviselik, amelyen belül 

elkülöníthetjük a kis, kerek markolatlemezes (Ia),
631

 illetve a hosszabb vagy rövidebb, trapéz 

alakú (Ib)
632

 markolatlemezes példányokat. A második csoportot a kiszélesedő 

nyélnyújtvánnyal ellátott fűrészek jellemzik, ahol az egyszerű tölcsér alakú, vagy 

háromszögű végződésű (IIa),
633

 valamint a kiszélesedő, trapéz alakú (IIb)
634

 penge 

végződések jelentkeznek. A harmadik csoportot a szegecslyukkal vagy átlyukasztással 

ellátott darabok képviselik, amelyeken rendszerint két vagy három lyuk található. Méretük, 

metszetük a korabeli fűrészekhez igazodik (III).
635

 Végül a negyedik csoportot (IV)
636

 az 

egyetlen dipsei darab képviseli, amely ugyan fogazott a penge teljes hosszúságában, de a 

végén egy kis félköríves függesztőfüllel van ellátva (2.4. Ábra/2). Annak ellenére, hogy nem 

szolgálnak kronológiai támpontként, hiszen a különböző HaA együttesekben együtt és 

felváltva kerülnek elő, a néhány jól elkülönülő forma talán használati vagy gyakorlati 

szokásokra enged következtetni. Véleményünk, hogy a kiszélesedő végű darabok (II csoport) 
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inkább a nyélnyújtvány vagy a markolatlemez funkcióját tölthették be, még akkor is ha 

olykor túl rövidnek bizonyulnak, hiszen a penge kiszélesedése a hegynél, nem tette volna 

lehetővé a penge megfelelő és teljes fekvését a vágó felületen. Amennyiben elfogadjuk B. 

Nessel állítását, miszerint a fűrészpengét teljes hosszában nyelezték,
637

 akkor a kiszélesedő 

vég, mint markolati rész, ugyancsak megállja a helyét. 

 Nehéz leellenőrizni Mozsolics A. megállapítását, miszerint több példányon a két él 

eltérő módón volt kiélezve, azaz finomabb vagy durvább fogazattal. Az intenzív használat 

gyakori jelenléte ezt nem teszi lehetővé. A Bihar megyei balalényi (Băleni)
638

 egy élű 

fűrészhez hasonló pengét nem sikerült katalogizálni. 

 

1. Fűrészek 

hegye 
 

2. Fűrészek 

nyélnyújtványa 
 

 

 

2.8.5. Horgok 

 Mivel nem szokványos tárgyak, a horgokra vonatkozó információk is nagyon ritkán 

jelentkeznek. Az egyedüli kincslelet a vizsgált területről, amely bronz halászhorgokat is 

tartalmaz a küküllővári depó.
639

 A három darab magas számnak nevezhető, ha más 

kincslelettel hasonlítjuk össze, hiszen rendszerint egy, vagy nagyon ritkán két példánnyal 

találkozhatunk.
640

 A három említett horog (75. Tábla/9-11) egyazon típushoz tartozik, 

visszahajlított végekkel és tüskés heggyel. P. König két alapvető típust különít el: egyszerű 

heggyel és a hegy irányába visszahajlított végű és kampós hegyű, ugyanabban az irányba 

visszahajlított végű horgokat.
641

 A két kisebb méretű tárgy (75. Tábla/9-10) szépen 

megmunkált, jól kiélezett, a harmadik (75. Tábla/11) pedig már az őskorban megrongálódott. 

A romániai kincsekben a halászhorgok nagyon ritkán jelentkeznek. Az egyszerű forma, ami 

hosszú időn keresztül változatlanul megmarad, hasonlóságokat mutat Európa más területein 
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2.4. Ábra. Fűrészek tipológiája. 
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előkerült horgokkal.
642

 Ki kell emelnünk 2010 őszén, észak-kelet Magyarországon, 

Telkibánya-Cserhegyen előkerült két zárt leletegyüttest, amelyek négy illetve hét darab 

hasonló típusú horgot tartalmaztak.
643

 A második a tiszta együttesek csoportjába sorolható. 

Közeli analógiákat Gallospetrin, Szamosszéplakon, Szenterzsébeten, Ispánlakán, 

Felsőmarosújváron, Gidófalván, a misidi barlangban, az Igric csoport barlangjaiban, de 

Tulcea megyében Garvăn-on is előkerültek.
644

 N. Chidioșan és T. Soroceanu a horgok magas 

számára hívja fel a figyelmet az erdélyi és Körösök vidéki HaA kincsekben.
645

 Legtöbbjük 

korábbi szakaszok tipológiai jellegzetességeit viszik tovább.
646

  

   

Ékszerek 

 Az ékszerek kategóriája szolgáltatja a legnagyobb eltérést és egyben fejlődést a két 

periódus között. Ha korszakonként betöltött szerepük nem változik, hiszen számarányaikat 

tekintve mindvégig a szerszámok mögött és a fegyverek előtt állnak, a HaA periódus 

változásai leginkább az ékszereket érinti. A BzC-D fázisban kevéssel több mint 21%-ot 

tesznek ki a kor tárgyaiból, és ha eltekintünk a HaA 1831 nyersanyag töredéktől ebben a 

fázisban ez az arány 31%-ra nő. Típusra lebontva egyértelmű túlsúlyban a karperecek 

vannak. Az első periódusban csupán a tűket említhetjük meg, más kimondott ékszertípus 

aligha jelentkezik. A HaA viszont a tipológiai spektrum teljes felhasználásának lehetünk 

tanúi, amikor a karperecek és a tűk mellett magas számban jelentkeznek a csüngők, 

spirálgörgők, gombok és a fibulák (2.3. Grafikon). Depónkénti előfordulásuk viszont nem 

közelíti meg a karperecekét. Magas számarányukat gyakran egy-egy kimagasló együttesnek 

köszönhetik, ahogy a 129 kolozsgyulai áttört szív alakú csüngő és 133 spirálgörgő, vagy a 

mezőbándi 114 övtöredék mutatja. 
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2.9. Karperecek, lábperecek, kartekercsek 

2.9.1. Kar- és lábperecek 

 Az urnamezős periódus jellegzetes típusai. Nagy számuk és főként az ékszerek 

kategóriájában elfoglalt domináns helyzetük ellenére mai napig nem létezik egy általánosan 

elfogadott tipológia. Kimagasló formai és ornamentikai változatosságot mutatnak, azonban a 

típusok nagy része hosszú időintervallumra keltezhető, jelentősebb formai változás nélkül, 

ami kronológiai értéküket csökkenti. Legtöbbször az általános alak, díszítés, a keresztmetszet 

és a végek kiképzése alapján kíséreltek meg különböző tipológiai osztályozást létrehozni. 

Hogy az újonnan létrehozott és eltérő típusoknak mekkora kronológiai értéket tulajdonítanak, 

szerzőtől függ. A PBF sorozat mindeddig három kötetet szentelt a kar- és lábperecek 

kérdéskörének, amelyből egy Románia területére vonatkozik. A létrehozott tipológiák 

nehézkesek, zsúfoltak, számtalan típussal, variánssal és alvariánssal, ami megnehezíti egy 

átfogó és érthető kép kialakulását. Sokszor a típusok közti különbség sem egyértelmű, és 

legtöbbször a számtalan típus időben és térben fedi egymást. 

 A jelentősebb Kelet-Közép-Európát érintő tipológiai rendszerek kidolgozói közül meg 

kell említeni W. Kimming,
647

 O. Kleemann,
648

 S. Foltiny,
649

 K. Bernjakovič, 
650

 W. A. von 

Brunn,
651

 B. Hänsel,
652

 V. Podborský,
653

 I. Richter,
654

 Mozsolics A.,
655

 V. Furmánek,
656

 A. 
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Beck,
657

 L. Veliačik,
658

 K. Pászthory,
659

 M. Lochner,
660

 J. V. Kobal’,
661

 A. Weihs
662

 és P. 

König
663

 neveit. 

 A román szakirodalom érintőlegesen foglalkozott a kar- és lábperecek kérdéskörével. 

Néhány leletközlő tanulmányon kívül,
664

 mindössze M. Petrescu-Dîmboviţa PBF korpuszát 

emelhetnénk ki, amely azonban tipológiailag túlzsúfolt, nehézkes, helyenként nem átlátható, 

gyakran egyazon forma több helyen szerepel.
665

  

 A karperecek deponálást illetően megállapítható, hogy Szlovákiában, 

Magyarországon, Romániában és Jugoszláviában többnyire depókban kapnak helyet, a 

szórvány leletek nem játszanak fontos szerepet.
666

 A kutatott terület kincsegyütteseiből is 

nagy számban kerültek elő kar- és lábperecek. Úgy a BzD mint a HaA periódus domináns 

ékszertípusa, nemcsak számarányának, hanem depónkénti előfordulásának is köszönhetően. 

14 BzD együttesben kaptak helyet, összesen 77 példányban, ebből 7 darab töredékes. A HaA 

fázisban, a megnövekedett számú és először jelentkező ékszertípusok ellenére is, a kar- és 

lábperecek továbbra is domináns helyet foglalnak el. 19 együttesből összesen 153 kar- és 

lábperec látott napvilágot, amelyből 61 töredékes. Mindkét periódusban tehát egy 

kedvezményezett eljárás figyelhető meg az ép kar- vagy lábperecek iránt. A kincsegyüttesek 

számához viszonyítva a karperecek egyértelmű dominanciát a második fázisban mutatnak, 

ahol 72%-os előfordulási arányban jelentkeznek. Egy korabeli ékszer sem tudhat magáénak 

ekkora képviseletet.  

 Számuknak köszönhetően tipológiai változatosságuk is rendkívül magas, ugyanakkor 

bizonyos típusoknak hosszú kifutási ideje van, ami jelentős mértékben csökkenti keltezési 

jelentőségüket. Formailag nem egyöntetűek, túlsúlyban vannak a nyílt, elvékonyodó végű, 

kerek metszetű darabok, azonban számos más típus is előfordul. Több kar- és lábperec 

veszett el mára, vagy már nem beazonosítható. Itt említhetjük meg a magyardécsei 17,
667

 a 

kercsedi 2, a málnási 7, a válaszúti 1 és a mezőszokoli 4 darabot. Az aranyosszentmiklósi 2 
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karperec is elveszett, azonban rendelkezünk egy vázlatos leírással, ami alapján 

tipologizálhatjuk.  

 A karperecek felosztásában mindenekelőtt a metszetet, a díszítést és a rúd vastagságát 

vettük meghatározó elemnek. A tárgyak körvonalára vonatkozó leírásokat nem tartjuk 

mérvadónak, mivel sok esetben nehéz, olykor lehetetlen például az ovális karperecet a kerek 

karperectől elkülöníteni. A vizsgálható karperecek közül megkülönböztethetőek a sima, 

kerek metszetű karperecek, amelyek Ágostonfalván (2. Tábla/7), Csíkbánkfalván (9. 

Tábla/9-12), Egreshelyen (12. Tábla/1-2), Marosgezsén (30. Tábla/1a) és Páncélcsehen (38. 

Tábla/20) a BzC-D, valamint Alsóbogáton (40. Tábla/2-3), Bányabükkön (45. Tábla/30), 

Dipsén (62. Tábla/B14, 17), Homoródalmás I (67. Tábla/16-18), Homoródalmás II (69. 

Tábla/8), Marosbogáton (78. Tábla/28), Marosfelfalun (84. Tábla/59-61), Mezőbándon (177. 

Tábla/64), Nagysinken (202. Tábla/4), Nádaspapfalván (216. Tábla/19-22) és Radnóton (219. 

Tábla/24) HaA kincsekből kerültek elő. Egy jellegzetes Opályi horizonthoz köthető típus, 

azonban későbbi együttesekben is előfordul.
668

 A román darabokat M. Petrescu-Dîmboviţa 

egy tágabb BzD-HaB1 időintervallumra keltezi.
669

 Kárpátalján is a legtöbb BzD 

együttesekben kapnak helyet, nem elhanyagolható számban azonban a HaA1 és HaA2 is 

előfordulnak.
670

 Hosszú kifutási idejük miatt P. König sem tulajdonít a típusnak különösebb 

kronológiai értéket.
671

 

 Sima, rombikus metszetű karperecek Páncélcsehen (38. Tábla/21-22), Cegőtelkén 

(49. Tábla/46), Dipsén (62. Tábla/B15) és Nagysinken (202. Tábla/3, 8) láttak napvilágot. Az 

első darabok már a Koszider periódusában megjelennek, azonban jelentős számban a késő 

bronzkor BIV fázisában terjednek el.
672

 Közép-Erdélyben a BzD fázisban két darab került elő 

Páncélcsehről, és további három a HaA-ból. Általában összeérő végekkel jelentkeznek. A 

Kurdi horizont karperecei között ritkaságnak számítanak.
673

 Kárpátalján is a legtöbb darab 

BzD együttesekben kapott helyet, ritkábban HaA1 és HaA2 depókban is előfordulnak.
674

 A 

korabeli depókban a bronz példányok számarányban jóval alul maradnak az arany 

példányokkal szemben.
675

 Közép-erdélyi vonatkozásban a sima vagy díszítetlen darabok a 

nagy öntőműhely depóknak köszönhetően (Dipse, Felsőmarosújvár, Ispánlaka II) többnyire a 
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HaA1 korszak irányába mutatnak.
676

 Egy bizonyos sűrűsödést észak-kelet Magyarországon, 

észak-nyugat Romániában és a Kárpátalján mutatnak a BzD-HaA fázisokban.
677

 Kései 

darabok akár a HaB periódust is megérhetik.
678

 

 Vékony, kerek metszetű, díszített vagy díszítetlen karperecek Dipsén (62. 

Tábla/B4, 6, 8, 11, 16), Küküllőváron (75. Tábla/13) és Radnóton (218. Tábla/3-13; 219. 

Tábla/14-23), valamint vékony, rombikus metszetű, díszített vagy díszítetlen 

karpereceket Mezősolymoson (33. Tábla/4-5) és Alsóbogáton (40. Tábla/5) 

katalogizálhatunk. A vékony rúdból kialakított karperecek középső bronzkori 

hagyományokra tekintenek vissza. A legkorábbi Kárpát-medencei darabok az MDII fázisban 

jelennek meg.
679

 Kutatási területünkön leginkább a HaA együttesekben láttak napvilágot, 

azonban úgy a díszített, mint a díszítetlen darabok is egy tágabb BzD-HaB1 időintervallumra 

datálhatóak. Legnagyobb sűrűsödést a BzD-HaA1 mutatják.
680

 

 Egyszerű, rovátkolt karperecek mindkét periódusban megjelennek. Ezek szerint 

Alsókosályon (1. Tábla/8a-b–9a-b), Árkoson (3. Tábla/4), Csíkbánkfalván (9. Tábla/13), 

Egreshelyen (12. Tábla/3-7), Felőrön (19. Tábla/24-25, 28-29, 32-33), Kisrebra II (27. 

Tábla/1-4), Marosgezsén (30. Tábla/1a), Páncélcsehen (38. Tábla/19), Alsóbogáton (40. 

Tábla/1, 4, 6), Bányabükkön (45. Tábla/31, 33, 35), Homoródalmás I (67. Tábla/11-12), 

Kiskajánon (89. Tábla/10-11) és Marosbogáton (78. Tábla/29) kerültek felszínre. Elfogadott 

tény, hogy az egyszerű, rovátkolt karperecek használata a BzD indul és a következő fázisban 

is tart.
681

 A későbbi periódusokban veszítenek masszívitásukból. Az egyszerű, de akár a 

regiszterekben rovátkolt karperecek BzD hagyományokat tükröznek, ugyanakkor számbeli 

főlényük is egyértelműen kimutatható ebben a periódusban.
682

 

 Regiszterekben rovátkolt vagy/és vésett karperecek Aranyosszentmiklóson, 

Árkoson (3. Tábla/3), Egreshelyen (12. Tábla/8-14), Felőrön (19. Tábla/26-27, 30-31), 

Páncélcsehen (38. Tábla/18), Alcinán (39. Tábla/1-7), Bányabükkön (45. Tábla/32, 34), 

Dipsén (62. Tábla/B20-21), Homoródalmas I (67. Tábla/13-15), Homoródalmás II (69. 

Tábla/1-4), Kiskajánon (89. Tábla/9), Marosfelfalun (84. Tábla/57, 60; 88. Tábla/100) és 

Mezőbándon (177. Tábla/65) találni. O. Kleemann a hasonló karpereceket alkalmatlannak 
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tartja a keltezésre, mivel nem csak nagy területeken, hanem több perióduson (II-IV 

Periódusok) keresztül is használatban van.
683

 Hasonlóan vélekedik S. Foltiny is.
684

 B. Hänsel 

a különböző geometriai motívumokkal díszített karperecek legkorábbi észak Kárpát-

medencei megjelenését az MDI fázisra keltezi, majd a későbbiekben is használatban vannak 

számos variánsban.
685

 Mozsolics A. a BzD periódusra 12 eltérő díszítési motívumot különít 

el, amelyek váltakozó előfordulását, a mellettük jelentkező tárgyak alapján, az Opályi 

horizontra keltez. A rovátkolt részek között jelentkező fenyőág motívum a korszak egyik 

jellegzetes ornamentikája.
686

 Az eltérő periódusokban a díszítések között különbségek 

jelentkezhetnek, amelyek a karperecek formai és metszetbeli különbségét is fedik.
687

 A 

korábbiak nagyobbak és masszívabbak, a későbbiek kisebbek és karcsúbbak. A nagyon 

vékony, lencse metszetű példányok a fejlődés utolsó szakaszát képviselik.
688

 A BzD és HaA 

depók számos analógiái ezt jól érzékeltetik. A Lausitzer kultúra területén jelentkező Horná 

Štubňa és Blatnica II depók geometrikusan vésett karpereceit, a mellékletek alapján 

ugyancsak a BzD datálják.
689

 A regiszterekben rovátkolt, illetve a rovátkák között jelentkező 

vésett díszítéseket Fr. Nistor és Al. Vulpe egy HaA1 sajátosságnak minősíti.
690

 Észak-nyugat 

Románia hasonló kiképzésű karpereceit ugyancsak a BzD-HaA fázisokra keltezték.
691

 Egy 

külön HaA sajátosságként jelentkeznek a kizárólagosan vésett átlós, háromszögű és cikk-

cakkos díszítésekkel ellátott karperecek, amelyek a kutatott területen (45. Tábla/34; 62. 

Tábla/B21; 67.Tábla/13-15; 69. Tábla/1-4; 84. Tábla/57, 60; 88. Tábla/99) és a szomszédos 
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északi vidékeken is HaA1 együttesekben fordul elő.
692

 T. Soroceanu is a rovátkolt 

karpereceket általánosan a BzD-HaA fázisokra keltezi, viszont a rovátkolt és vésésekkel 

díszített marosfelfalusi darabot, az ornamentika alapján a HaA datálja. Nagyon ritkán a HaB 

együttesekben is előfordulnak.
693

 A fenyőág, cikk-cakk, ferde, sraffozott háromszög 

motívumos díszítés a BzD-HaA fázisokra jellemző és nagyon ritkán jelentkezik későbbi 

szakaszokban.
694

 A rovátkolt karpereceket szóródásuk alapján egyértelműen a Felső-Tisza 

vidékéhez kell kapcsolnunk.
695

 

 Kisméretű, sima, D-keresztmetszetű karperecet mindössze a dipsei (63. Tábla/ 

A15, B16), illetve D-keresztmetszetű, díszített karperec ugyancsak a dipsei (63. Tábla/A8, 

12) leletegyüttesben sikerült beazonosítani. Töredékes állapotuk miatt nehéz konkrét 

következtetéseket levonni. A dipsei együttes időrendi helye a szóban forgó töredékeket is jól 

keltezi. Amúgy a hasonló darabokat a BzD-HaC közé lehet keltezni.
696

 

 Nagyméretű, D-keresztmetszetű karperec Dipsén (62. Tábla/B13) és Nagysinken 

(202. Tábla/1-2, 5-7, 9) kerültek elő. A félkör metszetű karperecek a BzC2 jelennek meg, és 

az egész BzD fázisban jelen vannak. Néhány darab akár a HaA1 is megérheti.
697

 Ezt jól 

tükrözik a dipsei és a nagysinki együttesek is, amelyek D-keresztmetszetű, díszített és 

díszítetlen darabokat is tartalmaznak. Néhány nagysinki darab díszítése (202. Tábla/1, 7) 

korábbi fázisokat idéz fel,
698

 M. Rusu viszont a vésett girlandos ornamentikát, az enyhén 

pecsétlős végű kialakítást (202. Tábla/6, 9) egy nagyon sajátos HaA1 vonásnak tartja, és a 

hasonló darabokat a felsőmarosújvári (Uioara) típusú karperecek csoportjába sorolja.
699

 

Egyes példányok akár a HaB1 szakaszt is megérik, amikor többnyire nyugat és észak-nyugat 

Romániában jelentkeznek.
700

 

 Sima, közepükön vastagodó, kerek metszetű karpereceket Dipséről (62. Tábla/B7) 

és Nádaspapfalváról (216. Tábla/17-18) említhetünk meg. Végük rendszerint elvékonyodik, 

legtöbb esetben díszítetlenek. Mozsolics A. a BIV fázis jellegzetes formájának tekinti, amikor 

gyakran a D és E típusú tüskés korongos csákányokkal együtt fordulnak elő.
701

 Számos 
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magyarországi BzD együttesben vannak jelen.
702

 A Kárpátalján is gyakori jelenség, főleg a 

Kriva horizont kedvelt típusa, de Lazy I és a Suskovo fázisokban is jelen van, ezáltal 

megérve a HaA periódus végét is.
703

 Az erdélyi analógiák alapján ugyancsak a BzD-HaA1 

keltezést valószínűsíthetjük,
704

 majd a HaB1 teljesen eltűnnek.
705

 

 Masszív, vésett díszítésű karpereceket Mikházán (199. Tábla/69), Küküllőváron 

(75. Tábla/12), Mezőbándon (177. Tábla/61) és Dipsén (62. Tábla/B10) sikerült feltárni. S. 

Foltiny a hasonló formát, amelyen a vízszintes, függőleges és ferde metszett vonalak jelennek 

meg az urnamezős korra keltezi.
706

 Hasonló körvonalak és díszítések a HaA1 kincsekben, 

ritkábban a BzD együttesekben jelentkeznek. Közeli formák a székelyhídi, felsőmarosújvári, 

enyedi, ispánlaki II,
707

 füzesabonyi, mároki és simonfai
708

 együttesekben kaptak helyet, 

amelyek ugyancsak a HaA1 fázisra keltezik a típust. Nem sikerült analógiákat találni a 

küküllővári példány patkó alakú metszetének.  

 Masszív, kerek vagy lekerekített rombikus metszetű, bordázott karpereceket 

Marosfelfalun (84. Tábla/55) és Radnótón (219. Tábla/25) sikerült beazonosítani. Mellékletek 

alapján jól keltezhető. A masszív, bordázott karperecek a Beierdorf periódus jellegzetes 

tárgyai és a korai urnamezős korszakot jellemzik.
709

 Már a Riegsee fázisban is találni hasonló 

darabokat, ahogy ezt a beregsurányi, tiszabezdédi és abaújszántói depók is mutatják.
710

 A 

következő periódusban is jelen vannak, a keszőhidegkúti, mároki, pamuki és a püspökhatvani 

depókban.
711

 A közép-erdélyi, masszív, bordázott karpereceket viszont csakis a HaA 

kincsegyüttesekben találjuk meg.
712

  

 Masszív, rombikus vagy lencse metszetű karpereceket Felőrön (19. Tábla/35), 

Dipsén (62. Tábla/B1, 3, 5), Marosfelfalun (84. Tábla/62) és Mikházán (199. Tábla/70) 
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említhetünk meg. Kronológiai besorolásukat nemcsak a kutatott terület karperecei, hanem az 

analóg darabok is a BzD-HaA1 periódusra helyezik.
713

 A hasonló tárgyakat Kacsó K. a 

premonetáris jelleget hordozó tárgyak csoportjába sorolja, mivel méretben jóval meghaladják 

a karperecekét.
714

 

 A karperecek külön csoportját alkotják a lapos, öntött példányok. Meg lehet 

különböztetni a lapos, sima vagy díszített karpereceket, amelyek mindössze Marosfelfalun 

kerültek elő (83. Tábla/38-45; 84. Tábla/46, 54), illetve a lapos, hármas vagy négyes 

bordával ellátott karpereceket, amelyek ugyancsak Dipsén (62. Tábla/B2; 63. Tábla/A7), 

Marosfelfalun (84. Tábla/47-53), Mezőbándon (177. Tábla/68) és Tusnádon (223. Tábla/1-4) 

láttak napvilágot. Itt említjük meg, az egyetlen, visszahajlított végű, lemezből kialakított 

karperecet is Dipséről (63. Tábla/A9). A hosszant bordázott karperecek korábbi 

hagyományokra tekintenek vissza. Már a Koszideri horizontban is használatban voltak, nagy 

számban a halomsíros periódusból kerülnek elő.
715

 A kései, HaA példányok rendszerint 

töredékesen maradtak ránk, ahogy ezt az erdélyi darabok is mutatják. A legkésőbbi darabok a 

HaB is megérik,
716

 azonban egy jellegzetes HaA1 típusnak nevezhető.
717

 Közeli formákat 

Magyarországon a Kurd és Gyermely horizont együtteseiben találni,
718

 Kárpátalján a Lazy I 

(HaA1) depóban.
719

 Erdélyben depónkénti előfordulásuk alacsony. A csavart végűek 

rendszerint későbbi együttesekben fordulnak elő.
720

 

 A dipsei darabhoz hasonló (63. Tábla/A9) lapos, lemezből kialakított karperecek a 

HaA1 horizontra jellemzőek.
721

 Ahogy a dipsei darabon is megfigyelhető, végük gyakran 

visszacsavart. Előszeretettel díszítik őket. HaA periódusból több darabot említhetünk 

Márokról, Orciról, Kisapátiról, Esztergomról,
722

 Horvátországból Veliko Nabrderől,
723

 vagy 
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Erdélyből Felsőmarosújvárról, Szenterzsébetről és Pécskáról.
724

 Későbbi fázisokban nem 

jelenik meg. 

 A 230 kar- és lábperecből 12 darabot sorolhatunk nagy valószínűséggel a lábperecek 

kategóriájába. Felőrön (19. Tábla/34), Alsóbogáton (40. Tábla/7-10), Marosfelfalun (84. 

Tábla/58), Mikházán (199. Tábla/75; 201B/146-147) és a homoródalmási II (69. Tábla/5-7) 

kincsekben kerültek elő ilyen jellegű tárgyak. Az összes vastag, kerek metszetű rúdból van 

kiképezve. Általában tompa végük összeér, mindössze a három homoródalmási lábperec zárt. 

A marosfelfalusi példány keresztmetszete ovális, végei elvékonyodnak. A mikházi lábperec 

töredékesen maradt meg, azonban méretei alapján ebbe a kategóriába sorolhatjuk. 8,2 cm-es 

belső átmérőjével nagyobb az átlag karperecnél, illetve nyakperecként való használata mérete 

miatt nem volt lehetséges. A lábperecek mindössze a méret alapján különböznek a 

karperecektől, általában 10 cm fölötti átmérővel, kerek formával, kerek, négyszögű, 

háromszögű vagy rombikus metszettel, zárt, tompa vagy hegyes végekkel rendelkeznek, 

azonban ezeknek a jellegzetességeknek nincsenek kronológiai értékük.
725

 A díszítés hiánya 

nem meglepő a bronzkor eme szakaszában, a legtöbb darabot díszítés nélkül alakítják ki.
726

 

Hosszú kifutási idejük miatt a Kelet Kárpát-medencei lábperecek önmagukban nehezen 

keltezhetőek, emiatt legtöbbször a mellékletek segítségével határozzák meg kronológiai 

helyüket.
727

 A homoródalmási három zárt lábperec analógiáit Aranymezőn, Majszínen és a 

Floth Ferenc gyűjteményben találjuk meg.
728

  

 

2.9.2. Kartekercsek 

 A kutatott területről kevés adattal rendelkezünk a kartekercseket illetően. A BzD 

periódusból nem kerültek elő, a HaA is mindössze 9 példányra tesz említést a szakirodalom: 

Bányabükkről 2 (45. Tábla/36-37), Mikházáról 6 töredék (198. Tábla/66, 199. Tábla/71-74, 

76) és a homoródalmási I kincsegyüttesből 1 bizonytalan darab (67. Tábla/21). 

 A bányabükki darabokat a spirál kartekercsek csoportjába sorolhatjuk. A jellegzetes 

hengeres kiképzés, a háromszögű vagy félkör alakú metszet a Rimaszombat típusú 

kartekercsekre emlékeztet.
729

 Mindkét darab mindkét vége töredékes. A Piliny kultúra kései 
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szakaszához köthetőek és a BzD-HaA1 fordulójára datálhatóak.
730

 A metszet alapján történő 

időrendi besorolás az erdélyi példányok esetében nem valósítható meg. Kerek, ovális, félkör 

és a tető alakú metszetek egyazon periódusban jelentkeznek.
731

 T. Soroceanu nem tulajdonít 

kronológiai értéket a típusnak.
732

 Tekercselt, vagy sima, elvékonyodó végű variánsok 

egyaránt léteznek. Nagyon közeli analógiákat a Bánságból és Erdélyből Óbébán (Beba 

Veche), Maroskarnán (Blandiana), Nagycsanádon, Perjámoson, Tasádfőn (Tășad),
733

 a 

kárpátaljai Lazy I, Malaja Dobron’ I, Podmonastyr’ II, Uţgorod IV és Zatišnoe 

együttesekben,
734

 a szlovákiai Vel’ký Blh, Krásna Hórka, Rimavská Sobota kincsekben,
735

 a 

magyarországi Borsodgeszt, Barcika, Tiszaszederkény, Sárospatak környéki, Pácin-

Képhomok depókban találunk.
736

  

 A mikházi hat töredéket nagy valószínűséggel 3 különböző kartekercshez köthetjük. 

Egyazon típushoz rendelhetjük a hajlított vagy csavart huzalokat és tekercseket (1. 

kartekercs: 199. Tábla/71, 73-74, 76; 2. kartekercs: 199. Tábla/72). Kiképzésük alapján 

egyértelmű, hogy a tekercs a közepén nem rendelkezett az annyira jellegzetes kónikus 

gombbal. A huzal minden esetben kerek metszetű és díszítetlen. Ezek alapján a töredékeket a 

Chomonyn típusú kartekercsek kategóriájába sorolhatjuk.
737

 Keltezésük a BzD-HaA1 

fázisokat fedi le, előfordulásuk pedig a dél-nyugat Kárpátalja és észak-kelet Magyarország 

régióira jellemző.
738

 Töredékes voltuk miatt, csakis a mikházi kartekercs töredékeket sajnos 

nem lehet keltezni. Időrendi helyük a mellettük előforduló tárgyak alapján kell 

megvalósuljon. Érdemes kiemelni, hogy ez a kartekercs típus a második olyan tárgytípus a 

mikházi kincsegyüttesben, a kétkarú csákánytöredék után, amely nem a helyi 

bronzművességre jellemző és a Felső-Tisza vidékéről kerül ebbe a térségbe.  
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 A kónikus gombtöredék (198. Tábla/66) nagy valószínűséggel ugyancsak egy 

kartekercs nagy spiráljának töredéke. Erdélyi viszonylatban a BzD-HaA fázisokra jellemző. 

A bályoki, oláhszentmiklósi II, felsőbobáldi (Stâna), enyedi
739

 analóg darabok alapján egy 

bizonyos sűrűsödést lehet kimutatni a második periódusban.
740

 

 A homoródalmási I kincslelet egyik töredékét, csakis a szakirodalom alapján soroltuk 

a kartekercsek/karvédők csoportjába.
741

 Hasonló jellegű, lemezes kiképzésű karvédőt nem 

sikerült találni. A tárgy metszete alapján valószínű, hogy más típusú tárgyra kell gondolnunk. 

Akár egy bronzöv töredéknek is beillene.
742

 

 

2.10. Nyakperecek 

 Alacsony számban kerültek elő. Többnyire a kora és középső bronzkori 

leletegyüttesekben fordulnak elő. A szakirodalom sem tanúsít különlegesebb figyelmet a 

típusnak, leginkább a korai példányok megjelenésével, eredetével foglalkoztak. A végek 

kiképzése, a rúd vastagsága, illetve a díszítés alapján osztályozzák. A kutatási területünkön 

összesen 8 példányban jelentkezik. A 2 BzD keltezhető alsójárai I darabról sajnos már nem 

rendelkezünk képanyaggal, a tárgyak mára elvesztek. Mindössze annyit tudunk, hogy két 

töredékes csavart sodronyból készült nyakékről van szó. A HaA fázisból 4 töredékes darabot 

említhetünk Dipséről (63. Tábla/A11, 14, 16-17) és 2 ép darabot Radnótról (219. Tábla/26-

27). Sajnos a dipsei darabok töredezettségük miatt pontos tipológiai besorolásra nem 

alkalmasak. Mindössze a bronzsodrony kerek metszetére, illetve egyszerű, csavart vagy 

vésett, díszítésükre térhetnénk ki.  

 A kutatott terület két legszebb darabja kétséget kizárva a radnóti nyakperecek. Két 

eltérő típusba sorolhatjuk őket. Az első az elvékonyodó végű, a második a tekercselt végű 

nyakperecek csoportjába sorolható. Mindkettő sima, kerek metszetű sodronyból készült. 

Bóna I. az első tekercselt végű, sodronyból készült réz és bronz példányokat a réz- és 

bronzkor határára keltezi. Számos keleti analógia alapján Nyugat Ázsiai (Anatólia-Szíriai) 

eredetet feltételez.
743

 A kora bronzkor második felében jelentkező nyakperecek kisebb 
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méretűek és végűk elvékonyodik. A középső bronzkor második szakaszától a Közép-Duna 

vidékén a Nyugat-Ázsiai nyakperecek eltűnnek és megjelennek a Közép-Európai műhelyek 

példányai, ahonnan elterjednek Dél-Keletre is. A Koszider periódusban a Halomsíros kultúra 

szállásterületein már nem találni nyakpereceket. Az urnamezős korban újra megjelennek, jól 

megkülönböztethetőek a kora és középső bronzkori példányoktól, azonban ebben a korban is 

jelentkeznek a sima típusok.
744

 Mozsolics A. szerint a korai és a kései példányokat nehéz 

megkülönböztetni, ugyanakkor a BIV horizont leletegyütteseiben sem játszanak különösebb 

szerepet. Gyakran a keltezésük a biztos mellékletek hiányában nem lehetséges.
745

 HaA 

periódusban a tekercselt végű nyakperecek enyhe fejlődésen mennek keresztül, azonban az 

alap jellegzetességek megmaradnak. A díszítetlen, tekercselt végű nyakperecek a teljes HaA 

használatban vannak.
746

 A Kurdi horizontban a végeket laposra kalapálják és többszörösen 

csavarják, metszetűk kerek és ritkán fenyőág motívummal díszítik.
747

 A vékony vagy akár 

vastag, ferdén csavart nyakperecek már a HaA1 jelen vannak. A HaB-ben masszív, 

vastagabb, durván csavart példányok fordulnak elő, amelyeknek végei nyitottak vagy 

érinthetik egymást.
748

 Szlovákia területén a Felőr-Opályi horizontban a vésett és halcsontváz 

motívum a közkedvelt. A csavart rúdú nyakperecek a korai urnamezős és kései Hallstatt kor 

között jelentkeznek.
749

 A dipsei csavart rúdú töredékhez hasonló tárgyak már a halomsíros 

periódus kései fázisaiban jelennek meg, majd ezt követően nagy számban kerülnek elő a 

HaA1 fázis leleteiben, és a kései urnamezős korszakig használatban vannak.
750

 M. Rusu a 

dipsei csavart testű nyakperec töredéket a kézzel csavart rudak csoportjába sorolja, amelyek 

tipológiájának IIIa típusát képezik, és virágkorukat a HaA-B szakaszokban élik meg.
751

 

 A radnóti nyakpereceket egyszerűségük és a díszítés hiánya miatt M. Rusu I típusába 

sorolhatjuk.
752

 Csakis a formájuk alapján nehéz szűkebb kronológiai határokat megszabni, 

hiszen már a kora bronzkorban megjelennek a hasonló formák. Ezért a mellettük előforduló 

tárgyak alapján a HaA keltezhetjük. Ugyanabban a korszakban előkerült vékony rúdból 

kialakított analógiák, mint a szárazdi, Bonyhád vidéki, öreglaki, lengyeltóti III, 
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szentgáloskéri,
753

 Széchény-Benczúrfalva-majorhegyi, Bükkszentlászló-nagysánci,
754

 Ung 

környéke,
755

 kopčany, chotini
756

 csak megerősítik ezt a feltételezést.  

 

2.11. Tűk 

 Magas számuknak és ebből adódóan formai változatosságuknak köszönhetően a 

szakirodalom ismételten és részletesen foglalkozott a tűk kérdéskörével. Számos kisebb vagy 

nagyobb terjedelmű munka látott napvilágot, amelyek kronológiai helyzetüket és formai 

besorolásukat taglalják. A Közép-Európai régió szakirodalma rendkívül gazdag a tűk 

kutatásában. Számos darab sírokból került elő és jól keltezhető mellékletek alapján 

kronológiai helyzetük pontos. A romániai szakirodalomban mindeddig egy munka sem jelent 

meg amely kizárolásosan a tűkkel foglalkozna. A szakirodalom azonban a tipológiai 

besorolást illetően egységesnek mondható, ugyanis mindig a fej, a nyak, a szár és díszítés 

kialakítása alapján osztályozzák a típusokat. Mozsolics A. jó datáló típusnak nevezi, mivel a 

viselet szoros tartozékai voltak és nem annyira konzervatívak, mint más tárgyak.
757

 

 A közeli vagy távolabbi területekről meg kell említenünk a közép-németországi tűk 

első igazi összefoglalóját, ami F. Holste nevéhez fűződik, aki a kora bronzkortól az 

urnamezős időszak kezdetéig tárgyalja a típust. A bronzkor fejlettebb szakaszaiban jelentkező 

tűket kizárólagosan férfi (átfúrt nyakú tűk és vastagított nyakú tűk, több alvariánssal) és női 

típusokra (kerék fejű tűk, ahol a küllők számára, állására és kialakítására teszi a hangsúlyt öt 

altípust megkülönböztetve) osztja fel.
758

 B. Hänsel a Kárpát-medencei majd később F. 

Innerhofer a kelet ausztriai középső bronzkori tűket ismerteti, néhány kései formára is 

kitérve.
759

 V. Podborský a csehországi,
760

 V. Furmánek és J. Říhovský a morvaországi,
761

 M. 

Novotná és L. Veliačik a szlovákiai,
762

 M. zu Erbach
763

 és M. Lochner
764

 az ausztriai, J. 
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Říhovský a dunántúli
765

 típusokat részletezi. Számosak a PBF sorozat tűkre vonatkozó kötetei 

is.
766

  

 A romániai szakirodalomban nagyon ritkán tértek ki a tűk kérdéskörére. K. Horedt a 

tövisen (Teiuș) előkerült bronzkori leleteket két kolozsvári dudoros nyakú tű és egy pecsétlős 

végű karperec alapján a bronzkor II Periódusába keltezi (BzB2-C), megállapítva, hogy a 

tűknek is ez a kronológiai pozíciójuk.
767

 Bader T. a Szamos síkságára,
768

 I. Andriţoiu dél-

kelet Erdélyre
769

 többnyire hasonló tű variánsokat különítenek el. Hosszú kifutási idejük 

miatt azonban a legtöbb típus kronológiai értéke alacsony. Úgy a ciprusi típus, mint a 

korongos fejű, a gömb fejű vagy akár a hagymafejű tűk a kora/középső bronzkortól a 

Hallstatt korig jelen vannak. Szorosabb kulturális kötöttségük miatt gyakran a Noua 

kultúrához rendelték a dudoros nyakú és a ciprusi tekercselt nyakú tűket.
770

  

 A kutatott területről összesen 29 ép vagy töredékes tűt sikerült katalogizálni. Ebből 9 

darab a BzC-D periódusba sorolható. Az összes tű ép, leszámítva a két höltövényi 

öntőformát, amelyeken ilyen jellegű megállapítást nem tehetünk, öntőformáról lévén szó. 

Mindenképp érdemes megemlíteni, hogy az alsójárai I depón kívül, amely 3 darabot 

sorakoztat fel és amely a Kis-Szamostól délre, az Aranyos folyó egyik mellékfolyójának 

völgyében került elő, az összes tűket tartalmazó BzC-D együttes dél-kelet Erdélyhez köthető 

(Árkos 3 db., Szászveresmart 1 db., Höltövény 2 öntőforma). A HaA szakaszban további 20 

tűről van tudomásunk, ebből 10 töredékes. Alcináról 1, Bányabükkről 1, Cegőtelkéről 1, 

Dipséről 2, Homoródalmás I depóból 1, Marosfelfaluról 1, Mezőbándról 2, Mezőzáhról 5, 

Nádaspapfalváról 1 és Nagysinkről 5 tű látott napvilágot. A töredékes és ép példányok 

egyenlő mértékben oszlanak meg. A BzC-D periódussal összehasonlítva kiemelendő, hogy a 

kutatott terület egészén jelen vannak, és nem nevezhetőek meg preferenciált területek. 

Depónkénti számuk általában nem haladja meg a két darabot, mindössze Mezőzáhon és 

Nagysinken ástak el öt-öt példányt. 

 Tipológiailag rendkívül változatosak. Szinte minden egyes darab külön típust 

képvisel. Alig lehet egy vagy két példányt egyazon típusba sorolni. A BzC-D periódusban 

elkülöníthetjük Alsójáráról és Höltövényről a négydudoros nyakú típust, Alsójáráról a 
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gömbfejű típus két variánsát, Árkosról egy vastagított fejű (3. Tábla/5), egy lapát fejű és egy 

kónikus fejű tűt, Szászveresmartról a ciprusi vagy tekercselt nyakú tűt és Höltövényről egy 

korai formát, a kerék fejű, kereszttaggal ellátott fejű tűt. 

Az alsójárai dudoros nyakú tűre (1. Tábla/3) és a höltövényi öntőformához (24. 

Tábla/5) hasonló típusra már számos esetben történt utalás. T. Sulimirski a dudoros nyakú 

tűket az erdélyi típusú tokos füles balta és a kampós markolatú sarló mellett erdélyi 

terméknek nevezi. A három, négy és ötdudoros nyakú tűket különíti el.
771

 B. Hänsel egy 

jellegzetes magyarországi és erdélyi formának nevezi és a korai urnamezős korszakra 

sorolja.
772

 A. Hochstetternek köszönhetjük a legrészletesebb elemzést, aki ezt a formát a 

Noua kultúrához rendeli. A fej valamint a dudorok fölötti nyaki rész kiképzése alapján három 

alaptípust különít el, további alvariánsokkal: tölcsér fejű, gyakran csontból, félgömb fejű 

vagy lencse fejű és gömb fejű tűk, egy koronggal a nyaki részen. A második típus örvend a 

legnagyobb számnak és a legszélesebb területi szóródásnak.
773

 A kutatott terület mindkét 

példányát ebbe a típusba sorolhatjuk. Ebben a csoportban megkülönböztethetőek a díszített és 

a díszítetlen példányok, az átfúrt vagy nem átfúrt darabok és a dudorok alatt vagy felett átfúrt 

példányok.
774

 E. Sava két alaptípust különít el: lencse fejű tűk (A variáns) és gömb fejű tűk 

(B variáns).
775

 Ugyancsak a Noua kultúrához köti, azzal a megállapítással, hogy a legkorábbi 

darabok már egy késő Monteoru vagy akár Wietenberg jellegű objektumokban is 

előfordulnak.
776

 Több kései példány a Kárpát-medence észak-keleti felében került elő (nyugat 

Ukrajna) a BzD periódus után.
777

 

A típus szóródása egy aránylag szűk területre szorítható vissza, a Keleti Kárpátok két 

oldalán, mindössze néhány távoli, elszórt keleti (Sokhanova, Kr. Kanev és Kalebarda, Kr. 

Zołotonosza) vagy akár déli (Kastanas) példánnyal.
778

 Egy nagyobb sűrűsödést Bârlad 

környékén és a Dnyeszter folyó felső szakaszán lehet kimutatni. Erdélyi jelenléte 

másodlagosnak nevezhető, többnyire a Szamos és az Olt folyók felső folyásán láttak 

napvilágot.
779
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Az alsójárai tűnek egy nagyon szépen kidolgozott félgömb alakú feje van, míg a 

höltövényi öntőforma alapján valószínűsíthető, hogy egy lencse fejű tűt öntöttek segítségével. 

Számos közeli analógiát nevezhetünk meg a Déva II (Deva II), Băleni és Rîşeşti jól keltezett 

depókból,
780

 valamint a Kolozsvár-Strada Banatului,
781

 Ludas-Szivacs gyár
782

 és az Ostrivec-

Vertebi temetőkből egyaránt.
783

 Többnyire Moldva területén Noua településekről kerültek 

elő, ahogy ezt a Bărboasa, Corlăteni, Tăvădărăşti,
784

 Dealu Morii,
785

 Văleni,
786

 Piatra 

Neamţ,
787

 esetek is mutatják, vagy Gîrbovăţon egy késő Monteoru rétegből,
788

 de Erdélyben 

olyan késő bronzkori településeken is tártak már fel hasonló tárgyakat, mint Apahida,
789

 

Palatka,
790

 Teke
791

 és Magyarfenes (Vlaha).
792

 Más tárgyak Oroszországból vagy Ukrajnából 

kerültek elő, Czechy, Sokhanova, Magala és Ułaszkowce lelőhelyekről.
793

 A 

kincsegyüttesekben és a temetőkben előkerült más bronzok, valamint a sírokban és telepeken 

feltárt kerámia alapján, a dudoros nyakú tűt egy aránylag szűk időintervallumra lehet 

keltezni, pontosabban a BzD fázisra.
794

  

 A höltövényi kereszttaggal ellátott, kerék fejű tű (24. Tábla/6) kilóg az öntőforma 

együttes általános időrendi képéből. Már A. Lissauer a múlt század elején megállapította, 

hogy a höltövényi darab a típuson belül a legegyszerűbb formát képviseli, ugyanis 

kivitelezésében a szokványos fül alakú kiképzés elmaradt. A formát a kora bronzkor korai 

szakaszába keltezte.
795

 H. Gruber az egyszerű kereszttaggal ellátott kerék fejű tűket, amelyet 

esetenként egy kis kerek vagy háromszögű fülecskével látnak el a klasszikus bronzkor korai 

fázisára keltezi (BzB1), a fejlettebb formák, több küllővel és többszörös karika kiképzéssel a 

BzB2-C fázisokban is jelentkeznek, míg a legkésőbbiek egy nagyon bonyolult szerkezettel a 
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BzD kerültek elő.
796

 Hasonlóan vélekedett K. Horedt is, aki a höltövényen előkerült dudoros 

nyakú tű öntőformáját a mellette előkerült kerék fejű tűvel a II Periódusra, azaz a BzB-C 

fordulójára keltezi.
797

 A mai szakirodalom egyetért abban, hogy a típus a halomsíros kultúra 

középső és kései fázisaira jellemző, pontosabban a BzB szakaszra.
798

 B. Hänsel a höltövényi 

depót a középső bronzkor és késő bronzkor átmeneti időszakára keltezi,
799

 amelyet a 

későbbiekben A. Hochstetter is átvesz, megállapítva hogy mivel Höltövényen egy 

öntőformával állunk szemben ennek korai keltezése nem elfogadható és egy BzC2 vagy akár 

későbbi keltezést javasol.
800

 Újabban T. Soroceanu is megfogalmazta, hogy az öntőforma 

együttest a BzD fázisnál korábbra is keltezhető, ugyanis a kereszttaggal ellátott, kerék fejű tű 

akár korábbi is lehet. Emiatt a höltövényi depót nem kell kizárólagosan a Noua kultúrához 

kötni, akár a Wietenberggel is kapcsolatba hozható.
801

  

 Az alsójárai I depóból származó másik két tűt (1. Tábla/4-5) a vastagított nyakú és 

gömbfejű tűk csoportjába sorolhatjuk. Az első példány a vastagított, bordázott nyakú 

variánsba, míg a második a vastagított nyakú, de véséssel díszített, enyhén csúcsosodó 

gömbfejű variánsba sorolható. Ebbe a második variánsba sorolható a mezőzáhi tű is (192. 

Tábla/2), amelynek felső kiképzése azonos az alsójárai darabbal. Mindkét típus egy késő 

bronzkori kora Hallstatt kori formának tekinthető, amely a teljes urnamezős területen 

elterjedt, szokványos tárgy.
802

 Mindkét forma a halomsíros és urnamezős periódusokban 

Európa egyik legelterjedtebb típusa, és hosszú kifutási ideje van. A keleti területeken egy 

BzD-HaA1 átmenetet képvisel.
803

 Előfutárként a kis gömb fejű és enyhén vastagított nyakú 

példányokat lehet megemlíteni, amelyek már a Pilinyi kultúra sírjaiban is jelen vannak.
804

 A 

hosszabb példányokat a Lengyel bronzkor II és III átmeneti szakaszaira lehet keltezni, 

azonban bizonyos darabok a III periódus kezdetére is datálhatóak (BzD). L. Veliačik az 

enyhén elhegyesedő gömbfejű formát egy korábbi példánynak minősíti, a BzC-D időszakára 

keltezi, míg a nagyméretű gömbfejű típust a BzD-HaA1 periódusra jellemző.
805

 A különböző 

díszítési motívumoknak nincs kronológiai értéke.
806

 A bordákkal díszített nyakú alsójárai 
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darab néhány párhuzamát Újgyarmaton,
807

 nyugat Magyarországon,
808

 Lengyelországban 

Babimoston,
809

 Morvaországban Šišmán
810

 és Reipersdorfon,
811

 valamint észak 

Horvátországban Zágrebben
812

 találjuk meg. A vésett vonalakkal díszített nyakú tű analógiáit 

pedig a szlovákiai Lazy I depóban,
813

 a lengyelországi Jagów
814

 és morvaországi Hradisko
815

 

lelőhelyekről, valamint ismeretlen magyarországi lelőhelyekről ismerjük.
816

  

 Szorosabb kronológiai besorolás nélkül a késő bronzkorban jelennek meg a kúpos és 

a kettes kúp fejű tűk is, több variánsa.
817

 A második típusba sorolható egy árkosi tű is (3. 

Tábla/7), amelynek egyenes, díszítetlen szára van és bikónikus feje. A depó többi tárgya 

alapján a BzD keltezés továbbra is fenntartható. A Dunántúlon is a zárt leletegyüttesek 

további tárgyai határozzák meg kronológiai helyét. Hosszú kifutási ideje van, a teljes 

urnamezős korszakban jelen van.
818

 A szlovákiai Lausitzer kultúra területén a legnagyobb 

számban előkerült tűtípus, és a mellette előforduló tárgyak alapján egy BzD-HaA1 keltezés 

feltételezhető.
819

 

 Szászveresmarton ásatás közben sikerült egy kis depót feltárni. Egy ovális metszetű 

bronzúdat és egy ciprusi vagy tekercselt nyakú tűt (13. Tábla/19) tartalmazott. A típus 

legújabb kiértékelését O. Dietrichnek köszönhetjük, aki a tekercselés és a fej kialakítása 

alapján több variánst különít el. A kontextus alapján BzC2-D keltezi, ami az általánosan 

elfogadott Közép-Európai analógiákhoz nem áll közel, ahol a kora bronzkor vezető típusa és 

a középső bronzkor kezdetéig van jelen nagy területeken Kelet Franciaországtól a Közép-

Duna régióig. Mivel a korai és a kései megjelenések között direkt kapcsolatot nem lehet 

kimutatni, emiatt feltételezi, hogy a Noua kultúra a formát egyenesen a kelet-

Mediteráneumból vette át.
820

  

 Az egyenes nyakú és gömb fejű tűk csoportjába sorolhatjuk az alcinai (39. Tábla/8) 

és a cegőtelki (49. Tábla/45) darabokat. K. Bernjakovič a típuson belül három variánst 

különít el: öntött gömb fejű, a gömbön egy kis bütyök, belül üreges (a), díszített fejű, alatta 

                                                 
807

 Mozsolics 1973, Taf. 59/B9, B11. 
808

 Říhovský 1983, Taf. 5/72. 
809

 Essen 1985, Taf, 5/82. 
810

 Říhovský 1979, Taf. 21/387 (a feje nem díszített). 
811

 Říhovský 1979, Taf. 22/407. 
812

 Vinski-Gasparini 1973, Tab. 74/6. 
813

 Bernjakovič 1960, Taf. XIV/3. 
814

 Essen 1985, Taf. 5/89. 
815

 Říhovský 1979, Taf. 18/327. 
816

 Mozsolics 1973, Taf. 59/A8, A11, A12. 
817

 Novotná 1973, 29-37. 
818

 Říhovský 1983, 24. 
819

 Novotná 1980a, 119-121. 
820

 Dietrich 2009, 100-103, Taf. II-III és a ciprusi tűk Kárpát-medencei katalógusa. Lásd a korábbi bibliográfiát 

is. 



106 

 

vízszintes bordás díszítés (b) és három részben kialakított fej (c). Mindhárom forma a késő 

bronzkor első fázisára keltezhető.
821

 V. Furmánek a díszített, gömbfejes példányokat a BzD 

fázishoz köti, amelyekhez tipológiailag közel állnak a kettős kúpos fejű tűk.
822

 Gyakran a két 

típust nem lehet megkülönböztetni egymástól és egyes darabok akár a HaA1 horizontot is 

megélik.
823

 Hasonlóan vélekedik L. Veliačik is, aki az egyenes szárú, gömbfejű vagy kettős 

kónikus fejű tűket a BzD-HaA1 fordulójára keltez.
824

 A gömbfej változatos kialakítási módja 

miatt azonban szűkebb időkorlátok meghatározására nem alkalmas, és a késő bronzkor korai 

és kései szakaszaiban egyaránt jelen van.
825

 

 A bányabükkihez hasonló (45. Tábla/41) kúpos fejű, bordázott nyakú tűket O. 

Kleemann jól keltezhető mellékletek alapján a HaA periódusra keltez.
826

 Hasonló 

megállapításra jut J. Říhovský is, aki egy jellegzetes kései urnamezős típusnak nevezi. A 

típusokon belüli fejlődés alapján a késő bronzkor és a korai Hallstatt kor közé lehet sorolni.
827

 

A bányabükkihez hasonló darabokat a bordázott fejű tűk csoportjába is sorolnak, amelyek 

már a BzD megjelennek, de főleg a HaA1 horizontra jellemzőek.
828

 Hasonló de nem tökéletes 

analógiákkal találkozunk Velemszentviden.
829

  

 A bunkós fejű tűk csoportjába sorolható véleményünk szerint a dipsei átlyukasztott 

és díszített darab (63. Tábla/B1) és a mezőzáhi tű is (192. Tábla/5). Ez utóbbi véleményem 

szerint kissé karcsúbb formát mutat és nem annyira zömök, mint a dipsei, azonban általános 

körvonala alapján ide sorolható. Mindkettő esetében a nyak díszített, ahogy ez a típusra 

olyannyira jellemző,
830

 azonban a díszítésnek kronológiai értéke nincs.
831

 A számos analógia 

közül mindössze két velemszentvidi darab keltezhető pontosabban, más tárgyak alapján, a 

kései urnamezős korszakra. Általában az urnamezős periódus korai fázisaira jellemző és 

ritkán élik meg a kései fázisokat.
832

 P. König többnyire a tárgy használhatósságára tér ki, 

mivel eltérő vélemények születtek ezt illetően. Szerinte tű, mivel viselet tartozékaként 

használták. A mellettük előforduló leletek alapján keltezése eléggé szoros, azaz a BzD-HaA1 
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 Říhovský 1983, Taf. 26/641-643. 
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 Foltiny 1955, 52-53. 
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 Říhovský 1983, 36. 
832

 Veliačik 1983, 71-72; Novotná 1980a, 141-142; Říhovský 1983, 36; zu Erbach 1989, 120-137; Weihs 2004, 

66-68. 
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periódusra tehető.
833

 Hasonló darabot számos lelőhelyről ismerünk. Főleg a dipsei tű 

párhuzamaiként a Dunántúlról megemlíthetjük a keszthelyi, velemszentvidi és nyugat 

magyarországi darabokat,
834

 a Csongrád megyei Doboz együttes tűit.
835

 Morvaországból és a 

Kelet Alpi vidékről a nagyon sok analógia közül mindössze néhány közeli darabot nevezünk 

meg: Domamyslice, Křepice, Luleč, Rousínov, Slavkov, Maiersch, Thunau am Kamp, 

Moravičany, Unterradl és Bécsben előkerült tűket,
836

 valamint észak Horvátországból 

Sisakról, Staro Petrovo Seloról, Lovasról és Jarugeról feltárt tűket.
837

 

 Nagysinken előkerült három tekercs végű, S szárú tű is (209. Tábla/85-87), amelyek 

Közép-Európai eredetre utalnak és T. Soroceanu a HaA datál.
838

 J. Říhovský Blučináról említ 

egy a nagysinkihez hasonló S szárú példányt, amit a Blučina horizontra (Felőr-Domahida 

horizont) keltez, azonban a romániai példányok a HaA1-ben is előkerültek.
839

  

 A marosfelfalusi masszív, kerek metszetű rudat (86. Tábla/76) a szegfejű tűk 

csoportjába soroltuk, annak ellenére, hogy az analóg darabokhoz képest jóval vastagabb, 

zömökebb formát mutat. Valószínű, hogy a tárgyat nem használták tűként, azonban a tárgy 

felső felének, lapos, korongos kialakítása a szegfejű tűket juttatja eszünkbe. A hasonló 

daraboknak kevés kronológiai értéke van, legtöbbször a mellettük jelentkező tárgyak alapján 

keltezik.
840

 Emiatt a jelen darabot is a marosfelfalusi kincs többi tárgya alapján keltezhetjük a 

HaA periódusra. Egy hasonló zömök példányt a velemszentvidi erődített településről is 

sikerült feltárni.
841

  

 A nádaspapfalvihoz hasonló korongos fejű tűket (216. Tábla/23) Morvaországban 

találni, amelyeket a Drslavice I kincsegyüttes összetétele alapján a J. Říhovský a Kisapáti-

Lengyeltóti horizontra keltez.
842

 A nádaspapfalvi tű is, a mellette előforduló tárgyak alapján, 

ugyanazt a periódust támasztja alá.
843

 A mezőbándi korongos fejű tűnek (174. Tábla/12) a 

kronológiai helyét ugyancsak a kincsegyüttes többi tárgya biztosítja.  

                                                 
833

 König 2004, 67-68. A marosfelfalusi darabot is ide sorolja, azonban ez egy másik típus képviselője. 
834

 Říhovský 1983, Taf. 13/282-283 (Keszthely); Říhovský 1983, Taf. 13/284-304, Taf. 14/305-338, Taf. 

15/339-344 (Velemszentvid); Říhovský 1983, Taf. 15/345 (Nyugat Magyarország). 
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 Szathmári 1991, 6. Ábra/1-6. 
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 Říhovský 1979, Taf. 46/1099 (Domamyslice); Říhovský 1979, Taf. 46/1104 (Křepice); Říhovský 1979, Taf. 
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1979, Taf. 47/1141 (Maiersch); Říhovský 1979, Taf. 47/1146 (Thunau am Kamp); Říhovský 1979, Taf. 47/1114 

(Moravičany); Říhovský 1979, Taf. 47/1148 (Unterradl); Říhovský 1979, Taf. 47/1150 (Wien). 
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 Vinski-Gasparini 1973, Tab. 26/10 (Sisak); Vinski-Gasparini 1973, Tab. 26/14 (Staro Petrovo Selo); Vinski-

Gasparini 1973, Tab. 26/15 (Lovas); Vinski-Gasparini 1973, Tab. 26/16 (Jaruge). 
838

 Soroceanu 1996, 268. 
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 Říhovský 1979, 73/309, Taf. 17/309; Říhovský 1983, 15. Lásd még Rusu1972a, 289. 
840

 Říhovský 1983, 14. 
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 Říhovský 1983, Taf. 5/56. 
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 Říhovský 1979, 95. 
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 Sajnos a homoródalmási I kincslelet lapát fejű vagy evezős fejű tűjéhez (67. Tábla/19) 

hasonló darabot nem sikerült találni. Időrendi helyét azonban a mellette jelentkező erdélyi 

típusú tokos balták, a nyélnyújtványos sarlók és a rovátkás karperecek jelzik. Az árkosi kincs 

egyik tárgya (3. Tábla/6) hasonló, de kónikus, végződést mutat, annak ellenére, hogy a 

szakirodalom az egyszerű vésők csoportjába sorolta. Mindkettő esetében a poncoló szerepe is 

felmerül, azonban vékony, törékeny kiképzésük miatt nehezen elképzelhető, hogy akár 

bronzlemezek megmunkálására is alkalmasak lettek volna.
844

 Töredezettségük miatt a Dipsén 

(63. Tábla/A18), Mezőbándon (174. Tábla/11), Mezőzáhon (192. Tábla/1, 3-4), Nagysinken 

(204. Tábla/21) előkerült tűket, vagy a nagysinki darabot (204. Tábla/15) tipológiailag nem 

lehet pontosabban meghatározni.  

 

2.12. Fibulák 

 Bader Tibor 1983-ban megjelent kötete kimerítően tárgyalja a Romániában előkerült 

fibulák kérdéskörét, a korábban megjelent európai és hazai szakirodalom teljes felvázolásával 

és az analógiák kimerítő megnevezésével.
845

 A típusait a fibula testének kiképzése alapján 

nevezi meg. Kutatástörténeti szempontból ezt az időpontot követően megjelent munkák sem 

szolgáltatnak újszerűen kidolgozott tipológiai rendszereket. Az erdélyi fibulák egy bizonyos 

tipológiai korlátozottságot is mutatnak, hasonló típusokat mindössze egy aránylag szűk 

területen fedezhetünk fel, ugyanakkor időrendi helyzetük is jól körvonalazható. 

 Közép-Erdély területéről mindössze a HaA periódusból katalogizálhattunk néhány ép 

vagy töredékes példányt, a megelőző BzD fázisból teljes mértékben hiányoznak. Emiatt 

kronológiai besorolásuk szűk keretek között mozog, és csakis a környező területek tárgyaival 

összehasonlítva értelmezhetőek. Hasonló helyzet körvonalazódott a Kárpát-medencében is, 

ahol a HaA fázis előtt nem jelentkeznek depókban, viszont a Kárpát-medence észak-nyugati 

részében és Ausztria észak-keleti sarkában BzD sírokban már jelen vannak.
846

 

 Összesen 31 fibulát említhetünk meg, amelyből csakis a marosfelfalusi paszományos 

fibula maradt meg épen, az összes többi töredékes. Leszámítva a Brassó megyei nagysinki és 

                                                 
844

 A poncolás, trébelés és a bronzlemezek díszítését illetően lásd Rezi 2013. 
845

 Az európai szakirodalomból megemlítek néhány fontosabb címet: Hampel 1896, 130-138; Pulszky 1897, 

162-167; Márton 1911, 329-352; Beltz 1913; Filip 1937, 111-154 (tekercses fibula); Sprockhoff 1938, 205-233 

(kengyellemezes fibula); Kleemann 1942, 123-131 (kengyellemezes fibula); Mozsolics 1950, 29-39; Foltiny 

1955, 37-42; Müller-Karpe 1959, 107-108; Paulík 1959, 328-362 (tekercses fibula); Bernjakovič 1960, 342; 

Patay 1964, 7-23; Alexander 1965, 7-23 (szeműveges fibula); Novotná 1970a, 57-60; Podborský 1970, 122-127; 

Vinski-Gasparini 1973, 112-125; Betzler 1974; Kilian 1975. A hazai szakirodalom részletes munkái közül: 

Petrescu-Dîmbovița 1960b,431- 440; Rusu 1965, 199-204; Bader 1970a, 209-219, Fig. 2 tipológiai tábla, Fig. 3 

szóródási térkép. Lásd a típus katalógusát is, 219-223; Bader 1971, 63-71, Abb. 2 tipológiai tábla. 
846

 Pabst 2014, 83-84. 
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a Maros megyei radnóti kincseket, a kutatott terület összes többi fibulája a Maros vonalától 

északra helyezkedik el. Annak ellenére, hogy a töredékek száma nem elhanyagolandó, a 

depónkénti előfordulásuk szórványos, hiszen mindössze 5 együttesben vannak jelen, ezek 

közül is kimagasló számban a marosfelfalusi és a radnóti együttesekben.  

 Tipológiai szempontból a figyelemmel kísért terület fibulái eléggé monoton képet 

nyújtanak. A Bohdalice kengyellemezes típusba a nagysinki (204. Tábla/16) és a 

bányabükki II (46. Tábla/52) darabok sorolhatóak. Az egyedüli ép (85. Tábla/63a-b) példány 

a paszományos típus marosfelfalusi variánsának egyetlen darabját képviseli. A Rimavská 

Sabota típusba sorolhatóak a nagysinki (204. Tábla/17) és a radnóti (220. Tábla/36-39, 221. 

Tábla/62-63) töredékek, a szemüveges Santa Lucia típusba két marosfelfalusi töredék (86. 

Tábla/64, 66) és a radnóti depó legszebb fibula töredéke
847

 (219. Tábla/28a-b) sorolható. 

Töredezettségük miatt tipológiailag nem körvonalazhatóak a marosfelfalusi (86. Tábla/65, 

67-75),
848

 a dipsei (62. Tábla/B18-19, 22) és a radnóti (221. Tábla/52-54, 56-57)
849

 darabok.  

 A szakirodalom egyetért abban, hogy a Bohdalice típust egy korai urnamezős 

időszakra, vagy a BzD-HaA fordulójára lehet keltezni. Ezt a keltezést a hamvasztásos sírok 

és a leletegyüttesek egyaránt alátámasztják.
850

 A nagysinki és a bányabükki II depók tárgyai a 

HaA periódust támasztják alá, annak ellenére, hogy az együttesekben korábbi típusok is 

előfordulnak. A keskeny, hosszas hátú és kisméretű spirálrugó korábbinak, a széles hátú és 

nagyméretű rugós variáns pedig későbbinek tekinthető.
851

 A BzD-HaA keltezhető darabok 

díszítése nem köthető kronológiai korlátokhoz.
852

 Az erdélyi darabok a szóródási terület 

legdél-keletibb példányai, többségük a HaA1keltezhető. A típus elsődleges sűrűsödési régiója 

dél-nyugat Szlovákia, Morvaország és Alsó-Ausztria, legfőképpen a Piliny és a Lausitzeri 

kultúra szállásterületein,
853

 azonban elszórtan a Germán-alföld északi részein is előfordulnak 

ugyanazon periódusban.
854

 

                                                 
847

 Bader T. a Haslau-Regelsbrunn típusba sorolja (Bader 1983, 61/104), azonban véleményem, hogy a legszebb 

radnóti fibulatöredék szinte tökéletes analógiáját a mezőbándi szórvány fibulánál találjuk (Bader 1983, Taf. 

11/87), azonban mindössze az egyik tekercse, a tűje és a rugója maradt meg. 
848

 Bader T. mindössze három tipológiailag nem besorolható darabot említ (Bader 1983, Taf. 39/424-426), 

azonban véleményünk, hogy több olyan bronzrúdat is ide sorolhatunk be, amelyek kivitelezésükben és 

metszetükben hasonlóságot mutatnak a szemüveges fibulákkal, ugyanakkor hosszúságuk miatt kevésbé 

valószínű, hogy karperectöredékek lennének. Rongálási módjuk is a fibulákra emlékeztet, lásd az 5. Fejezetet. 
849

 A meghatározatlan töredékek csoportjába soroltunk két radnóti darabot is, amelyeket Bader T. a Haslau-

Regelsbrunn típusba sorolt (Bader 1983, Taf. 14/105-106), azonban rongálásuk olyannyira intenzív, hogy egy 

ilyen jellegű formai leszűkítés nem lehetséges. 
850

 Bader 1983, 37-38; Soroceanu 1996, 271. 
851

 Reich 1991, 64-66. 
852

 Říhovský 1993, 31-34. 
853

 Novotná 2001, 25-26. 
854

 Gedl 2004b, 22. 
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 A marosfelfalusi ép fibulát a szakirodalom a paszományos típus C csoportjába sorolja. 

Egyedi példányként jelentkezik. Hasonló darabokat Bader T. Stupava-Stomfaról, Kurdról, 

Velemről, Lazyról, Matejovceről és Mačkovacról említ. A más leletegyüttesekben előforduló 

tárgyak alapján a HaA1-B1 időintervallumra keltezi a C csoport fibuláit. A marosfelfalusi 

kincs zártsága és a fibula mellett jelentkező tárgyak a HaA1 keltezést támasztja alá.
855

  

 A Rimavská Sabota típus a paszományos fibulák A csoportját képviseli. Biztosan 

csakis a nagysinki darabot lehet ide sorolni,
856

 és nagy valószínűséggel a hat radnóti 

töredéket. Ez utóbbiak pontos tipológiai besorolása kérdéses. A nagysinki darab a 

paszományos fibulák legegyszerűbb formáját képviseli (A1 variáns), mérete kicsi. Hasonló 

darabokat a dunántúli Jászkarajenőn, Kisapátin, Kurdon és Lengyeltótin találni,
857

 az erdélyi 

darabok a típus legkeletibb képviselői.
858

 A Közép-Balkánon is csupán az A típus jelentkezik, 

legnagyobb sűrűsödést a HaA1 mutatnak.
859

 A Kurdi példányok oldalukon általában két-két 

spirállal és néhány csüngővel rendelkeznek, valamint egy kisebb vezértekerccsel. A későbbi 

gyermelyi darabok pedig egy nagyobb vezérspirált tartalmaznak. Az erdélyi fibulákat 

legjobban a Kurdi horizontba lehet datálni.
860

 A lengyeltóti fibula kapcsán, amely tökéletes 

analógiája a nagysinkinek, B. Wanzek a HaA1-A2 keltezést javasolja.
861

 Kemenczei T. a 

Tatabánya-Bánhidai leletegyüttes spirálkorongos testű, paszományos fibuláját a hat darab 

oldaltekercse és a hosszú spirálrugója alapján a HaB1 fázissal párhuzamosítja. Legkorábbiak 

a négy oldalkorongosak, amelyek a HaA1 jelennek meg, azonban a HaA2-ben válik 

általánossá a hat illetve nyolc oldaltekercses változat. A legfiatalabb típusok a nyolc 

oldalkorongos és hosszú rugójú fibulák.
862

 Sajnos sem a dipsei sem a nagysinki töredékek 

esetében az oldaltekercsek pontos száma már nem meghatározható.  

 A Santa Lucia típus a szemüveges fibulák egyszerűbb variánsát képviseli, a tekercsek 

között jelentkező nyolcas kialakítás nélkül. A marosfelfalusi két darabot, illetve a Fehér 

megyei Zalatnán előkerült példányt Bader T. a legkorábbi szemüveges fibuláknak nevezi és a 

HaA1 keltezi. Erdélyben később is megjelenik a forma, a HaD periódusban, azonban 
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 Bader 1983, 54-55. 
856

 Bader T. ide sorol még 3 dipsei (Bader 1983, Taf.8/43-45) töredéket, azonban rongálási szintjük miatt ez 

nehezen megállapítható. 
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 Bader 1983, 50. 
858

 Soroceanu 1996, 268. 
859

 Vasić 1999, 25-26. 
860

 Mozsolics 1985, 68-70. 
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 Wanzek 1992, 259-260, Liste 1 tekercses fibulák listájával. 
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 Kemenczei 1983, 65-66. 
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kulturálisan már a szkíta közösségekhez köthetőek.
863

 A legkorábbi magyarországi példányok 

a Gyermely szakaszban jelentkeznek (HaA2),
864

 Morvaországban a teljes urnamezős 

periódusban jelen vannak,
865

 a Közép-Balkánon a legkorábbiak a HaA1-B1 időintervallumot 

ölelik fel.
866

 A tekercses fibula után a legelterjedtebb típus, nagy területi szóródásban és a 

leghosszabb életű.
867

 Egy bizonyos sűrűsödést Csehország nyugati részében lehet kimutatni, 

ahonnan R. Vasić az erdélyi darabokat is eredezteti.
868

 

 

2.13. Kis ékszerek  

2.13.1. Csüngők  

 A csüngők kategóriájában ismételten nagy eltérést lehet megfigyelni a két periódus 

között. Míg a BzD mindössze 1 tulajdonképpeni csüngőt említhetünk Alsójáráról (1. Tábla/6) 

és egy öntőforma töredéket Höltövényről (24. Tábla/4a), addig a HaA fázis csüngői elérik a 

160 példányszámot. Ez a nagy szám mindenekelőtt a kolozsgyulai együttesnek köszönhető, 

amely 129 csüngőt tartalmaz (72. Tábla/2-7),
869

 de ugyanakkor Cegőtelkéről 1 (49. 

Tábla/41), Dipséről 6 (63. Tábla/A1-6), Küküllővárról 1 (75. Tábla/15), Nádaspapfalváról 3 

(216. Tábla/28-30), Mikházáról 1 (199. Tábla/77), Mezőbándról 7 (174. Tábla/17-23), 

Nagysinkről 3 (204. Tábla/18-19, 22) és Radnótról 9 (220. Tábla/29-35; 221. Tábla/58, 66) 

darab látott napvilágot. Többnyire épen kerültek elő, hiszen a 161 darabból csupán 45 

töredékes. Azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az ékszerek legtöbbször egy 

összetett szerkezetű tárgy részei és a néhány ép darabocska nagy valószínűséggel egy 

nagyobb, töredékes tárgyra is utalhat.  

 Nagy tipológiai változatosságot mutatnak. Az egyetlen konkrét csüngő a BzD 

periódusból Alsójáráról származik, és a háromszög alakú csüngők csoportjába sorolható. 

Közeli formákat BzD kontextusból, az opályi és a felsődobzsai II együttesekből,
870

 valamint a 
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 Bader 1983, 59-60. A kései (HaC-HaD1) kelet-Alpi szeműveges fibulák kapcsolatrendszereit illetően lásd 

Pabst 2010. 
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 Mozsolics 1985, 70-71. 
865

 Říhovský 1993, 69-72. 
866

 Vasić 1999, 29-30 (jó analógiákat a Suchdol típusban találni, a Santa Lucia típus jóval későbbi, R. Vasić az 

Kr.e. 8. századra keltezi ez utóbbi formát). 
867

 Veliačik 1983, 55-61. 
868

 Vasić 1999, 30. 
869

 Sajnos Roska M., a kincslelet első közlője, nem említi egyetlen munkájában sem a csüngők számára 

vonatkozó pontos adatokat (Roska 1942a, 131-132/226; Roska 1943). Kacsó K. 1997-ben, az Erdélyi 

Történelmi Múzeum leltárkönyve alapján, már csak 113 darab áttört szív alakú csüngőt tudott beazonosítani, 16 

darabot nem sikerült megtalálni. 2007-ben a jelen dolgozat anyaggyűjtése során mindössze 111 csüngőt és 117 

spirálgörgőt sikerült megszámlálnunk. A bronzöv töredékek pontos raktározási helyét sem lehetett 

megállapítani. 
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 Mozsolics 1973, Taf. 18/4, 6-7 (Opályi); Mozsolics 1973, Taf, 47/20 (Felsodobzsa II). 
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HaA keltezhető drslavicei I depóból is megemlíthetünk.
871

 Kacsó K. az árpádi típusú csüngők 

egyszerű formájába sorolja, keltezését pedig a fent említett együttesek biztosítják. A BzD 

korábbi példányokat nem ismerünk.
872

 

 Cegőtelkéről származik az egyetlen szív alakban végződő csüngő. A kincslelet 

közlője vagy egy kereszt alakú, vagy egy félhold alakú csüngő elméleti rekonstrukcióját 

kísérelte meg. Az első típus esetében egy BzD, míg a második típus esetében egy HaA1 

keltezést javasol.
873

 A cegőtelki forma legközelebbi analógiáit a magyarországi Ercsi és 

Tolnanémedi együttesekben találni, amelyeknek azonban keltezése sokkal korábbi.
874

 A 

BzD-HaA periódusból nem sikerült közeli formát találni.  

 Nagyméretű, horgony alakú csüngők Dipsén (63. Tábla/A4-6) és Mikházán 

kerültek elő. Ez a típus a HaA kincsegyütteseket jellemzi
875

 és a Tisza felső szakaszán a Gáva 

kultúra megjelenéséig használatban van. Hasonló formákat Fényen, Csomaközön, 

Kiskolcson,
876

 Penészleken,
877

 Frinkfalván (Frâncenii de Piatră), Felsőmarosújváron
878

, 

Szlovákiában Podgorjany együttesben,
879

 Magyarországon Regölyön és Tákoson,
880

 

Kárpátalján a korábbi Podgorjany II és a Kolodnoe I kincsekben találni.
881

 

 Áttört szív alakú csüngőket Dipséről (63. Tábla/A1-2), Kolozsgyuláról (72. Tábla/2-

7) és Mezőbándról (174. Tábla/20) említhetünk. Tipo-kronológiai vetületeit többszörösen 

érintette a szakirodalom. Erdélyre vonatkozóan Kacsó K. nevét kell megemlítenünk, aki 

ismételten elemezte a típust. A nyugat erdélyi fémműves központok termékeinek tekintette a 

Késő Bronz 2-vel (BzD) kezdődően, majd a következő fejlődési szakaszban távoli területekre 

is eljutnak.
882

 A legkorábbi darabok a későhalomsíros Čaka (Cseke) kultúra dél-nyugat 

szlovákiai halomsírjaiban kerültek elő.
883

 Legnagyobb sűrűsödést az Erdélytől nyugatra és 

észak-nyugatra eső területeken mutatnak, ahol az Igric és Csaholy közösségekkel lehet 

                                                 
871

 Říhovský 1972, Taf. 34/35. 
872

 Kacsó 1995a, 95-96. Lásd még Jankovits 2010, 52. 
873

 Marinescu 1979b, 41. 
874

 Mozsolics 1967, Taf. 2 (Ercsi); Mozsolics 1967, Taf. 24/17-19 (Tolnanémedi). 
875

 Ciugudean et al. 2006a, 41. 
876

 Bader 1978, Pl. XC/17 (Fényen); Bader 1978, Pl. LXIV/19 (Csomaköz); Bader 1978, Pl. XLVI/1 (Kiskolcs). 
877

 Mozsolics 1973, Taf. 77/9. 
878

 Petrescu-Dîmbovița 1977, Pl. 143/18 (Frinkfalva); Petrescu-Dîmbovița 1977, Pl. 269/1-13 

(Felsőmarosújvár). 
879

 Bernjakovič 1960, Taf. XV/4, 10. 
880

 Mozsolics 1985, Taf. 30/1 (Regöly); Mozsolics 1985, Taf. 211/11-12 (Tákos). 
881

 Kobal’ 2000, Taf. 2/30-37, 39-40 (Podgorjany II); Kobal’ 2000, Taf. 4/A3-4 (Kolodnoe I). Az ukrán 

analógiák, amelyek a zárt együtteseken belül jellegzetes Koszideri típusú anyag mellett kerültek elő, feltételezik, 

hogy legkorábban ez a forma a BzB periódusban jelenik meg a Tisza felső szakaszán és ott fejlődik tovább a 

HaB1 szakaszig. A mikházi és dipsei darabok egyértelműen egy karcsúbb kivitelezésű típusra utalnak, ezáltal 

későbbiek mint az ukrán hasonmások. 
882

 Kacsó 1995a, 100-101, Liste 4; Kacsó 2009b, 168. Lásd a korábbi szóródási jegyzék kibővítését is. 
883

 Kemenczei 1991b, 40-42. 



113 

 

kapcsolatba hozni,
884

 azonban a HaA fázisban olyan távoli területekre is eljutnak, mint kelet 

Ausztria, Csehország, Szilézia, Szászország, Bajorország és Baden-Württemberg.
885

  

 Egyszerű, félhold alakú csüngőt Höltövényen egy öntőforma három csüngő 

öntésére, valamint Mezőbándon (174. Tábla/17-19, 21-23) regisztrálhattunk. Ennek a 

típusnak a kora megegyezik az előbbi ékszer típuséval. Formai előzményük a középső és 

késő bronzkori szív alakú csüngők voltak.
886

 

 Homokóra alakú csüngő mindössze egy darab került elő, Dipséről (63. Tábla/A3). 

Ezen kívül Közép-Erdélyben Felsőpodságán és Felsőmarosújváron látott napvilágot,
887

 nagy 

számban viszont nyugat és észak-nyugat Erdélyben és a Tisza felső szakaszán lett elásva. 

Kacsó K. összesen 65 lelőhelyet említ.
888

 A dipsei példány töredékes, emiatt a függesztőfül 

alapján történő tipologizálás nem lehetséges. A széleivel párhuzamosan végigfutó bordázás 

egy szokványos díszítés a típus esetében. Időrendi helyét a BzD-HaA periódusokra teszik, a 

legkorábbi példányok a Kárpát-medence keleti felében jelennek meg.
889

 A szlovákiai 

példányok a Čaka kultúrához köthetőek és a korai és idős urnamezős periódusra 

keltezhetőek.
890

 

 Kúpos közepű gombot, közepén vízszintes bordázattal és kis bütyökben végződő 

csúccsal Küküllővárról (75. Tábla/15) és Radnótról (220. Tábla/29) említhetünk. Ugyanakkor 

kiképzése és mérete alapján ide sorolhatjuk a második radnóti nagyméretű korongot is (220. 

Tábla/30), ami nagy valószínűséggel, hasonló szerepet tölthetett be. A kónikus, bütyökben 

végződő gomb a Körösök vidékére jellemző,
891

 és olyan együttesekben kap helyet, mint 

Árpádi, Nagyvárad IV, Robogány, Bályok, Mezőbikács, Ottomány. Közép-Erdélyben is 

megjelenik Déván, Felsőpodságán és Ispanlakán, a Bánságban Aradon, Cornuţelen és 

Pécskán.
892

 Ha alacsonyabb számban is, de az Igric közösségek barlangi deponálásaiban is 

előfordulnak.
893

 Kemenczei T. egy északi eredetet valószínűsít, ahonnan a Piliny kultúra 

leleteibe, a Tisza vidékére és Erdélybe is eljut. A leletek alapján azonban nem lehet 

megállapítani, hogy pontosan melyik mikro régióban jelent meg először.
894

 Bader T. két 
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alapvető típust különít el: az egyszerű, konkáv vagy korong testű, sima felületű, belsejükben 

füllel ellátott példányokat és a kónikus, vízszintesen bordázott felülettel és a hátán egy 

egyenes füllel.
895

 A küküllővári és az első radnóti darabot az második típusba, míg a második 

radnóti korongot az első típusba sorolhatjuk. Ezen darabokat a kelet- magyarországi-erdélyi 

fémműves központok termékeinek tekintik.
896

 A BzD korszak kezdetén nagy számban 

jelentkeznek és a következő időszakban is használatban vannak, amikor nem annyira 

bordázottak.
897

 A típus kifutási ideje tehát a BzD-HaA.
898

 Ezt követően nem jelentkeznek a 

bronzkincsekben.  

 Átlyukasztott kereszt alakú csüngő, hajlított tagokkal és vastag lemezből, Radnótról 

(220. Tábla/31-33; 221. Tábla/66) került elő. Közeli analógiákat nem sikerült találni. 

Mindössze a BzD keltezhető moldvai Băleni depóban kerültek elő hasonló darabok.
899

 

 Két darab kúp alakú csüngőt említhetünk Nagysinkről (204. Tábla/18-19). 

Kronológiailag jól körvonalazható tárgyak. A többnyire Kárpát-medencei analógiák a BzD-

HaA időrendi besorolást mutatják.
900

 Rendeltetésüket illetően a csüngő szerepét tartják 

valószínűnek,
901

 azonban a sisakdísz lehetősége is felmerült.
902

 

 Láncszerűen kialakított csüngő 3 töredéke Nádaspapfalváról és 12 karikából álló 

lánc töredéke Radnótról (221. Tábla/60) került elő. Kimondott lánc szerepét betöltő típusról 

van szó és nem tévesztendő össze a különböző nagyságú karikákból és karperecekből 

kialakított láncokkal. A lánc többnyire Erdély nyugati és észak-nyugati területein elterjedt 

tárgytípus, amely több együttesben fordul elő, kisebb vagy nagyobb töredékekben. Kacsó K. 

a hasonló láncokat a magyargoroszlói típusú csüngőkhöz rendelte.
903

 A típusnak a csüngőit és 

a központi elosztó elemet rendszerint egyszerű láncsor fogja össze. Hasonló töredékek, 

váltakozó számú láncszemekkel, Magyargoroszlón, Érköbölkúton, Felsőmarosújváron,
904

 a 

tibolddaróci és a kemecsei I
905

 együttesekben kerültek elő. Az analógiák és a mellettük 

előforduló bronzok alapján e láncszerűen kialakított csüngőknek a gyártása már a BzD 
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fázisban megkezdődött és a HaA is folytatódott. Ilyen szempontból datálási értékük 

alacsony.
906

 

 Egy szemüveges csüngő a radnóti (220. Tábla/34) együttesből került elő. Két nem 

teljesen megfelelő, de hasonló darabok a domahidai II
907

 és a lengyeltóti II
908

 depóban kaptak 

helyet. Formailag közelebbi darabok, bonyolultabb láncok összeállítására, a Körösök vidéki 

együttesekben lettek elásva, Miskén.
909

 Egy nagyon közeli analógiát a kárpátaljai 

Medvedevcy II depóban találni, amit J. Kobal’ a Suskovo horizontra (HaA2) keltezett.
910

  

 Két Nagysinken (204. Tábla/22) és Radnóton (220. Tábla/35) előkerült tárgyat az un. 

lándzsa alakú csüngők csoportjába sorolhatjuk. A magyar Alföldön, Horvátországban, 

Vajdaságban, Erdélyben és Szlovákiában kerültek elő, szórványosan Oroszországban, 

Olaszországban és Közép-Németországban. A legkorábbi darabot a BzC lehet datálni 

(Kolodnoje kincsegyüttes), a legtöbb azonban a HaA1 látott napvilágot, amikor a 

paszományos fibula egyik közkedvelt kiegészítő eleme.
911

 Későbbi darabok akár a Gyermely 

horizontot,
912

 vagy a HaB1 periódust is megérik, ezért kronológiai értékük nem mérvadó.
913

 

Habár alapvető rendeltetésük ugyanaz, nem tekinthetőek kizárólagos fibula tartozékoknak, 

hiszen a HaA periódusban a gazdag csüngő díszeken is előfordulnak, ahogy azt a 

Zalaszentmihály-Pötréte együttes tárgyai is mutatják.
914

 Közép Európa nyugati felében 

gyakran folyókban és vizes környezetben, Kelet Európában depókban és sírokban kerülnek 

elő. Kronológiai értékük alacsony, mivel nem lehet kizárólagosan csak a paszományos 

fibulához rendelni.
915

 

 

2.13.2. Spirálgörgők 

 A kutatott területen a fibulák és övek mellett a spirálgörgők szintén egy kizárólagos 

HaA ékszerként jelentkeznek, ugyanis a BzD kincsekből teljes mértékben hiányoznak. A 

második fejlődési szakaszban 145 darab látott napvilágot, azonban depónkénti előfordulásuk 

alacsonynak nevezhető, hiszen mindössze négy depóban kaptak helyet. Ezek közül is 

messzemenően kimagaslik a kolozsgyulai kincs a 133 példánnyal (72. Tábla/8), majd ezt 
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követi a mezőbándi 10 (174. Tábla/1-10), a radnóti (221. Tábla/61) és az alcinai (39. Tábla/8) 

1-1 darab.
916

  

 Az ilyen jellegű eltérés a két periódus között a szűk kutatott terület egyik 

jellegzetessége, ugyanis a nyugati és észak-nyugati szomszédos területeken már korábban is 

megjelenik ez a forma. Formájuk és metszetük alapján több típust lehet megkülönböztetni, 

azonban kronológiailag nem mérvadóak. A későbbi fázisokban is szinte változatlan formában 

fordulnak elő.
917

 A környező területeken már a BzA2 horizontban is megjelennek, ahogy azt 

a kárpátaljai D’jakovo V kincs mutatja,
918

 majd később a Koszideri Podgorjany II,
919

 

valamint a szlovákiai Spišský-Štvrtok-„Myša Hurka” 9/68 és 47 objektumok depói, Barca, 

Hodejov kincsek,
920

 a magyarországi Szomód, Vörösmart, Abda, Kölesd, Dunaújváros-

Kosziderpadlás I, Budapest-Rákospalota, Alsónémedi,
921

 Ócsa, „Dunántúl”
922

 kincsek, az 

észak-kelet németországi Stolzenburg, Stecklin együttesek,
923

 majd a BzC-D periódus 

szlovákiai Draţini és Zvolen-Pustý hradi,
924

 magyarországi Borsodgeszt, Abaújszántó, 

Felsődobsza, Kisgyőr és Gégény együttesei,
925

 majd a HaA1 fázis Tállya, Pátroha, Debrecen 

I és Nyírlugos együttesek mutatják.
926

 Erdély közvetlen szomszédságában, Máramarosban és 

a Körösök vidékén már a középső bronzkorban megjelennek, a szaploncai és a gyulavarsándi 

kincsekben,
927

 a BzD Felménesen,
928

 Pécskán,
929

 majd a HaA1 Karánszebesen, Kérgesen, 

Csoklovinán, Harón, Ottományon, Tasádfőn és Feketetótin is használják.
930

 Belső-Erdélyben 
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a HaA periódusban van használatban. A vizsgált terület depóin kívül Belső-Erdélyben a 

Fehér megyei Felsőmarosújváron, Ispánlakán
931

 és Felsőpodságán
932

 kerültek még 

napvilágra. Amint láthattuk Erdélyben a HaA periódus előtt nem jelentkeznek a kincsek 

felépítésében, ugyanakkor a HaB1 sem találni hasonló típust. A Felső-Tisza vidékéről 

említhetünk meg két kései példányt, Karcagról és Nagyhalászról, amelyeket a 

Hajdúböszörményi horizontra kelteztek.
933

 A Kárpátokon kívüli területeken a Băleni, Ulmi és 

Sacoți kincsben, HaB3 horizontból a Ghidici és Hunia együttesekben, valamint a HaD a 

Drencova kincsben kerültek elő.
934

 Mindenképpen a spirálgörgők észak-kelet Magyarország 

és nyugat Románia területeire jellemzőek és az itteni BzD-HaA kori Piliny, Berkesz, Csaholy 

és Igric közösségekkel hozhatók kapcsolatba.  

 M. Rusu és Bader T. többnyire a lószerszám rendeltetést tartották valószínűnek, 

azonban nem zárták ki a ruhadísz szerepet sem.
935

 Mások némi kapcsolatot véltek felfedezni 

a spirálgörgők, félhold alakú csüngők és a bronzövek között, mivel gyakran egymás mellett 

jelentkeznek. Ezért az övet kiegészítő dísz tartozékaként értelmezték.
936

 Újabban a nyakdísz 

szerepe is felmerült,
937

 amit az árpádi és a magyargoroszlói típusú csüngők, homokóra alakú 

csüngők, kerék alakú csüngők és félhold alakú csüngők egészítenek ki.
938

 Figyelemre méltó, 

hogy kortól függetlenül általában ékszerek mellett jelentkeznek. Mindössze a nagy 

raktárleletek felépítésében veszítik el ezt a jellegzetességet. A Kárpát-medence középső 

bronzkori sírjaiban is legtöbbször a spirálgörgő-hengeres csövecske vagy spirálgörgő-csüngő 

párosítások vannak jelen.
939

 Emiatt a nyakdísz szerepet tartjuk a legvalószínűbb 

rendeltetésnek. 

 

2.13.3. Gombok 

 A kutatott területről aránylag kevés gomb került elő, ahhoz képest, hogy a kor 

együtteseiben nagy számban fordulnak elő. A BzD periódusból mindössze 2 példányt 
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említhetünk meg a bethlenkörtvélyesi depóból (7. Tábla/20-21), illetve 1 öntőformát három 

gomb öntésére Höltövényről (24. Tábla/4b). A HaA már jóval nagyobb számban 

jelentkeznek, összesen 39 darabot, amelyből 25 töredékes: Dipséről 2 (63. Tábla/B4-5), 

Marosfelfaluról 1 (88. Tábla/90), Mezőbándról 24 (175. Tábla/24-46, 183. Tábla/ 49), 

Radnótról 11 (220. Tábla/40-50) és Alcináról 1. Ez utóbbi mára már nem beazonosítható. 

Általában a nagyméretű, összetett szerkezetű kincsekben fordulnak elő, a kisebb vagy átlag 

méretű depókra nem jellemző. Habár bizonyos együttesekben csak egy-egy darab került elő, 

a depónkénti számarányuk olykor elég magas. Előszeretettel ásnak el gombokat nagy 

számban a szomszédos területeken is.  

 Annak ellenére, hogy a bronzkor folyamán szokványos tárgynak nevezhető, és 

többnyire a BzD-HaA kincsekben dominálnak, kronológiai értékük alacsony.
940

 A két 

bethlenkörtvélyesi, a két dipsei és a radnóti (220. Tábla/40-49) darabokat a félgömb alakú, 

olykor lapított gombok csoportjába sorolhatjuk. Hasonló egyszerű, félgömb alakú kiképzésű, 

aránylag kisméretű gombokat a BzD kori csaholyi I, domahida II, bályoki, mezőbikácsi, 

nagyloznai,
941

 opályi, felsődobszai, feketetóti, szamosszéplaki, tornyosnémeti kincsekben,
942

 

a HaA kori szenterzsébeti, pécskai IV, ispánlaki II és felsőmarosújvári,
943

 püspökhatvani, 

vajdácskai
944

 kincsekben találni. A höltövényi öntőformában kialakítható gombok jó 

hasonlóságot mutatnak a bethlenkörtvélyesi gombokkal. A félgömb alakú test mellé ezek 

esetében egyenes szárú függesztőfül társul.  

 A mezőbándi depó összes gombja vékony lemezből készült, trébeléssel domborított, 

kisebb vagy nagyobb méretű és kétszeresen lyukasztott. Ennek a formának Mozsolics A. nem 

tulajdonít különösebb kronológiai értéket, mindössze a nagyméretű, olykor öntött 

példányokat tekinti későbbinek.
945

 Hasonló darabok a Koszider-kori Sándorházán,
946

 a BzD 

kori felsődobszai,
947

 pécskai II,
948

 sonkolyosi,
949

 a HaA kori karánsebesi, pécskai IV, 
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ispánlaki II, feketetóti, felsőmarosújvári,
950

 kurdi, palotabozsoki, debreceni I és nyírlugosi
951

 

leletekben találni. Úgy az egyszerű félgömb alakú, mint a kétszeresen átlyukasztott típus már 

nagyon ritkán, elszórtan jelentkezik a HaA követő korszakokban. Az erdélyi, magyarországi, 

kárpátaljai példányok többnyire nagyméretűek, ami a falerákra enged következtetni. A 

Kárpátalján is a Kriva-Lazy I-Suskovo I (BzD-HaA1-HaA2) horizontokban jelentkeznek.
952

 

Hasonló formák a Kárpát-medence keleti felében sűrűsödnek,
953

 de elszórtan a Kárpátoktól 

keletre eső településeken és temetőkben egyaránt előkerültek.
954

 

 A marosfelfalusi és egy radnóti (220. Tábla/50) példányt az átlyukasztott, szinte 

gyűrű alakú, két függesztőfüllel ellátott gombok csoportjába sorolhatunk. Mindkettőnek két-

két függesztőfüle van. Közeli analógiát Keszőhidegkúton és Esztergomon,
955

 valamint az 

Egyek-Berkesz közösségeknek tulajdonított oszlári településen
956

 sikerült találni.  

 A gombok pontos rendeltetésük bizonytalan, gyakran a ruhadísz és a lószerszám 

szerep fedi egymást. Mozsolics A. hasonló gombok használatát egy bőrövre felfüggesztve 

képzelte el.
957

 Hasonlóan vélekedett P. König is, aki a tárgyak bőrre való illesztését egy ár 

segítségével körvonalazta.
958

 J. Kobal’ a falerák és a gombok közti határt a méretük alapján 

határozta meg.
959

  

 

2.13.4. Karikák 

 Nem jellegzetes tárgyak. Több korszakra jellemzőek, ezért kronológiai értékük nincs. 

A BzC-D periódusból összesen 6 karikát említhetünk meg, Mezősolymosról 1 (33. Tábla/6), 

Magyarvistáról 2 töredékes és Marosgezséről 3 darabot (30. Tábla/1a). A HaA korszakban 

enyhén nagyobb a számuk, összesen 13 példányt sikerült katalogizálni, ebből 8 töredékes. 

Dipséről 4 (62. Tábla/B9; 63. Tábla/A10, 13, B13), Mezőbándról 4 (174. Tábla/13-16), 

Radnótról 2 (221. Tábla/58-59), Marosbogátról 1 (78. Tábla/30), Küküllővárról 1 (75. 

Tábla/14) és Apaújfaluról 1 darab (41. Tábla/12) látott napvilágot. Sajnos mára a 
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magyarvistai és a marosgezsei karikák elvesztek. Az utóbbiakról mindössze egy korábbi 

publikációra alapozhatunk.
960

  

 Metszetük alapján két csoportba lehet sorolni őket: az első csoportot a kerek metszetű 

példányok alkotják, mint a mezősolymosi, marosgezsei, dipsei, marosbogáti és a radnóti 

darabok. A második csoportba a négyszögű vagy rombikus metszetű karikákat sorolhatjuk, 

Apaújfaluról, Dipséről és Küküllővárról. Ki kell emelnünk a marosbogáti és a két dipsei (62. 

Tábla/B9; 63. Tábla/B13) csavart rúdból készült karikát, amelyeket H. Ciugudean a gyűrűk 

kategóriájába sorol.
961

 Mindhárom tárgy átmérője jóval alul marad a többihez képest. 

Leszámítva ezt a három darabot az összes többi karika sima és díszítetlen. Ebbe a kategóriába 

sorolhatjuk akár a két radnóti, vagy akár a két sima felületű dipsei karikát is. Gyakran nehéz 

meghúzni a pontos határt a karika és karperec között, ezáltal nehéz a rendeltetésüket 

meghatározni. A marosgezsei három karika kialakítása tökéletesen megegyezik a másik két 

karperecével, azonban átmérőjük jóval kisebb. Emiatt nem helyeztük a karperecek 

csoportjába. Hogy a marosgezsei darabok esetében mekkora bizonyossággal sorolhatóak a 

gyűrűk vagy gyerek karperecek sorába, továbbra is kérdéses marad. 

  

2.14. Bronzövek 

 A kutatott területen bronzöveket mindössze a HaA fázisból katalogizálhatunk. A 

BzC-D periódusból teljesen hiányoznak. Két alaptípust különíthetünk el: a keskeny, 

egyszerű díszítésű darabokat Mezőbándról (163-172. Tábla/75), illetve széles, gazdagon 

díszített példányokat Bányabükkről (46. Tábla/51), Dipséről (63. Tábla/C1), Kolozsgyuláról 

(72. Tábla/1a-b) és Marosfelfaluról (87. Tábla/79-86). 

 A díszítés hiánya, de főként a fokozott töredezettségük miatt különösebb jelentőség 

nélkül jelentkeznek a dipsei (63. Tábla/C2, 4, 9, 11), a kolozsgyulai, a marosfelfalusi (87. 

Tábla/78), a mezőbándi (172. Tábla/76-173/106; 181. Tábla/19; 183. Tábla/50, 52-53, 55, 57, 

62; 178. Tábla/77), a mikházi (199. Tábla/81-83) és a nádaspapfalvi (216. Tábla/24-27) 

darabok. 

 A 114 mezőbándi övtöredék közül 16 díszítetlen. Az összes darabot viszont egyetlen 

típusba lehet besorolni. A HaA annyira jellemző széles, nagyon gazdagon díszített övek 

Mezőbándon nem jelentkeznek. Az övek díszítése egy egységes képet nyújt: a lemezek szélét 

egy sor pontozott vagy ritkábban ferde vonalas poncolással díszítik. Az övek közepét egy 

kettős hullám motívum dominálja, amit különböző megoldásokkal, általában kettős-hármas-
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négyes ferde vonalas poncolással alakítanak ki. Ahol a hullám motívum kiszélesedik egy-két-

három trébelt díszítés jelentkezik, amelyeket egyszerű poncolt körsor kerít be.
962

 Az övvégek 

kampósan vannak kialakítva. A mezőbándi darabokat M. Rusu legkeskenyebb IIId 

variánsába sorolhatjuk.
963

 Hasonló körvonalat és egyszerű, egységes, az öv közepén 

jelentkező fő díszítőmotívummal rendelkező öveket korábbi példányokon lehet találni. 

Ezeket a példányokat a Sieding
964

 vagy a Sieding-Szeged típusú
965

 övek kategóriájába 

sorolhatjuk és a siedingi sírban előkerült vastagított nyakú tű alapján a BzB fázisra 

datáltak.
966

 Formailag nagyon közeli darabokat a csabrendeki, szeged-nagyszéksósi, tápéi, 

sármelléki, szentesi, tetétleni, siedingi, pitteni, chotini és a kriva rekai együttesekben és 

sírokban találni.
967

 A Debrecen-Fancsikáról származó övet a BzC datálták, és a HaA öveket 

megelőző átmeneti formaként értelmezték.
968

 Hasonló, sírokban feltárt példányokat, a késő 

halomsíros periódusra kelteztek. Az öveken jelentkező hasonló díszítés a tárgyak közötti 

szoros kapcsolatot mutatja, amely megkülönbözteti a széles, gazdagon díszített kései 

példányoktól. A keskeny övek azonban a kései darabok szerves előzményeit képviselik.
969

 A 

Hodejov I depó poncolással és trébeléssel díszített darabját V. Furmánek a Koszider 

horizontra datálja és a Piliny kultúrához rendeli.
970

 Későbbi kontextusban hasonló díszítést és 

keskeny öveket Erdélyben az enyedi, az ispánlaki II és felsőmarosújvári,
971

 a moldvai 

Gioseni és Dridu együttesekben,
972

 a magyarországi fancsikai, dobozi kincsekben is 

találhatunk.
973

 S. Hansen azzal érvel, hogy csakis a mezőbándi és enyedi övek alapján aligha 

lehet a szóban forgó depókat több mint egy fázissal későbbre datálni, mint a fentebb említett 
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sírokat. Szóródásuk nyugati részein előszeretettel sírokban, míg a keleti részeken többnyire 

depókban fordulnak elő.
974

  

 A többi díszített példány a széles övek kategóriájába sorolható. Mindegyik nagyon 

gazdagon dekorált. Különösen érvényes ez a dipsei és a kolozsgyulai töredékekre, 

amelyeknek teljes felülete poncolással díszített. A két depó övein jelentkező koncentrikus 

körök motívuma nagyon hasonlít egymáshoz, azzal a különbséggel, hogy az elsőnél 

spirálosan van kialakítva és egymással összekapcsolódnak. Hasonló darabokat 

Szenterzsébeten, Felsőmarosújváron, Ispánlakán, Robogányon, Pécskán, az Igric barlangban 

és Sonkolyoson találunk.
975

 A dipsei övön jelentkező egymásba futó S motívumnak nem 

ismeretesek tökéletes analógiái Erdély területén.
976

 Egymás után poncolt spirálos S 

motívumot Ispánlakán találni.
977

 Kialakításuk alapján az Ic variánsba sorolhatóak. A dipsei 

és kolozsgyulai darabokon megjelenő koncentrikus körök motívuma a Kárpát-medencei 

urnamezős periódusra jellemző.
978

 A széles lemezből készített, gazdagon díszített övek a 

Kárpát-medence keleti régióira jellemzőek. Ritkán és elszórtan Dél-Németországban és a 

Tirol vidékén is felbukkannak, ahol azonban nyélnyújtványos végük van.
979

 

 A dipsei és a kolozsgyulai övekkel összehasonlítva a marosfelfalusi övek díszítése, ha 

geometriailag bonyolultabbak is, nem annyira zsúfoltak. Poncolással díszítettek, amelyet 

számos és változó kivitelezésben többnyire geometriai motívumok kialakítására használtak. 

Megjelennek a poncolt, párhuzamos vonalak, ferde vonalak, hullámvonalak, cikk-cakkos 

kialakítás, koncentrikus körök, a homokóra és az árkád motívum is. Hasonló díszítést a 

karánsebesi, tótszállási depókban,
980

 nagyon közeli kialakítást a vajdácskai együttesben 

találni.
981

 Elnyúlt, sekély hullámvonalak a pécskai II depó övein is előfordulnak.
982

 Ritkábban 

jelentkezik az indás motívum (87. Tábla/80), amelynek párhuzamait a Polešovice, Drslavice I 

és egy ismeretlen lelőhelyű magyarországi darabon is meg lehet találni.
983

 Az övek 

díszítésére vonatkozó általános érvényű következtetéseket a kutatott terület néhány darabja 
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alapján nem lehet levonni. Egy ilyen jellegű próbálkozás csakis az erdélyi és tágabb körben a 

Kárpát-medencei övek teljes felhasználásával valósítható meg. 

 A bányabükki bronzöv töredéket T. Soroceanu nem tartja jó datáló elemnek, mivel a 

korábbi díszítetlen öveket hordozó depók leletkörülményei bizonytalanok, valamint a későbbi 

Nagysink-Marosfelfalu és Nagyzsupány-Altórja horizontokban nem találni analóg darabokat. 

Rongált állapota miatt sem a formája, sem a díszítése nem rekonstruálható kielégítő 

módon.
984

  

 Általában elfogadott miszerint a legkorábbi darabok a halomsíros kultúra idején 

jelennek meg, habár számuk a HaA1 folyamán ugrásszerűen megnövekszik.
985

 Ausztriából 

már a BzB periódusból említenek halomsíros öveket.
986

 Ugyanerre a periódusra keltezi Bóna 

I. a csabrendeki övet is.
987

 A Dunától keletre a tápéi temetőből került elő az ugyancsak a 

halomsíros kultúrához köthető öv, amelyet a BzC datáltak.
988

 A Debrecen-Fancsikai 

együttest, ha a HaA is ásták el, az öv egy korábbi fázisra utal.
989

 Kemenczei T. szerint ezt az 

övtípust veszi át és fejleszti tovább a Felső-Tisza vidéki fémművességi kör.
990

 A széles, 

gazdagon díszített övek gyártását már az Opályi horizontra keltezi.
991

 Ezen darabok az övek 

fejlődésében mindenképpen egy későbbi fázist képviselnek.
992

 M. Salaš az Opályi és a Kurdi 

horizontra datálja a bronzöveket, elveszítve ez által a kizárólagos HaA korszakjelző 

szerepüket.
993

 Hasonlóan A. Weihs sem tesz különbséget a gazdagon és kevésbé díszített 

övek között.
994

 Habár ritkán, viszont korszaktól függetlenül jelentkeznek a díszítetlen 

darabok, ahogyan ezt a csaholyi, nagybákai, szabolcsbákai, tállyai, kéki, kesztölci, az Ungvár 

környéki, makar’evoi, jaraki és Otok-Privlakai bronzövek is szemléltetik.
995

 Ezen övek 

esetében felmerült a félkésztermék lehetősége is,
996

 azonban mivel többnyire a típus 

szóródásának nyugati és a déli peremterületein fordulnak elő, akár tudatos kialakításra is 

                                                 
984

 Soroceanu 1981, 258-259. 
985

 Werner 1951, 151; Jósa 1965, 34; Trogmayer 1965, 53; Mozsolics 1973, 48; Kilian-Dirlmeier 1975, 107; 
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gondolhatunk.
997

 Általános keltezésük megegyezik a díszített példányokéval, és a BzD-HaA 

periódusra datálhatóak. Későbbi darabok a HaA2 fázist is megérik.
998

 

 Az erdélyi bronzövek zöme a HaA fázisra keltezhető. BzD korú övekre ismételten 

utaltak, annak ellenére, hogy közös álláspont nem létezik. A BzD fázisra a csaholyi,
999

 

domahidai I,
1000

 újabban a feketetóti, robogányi és a Misid barlangi darabokat,
1001

 és egy 

későbbi, HaB1 periódusra a somosdi
1002

 együttest datálták. Közép-Erdély szomszédos 

területein a legkorábbi darabok a BzD folyamán tűnnek fel.
1003

 Kemenczei T. ide sorolja a 

kárpátaljai Medvedevzi övet is, amely egy Felsőszőcs edényből került elő,
1004

 valamint a 

díszítetlen nagybákai ép példányt is.
1005

 M. Rusu típustól és variánstól függetlenül a HaA1 

fázisra keltezi az öveket, azzal érvelve, hogy az enyedi, ispánlaki és felsőmarosújvári 

együttesekben szinte minden variáns előfordul.
1006

 Azonban, ahogy más típusok kapcsán is 

láthattuk a nagyméretű depók esetében mindenekelőtt egy felhalmozásról kell beszélnünk, 

amely nemcsak bizonyos tárgytípusokat érint, hanem időben is nagyobb terjedelmet követel 

meg. Emiatt nem elképzelhetetlen, hogy a HaA depókban szereplő övek ne jelöljenek 

kizárólagos HaA hagyatékot, hanem akár korábbi periódusok irányába is mutathatnak. 

Gondolunk itt a mezőbándi darabokra, amelyek véleményünk szerint a depó korát megelőzve 

korábbi fázisokra utal. Szinte azonos helyzetet körvonalaztak Fancsikán is, ahol a BzC 

keltezett övtöredék a HaA került elrejtésre.
1007

 A mezőbándi darabok az említett fancsikai és 

a Szeged-Nagyszáksósi darabokkal mutat jó hasonlóságot, amelyek enyhén későbbiek, mint a 

korai keskeny darabok és egy átmeneti formát képeznek a széles, gazdagon díszített darabok 

között. 

 Nem tagadható viszont, hogy a BzC-D periódusban a lemezből kialakított tárgyak, 

leszámítva az egreshelyi töredéket (13. Tábla/16) és a beresztelki meghatározatlan darabot (4. 

Tábla/2), teljesen hiányoznak a korabeli együttesek szerkezetéből. Hasonlóan 
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nyilatkozhatunk azonban a HaA edényekről is, amelyek kizárólagosan töredékesen, olykor a 

felismerhetetlenségig rongálva jelentkeznek. Számuk és állapotuk viszont teljesen más képet 

nyújt a következő HaA2-B1 fázisban, amikor változatos formában és jobb megtartásban 

kerülnek elő. Láthattuk, hogy hasonló a helyzet a korai tokos balták esetében is, amelyeknek 

ha meg is volt az öntésükhöz szükséges technikai háttértudás, a középső bronzkor végi-késő 

bronzkor eleji együttesekből hiányoznak. Véleményünk, hogy egy tárgytípus virágkora előtt 

természetesen jelentkezhetnek korábbi felmenők is, amelyek a bizonyos típust vetítik elő. Az 

övek esetében a néhány BzD keltezhető öv talán ezt a periódust jelzi. 

 Véleményünk, hogy az övek relatív kronológiájánál figyelembe kell venni azokat a 

tárgyakat is, amelyeket díszített övekből alakítanak ki. Itt gondolunk a tölcséralakú 

lemezcsüngőkre és a kétszeresen átlyukasztott gombokra. A homoródalmási I depó 37 

hasonló, gazdagon díszített tölcséralakú csüngőt is tartalmaz (68. Tábla). Ornamentikájuk 

teljesen megegyezik a széles öveken fellelhető motívumokkal. Hasonló tárgyakat a pécskai 

II, a pécskai IV, a karánsebesi, a feketetóti,
1008

 Magyarországon a kurdi, regölyi III és 

esztergomi depókban találni.
1009

 A tölcséralakú csüngők hagyománya a késő halomsíros 

korra tekint vissza, a Piliny kultúrában elterjedt, de HaA1 kontextusban is jelen vannak.
1010

 

Hasonló a helyzet a díszített gombocskákkal is. Debrecen-Fancsikán övtöredékekből 

kialakított gombocskák fordulnak elő.
1011

 Ha egyértelmű kronológiai elvállást nem is lehet 

kimutatni a szóban forgó tárgyak és a bronzövek között, hiszen mindkettő egyazon depóban, 

tehát egy időben került a földbe, azonban a tény, hogy az egyik típus nem jöhetett létre a 

másik tárgy megsemmisítése nélkül, mindenképp egy bizonyos fokú elsődlegességre utal. A 

depóban többé-kevésbé épen, vagy rongált állapotban megmaradt bronzöv előtt léteznie 

kellett egy másik bronzövnek, amely korábbi volt a megmaradt bronzövnél. Természetesen 

az is fennállhat, és nagyobb a valószínűsége, hogy a rongált állapotú öv részeiből alakították 

ki a lemezcsüngőket és gombocskákat, és a töredékes övvel együtt deponálták. Ebben az 

esetben egy hosszabb felhalmozási időre kell gondolnunk. Megfigyelhető ugyanakkor a 

tendencia, miszerint azokban a depókban, amelyekben dekorált tölcséres csüngők vagy 

gombocskák jelennek meg rendszerint töredékes övek is előfordulnak. Talán ez egy érv 

amellett, hogy az említett dekorált ékszereket a megrongált és használhatatlanná vált övekből 

alakították ki. 
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 A Kárpát-medencében a bronzövek Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában, a volt 

Jugoszláviában, Kárpátalján és Magyarországon jelentkeznek. A keskeny, Sieding típusú 

övek enyhén szétszórt képet mutatnak, míg a széles példányok legnagyobb számban 

Erdélyben, észak-kelet Magyarországon és a Bánságban fordulnak elő, ahol majdnem 

kizárólagosan depókban kapnak helyet.
1012

  

 A díszítetlen övek esetében felmerült a lehetőség, miszerint bőrrel voltak borítva, ami 

nem kívánta meg a dekorációk megjelenését, ugyanakkor spirálgörgőket és áttört szívalakú 

csüngőket is aggathattak rájuk.
1013

 Mások az övek bőrre rögzítése mellett érveltek.
1014

 Az 

öveken megjelenő ismételt javítások ennek a típusnak a használatát is alátámasszák.
1015

 A 

siedingi sír alapján az öveket női tartózókként értelmezték.
1016

 Természetesen ez a depók 

esetében nem mutatható ki.  

 

2.15. Bronzedények 

 A kutatott területről mindössze a HaA periódusból számolhatunk konkrét 

bronzedényekkel. A BzC-D korszakból a málnási együttes kapcsán történik említés edény 

töredékekre, azonban az 1944-es támadásban a depó tárgyai megsemmisültek. Emiatt már 

nem lehet leellenőrizni, hogy valójában edényekről volt szó, vagy más jellegű bronzlemezből 

kialakított tárgyakról. Elképzelhető, hogy ez utóbbi a valószínű, hiszen a BzD fázisban a 

fémedények használata nem szokványos, a kutatott terület szomszédságában sem találni 

hasonló tárgyakat. Egreshelyről is előkerült egy tárgy (13. Tábla/16), a kutatott terület 

egyedüli ránk maradt BzD lemeztöredéke, amelyet T. Soroceanu az edények lajstromába vesz 

be.
1017

 A HaA periódusból összesen 60 edénytöredéket említhetünk, hat kincsleletből: 

Bányabükkről 1 (46. Tábla/53), Dipséről 12 (63. Tábla/C3, 5-8, 10, 12, 64. Tábla/A1), 

Marosfelfaluról 1 (88. Tábla/87), Mikházáról 6 (199. Tábla/78-80, 84-86; 201B/145),
1018
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Mezőbándról 3 (191. Tábla/144-146) és Nagysinkről 36 darabot (203. Tábla/10-14, 205. 

Tábla/25-55). Az összes edény töredékes formában maradt ránk.  

 T. Soroceanu újonnan megjelent monográfiájának köszönhetően az edényekre 

vonatkozó adatokat vázlatosan tüntetjük fel. A bányabükki és a mikházi (199. Tábla/85-

86)
1019

 edényeket a Friedrichsruhe csészék típusába sorolja. Az első a fül nélküli variánsba 

tartozik. Ha az európai példányok egy BzD-HaA1 fázisra keltezhetőek, az erdélyi darabok a 

mikházi, bányabükki és felsőmarosújvári edények alapján egy szűkebb HaA datálást 

támasztanak alá. Itteni előfordulásuk a típus szóródásának legdél-keletibb darabjai.
1020

  

 Az egyik nagysinki peremtöredéket (203. Tábla/10) a Tamási típusú csészék, míg 

egy másikat (203. Tábla/12) a Satteldorf-Blatnica típusú tálak csoportjába sorol. 

Ugyanebbe a típusba sorolható a marosfelfalusi kincs egyetlen edénytöredéke is, a fül. A 

Tamási csészék a BzD-HaA datálhatóak.
1021

 A Satteldorf-Blatnica típusú tálak erdélyi 

megjelenése nem tehető a HaA fázisnál korábbra.
1022

 

 Két többszörösen átlyukasztott nagysinki darab (203. Tábla/13-14) a szűrők 

csoportjába sorolható. Az együttesekben jelentkező tárgyak alapján a HaA keltezés 

alátámasztható. A zágoni I depó töredéke a HaB periódust is megéri.
1023

  

 Töredékes állapotuk miatt több darabot csak hozzávetőlegesen lehet valamely 

tipológiai csoportba sorolni. Az egreshelyi darabot töredékes állapota miatt nem lehet 

tipologizálni. Valószínű, hogy a csészék valamelyik típusába sorolható a két dipsei töredék 

(63. Tábla/C10, 64. Tábla/A1) is, valamint a bográcsok kategóriájába a három mezőbándi 

példány. Egy Dipsén napvilágot látott, szegecselt töredéket (63. Tábla/C7) H. Ciugudean a 

Fuchstadt típusú csészék csoportjába,
1024

 míg T. Soroceanu a nagyméretű edények vagy 

vödrök kategóriájába sorolt.
1025

 Ez utóbbi kategóriába sorolta a megmaradt 9 dipsei töredéket 

is (63. Tábla/C2-6, 8-9, 11-12).
1026

 A nagysinki depó edénytöredékeinek zöme (203. 

Tábla/11, 205. Tábla/25-55) állapotuk miatt sajnos konkrétan nem tipologizálhatóak.  
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2.5. Ábra. A zablarúdak és zablapálcák tipológiai 

fejlődése. (Hüttel 1981 után) 

2.16. Lószerszámok: zablák  

 Közép-Erdély késő 

bronzkorából mindössze 5 darab 

zablarúdat nevezhetünk meg, 

Mezősolymosról (33. Tábla/7-11), 

amelyek közül 3 ép és 2 töredékes. A 

kutatott régió HaA együttesei nem 

tartalmaznak lószerszámokat.
1027

 

 Az európai szakirodalom 

ismételten tárgyalta ezt a típust. A 

bronz példányok szerves anyagból 

készült (fa, agancs, főleg csont) 

előzményekre tekintenek vissza, 

amelyek már a neolitikumban 

megjelennek,
1028

 és a bronzkorban is 

tovább élnek.
1029

 A legkorábbi bronz 

zablákat a középső és késő bronzkor 

átmeneti szakaszára,
1030

 vagy a BzD 

periódusra keltezik
1031

 és a késő bronzkor második fázisában terjednek el. A bronz együttesek 

magas száma ellenére a zablák, de összességükben a lószerszámok alacsony számban 

kerültek elő. Általános vonalvezetésük és végüknek kialakítása alapján több típust 

különítenek el, néhány a BzD-HaA periódusokat, mások rendszerint a Hallstatt későbbi 

szakaszait érintik.
1032

 A késő bronzkor elején két oldalsó karikával vannak ellátva, de 

előfordulnak a kéttagú, láncszerűen kialakított formák is. A Kurdi horizontban félkör alakú 

zablák, nagy lyukkal a közepükön és két kissebbel a két végükön, valamint a görbe, korongos 
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 Ez a kijelentés akkor állja meg a helyét, ha a lószerszámok kategóriájában nem számolunk azon csüngőkkel, 

kúpos gombokkal, pitykékkel, spirálgörgőkkel, stb. amit általában a klasszikus irodalom ide sorolt be. 
1028

 Willvonseder 1932, 26-30. 
1029

 A szerves anyagból készült zablákat illetően lásd Boroffka 1998, 99-113, Abb. 10 tipológiai tábla és Abb. 

11-17 a típus romániai és európai szóródása. A legkorábbi példányok a BzA2-re keltezhetőek, a kései darabok a 

HaB végét is megérik Európa nyugati részein. Lásd a témával kapcsolatos korábbi szakirodalmat is. 
1030

 Kytlicová 1955, 63-70; Bernjakovič 1960, 335-336. 
1031

 Mozsolics 1973, 73-75; Hüttel 1981, 128. 
1032

 Harmatta 1948, 101-132 (négy alaptípus); Jessen 1953, 49-110 (öt alaptípus); Gallus, Horváth 1939, 122-

131 (három alaptípus); Kossack 1954b, 130-131, Abb. 5-7 (négy alaptípus); Podborský 1970, 163-168; Balkwill 

1973, 425-447, Fig. 1-6 tipológiai táblák (négy alaptípus); Mozsolics 1973, 74 (három alaptípus); Mozsolics 

1985, 53; Hüttel 1981, 124-170, Taf. 49 a nyugat európai és Kárpát-medencei zablák tipológiai fejlődésével; 

Metzner-Nebelsick 2002, 214-228, Abb. 97 a zablapálcák és Abb. 108 a zablarúdak tipológiai felosztása. Lásd a 

korábbi orosz szakirodalmat is a zablákra vonatkozóan (13 eltérő típus). 
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tüskés végződésű példányok jelennek meg.
1033

 Az egytagú vagy kéttagú kialakítás 

önmagában nem hordoz időrendi pontosításokat, hiszen a korai urnamezős periódusban 

mindkettő jelen van, azonban a koravaskori darabok kizárólagosan kéttagúak.
1034

 

 A román szakirodalom elvétve foglalkozott a zablák kérdésével, vagy ezek tipo-

kronológiai vetületeivel. Gyakoriságuknak köszönhetően előszeretettel a zablapálcákat 

vizsgálták.
1035

  

 A mezősolymosi zablarúdak egyazon típushoz tartoznak. A C. J. Balkwill első 

típusába sorolhatóak, amelyekre a díszítés hiánya, az egyenes kiképzés és a karikában 

végződő végek jellemzőek. Az erdélyi példányok abban különböznek az angol kutató 

felosztásától, hogy a rúd közepén dudoros kiképzésük van. Ezt a formát a BzD-HaA1 

fázisokra keltezi.
1036

 Hasonló keltezést javasol H. G. Hüttel is, aki a mezősolymosi 

zablapálcákat egy jellegzetes erdélyi formának tekinti és a Kr.e. 13. századra keltezi (2.5. 

Ábra).
1037

 M. Rusu nem szentel különös figyelmet a zablarúdaknak, csupán a zablapálcákkal 

kapcsolatosan tesz néhány megjegyzést. A legkorábbi bronz darabokat a BzD fázisra 

keltezi.
1038

 A mezősolymosi leletegyüttes közlője sem ismer hasonló formát. Emiatt az 

előkerült zablarúd típust mezősolymosi (Stupini) típusnak nevezi.
1039

 Tény, hogy 

rendeltetésükből kiindulva a zablarúdak általános körvonala csakis egyszerű lehetett, 

díszítésre és különböző kialakításokra a zablapálca biztosított felületet. Az öt mezősolymosi 

zablarúd mellett egy erdélyi típusú tokos füles balta B1 variánsa, két rombuszos metszetű, 

díszített karperec, valamint két sima, babérlevél pengéjű lándzsahegy is előkerült. Mindezek 

a BzD keltezést támasztják alá.  

 

Félkésztermékek 

2.17. Tipológiailag nem besorolható tárgyak 

 A vizsgált területről több tárgyat nem lehet formailag meghatározni. Itt is azonban 

meg kell különböztetnünk a félkészterméket
1040

 az öntési maradványoktól. Míg az elsőnek a 

rendeltetése az újraöntés volt, addig a második éppen a bronzmegmunkálás és a bronzöntés 

                                                 
1033

 Mozsolics 1985, 52-53. 
1034

 Metzner-Nebelsick 2002, 207, 228-242. 
1035

 Roska 1942b, 208-221; Nestor 1934, 110-112, 125, Abb. 2 (két alapítpus); Rusu 1960a (három alaptípus); 

Rusu1972a, 240-247, Fig. 36 (négy alaptípust kölönít el: A-D, további három variánssal: A1-3); Pâslaru 2000, 

147-151; Kacsó 2003c, 275-276. 
1036

 Balkwill 1973, 425-447. 
1037

 Hüttel 1981, 179-181. 
1038

 Rusu1972a, 240-247, 27/I Lista. Valószínűsíti, hogy a középső bronzkorban és a késő bronzkor elején a 

zablarúdakat szerves anyagból készítették, amire a zablapálcák középső nyílásából következtet. 
1039

 Dănilă 1975, 227-229, Fig. 2. 
1040

 A félkésztermékek terminológiai tisztázását illetően lásd Mozsolics 1984; Czajlik 2012, 65. 
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konkrét technikai bizonyítéka. A két korszak ilyen jellegű összehasonlítása teljesen eltérő 

képet nyújt, és a tipológiailag jól körvonalazható fegyverek, szerszámok és ékszerek után 

csak jobban elmélyíti a különbséget a BzC-D és a HaA horizontok között. A középső 

bronzkorból mindössze két együttesről van tudomásunk, amelyek félkészterméket is 

tartalmaznak.
1041

 A BzC-D fázisból csupán 20 darabot sorolhatunk az öntőrögök és 

öntőlepények kategóriájába, ami a korszak tárgyainak 4,5%-át jelenti. Ezzel szembe a 

félkésztermékek a HaA a korszak tárgyainak a 43%-át teszik ki.
1042

 Mindenképpen a 

különböző félkésztermékek biztosítják a kapcsolatot a bányászott ércek és a feldolgozó 

műhelyek, központok között. Mivel a félkésztermékek legnagyobb része a depókból ismert, 

ezért kronológiai helyzetük jobban körvonalazható, és ez által közvetett módon a termelés 

mennyiségi változásai is figyelemmel kísérhetőek.
1043

  

 

2.17.1 Öntőlepények 

 A nyersanyagok közül az öntőlepények játszanak domináns szerepet. A BzC-D 

periódusban 15 darabot említhetünk meg a bethlenkörtvélyesi (8. Tábla/47), a felőri (20. 

Tábla/36-39), a mezőcekedi (32. Tábla/1-5) és a páncélcsehi (38. Tábla/24) kincsekből. A 

HaA a helyzet teljesen megváltozik és minden második együttesben jelen vannak a 

bronzrögök. Számuk sok esetben lenyűgöző. Az apaújfalusi, a bányabükki (45. Tábla/47-49), 

a cegőtelki (49. Tábla/47-49), a dipsei,
1044

 a homoródalmási I, a kemenynagyszőllősi (71. 

Tábla/19-21, 23-27, 29, 31, 33), a küküllővári (75. Tábla/19), a marosfelfalusi (88. Tábla/91), 

a mezőbándi (191A-C. Tábla),
1045

 a mikházi (200-201. Tábla), a nagysinki
1046

 és a 

nádaspapfalvi (217. Tábla/38-39, 42-43) együttesekben találni öntőlepényeket, összesen 1726 

darabot. Mára sajnos a 4 mócsi darab nem beazonosítható. A magyarvistai depó esetében a 

lepények pontos számát, formáját nem említi a szakirodalom, és az együttes mára elveszett.  

  A Kárpát-medencei szakirodalomban elszórtan foglalkoztak a félkésztermékek 

kérdéskörével. A bronzlepények első tipológiáját Hampel J. köszönhetjük.
1047

 A Kárpát-

medencére vonatkozó első szisztematikus elemzést Mozsolics A. végezte el, az öntőlepények 

                                                 
1041

 Soroceanu 2012a, 80-82, Taf. 23/6-7 (Roșiori); Soroceanu 2012a, 107-109, Taf. 36/10-12 (Torda 

vármegye). 
1042

 A nyersanyagok korszakonként betöltött szerepére, előfordulási arányaira és leletkombinációs lehetőségeire 

nézve lásd a 4. A közép-erdélyi deponálás értelmezése c. fejezetet. 
1043

 Czajlik 2012, 64. 
1044

 Ciugudean et al. 2006a, Pl. LIV-LXXX, összesen 264 darab. 
1045

 A mezőbándi bronzrögök teljes képanyagát illetően lásd Soroceanu, Rezi 2016. 
1046

 Soroceanu 1996, Abb. 15. 
1047

 Hampel 1896, 183-187. 
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és az öntőrúdak kategóriájában különböző típusokat különítve el.
1048

 Újabban Czajlik Z. a 

Kárpát-medencei fémnyersanyag forgalom körvonalazásában részletesen kitér a félkész 

termékekre is, tovább részletezve ezeknek tipológiai és kronológiai vetületeit.
1049

  

 Kimagasló számuk ellenére Erdélyben alig foglalkoztak az öntőlepények 

kérdéskörével. M. Rusu az első, aki konkrét tipológiát dolgozott ki, három nagy csoportot 

különítve el súlyuk és méretük alapján: nagyméretű, 10 kg fölötti lepények, 20-30 cm 

átmérővel (a), közepes méretű lepények, 2-5 kg és 15-20 cm átmérővel (b) és kisméretű 

lepények, 1-2 kg és 10-15 cm átmérővel (c).
1050

 Újabban C. I. Popa a nagyméretű vagy magas 

lepényeket tipologizálja, méretük és az utólagos beavatkozások alapján három típust különít 

el: kimetszés nélküli lepények (I), kimetszett lepények (II, két alvariánssal a bevágások 

száma alapján) és átlyukasztott lepények (III).
1051

 

 Érdemesnek tartjuk kiemelni, hogy a bethlenkörtvélyesi, a felőri és a páncélcsehi 

kincsek estében az összes öntőlepény épen maradt ránk. Mindhárom együttes a Felső-Tisza 

vidéki deponálási övezethez rendelhető. A három említett együttestől nagyságrendileg a 

legnagyobb közép-erdélyi jellegű együttes, Mezőceked, a 24 tárgyával, és a 16 tárgyat 

számláló mócsi együttes sem áll távol. Sok példára nem alapozhatunk, azonban úgy tűnik, 

hogy a kutatott területen, a BzD fázisban, a rögök a nagyméretű együttesek tartozékai.  

 A felőri négy öntőlepényt a Czajlik Z. közepes vagy Velemi típusába sorolhatjuk. A 

legtöbb későbronzkori öntőlepény ebbe a típusba sorolható. Tömeges megjelenése a Kárpát-

medencében a BzD-HaA1 periódusban figyelhető meg, először a Tiszától keletre, majd a 

Dunántúlon is.
1052

 Három öntőlepény felületén mára már nem beazonosítható tárgyak 

maradványait lehet megfigyelni, amelyek az összeolvasztott törtáru szerepét játszották (2.6. 

Ábra).
1053

 A megoldás nem szokatlan, hiszen a tiszakarácsonyfalvi,
1054

 a bikácfalvi II,
1055

 a 

felsőmarosújvári,
1056

 a bodrogkeresztúri III,
1057

 a mároki, az öreglaki, a sárazsadányi és az 

aszódi HaA1 keltezett együttesekben találkozni hasonló darabokkal.
1058

 Érdekes megfigyelni, 

                                                 
1048

 Mozsolics 1984, 24-40. 
1049

 Czajlik 2012. 
1050

 Rusu1972a, 93; Rusu 1981, 382; Rusu, Chițu 1982, 43. 
1051

 Popa 2010, 335, Tabel. 2, fig. 24-26 szóródási térképekkel. 
1052

 Czajlik 2012, 68. 
1053

 Mozsolics 1984, 24-26. Lásd a régebbi bibliográfiát is. 
1054

 Kacsó 1990b, Fig. 1/4-5. 
1055

 Kacsó 1980b, 301. 
1056

 Rusu 1981, 382-383. Több öntőlepény esetében sarlók, tokos balták, karperecek és bronzedények nem 

megolvadt töredékeit lehet felismerni. 
1057

 Czajlik 2012, 72. 
1058

 Mozsolics 1985, Taf. 95/16 (Márok); Mozsolics 1985, Taf. 86/23 (Őreglak); Mozsolics 1985, Taf. 169/14 

(Sárazsadány); Mozsolics 1984, Taf. 7/3 (Aszód). Természetesen nem csak az öntőlepényeknél fordul elő, 

hanem más típusú bronzok is jelentkezhetnek összeolvadva. 
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miszerint a felismerhető töredékek a lepények domború felén helyezkednek el, ami azt 

feltételezi, hogy az újraolvasztásra szánt tárgyakra öntötték a forró bronzot. Abban az 

esetben, amikor a töredékek az öntőlepény lapos oldalán helyezkednek el, nagy 

valószínűséggel a tárgyakat dobták bele a már kiöntött ötvözetbe.
1059

  

 

 A bethlenkörtvélyesi darab a kis lepények lovasberényi variánsába sorolhatjuk. A 

BzD horizontra jellemző, a legkésőbbi darabok a HaB1 használatban vannak.
1060

 A harmadik 

ép darabot a páncélcsehi depóból, már az újrahasznosított félkésztermékek cipóalakú 

öntvények kategóriájába sorolhatjuk. Mozsolics A. a BIV (BzC-D) horizontra keltez több 

darabot,
1061

 habár később kijelenti, hogy kizárólag a Gyermely típusú kincsekre jellemző.
1062

 

A páncélcsehi együttes és a közeli analógiák is tisztán mutatják az öntőlepény típus időrendi 

helyét.
1063

 A szűk területi szóródás alapján Mozsolics A. a térségben egy öntőműhely 

létezését valószínűsíti (2.7. Ábra).
1064

 

 A HaA keltezhető rögöket a felületkezelésük, a méretük és metszetük alapján nagy 

valószínűséggel az öntőlepények kategóriájába sorolhatjuk.
1065

 Ép darabokkal Küküllőváron 

és Dipsén találkozni.
1066

 Az elsőt a mini lepények Góri típusába sorolhatjuk, azonban a depó 

alapján körvonalazható időrendi helye (HaA) nem egyezik a szakirodalomban általánosan 

elfogadott HaB keltezéssel.
1067

 A dipsei lepényt a szokásos kerek körvonalú, plano-convex 

formába sorolhatjuk, amely a legelterjedtebb forma a késő bronzkori együttesekben, mérete 

                                                 
1059

 Hasonló jellegű megfigyelést illetően lásd Kacsó 1990b, 244. 
1060

 Czajlik 2012, 69-70. 
1061

 Mozsolics 1973, 79. 
1062

 Mozsolics 1984, 33. Lásd még Czajlik 2012, 74. 
1063

 Bernjakovič 1960, 354/24, Taf. XVII/3 (Dubrova); Mozsolics 1973, Taf. 46/23 (Érmihályfalva). 
1064

 Mozsolics 1973, 79. 
1065

 Sajnos a doktori tézis leadási határidejéig fémvizsgálatok elvégzésére nem volt lehetőségünk, emiatt az 

öntőrög és az öntőlepény közti különbséget nem tudtuk a kémiai összetevők alapján meghatározni, ahogy azt 

Czajlik Z. egyik alapvető kritériumnak állította fel (Czajlik 2012, 66). Az általa leírt jellegzetességek, mint pl. az 

erősen szabdalt törésfelületek, gázbuborékos felszín, rideg, egyenlőtlen anyag, nem jelentkeznek az általunk 

vizsgált együttesekben. A pontos megkülönböztetést csakis célzott jövőbeni kutatásokkal és vizsgálatokkal lehet 

megvalósítani. 
1066

 Ciugudean et al. 2006a, Pl. LIV/3 és LV/7. 
1067

 Czajlik 2012, 70. 

2.6. Ábra. A felőri öntőlepényekbe olvasztott tárgytöredékek. 
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alapján a már említett Velemi típusba sorolható. Az említett kerek formákat aligha lehet 

szűkebb kronológiai periódusokhoz kötni. Amint láthattuk hosszú időn keresztül voltak 

használatban, formai szempontból szinte semmit nem változnak, hiszen mindegyiknek egyik 

fele lapos, vagy enyhén homorú, másik fele domború. Mindössze méretarányaikban lehet 

eltéréseket meghatározni, a korábbiak kisebbek, a késeiek súlyosabbak.
1068

 

 

 

  A többi öntőlepény töredékesen maradt ránk, feles, negyedes vagy szabálytalan 

darabokban. Formájukat illetően néhánynak mindössze a grafikai kiegészítésére 

támaszkodhatunk. Habár a figyelemmel kísért együttesekben nem sikerült a magas 

lepényekre jellemző háromszögű kimetszést katalógizálni, a két legnagyobb együttes (Dipse 

és Mezőbánd) öntőlepényein vágás és ütésnyomok jelentkeznek. Dipsén a rögök száma 

alacsonyabb, azonban ütés és vágás nyomok is egyértelműen előfordulnak.
1069

 A mezőbándi 

kincs több lepényének körvonala egyenletes (háromszögű, trapéz, négyszögű), véletlenszerű 

törés következtében nem kivitelezhető törési felületük van. Szinte kizárólagosan a hasonló 

nyomok csakis a tárgynak az egyik felületén jelentkeznek, a másik fele szabálytalan. Ebből 

lehet következtetni, hogy a lepényeket valószínűleg egyik oldalukon gyengítették, majd ezt 

                                                 
1068

 Mozsolics 1984, 37. 
1069

 Ciugudean et al. 2006a, Pl. LIV/1-2 (ütés nyomok); Ciugudean et al. 2006a, Pl. LVI/4, LX/5, LXII/1 (vágási 

nyomok). 

2.7. Ábra. A Cipóalakú öntőlepények szóródása: 1. Páncélcseh, 2. Érkávás I, 3. Érmihályfalva I, 4. 

Felsőmarosújvár, 5. Pallag, 6. Aparhant, 7. Beremend, 8. Biatorbágy, 9. Bokod, 10. Herceghalom, 11. 

Tatabánya-Bánhida, 12. Dibrova. 
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követően törték le a megmaradt részt. A teljes metszet átvágását tehát nem végezték el. (2.8. 

Ábra/1-4). A másik megoldás egy éles tárggyal való ütés, hasítás volt, aminek következtében 

a meggyengült részt úgyszintén letörték. Nagyon sok lepény felületén a rossz öntés 

következtében hátra maradt levegőbuborékok nyomai jól kivehetőek. Azonban a szóban 

forgó darabok jó minőségű lepények, jó felületkezelésük van, ugyanakkor a véső vagy ár (?) 

nyomok feltűnően egy vonalban helyezkednek el (2.8. Ábra/5-8). Az eljárás valószínűleg itt 

is ugyanaz volt, mint az egyenes vagy sima felületű töréseknél, azaz két-három véső ütés 

után, a tárgyat valószínűleg egy tompa élű, feltehetően tokos kalapáccsal, törték le. Ki kell 

emelnünk még, hogy az egyenes törésfelület esetében a teljes nyomvonal nincs mindig 

hosszában végigvágva, néhol egy-egy sarok megmarad. Egy ilyen nyomot fűrésszel nem 

lehet kialakítani. Ezért a teljesen egyvonalú törésfelületek esetében is a véső használatát kell 

feltételeznünk, ahol olykor a véső negatívja is megmarad. Mozsolics A. szerint sima 

vágásfelületeket csakis jó minőségű öntőlepényeken lehetett végrehajtani, amelyeknek 

szerkezete és anyaga ezt lehetővé tette. Ugyanakkor cáfolja azt a feltételezést, miszerint 

ezeket a vágásokat fűrészlemezekkel hajtották volna végre.
1070

 A legújabb kísérleti régészeti 

eredmények is kimutatták, hogy a kis fogazatú, vékony pengéjű fűrészeket legnagyobb 

hatékonysággal a csont és agancs vágására lehetett alkalmazni, bronz vágására teljesen 

alkalmatlanok.
1071

 Újabban C. I. Popa a lepények vágását tokos füles baltákkal képzelte el,
1072

 

azonban a megfigyelhető nyomok alapján ez nem fogadható el. 

 
                                                 
1070

 Mozsolics 1984, 38-39. 
1071

 Nessel 2010, 43-53. Lásd a fenti alfejezetet is a fűrészek használatát illetően. 
1072

 Popa 2010, 331. 

2.8. Ábra. A mezőbándi rögökön megfigyelhető megmunkálási nyomok. 
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 A fentiekben leírtak alapján, a lepények adta maszívitásból, a fűrészlemezek 

törékenységéből, méretéből és fogazatából kiindulva nem fogadható el a fűrészek ilyen célú 

használata. Nagy valószínűséggel vésők vagy árak, akár tompa élű tárgyak használatát 

feltételezhetjük, amelyeket a lepények darabolására használtak. Még a mezőbándi együttes 

esetében is, amely 1349 öntőlepényt tartalmaz, a sima törésfelület aránylag ritkaságnak 

számít. Gyakori viszont a szabálytalan, durva kivitelezésű darabolás. Tudva azt, hogy 

melegítés, hevítés után a bronz jóval törékenyebbé válik, talán egy tokos kalapács vagy véső 

használata sokkal valószínűbb. 

 A lepények súlyáról az alábbiakban teszünk említést.
1073

 Néhány jobb állapotban 

megmaradt öntőlepényt, amelyeknek a peremi része jól körvonalazható, sikerült grafikailag 

kiegészíteni. Ezek alapján állapítható meg, hogy a mezőbándi rögök zöme a közepes (12 cm 

körüli) és a kisméretű (6-7 cm körüli) lepények kategóriájába sorolható (2.9. Ábra). 

Természetesen nem kizárt, azonban kevésbé valószínű, hogy az 1349 lepénytöredékből, 

amelyek között zömök, vastag metszetű darabokkal is találkozunk, néhány akár a 

nagyméretűek (30 cm körüli) csoportjába is tartozhatna. 

 A deponálás szempontjából a HaA datálható öntőrögök és öntőlepények számának 

növekedése összhangban áll más tárgytípus számarányának alakulásával és a leletegyüttesek 

méretének növekedésével. A számos új szerszám és ékszertípus mellett a rögök csak 

színesebbé teszik a korabeli együttesek szerkezetét.
1074

 Ha nem vennénk figyelembe a 

nagyméretű együttesekben felhalmozott nyersanyag mennyiséget, amely nemcsak a 

félkésztermékek, hanem a tipológiailag körvonalazható tárgyak esetében is fennáll, akkor a 

kis és közepes méretű együttesekben fellelhető félkésztermék nem jelentkezne túlsúlyban. 

Sőt arányaiban másodlagos szerepet töltenének be. Ezek szerint, ha mellőzzük a dipsei és a 

mezőbándi együttesek 1607 öntőlepényét, mindössze 91 darabbal maradunk a HaA 

korszakban. Ez a korszak tárgyainak csupán a 3,5%-át jelenti. Tehát az öntőlepények és 

rögök jelentőségét mindenekelőtt a hagyományosan megnevezett „nagy öntőműhely 

                                                 
1073

 A mezőbándi öntőlepények súlyára vonatkozó adatokat és ezeknek jelentőségét lásd az 5. A töredékes depók 

kérdésköre c. fejezetben. Lásd még Rezi 2011, 304-307. 
1074

 Sajnos a helyenként irdatlan mennyiségű félkésztermékekből nagyon kevés van leközölve. Ezek közül 

említhetünk meg néhány jelentősebb közepes méretű együttest, mint a bányabükki II (Soroceanu 1981), a 

nagysinki (Soroceanu 1996), a gallospetri (Chidioșan, Soroceanu 1995), az izakonyhai (Motzoi-Chicideanu, 

Iuga 1995), a tótszállási (Bejinariu 2007), a kudzsiri (Ciugudean, Aldea 2005), ahol a rögökre vagy lepényekre 

vonatkozó adatokat is rögzítik. Sajnos a „nagy öntőműhely” depók közül, leszámítva a dipseit, mindmáig egy 

sincs monografikusan leközölve: Enyed, Mezőbánd, Bikácfalva I és II, Felsőmarosújvár, Ispánlaka II, 

Szenterzsébet. Az ide vonatkozó adatok rendszerint tévesen, olykor ködösen, szerzőről szerzőre tovább élnek a 

szakirodalomban: Rusu1972a, 91-92; Rusu 1981, 378-380, Tabelle 1; Rusu, Chițu 1982, 35-41, Táblázat; 
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depókban” kell keresni, ahol a felhalmozás nemcsak bizonyos tárgyakat érint, hanem térben 

és időben jól meghatározott törvényszerűségek szerint működött.  

 

 

 

2.17.2. Rúdöntvények 

 A BzC-D periódusból mindössze egy rudat említhetünk meg szászveresmartról (13. 

Tábla/18) és két rúd öntésére is használható öntőformát höltövényről (24. Tábla/5-6). Nagy 

valószínűséggel ide sorolhatjuk a páncélcsehi darabot is (38. Tábla/23), amit általában a 

szakirodalom öntőmagnak minősít. Azonban mérete és az eldolgozatlan öntővarratok alapján 

a rúdöntvények kategóriájába osztályoztuk.
1075

 A következő periódusból Bányabükkről (45. 

Tábla/38, 43-44), Cegőtelkéről (49. Tábla/44), Dipséről (63. Tábla/B2, 7-8, 17; 64. Tábla/A6-

7, 12), Küküllővárról (75. Tábla/16-18), Marosbogátról (78. Tábla/27), Mezőbándról (182. 

Tábla/42-43; 184. Tábla/64-72, 78, 82), Mikházáról (198. Tábla/60, 68), Nagysinkről (204. 

Tábla/23) és Nádaspapfalváról (216. Tábla/34) rendelkezünk hasonló tárgyakkal.  

 Nagy változatosságot mutató leletcsoportról van szó. Számos formában és méretben 

fordul elő. Pontos tipológia aligha körvonalazható. A legkorábbi rúdöntvények a koszideri 

típusú leletekben találhatóak meg.
1076

 A masszív bronzrúdakat gyakran rúdöntvényekként 

értelmezik, amelyeket a fentiekben tárgyalt öntőlepényekből állítják elő.
1077

 Formájuk alapján 

                                                 
1075

 Az öntőmagok vizsgálatát illetően lásd Jantzen 2008, 113-120. Kerámia, bronz és kő példányokat 

különböztet meg. Az utolsó kettő többszörös használatra is alkalmas volt. Az öntőmagok anyaga nem zárja ki 

egymást, tehát bronz öntőmagokat kerámia öntőformában is használhattak. 
1076

 Mozsolics 1984, 32. 
1077

 Popa 2010, 333; Czajlik 2012, 74. 

2.9. Ábra. A mezőbándi öntőlepények méretarányos rekonstrukciós kísérlete. 
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megállapítható, hogy öntőformákban nyerték el végső formájukat.
1078

 Rendeltetésük is 

változatos. Kronológiai értékük nincs.
1079

 A kutatott terület rúdjai kerek, ovális, félkör, 

négyszögű, trapéz és háromszögű keresztmetszettel rendelkeznek. A kimondott rúdöntvények 

csoportjába, méretük és metszetük alapján a bányabükki (45. Tábla/38), a dipsei (64. 

Tábla/A7, 12), a küküllővári (75. Tábla/17-18), a marosbogáti, a mikházi (198. Tábla/60) és a 

nagysinki darabokat sorolhatjuk, trapéz vagy félkör alakú metszetekkel. Rendszerint vastag, 

masszív, egyenes rudakként jelentkeznek. Érdekes miszerint a Mozsolics A. által kiemelt 

öntővarrat egy példányon sem figyelhető meg. Viszont minden egyes rúdöntvény felülete 

kalapálás nyomokat hordoz. A nagyméretű küküllővári darabon pedig véső nyomok is 

láthatóak, rögtön a törésfelület mellett, ami az öntvény ismételt töredezését vagy aprózását 

sugallja. A küküllővári darab közeli analógiáit a kudzsiri és az izakonyhai együttesekben 

találjuk meg.
1080

 

 

2.17.3. Öntési maradványok 

 Rendszerint öntőlepények és öntőrúdak mellett jelentkeznek. Önmagukban, más 

félkésztermék nélkül, szinte nem is fordulnak elő. Bronzöntés következtében öntőformákból, 

megmunkált tárgyakról vagy elfolyt bronzból származnak. Rendkívül változatosak. Az első 

periódusból nem ismerünk hasonló darabokat, a HaA viszont számuk nagyon megnő. 

Kimondott öntési maradványként értelmezhetjük a tokos balták öntéséből származható dipsei 

(64. Tábla/A9-11, 13-14) és mikházi (198. Tábla/62-63) darabokat, az öntés közben 

kicsepegett maradványként a mikházi (198. Tábla/64) és a küküllővári (75. Tábla/20) 

példányokat. Annak ellenére, hogy a bronzöntés szinte nélkülözhetetlen mellékterméke, a kor 

bronzmennyiségéhez viszonyítva számuk rendkívülien alacsony. A többi darab hibás öntés 

következtében hátra maradt öntési maradványokat képvisel: Cegőtelke (49. Tábla/43), Dipse 

(64. Tábla/A8, 15), Mezőbánd (127. Tábla/13-14; 181. Tábla/19; 183. Tábla/56-57; 184. 

Tábla/74, 76; 184. Tábla/83-188. Tábla/124; 190. Tábla), Mikháza (198. Tábla/65) és 

Nádaspapfalva (217. Tábla/40-41). Természetesen tipológiai és kronológiai értékük nincs, 

mindössze a bronzöntés részleteire szolgálhatnak információval. Átfogó és részletes 

kutatásuk a jövő feladata. 

 

2.17.4. Ismeretlen rendeltetésű tárgyak 

                                                 
1078

 Rusu1972a, 94. 
1079

 Mozsolics 1984, 32. 
1080

 Ciugudean, Aldea 2005, Abb. 8/7-8 (Kudzsir); Motzoi-Chicideanu, Iuga 1995, Abb. 6/2-3, 16, 19 

(Izakonyha). 
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 Néhány tárgyat a meghatározatlan rendeltetésű tárgyak csoportjába sorolhatunk. 

Egyrészt egyedi példányként jelentkeznek, amelyeknek analógiáit nem ismerjük, mint a 

páncélcsehi (35. Tábla/5), a cegőtelki (49. Tábla/40-41) és a mezőbándi (181. Tábla/26-28) 

darabok. Másrészt töredezettségük miatt tipológiailag nem meghatározhatóak a dipsei (63. 

Tábla/B3, 6, 9-10, 15), marosfelfalusi (88. Tábla/88-89) és a nádaspapfalvi (216. Tábla/33, 

37) tárgyak.  

 Ki kell emelnünk a három mezőbándi darabot. Az első darab egy vékony bronz 

huzalra felfogott négy lemeztöredék. A második darab négy egymásra helyezett 

lemeztöredék, amelyet egy bronzhuzallal „csomagoltak” össze. A harmadik pedig ennek 

teljesen az ellentéte, ugyanis itt egy bronzhuzal köteget lemezzel burkoltak be. Az erdélyi 

késő bronzkori deponálásban nem ismeretlen a hasonló megoldás. Lemezes tárgyak esetében 

gyakran előfordul, azonban más típusoknál is jelentkezik. A Misid barlangban, az Igric 

barlangban, a bikácfalvi I és II, a tótszállási, a Napkor-Piripucpusztai, a gyulai és 

morvaországi együttesekben is tártak fel hasonló jellegű összetett szerkezetű tárgyakat.
1081

 S. 

Hansen a tokos és szárnyas baltákban elhelyezett tárgyak kapcsán állítja, hogy bizonyos 

esetekben a töredékek száma alapján akár „a depó a depóban” kifejezést is használhatnánk. 

Területtől függően használják fel a tárgytípusokat, és mindig a régió domináns típusai 

fordulnak elő.
1082

 A mezőbándi depó esetében is érvényes az elmélet, hiszen a három 

összetett tárgyat a kincsegyüttes egyik meghatározó típusából, a bronzövekből alakították ki. 

Véleményünk, hogy e tárgyak rendeltetését csakis a deponálási szokások jobb körvonalazása 

által tudjuk megfelelően értelmezni.  

 

2.18. Öntőformák 

 Az öntőformák kategóriájában
1083

 mindössze a hat höltövényi (24. Tábla) darabot 

sorolhatjuk. Mivel azonban a tárgyak mára elvesztek,
1084

 nem lehet közvetlen vizsgálat alá 

                                                 
1081

 Chidioșan, Emödi 1981, 161 (Misid barlang); Emödi 2003, 119-120 (Igric barlang; bronzöv töredékbe kés, 

borotva és sarló töredékek); Kacsó 2004, 56-57 (Bikácfalva II; bronzöv töredékbe egy karika és négy lemez 

töredék, bronzöv töredékbe egy fűrész penge töredék és egy tüske tagos gomb, egy bronzöv töredékbe egy 

gombos sarló és két nyélnyújtványos sarló); Bejinariu 2007, Pl. XVI/80-81 (Tótszállás; nagyobb bronzöv 

töredékekbe kisebb töredékeket); Kemenczei 1967, 14-15 (Napkor-Piripucpuszta; egy tokos baltában hat 

aranytárgy töredék: karperec, karika, huzaltöredék, huzalok, aranyrög); Soroceanu, Szabó 2001, Abb. 4/2 

(Gyula; lándzsahegy tokjában sarló töredékek); Salaš 1997a, 42, Taf. 24/612a (Polešovice). 
1082

 Hansen 1998, 14-16. Az addig ismert összes hasonló jellegű együttest illetően lásd Abb. 5-11. Ezt a 

katalógust jelenleg a beresztelki tokos baltával (4. Tábla/2) és egy újonnan Mezőkapusról (Maros megye) 

előkerült és közöletlen, ugyancsak tokos baltával egészítenénk ki. Ez utóbbi szándékosan rongált darab három 

sarló penge töredéket tartalmaz. 
1083

 Nem vettük be a statisztikai adatokba a marosszentgyörgyi öntőformákat, amelyek a fokosokat tartalmazták. 

A számukat illetően nem rendelkezünk pontos adatokkal, ugyanakkor a mára elvesztek. 
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vetni őket. Szakirodalomból tudjuk, hogy szürkés-sárgás, helyenként vöröses színű 

homokkőből készültek. Felületkezelésük jó és nagy mennyiségű palát is tartalmaztak.
1085

 Az 

öntőformákban megöntött tárgyakról a megfelelő típusnál történt említés. A szomszédos 

területekről kimondott öntőforma depókat, a középső bronzkorból Berén, Csaholyon, és 

Alsóoroszon,
1086

 a késő bronzkorból Csomaközön (HaA1),
1087

 Logrești-Moștenien (BzD),
1088

 

Plenițán (HaA2-B1)
1089

 és Aranyosapátin (HaB1),
1090

 valamint a bizonytalan keltezésű 

Szeged-Szőregen
1091

 találni. Szélesebb körű európai és Kárpát-medencei előfordulásuk nem 

szokatlan.
1092

  

 Sajnos a höltövényi depó esetében nem lehet az észak-európai területekhez hasonló 

összefüggéseket kimutatni. Ott ugyanis a depót alkotó öntőformák jól meghatározott 

tárgytípusokhoz vagy kategóriákhoz tartoznak, és egyértelműen elválnak a famegmunkálással 

kapcsolatba hozható típusok, a szerszámok, vagy éppen a viseleti tárgyak.
1093

  Az öntőformák 

kérdésköre mindmáig tisztázatlan. Az elszórtan megjelenő tanulmányok kimutatták viszont, 

hogy bizonyos kapcsolatot lehet körvonalazni a késztermék és az öntőformák között. Ez 

utóbbiak általában a típus fő szóródási területének peremén helyezkednek el. Ugyanakkor 

szinte egy urnamezős bronzdepó sem tartalmaz öntőformákat vagy ezek töredékét.
1094

 B. 

Wanzek megkülönböztette a magaslati telepeken létező műhelyeket, az öntőforma depókat és 

a kis telepeken előkerült néhány öntőforma együtteseket. A második kategóriát, a 

vándormesterek hagyatékaként értelmezi.
1095

 A solvadkerti öntőforma depó alapján, B. 

Hänsel a hasonló együtteseket ötvösök szándékos felajánlásának minősíti.
1096

  Az öntőformák 

                                                                                                                                                        
1084

 Személyesen már nem sikerült a tárgyakat beazonosítani. A Brassó megyei régészeti repertórium alapján, T. 

Soroceanu 2012-ben még azt állítja, hogy a Brassói Történeti Múzeumban találhatóak a tárgyak, viszont 

nincsenek beleltározva. Azonban a megyei repertórium is M. Petrescu-Dîmbovița rajzait veszi át. Lásd Costea 

2004, Fig. 28/18-22. 
1085

 Prox 1939; Prox 1940. 
1086

 Bader 1978, 84, Pl. LXIII. Lásd Soroceanu 2012a, Taf. 7-8 (Bere), Taf. 9-10/1-3 (Csaholy III), Taf. 24 

(Alsóorosz). 
1087

 Bader 1978, Pl. LXIV. Újabban L. Marta a lelőhelyen előkerült vörös-fekete kerámia alapján a Lápos II-

Gáva I közösségekhez kötötte a leletegyüttest, és nem a klasszikus értelemben vett Gáva fázishoz. Lásd Marta 

2013, 208. 
1088

 Petrescu-Dîmbovița 1978, 112, Taf. 74C. 
1089

 Boroffka, Ridiche 2005. 
1090

 Mozsolics 2000, 33, Taf. 120-121; Ilon 2006, 281/1. 
1091

 Mozsolics 1985, Taf. 273-274. 
1092

 A Közép-Európai és Al-Dunai példányokat illetően lásd Hansen 1994, Abb. 69. A Kárpátoktól keletre eső 

területek öntőformáit illetően lásd Bočkarev, Leskov 1980. Lásd még Hänsel 2007, 177. 
1093

 Jantzen 2008, 282-285. 
1094

 Hansen 1994, 130. Egyedüli kivétel a csehországi Nechranice kincs. Ide sorolhatnánk a kissé korábbi 

marosszentgyörgyi depót is, amelynek fokosait öntőformákban és salak mellett ásták el. 
1095

 Wanzek 1989, 191. 
1096

 Hänsel 2007, 179-180. 
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különös jelentőségét a Lausitzi kultúra sírjaiban jelentkező darabok is jól érzékeltetik, 

amelyek csakis ezeknél a közösségeknél fordulnak elő ilyen formában.
1097

 

  

                                                 
1097

 Hansen 1994, 130. 
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3. A FÉMDEPONÁLÁS JELLEGZETESSÉGEI ERDÉLY ÉSZAKI, NYUGATI ÉS 

DÉL-NYUGATI TERÜLETEIN 

 

 A közép-erdélyi deponálás pontosabb és részletesebb megértése céljából elsősorban a 

környező területek deponálási szokásait kell figyelemmel követnünk, amelyek olykor szerves 

kapcsolatot mutatnak egymás között. Mindenekelőtt a máramarosi, a Körösök-vidéki és a 

dél-nyugat erdélyi leletegyütteseket mutatnám be vázlatosan, a szakirodalomban fellelhető 

információk alapján. Az említett területek között sokszor nehéz pontos határokat meghúzni, 

az érintkezési területeken a deponálási gyakorlatok sok esetben összemosódva jelentkeznek.  

 Az első csoportosítási kísérletezések a múlt század közepe után körvonalazódtak, a 

depók felépítésére, a tárgyak típusára, számarányára és datálására alapozva. Romániai 

viszonylatban I. Nestor volt az úttörő,
1098

 akit később M. Rusu
1099

 követ, akinek 

korszakolását kisebb módosításokkal M. Petrescu-Dîmboviţa
1100

 és W. A. v. Brunn is 

átvesznek.
1101

 Ezt követően a helyi sajátosságokhoz alakítva jelentek meg kisebb vagy 

nagyobb régiókra jellemző, vagy ezeket átfogó kronológiai és egyben depó csoportokat vagy 

típusokat megnevező rendszerek.
1102

  

 A Közép-Erdélyt övező területek közül a legjobban kutatott régió az észak-erdélyinek 

is nevezett máramarosi terület. Mindenekelőtt Kacsó K. munkásságát emelném ki, aki számos 

tanulmányban értelmezte és értékelte ebben a régióban talált leletegyütteseket. Nem szabad 

megfeledkeznünk Bader T., Al. Vulpe, M. Rusu és I. Bejinariu kutatásairól sem. Többnyire a 

tárgytípusok osztályozására és besorolására, a leletkörülmények és a kutatástörténet 

tisztásárára került a hangsúlyt, a depók szerkezetének vizsgálata és a tárgyak elrejtési módja 

háttérbe szorult. Véleményem, hogy ez utóbbi szempontok minél teljesebb bemutatása és 

részletbemenő vizsgálata adhatja meg egy adott régió deponálási gyakorlatának átfogó képét 

és általános jellegzetességeit.  

 A Máramaros vidékén és az ezzel szomszédos területeken (Szatmár, Bihar, Szilágy, 

Beszterce megyék) előkerült bronz leletegyüttesek magas száma ellenére alacsony a részletes 
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 Nestor 1935, 57. 
1099

 Rusu 1963, 180-204. 
1100

 Petrescu-Dîmboviţa 1977, 28-32; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 88-97, Abb. 3. 
1101

 Brunn 1968, 28-55. 
1102

 Vulpe 1970, 5; Bader 1978, 108; Kacsó 1990b, 246; Gogâltan 2002, 43-47; Gogâltan 2005, 375-379. Al. 

Vulpe elfogadja M. Rusu, W. A. v. Brunn és Mozsolics A. rendszerét, azzal a megjegyzéssel, hogy a különböző 

régiókban előforduló depó típusok egyidejűségük ellenére a bizonyos terület deponálási jellegzetességeit fejezik 

ki, és nem lehet egy egységes dél-kelet európai leletegyüttes típust megnevezni. 



142 

 

vagy monografikus munkák aránya. A 136 depóból
1103

 nagyon kevés örvend részletes 

elemzésnek: Batarcs (Bătarci),
1104

 Dipse (Dipșa),
1105

 Domahida II (Domănești),
1106

 Farkasrév 

(Vadul Izei),
1107

 Gallospetri (Galoșpetru),
1108

 Izakonyha (Bogdan Vodă),
1109

 Lacháza 

(Lăschia),
1110

 Lápos I (Lăpuș I),
1111

 Máramarossziget IV (Sighetu Marmației IV),
1112

 

Nemesbudafalva I-II (Ungureni I-II),
1113

 Rózália III (Rozavlea III),
1114

 Tiszakarácsonyfalva 

(Crăciunești)
1115

 és Tótszállás (Brâglez).
1116

 Több leletegyüttes, kisebb vagy nagyobb 

terjedelmű leírással, ismételten kerül megemlítésre: Bikácfalva I és II (Bicaz I-II),
1117

 Jód 

(Ieud),
1118

 Magyarlápos I és II (Târgu Lăpuș I-II),
1119

 Alsószőcs I és II (Suciu de Jos),
1120

 

Lápos I (Lăpuș I),
1121

 Petőrét I és II (Peteritea I-II), illetve Tordavilma (Vima Mare).
1122

  

 A kérdéskörrel kapcsolatban álló szakirodalomból egyértelműen a figyelemmel 

követett régiók „deponálási változatossága” emelhető ki. Csupán Kacsó Károly nyolc típusú 

leletegyüttest különböztet meg, amelyek többé-kevésbé eltérő régiókra és kronológiai 

periódusokra jellemzőek: Felőr-Domahida (Uriu-Domăneşti), Felőr-Dragomérfalva (Uriu-

Dragomireşti), Felőr-Opályi (Uriu-Opályi), Szarvaszó (Sarasău), Árpádi (Arpăşel), 

Ruginoasa-Kolozskara (Ruginoasa-Cara), Marosfelfalu (Suseni) és Marosújvár (Uioara) 

típusú együttesek.
1123
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Az első három depó típus egységes jellegű hagyatékot képvisel, azonban különböző 

szerzőknél eltérő megnevezésekkel szerepelnek.
1124

 A máramarosi régiót és a Tisza felső 

szakaszát teljesen dominálják, ugyanakkor jelentős számban kerültek elő az említett területtől 

délre (Szilágyság), dél-nyugatra (Szamos síksága) és dél-keletre (Beszterce vidéke) is. A 

leletegyüttesek általában kisméretűek, a bronztárgyak száma ritkán haladja meg a 20 

példányszámot.
1125

 Hasonló megfigyelés történt Románia észak-nyugati területein is, ahol a 

depókat alkotó tárgyak száma ritkán haladja meg a 10 darabot, mindössze a domahidai I 

leletegyüttes tartalmaz 100 ép és töredékes tárgyat.
1126

  

A leletegyüttesek szerkezetét illetően M. Rusu három csoportot állít fel: öntőműhely 

depók (kis és nagyméretűek), használatban levő tárgyakat tartalmazó depók és vegyes 

szerkezetű depók (használatban levő és öntésre szánt tárgyakkal).
1127

 Bader T. fegyver, 

ékszer és megőrzésre (újraöntésre) szánt leletegyüttes típusokat különböztet meg, többnyire 

kultikus okokkal magyarázva az elrejtés gyakorlatát.
1128

 Kacsó K. három leletegyüttes típust 

különít el a Felőr-Opályi csoporton belül, amit a későbbiekben többen átvesznek: fegyver, 

ékszer és összetett szerkezetű kincsek.
1129

 A fegyver depókat kizárólagosan tüskés korongos 

csákányok alkotják, vagy ritkábban a tüskés korongos csákányok mellett taréjos, gömbtaréjos 

csákányok és akár lándzsahegyek is szerepelhetnek.
1130

 Megfigyelhető a 2 példányszám 

gyakori előfordulása, illetve ennek többszörösei, amely a legtöbb Felőr-Opályi kincsegyüttest 

is jellemzi.
1131

 A legtöbb depó kevesebb, mint 10 darabot tartalmaz, ritkán 12, 13 vagy akár 

17 fokos is előfordulhat.
1132

 Annak ellenére, hogy magas számban kerültek elő hasonló 

szerkezetű leletegyüttesek, Kacsó K. ugyancsak a Felőr-Opályi típusú depók csoportjába 
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sorolja.
1133

 Ezzel szemben a szarvaszói aranykincs közeli analógiák hiányában is, egyedi 

jellege miatt ugyan, de külön depótípusként szerepel. Az ékszer depók csoportjába a tiszta 

karpereces, illetve a karpereces és lábpereces együttesek sorolhatóak.
1134

 Az összetett 

szerkezetűeket a fegyverek, szerszámok, ékszerek és ritkábban bronz rudak és öntőlepények 

közös előfordulása jelzi.
1135

 Ez utóbbiak kizárólagosan a fegyver- szerszám- ékszer 

kombinációban jelentkeznek, és ezek a leletegyüttesek a legtöbb darabszámot sorakoztatják 

fel az összes Felőr-Opályi típusú depó közül. S. Hansen megállapítása, miszerint a 

máramarosi régióban a tiszta ékszer együtteseknek semmi szerep nem jut, azonban a fegyver 

és szerszám depók dominálnak, csupán részben igazolódik.
1136

 Összesen 17 tiszta ékszer 

vagy ékszerek dominálta leletegyüttest sikerült katalogizálni a 9 szerszám depóval szemben. 

Leszámítva a máramarosi alsószőcsi II (Suciu de Jos II) szerszám kincset a többi főleg 

Szilágy és Beszterce-Naszód megyében látott napvilágot. Mindenképpen kiemelkednek a 

fegyver, de főleg vegyes szerkezetű leletegyüttesek (1 Függelék).  

Tárgytípusokra lebontva domináns pozícióban a tüskés korongos csákányok állnak. 

Az együttesek többségében sorjázatlanok, ritkán szépen megmunkált állapotban jelentkeznek. 

Legnagyobb számban a B3 típus fordul elő, ezen belül pedig a Cehăluț variáns. Nem 

elhanyagolható arányban van jelen a B4 típus is, amely ritkábban, a fegyver együttesekben, a 

B3 típus mellett is megjelenik. A tüskés korongos csákányok mellet mindössze az Ungureni-

Şanţ típusú vízszintes nyéllyukkal ellátott és a taréjos fokosokat lehet kiemelni, mint a Felőr-

Opályi típusú együttesek vezető fegyvereit.
1137

 Ez utóbbiak az esetek többségében egy 

példányban fordulnak elő egyazon leletegyüttesben, kevés kivétellel mindig épen. Alacsony 

arányban jelentkeznek még a lándzsák és a teljes markolatú tőrök is.
1138

 A szerszámok közül 

elsősorban a konkáv szájú, négyszögű átmetszetű tokos füles baltákat kell megemlítenünk, 

amelyeket ritkábban a szárnyas balták, a gombos és kampós sarlók valamint a tokos vésők 

kísérnek. Az erdélyi típusú tokos füles balták ritka jelenség a Felőr-Opályi típusú 

együttesekben. A Felőri és a Kisrebrai I depót leszámítva mindig egy példányban fordul 
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elő.
1139

 Az ékszerek kategóriáját elsősorban a kar és lábperecek alkotják, ritkábban karvédők 

és díszítő lemezek is megjelennek.
1140

 A tiszta karpereces depókban általában vékony, kerek 

metszetű huzalból készült díszített példányokkal találkozunk, az összetett szerkezetűekben 

pedig masszív, kerek vagy nyolcszögű átmetszetű darabokkal. Nem elhanyagolható 

mennyiségben rejtették el a nyersanyagot sem, főleg a rózáliai III (Rozavlea III), 

karácsonyfalvi (Crăciunești) és bikácfalvi (Bicaz I-II) együttesekben.
1141

 Ritkán jelentkeznek 

az olyan kincsleletek, amelyek szerkezetében a lószerszámok aránylag magas darabszámban 

képviseltek. Ezek ugyancsak a Felőr-Opályi depótípusba sorolhatóak.
1142

 Legtöbbször a 

feszítőzablákat használják, ezeknek jelenléte Erdély északi és észak-nyugati területein 

(Máramaros, Szilágyság) gyakoribb, mint a Tisza síkságán.
1143

 Az edények, övek, fibulák, 

borotvák és csüngők, ha nem is teljesen ismeretlenek, más régiókhoz viszonyítva 

alulreprezentáltak.
1144

 A korai depókból (BzD) hiányoznak a Riegsee típusú kardok és a D 

típusú nyélnyújtványos tőrök, amelyek a kései depók gyakori tartozékai.
1145

 Általános 

jellemvonásait figyelemmel tekintve a Felőr-Opályi együttesek törvényszerűen ép 

példányokat tartalmaznak, általában nem mutatnak használati nyomokat és jól 

körülhatárolható tárgykategóriákat sorakoztatnak fel. Mindez tudatos szelektív deponálási 

elvekről tanúskodnak.
1146

 A máramarosi és Felső-Tisza-vidéki kincsleletek az aránylag kis 

területen jelentkező specifikus tárgytípusok miatt, vitathatatlanul egy egységet alkotnak. A 

depók sűrűsödése alapján a deponálási övezet magját a Máramarosi-medencében kell 

keresnünk. A későbbiekben majd látni fogjuk, hogy ez a jellegzetes deponálási trend viszont 

távolabbi területeken is felismerhető. 

Máramaros vidékétől délre, dél-nyugatra eső területeken kerültek elő olyan Felőr-

Opályi jelleget hordozó leletegyüttesek, amelyeket a Csaholy közösségekhez kapcsoltak és 

időbeni párhuzamuk ellenére egyértelműen elkülönülnek a térség többi, illetve a Körösök 
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vidéki deponálási formáitól.
1147

 A szilágysági medencében illetve Beszterce-Naszód 

megyében napvilágot látott együttesek ugyancsak a Lápos csoport fémművességi 

termékeiként értelmezhetőek.
1148

 Felépítésükben azonos vonásokat hordoznak a Máramaros 

vidéki depókkal, ebből adódóan hasonló felépítésű csoportokba sorolhatóak: fegyver depók 

(harci fokosok), ékszer depók (karperecek, karikák, spirálok, stb.), vegyes depók (szerszám- 

fegyver- ékszer), öntőműhely depók és más jellegű depók (ékszerek-szerszám vagy 

fegyverek-nyersanyag).
1149

 Azonban a szilágysomlyói medence leletegyüttesei, földrajzi 

helyzetüknek köszönhetően, nemcsak északi, hanem déli és keleti hatásokat is mutatnak, 

amint ezt a csizeri (Cizer), somlyógyörteleki (Giurtelecu Șimleului) és krasznahosszúaszói 

(Huseni) Árpádi típusú, valamint a krasznai II (Crasna II) és márkaszéki (Marca) Közép-

Erdélyre jellemző együttesek is jelzik.
1150

 Szilágy megye keleti és Kolozs megye északi 

részeit összekötő Szamos-szorosban napvilágot látott bronzkincsek és szórvány leletek 

szóródása egyenletes. Az előkerült leletegyüttesek kisméretűek, a legnagyobb mindössze 18 

bronz tárgyból áll. Szerkezetük vegyes, színes. Egy esetben rejtenek el tüskés korongos 

csákányból álló tiszta fegyver depót, Semesnyén (Șimișna). Összességüket nézve többnyire 

ékszer és szerszám dominálta jellegük van.
1151

  

Általánosan elfogadott, hogy a Felsőszőcs kultúra, illetve az ezzel szoros 

kapcsolatban álló csoportok, a Lápos, Csaholy és Berkesz, szállásterületein jelentkeznek.
1152

 

A Láposi-medence bronz együtteseinek többsége a Késő Bronz 2 periódusra keltezhető, és a 

Lápos I csoporttal hozhatóak összefüggésbe, azonban nem kizárt, hogy néhányat már egy 

korábbi fázisban rejtenek el a Felsőszőcs II közösségek.
1153

 Felőr-Opályi depókra jellemző 

tárgyak, ha ritkábban is, de kerültek elő Felsőszőcs településeken is (Nagykolcs (Culciu 

Mare), Nyírkarász-Gyulaháza, Roszály), ami a kultúra BzD periódusig történő továbbélését 

támasztja alá.
1154

 Szerencsés helyzettel állunk szemben az alsókosályi (Căşeiu) településen, 

ahol a Lápos I csoportra jellemző kerámia mellett egy rózáliai típusú tőr és két rovátkás 

karperec látott napvilágot.
1155
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 Kacsó 1987, 74. 
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 Gogâltan, Isac 1995, 5-26, Taf. XI, 3-5. 
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A Felőr-Opályi depó típusok kronológiai besorolása mindenekelőtt két megközelítés 

alapján körvonalazható: az első szerint a leletegyüttesek sorozatokhoz vagy csoportokhoz 

tartoznak, amelyek egymást követik, és amelyek egy adott fejlődési szakaszban nagy 

területeket fognak át.
1156

 A második szemlélet depó típusokat különít el, jól meghatározott 

tipológiai felépítéssel, eltérő régiókban, időrendjük pedig akár több periódusra (több 

évszázadra) is kiterjedhet.
1157

 Így tipológiai és szerkezeti vonásaik meghatározása kezdetén 

már elkülönítették a depó horizont és a depó típus kifejezéseket, ez utóbbi tágabb kronológiai 

határt hagyva az együttesek elrejtésének. A Felőr-Opályi együttesek datálása a már említett 

tüskés korongos csákányok tipológiai felosztásával hozható kapcsolatba.
1158

 Többségük a 

Reinecke BzD periódusra keltezhető, amely Kacsó K. kronológiájában a Késő Bronz 2 (SB2) 

időszaknak felel meg.
1159

 Három leletegyüttes csoportot különít el egymástól,
1160

 legtöbbször 

azonban a korai és kései Felőr-Opályi együtteseket tagolja. A Felsőszőcs kultúra II fázisát a 

korai depókkal párhuzamosítja,
1161

 ugyanakkor a Lápos csoporthoz köti a Felőr-Opályi és a 

Szarvaszói típusú együttesek nagy részét is.
1162

 László A. a Drajna de Jos, Lozova II és Pobik 

Kamăk leletegyüttesek gyűjtésének kezdetét a Kr.e. 14-ik század közepére, elrejtésüket pedig 

nem később, mint az Kr.e. 12-ik századra teszi. Számos szerkezeti és tipológiai hasonlóság 

miatt a Felőr-Opályi depók datálását is a hasonló időintervallumra datálja.
1163

  

A Lápos csoport II fázisában (HaA1) jelentkeznek a ’60-80-as években megnevezett 

„öntőműhely depók”,
1164

 vagy az újabban elnevezett kései Felőr-Opályi, illetve a korai 
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 Rusu 1963, 178-179; Rusu 1972a, 9-10; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 28-29; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 88-

97; Rusu 1981, 377-378; Rusu, Chiţu 1982, 34-35, 44; Andriţoiu 1993, 93. 
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 Nistor, Vulpe 1974, 15; Kacsó 1981b, 377-378; Vulpe, Lazăr 1989, 243; Kemenczei 1991b, 43; Kacsó 

1995b, 102; Kacsó 1995c, 136; László 2006, 127-128. 
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1159
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csákányok és vízszintes nyéllyukkal ellátott csákányok középső bronzkorig is visszanyúló szerves fejlődése is 

mutatja, ugyanakkor a legkésőbbi együttesek a Késő Bronz 3 (SB3) periódust is megélik. 
1161

 Felteszi ugyanakkor a kérdést, miszerint ha a korai Lápos halmokból és több Felsőszőcs településről 

előkerült bronzok a Felőr-Opályi együttesek tipológiai skálájába sorolható, akkor egyidejűek-e vagy sem a 

települések a korai halmokkal? Lásd Kacsó 2001a, 239. 
1162

 Kacsó 1987, 74-75; Kacsó 2001a, 233-234. Lásd még László 2006, 128. 
1163

 László 2006, 133. 
1164

 Rusu 1963, 184-189; Rusu 1964, 246; Rusu 1972a, 16; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 23; Petrescu-Dîmboviţa 

1978a, 90-91; Kacsó 1980b, 300; Rusu 1981, 377-395; Rusu, Chiţu 1982, 34-35 és Fig. 2; Kacsó 1990c, 95; 

Motzoi-Chicideanu, Iuga 1995, 157-158. M. Rusu véleménye, hogy a kultikus és az öntőműhely depókat 

szerkezetük alapján lehet elkülöníteni: az első nagy számban ép példányokat tartalmaz, míg a második 

öntőlepények és rögök mellett aránylag nagy számban sorakoztat fel töredezett darabokat, amelyeket 

újraolvasztásra szántak. Az öntőműhely depók tipológiai felépítését illetően Lásd Rusu 1981, 378, Tabelle 1. 
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Marosfelfalusi és Marosújvári típusú leletegyüttesek.
1165

 Legtöbb esetben a BzD jellemző 

tárgyak mellett új típusok jelennek meg, mint a masszív vagy a díszített, karcsú testű tokos 

füles balták, nyélnyújtványos sarlók, Liptov típusú kardok, díszített övek, sisakok és 

vértek.
1166

 Mindezek mellett a régió jellegzetes tárgyai, a harci fokosok, sarlók, fűrészek, 

karperecek, kardok és lándzsahegyek tipológiailag dominálják az együtteseket.
1167

 Al. 

Vulpehoz hasonlóan, Kacsó K. is megkérdőjelezi, hogy a kései Felőr-Opályi és a korai 

Nagysink-Marosfelfalusi kincseket, beleértve az öntőműhely depókat is, el lehetne 

kronológiailag különíteni.
1168

 Bader T. a BzD és a HaA1 periódusokat kronológiai 

rendszerének a II-III fejlődési szakaszában képzeli el, és hasonlóképpen kihangsúlyozza, 

hogy a tárgytípusok leletasszociációs eredményei nem teszik lehetővé a két korszak szigorú 

kronológiai szétválasztását.
1169

 Ugyanakkor nehézkes maguknak az öntőműhely depóknak is 

a pontos datálása a felhalmozott tárgyak magas száma miatt.
1170

 Általánosan elfogadott, hogy 

a leletegyüttes legkésőbbi tárgytípusa határozza meg az elrejtés időpontját, még akkor is, ha a 

bronz felhalmozás nagyobb időintervallumot ölel fel.
1171

 M. Petrescu-Dîmboviţa véleménye, 

miszerint az erdélyi öntőműhely és a kisebb leletegyüttesek jellegzetességeik alapján több 

csoportot alkotnak és területi sajátosságaik ellenére szoros kapcsolatban álltak egymással, 

helyénvaló.
1172

 Észak, nyugat és Közép-Erdélyben előkerült raktárleletek alapján I. Motzoi-

Chicideanu és G. Iuga három alapvető csoportot különített el, amelyeket eltérő szerkezet 

képvisel: az elsőben többnyire viseleti tárgyak és nyersanyag, a másodikban szerszámok, 

viseleti tárgyak és nyersanyag, míg a harmadikban a nyersanyag egyértelmű dominanciája 

mutatható ki a viseleti tárgyakkal szemben.
1173

 Egy évvel később T. Soroceanu az említett 

három szerkezeti csoportot egy negyedikkel egészíti ki, amelyben a fegyverek dominálnak, 

amint azt a Brassó megyei nagysinki leletegyüttes is mutatja.
1174

 A kudzsiri (Cugir) 

leletegyüttest nagysága alapján egy közepes kategóriába sorolták, szerkezeti sajátosságai a 

többi erdélyi öntőműhely depók csoportjába helyezi.
1175

 Máramaros vidékéről a 

Marosfelfalusi vagy a Marosújvári típusú depók csoportjába, a nagyságuk és összetett 
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szerkezetük alapján a két bikácfalvi (Bicaz I-II),
1176

 az izakonyhai (Bogdan-Vodă)
1177

 és a 

gallospetri (Galoșpetru),
1178

 a szilágyságból a tótszállási (Brâglez),
1179

 Beszterce-Naszód 

megyéből pedig a dipsei (Dipșa)
1180

 együttesek sorolhatóak (1 Függelék). Öntőműhely 

elnevezésüket mindenekelőtt a tárgyak töredékes állapota és magas száma, valamint 

esetenként a bronzrögök lenyűgöző mennyisége támasztja alá. Legtöbbször bronz 

megmunkálásra szakosodott műhelyek létezését feltételezik a depó közelében, annak 

ellenére, hogy az erre utaló nyomok teljes mértékben hiányoznak. Ebben a korszakban zajlik 

le egy bizonyos fokú egységesítési tendencia, amikor több tárgytípus nagy területeken 

jelentkezik, kiszélesítve az addig mutatott BzD jellemző szóródási területét. Példaként 

említhetjük meg az erdélyi típusú tokos füles balta láposi (Lăpuș) jelenlétét, amely a 

Marosfelfalusi és Marosújvári típusú leletegyüttesek idejében válik a Felső Tisza szakasz 

műhelyeinek egyik termékévé.
1181

  

Többször történik említés szórvány tárgyak szándékos deponálására. Láposról 

származik egy tüskés korongos csákány és egy kard, amelyekről feltételezhető, hogy e 

kategóriát képviselik.
1182

 Ugyanakkor Felsővárca (Oarţa de Sus), Középvárca (Orţiţa), 

Alsófernezely (Firiza) és Izaszacsal (Săcel) határában számos bronzdarab is felszínre került, 

többségükben harci fokosok, amelyeket a szándékos lemondás vagy elrejtés céljával ástak 

el.
1183

 Az épen megmaradt kardok, szinte törvényszerűen egyedi deponálásokból származnak, 

leszámítva a váncsfalvi (Oncești) karddepót. A korabeli együttesekben a típus töredékesen 

maradt ránk.
1184

 Ugyanebbe a kategóriába sorol Kacsó K. két lándzsahegyet, amelyek 

Máramarosszigeten, vizes környezetben, az Iza folyó medrében és partján kerültek elő.
1185

 I. 

Bejinariu is kihangsúlyozza, hogy a Szilágyságban előkerült 63 szórvány lelet közül egyesek 
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„szórvány deponálás” termékei is lehetnek.
1186

 Bader T. felhívja a figyelmet a 

véletlenszerűen előkerült szórvány leletek és a szórványosan deponált bronz tárgyak közti 

különbségre.
1187

 Sajnos az ismeretlen, legtöbbször véletlenszerű leletkörülmények, a 

pontatlan feljegyzések és a kutatottsági szint adta hátrányok miatt rendkívül nehéz ennek a 

csoportnak akár az érintőleges magyarázata is.  

A térség megnövekedett fémfeldolgozását a számos depó mellett nemcsak a 

számtalan szórványosan előkerült bronztárgy jelzi, hanem az arany vagy aranyat tartalmazó 

leletegyüttesek gyakori előfordulása is, amelyek olykor lenyűgöző mennyiségben 

tartalmaznak nemes fémet. M. Rusu a HaA periódus réz kitermelésének intenzitásához 

hasonlítja a korszak arany feldolgozását, amely tisztán elválik a BzD illetve a HaB1 fejlődési 

szakaszoktól.
1188

 A Tisza felső szakaszán jelentkező depók közül csakis a Felőr-Opályi 

típusúak felépítésében találkozhatunk arany tárgyakkal.
1189

 Kacsó K. az aranyat is tartalmazó 

bronz együttesekben két csoportot különít el: a tiszta ékszer és a vegyes szerkezetű depókat, 

ez utóbbiakban a fegyver-ékszer, vagy a fegyver- szerszám- ékszer kombináció dominál, 

nagyon ritkán öntőlepények és bronz töredékek is megjelennek.
1190

 Az arany puhasága és 

formálhatósága miatt majdnem kizárólagosan ékszerek gyártására volt alkalmas. Legnagyobb 

számban különböző átmetszetű karpereceket és gyűrűket állítottak elő, azonban félhold alakú 

csüngők, egyszerű spirálok vagy spirál lemezek, arany huzalok, gyöngyök, hajkarikák is 

napvilágot láttak.
1191

 Az arany tárgyak gyártásának intenzitása alkalmazkodott a 

bronzművességhez, azonban a Kárpát-medence késő bronzkori aranytermékeit nem lehet a 

Hajdúsámsoni korszak igényességéhez és változatosságához hasonlítani. Ennek a fejlődési 

szakasznak kimagasló termékeiként mindössze a szarvaszói aranylemezeket és néhány spirál 

kartekercset lehet megemlíteni.
1192
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A fentiekben említett leletegyüttesekkel együtt a Szarvaszói típusú depókat Kacsó K. 

a Felsőszőcs kultúra II és a Lápos csoport I fejlődési szakaszával párhuzamosítja.
1193

 Az 

aranykincsek kronológiai besorolása nehezebb, mint a bronz együtteseké, mivel szerkezeti 

egyszerűségük miatt kevés darabszámot tartalmaznak, ugyanakkor az arany nyers értéke 

megnövelhette a készítés és az elrejtés közti időszakot.
1194

 Mindenképpen kiemelkedik az 

1847-ben talált névadó szarvaszói kincsegyüttes, spirál lemezeivel, karpereceivel, gyűrűivel 

és gyöngyeivel, amelynek tárgyait azonban csak részben sikerült megmenteni.
1195

 A 

szarvaszóival egykorú kincseket vagy szórvány aranytárgyakat találtak még Borsán (Borșa), 

Joódon (Ieud), Karulyán (Coruia), Szakállasdombon (Dumbrăvița), Máramarosszigeten 

(Szighetu Marmației) és Szinérváralján (Seini) is.
1196

 Aránylag magas számban kerültek elő 

arany tárgyak a láposi halmokból is.
1197

  

A fentiekben bemutatott területtől dél-nyugatra helyezkednek el az un. Árpádi típusú 

leletegyüttesek, amelyeket mindenekelőtt az ékszerek teljes vagy nagy arányú dominanciája 

jellemez.
1198

 Mindenképpen meg kell különböztetnünk a barlangban történő deponálást, 

kerámia, bronz, hamu, borostyán és üveggyöngyök felhasználásával, amely legtöbbször 

temetkezéssel hozható kapcsolatba a barlangban vagy ezen kívül történő bronz 

leletegyüttesek elrejtésétől.
1199

 Mindkét deponálási gyakorlat az Igric csoportra jellemző, 

emiatt a szakirodalomban sokszor egybemosódnak. A legrészletesebb elemzés ugyancsak 

Kacsó K. nevéhez fűződik, aki az Árpádi leletegyüttes bemutatásával a Körösök vidéki depó 

típus egészére világít rá.
1200

 Nem szabad azonban megfeledkeznünk Emődi J., N. Chidioşan 

és S. Dumitraşcu kutatásairól sem, akik számos tanulmányban értelmezték a nyugat romániai 

barlangi deponálásokat. 

A Körösök vidéki és a Maros alsó szakaszán előkerült bronz leletegyüttesek a térség 

különálló és jellegzetes kincseiként jelentkeznek, tisztán elkülönülnek a Kárpát-medence 

keleti felének többi együttesétől és egy különálló bronzfeldolgozó központ létezéséről 

tanúskodnak. Sajátos tárgyaik az áttört szív alakú csüngők, a homokóra alakú csüngők, a 
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láncos csüngők, a patkó alakú csüngők, a kerék alakú csüngők, a bronz korongok, a bordázott 

közepű gombok és a bronz övek. Kiegészítőként, nagyon ritkán, különböző eredetű tárgyak is 

előfordulnak a kincsek felépítésében: tüskés korongos csákányok, karperecek, karvédők, 

sarlók, tokos füles balták, korongos és gyűrűs fejű tűk.
1201

 Bizonyos esetekben sikerült 

kimutatni egy törvényszerűséget, miszerint a hármas szám, vagy ennek többszörösei 

ismételten jelentkeznek az együttesekben.
1202

  

Emödi J. több ízben kutatásokat kezdeményezett az Igric csoport barlangjaiban. Ezen 

feltárások következtében pontosabb képet sikerült kialakítani a csoport kulturális fejlődéséről 

és a deponált fémtárgyak elrejtési módjáról. Az Igric csoport barlangjaiból a ’80-as évek 

elején hozzávetőlegesen 150 tárgyat említ a szakirodalom (120 csak az Igric barlangból).
1203

 

A legnagyobb leletegyüttes, amely ugyancsak az Igric csoporthoz köthető közel 7500 

bronztárgyat tartalmaz, és a Csoklovina barlangban (Peștera Cioclovina) került elő 1953-ban. 

Egy félreeső helyen, egy felső tárna peremén rejtették el a kincset, amelynek helyén és 

közvetlen közelében egy sekély tál töredékeit és egy bronz hajkarikát,
1204

 ugyanakkor szén 

darabokat, őz és sertés csont töredékeket is találtak.
1205

 A jellegzetes tárgyak közül a 

falerákat, a pitykéket, a kúpos közepű gombokat, a kúpos lemezgombokat, a spirál csüngőket, 

félhold alakú csüngőket, bronz karikákat, spirálgörgő, ón-, üveg- és borostyán gyöngyöket 

említhetjük meg, amelyeknek legközelebbi analógiái a BzD keltezhetőek, csekély számban 

azonban a HaA1 is előfordulnak. A tárgyakat a barlang padlójára helyezték el, kisebb-

nagyobb kupacokban, egyes darabok a felmenő fal nyílásaiban kaptak helyet. Mindenképpen 

a deponálás szórt jellege figyelhető meg, hiszen nem kevesebb, mint öt változó méretű 

halmaz körvonalazódott, olykor egy méter távolságra egymástól.
1206

 A ritka olyan 

leletegyüttesek közé tartozik, amelyekben többféle nyersanyagból készült tárgytípusokat 

találhatunk.
1207

  

Hasonló helyzet mutatható ki az Igric barlangban is (Peștera Igrița), ahol a hamut, 

kerámiát és a bronz tárgyakat közvetlenül a barlang padlójára helyezték el, minden előzetes 

rendezés (pl. gödör), vagy utólagos befedés nélkül. Az elrejtésre azonban a barlang félreeső, 
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másodlagos folyosóit, nyílásait használták.
1208

 A napfényre hozott leletek minden bizonnyal 

egy temetkezési helyről árulkodnak, ahová mindig töredékes állapotban helyezik el az 

edényeket. Túlnyomó többségük, és a bronz tárgyak is égési nyomokat hordoznak magukon. 

A tárgyakat már a máglyára helyezés előtt töredezték.
1209

 Érdekes megfigyelés történt egy 

sarló, kés és borotva töredékkel, amelyeket gondosan egymásra helyeztek, majd egy 

összehajlított bronz öv töredékkel fedtek le.
1210

  

A Nagy Magyar barlangban (Peștera Ungurului) az elmúlt évtizedekben aránylag 

kevés bronz tárgy került elő (áttört szív alakú csüngő, nyílhegy, tűk, kúpos gombok), azonban 

a felhalmozott kerámia töredékek és hamu mennyiség majdnem azonos deponálási módról 

tanúskodnak.
1211

 Újabban a barlang VIII-as lelőhelyén 15 bronz tárgyat sikerült felszínre 

hozni, amely igen kimagasló arány a barlang többi 5 tárgyához képest. Ezeknek értékelése 

meghatározóan hozzájárul a lelőhely keltezéséhez, a tárgyak nagy része a BzD második felét 

jellemzik, a fiatalabbak akár a HaA elejét is megérik.
1212

 A leletek előkerülési módja illetve 

datálásuk alapján valószínű, hogy a Nagy Magyar barlangot folyamatosan deponálási 

helyként használták.
1213

  

A Sonkolyos melletti Izbîndiş barlangban (Peștera Izbîndiș) 25 bronz tárgy került 

felszínre. Az ékszerek mellett (tűk, karperecek és hajkarikák) egy kampós markolatú sarló 

töredéket is feltártak.
1214

 Méretében és szerkezetében kitűnik a véletlenszerűen előkerült 

sonkolyosi (Șuncuiuș) leletegyüttes is, amely 110 tárgyat tartalmaz. A depó közelében, egy 

tűzhely alól, további 3 tű került elő.
1215

 A fentiekben is említett ékszer típusok mellett, 

aránylag magas számban jelentkeznek a szerszámok (sarlók, vésők, tokos kalapácsok, konkáv 

szájú tokos füles balták) és fegyverek (lándzsahegyek).
1216

 

Az Árpádi típusú együttesek mindenekelőtt az Igric közösségekkel hozhatók 

összefüggésbe. Úgy a Sebes-Körös völgyében, mint Románia nyugati vidékein jelentkező 
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depókat alkotó tárgyak legjobb analógiái a már említett barlangokban kerültek elő.
1217

 Ha 

nem is tiszta a csoport létrejöttének folyamata, a feltárt leletek már egy jól kialakult kulturális 

csoport létezését támasztják alá, sajátos vonásokkal. A kerámiaművességében Ottomány, déli 

Cruceni-Belegiš, Gârla Mare, halomsíros Piliny és Felsőszőcs hatásokat lehet kimutatni,
1218

 

de ugyanakkor rokon vonást mutat a Gáva és a Bobda-Susani kultúrák leleteivel is.
1219

 A 

kerámia vonásai és a bronz tárgyak alapján az Igric barlang leletanyagát Emődi J. a BzD 

periódus elejére, legkésőbb a közepére keltezi, és a láposi temető első fázisával 

párhuzamosítja. A fémanyagot pedig az un. Felőr-Domahida-Opályi típusú depók 

kategóriájába sorolja.
1220

  

A hasonló jellegű leletanyag nagyobb területeken történő vizsgálata bizonyos 

fejlődést mutat kelet és dél irányába. A Csoklovina barlangban (Peștera Cioclovina) feltárt 

leletek a BzD második felében történő keltezése, Hunyad megyei elhelyezkedése, amely dél-

keletre esik az Igric lelőhelyek zömétől ezt a feltételezést támasztják alá.
1221

 Hasonlóan a 

Temes megyei rumunyesti (Româneşti) barlangban feltárt Igric leletek egy észak bánsági 

beszivárgásról tanúskodnak.
1222

 Ugyanakkor több román kutató egy nyugat-kelet irányú 

Ottomány III betörésről beszél dél-nyugat Erdélyben, akiket a halomsíros kultúra hordozói 

mozgatnak ki szállásterületeikről.
1223

 Mindenképpen egy Igric csoporttal rokon vagy Igric 

csoporthoz tartozó népességgel állunk szemben dél-nyugat Erdélyben is, akik a BzD elejével 

és középső szakaszával párhuzamosíthatóak.
1224

 A Maros alsó szakaszán való megjelenésük 

már a BzD első felére tehető, amikor megindul a kelet irányú terjeszkedés, ugyanakkor a 

piski (Simeria) és a Déva-Viile Noi (Deva-Viile Noi) településeken feltárt leletek, már egy 

fejlett Igric hagyatékról tanúskodnak.
1225

 Továbbhaladva keletre, az alsómarosújvári (Uioara 

de Jos) településen már teljes mértékben hiányoznak az Ottomány és késő halomsíros 
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elemek, amely arra készteti H. Ciugudeant, hogy az itt jelentkező Igric leletanyagot a HaA 

kezdetére datálja.
1226

 Újabban ezt a leletanyagot egy BzD fázisra keltezett, Balta Sărată, Igric 

és Cruceni-Belegiš elemeket ötvöző, Déva-Românești (Deva-Românești) csoporttal, valamint 

egy későbbi HaA1-A2 datált Beregszuszány-Piski (Susani-Simeria) csoporttal 

helyettesítettek.
1227

 Ezáltal a Felőr-Opályi leletegyüttesekhez hasonlóan az Árpádi típusú 

depók sem jellemeznek egy horizontot, hanem egy tágabb időintervallumban sorakoznak fel. 

A legújabbak a HaA1 periódust is megérik, amint ezt az Igric csoport keleti és dél-keleti 

leletei is mutatják.
1228

 (2 Függelék).  

Közép-Erdély dél-nyugati sarkában (a mai Fehér, Szeben és Hunyad megyékben) 

jelentkező bronz együtteseket már korábban is eltérő csoportként kezelték. Közeli vonásokat 

mutatnak a közép erdélyi depókkal, azonban nyugatról és délről beszivárgó hatásokat 

hordoznak felépítésükben. A HaA1 periódusban mindenképpen kiemelkednek az aránylag 

szűk területen jelentkező felsőmarosújvári (Uioara de Sus), ispánlaki II (Șpălnaca II), 

erzsébetfalvi (Gușterița) és enyedi (Aiud) öntőműhely együttesek.
1229

 A terület kutatásában I. 

Andriţoiu és H. Ciugudean neveit kell megemlítenünk. Hiányoznak a térség deponálásával 

foglalkozó munkák, pusztán érintőlegesen említik a fémművesség különböző vonásait. Egy 

késő bronzkori elemzés sem látott napvilágot. I. Andriţoiu közel 7000 tárgyat említ dél-

nyugat Erdélyből, ezek közül 6 leletegyüttes (52 tárgy) a BzD, 10 pedig (6200 tárgy) a HaA1 

keltezhető. Mindezt több mint 500 szórvány lelet egészít ki.
1230

 Kronológiai szempontból 

három fejlődési szakaszba sorolja a dél-nyugati együtteseket. A BzD jellemző leletek a 

harmadik periódusban kapnak helyet, amelyet a kampós markolatú sarlók, nyélnyúlványos 

sarlók, erdélyi típusú tokos füles balták, B3 típusú tüskés korongos csákányok, 

lándzsahegyek, Unip típusú nyélnyúlványos markolatú kardok, karperecek és tűk 

jellemeznek.
1231

 A Hunyad és Fehér megyékben előkerült leletegyüttesek és szórvány leletek 

egy része a nyugatról beszivárgó Igric csoporttal hozhatók összefüggésbe, amelynek hordozói 
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a Körösök vidékére jellemző tárgytípusokat az Erdélyi-érchegység déli és dél-keleti lábáig 

közvetítik.  

Ennek ellenére leszámítva a Csoklovina barlangban (Peștera Cioclovina) előkerült 

leletegyüttest, dél-nyugat Erdélyben nem találkozunk tiszta ékszer kincsekkel. Mindössze a 

felsőpodságai (Poșaga de Sus), harói (Hărău) és a székelyföldvári (Războieni-Cetate) vegyes 

együtteseknél mutatható ki az ékszerek dominanciája. Legnagyobb számban a vegyes 

szerkezetű depók jelentkeznek. Ezek közül két esetben körvonalazódik egyértelmű 

szerszámok iránti preferencia, a térség keleti peremén. Ugyanakkor figyelemre méltó a tiszta 

szerszám együttesek magas száma. Ha csak a leletegyüttesek számához viszonyítjuk, nagyon 

jól képviseltek az öntőműhely depók, azonban ha a darabok számát is figyelembe vesszük, 

akkor a térség egyértelmű vezető bronz együttesei. 

 

 
3.1. Ábra. A környező területek depótípusainak szóródása (Lásd 1-3 Függelék). 
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A jövő kutatás egyik elengedhetetlen kihívása a délnyugat-Erdélyi régió 

fémdeponálásának kiértékelése kell legyen. A néhány elszórt, vázlatos munka nem segít a 

terület fémdeponálási gyakorlatainak tisztázásában. Jelenlegi ismereteink a ’60-70-es évek 

szintjén állnak. Az együttesek nagysága, sűrűsödése és a bronzművesség intenzitása 

megköveteli a régió részletes értékelését. Ennek ellenére semmit nem tudni a kincsek 

morfológiájáról, pontos leletkörülményeiről és szerkezetéről. Délnyugat-Erdély vizsgálata 

annál is fontosabb, mivel ebbe a térségben számos déli és dél-nyugati impulzus szivárog be, 

amelyek kihatással vannak a bronzdepókra is. Úgyszintén érdekes lenne megfigyelni, hogy a 

közép-erdélyi deponálási tendenciák milyen mértékben éreztetik hatásukat, és a kívülről jövő 

interakciók következtében hol és hogyan alakulnak át? A kutatásban nyílván külön figyelmet 

kell szentelni a nagy „öntőműhely depóknak” nevezett együtteseknek. Ahogy az alábbiakban 

látni fogjuk, a hasonló depók egyidejű elemzése a kis és közepes méretű kincsleletekkel nem 

javasolt, mivel a leletkombinációs kísérletezéseket és a statisztikát nagymértékben torzítják. 

Ebből kifolyólag véleményünk, hogy ezeket külön kell tárgyalni, mivel egy régió deponálási 

törvényszerűségeit a kis és a közepes méretű együttesek alapján lehet a legjobban 

körvonalazni.  

Az észak-nyugati régió gazdagságát tekintve, ahonnan 136 Felőr-Opályi típusú 

bronzkincset katalogizáltam, a depók szisztematikus értelmezése és magyarázata mindmáig 

elmaradt. Ennek ellenére meg kell említenünk mindenekelőtt Kacsó K., majd Al. Vulpe és 

Bader T. munkásságát, valamint újabban I. Bejinariu közreműködését is, akiknek 

köszönhetően tisztább képet alakíthatunk ki. Mindössze Kacsó K vizsgálta részletesebben az 

Árpádi típusú együtteseket, azonban a hasonló szerkezetű, de mégis külön csoportként 

jelentkező Körösök-vidéki barlangi deponálás kimerítő értékelése máig nem valósult meg. A 

’90-es évek közepén megjelent néhány cikket leszámítva teljesen mellőzték a depók 

szerkezetére és morfológiájára vonatkozó adatokat. Kacsó K. munkásságát összegezve és 

rendszerezve egy részleges képet alkothatunk főleg a Máramaros vidéki deponálás 

jellegzetességeiről. 

Ezek alapján kijelenthető, hogy az általa megnevezett Felőr-Opályi és Árpádi típusú 

depók jellegzetes felépítésük és szóródásuk alapján különálló deponálási övezeteket 

testesítenek meg. Értelemszerűen biztos határokat nem lehet meghúzni, és az átmeneti 

régiókban a kincsleletek gyakran egymás mellett jelentkeznek (3.1. Ábra). Erdély késő 

bronzkori együttesei közül a Máramaros és Felső-Tisza vidéki Felőr-Opályi együttesek a 

szelektív deponálás legszebb és legteljesebb példányai. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy 

annak ellenére, hogy az észak-nyugati területen a tiszta leletegyüttesek (tüskés korongos 
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csákányok, kar és lábperecek) nagy számban jelentkeznek, jelentőségük nincs megemlítve, és 

nem tekintik őket különálló csoportnak. Ennek ellenére a szarvaszói aranykincs egyedi volta 

ellenére is különálló típusként jelenik meg. Sajátos vonásokkal rendelkeznek a kizárólagosan 

ékszerekből álló Árpádi típusú depók, amelyek elszórtan Közép-Erdély észak-nyugati és dél-

nyugati sarkaiban is megjelennek. Típustól függetlenül a depóknak általános időrendje a BzD 

és a HaA periódusra tehető. Természetesen szerkezetüktől függően szűkebb kronológiai 

besorolásokra is alkalmasak.  

A bemutatott és megemlített leletegyüttesek szerkezete és felépítése a depó típusok, 

mintsem a depó horizontok létezését támasztja alá. Az első egy hosszabb deponálási 

időintervallumot feltételez, amikor egy adott területen több típusú leletegyüttes 

párhuzamosan is létezhet, ugyanakkor egyazon régió határain belül fejlődésen is átmehet. A 

depó horizont egy sokkal rövidebb és szűkebb elrejtési időkeretet biztosít a fémtárgyak 

számára, amelyeknek alakulása szűk és meghatározott kronológiai periódusokhoz van kötve.  
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4. A KÖZÉP-ERDÉLYI DEPONÁLÁS ÉRTELMEZÉSE 

 

 A Kárpát-medence keleti sarkában elrejtett bronzkincsek kiértékelésében 

mindenekelőtt a rendelkezésemre álló adatbázissal kellett szembesülnöm. Annak ellenére, 

hogy a vizsgált bronzdepók száma alacsony, mivel a BzC-D korszakból csupán 41 a HaA 

időszakból 23 leletegyüttest katalogizáltam, a tárgyak száma kiemelkedően magas: 465 tárgy 

a BzC-D depókban és 4214 tárgy a HaA-es kincsekben.  

 A metodológiai szempontokat betartva a bronzkincseket a mai Beszterce, Kolozs, 

Maros, Hargita, Kovászna, Brassó és részben Szeben megye területéről gyűjtöttem, teljesen 

mellőzve Fehér és Hunyad megyéket, amelyek dél-nyugati fekvésüknek köszönhetően, egy 

eltérő bronzműves központként értelmezhetőek. Ez a terület többnyire a Maros középső 

szakaszát fedi. Ezen a viszonylag szűk területen kevés kincslelet került elő. Három nagy 

öntőműhely depó mindenképpen kiemelkedik a térség fém leletei közül: Felsőmarosújvár 

(Uioara de Sus), Ispánlaka II (Șpălnaca II), Szenterzsébet (Gușterița). Úgy a BzD mint a HaA 

korszakban is a tárgyak szóródása, de főleg tipológiai változatosságuk enyhén eltérő 

deponálási gyakorlatok létezését támasztja alá. Annak ellenére, hogy aránylag kis területről 

van szó Erdély északi vidékein jelentkező leletegyüttesek szerkezete teljesen különbözik a 

dél-nyugat erdélyi kincsekétől. Hasonlóképpen a Körösök vidéki ékszer depók más 

deponálási normák létezését feltételezik a közép-erdélyi szerszám depókkal összehasonlítva. 

Ugyanakkor az általam vizsgált terület, főleg a BzD periódusban, szoros kapcsolatokat mutat 

a Kárpátoktól keletre eső régióval, ahonnan a kulturális kölcsönhatások közepette több 

tárgytípus beszivárog, és széles körben terjed el (kampós markolatú sarló, erdélyi típusú balta 

keleti változata, keleti típusú tőrök). Ezáltal a figyelemmel követett területet északon 

többnyire a Kis- és Nagy-Szamos, keleten és délen a Kárpátok vonulatai határolnak be. 

Szerves részét képezi ennek a területnek a Maros felső folyása, illetve a Küküllők vidéke (1. 

Térkép/1-2).  

 A keretek ilyen mértékű leszűkítése ellenére nem hagyhatjuk figyelmen kívül Erdély 

északi, nyugati és dél-nyugati területeire jellemző deponálási formákat. A közép-erdélyi 

deponálás értelmezése, sajátosságainak kiemelése, mindenképpen az említett területekkel 

kapcsolatban és ugyanakkor ezekkel összehasonlítva kell megvalósuljon. Ezt a célkitűzést 

szolgálja az előző 3. A fémdeponálás jellegzetességei Erdély északi, nyugati és dél-nyugati 

területein c. fejezet, amely kiegészíti az alábbiakban bemutatott eredményeket és 

következtetéseket. A már említett két korszak (BzC-D és HaA) bronz leletegyütteseinek 
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lelőhelye, elrejtési módja, alakjuk és szerkezetük összehasonlítása, képezi a jelen fejezet 

célját.  

 

4.1. Leletegyüttesek összessége 

 4.1.1. Előkerülési év, kutatottsági szint 

 A vizsgált összes bronz kincs előkerülési évének csupán kétharmada ismert. Ezt az 

arányt a HaA keltezhető depóknak köszönhetjük, mivel csak két esetben (Kiskaján és 

Makfalva) nem rendelkezünk ilyen jellegű adatokkal, azonban a BzC-D periódusba sorolt 

depók 48%-a esetében hiányoznak ismereteink a megtalálás évét illetően (4.1. Grafikon). 

Mindenképpen kiemelkedik az első világháború előtti korszak, amikor a 67 depóból 26 került 

napvilágra.  

 

A depók kutatottság szintje jóval alulmaradt a mai elvárásoknak. A számba vett 

kincsleletek és időkorlátok legkorábbi bronzkincse 1853-ban látott napvilágot (Válaszút), 

első említése
1232

 már egy évvel később megtörténik. Kimagasló eltérések a megtalálást és az 

első említést illetően az ágostonfalvi, vindai és a kolozskarai BzD datálható depók esetében 

(4.2. Grafikon), valamint a HaA szászörményesi és dipsei leletegyütteseknél (4.3. Grafikon) 

mutatható ki. Annak ellenére, hogy nem tudunk egy törvényszerűséget felállítani a 

feldolgozottsági szint, valamint a megtalálási év és első említés viszonya között, figyelemre 

méltó, hogy úgy a BzC-D mint a HaA keltezhető kincsek közül, periódusonként 22 esetben 

vannak pontosabb adataink a leletkörülményeket vagy lelőhelyet illetően. Tehát ismereteink 

mértékét nem befolyásolja, ha a depó megtalálási éve és az első említés között kevesebb vagy 

több idő telt el. 

                                                 
1232

 Első említéséként minden olyan megjelent munkát figyelembe vettünk (akár napilapot is), amely a bizonyos 

lelőhelyről a depóra vonatkozik, attól eltérően, hogy pontos vagy nem pontos az utalás, vagy éppen 

érintőlegesen tárgyalja vagy kimerítően elemzi. 
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 Nem hagyhatom figyelmen kívül, hogy a legtöbb depó esetében rövid, szűkszavú 

vagy éppen minden részletet mellőző említésekkel kell számolnunk. A Közép-Erdélyre 

vonatkozó régészeti repertóriumok,
1233

 kisebb vagy nagyobb katalógusok,
1234

 átfogó szintézis 

munkák
1235

 száma magas, azonban a legtöbb esetben hiányoznak a mai kutatás 

nélkülözhetetlen részletleírásai. Az utólagos ellenőrzés hiánya következtében a 

szakirodalomba bekerült hibák, téves említések gyakran huzamosabb ideig vannak jelen. Az 

összes bronzkincs közül csupán 28 esetben készült a depót érintő részletesebb vagy 

vázlatosabb tanulmány, ezek közül pedig 15 a ’80-as években vagy azt követően. A BzC-D 

keltezhető leletegyütteseket mondhatni teljesen elhanyagolták, hiszen 68%-ban 

                                                 
1233

 Crişan et al. 1992; Lazăr 1995; Costea 2004; RepHargita; RepKovászna. 
1234

 Goos 1876a; Goos 1876b; Téglás 1887; Téglás 1888; Orosz 1900; Tagányi et al. 1901; Orosz 1902; Pósta 

1903; Marţian 1909; Marţian 1920; Roska 1929; Roska 1938; Roska 1942aa; Rusu 1963; Alexandrescu 1966a; 

Rusu 1966; Petrescu-Dîmboviţa 1977; Rusu 1981; Rusu, Chiţu 1982; Soroceanu 1982; Lazăr 1995; Boroffka 

1997; Soroceanu 1997; Soroceanu 1998; Gogâltan 2002; Costea 2004; Bajusz 2005; Gogâltan 2005; Marinescu 

2005; Kacsó 2007a; Rezi 2009b. 
1235

 Hampel 1886a; Hampel 1886b; Hampel 1892; Hampel 1896; Pulszky 1897; Vulpe 1970; Rusu 1972a; 

Mozsolics 1973; Vulpe 1975; Petrescu-Dîmboviţa 1978a; Bader 1983; Mozsolics 1985; Bader 1991; Hansen 

1994; Petrescu-Dîmboviţa 1998; Soroceanu 2008. 

1800

1850

1900

1950

2000

2050

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

4.2. Grafikon. A megtalálási év és az első említés 
viszonya. BzC-D

előkerülési év első említés

1750

1800

1850

1900

1950

2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

4.3. Grafikon. A megtalálási év és az első említés 
viszonya. HaA

előkerülési év első említés



162 

 

közöletlenek
1236

 és csupán 10 bronzkincs esetében látott napvilágot a mai követelményeknek 

is megfelelő, részletesebb tanulmány, amely pontos leírást, metszeteket, súlyt is közzé tesz: 

Bethlenkörtvélyes,
1237

 Csíkszereda,
1238

 Egreshely,
1239

 Görgénysóakna II,
1240

 Kisrebra I-II,
1241

 

Magyaró,
1242

 Marosszentgyörgy,
1243

 Mezősólymos
1244

 és Szászveresmart.
1245

 Kissé jobb a 

helyzet a HaA fázis depóinál, ahol 42%-os a feldolgozatlansági arány, de ugyanakkor 

figyelemre méltó, hogy a közepes és nagyméretű depók esetében kimerítő és részletes 

munkákra alapozhatunk: Bányabükk II,
1246

 Dipse,
1247

 Küküllővár,
1248

 Mezőbánd,
1249

 

Mikháza,
1250

 Nagysink,
1251

 Nádaspapfalva
1252

 és Radnót.
1253

 

Ezt a helyzetet súlyosbítja az a tény, hogy napjainkban a tárgyaknak nagy hányada 

aligha azonosítható, az elmúlt század muzeológiai elképzeléseinek és módszereinek 

köszönhetően. Sajnos csak ritkán történhetett meg a vizsgált depók teljes és kimerítő 

feldolgozása: Árkos, Csíkszereda, Egreshely, Felőr, Görgénysóakna II, Magyaró, 

Marosszentgyörgy, Páncélcseh, Cegőtelke, Küküllővár és Mezőbánd. A hiányzó tárgyakra 

vonatkozó adatokat (leírás, méret, súly) a legjobb esetben a publikációkból vettem át, 

legrosszabb esetben csupán a katalógusban adtam teljes képet, kihagyván a mellékelt 

képanyagból. Több leletegyüttes magángyűjtemények,
1254

 egyházi vagy állami iskolák,
1255

 

régészeti és természettudományi gyűjteményeinek része volt, amelyek a múlt század 

                                                 
1236

 Nem veszem itt figyelemben a korábban említett repertóriumokat, M. Rusu, és M. Petrescu-Dîmboviţa, Al. 

Vulpe, T. Soroceanu, Bader T. átfogó jellegű munkáit, vagy a PBF katalógusokat, amelyek összességükben és 

általános következtetésekkel, vagy éppen tárgytípusokra lebontva értékelik és használják a szóban forgó 

bronzkincseket. 
1237

 Soroceanu, Retegan 1981, 207-211, Abb. 26-33. 
1238

 Székely 1970, 473-479, Fig. 1-4. 
1239

 Marinescu 1979, 91-101, Pl. I-II. 
1240

 Lazăr 1997a, 9-12, Pl. I-II. 
1241

 Rusu 1964, 237-251, Fig. 1-2. 
1242

 Rezi 2009b, 1-15, Pl. 1-3. 
1243

 Lazăr 1987, 41-46. 
1244

 Dănilă 1975, 225-229, Fig. 1-2. 
1245

 Dietrich 2009, 97-107, Tafel I. 
1246

 Soroceanu 1981, 249-261, Abb. 1-4. 
1247

 Ciugudean et al. 2006a. 
1248

 Rezi 2009a, 47-65, Plate 1-5. 
1249

 Soroceanu, Rezi 2016. 
1250

 Vulpe, Lazăr 1989, 235-244, Abb. 1-3; 4/68, 72-84. 
1251

 Soroceanu 1996, 241-282, Abb. 1-17. 
1252

 Kacsó 1995, 95-106, Abb. 1-3. 
1253

 Vulpe, Lazăr 1989, 244-246, Abb. 4/1-9, Abb. 5-6. 
1254

 Simonffy Samu magángyűjteménye (Ágostonalva); Flóth Ferenc magángyűjteménye (Bethlen, Magyardécse 

III); Marţian Gyula magángyűjteménye (Kisrebra II); Kovács Ferenc magángyűjteménye (Magyaró); Emödi 

János magángyűjteménye (Homoródalmás I, II); Kolumbán Árpád magángyűjteménye (Makfalva); Lehóczky 

Tivadar magángyűjteménye (Mezőszokol). 
1255

 Szamosújvári Főgimnázium (Katona); Besztercei Evangélikus Gimnázium (Vinda); Segesvári Német 

Gimnázium (Keménynagyszőllős); Kolozsvári Unitárius Kollégium (Kolozsgyula); Kiskajáni Általános Iskola 

(Kiskaján); Ludasi 1 számú Általános Iskola (Marosludas). 
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folyamán eltűntek, vagy az 1948-as államosításkor legtöbb esetben nyomtalanul beolvadnak 

az újonnan alapított nemzeti, megyei vagy városi történelmi és régészeti múzeumok 

gyűjteményeibe. Más kincsek, mint a Székely Nemzeti Múzeum altórjai, ágostonfalvi és 

málnási leletei, 1944-ben a múzeum gyűjteményének menekítésekor semmisülnek meg 

Zalaegerszeg mellett egy bombatámadás következtében. Mindezt figyelembe véve 23 bronz 

depót csak részben sikerült dokumentálnunk, vagy mára nyomtalanul elvesztek (Altórja II, 

Alsóilosva, Alsójára I, Ágostonfalva, Beresztelke, Csíkbánkfalva I, Höltövény, Málnás, 

Keresztényfalva, Kisrebra I és II, Korond, Leppend, Magyardécse III, Magyarvista, 

Marosgezse, Mezőceked, Mócs, Székelyvécke, Vadasd, Vinda, Alsóbogát és Mezőzáh). A 

szakirodalom hiányos és pontatlan utalásai miatt a katalógusban szereplő adatokat, ezek 

esetében, több esetben nem sikerült képanyaggal is kiegészíteni. 

 

4.1.2. Leletkörülmények 

A bronzkincsek kutatásában kimagasló helyet foglal el a leletkörülmények 

meghatározásának lehetősége. A leletegyüttesek feljegyzéseinek hiányossága miatt azonban 

nagyon sok esetben csak töredékes adatokra alapozhattam. A vizsgált depók 38%-a esetében 

nem történik említés a leletkörülményeket illetően. Súlyosabb az arány, ha a két korszakra 

lebontva elemezzük az adatmennyiséget, hiszen a BzC-D kincsek közül 48%-ban hiányoznak 

ismereteink (4.4. Grafikon). A HaA depók kutatottsági szintje jóval magasabb, ezért többször 

és pontosabban hivatkozhatunk az előkerülési évre, lelőhelyre vagy a leletkörülményekre 

(4.5. Grafikon). Mindenképpen a véletlenszerűen előkerült bronzkincsek vannak túlsúlyban, 

mivel a legtöbbet mezőgazdasági munkálatok, földmozgatások, kő és homok kitermelés, 

építkezések közben találták (4.6. Grafikon). Szerencsés esetben a megtalálást követően 

múzeumok munkatársai vagy szakképzett személyzet a helyszínen utólagos kutatást vagy 

éppen ellenőrző ásatást végezhetett. A BzC-D periódusból hat hasonló körülmények között 

megtalált depóval számolhatunk: Bethlenkörtvélyes, Egreshely, Csíkszereda, Görgénysóakna, 

Kisrebra I és Marosszentgyörgy. Mind a hat esetben további bronztárgyakat sikerült 

azonosítani, vagy a megtalálók között szétosztott példányokat összegyűjteni. Ugyanakkor az 

első két depó helyszínén az elrejtésre használt edény töredékeit is azonosították. A HaA 

bronzkincsek közül hét esetben történt utólagos helyszíni kutatás: Bányabükk II, Cegőtelke, 

Marosfelfalu, Mezőbánd, Mikháza, Nádaspapfalva és Radnót. Sajnos a HaA korszak névadó 

leletének, Marosfelfalunak, utólagos kutatás eredményei mára ismeretlenek, azonban 

Cegőtelkén további tárgyakat illetve település nyomokat sikerült megtalálni. Hasonlóan 

Mezőbándon bronzrögök és fekete-vörös, síkozott felületű kerámia látott napvilágot. 
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Részletes megfigyelések történtek Nádaspapfalván ahol Orosz Endre 6 m
2
-es ásatása az 

elrejtés módjának részletes megfigyelése mellett apró tárgytöredékeket, bronz lemezeket és 

rögöket is a felszínre hozott. Mikházán Kádár A. 2 m
2
-en ásott a tárgyak után és jelentős 

eredményekre jutott a pontos leletkörülményeket illetően. 2014-ben fémkeresős műszerrel 

kísérelték meg a kincslelet előkerülési helyének pontos körvonalazását, aminek köszönhetően 

további 42 tárgyat sikerült feltárni. Nagy valószínűséggel az újonnan előkerült bronzok az 

eredeti leletegyütteshez tartoznak, hiszen mind tipológiailag mind kronológiailag tökéletesen 

beillenek a depó szerkezetébe. 

Négy BzC-D keltezhető és három HaA depó esetében találkozunk azzal a szerencsés 

helyzettel, hogy a tárgyakat teljes mértékben szakképzett személyek találták meg, ásatás vagy 

felszíni kutatás következtében. 1938-ban Höltövényen egy bronzkori településen öt 

öntőformát találtak, azonban a gödörben elrejtett tárgyakat nem lehet kapcsolatba állítani a 

középső bronzkori településsel. Fontos megfigyelések történtek a leletegyüttes elrejtésének 

módozatát illetően is. Hasonló körülmények között 1971-ben Szászújősön szisztematikus 

ásatás közepette látott napvilágot egy öntőforma és két bronz tárgy. Alsókosályon a bronzkori 

réteg felső felében tárták fel a bronzokat, és sikerült kimutatni, hogy nem a telep elhagyása 

utáni deponálásról van szó. Szászveresmarton egy Noua kultúrához köthető rétegben, 

egymástól 3 cm-re elhelyezett két bronztárgyat sikerült feltárni. A következő periódusból a 

tusnádi kis depót emelhetnénk ki, amelyet egy magaslati telepen tártak fel. Homoródalmás 

mellett, a Vargyas-völgyi Orbán Balázs barlangban, Emödi János barlangkutatás közepette 

két bronzleletet talált, egymástól mindössze 1 méternyi távolságra. A pontos 

leletkörülményeket illetően, a depók tárgyainak helyzetére, gödrök nagyságára, mélységére 

és formájára vonatkozóan a 4.2.1. Morfológia c. alfejezetben térek vissza.  

Több esetben a véletlenszerű előkerülés és az utólagos ellenőrzés hiánya ellenére is 

rendelkezünk némi adatokkal a leletkörülményeket illetően. A megtalálás után több kincslelet 

magángyűjteményekbe, vagy előjárok kezébe kerül, akik beszolgáltatják az illetékes 

múzeumoknak. Ilyenkor lejegyzik a megtaláló elmondásai alapján a néhány adat apró 

töredékét. Sokszor e depók esetében merül fel leggyakrabban a lelet zártságának a kérdése, 

hiszen nem tudni sem a pontos lelőhelyet, részletes leletkörülményt vagy éppen a kincs 

szerkezetét. Ilyen esetekben általában évszámokkal és tág lelőhely megnevezésekkel 

számolhatunk. A BzC-D leletek közül ide sorolhatjuk a csíkbánkfalvi I, felőri, beresztelki és 

kercsedi bronzkincseket, a HaA periódusból a keménynagyszőllősi és a kolozsgyulai 

leletegyütteseket.  
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4.1.3. Lelőhely 

A leletkörülményekhez hasonlóan a lelőhelyek megnevezésének hiánya magas. Az 

összes bronzkincset figyelembe véve 40%-ban nincs említés a tárgyak pontos előkerülési 

helyéről. Ez az arány természetesen magasabb a BzC-D leletegyüttesek körében, ahol a 

feldolgozottsági szint és alapos kutatás jóval alulmarad a HaA korszakkal szemben. A 

vizsgált földrajzi régió jellegzetességeinek köszönhetően egyértelműen, hogy a természetes 
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környezeti formák jelenlétével, domboldalakkal, lejtőkkel, folyók teraszaival, ritkán 

barlangokkal kell számolnunk. Hiányoznak a magaslati pontokon, hágókban, 

sziklahasadékokban elrejtett bronzleletek. Legészakibb leletegyüttes a Beszterce-megyei 

Egreshely, legkeletibb a Kovászna megyei Altórja II. A BzC-D keltezhető leletek közül 19-

nek ismeretlen a lelőhelye (4.7. Grafikon; 6. Térkép/1), míg a HaA 8 depónak (4.8. Grafikon; 

6. Térkép/2). Mivel leggyakrabban véletlenszerűen megtalált leletekről van szó, a pontos 

előkerülési hely is sokszor bizonytalan, vagy nagyon tág körökben mozog. Többször csupán a 

falu határ vagy falu területén megjegyzésekre alapozhatunk, minden egyéb adat nélkül. Ez 

annak is köszönhető, hogy a bronzleletek túlnyomó többségét mezőgazdasági munkálatok 

vagy építkezések közben találták meg, tehát egyértelműen a falu körüli pontokat, 

határrészeket vagy éppen a falu területét tudják csak megnevezni. Szerencsésebb esetekben 

további adatokra támaszkodhatunk a leletek pontos feltérképezésében. Olykor tájegységet 

vagy távolságot is feltüntet a szakirodalom, mint például a csíkszeredai, görgénysóaknai, 

kisrebrai I, marosszentgyörgyi, mócsi, székelyvéckei, vindai, bányabükki II, marosfelfalusi, 

mikházi és nádaspapfalvi depók esetében vagy éppen dűlő neveket: Alsókosály, 

Bethlenkörtvélyes, Csíkszereda, Egreshely, Felőr, Görgénysóakna II, Magyardécse III, 

Marosszentgyörgy, Málnás, Mezősólymos, Mócs, Páncélcseh, Vinda, Apaújfalu, Cegőtelke, 

Dipse, Homoródalmás I, II, Keménynagyszőllős, Kiskaján, Küküllővár, Mezőbánd, Mikháza, 

Nagysink, Nádaspapfalva, Radnót, Szászörményes, Tusnád, vagy birtokok tulajdonosainak a 

nevét: Altórja II, Csíkbánkfalva I és Egreshely.  

  

Ritkán részletesebb megfigyelések is történtek. Hat BzC-D keltezhető depóról van 

tudomásunk, amelyeket patak, folyó terasz vagy vízmeder közelében találták meg. Az altórjai 

II kincsnél egy egyszerű megállapításon kívül nem rendelkezünk részletes leírással. A mócsi 

kincsegyüttes egy pataktól nem messze (2. Térkép/1), a kisrebrai I lelet a Gerzsa patak jobb 

partjának egyik platóján (2. Térkép/2), a marosszentgyörgyi kincs pedig a Maros bal 
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partjának alsó teraszán került elő (2. Térkép/3). A görgénysóaknai depó a patakhoz közel egy 

parlagon hagyott terülten látott napvilágot (3. Térkép/1), míg a csíkbánkfalvi I és II-es depók 

esetében pontosan sikerült lokalizálni a két helyről is folyamatosan előkerülő tárgyak 

lelőhelyét. Az első kincsleletre a Répát-patak mellett, közvetlenül a martvonal mentén 

találtak rá.  

Csupán Marţian Gyulánál jelentkezik az adat, miszerint a kisrebrai első leletegyüttest 

egy magas hegy lejtőjén, „egy szikla tövében” rejtették volna el. Sajnos más szerző, de még 

M. Rusu, a depó közlője, sem említi ezt a részletet, ezért hitelességét megkérdőjelezzük (2. 

Térkép/2).  

A négy HaA bronzkincs esetében is hasonló adatmennyiséggel számolhatunk: a 

marosfelfalusi depót a Maros partja fölött emelkedő platón (3. Térkép/2). Orosz Endre 

részletes megfigyeléseinek köszönhetően tudomásunk van arról, hogy a nádaspapfalvi kincs a 

Csonka völgyből érkező patak bal partján, de ugyanakkor egy nyugatra lejtő lankás oldal 

szántóföldjen került elő. A lelettől nem messze a lejtő tetején két forrás is található, egyikből 

egy mély vízmosás fut le a patakra (4. Térkép/1). A válaszúti depó pedig a Borsa patak Kis-

Szamosba történő torkolatától nem messze, vízmosás következtében került felszínre (4. 

Térkép/2). Egyedi példaként említhető meg a makfalvi tokos balta, amelyet Kolumbán Árpád 

emlékezete szerint gyerekek találták meg a Kis Küküllő medrében. Sajnos a leletegyüttes 

többi tárgya elveszett. Habár nem soroltuk a vizes környezetben elrejtett depók sorába a 

mezőbándi depó lelőhelyének közelében, körülbelül 450 m távolságra, egy patak és ennek 

lápos árterülete található (4. Térkép/3). Arra a kérdésre, hogy létezhetett-e valamilyen 

kapcsolat a kincsegyüttes és a lápos hely között, nehéz kielégítő választ adni. 

A vízzel kapcsolatba hozható bronzleletek képviselik azt a tárgycsoportot, amelyet 

már a kezdetekben különálló deponálási kategóriaként értelmeztek. Négy alapvető helyzetet 

különböztet meg a szakirodalom: forrás és kútfő, vízfolyás, torkolat térsége és az álló 

vizek.
1256

 Mindenképpen a források fejezik ki a legmeggyőzőbben az elrejtésre szánt 

leletegyüttesek különleges jelentését.
1257

 A vizsgált depók közül csupán a nádaspapfalvi kincs 

sorolható ebbe a kategóriába, amely nemcsak egy patak közelében, de két forrástól nem 

messze került elő. Az Erdélyben előkerült bronzdepók számának rendkívüli nagysága 

ellenére, ugyanakkor több kronológiai korszakot is figyelembe véve, kevés esetben volt 

megfigyelhető forrás jelenléte a bronz tárgyak közelében. A máramarosszigeti IV (Sighetu 

                                                 
1256

 Soroceanu 1995a, 31; Soroceanu 2012b, 239, Abb. 9. Különlegességként jelentkeznek a tengeri és mocsári 

leletegyüttesek. Lásd Torbrügge 1972, 77-87, a vízzel kapcsolatba hozható deponálási gyakorlatokat illetően. 
1257

 T. Soroceanu a forrást a folyóvíz kezdetének, eredetének tekinti, míg a kútvizeket az álló vizek 

megtestesítőjének. Lásd Soroceanu 2012b, 239. 
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Marmației IV),
1258

 Fînaţe,
1259

 kackói (Câțcău),
1260

 a gegesi (Ghinești)
1261

 és a tótszállási 

(Brâglez)
1262

 leletegyüttesek mutatnak hasonló jellegzetességet. Ugyanakkor a jódi (Ieud)
1263

 

tüskés korongos csákányok elrejtése a közelben levő termálvízzel is kapcsolatba hozhatóak. 

Hasonlóképpen a bágyoni (Bădeni)
1264

 leletegyüttes dűlő neve „Sósvíz” sokatmondó.
1265

 

Gyakran ezek a depók magaslatokon vagy domboldalakon jelentkeznek, attól függően, hogy 

a forrás hol jelenik meg. A többi vizsgált bronzkincs közül, amelyek vízzel hozhatók 

kapcsolatba, csakis a folyó vagy patak közelségét lehet kimutatni. További pontosítások 

nélkül ezek a leletek teraszokon, teraszok szélein vagy árterületen láttak napvilágot.  

A vízmederben előkerült tárgyak kategóriáját az egy makfalvi tokos füles balta 

képviseli. Gyakoriságuk és deponálási módozataik változatossága (mederben, parton, 

teraszon, stb.) szinte lehetetlenné teszi egy törvényszerűség felállítását.
1266

 A forrásokhoz 

hasonlóan az ilyen jellegű leletek különleges töltettel rendelkeznek. Folyóvízhez köthető 

depók nagyon ritkán jelentkeznek Erdély területén. Mindössze a krasznabélteki (Beltiug),
1267

 

az alsóegregyi (Românași)
1268

 és a kabalapataki (Fântânele-Rus)
1269

 kincseket nevezhetjük 

meg. A néhány elszórt együttes alapján kimutatható, hogy a sarlókat, a tokos füles baltákat és 

a tüskés korongos csákányokat előszeretettel használják, míg a tőröket mellőzik.
1270

 

 Egyedüli példaként említhető a válaszúti depó, mint folyó vagy pataktorkolat 

közelében előkerült leletegyüttes. A vízi deponálás ritkább jelensége, de a víz közelsége miatt 

a szakirodalom rituális meggyőződésből történő cselekvést feltételez. A mai Románia 

területéről megemlíthetjük még a drági II (Dragu)
1271

 és a lacházi (Lăschia)
1272

 

                                                 
1258

 Soroceanu 1995a, 72; Kacsó 1995d, 5-27, Fig. 2, 5-6. 
1259

 Rusu 1960b, 485. 
1260

 Soroceanu 1982, 374, nr. 15; Boroffka 1987, 67, Abb. 4/1; Boroffka 1991, 8, nr. 11, Abb. 4/3; Bader 1991, 

163-164, Taf. 73D; Soroceanu 1995a, 62, Abb. 10/1-4. 
1261

 Mozsolics 1943, 84. Kút ásása alkalmával egy szárnyas balta és egy tokos füles balta került elő. 
1262

 Bejinariu 2007, 68-69. 
1263

 Kacsó 1977a, 132-140, Fig. 1/1-4. 
1264

 Petrescu-Dîmboviţa 1977, 126. 
1265

 Már a múlt század közepén M. Rusu és M. Petrescu-Dîmboviţa hívták fel a figyelmet a bronz 

leletegyüttesek és a só kitermelő vagy só lelőhelyek esetleges kapcsolatára (Rusu 1963, 284; Rusu, Chiţu 1982, 

42-42, 15 lábjegyzet; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 23). Újabban H. Ciugudean megerősítette ezt a feltételezést, és 

a dipsei depó elrejtését a közelben működő fügei fürdő működésével párhuzamosították (Ciugudean et al. 

2006a, 49). Só lelőhelyekkel vagy só kitermeléssel kapcsolatba hozható leletegyüttesek: Coştiui I és II 

(Petrescu-Dîmboviţa 1977, 56, Pl. 37/1-6; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 100, nr. 21, Taf. 26C; Kacsó 2006b, 100); 

Dipse (Ciugudean et al. 2006a); Joód (Vulpe 1970, 84, nr. 419-420, 422-423, Taf. 30/419-420, 422-423); 

Nereşniţa (Kacsó 2006b, 101); Pănade (Ciugudean et al. 2006b); Slatina (Kacsó 2006b, 101); Uioara de Sus 

(Petrescu-Dîmboviţa 1977, 114-115); Şpălnaca II (Petrescu-Dîmboviţa 1977, 108). 
1266

 Soroceanu 1995a, 32; Soroceanu 2012b, 239-240, Abb. 2/d-f, Abb. 9. 
1267

 Bader 1991, 93/114. 
1268

 Rusu 1972a, 570-571/114. 
1269

 Bejinariu 2008, 26. 
1270

 Soroceanu 2012b, 242. 
1271

 Soroceanu, Lakó 1995, 187. 
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leletegyütteseket, amelyek hasonló körülmények között láttak napvilágot. A hat 

marosszentgyörgyi nyéltaréjos csákányt a Maros árterületén ásták el. A hasonló 

leletkörülményeknek örvendő váncsfalvi (Oncești), vásártelki (Stoboru) vagy Drajna de Jos 

kincsek esetében is körvonalazható, hogy a tárgyakat nagyobb mélységben, akár 4 m mélyre 

is leásták.
1273

 A szóban forgó hat csákány 1,5 m mélységből került elő. Tehát a kevés példa 

adta törvényszerűséget a marosszentgyörgyi depó lelőhelye és leletkörülménye csak 

megerősíti. 

 Jelen fejezetnek nem célja a vízben történő deponálás kimerítő értelmezése, éppen 

ezért néhány általános érvényű megállapítást vázolunk fel. A vizes környezetben lejátszódó 

deponálással foglalkozó szakirodalom rendkívül gazdag.
1274

 Nemcsak kizárólagosan a vízben 

előkerült tárgyakat sorolják ebbe a deponálási kategóriába, hanem a mocsári és a nedves 

talaji
1275

 vagy éppen a száraz talaji, de források közelében előkerült példányokat is.
1276

 A 

szakvélemény általában egyetért azzal, hogy a vízzel kapcsolatba hozható elrejtés rituális 

okokkal magyarázható és különálló csoportként jelenik meg. Már a neolitikumban 

használatos volt a vízben elhelyezett áldozatok bemutatása, azonban a jelenség a bronzkor 

fejlett szakaszaiban éri el tetőfokát.
1277

 Bronz leletegyüttesek és szórványleletek egyaránt 

rendkívüli nagy számban kerültek elrejtésre vizes környezetben, Európa számos területén.  

A gazdag szakirodalom több szemszögből vizsgálta a jelenséget és számtalan 

felosztás, elmélet és következtetés született.
1278

 A dél németországi ingoványos, mocsaras 

vidékein előkerült számtalan lelet vizsgálata három kronológiai korszakon keresztül (BzC- 

HaA) kimutatta, hogy törvényszerűségek figyelhetők meg a deponálási normákban: a 

                                                                                                                                                        
1272

 Kacsó 1995c, 131. 
1273

 Soroceanu 2012b, 242-243. 
1274

 Megemlítjük csupán a 20. század második felében megjelent fontosabb összefoglaló munkákat: Torbrügge 

1960, 16-69; Torbrügge 1970, 1-146; Torbrügge 1996, 567-581, Sperber 2006, 195-214 (folyami leletek 

csoportosítása és kultúrtörténeti jelentőségei); Zimmermann 1970, 53-92; Dehn 1972; Wegner 1976; Janssen 

1982, 47-82; Weber 1995b, 63-84; Sperber 2003, 278-296; Erbach-Schönberg 1985, 163-193; Pollack 1986, 1-

86; Falkenstein 2005, 491-504 (Rajna és a Duna különböző szakaszaira vonatkozóan); Kubach 1980, 189-310; 

Kubach 1985, 179-187 (mocsári leletekre vonatkozóan); Hansen 1991; Hansen 1994; Hansen 1997, 29-34; 

Hansen 2000, 31-62; Fontijn 2002, 267-268; Turk 2014, 133-136 (általános kitekintés, különböző régiókra); 

Soroceanu 1995a, 30-35; Bader 1991, 4; Bader 1999, 136-140; Soroceanu 2012b, 238-246 (romániai területekre 

vonatkozóan). 
1275

 A mocsári deponálást illetően lásd Zimmermann 1970, 53; Torbrügge 1970, 83; Kubach 1980, 189-309; 

Bianco-Peroni 1978, 321-335, Koschick 1981, 67-69; Chidioşan, Soroceanu 1995a, 167-186; Geißlinger 2004, 

459-489. 
1276

 Kubach 1985, 181. 
1277

 Hansen 1997, 29. 
1278

 Mindenekelőtt a nyugat és Közép-európai, valamint a baltikumi szerzőkre gondolok, ahol a vízben deponált 

tárgyak és leletegyüttesek száma rendkívül magas, és ahol ez a deponálási gyakorlat tanulmányozása nagyobb 

figyelemnek örvendett. Lásd még Erbach-Schönberg 1985, 164, aki két régióra osztja Felső-Ausztriát a 

deponálási gyakorlatot illetően: nyugat, ahol a vízi leletegyüttesek és szórványleletek dominálnak, illetve kelet, 

ahol túlnyomó többségben depók jelentkeznek. 
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fegyvereket előszeretettel folyó vizekbe az ékszereket, főleg a tűket állóvizekbe rejtették 

el.
1279

 Ugyanakkor Közép-Európa területein a fegyverek nemcsak számbeli fölénye mutatható 

ki, hanem a védekező fegyverek 50%-a folyókból vagy mocsaras vidékekről került elő.
1280

 

Emiatt nem véletlen, hogy W. Torbrügge sorrendet állít fel a tárgytípusok között. 

Kiemelkedő helyen a fegyverek állnak, ezek közül a kardok, fokosok és lándzsák 

dominálnak.
1281

 A vízi deponálásban marginális szerepet játszanak a bronzkincsekben nagy 

számban jelentkező sarlók, akárcsak a rudak és bronzedények.
1282

 Figyelemre méltó 

ugyanakkor, a többnyire ép állapotban levő tárgyak túlsúlya, ami viszont a szárazföldi 

leletegyüttesekről vagy éppen a sír mellékletekről nem mondható el.
1283

  

Nagyon sok leletegyüttes esetében mindössze a víz közelsége mutatható ki. A 

kimondottan vízből előkerült kincsek a Kárpát-medence középső és keleti részein egyre 

alacsonyabb számban jelentkeznek. Gyakori viszont a folyók és patakok melletti kavicságyba 

vagy nedves talajba történő elrejtés, amely egy korábban kiszáradt folyóágat is jelenthet.
1284

 

A vizsgált területen víz közelben előkerült depók tárgykategóriáinak és tárgytípusainak 

változatosságát az 4.1. és a 4.2. Táblázat szemlélteti.  
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Csíkbánkfalva I                 
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4.1. Táblázat. Víz közelben előkerült BzC-D leletegyüttesek szerkezete. 

 

Az ilyen jellegű kiértékelés a 4.2.2.2. Tárgykategóriák kombinációja és a 4.2.2.4. 

Tárgytípusok kombinációja c. alfejezetben részletesen fog megvalósulni. Emiatt mindössze 

                                                 
1279

 Falkenstein 2005, 496-498. 
1280

 Pollack 1986, 57-58; Hansen 1994, 45-46, 81-82; Hansen 1997, 29. 
1281

 Torbrügge 1972, 98-99. A szórvány leleteknek nem tanúsít hasonló értéket. 
1282

 Hansen 1997, 29-30. Kihangsúlyozza, hogy a vízi deponálás területi szóródása és sűrűsödése nemcsak az 

őskor társadalmi értékrendszerekkel kapcsolható össze, hanem a modern kor beavatkozásaival is, amelyek 

változó mennyiségben alakították a mai környezetet, és különféleképpen értékesítették a folyó és álló vizek adta 

lehetőségeket. Folyó vizekbe rejtett leletegyütteseivel kiemelkedik Burgundia, Flandria és Alsó-Rajna vidéke, 

álló vizekbe észak Németország és Dánia. 
1283

 Kubach 1985, 180; Erbach-Schönberg 1985, 163. 
1284

 Kubach 1985, 180. 
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vázlatosan térnék ki a BzC-D és a HaA korszak vízzel kapcsolatba hozható leletegyütteseinek 

tipológiai jellegzetességeire. Ki kell hangsúlyoznunk ugyanakkor, hogy a kutatástörténet 

jelenlegi állása illetve a leletegyüttesek feldolgozottsági szintje sok esetben nem tette 

lehetővé a bronzdepók pontos előkerülési helyének a meghatározását. Ezért az elkülönített 10 

leletegyüttesen kívül más kincsek is képezhetik a jelen kategória részét, azonban információ 

hiány miatt ez utóbbiak megnevezésére már nincs lehetőségünk. Mindenképpen a BzC-D 

depók monoton szerkezete mutatható ki. Mindössze 4 tárgykategória van jelen, és annak 

ellenére, hogy a kar és lábperecek az említett korszak domináns ékszerei csupán 1 víz mellett 

előkerült leletegyüttes felépítésében vesznek részt. Nem meglepő a bronz rögök és lepények 

alacsony száma sem, mivel nem jellemzőek a korszak bronzkincseire. Legnagyobb számban 

a sarlók jelentkeznek. Ezeket figyelembe véve elmondható, hogy szinte csakis fegyverekből 

és szerszámokból állítják össze a víz közelében elrejtett kincseket, ezekben az esetekben is a 

korszak domináns tárgytípusait felhasználva. A marosszentgyörgyi 6 fokost leszámítva nem 

jelentkezik 1 elemes vagy akár tiszta leletegyüttes. Minden esetben két vagy három 

tárgykategória párosul. 

 Az előző korszakkal szemben a HaA víz közelben előkerült kincsek teljesen más 

képet nyújtanak. A tárgykategóriákat alkotó típusok megnövekedett változatosságának 

lehetünk tanúi, ugyanakkor egy új tárgycsoport is megjelenik a leletegyüttesek szerkezetében. 

A legszembetűnőbb változást az ékszerek sokasága jelenti, amelyeknek egyidejű előfordulása 

a többi tárgytípussal a HaA kincsek sokszínűségét eredményezi. Nagy számban jelentkeznek 

a bronz rudak, öntőlepények és öntési maradványok is, amelyek szinte teljesen kimaradtak a 

korábbi leletegyüttesek felépítéséből. A monotonitást tehát a vegyes szerkezet váltja fel. A 

makfalvi depót leszámítva, amelynek zártsága kérdéses, a 4.2. Táblázat valamennyi kincse 

legkevesebb 3 tárgykategóriát sorakoztat fel, a marosfelfalusi leletegyüttes pedig mind a hat 

tárgycsoportból merít. 
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4.2. Táblázat. Víz közelben előkerült HaA leletegyüttesek szerkezete. 
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A fentiekben bemutatott jellegzetességek és a már említett 4.2.2.2. és 4.2.2.4. 

alfejezetekben leírtak között nem lehet figyelemre méltó különbségeket megállapítani. Jelen 

esetben a dokumentációk adta hátrányok, ugyanakkor pontosan emiatt a vízzel kapcsolatba 

hozható leletegyüttesek alacsony számának következtében nem sikerült eltéréseket kimutatni 

a víz közelében és ettől távol elrejtett kincsek között. Természetesen, hogy egy ilyen csekély 

viszonyítási adatállomány nem elegendő a vízben elrejtett bronzok deponálási normáinak a 

körvonalazásához. A különbségek csakis a kronológiai és tipológiai jellegzetességeknek 

tudható be és nem a deponálási gyakorlat kifejezőjének. Mivel a vízzel kapcsolatba hozható 

leletegyüttesek másodlagos szerepet játszanak a Kárpát-medence e területén véleményem 

szerint a víz közelben elrejtett kincsek jelentősége nem a szerkezetükben, vagy különleges 

felépítésükben jut kifejezésre. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül ugyanakkor azt sem, hogy az 

őskori település és minden emberi cselekmény a vízhez kötődik. Ebből adódóan a csakis 

hozzávetőlegesen vízhez köthető depók ilyen jellegű értelmezése nem célszerű és nagy 

valószínűséggel nem kapcsolhatóak a vizes deponáláshoz. Viszont a folyómederben vagy a 

forrás foglalatában elrejtett bronzok joggal rendelhetőek ebbe a kategóriába. Elképzelhető, 

hogy éppen ezeknek a jelenléte biztosít különleges töltetet ezeknek a kincsleleteknek.  

Ritka jellegzetesség Erdély központi területeinek deponálási formáira a barlangban 

történő elrejtés.
1285

 Emödi János kutatásainak eredményeként említhetjük meg a két 

homoródalmási bronzkincset, amelyeknek tárgyait egymástól mindössze 1 méternyi 

távolságra helyeztek el, azonban két jól elkülöníthető csoportban.
1286

 A máig feltérképezett 

erdélyi barlangok magas számával (kb. 12000) összehasonlítva, nagyon kevésben kerültek 

elő emberi tevékenységekhez köthető maradványok (kb. 400), és szinte teljes mértékben 

elmaradnak a több tárgyból összeállított leletegyüttesek (alig 25).
1287

 A barlangokban elrejtett 

bronztárgyak általában a padlón, mélyedésekben, agyagedényekben vagy a bejárattól nem 

messze elásva kapnak helyet.
1288

 Kimutatható ugyanakkor, hogy az Erdélyi-érchegység 

mentén jelentkező barlangi deponálások, valamint Románia nyugati területeire jellemző 

leletegyüttesek kizárólagosan vagy túlnyomó többségben ékszereket sorakoztatnak fel, 

                                                 
1285

 A romániai őskori barlangi deponálásokra vonatkozóan lásd Soroceanu 2012b, 233-238, a régebbi 

bibliográfiával. 
1286

 Az erdélyi barlangi fémleletek nagyon változó szóródása mindenekelőtt a kutatottsági szint visszamaradott 

állapotának tudható be (12. Térkép/2). A homoródalmási két leletegyüttes keleti fekvésének köszönhetően a 

közép erdélyi deponálási gyakorlat egyik különálló jelensége. 
1287

 Soroceanu 2012b, 233. 
1288

 Emödi 1978, 481-495; Emödi 1980, 229-275; Chidioşan, Emödi 1982, 61-87; Chidioşan, Emödi 1983, 17-

33; Dumitraşcu 1989, 17-119; Soroceanu 1995a, 28; Emödi 1997, 485-504. 
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nagyon ritkán szerszámokat vagy fegyvereket.
1289

 Részben való ez a homoródalmási I 

leletegyüttesre is, amely annak ellenére, hogy Közép-Erdélyre jellemző tárgytípusokat és 

tárgy asszociációkat jelenít meg, túlnyomó többségben ékszereket tartalmaz. A 6 sarlót, 5 

tokos baltát és vésőt, valamint a 2 bronzrögöt leszámítva összesen 47 ép és töredékes ékszer 

került elő. A HaA leletegyüttesek körében ritka példaként jelentkezik a 37 kúp alakú csüngő, 

amelyek további 2 példányban képviseltek a dipsei depóban. A második leletegyüttes 8 

karperece beilleszkedik ugyan a vizsgált régió tipológiai spektrumába, de bizonyára, hogy a 

bronzkincs tiszta felépítése nem véletlen. T. Soroceanu újonnan kidolgozott rendszerében a 

homoródalmási két együttest a barlangi deponálások 1b típusába sorolhatjuk, amelyek a 

barlang bejáratánál vagy barlangi mélyedésekben elásott önálló kincseket jelenti.
1290

 

 

 4.1.4. Leletegyüttesek nagysága, sűrűsödése, szóródása
1291

 

 A jelen alfejezet vizsgálatában mindenképpen ki kell hangsúlyoznom a kutatott terület 

földrajzi korlátait, ugyanakkor a vizsgált leletegyüttesek aránylag alacsony számát. Kis és jól 

körülhatárolt területről lévén szó a bronzkincsek arányosan és különös eltérések nélkül 

jelentkeznek. Többnyire a mai adminisztratív határokat követő katalogizálás miatt a vizsgált 

területen kívül is jelentős mértékben jelentkeznek bronzleletek. Ugyanakkor a szóban forgó 

leletegyüttesek dokumentációs szintjének következtében a bronzleletek nagyságát 

mindenekelőtt a számarányok alapján lehet megadni és csoportosítani. Egy elsődleges 

szempontnak tekintett, a súly alapján történő felosztás szinte lehetetlen. Sajnos a korábbi 

feljegyzésekben, teljes mértékben elhanyagolták a súlyra vonatkozó adatokat. Legtöbb 

esetben éppen a század elején vagy közepén előkerült kincsek mára már nem azonosíthatóak 

a különböző múzeumok gyűjteményeiben. Ugyanakkor a csak töredékeiben is megtalált és 

dokumentált leletegyütteseket sem vehetjük be az erdélyi késő bronzkori kincsek súlyra 

vonatkozó elemzésében, hiszen minden egyes töredék vagy bronz rögöcske jelentős 

                                                 
1289

 Schumacher-Matthäus 1985; Boroffka 1994a, 276; Kacsó 1995a, 81-131; Soroceanu 1995a, 29. Nagy 

területen jelentkező ékszer deponálás elsősorban a lelőhelyek hosszú életét fejezi ki mintsem a „katasztrófa 

horizontok” létezését. 
1290

 Soroceanu 2012b, 235. 
1291

 Hansen 1991, 153. A Rajna és a Majna folyók vidékén előkerült kincsleletek nagyságát röviden vázolja fel; 

Taylor 1993, 54-57. Mivel a dél angliai depók tárgyain jelentkező használati és kopási nyomokat vizsgálja, 

szűkszavúan tárgyalja a kincsleletek súlyát, méretét és szóródását; Hansen 1994, 306-316. A Rajna és a 

Kárpátok között számos területet különít el a deponálási gyakorlatokban és egy részletes, kimerítő vizsgálatnak 

lehetünk tanúi; Huth 1997, 78-88, 95-115. A nyugat európai késő bronzkori kincsleletek vizsgálatában a modern 

és az őskori kiválasztást is figyelemmel követi. Részletes kimutatásokban a depók korszakonkénti nagyságát, 

sűrűsödését, súlyát, a példányszámok sűrűsödését is felvázolja; Maraszek 1998, 78-79. Az Odera mentén 

jelentkező leletegyütteseknek nagyságára vonatkozóan mindössze a súlyt veszi figyelembe; Maraszek 2006, 87-

99. Az atlanti és észak európai depók területi szóródását és a leletegyüttesek által hordozott adatok hitelességét 

taglalja; Turk 2012. A Közép-Dunai, Észak-Itáliai, Kelet-Alpi és nyugat-Balkáni régió kincsleleteinek számát, 

nagyságát és szóródását, valamint az őskori településekkel való kapcsolatukat vázolja fel röviden. 
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mértékben hozzájárul a leletegyüttes összsúlyához és felépítéséhez. A súly jelentőségén kívül 

elméletileg elfogadható, hogy a bronzdepókat alkotó tárgyak számarányai is fontos szerepet 

játszottak, hiszen a leletegyütteseknek nemcsak külső, hanem belső arculatát is 

meghatározzák. Több bronzkincs esetében a pontos összetétel is bizonytalan, ami a 

számarányok alapján történő pontos felosztást tovább korlátozza. Ki kell hangsúlyoznunk 

ugyanakkor, hogy több leletegyüttes esetében a kis tárgytöredékek egy darabszámot 

képviselnek, ugyanakkor a kettő vagy ritkán annál több összeillő töredéket is külön darabként 

értelmeztem.  

 Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy a BzC-D periódusban a kor 

leletegyütteseinek nagyságához képest a kis és közepes méretű kincsek jellemzőek (7. 

Térkép/1). A 41-ből 26 depó 10 darabszám alatt tartalmaz ép vagy töredékes tárgyat, ami az 

említett bronz leletegyütteseinek 63%-át jelenti. 12 esetben találkozunk 11-25 

példányszámmal és mindössze 3 leletegyüttes sorakoztat fel 25 darabszám felett, ezek közül 

is csak az alsóilosvai depó tartalmaz 50 tárgynál többet.
1292

 (4.9. Grafikon). 

 

A HaA periódusban, ha a depó nagyság-csoportok közti arányok meg is maradnak, 

mindenképpen a tárgyak számának drasztikus növekedésének lehetünk tanúi (7. Térkép/2). A 

leletegyüttesek száma felére csökken azonban az új korszak 9-szer tartalmaz több 

bronztárgyat, mint az előző periódus. Természetesen ezt az arányt a mezőbándi és dipsei 

depóknak tudhatjuk be, amelyek összesen 3088 tárgyat tartalmaznak, ami a HaA korszak 

tárgyainak 73%-át jelenti. Ha eltekintünk ettől a két leletegyüttestől, a HaA kincsek még 

                                                 
1292

 Az adat hitelessége megkérdőjelezendő, mivel I. Marţian kivételével senki nem ad pontos számot, sem 

előtte, sem utána. Ugyanakkor nem tesz említést, hogy az 57 tokos füles baltára vonatkozó adatokat honnan 

veszi át. 
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4.9. Grafikon. Tárgyak depónkénti számarányai. BzC-D
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mindig kétszer több darabszámot sorakoztatnak fel, mint a BzC-D leletegyüttesek. Szintén 

három nagyság-csoportot különítettem el: az elsőbe 10 bronzkincs sorolható, amelyek a kis 

leletegyüttesek csoportját alkotják és 1 – 10 darabszámot tartalmaznak. A korszak legszebb 

és legteljesebb bronzkincsei a közepes nagyság-csoportba sorolhatóak, amelyben a tárgyak 

számarányaikban nem haladják meg a 150 darabot. A nagy depók csoportjába négy 

bronzkincset nevezhetünk meg: Mezőbánd, Dipse, Kolozsgyula és Mikháza. Megfigyelhető, 

hogy a három leletegyüttes nagyságát mindenképpen a monoton szerkezet határozza meg, 

felépítésükben előszeretettel fektették a hangsúlyt egy vagy két tárgytípusra.
1293

 (4.10. 

Grafikon).
1294

 

 

Ha a leletegyüttesek nagyság szerinti szóródását követjük figyelemmel, 

megállapítható, hogy mind a két periódusban a vizsgált terület egészén találkozunk kis 

bronzkincsekkel (7. Térkép/1-2). A BzC-D korszakban a közepes nagyságú leletegyüttesek a 

vizsgált terület dél-keleti és észak-nyugati perem vidékein jelentkeznek, érdekes módón 

kimaradva a Maros felső szakasza és a Küküllők közti térségekből. A nagyméretű 

leletegyüttesek, amelyek a korszak legjellemzőbb és legteljesebb bronzleletei az északi perem 

területeken jelentkeznek és mindenképpen a hasonló típusú és nagyságú máramarosi 

depókkal hozhatók kapcsolatba (7. Térkép/1). A következő korszakban az alacsonyabb 

bronzkincs szám ellenére a kisnagyságú leletegyüttesek arányos szóródást mutatnak, 

ugyanakkor a közepes méretű depók többnyire a vizsgált terület közepén helyezkednek el, a 

                                                 
1293

 Lásd a mezőbándi és dipsei leletegyüttesek esetében az öntőlepényeket, amelyek az elsőben 53,95%-ot, a 

másodikban pedig 43,34%-ot tesznek ki, ugyanakkor a kolozsgyulai depó esetében a félhold alakú csüngők és a 

spirál görgök 96,32%-ban dominálják a leletegyüttes felépítését. 
1294

 A 4.10. Grafikon nem tartalmazza a mezőbándi és dipsei depókat, amelyeknek jelenléte eltorzította volna a 

korszak többi leletegyütteseinek nagyságra vonatkozó képét. 
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4.10. Grafikon. Tárgyak depónkénti számarányai. HaA
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Maros felső szakaszán, illetve a Szamosoktól délre. A nagyméretű leletegyüttesek követik a 

közepes depók szóródási területét. A már említett három nagy bronzkincs Közép-Erdély 

központi és északi vidékein kerültek elrejtésre (7. Térkép/2).  

 Nemcsak a leletegyüttesek nagysága, hanem a sűrűsödésük is nagy változékonyságot 

mutat. A két periódus bronzkincseinek és ezek tárgyainak számából adódnak a következő 

arányok. A kutatott terület összfelülete 34455 km
2
. A BzC-D korszakban 100 km

2
-re 0,118 

bronzdepó, míg a HaA ugyanakkora felületre 0,075 leletegyüttes jut. A HaA fázis 

megnövekedett darabszámainak köszönhetően a két korszak tárgyainak sűrűsödése még 

nagyobb eltérést mutat. Az első periódusban 100 km
2
-re 1,34 tárgy, míg a HaA azonos 

felületre 12,23 tárgy jut. A nagy és közepes leletegyütteseknek a vizsgált terület északi és 

központi részeiben való elhelyezkedésével egyértelműen a tárgyak sűrűsödése is ezekben a 

régiókban magasabb. A számarányokat és a bronz tárgyak sűrűsödését figyelembe véve, 

mindkét periódusban a déli és dél-keleti területek másodlagos szerepet játszanak, sőt 

mondhatni a HaA teljesen elvesztik az addig betöltött fémművességi szerepüket. Ha a 

korábbi fázisban nagy területeket átfogó egyöntetűség jellemző, a HaA bronzfeldolgozó 

központok kialakulásának lehetünk tanúi, amelyek maguk köré sorakoztatják fel a kor 

legjelentősebb és gyakran legnagyobb leletegyütteseit. Ugyanakkor a kincsek eltérő nagysága 

a különböző területeken bizonyos határértékről tesz tanúságot, még akkor is, ha az elszigetelt 

bronzkincseket vizsgáljuk, amelyek az átlagos értéket gyakran felülmúlják. 

 A kutatás jelenlegi állása szerint és a már említett dokumentációs korlátozásokat 

figyelembe véve a súlyra vonatkozó ismereteink nem annyira mérvadóak, mint a 

számarányok váltakozó kombinációi. A súlyra vonatkozó adatok rendkívüli alacsony 

mértékben jelentkeznek a szakirodalomban. Elsőként M. Rusu említhető meg, aki a HaA-es 

korszak öt nagy leletegyüttes összsúlyát 4000 kg-ra becsüli fel, amely véleménye szerint 

megfelel a BzD periódus összes kincsének a súlyával.
1295

 Ez az információ a későbbi években 

kisebb vagy nagyobb eltérésekkel többször is megjelenik. Először 1972-ben a 120 HaA 

leletegyüttes összsúlyát közel 5000 kg-ra becsli meg, amelyek között az öntőműhely depók is 

jelen vannak.
1296

 I. Andrițoiu az Erdélyben előkerült nyolc öntőműhely depó súlyát 5000 kg-

ra teszi, amelyből 4000 kg-ot csupán az öntőlepények nyomnak.
1297

 Hasonlóan M. Petrescu-

Dîmboviţa a több mint 90 leletegyüttes súlyát, amelyek között a nagy depókat is felsorolja, 

                                                 
1295

 Rusu 1963, 184. A szóban forgó öt HaA bronz leletegyüttes: Felsőmarosújvár, Ispánlaka II, Szenterzsébet, 

Dipse és Mezőbánd. 
1296

 Rusu 1972a, 13. A bronzkincsekkel korabeli összes szórványlelet, temetőkben és településeken előkerült 

bronztárgy sem számban, sem súlyban nem tesz ki annyit, mint egy közepes méretű leletegyüttes. 
1297

 Andrițoiu 1975, 397. 
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ugyancsak 5000 kg-ra teszi.
1298

 Az első pontosnak látszó adatokat hasonlóképpen M. Rusu 

szolgáltatja, az erdélyi öntőműhely depók kiértékelésében. Megemlíti, hogy az ilyen jellegű 

kincseknek a súlya 100 és 1200 kg között, a kis leletegyütteseké pedig 10 és 100 kg között 

váltakozott. A nyolc öntőműhely depó összsúlyát (15071 tárgy) pontosan 4698 kg-ra becsüli. 

Ebből csupán az öntőlepények, rudak és öntési maradványok (6828 darab) közel 85%-ot 

tesznek ki.
1299

 A nagyenyedi depó első említésével változatlanul újból közzé teszik a fenti 

adatokat.
1300

 Zrinyi E. a mezőbándi leletegyüttes bronzrögeinek súlyát 230 kg-ra,
1301

 A 

felsőmarosújvári öntőműhely depó 5812 tárgyát ismételten 1100 kg körülinek vélték.
1302

 S. 

Hansen a Kr.e. 12. században elrejtett depók átlagsúlyát 25 és 75 kg közé helyezi. 

Kihangsúlyozza, hogy bizonyos esetekben az öntőlepények nem teszik ki a depók felét, 

azonban ezeknek súlya meghaladhatja a depó összsúlyának a 80%-át is. A Kárpát-medence 

összes depójának súlyát 30 tonna köré helyezi.
1303

 

Jelen dolgozatban a 67 leletegyüttes közül mindössze 35 esetben sikerült súlyra 

vonatkozó adatokat összegyűjteni,
1304

 ami 52%-os lefedettséget jelent. Darabszámra lebontva 

az arányok még rosszabbak. Összesen 3999 ép vagy töredékes példányszámot sikerült 

lemérni, ami 85%-os lefedettséget jelent. Azonban ha figyelmen kívül hagyjuk a mezőbándi 

és dipsei öntőműhely depókat, mivel jelen vizsgálat esetében a depónkénti súlyok és nem az 

összpéldányszám súlya az elsődleges célkitűzés, akkor 911 darabszám marad, ami közel 

20%-ot jelent. Sajnos ilyen mértékű adatmennyiség nem enged általános érvényű 

következtetéseket levonni Közép-Erdély bronzkincseivel kapcsolatosan. Ezért az alábbi 

táblázatban (4.3. Táblázat) csupán feltüntetjük a személyesen lemért vagy mások által közölt 

súlyokat, azon leletegyüttesek esetében ahol ez lehetséges volt. 

 

 

Leletegyüttes 
Súly/Kg 

Darabszám 

összesen 

Lemért 

darabszám 
Átvett adatok 

BzC-D 

Ágostonfalva 0,192 7 1 - 

Árkos 0,800 8 8 - 

Bethlenkörtvélyes 14,755 47 47 Soroceanu, 

                                                 
1298

 Petrescu-Dîmboviţa 1977, 23. 
1299

 Rusu 1981, 377-378. Lásd Tabelle 1 is. A már említett öt leletegyüttesen kívül az enyedi (Aiud) és a két 

bikácfalvi (Bicaz) depó egészíti ki a táblázatot. A mezőbándi és dipsei bronzkincsek súlyra vonatkozó adatai 

nem felelnek meg a személyesen vagy H. Ciugudean által lemért adatoknak. A mezőbándi esetében 71,412 kg, a 

dipsei depó esetében 25,23 kg különbség van. 
1300

 Rusu, Chiţu 1982, 35, Táblázat. 
1301

 Zrinyi 1979, 643. 
1302

 Dumitrașcu 1980, 22; Petrescu-Dîmbovița 1995, 49; Vulpe 1995, 20; Bejinariu 2008, 29. 
1303

 Hansen 2005a, 308. 
1304

 A többi kincslelet mára megsemmisült, elveszett, vagy a múzeumok gyűjteményeiben már nem 

beazonosíthatóak. 
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Retegan 1981 

Csíkbánkfalva I 0,544 13 3 - 

Csíkszereda 1,703 7 7 - 

Egreshely 1,509 16 15 Marinescu 1979a 

Felőr 10,759 39 39 - 

Görgénysóakna II 1,672 7 7 - 

Kisrebra I 3,980 12 11 Rusu 1964 

Kisrebra II 1,818 10 10 Rusu 1964 

Magyaró 0,812 4 4 - 

Marosgezse 0,130 6 1 - 

Marosszentgyörgy 2,824 6 6 - 

Mezősolymos 1,130 11 11 Dănilă 1975 

Mócs 1,156 16 8 - 

Páncélcseh 2,845 24 24 - 

Szászveresmart 0,042 2 2 Dietrich 2009 

HaA 

Alsóbogát 0,582 10 4 - 

Apaújfalu 0,689 15 2 - 

Bányabükk II 2,400 53 50 Soroceanu 1981 

Cegőtelke 1,939 49 49 - 

Dipse 94,770 611 611 
Ciugudean et al. 

2006a 

Homoródalmás I 6,303 59 23 Emödi 2006 

Homoródalmás I 1,041 8 8 Emödi 2006 

Keménynagyszőllős 1,418 37 14 - 

Küküllővár 1,450 20 20 - 

Kolozsgyula 2,747 272 222 - 

Makfalva 0,245 1 1 - 

Marosbogát 3,128 30 27 - 

Marosfelfalu 4,741 99 64 - 

Marosludas 0,755 5 5 - 

Mezőbánd 188,588 2477 2477 - 

Mikháza 5,998 170 104 - 

Nagysink 2,400 123 54 Sorceanu 1996 

Radnót 1,560 73 60 Vulpe, Lazăr 

1989 

 

4.3. Táblázat. A leletegyüttesek súlyarányai. 

 

4.2. A leletegyüttesek szerkezete
1305

 

                                                 
1305

 Ki kell hangsúlyozni, hogy a szakirodalom általában megkülönbözteti a kincsleletek morfológiáját a 

kincsleletek tartalmától, azonban a leletkörülmények hiánya következtében legtöbb esetben a leletegyüttesek 

felépítésére kerül nagyobb hangsúly. Lásd Hansen 1991, 150-160. A kincsleleteket a tárgykategóriák és 

tárgytípusok kombinációja szerint osztja fel. A töredezésre is kitér röviden; Taylor 1993, 57-58. Fegyver, 

szerszám, ékszer, nyersanyag és más tárgykategóriákat különít el. Nagyon röviden vázolja fel a különböző 

korszakokra jellemző depó szerkezeteket; Hansen 1994, 326-363. A depók felépítésére teszi a hangsúlyt, tiszta, 

egyoldalú és összetett szerkezetű kincseket különböztet meg. Bemutatja azt a 15 térséget, amelyekben külön 

deponálási gyakorlatok jelentkeznek; Kacsó 1995d, 6-9. A cikk ritka példája a tárgyalt témának a román 

szakirodalomban. A 33 máramarosi Felőr-Opályi típusú leletegyüttest számarányok és tárgytípusok alapján 

különbözteti meg: fegyver, ékszer és vegyes szerkezetű depókat nevez meg; Soroceanu 1995a, 15-58 és 

Soroceanu 2012b két tanulmányában kimerítő szakirodalommal, részletesen mutatja be a magaslatokon, 

lejtőkőn, szikla hasadékokban, barlangokban, hágókban és a víz közelben előkerült depókat. A kincsleletek 

előkerülési helyeit és leletkörülményeit, valamint a tárgyak depón belüli helyzetét is kiértékeli; Bader 1996, 

278-281. Néhány észak-nyugat romániai bronzlelet bemutatása után a deponálás magyarázatára törekszik, 

fegyver, ékszer, megőrzésre szánt és szórvány deponálást különböztetve meg; Huth 1997, 115-149. Részletesen 

elemzi a depók felépítését: 7 tárgykategóriát különít el, ezeknek előfordulását és számarányait vázolja fel. 
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 4.2.1. Morfológia. A tárgyak depón belüli helyzete, elhelyezése 

 A bronzkincsek morfológiájának vizsgálata egy elengedhetetlen tényező a 

fémdeponálási formák értelmezésében és magyarázatában. Morfológia alatt értendőek a depót 

alkotó tárgyak elrejtésének módozatai és a tárgyak elhelyezése. Ugyanakkor a bronz tárgyak 

mellett és körül jelentkező szerves anyagok vagy kerámia igen jelentős szerepet játszik. A 

fenti alfejezetekben tárgyalt lelőhely és leletkörülmények jellegzetességei és eredményei 

mindenképpen kapcsolatban állnak a bronzkincsek alaktanának vizsgálatával. A depók 

felépítésének és külső szerkezetének kiértékelése csakis akkor bír mélyebb mondanivalóval, 

ha a tárgyak elrejtésének formáját a szűkebb környezettel vetjük egybe. 

 Amint a leletegyüttesek kutatottsági szintjéből is kiderült ritka és néha csak 

szerencsés esetekben birtoklunk adatokat a pontos leletkörülményeket illetően. A legtöbbször 

véletlenszerűen megtalált kincseknek mellőzték és elhanyagolták az ilyen jellegű 

feljegyzéseit. Mindössze 22 depónál mutatható ki némi vagy részletes leírás az elrejtés 

módozatát illetően. 

 Az első periódusra keltezhető kincsek aránylag nagy száma ellenére meglepően kevés 

adattal rendelkezünk. Sokszor csupán a beavatkozások jellegéből sikerül néhány információ 

töredéket következtetni. Itt említhetjük a bethlenkörtvélyesi bronzdepót, amelynek kardját 

kert ásás alkalmával találták. Ez alapján feltételezhetjük, hogy a lelet legfelsőbb tárgyai nem 

lehettek a felszíntől 20-25 cm-nél mélyebben. Ugyanakkor a tárgyakat egy agyagedényben 

helyezték el. Hasonló a helyzet az egreshelyi depónál is, ahol vízvezeték ásása alkalmával 

20-30 cm-es mélységben jelentkeztek a tárgyak. Utólagos ellenőrző ásatások egy kihajló 

peremű agyag edény több töredéket és bronz lemez töredéket hoztak napvilágra. A 

csíkbánkfalvi első kincset is 25 cm mélységben, ház javítása alkalmával találták.
1306

 

                                                                                                                                                        
Ugyanakkor ezen eredmények alapján különböző összetételű depókat nevez meg; Salaš 1997b, 156-163. A 

morvaországi leletegyüttesek szerkezetét tipológiai szempontok alapján különíti el, és korszakokra lebontva a 

tárgytípusok előfordulási számarányait vizsgálja; Blajer 1998, 235-241. Röviden felvázolja az Odera és Visztula 

menti depók szerkezeti jellegzetességeit a BzA és HaD periódusok között; Maraszek 1998, 74-78. A 

leletegyütteseket alkotó tárgyak helyzetére, leletkörülményeire és a mellettük szereplő szerves anyagok 

bemutatására törekszik (Morfológia). 79-93. A kiválasztás és asszociációs mintákat 13 csoport elkülönítése után 

mutatja be: tiszta, egy elemes és több elemes depókat, fegyver, szerszám és ékszer leletegyütteseket nevez meg 

(Szerkezet). Ugyanakkor a férfias és nőies elemek előfordulása is a vizsgálat tárgya; Hansen 2005b, 213-227. A 

Dunántúl és Észak-Magyarország deponálási dinamikáját hasonlítja össze, eltérő modelleket és ugyanakkor 

kontinuitást vél felfedezni a depók szerkezetében; Maraszek 2006, 158-248. Tárgytípusok által meghatározott 

tiszta, fegyverekből, szerszámokból és ékszerekből egyoldalúan összeállított és vegyes szerkezetű 

leletegyütteseket különböztet meg; Soroceanu 2005, 390-399. A romániai bronzedényekre vonatkozó 

tanulmányában, kizárólagosan ezek elhelyezési módjára, leletkörülményeikre és lelőhelyeikre fekteti a 

hangsúlyt. 
1306

 A HaB keltezhető második csíkbánkfalvi depó a ritka olyan leletek közé tartozik, amelynek pontos 

előkerülési körülményeit ismerjük, László Ferenc ásatásának köszönhetően. Részletes adatokat illetően lásd a 

9.2. Közép-erdélyi depók katalógusa c. alfejezetet. 
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Görgénysóaknán szántás közben előkerült depót sem rejthették el 30-35 cm-nél mélyebbre, 

ahogy ezt az utólagos kutatások is kimutatták.  

 Véletlenszerűen került elő a mezősólymosi leletegyüttes is, azonban a megtaláló 

elmondásai alapján 60 cm-es mélységben jelentkeztek a tárgyak. A kidobott földben, de 

ugyanakkor a megásott gödör falában is a „kora vaskorra” jellemző kerámiatöredékeket 

sikerült beazonosítani, amely arra enged következtetni, hogy a tárgyakat egy település 

határain belül ásták el. Ritka, azonban minden részletet mellőző, megállapítást tesz a szerző, 

miszerint a tárgyakat egy bizonyos sorrendben ásták volna el.  

A kisrebrai I leletről minden egyéb utalás nélkül csak annyit tudunk megemlíteni, 

hogy a sárga agyagba ásott gödörbe 11 bronz tárgyat helyeznek el. A gödör alakjáról és 

méreteiről, illetve a tárgyak elrejtésének mélységéről sajnos nincsenek adataink. Ugyancsak a 

szűztalajba ásott gödörbe fektetik a hat marosszentgyörgyi harci fokost, 150 cm mélységben. 

A megtalálók beismerései alapján a fokosokat öntőformákban találták, öntési maradvány és 

salak jelenlétében, mindez pedig egy agyagedényben volt elhelyezve, amely már az őskorban 

megrongálódott. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a bronzkincs elrejtésére kialakított 

gödör a Maros alsó teraszán, a folyóvíz közelében helyezkedett el (2. Térkép/3; 232. 

Tábla/1). Szinte azonos körülmények között ásták el az öt höltövényi öntőformát, amelyeket 

1938 őszén ásatás közben találtak. Számos kerámia töredék mellett egy égett felület nagy 

mennyiségű öntési maradványokkal és öntőformákkal került felszínre. A mintákat egymás 

mellé illetve egymásra helyezték el egy enyhén teknő alakú mélyedésbe, 20 cm-es 

mélységben.
1307

 A sárga agyagba ásták a gödröt, amelyet a vastag és fekete termőréteg 

borított
1308

 (232. Tábla/2). A marosszentgyörgyi depóval hasonló mélységről tanúskodik a 4 

székelyvéckei kampós sarló is, amelyeket a falu határában 100 cm mélységben találtak. 

További adatok a leletet illetően ismeretlenek.  

 Alsókosályon 1992-ben ásatás közben egy kis együttest sikerült feltárni. A mai 

járószinttől 130 cm mélységben, a bronzkori réteg felső felében kerültek elő a tárgyak. A 

megfigyelések alapján biztosan megállapítható, hogy nem a telep elhagyása utáni 

deponálásról van szó. A bronzok egymás mellett feküdtek, és valószínűsíthető, hogy 

összekötözték őket vagy egy kis zsákba helyezték el. Gödör vagy hasonló jellegű 

beavatkozás nyomait sem lehetett kimutatni. 

                                                 
1307

 A. Prox szerint az öntőformákat tartalmazó gödröt semmiképpen sem lehet a középső bronzkori településsel 

és egyben a kerámia töredékekkel kapcsolatba hozni, hiszen a mintákban megformált tárgyak tipológiai 

jellegzetességei a késő bronzkor fázisaira jellemzőek. Lásd Prox 1939, 227. 
1308

 Hänsel 2007, 169-180. A bronzkincsekkel összehasonlítva a kizárólagosan öntőformákból kialakított 

leletegyüttesek szándékos lemondást feltételeznek a kovács részéről. 
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Szerencsétlen helyzettel találkozunk a csíkszeredai depónál, mivel kőkitermelés 

közben találtak rá. Sajnos egy robbanás eredményeként kerültek a felszínre, 150 m-es 

körzetből szedték össze a tárgyakat. A Csíki Székely Múzeum igazgatója és egyik 

munkatársa közbenjárásával először négy majd később újabb két tárgyat sikerült 

megszerezniük. A helyszínen végzett megfigyelések kimutatták, hogy sem más bronz tárgy, 

sem kerámia nem volt a leletegyüttes körül.  

 Mindössze öt depónál történik említés az elrejtésre használt agyag edényt illetően: 

Beresztelke, Bethlenkörtvélyes, Egreshely, Felőr és Görgénysóakna II. Mind az öt esetben az 

edénynek csupán töredékei azonosíthatók, ép példányt nem sikerült megmenteni. 

Ugyanakkor az utalások kizárólagosan érintőlegesek, csupán Egreshely esetében vannak 

adataink a kerámia anyagára vonatkozóan (lásd Katalógus). A bethlenkörtvélyesi és az 

egreshelyi példányokat rajzban sikerült rekonstruálni (226.Tábla/A-B). A kerámia jelenléte a 

bronz tárgyak mellett mindenképpen másodlagos szerepet jelent, a tárgyak jobb megőrzésére 

és raktározására volt használatos. 

 A HaA datált kincsleletek feldolgozottsági szintje miatt valamivel több és 

részletesebb adatokra alapozhatunk. 12 bronzkincsnél történik némi vagy részletes említés a 

tárgyak elhelyezését illetően.  

Bányabükk keleti határában földrendezési munkálatok alkalmával 50 cm mélységben 

találják a tárgyakat és edénytöredékeket. Az utólagos kutatások nem mutattak ki késő 

bronzkori település nyomokat, emiatt egy az őskori településen kívüli, lejtős domboldalon 

elásott kinccsel kell számolnunk.  

Kevés adatot szolgál a szakirodalom a keménynagyszőllősi depót illetően, amely 

véletlenszerűen kerül a felszínre, azonban a megtalálók elmondásai alapján tudomásunk van 

arról, hogy a tárgyakat egy csoportban találták meg. Hasonló a helyzet a mikházi depó 

esetében is, ahol csupán arra vonatkozóan történik utalás, hogy a tárgyakat rögtön a humusz 

alá, 20-30 cm mélységben ásták el. A 2014 nyarán lezajlott utólagos ellenőrző 

fémkeresőzésnek a célja a depó eredeti helyének a beazonosítása volt. A 42 újonnan 

megtalált tárgyak mélysége megegyezik a korábbi feljegyzésekkel. Az új adatok alapján nagy 

valószínűséggel meg tudjuk határozni az eredeti depó magját. Ettől számítva kelet irányban 

10-12 m-es körzetben szóródtak a tárgyak. Ennek a képnek az alapján egyértelmű, hogy az 

ismételt mezőgazdasági munkálatok következtében a bronzok a lejtő irányába mozdultak el, 

és a depó magját közel az újonnan megtalált tárgyaktól nyugatra, a domboldal gerince 

irányába kell keresnünk (Lásd 9.8. Ábra, a Katalógusban). Radnótón az utólagos 

kutatásoknak sikerült kimutatniuk, hogy a tárgyakat a szűztalajba ásott kerek 70-75 cm 
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átmérőjű gödörben helyezték el, 120 cm mélységben. Sajnos a pontos lelőhelyről és a tárgyak 

helyzetéről hiányoznak ismereteink.  

Kiskajánon a „Turcele” nevű dűlőn folyamatosan kerültek elő tárgyak, egy nagyobb 

felületről, ami a depó zártságát kérdőjelezi meg. Talán egy az idővel szétszóródott kincs 

maradványait kell feltételeznünk, hiszen egy kis területen történő többszöri deponálás 

jelenléte az említett dűlőn kevésbé valószínű.
1309

 Ugyanakkor ezt a feltételezést alátámasztja 

a tárgyak alacsony száma is, a 2 harci csákány, 1 tokos füles balta és 3 karperec, amelyeknek 

rendre történő szórvány deponálását a különböző, de egymáshoz közel álló pontok nem 

bizonyítják. 

A legnagyobb vizsgált bronzkincs, amely közel 2500 tárgyat számlál, Mezőbánd 

községben, Hidegvölgy faluban került elő, 1960. szeptember elején, TSZ. istállóépítés 

közben (Lásd 9.7. Ábra, a Katalógusban). A szeptember 12-30 között végzett ellenőrző ásatás 

egy késő Wietenberg és több Hallstatt kori kerámia töredéket, római és 18. századi 

edénytöredéket is napvilágra hozott a számtalan bronz töredéken kívül (Lásd 9.6. Ábra, a 

Katalógusban).
1310

 A lelet előkerülési helye kb. 100-150 m-re volt található egy ingoványos, 

lápos területtől, amellyel véleményem szerint kapcsolatba hozható.  

 A höltövényi és szászújősi BzC-D keltezhető depókon kívül a HaA jellegű cegőtelki 

leletegyüttest is a településen belüli deponálás eredményének értelmezhetjük. 20-30 cm 

mélyen feküdtek a tárgyak és az utólagos ásatások a Noua kultúrához sorolható kerámia 

töredékeket és újabb bronz tárgyakat is napvilágra hoztak. A kerámia zöme egy földbe 

mélyített kunyhóból származik, amely a 70 cm-es mélységet érte el, azonban nem sikerült 

közvetlen kapcsolatot kimutatni a kunyhó és a bronz kincsegyüttes között. A Tusnád melletti 

magaslati településen, 1083 m magasságban, régészeti feltárások közben került elő egy kis 

együttes, amelyről csupán annyit tudunk, hogy 35 cm mélységben feküdtek, egy világos 

színű agyagos rétegben. Hogy milyen kapcsolat létezik a depó és a HaB keltezett erődítmény 

között, sajnos nem részletezi a publikáció. 

Részletes megfigyeléseknek köszönhetően, a lelet előkerülési évét tekintve, talán az 

egyik legtisztább és legteljesebb morfológiai képet a nádaspapfalvi depó esetében vázolhatjuk 
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 A többszörös deponálási zónákat illetően lásd Fontijn 2002, 260-263. A szerző véleménye, hogy a 

vizuálisan jobban megjegyezhető helyeket részesítették előnyben, mint például a magaslati helyeket, vagy folyó 

torkolatokat, mivel nincsenek bizonyítékok olyan létesítményekre, építményekre, amelyek ezeket a helyeket 

jelölték volna. Lásd még Vachta 2012, korábbi szakirodalommal. 
1310

 1960. október 19-én felvett jegyzőkönyv alapján, amelyet Mircea Rusu a Román Akadémia Kolozsvári 

Régészeti Intézet munkatársa, Dr. Dragomán Pál a Maros Megyei Múzeum igazgatója és Zrínyi Endre a Maros 

Megyei Múzeum muzeológusa ír alá, és célja a szeptember 12 és 30 között előkerült régészti anyag szakmai 

véleményezése. 
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fel. 1906. július 13-án végzett ásatások eredményeként Orosz Endre megállapította, hogy a 

tárgyakat tartalmazó edény nagyon közel állt a felszínhez, ezt pedig egy 34 cm átmérőjű 

üregben ásták el. 26-30 cm mélységben a humusz réteg alá homokkő lapokat ástak el, 

amelyekre a tárgyakat tartalmazó agyag edényt helyezték el. A 6 m
2
-es felületen végzett 

próbaásatás apró töredékes bronz tárgyakat, lemeztöredékeket és rögöket hozott felszínre 

(232. Tábla/4). Nem elhanyagolandó, hogy a nádaspapfalvi depó esetében kimutatható 

„gondoskodáshoz” mindenképpen társul a depó közelében található két forrás és a Csonka 

patak jelenléte (4. Térkép/1).  

 Különleges deponálásként jelentkeznek a többi bronzkinccsel szemben a 

homoródalmási és makfalvi leletek. Emödi János barlangkutatásainak köszönhetően a két 

homoródalmási bronzkincset az erdélyi deponálás azon ritka példáinak tekinthetjük, ahol a 

mai követelményeknek megfelelő in situ megfigyelésekre támaszkodhatunk. Az első leletet a 

bejárati terem keleti felében, a külső fénytől még eléggé megvilágított ponton, egy régi 

ásatási gödör profiljában jelentkező zöldes-szürkés folt árulta el. A felszíni kavicsrétegbe 

mélyített kis gödörbe helyezték el a tárgyakat, a felszíntől mindössze 8-10 cm mélységben. A 

kövek között igen kevés humusz, csontszilánkok és neolitikus, réz és bronzkori kerámia 

töredékek voltak elszórva. Ettől a ponttól kezdve a leereszkedő mennyezet miatt már csak 

térden lehetett tovább haladni. Egyedi esetként a tárgyak elhelyezésére vonatkozóan is történt 

feljegyzés: a két rög és tokos balták feküdtek a gödör alján, ezek felett a sarlók, vésők és a tű, 

legfelül pedig a nyak és karperecek. A kúpok egyaránt az alsó és felső tárgyak között is 

jelentkeztek. Néhány kúp egymásba volt illesztve. Két kúp belsejében, a csúcsnál 2-3 mm 

vastag, rézsókkal átitatott sodrott fonalmaradványt is találtak. Minden bizonnyal a kúpokat 

eredetileg felfűzték erre vagy ehhez hasonló fonalakra. A tárgyak felszedése után a gödör 

aljának egy pontján kevés szürkésfehér por és egy kis kb. 2 cm-es lapos bronz darabka került 

elő (232. Tábla/3). A második lelet pedig 1 méternyi távolságra, ugyancsak a felszíni 

kavicsrétegben, a felszíntől néhány cm-re feküdt. 8 kar és lábperecből állt, a karpereceket 

alól, a lábpereceket pedig felül helyezték el. Minden egyes tárgyat a lecsepegő víz vastag 

mészkőréteggel vonta be (Lásd 9.4. Ábra, a Katalógusban). 

A makfalvi tokos füles baltát a megtalálók elmondásai alapján a Kis-Küküllő 

medrében találták. 

 A HaA fázisban az edényekre vonatkozóan 7 esetben történik említés: Alcina, 

Apaújfalu, Bányabükk II, Kolozsgyula, Marosfelfalu, Mezőbánd és Nádaspapfalva. Csakis 

töredékeket sikerült megmenteni, azonban a bányabükki tárgyakat tároló edény formáját 

sikerült rekonstruálni (226. Tábla/C). Minden egyéb adat nélkül tudomásunk van arról, hogy 
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a kolozsgyulai és marosfelfalui kincseket az edényben helyezték el. Mezőbándon „tipikus 

Hallstatt kori, fekete, besimításokkal díszített kívül belül csiszolt” kerámiáról beszélnek a 

megtalálók, hasonlóképpen Nádaspapfalván besimításokkal és dudorokkal ellátott edényről 

van tudomásunk (226. Tábla/D).  

 

 4.2.2. Tartalom.  

  4.2.2.1. Tárgykategóriák 

 A leletegyütteseket alkotó tárgyak tipológiai elemzését (2. Fejezet) a depókban 

jelentkező kiválasztási kritériumoknak és leletasszociációs törvényszerűségeknek kell 

kiegészíteniük. Annak ellenére, hogy a rendelkezésünkre álló adatmennyiség közlési és 

kutatottsági szintje sokszor elégtelen, több depó zártsága és pontos összetétele bizonytalan, 

jelen fejezetben eltekintek az ilyen jellegű hátráltatásoktól. Ezért minden leletegyüttesnek 

azonos jelentőséget tanúsítok, attól eltekintve, hogy a 19. század végén, lehet pontatlanul, 

vagy éppen a ’90-es években említik először.  

Egy minél tisztább kép felvázolása érdekében a következő tárgykategóriákat 

különböztettem meg, amelyek egyikében a közép-erdélyi BzC-D-HaA leletegyüttesekben 

jelentkező valamennyi bronztárgy helyet kapott: Fegyverek, Szerszámok, Ékszerek, 

Edény/lemeztöredékek, Lószerszámok, Nyersanyag és Más/meghatározatlan. A Fegyverek 

kategóriájában a kardok, lándzsahegyek, tőrök, tüskés korongos csákányok, taréjos 

csákányok, gömbtaréjos csákányok és a kétkarú csákányok kaptak helyet. Feltűnő a támadó 

fegyverek teljes dominanciája és a védekező kellékek hiánya. 3 kartekercsről van 

tudomásunk, azonban nem soroltam a védekező fegyverek kategóriájába, mivel a két 

bányabükki példány méretei és a bronzhuzal vastagsága alapján nem játszhatott védelmi 

szerepet, inkább spirál karperecként értelmezhető, a homoródalmási I leletben Emödi J. egy 

kartekercs lemez töredékről beszél, amelynek azonban pontos formája és rendeltetése nem 

meghatározható. A Szerszámok csoportjába a sarlók, tokos füles balták, szárnyas balták,
1311

 

tokos kalapácsok, tokos vésők, egyszerű vésők, kések, borotvák és fűrészek tartoznak. A jobb 

átláthatóság kedvéért a sarlók és tokos füles balták eltérő típusait egységként kezeltem, a 

megfelelő helyen kitérünk majd a részletesebb tipológiai szóródásra és asszociációkra. Az 

Ékszerek közé soroltam a kar és láb pereceket, nyakpereceket, tűket, kartekercseket, 
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 A nyugat európai szakirodalomban rendszerint a fegyverek kategóriájába sorolják. A Kárpát-medencében 

gyakran a nagy számban jelentkező tokos füles balták mellett fordulnak elő mindig alacsony számban. A 

vizsgált területen és korszakban mindössze 11 példány látott napvilágot, a tipológiailag legváltozatosabb 

depókban. Formai jellegzetességeire és használhatóságára a 2.6. Szárnyas balták c. alfejezetben térek ki 

részletesen. 
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csüngőket, spirálgörgőket, gombokat, karikákat, fibulákat és bronz öveket. Az 

Edény/lemeztöredékek csoportjába tartoznak az edénytöredékek és a tipológiailag 

meghatározatlan lemezdarabkák, amelyekről valószínűsíthető, hogy nem bronz övek részei 

vagy töredékei. Az említett csoport két tárgytípusa jelentős számot tesz ki, és joggal 

képviselnek egy külön kategóriát. A Lószerszám töredékeket eltérő jellegzetességüknek 

köszönhetően külön csoportként kezeltem. Nyersanyagként kezeltem minden olyan tárgyat 

vagy töredéket, amely elvesztette vagy nem rendelkezik tipológiai jellegzetességekkel és 

kizárólagosan vagy többnyire a fémművesség bizonyos szakaszaiban játszhatott némi 

szerepet: bronz rudak, öntőlepények, rögök és öntési maradványok. A bronzfeldolgozás 

elengedhetetlen tartozékai a különböző méretű kalapácsok, üllők, vésők és poncoló tűk a 

szerszámok csoportjába kerültek. A felosztást a Más/meghatározatlan tárgyak kategóriája 

zárja, amelyeket a fent említett csoportok egyikében sem lehetett elhelyezni, olykor töredékes 

voltuk miatt tipológiailag meghatározhatatlanok, de nem öntési maradványok, vagy éppen 

csontkarikák vagy agyag orsónehezékek. 

 

A közép-erdélyi deponálás jellegzetességeinek a kimutatása a fent leírt hét tárgy 

kategóriából indul ki. Egyértelmű elváltozás mutatható ki a két vizsgált korszak deponálási 

szokásaiban. A BzC-D leletegyütteseket legtöbbször egy tárgykategória alkotja, ugyanakkor 

nagy számban jelentkeznek a két tárgycsoportos bronz depók is (4.11. Grafikon). Rendszerint 

e kincsleletek összeállítása monoton és az egy elemes bronzkincsek esetében gyakori a tiszta 

depó jelenléte.
1312

 Másodlagos és mondhatni elenyésző szerepet játszanak a három-négy-öt 

elemes depók, annak ellenére, hogy a korszak és a vizsgált terület legteljesebb bronzleletei. A 

monoton és egyoldalú depókkal szemben vegyes összetétellel rendelkeznek, emiatt a BzC-D 
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 Tiszta depónak nevezi a szakirodalom a kizárólagosan egy tárgytípusból és nem egy tárgykategóriából álló 

leletegyütteseket. A kor deponálási szokásainak köszönhetően bizonyos esetekben egy tárgytípuson belül 

jelentkező altípusból is állíthatnak össze tiszta leletegyütteseket (lásd kampós markolatú sarlók). Más 

tárgytípusok egyedi kiképzése (pl. kardok) nem engedi meg a tökéletesen egy altípusból álló tiszta kincsek 

létrejöttét. A tiszta depók kérdéskörét illetően lásd a 4.2.2.5. Leletegyüttes típusok c. alfejezetben. 
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korszak irányadó típusait sorakoztatják fel. Ezek közül legnagyobb számban a négy elemes 

depók képviseltetik magukat, ahová a korszak névadó leletegyüttesét, Felőrt és a vele 

hasonlóságokat mutató bethlenkörtvélyesi depót is besorolhatjuk. A korszak legteljesebb és 

legszínesebb bronzkincse, Páncélcseh öt tárgy-kategóriát tartalmaz. Az említett korszak 

deponálási gyakorlatának monotóniáját emeli ki az a tény is, miszerint a megkülönböztetett 7 

tárgykategória közül maximálisan öt kerül valamely bronzkincs szerkezetébe, egy esetben 

sem találkozunk a tárgycsoport felosztás teljes spektrumának a felhasználásával. 

A HaA kincsleleteket a tárgykategóriák valamelyest egyenlő mértékű felhasználása 

jellemzi. A kincseket alkotó nagy tárgyszám miatt a depók összetétele rendkívül vegyes. A 

HaA végbement fémművesség robbanásszerű növekedésének egyik eredménye a 

bronzkincsek változatos szerkezete, amikor az egyoldalúan összeállított leletegyüttesek teret 

veszítenek. Ennek ellenére továbbra is az egy elemes depók jelentkeznek a legnagyobb 

számban, habár az előző korszakhoz képest jóval alacsonyabb arányban. Itt kell kiemelnünk a 

kolozsgyulai ékszer együttest,
1313

 de mindenekelőtt az alsóbogáti, homoródalmási II, tusnádi 

és marosludasi tiszta kincseket. Leszámítva ezeket az együtteseket a BzC-D korszakkal 

szemben eltűnnek a tiszta depók. Jelentkeznek ugyan ékszerekből vagy szerszámokból álló 

egyoldalú leletegyüttesek, azonban az azonos tárgytípusból összeállított bronzkincsek 

kimaradnak a HaA deponálási szokásaiból. A három-négy-öt-hat tárgykategóriás együttesek 

számarányai kiegyensúlyozódnak a korszak tipológiai változatosságának köszönhetően (4.11. 

Grafikon). Négy esetben találkozunk hat tárgykategóriás depóval, amelyek a korszak, 

legnagyobb, meghatározó és egy esetben névadó leletegyüttesei. Egy depónál sem jelentkezik 

mind a 7 tárgykategória asszociációja (8. Térkép/1-2). 

  

 4.2.2.2. Tárgykategóriák kombinációja 

A 4.4.-4.6. Táblázat a leletegyüttesekben megkülönböztetett összes asszociációt és a 

megnevezett tárgykategóriákat sorakoztatja fel. Összesen 24 eltérő kombinációt sikerült 

elkülöníteni, ugyanakkor 9 jelentkezik úgy a BzC-D fázisban, mint a HaA fázisokban is. 

Ezek alapján a BzC-D 18, a HaA 15 különböző asszociációt mutatnak a leletegyüttesek 

tárgykategóriái a lehető 127 maximális kombináció közül. Ha elhagynánk a 

Más/meghatározatlan kategóriát a maradandó asszociációk száma a BzC-D 15, a HaA 10 

lenne.  
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 A BzC-D és HaA kincsek tipológiai jellegzetességeinek összehasonlításából egyértelműen kitűnik az 

ékszerek számának növekedése a második korszakban. A BzD fázisban domináló kar és lábperecek mellet a 

HaA nagy számban jelennek meg a tűk, csüngők, spirálgörgők, gombok, karikák és bronz övek. 
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A BzC-D periódusban tisztán kimutatható a szerszámok dominanciája a többi 

tárgykategória felett (4.4. Táblázat). 12 depóban kizárólagos szerepet játszanak, míg további 

12 tárgykategória asszociációban vesznek részt. Gyakori előfordulásuk miatt szinte lehetetlen 

egy törvényszerűséget felállítani a szerszámok csoportját illetően. Azonban megállapítható, 

hogy 19 ékszereket is tartalmazó együttesből 14 esetben mindig jelen van a szerszám, 

ugyanakkor a szászveresmarti együttes kivételével az a kevés nyersanyag kizárólagosan 

szerszámok mellett jelenik meg. Hasonlóan nyilatkozhatunk a Más/meghatározatlan 

csoportról is.
1314

 Második helyen áll a fegyver-szerszám kombináció. 41 kincsből 5 esetben 

választották ezt a párosítást. A fegyvereket nem rejtik el kizárólagosan csupán egy 

tárgykategória mellé, azonban a szerszámok magas száma miatt legtöbbször egymás mellet 

fordulnak elő. Pontos képet nem alkothatunk a lószerszámokról sem, hiszen mindössze egy 

kincsben jelentkeznek, fegyver-szerszám-ékszer kombinációban. A már említett BzC-D 

leletegyüttesek monotóniáját hangsúlyozza az a tény is, hogy a 18 kombináció közül az első 

három mindig a fegyver, szerszám vagy ékszer kategóriájából merít, míg a többi négy 

tárgykategória elszórtan jelentkezik az együttesek felépítésében.  

Kombináció Szám Százalékarány 
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4.4. Táblázat. A tárgykategóriák kombinációs lehetőségei (BzC-D). 

▲ Fegyver, ■ Szerszám, + Ékszer, ▬ Lemez, ♦Lószerszám, ▼ Nyersanyag, ◊ Más. 

                                                 
1314

 Csupán a gyulatelki és a harasztosi leletegyüttesek változtathatják meg ezt a helyzetet, mivel mindkét 

esetben hiányoznak ismereteink a pontos szerkezetet illetően. 



188 

 

 

 Alacsony számuk miatt a HaA-es leletegyüttesek asszociációs lehetőségei a vártnál 

jóval alacsonyabb. Amint már fent is történt róla említés mindössze 15 tárgykategória 

kombinációt sikerült kimutatni ebben az időszakban. Egyértelműen előtérbe kerülnek az 

összetett szerkezetű kincsek, mivel a depókat alkotó tárgyak nemcsak számbeli növekedését, 

hanem tipológiai változatosságát is tapasztalhatjuk. Ha eltekintünk attól, hogy a HaA 

fázisban teljesen hiányoznak a lószerszámok, amelyek egy külön tárgycsoportot képviselnek, 

akkor elmondhatjuk, hogy az említett korszakban a tárgykategóriák teljes változatosságát 

felhasználják (5.5. Táblázat). Ki kell hangsúlyoznunk, hogy a tárgycsoportokat alkotó típusok 

rendkívül változatosak lesznek. A BzC-D korszakkal szemben, ahol kategóriánként csupán 

néhány típus jelentkezett, vagy éppen egy típus teljesen dominált, a HaA a tipológiai 

spektrum nagymértékben bővül és a domináló tárgytípusok mellett jelentős számban újak is 

jelentkeznek. Az említett tárgykategóriás felosztás sajnos nem tükrözi ezt a valóságot, 

ugyanakkor a HaA datálható leletegyüttesek alacsony száma miatt kevés a tárgykategóriák 

kombinációs lehetősége. Az új korszak tipológiai gazdagságát a tárgytípusok 

leletasszociációs vizsgálata fogja majd tisztán érzékeltetni (4.2.2.4. Tárgytípusok 

kombinációja c. alfejezet). A hat tárgykategóriás lelegyütteseken kívül jelentős szerepet 

játszanak a kizárólagosan ékszerekből álló bronzkincsek. Három esetben kar és lábperecekből 

alkotják az elrejtésre szánt depókat (Alsóbogát, Homoródalmás II és Tusnád), míg a 

kolozsgyulai depó kimagasló számban csüngőket és spirálgörgőket tartalmaz. Mindenképpen 

túlnyomó többségben van a fegyver-szerszám-ékszer kombináció, hiszen a 15 elkülönített 

tárgycsoport asszociációból hat esetben jelentkeznek együtt, míg fegyver-szerszám kétszer, 

fegyver-ékszer egyszer és a szerszám-ékszer négyszer. A korábbi periódushoz hasonlóan 

előszeretettel használják a szerszámokat: a 26 depó közül 21-ben vannak jelen. Ennek 

tudható be, hogy a kisebb számban előforduló kategóriák legtöbbször a szerszámok mellett 

jelentkeznek. Annak ellenére, hogy az 5.5. Táblázat nem érzékelteti, fontosnak tartjuk 

kihangsúlyozni, hogy a HaA nyersanyagok hatalmas mennyiségben kerülnek elrejtésre. 13 

kincsleletben kapnak helyet és mindössze négy bronzkincset leszámítva mindig fegyver-

szerszám-ékszer kombinációban jelentkeznek. Deponálási törvényszerűségként említhető, 

hogy az edény vagy lemez töredékek mindig a legszebb, legteljesebb leletegyüttesekben 

fordulnak elő, rendszerint nyersanyag mellett. Emiatt a hat tárgykategóriás bronzkincseknek 

egyik kizárólagos alkotó elemük. A HaA depók változatosságát hangsúlyozzák a 

Más/meghatározatlan tárgyak is, hiszen a 4 BzC-D leletegyütteshez képest 13 HaA 
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bronzkincs tartalmaz olyan jellegű példányokat, amelyek az új korszak tipológiai újításait 

tükrözik.  

Kombináció Szám Százalékarány 

▲ ■ + ▬   ▼ ◊ 4 26,08% 

    +         4 13,04% 

▲ ■ + ▬   ▼   2 8,69% 

▲ ■ +     ▼ ◊ 2 " 

▲ ■ +       ◊ 2 " 

 ■      2  

 ■ +   ▼ ◊ 2  

▲ ■ +         1 4,34% 

▲ ■ +     ▼   1 " 

▲ ■       ▼ ◊ 1 " 

▲ ■      1  

▲   +       ◊ 1 " 

  ■ +         1 " 

  ■ +     ▼  1 " 

  ■ +       ◊ 1 " 
 

4.5. Táblázat. A tárgykategóriák kombinációs lehetőségei (HaA). 

▲ Fegyver, ■ Szerszám, + Ékszer, ▬ Lemez, ♦Lószerszám, ▼ Nyersanyag, ◊ Más. 

  

 A fentiekben bemutatott tárgykategóriák számának és kombinációs lehetőségeinek a 

körvonalazásából következtethető a két vizsgált korszak legszembetűnőbb különbsége: a 

monoton vagy az összetett szerkezet. A BzC-D korszakot a monoton leletegyüttesek 

jellemzik, amelyeket egy vagy két tárgykategória alkot. Másodlagos szerepet játszanak a 

három-négy-öt tárgycsoportos bronzkincsek. A korszak fém leleteinek egyoldalúságát 

fokozza a szerszámok abszolút dominanciája, amelyek mellé depónként aránylag egyenlő 

mértékben fegyvereket vagy ékszert rejtenek el. A nyersanyagot mondhatni majdnem teljesen 

mellőzik, hiszen 41 bronzkincs közül csupán 10 szerkezetében található meg. Ezzel szemben 

a HaA áttérnek az összetett szerkezetű depókra. Ha nem is hanyagolják el az egy vagy két 

tárgykategóriás depókat, azonban a három-négy-öt elemes depók számbeli növekedésével a 

helyzet kiegyensúlyozódik. Legnagyobb számban a négy elemes depók vannak, az öt és a hat 

elemes együttesek pedig a korszak kiemelkedő leleteit tárják elénk. A szerszámok továbbra is 

nagy számban jelentkeznek, azonban az ékszerek teret hódítanak, sőt újabb szerszám típusok 

is megjelennek. Majdnem minden második depóban jelen van a nyersanyag, Mezőbánd és 

Dipse esetében számottevő mennyiségben. 

 A 4.6. Táblázat a mindkét vizsgált korszakban egyaránt előforduló 9 tárgykategória 

kombinációt tűnteti fel. A már kiemelt jellegzetességeket erősíti, hiszen a szerszámok 
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dominanciája egyértelmű. Aránylag egyenlő mértékben ismétlődik a fegyver-szerszám-ékszer 

kombináció. Mindkét korszakban, nagyon kevés kivétellel a nyersanyag csakis az összetett 

szerkezetű leletegyüttesekben fordul elő. Az 5 BzC-D és 1 HaA fegyver-szerszám párosítás, a 

4 BzC-D és az 1 HaA szerszám-ékszer párosítás valamint a 12 BzC-D és 2 HaA tiszta 

szerszám leletegyüttesek az első korszak közkedvelt párosításait hangsúlyozzák a későbbivel 

szemben. A BzC-D periódus monotóniáját a tárgykategóriákban szereplő típusok alacsony 

száma, a HaA korszak sokszínűségét éppen a típusok változatossága adja. Ezek a 

számarányok semmiképpen sem helyezhetik háttérbe a HaA korszak bronzművességét. 

Kombináció BzC-D HaA 

▲ ■           5 1 

▲ ■ +     ▼   3 1 

▲ ■ +     ▼ ◊ 1 2 

▲ ■ +       ◊ 2 2 

  ■           12 2 

  ■ +         4 1 

 ■ +   ▼  1 1 

 ■ +       ◊ 1 1 

  +     2 4 

 

4.6. Táblázat. Azonos tárgykategóriák a két vizsgált időszakban: BzC-D – HaA. 

▲ Fegyver, ■ Szerszám, + Ékszer, ▬ Lemez, ♦Lószerszám, ▼ Nyersanyag, ◊ Más. 

 

 A fentiekben bemutatott deponálási gyakorlatok jellegzetességeit és módozatait a 

4.12. Grafikon is jól érzékelteti. Ha eltekintünk az együttesekben előforduló tárgykategóriák 

számától, illetve a tárgycsoportok párosításától és csakis a kategóriákban szereplő típusok 

számát vesszük figyelembe, a két korszak közti ellentét még jobban körvonalazódik. 

Domináns tárgykategóriáról akkor beszélhetünk, amikor egy tárgycsoport összes tárgytípusa 

nagyobb számban jelentkezik az adott kincsleleten belül, mint egy másik kategória összes 

típusa, még akkor is ha nincs abszolút többségben (50% fölött) a többi tárgyhoz viszonyítva. 

Ennek értelmében 7 domináns tárgykategória körvonalazódhat, mivel 7 tárgykategóriát 

különítettünk el. Egyértelműen kitűnik a BzC-D periódus szerszámok iránti érdeklődése, 

hiszen az esetek közel 66%-ban a domináló tárgykategória a szerszám. Csekély 

mennyiségben, második helyen állnak az ékszerek és a fegyverek. A kettő közösen nem teszi 

ki a szerszámok dominálta kategória felét. Teljesen hiányoznak az edény vagy lemez és 

nyersanyag által dominált tárgykategóriák. Minden egyes BzC-D keltezhető depóban 

másodlagos szerepet játszanak, vagy nagyon ritkán fordulnak elő. Egyedi esetként 

említhetjük a mezősólymosi leletegyüttest ahol az öt zabla túlsúlyban van a többi típushoz 



191 

 

képest és a vizsgált bronzkincsek közül az egyedüli lószerszám által dominált depó (9. 

Térkép/1).  

 A HaA periódusban a szerszámok dominanciája csökken, és teret hódítanak az 

ékszerek. A Szerszámok és ékszerek dominálta leletegyüttesek száma egyenlő. A BzC-D 

követő periódus újításaihoz az ékszerek tipológiai spektrumában végbement változások 

jelentős mértékben hozzájárulnak. Eltűnnek azon kincsek, amelyekben a fegyverek vannak 

túlsúlyban és a korszak két legnagyobb bronzkincsét, Mezőbándot és Dipsét, abszolút 

többségben öntőlepényekből és öntési maradványokból állítják össze. Ezekhez társulnak a 

mikházi és a keménynagyszőllősi együttesek is, amelyekben a nyersanyag kerül előtérbe. A 

nyersanyag más kincsek felépítésében is játszhat jelentős szerepet, azonban az említett négy 

depón kívül nem kerül domináns helyzetbe. A BzC-D fázishoz képest egy esetben jelentkezik 

az edények/lemez töredékek által dominált depó (Nagysink). A BzC-D két depó (Szászújős 

és Szászveresmart), a HaA pedig egy depó esetében (Homoródalmás I) nem sikerült 

domináns tárgykategóriát megnevezni, mivel a leletegyütteseket alkotó tárgyak egyenlő 

számban jelentkeztek (9. Térkép/2). 

 
 

 

4.2.2.3. Tárgytípusok 

 A közép-erdélyi BzC-D-HaA kincsleletek deponálási gyakorlatának értelmezésében a 

tárgykategóriák kombinációinak váltakozását a tárgytípusok számarányai, egyidejű 

előfordulásai, szóródásai kell teljesebbé tegyék. Ennek érdekében mindenekelőtt a 

tárgykategóriákat alkotó tárgy típusokat kell megnevezni: a Fegyverek kategóriájába a 

kardok, lándzsahegyek, tőrök, tüskés-korongos csákányok, taréjos csákányok, gömbtaréjos 

csákányok, kétkarú csákányok és a tipológiailag meghatározatlan fokosok tartoznak, a 
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számarányai

BzC-D HaA



192 

 

Szerszámok csoportjába a sarlók, tokos füles balták, szárnyas balták, tokos vésők, tokos 

kalapácsok, vésők, kések, borotvák és fűrészek, az Ékszerek kategóriájába a kar és 

lábperecek, nyakperecek, tűk, kartekercsek, csüngők, spirálgörgők, gombok, karikák, fibulák 

és övtöredékek sorolhatók, a Nyersanyagok közé pedig a bronz rudak, öntőlepények valamint 

az öntési maradványok. Ezt a felosztást a már említett edény vagy lemez töredékek, illetve a 

lószerszámok egészítik ki, amelyeket külön csoportként kezeltünk. A Más/meghatározatlan 

tárgyak közé fém öntőformákat, csont karikákat, borostyánkő töredékeket, agyag nehezékeket 

vagy tipológiailag meghatározatlan tárgyakat soroltunk, amelyek azonban nem tartoznak a 

nyersanyag kategóriába. 

 

  4.2.2.4. Tárgytípusok kombinációja 

 A leletegyüttesek belső felépítésének vizsgálata a fent leírt tárgytípusokból fog 

kiindulni, amelyek mindenképpen a BzC-D és HaA időszak jelentős és tipikus darabjai. A 

domináns típusok kimutatása érdekében szükségszerűnek láttam egy felosztás létrehozását, 

amely a depókban jelentkező típusok példányszámára alapozzon. A végső BzC-D típus 

repertórium kiértékelésében ennek alapján megkülönböztettem a következő számcsoportokat: 

1-10, 11-50, 51-100 és 100 példányszám felett. A BzC-D korszakra vonatkozóan a 

tárgytípusok kombinációját a 4.7. Táblázatban foglaltam össze. A teljes mértékű 

egymásrautaltságot, függőséget két típus között egy felkiáltójel (!) jelzi. 

  SRL KLP TKCs LÁN RÖG VÉS FOK TŐR KRD SZB TŰ 

TFB 16 8 7 5 5 3 3 2 3! 2! 1 

SRL   6 4 5 6! 4 2 2 2 1 1 

KLP     4 4 2 1 1 2 1 1 1 

TKCs       3 3 1 2 2 3! 2! 0 

LÁN         3 3 0 1 2 2! 0 

RÖG           2 1 2 2 1 0 

VÉS             1 1 1 0 0 

FOK               1 1 0 0 

TŐR                 1 0 2 

KRD                   2! 0 

SZB                     0 
 

4.7. Táblázat. A tárgytípusok kombinációs számarányai a BzC-D leletegyüttesekben. 

(TFB tokos füles balta, SRL sarló, KLP kar/láb perec, TKCs tüskés korongos csákány, LÁN lándzsa, RÖG rög, 

FOK fokos, TŐR tőr, VÉS véső, KRD kard, SZB szárnyas balta, TŰ tű). 
  

A számarányokat figyelemmel követve a BzC-D periódusban csupán két típust 

sorolhattunk a négyes számcsoportba: a sarlókat és a tokos füles baltákat, amelyek 
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egyértelműen dominálják a korszak fém leleteit. Az elsőt 131 példány, míg a tokos balták 

típusát 113 ép vagy töredékes tárgy képviseli.
1315

 A sarlók és tokos balták kimagasló 

számának köszönhetően mindkettő 24 depóban fordul elő, ami közel 60%-os jelenlétet 

biztosít a 41 BzC-D keltezhető közép-erdélyi bronzkincs repertóriumában (4.13. Grafikon). 

Mindenképpen kimutatható a tokos füles balták és a sarlók párosításában egy 

kedvezményezett szándék, hiszen 16 esetben egymás mellett jelentkeznek. Ezt az arány két 

más típus soha nem éri el. Azonban 12 bronzkincsben egymástól függetlenül, felváltva 

jelentkeznek, ugyanakkor 9 esetben a tokos füles balta-sarló párosítás teljesen hiányzik a 

depók felépítéséből.  

A négyes számcsoport első számú tárgytípusát, az abszolút mennyisége alapján a 

sarlók alkotják, amelyek a BzC-D keltezhető tárgyak 28%-át teszik ki. Magas számuknak és 

gyakori depónkénti előfordulásuknak köszönhetően független típusként szerepelnek, és a 

legtöbb tárgytípussal kapcsolatba hozhatóak. A tokos füles balták mellett a négyszögű 

átmetszetű vésők is a sarlók „tartozékainak” nevezhetőek, hiszen öt leletegyüttes közül 

négyben sarlók mellett jelennek meg. Hasonlóan az öntőlepények jelenléte kizárólagosan a 

sarlókhoz köthető, mivel mind a hat bronzkincsben, amely rögöket tartalmaz a sarlók is jelen 

vannak, ezáltal a korszak ritkaságba menő egymásrautaltságának egyik jó példája. Ez a 

párosítás többnyire a vizsgált terület északi és középső régióira jellemző, a legdélebbi rögöt 

tartalmazó depó Mezőceked határában látott napvilágot. Szinte egyenlő arányban párosítják 

tüskés korongos csákányokkal és lándzsákkal, ami 50%, illetve 62%-os számarányt jelent. A 

sarlóknak a más típusú fokosokkal, kardokkal és tőrökkel való egyidejű előfordulása 

alacsonyabb számarányban jelentkezik, és nem jellemző Erdély középső területeire. Ellenben 

a kar és lábperecek, amelyek a korszak domináns ékszerei 42%-os előfordulási arányban 

jelennek meg a sarlók mellett, többnyire egyenlő mértékű szóródásban a vizsgált terület 

egészén. Nagyon ritkán deponálnak sarlók mellé tűket, gombokat vagy bronz karikákat, 

ugyanakkor teljes mértékben kimaradtak a tokos vésők, fűrészek, nyakperecek, csüngők és a 

lószerszámok. A kincsegyüttesekben jelentkező sarlók száma sem magas, azonban a tokos 

füles baltákkal összehasonlítva jobban képviseltek. Három esetben is meghaladják a 

depónkénti 10 példányszámot, máskor gyakran megközelítik ezt az értéket. Említésre szorul, 

hogy a vizsgált régióban, illetve a Keleti-Kárpátoktól keletre eső területeken jelentős 

                                                 
1315

 A tokos füles balták magas száma részben az alsóilosvai leletegyüttesnek is köszönhető, amely 57 baltát 

tartalmaz, azonban a bibliográfiai adatok legtöbb esetben bizonytalanok a pontos számot illetően. Csak Marţian 

Gyulánál van pontos említés a példányszámokat illetően. Lásd Marţian 1909, 322, 12. 



194 

 

számban fordulnak elő tiszta sarlós depók, különösen kampós markolatú sarlókból.
1316

 

Különálló deponálási formaként jelentkeznek, annál is inkább mivel más tárgytípusokat 

nagyon ritkán lehet találni tiszta depók felépítésében. Kronológiai szempontból többnyire a 

BzD korszak példányaival mutatnak hasonlóságokat, ugyanakkor a HaA kincsek összetett 

felépítésének következtében eltűnnek az említett periódus leletanyagából (4.7. Táblázat).  

A 113 tokos balta 24%-os számarányt jelent a korszak tárgyainak összességéből és a 

négyes számcsoport, egyben a korszak második domináns típusa. A tokos balták 

dominanciáját az is mutatja, hogy a sarlókkal együtt a legtöbb depóban kapnak helyet. 

Megállapítható ugyanakkor, hogy a sarlók és tokos füles balták a „legfüggetlenebb” típusok 

közé tartoznak, mivel jelenlétüket nem befolyásolja más típus. Ugyanakkor leszámítva a 

fűrészeket, nyakpereceket és csüngőket, amelyek amúgy is rendkívülien alacsony számban 

jelentkeznek a BzC-D leletegyüttesek szerkezetében, a tokos füles balták minden más típussal 

előfordulnak, kisebb vagy nagyobb arányában.  

A fegyvereket előszeretettel deponálják tokos balták mellé. A tüskés korongos 

csákányok 8 esetből 7-ben szerepelnek a tokos füles balták mellett. Az így kialakult 87%-os 

aránynak köszönhetően az említett csákány típusfüggő a tokos baltától. Hasonlóan a lándzsák 

8 depóból 5 esetben tartalmaznak tokos baltákat is. A tőrök és tokos balták párosításában nem 

lehet feltétlenül egy kedvezményezett szándékot kimutatni. Mindenképpen különlegességként 

jelentkezik mind a 3 BzC-D datálható kard, amelyek csakis tokos füles balta mellett jelennek 

meg, ami a korszak ritka 100%-os kötöttségek egyike közé tartozik. Kimutatható ugyanakkor, 

hogy a fegyverek és tokos füles balták egyidejű előfordulása többnyire a vizsgált terület 

északi vidékein fordul elő, főleg a bethlenkörtvélyesi, kisrebrai I és II, a felőri és a 

páncélcsehi depók esetében. A déli és dél-keleti kincsleletekben a fegyverek teret veszítenek, 

kizárólagosan csupán 1-1 példányt sorakoztatnak fel kardból, lándzsából vagy fokosokból. A 

sarlókon és fegyvereken kívül előszeretettel kar és lábpereceket találunk a tokos füles balták 

mellett. Így a 14 depónak, amelyekben kar és lábperec jelentkezik, 57%-a tartalmaz tokos 

füles baltát. Más szerszám nem jellemző erre a korszakra, és mindenképpen másodlagos 

szerepet játszanak. Kiemelhető azonban a négyszögű metszetű egyszerű vésők 60%-ban 

jelentkeznek tokos balták mellett. Ebben a periódusban jelentkező mindkét szárnyas balta 

mellett jelen van a tokos füles balta is, tehát 100%-os egymásra utaltságot lehet kimutatni, 

azonban az alacsony képviseleti arány miatt ez az érték nem mérvadó. Más típusú tokos 
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szerszám, a tokos véső és tokos kalapács csupán egy-egy esetben van jelen a tokos füles balta 

mellett (4.7. Táblázat).  

Általában 5 példányszám alatt rejtenek el tokos füles baltákat egy kincsegyüttesben, 

ritkábban 5 és 10 példány között, főleg az északi peremterületeken, míg az alsóilosvai 57 

darab teljesen elüt a korszak deponálási szokásaitól. A BzC-D leletegyüttesek tárgytípusainak 

más változatai elenyésző mértékben jelentkeznek, emiatt nem mutathatóak ki 

leletkombinációs lehetőségek a tokos füles baltával. 

A fentiekben bemutatott két tárgytípust, amelyek természetesen különböző 

változatokat is felsorakoztatnak, mindenképpen a BzC-D korszak közép-erdélyi irányadó 

tárgyai. Más tárgytípusok deponálási törvényszerűségeiben semmiképpen sem tekinthetünk el 

e két típustól, amelyeknek dominanciáját úgy számbeli, mint területi szóródásuk is 

alátámasztja. 

A harmadik számcsoport egyedüli képviselője a kar és lábperecek. 41 leletegyüttesből 

14-ben vannak jelen, és a BzC-D korszak tárgyainak 16,5%-át teszik ki (4.13. Grafikon). A 

legnagyobb számban jelentkeznek az említett időszak ékszerei közül, a 78%-os 

számarányukkal teljesen dominálják az ékszerek típus repertóriumát. Nem mondhatjuk el, 

hogy teljes mértékben függőek a sarlóktól és a tokos füles baltáktól, mivel a 14 bronzkincsből 

az előzővel 6, a másodikkal 8 esetben jelentkeznek közösen. Azonban megállapítható, hogy 

minden második karperecet tartalmazó depó felépítésében ott van egy tokos balta, egy sarló, 

egy lándzsahegy és egy tüskés korongos csákány. Mindenképpen előszeretettel deponálják 

fegyverek és szerszámok társaságában. Ritkán kerülnek más ékszerek mellé, mint például tűk 

és karikák. Ugyanakkor kerülik a kar és lábperec valamint a nyersanyag párosítását is. 

Általában 10 példányszám alatt vannak jelen a bronzkincsekben, ritkán elérik a 12, 14 vagy 

17 példányszámot is, mint a felőri, az egreshelyi vagy magyardécsei III depók esetében. 

Szóródásuk egyenletes, úgy északon, mint délen is képviseltetik magukat, azonban északon 

depónkénti számarányuk jóval nagyobb (4.7. Táblázat). 

A második számcsoport domináns tárgytípusa a tüskés korongos csákány. 41 

leletegyüttesből 8-ban van jelen és összesen 32 példányszámot sorakoztat fel (4.13. 

Grafikon). A fegyverek közül a legtöbb depóban és egyben a legnagyobb számban rejtik el, 

képviseleti arányuk eléri a 45%-ot. Egyértelműen, hogy a szerszámok közül a tokos füles 

balta és a sarlók mellett, az ékszerek közül pedig gyakran a kar és lábperecek mellett 

jelentkezik. E típusok közvetlen közelében 4-7 alkalommal kerültek elő, más tárgyak mellett 

azonban sokkal ritkábban. 8 esetből 7-ben szerepelnek tokos füles balták mellett, ugyanakkor 

a mindkét szárnyas baltákat is tartalmazó depóban jelen van, tehát 100%-os függőség 
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mutatható ki a két típus között. A fegyverek közül a lándzsahegyekkel és a kardokkal 3-3 

depóban találkoznak, azonban míg az elsőnél ez az arány 37,5%-ot jelent, addig a kard 

esetében ez 100%-ot jelent. Tehát a kevés kincslelet ellenére is egy bizonyos összefüggést 

lehet kimutatni a tokos füles balta, a kard és a tüskés korongos csákányok között (4.7. 

Táblázat). A más típusú harci csákányok, fokosok jelenlétét nem befolyásolja, a vizsgált 

terület északi részein két esetben gömb taréjos csákányokat helyeznek melléje. A tőröket is 

egyenlő arányban párosítják, hasonlóan az északi területeken. A hat bronzrögöt tartalmazó 

együttes közül három felépítésében jelen van a tüskés korongos csákány is. Teljesen 

hiányoznak az említett harci csákányok mellől a kések és a tűk. Északi, máramarosi eredetét, 

valamint a közép-erdélyi deponálás egyik jellegzetességét támasztja alá az a tény is, miszerint 

a tüskés korongos csákányok túlnyomó többségét a vizsgált terület északi és észak-keleti 

térségeiben találták. Egy déli határt a erdőszombattelki depó előkerülési helyén húzhatunk 

meg. Az altórjai leletegyüttes tüskés korongos csákánya elszigetelt példányként jelentkezik. 

 

A más típusú harci csákányok és fokosok kategóriájába a taréjos, a gömbtaréjos, a 

kétkarú és a tipológiailag meghatározatlan darabokat sorolhatjuk. A három típus 

összességükben vett 18 példányával a tüskés korongos csákányokat követően a fegyverek 

legszámosabb példányai. Főleg a taréjos csákány emelhetjük ki, három leletegyüttesben van 

jelen. Ebből kettőben a tüskés korongos csákány mellett. Mindössze egy depóban helyezik 

kar vagy lábperecek mellé, azonban alacsony előfordulási aránya miatt nehéz általános 

érvényű következtetéseket megvonni. A tüskés korongos csákányokkal ellentétben 

másodlagos helyet játszik a kardok és tőrök mellett, ugyanakkor teljesen mellőzik a lándzsák, 

szárnyas balták és a tűk jelenlétében. A höltövényi fokos öntésére alkalmas öntőformát 
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leszámítva, az összes fokos a Maros vonalától északra, a tüskés korongos csákányok 

jellemezte területen kerültek elő. 

A különböző típusú harci fokosok és csákányok mellett a lándzsahegyek másodlagos 

szerepet játszanak. Összesen 8 leletegyüttesben vannak jelen, 11 példányban (4.13. 

Grafikon). Így a fegyverek 15%-át teszik ki. Elsősorban tokos füles balták és sarlók mellé 

deponálják egyenlő arányban, majd ezeket követik a kar és lábperecek, majd a tüskés 

korongos csákányok. A rögök felét lándzsák mellé helyezik, ugyanakkor kiváltságos szerepet 

kap a vésők deponálásánál, hiszen az egyedüli fegyver, amely négyszög átmetszetű véső 

mellett kap helyet több mint egy alkalommal. 60%-ra tehető a vésők függősége a lándzsákhoz 

képest, a kardokat, tőröket, harci fokosokat és csákányokat háttérbe szorítják (4.7. Táblázat). 

A megemlített típusokon kívül az összes többi rendkívül alacsony számban 

jelentkezik, emiatt az első számcsoportba sorolhatóak (4.13. Grafikon). Feltűnő a kardok és 

tőrök alacsony számaránya. Ugyanakkor a tokos füles baltákat és sarlókat leszámítva szinte 

teljesen hiányoznak a más jellegű szerszámok, annak ellenére, hogy Közép-Erdély deponálási 

szokásait ebben a periódusban a szerszámok dominanciájának tulajdonították. 

Hasonlóképpen az ékszerek szinte nem is léteznek a korszak fém kincsegyütteseiben, a 

néhány kar és lábperecnek köszönhetően képesek csak részt venni a leletkombinációs 

kísérletezésekben. A bronz nyersanyagot a rudak és öntési maradványok mellett főleg az 

öntőlepények képviselik, amelyeket előszeretettel a fegyver-szerszám-ékszer kombinációban 

jelentkeznek. A felsorolt típusok közül csupán a bronz rögök állnak 100%-os függőségben a 

sarlókkal, semmilyen más típusról ezt nem mondhatjuk el. A gyakran előforduló típusok, 

mint a tokos füles balták, sarlók, kar és lábperecek, tüskés korongos csákányok és más típusú 

fokosok csakis nagy számarányuknak köszönhetően függnek kevésbé más tárgytípusoktól, 

mint a kis számban jelentkező bronz tárgyak. A lándzsahegyek, vésők, szárnyas balták és 

rögök nagymértékű függőséget mutatnak a domináns típusokkal szemben. A leggyakrabban 

előforduló leletkombinációkban mindig a domináns típusokat találjuk túlsúlyban, ezért a 

ritkán jelentkező tárgytípusok soha nem egymástól függnek, hanem a már említett gyakran 

elrejtett fő típusoktól. Emiatt abban az esetben, amikor két típusnak, amelyeknek depónkénti 

előfordulásuk alacsony, és párosítása magasabb arányokat mutat, bizonyos függőséget vagy 

egymásrautaltságot feltételeztünk kettőjük kapcsolatában (4.7. Táblázat).  

A típusok területi szóródása a régió deponálási jellegzetességét is sugallja. A 

fegyverek északon fordulnak elő nagy számban, déli felbukkanásuk egyben a számarányuk 

csökkenését, ugyanakkor a formavilág szegénységét vonja maga után. Mindenképpen a 

Felőr-Opályi típusú depókkal kapcsolatba hozható kincsekben túlsúlyban vannak. A kar és 
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lábperecek szóródása nagyobb területekre kihat, azonban itt is kimutatható a példányszámok 

alapján egy északi preferencia. Erdély központi és dél-keleti részeiben jelenik meg az a 

néhány szerszám, amely a tokos füles balták és sarlók mellett az említett tárgykategóriát 

egészíti ki: tokos vésők, tokos kalapácsok, vésők, kések és fűrészek. Mindenképpen az 

alfejezet elején bemutatott tokos füles balták és sarlók mutatják a legnagyobb és legsűrűbb 

szóródást. Egyenlő mértékben dominálják Erdély északi és dél-keleti vidékeit, és mondhatni 

alig találni egy olyan BzC-D datálható kincset, amelyikben a két típus valamelyike ne 

forduljon elő.  

A HaA leletegyüttesek számarányait figyelembe véve nagyarányú elváltozásokat 

kapunk az előző korszakhoz képest. A már említett BzC-D korszak monotóniáját a HaA 

kincsek összetett szerkezete teszi színessé, ugyanakkor a bronzkincsekben szereplő 

tárgytípusok sokasága a leletkombinációs lehetőségeket nagymértékben elősegíti és 

gazdagítja (4.8. Táblázat). Azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az új korszak 

mindenekelőtt a depók nagyságát és a példányszámok növekedését hozza magával, hiszen 

mindössze 26 leletegyüttes képezi vizsgálatunk tárgyát ebben a korszakban. Figyelemre 

méltó, hogy megnövekszik a típusok 100%-os egymásrautaltság vagy függőség aránya is. 

      

KLP SRL RÖG LÁN TŰ CNG RÚD KRD KÉS ÖV TKCsFŰR KAR EDÉ TŐR SZB GMB FIB

TFB 12 13 11 8 7 6 8 7! 5 6 6! 5 5 5 3 4! 3 3

KLP 11 10 10 9 8 9! 6 7! 6 6! 4 5 6! 4! 4! 5! 5!

SRL 12! 9 9 7 9! 7! 6 6 4 5 5 6! 4! 4! 4 4

RÖG 7 8 7 8 6 6 6 4 5 3 6! 4! 4! 3 4

LÁN 6 6 7 6 7! 6 3 4 4 6! 4! 4! 4 5!

TŰ 5 6 4 5 5 3 4 2 5 3 3 4 4

CNG 7 2 5 5 4 2 4 4 4! 4! 2 3

RÚD 5 5 5 4 4 4 5 4! 4! 2 3

KRD 5 5 2 4 3 5 4! 3 3 3

KÉS 5 2 4 3 6! 4! 3 4 5!

ÖV 3 3 2 5 3 4! 3 3

TKCs 2 1 2 2 3 1 1

FŰR 2 4 4! 3 2 2

KAR 2 2 2 3 2

EDÉ 4! 3 3 4

TŐR 3 2 4

SZB 2 1

GMB 3  
4.8. Táblázat. A tárgytípusok kombinációs számarányai a HaA-es leletegyüttesekben. 

(TFB tokos füles balta, KLP kar/láb perec, SRL sarló, LÁN lándzsa, TŰ tű, RÖG rög, CNG csüngő, RÚD bronz 

rúd, KRD kard, KÉS kés, ÖV bronz öv, TKCs tüskés korongos csákány, FŰR fűrész, KAR karika, EDÉ edény, 

TŐR tőr, SZB szárnyas balta, GMB gomb). 
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 A BzC-D hasonlóan egy tisztább kép felvázolása érdekében számcsoportok 

megkülönböztetését láttam célszerűnek, amelyek alapján a különböző típusok pontosabb 

szóródásai és arányai jobban kimutathatóak. Ez alapján elkülönítettem az: 1-15, 16-100, 101-

200 és 200 példányszám feletti típusokat. A négyes számcsoportban a nyersanyag (rögök, 

lepények, bronz rudak, öntési maradványok), sarlók és fűrészek kaptak helyet. Mindhárom az 

előző korszakhoz képest lenyűgöző mennyiségben került elő. A sarlók száma 589 ép vagy 

töredékes példányra tehető, ami a HaA keltezhető tárgyak 14%-át jelenti. Csupán a dipsei és 

mezőbándi leletegyüttes 397 darabot tartalmaz. A korszak kincsleleteiben azonban jóval 

kisebb arányban jelentkeznek, és leszámítva az említett két együttest az átlag példányszám 

14-re tehető (4.14. Grafikon). Mindössze egy esetben rejtenek el 1 példányt 

Szászörményesen. A nagy szám ellenére nem vesznek részt a legtöbb depó felépítésében, a 

kar és lábperecek után a második helyen állnak 16 jelenléttel, ami 61%-os képviseleti arányt 

jelent a korszak kincsleleteiben. A BzC-D periódus hagyományait követve, azonban 

alacsonyabb számarányban, 26-ból 13 bronzkincsben a sarló és tokos füles balta egymás 

mellé került. Azonban ha azt vizsgáljuk, hogy a sarlók 16, a tokos füles balták 15 depóban 

fordulnak elő, akkor az említett arány igen nagy értéknek számít (86,6%). Az előző 

korszakban ezt a leletkombinációs arányt egy más párosítás sem közelítette meg, azonban a 

HaA 11 leletegyüttesben sarló-kar és lábperec kombinációval is találkozhatunk. Szorosan 

követik a sarló-lándzsa és sarló- tű párosítása 9-9 együttesben. Az így kialakult 81% és 90%-

os párosítási arány függőséget feltételez a szóban forgó típusok között. Figyelemre méltó 

ugyanakkor, hogy a kombinációs táblázatba bevett típusok közül legkevesebb négyszer 

mindegyik sarló mellé kerül. Nagy gyakoriságot mutatnak a sarlóval 100%-os függőségben 

álló tárgyak, amelyeknek állandó jelenléte a már említett típus mellett nem lehet tiszta 

véletlen, hiszen a sarlók képviseleti aránya, amint már láttuk, a korszak együtteseiben alig 

haladja meg az 60%-ot. A fegyverek közül a már említett lándzsa továbbra is a térség 

domináns harci eszköze, a legnagyobb számban és a legtöbb depóban kapnak helyet. Az új 

korszakban a tüskés korongos csákányok teret veszítenek a kardok és tőrök javára. Így mind 

a 7 depóban, amelyek kardot tartalmaznak sarlókkal is találkozunk, tehát az alacsony szám 

ellenére is kimondhatjuk, hogy a kardok 100%-os függőségben állnak a sarlókkal. Azonos a 

helyzet a tőrök esetében is, amelyeknek jelenléte 100%-an ugyancsak a sarlókkal hozható 

összefüggésbe. A szerszámok közül csupán a szárnyas balták, továbbá az edények teljes fokú 

függősége mutatható ki (4.8. Táblázat). A BzC-D hasonlóan a rögök/lepények, valamint a 

bronzrúdak jelenléte szintén a sarlókkal hozhatók összefüggésbe. Mind a két tárgytípus 

esetében állandó jelleggel a sarló is jelen van. Mivel a legtöbb tárgytípus a korszak 
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jellegzetes leletegyütteseiben vannak jelen, nem nevezhetünk meg egy olyan bronztárgyat 

sem, amelyik ne jelentkezne sarló mellett legalább egyszer. A sarlókat illetően területi 

preferenciákat nem lehet kimutatni, a vizsgált területen egyenlő mértékben szóródnak, csupán 

a már említett dipsei és mezőbándi depókban találkozunk nagyobb tömörülésekkel.  

 Nagy számuk ellenére a fűrészeket nem tekinthetjük a korszak domináns 

tárgytípusainak. A mezőbándi kincset leszámítva, ahol 519 példányt rejtettek el, jóval 

alulmaradnak a többi típusokhoz képest. Mindössze 6 leletegyüttes felépítésében vesznek 

részt, általában alacsony példányszámmal (4.14. Grafikon). Legtöbbször a sarlók és 

bronzrögök mellett fordulnak elő, egyenlő arányban, 83%-os jelenléttel. Alacsony 

előfordulásuk miatt már a négyszeri jelenlét is 60% körüli arányt eredményez, ami a legtöbb 

ilyen jellegű tárgytípusra is érvényes. Feltűnő, hogy fegyverek mellé előszeretettel 

deponálják, leszámítva a tüskés korongos csákányokat és a fokosokat. A fűrészek teljes 

mértékű függősége csak a tőrökkel mutatható ki, hiszen mind a 4 tőröket tartalmazó 

leletegyüttesben a fűrész is jelen van. A szerszámok közül, a tokos füles baltán, sarlókon 

kívül, csupán a késekkel mutatható ki 60% feletti függőség. A szárnyas baltákat, vésőket, 

tokos kalapácsokat ritkábban helyezik fűrészek mellé. A szóban forgó típus viszonyában az 

ékszerek kategóriájából a kar és lábpereceket valamint a tűket emelhetjük ki, amelyek amúgy 

is dominálják a korszak ékszer tipológiájának spektrumát. Feltűnő ugyanakkor a fűrészek-

csüngők mellőzött párosítása, a többi ékszerhez viszonyítva (4.8. Táblázat). 

 A negyedik számcsoport egyértelmű domináló típusa a bronzrög, amelyet a legtöbb 

esetben a bronz rudak és öntési maradványok egészítenek ki. Közösen 1726 töredéket 

számlálnak, ami a korszak és a vizsgált terület össztárgyainak közel 41%-át jelenti. 26 

leletegyüttesből közösen 13-ban vannak jelen, tehát minden második HaA bronzkincsben 

helyet kapnak (4.14. Grafikon). A fűrészekhez hasonlóan a rögök száma a dipsei és főleg a 

mezőbándi depókban rendkívülien magas. Általában 6-15 példányszám között változik 

depónkénti arányuk, nagyon ritkán 1-1 darabot is elrejtenek. 100%-os függőséget mutatnak a 

már bemutatott sarlókkal, illetve 91%-os függőséget a tokos füles baltákkal és 83%-os 

függőséget a kar és lábperecekkel. Csupán a tűkkel való viszonyuk hasonlítható ezekhez az 

arányokhoz, mivel 8 esetben keresztezik egymást egyazon depóban. A fegyverek közül a 

kardokat és lándzsákat helyezik előszeretettel a rögök mellé, azonban a kardok esetében az 

alacsony számarány következtében nagyobb fokú egymásrautaltságot lehet feltételezni 

(86%). Ugyanakkor mind a négy tőröket tartalmazó kincsben jelen van a bronz rög is. 

Kimagasló arányban jelennek meg a rögök mellet a kések és a fűrészek is, valamint a 

szárnyas balta teljes fokú függősége mutatható ki a szóban forgó típussal szemben. Közeli 
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értékeket mutat a fibulák és az edény és lemez töredékek deponálása is, ugyanakkor 75% 

feletti egymásrautaltságról tanúskodnak a csüngők és övtöredékek is. Mivel az öntőlepények 

a legteljesebb és legnagyobb depók kedvelt alkotóelemei a HaA periódus tárgytipológia 

összes elemével kapcsolatba hozhatóak és nincs egy olyan típus, amely legalább egyszer ne 

került volna bronzrög vagy más jellegű nyersanyag mellé. Gyakran a nagy depók sajátosságát 

éppen a korszakban nem domináló típusok biztosítják, amelyek így közvetlen kapcsolatba 

kerülnek a rögökkel. Emiatt az alacsony számban jelentkező típusok legtöbbször teljes 

mértékű függőséget mutatnak az említett tárgykategóriával (4.8. Táblázat). 

 A harmadik számcsoportba tartozó tárgytípusok közül mindössze kettő foglal el 

domináns helyet a vizsgált időszak tipológiai felépítésében: a kar és lábperecek és a tokos 

füles balták. Az alábbiakban a csüngőkről, övekről és a spirálgörgőkről csupán a nagy 

példányszám miatt teszünk említést, a bronzkincsekben való előfordulásuk alapján nem 

nevezhetjük irányadó típusoknak. Azonban az új korszak új termékei és mindenképpen a 

domináns típusok mellett jelentős mértékben meghatározták a HaA kincsek szerkezetét.  

 A korszak legszámosabb ékszere a csüngő. 160 darabot tartalmaz az a 9 leletegyüttes, 

amelyekben előkerültek. Kizárólagosan a kolozsgyulai depónak köszönhetik magas 

számarányukat, mivel itt 129 darab látott napvilágot, ami a csüngők közel 72%-át jelenti. 

Többnyire jelen vannak a korszak jellegzetes kincseiben, azonban nagyon alacsony számban. 

Még a dipsei és mezőbándi öntőműhely depók sem tartalmaznak 7 példánynál többet (4.14. 

Grafikon). A korszak irányadó depóiból mindössze a marosfelfalusi és a bányabükki 

depókban mellőzték teljes mértékben. Érdekes módón a kar és lábperecekkel mutatható ki a 

legnagyobb függőségi viszony, 9 esetből 8-ban egymás mellett jelentkeznek. Az egyedüli 

kivételt a már említett kolozsgyulai kincslelet jelenti, amely különleges összetételének 

köszönhetően a Körösök-vidéki deponálás jegyeit hordozza magán. Itt a több száz vagy akár 

1000 feletti példányszám túlnyomó többségben kis ékszereket, különböző típusú csüngőket, 

spirálgörgőket, pitykéket, övtöredékeket követel meg. A karpereceket teljesen mellőzik. 

Tehát a közép-erdélyi deponálási gyakorlatokban a csüngő mindenképpen nagy arányú 

függőséget mutat a kar és lábperecekkel szemben. Ezzel szemben a tokos füles balták és a 

sarlók másodlagos helyet foglalnak el, habár közelről követik a karpereceket. A fegyverek 

közül a tőrök teljes függősége mutatható ki, ugyanakkor a lándzsák-csüngők kötöttsége 66%-

ra tehető. Érdekes módón a kardokat és a fűrészeket az átlagnál alacsonyabb arányban 

helyezik el a csüngők mellé (4.8. Táblázat). 

 A korszak harmadik legszámosabb viseleti tárgya, az övtöredékek 145 

példányszámban jelentkeznek, összesen 7 leletegyüttesben. Általában 10 darab alá tehető a 
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depónkénti előfordulásuk (4.14. Grafikon). Csak a mezőbándi együttes tartalmaz 114 övet, 

ami a HaA öveknek majdnem 79%-át teszi ki. Feltűnő az övek alacsony száma a vizsgált 

terület második legnagyobb bronzkincsében, Dipsén, ahol mindössze 5 töredékkel 

találkozunk. Mivel aránylag kevés kincsben jelentkeznek a leletkombinációs táblázatban is 

másodlagos helyet foglalnak el (4.8. Táblázat). A korszak domináns típusaival szemben 

mindenképpen függőségben állnak, mivel 86%-ban tokos füles balta, kar és lábperec 

valamint sarló mellett jelentkeznek. A fegyverek közül csupán a lándzsahegyek és kardok 

mellé deponálják előszeretettel, a tőröknek és fokosoknak másodlagos szerepet tanúsítanak. 

A szerszámok közül a kés illetve a szárnyas balta emelkedik ki, ez utóbbi 100%-os 

függőséget mutat az elemzett típussal. A kar és lábpereceken kívül, ékszerek társaságában, 

többnyire a tűk és csüngők mellett fordulnak elő, egyenlő arányban. A 71%-os számarány 

nagyfokú függőséget mutat a bronz övek részéről az említett két típussal. A nyersanyagok 

közül úgy a lepények, mint a bronz rudak is nagy számban jelentkeznek az övek mellett, 

bizonyára azért mert mindhárom tárgytípus a jellegzetes HaA kincsek kedvelt alkotó eleme. 

Feltűnő ugyanakkor, hogy a vizsgált területen kizárólagosan a Dipse és Mezőbánd közti 

területen jelentkeznek, itt azonban egyenlő mértékű szóródásban.  

 A spirálgörgőket nem nevezhetjük közép-erdélyi bronzműves terméknek, ezért is 

csupán négy leletegyüttesben fordulnak elő. Magas számukat a csüngőkéhez hasonlóan a 

kolozsgyulai depónak köszönhetik, ahol 133 darab került elő. Ezt leszámítva mindössze 12 

példány van jelen a kutatott terület HaA kincseiben.  

 Ha nem is számarányainak, de gyakoriságának köszönhetően a korszak egyik 

domináns tárgytípusa a kar és lábperec. BzC-D hagyományokat hoz át az új periódusba, és a 

legtöbb leletegyüttes szerkezetében alapvető szerepet kap. Ebből a szemszögből a sarlók (16) 

és a tokos balták (15) depónkénti előfordulását is meghaladja. Összesen 153 darabot 

sorakoztat fel, 19 együttesből, ami a HaA kincsek 73%-át jelenti (4.14. Grafikon). 

Leszámítva az övek és csüngők kategóriáját, amelyeknek számát egy-egy depó kivételes 

összeállítása határozza meg, a kar és lábperecek mindenképpen a legnagyobb számban 

képviseltek az ékszerek közül. Általában 10 példányszám alatt vannak, de bizonyos 

esetekben elérik a 24 vagy 26 darabszámot is. Független típusként jelennek meg, ezért 

minden típussal változó arányban vesznek részt valamely depó szerkezetében. Mindenekelőtt 

a tokos füles baltákkal kerülnek gyakran egymás mellé, 26 leletegyüttesből 12 esetben, ami 

46%-ot jelent. Ez az arány nem véletlen, hiszen a legnagyobb képviseleti aránnyal rendelkező 

két típusról van szó. A sarlók közelről követik a tokos baltákat, 16 sarlós depóból 11-ben 

jelen van a kar vagy lábperec is. Kimagasló értékeket mutatnak még a tűk, csüngők és a 
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rögök, amelyek mellett az elemzett típus szinte állandó párosításként jelentkezik. A lándzsák 

és kardok is 70% feletti függőséget mutatnak a kar és lábperecekkel. Teljes fokú függőségben 

állnak az említett típussal a bronz rudak, kések, szárnyas balták, tüskés korongos csákányok, 

tőrök, gombok, fibulák és az edény vagy lemez töredékek. Nincs egy olyan tárgytípus sem, 

amely legalább egyszer ne került volna kar vagy lábperec mellé (4.8. Táblázat).  

 A harmadik számcsoport második domináns tárgytípusa a tokos füles balta. Ha nem is 

sorakoztatja fel a legtöbb példányszámot, depónkénti jelenléte megközelíti a sarlóét, ezáltal 

az új korszakban is domináns darabként jelenik meg. Összesen 136 ép vagy töredékes darabot 

sorolhatunk ebbe a kategóriába, 15 leletegyüttesből (4.14. Grafikon). A szerszámok 10%-át 

teszi ki, abban az esetben, ha az 589 sarlót és 542 fűrészt is figyelembe vesszük. Legtöbbször 

10 példányszám alatt deponálják, mindössze a dipsei, keménynagyszőllősi, mikházi és 

mezőbándi depóknál érik el vagy haladják meg ezt a számot. Gyakori előfordulása miatt 

kombinációs lehetőségei hasonlóak a kar és lábperecekéhez. Ahogy a fentiekben is már 

említettük a sarlók és karperecek mellett szinte egyenlő arányban vesznek részt. Ezeken kívül 

a szerszámok közül a kés és fűrész 71% illetve 83% feletti függőségben állnak a tokos füles 

baltával, míg a BzC-D eltérően 100%-os egymásrautaltság mutatható ki a szárnyas balták 

részéről. A korszak domináló fegyverének köszönhetően a lándzsa 8 leletegyüttesben kerül a 

tokos balta mellé, míg a kard és a tüskés korongos csákány teljes mértékű függőséget mutat. 

Az északi vidékeken kard-lándzsa-tüskés korongos csákány mellett van jelen, azonban délen 

a harci fokosok eltűnésével többnyire a lándzsa-tőr párosításban szerepel. A kisebb 

ékszereket is előszeretettel deponálják tokos balták mellé, főleg a tűket, amelyek 70%-os 

függőséget mutatnak. Érdekes módón nem mutatható ki 100%-os függőség sem a rögök, sem 

a bronz rudak kategóriájával, annak ellenére sem, hogy megközelítik a sarlók depónkénti 

előfordulását. A nyersanyag teljes mértékű függősége a sarlótól a BzC-D korszakból marad 

vissza, és ha még kevesebb depóban is fordulnak elő, mind a két korszakban, a 100%-os 

függőség mégis kialakul.  

 A második számcsoport típusainál mindenekelőtt a fegyverekről kell említést 

tennünk: a lándzsákról, kardokról és tőrökről. Azonban nem hanyagolhatjuk el a késeket, 

tűket, fibulákat és az edény vagy lemeztöredékeket. A legszámosabb HaA fegyver, amely 

darabszámra és depónkénti előfordulásában is dominálja a korszak többi harci eszközét a 

lándzsa. 11 depóban 48 példányszámban fordul elő, ami a korszak fegyvereinek 39%-át 

jelenti (4.14. Grafikon). Legtöbbször 8 darab alatt helyeznek el egy depóban, sokszor csupán 

1-2 példányban. Kivételt képez a nagysinki bronzkincs, ahol 20 lándzsa látott napvilágot. 

Feltűnő, hogy a kutatott terület két nagy leletegyüttesében, Dipsén és Mezőbándon mindössze 
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7, illetve 3 példány került elő, teljesen háttérbe szorulva a szerszámok és ékszerek mögött. 

Nagy előfordulási arányának köszönhetően egyértelmű, hogy a lándzsa a fegyverek közül a 

legtöbb leletkombinációs kísérletezésben vesz részt. A már említett három domináns típus 

közül a karperecek mellett fordul elő a leggyakrabban, 10 esetben, ami 90%-os lefedettséget 

jelöl. Más fegyver jelenlétét sem határozza meg, úgy a kardokat, mint tőröket előszeretettel 

rejtik el a lándzsák mellett, sőt ez utóbbi teljes függőséget is mutat. Az előző periódushoz 

viszonyítva a harci fokosokkal szemben egyértelműen teret nyernek, hiszen számarányban 

háromszor több lándzsahegyet alkalmaznak, mint harci fokost, illetve depónkénti jelenlétük is 

a kétszeres. Emiatt nem meglepő, hogy az új korszak ízléseit követve a tüskés korongos 

csákányok és a lándzsahegyek mindössze két leletegyüttesben fordulnak elő közösen. A 

késekkel, tőrökkel, szárnyas baltákkal és az edényekkel teljes függőséget mutatnak. A magas 

depónkénti előfordulásuk ellenére az ékszerek alig haladják meg az 50%-os függőséget, 

mindössze a kis példányszámú fibulák teljes fokú egymásrautaltsága mutatható ki (4.8. 

Táblázat).  

 A kardok 32 darabszámot sorakoztatnak fel, egyértelmű előrelépést mutatva az előző 

korszakhoz képest. 7 depóban jelentkeznek, ami a HaA kincsek 27%-át jelenti (4.14. 

Grafikon). Általában 1 darabszámban rejtik el, ritkán 7 vagy 8 példányban, csupán a 

mezőbándi kincs tartalmaz 14 darabot. 100%-os függőséget mutatnak a tokos füles baltákkal, 

a sarlókkal, és a tőrökkel, és 85%-ot a kar és lábperecekkel. Bizonyos hajlamot lehet 

körvonalazni a rögökkel és a lándzsákkal való deponálásban is. A szerszámok közül csupán a 

kést és a fűrészt emelhetjük ki 50% feletti függőséggel. A kis ékszerek közül alacsony 

számuk ellenére sem mutatható ki teljes mértékű egymásrautaltság egy esetben sem. 

Különösképpen szembeötlő a csüngők visszafogott jelenléte a kardok mellett, annál is inkább 

mivel a kar és lábpereceket követően előkelő helyet foglalnak el a legtöbb leletegyüttes 

felépítésében (4.8. Táblázat). 

 A depónkénti előfordulásukat figyelembe véve a kar és lábpereceket követően 

gyakoriságukat tekintve a második helyen állnak a tűk. 20 példányszámban 10 együttesben 

fordulnak elő, ami 50%-os képviseleti arányt jelent (4.14. Grafikon). A depók szerkezetében 

alacsony számban vannak jelen, egy esetben sem haladják meg az 5 darabot. A domináns 

típusok közül a kar és lábperecekkel valamint a sarlókkal 90%-os, a tokos füles baltákkal 

70%-os függőséget mutatnak. Hasonló arányban vannak jelen a rögök mellett is. A már 

említett szerszámokon kívül illetve más típusú ékszerekkel nem körvonalazhatóak bizonyos 

tendenciák a deponálás törvényszerűségében (4.8. Táblázat).  
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 A szerszámok közül mindössze a késeket érdemes kiemelni. 7 kincsleletben 26 

darabszámban fordulnak elő. Számuk nem hasonlítható a tokos füles baltákéhoz, sarlókéhoz 

vagy a fűrészekéhez, de mindenképpen elsőbbséget élveznek a szárnyas baltákkal, tokos 

vésőkkel, tokos kalapácsokkal és az egyszerű vésőkkel szemben (4.14. Grafikon). Általában 

5 példányszám alatt jelentkeznek, csupán a dipsei leletegyüttes képez kivételt a 9 ép és 

töredékes darabbal. A tokos füles balták és a sarlók jó számarányai ellenére, a domináns 

típusok közül csakis a kar és lábperecekkel áll 100%-os függőségben. A fegyverek közül a 

tőrüket, lándzsákat és kardokat emelhetjük ki, az első kettővel 100%, míg a kardokkal 70% 

feletti függőséget tanúsít. Jelenléte nem zárja ki más szerszámok megjelenését egyazon 

depóban, a kevés szárnyas balta, véső és tokos véső gyakran jelentkezik mellette. A kis 

ékszerek közül megemlítésre szorulnak a gombok és fibulák, ez utóbbival teljes mértékű 

egymásrautaltságot mutatnak. Szóródásuk arányos, többnyire a kutatott terület központi 

vidékein kerültek elő. A perem vidékekről hiányoznak (4.8. Táblázat).  

 A második számcsoportba tartoznak még a tőrök, az edény és lemez töredékek, 

gombok és fibulák. Alacsony depónkénti előfordulásuk miatt nem alkalmasak érdemleges 

leletkombinációs kísérletezésekre. Főleg a tőrök valamint az edény és lemez töredékek sok 

esetben teljes függőséget mutatnak a náluk nagyobb képviseleti aránnyal rendelkező 

tárgyakkal. E tárgytípusok jelenlétét legtöbbször az összetett szerkezetű leletegyüttesek 

határozzák meg, amiből nagyarányú függőségük is származik (4.8. Táblázat).  

 Az első számcsoportba tartozó tárgytípusok közül mindössze a tüskés korongos 

csákányokat emeljük ki. Ha az eddig felvázolt domináns típusokról elmondhatjuk, hogy mind 

BzD hagyományokat hoznak át és továbbítanak az új korszakba, ugyanez nem mondható el a 

tüskés korongos csákányokról, amelyek úgy számbelileg, mint depónkénti előfordulásuk 

alapján is egyértelmű hanyatlásnak mutatják jeleit. Csupán 6 leletegyüttesben fordulnak elő, 

14 darabszámban és a HaA periódus fegyvereinek mindössze 11%-át teszik ki. A vizsgált 

terület északi vidékein fordulnak elő, Mikházától délre nem találkozunk hasonló típussal. A 

már említett depót leszámítva, amelyben 5 példány látott napvilágot, a számuk nem haladja 

meg a 2 darabot. Az új korszak új domináns fegyvereivel szemben háttérbe szorulnak, s a 

lándzsák, kardok és tőrök után foglalnak helyet. Fontos megállapítani, hogy a leletegyüttesek 

felépítésében általában kerülik a más fegyverrel történő közös deponálást, hiszen a már 

említett három fegyver típussal csak 3 (lándzsa) vagy 2 (kard, tőr) esetben párosítanak tüskés 

korongos csákányokat. A BzD periódus hagyományaként 100%-os függőséget mutat a tokos 

füles baltákkal, ugyanakkor az új korszak újításaként nevezhetjük meg a teljes fokú 

függőségét a kar és lábperecekkel. 50% feletti egymásrautaltságot mutat még a sarlókkal, 
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rögökkel és bronz rudakkal, valamint a csüngőkkel. Szinte teljesen mellőzik a szerszámok 

mellől, mindössze az esetek felében kerül szárnyas balta mellé (4.8. Táblázat).  

 Az első számcsoportba sorolható többi tárgytípus ritka előfordulási aránya, és a már 

említett okok miatt szinte lehetetlen alapvető következtetéseket levonni. Az új korszak 

tipológiai spektrumát mindenképpen a kis ékszerek teszik színessé, amelyek ha alacsony 

számban is, de a kor névadó és jellegzetes kincsleleteiben jelen vannak.   

  

 A HaA korszak leletkombinációs lehetőségei az előző korszakhoz képest más képet 

nyújtanak, annak ellenére, hogy hasonló nehézségekkel kellett szembesülnünk. 

Mindenekelőtt meg kell említeni, hogy minél kevesebb depóban szerepel egy tárgytípus annál 

nagyobb a valószínűsége, hogy a domináns vagy éppen a túlsúlyban levő típusokkal 

függőségben álljon. Hasonló volt a helyzet a BzC-D korszakban is, de a HaA megnövekedett 

fémművességi szintje több ilyen jellegű bronztermék kialakításához vezetett. Itt szót kell 

ejteni a fibulákról, gombokról, szárnyas baltákról, tőrökről, edény vagy lemez töredékekről és 

akár a karikákról is, amelyek a kisebb vagy nagyobb darabszám ellenére is az alacsony 

depónkénti előfordulás miatt gyakran 100%-os függőségben állnak más típusokkal. Hasonló 

a helyzet a domináns típusok esetében is, ahol a nagy képviseleti aránynak köszönhetően a 

legtöbb tárgytípussal kapcsolatban állnak, kisebb vagy nagyobb mértékben. Ugyanakkor 

egymás mellett is a legtöbbször jelentkeznek. A leletkombinációs táblázatban nincs két olyan 

típus, amelyek ne találkoznának legalább egyszer (4.8. Táblázat). Ezt a jelenséget fokozza, 

hogy kevés együttes áll rendelkezésünkre egy aránylag kis térségből. Fontos kihangsúlyozni, 

hogy a legtöbb tárgytípus egyértelműen a legnagyobb és legösszetettebb depókban 

jelentkezik. Nem mondhatjuk el egy típusról sem, hogy kerülik az ilyen jellegű leleteket és 
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kisebb depókban eltérő vidékeken jelentkeznének. Ezért a kombinációs lehetőségek és 

kísérletezések bizonyos korlátozottsága lép fel, és ezért nem tartalmaz a leletkombinációs 

táblázat „0” értéket. Talán a jövőre nézve helyesebb volna a két nagy „öntőműhely” depót 

kihagyni (Mezőbánd és Dipse), amelyek összetett szerkezetüknek köszönhetően a 

tárgytípusok szinte teljes spektrumából merítenek, ugyanakkor bizonyos kimagasló 

értékekkel olykor teljesen eltorzítják a leletkombinációs képet. 

 Egyértelmű újításokat a fegyverek, de főként az ékszerek kategóriájában 

tapasztalhatunk. Kimutatható, hogy az új korszakban a kardok és tőrök teret hódítanak. Míg a 

BzC-D periódusban a tüskés korongos csákányok, harci fokosok teljesen dominálták a 

fegyverek tipológiai skáláját, a HaA ezeket a kardok és tőrök váltják fel, olyannyira, hogy az 

elsők szinte teljesen eltűnnek. Az új időszakban a lándzsák számának jelentős növekedésének 

lehetünk tanúi, és a fegyverek domináns típusává növik ki magukat. Az ékszerek közül 

mindenképpen a kar és lábperecek tovább viszik a BzD hagyományokat, a legtöbb depó 

szerkezetében jelen vannak, nagy darabszámban. A más típusú ékszerek szinte teljes mértékű 

hiányát a BzC-D fázisban, egy nagyarányú tipológiai újítás és sokszínűség váltja fel. 

Kimagasló arányban, különböző formai változatosságban jelennek meg a csüngők, gombok, 

karikák, tűk, fibulák és nem utolsó sorban a spirálgörgők is. Az új korszakban nagy hangsúlyt 

fektetnek az edények és lemezek, főleg övek gyártására is. A szerszámok csoportjában, 

arányaiban nem következik be nagy változás. A domináns típusok, a tokos füles balták és a 

sarlók továbbra is megmaradnak irányadó tárgyaknak, csupán a darabszámok rendkívüli 

növekedésével kell szembesülnünk. Egyedül a fűrészek száma növekszik meg ugrásszerűen, 

főleg a mezőbándi leletegyüttesnek köszönhetően, depónkénti előfordulása alacsony. Az 

előző korszakhoz képest a kések térhódítása mindenképpen figyelemre méltó. A többi 

szerszám típus, a szárnyas balta, tokos véső, tokos kalapács és egyszerű véső másodlagos 

szerepet játszanak a kor bronzkincseinek összeállításában (4.14. Grafikon). A nyersanyag 

nagy mennyiségű jelenléte a leletegyüttesekben, a korszak egyik alapvető és irányadó 

jellegzetessége. Minden második depóban jelen vannak kisebb vagy nagyobb mértékben. Az 

öntőlepények mennyiségét sok esetben a rudak és öntési maradványok egészítik ki.  

  

4.2.2.5. Leletegyüttes típusok 

 A fentiekben felsorolt és bemutatott tárgykategóriák és tárgytípusok olykor bonyolult 

leletkombinációs lehetőségei mindenekelőtt depó típusok megkülönböztetését hívatottak 

elősegíteni. A tárgytípusok darabszámainak egybevetése a tárgykategóriák dominanciájával 

és előfordulásával jobban érzékelteti a különböző kincsek felépítésének módozatát. Mivel 
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minden egyes bronzkincs változó tényezők eredményeként jelentkezik, egyediségük nem 

hagyható figyelmen kívül, és szinte lehetetlen két egyforma leletegyüttest megnevezni.  

 A vizsgált területen jelentkező depó típusok közül a legszembetűnőbb elkülönülést a 

tiszta kincsleletek képviselik. A kizárólagosan egy tárgytípusból összerakott bronzkincsek a 

bronzkori fémművesség egyik jellegzetes ismertetőjelei, és mindenképpen a deponálási 

gyakorlat különleges töltettel való ellátását feltételezi. A legtöbb szerző ugyanakkor a 

szórvány deponálás természetes továbbfejlesztéseként értelmezi.
1317

 Már az első réz tárgyak 

egyidejű elrejtésével kialakult a tiszta kincsleletek deponálási gyakorlata. A klasszikus rézkor 

ellentett élű csákányai valamint a kora és középső bronzkor vízszintes nyéllyukas harci baltái 

mindenképpen domináns szerepet játszottak a korszak tiszta bronzkincseiben (10. 

Térkép/1).
1318

 A késő bronzkorban a Kárpát-medence északi területei kedvelt helyszíne a 

szóban forgó depó típusok elrejtésére. Előszeretettel deponálnak kardokat (10. Térkép/2),
1319

 

tüskés korongos csákányokat (11. Térkép/1),
1320

 vagy kar és lábpereceket (11. Térkép/2).
1321

 

Külön jelenségként értelmezhetőek a HaB korszakra keltezhető és a Kárpátok mindkét 

                                                 
1317

 Brunn 1968, 236; Kubach 1985, 179; Maraszek 2006, 158. Egy szórványosan előkerült balta közelebb áll 

három baltából álló leletegyütteshez, mint egy baltákból álló depó kisebb vagy nagyobb méretű töredékes 

tárgyakból álló kincshez. 
1318

 Rézkor: Küküllővár (Mareş 2002, 212, 491-493); Ciubanca (Mareş 2002, 215, 504-505); Berettyófarnos 

(Mareş 2002, 298, 1461-1463); Értacsa (Mareş 2002, 308, 1502-1506); Krainikfalva (Mareş 2002, 256, 1215-

1217); Vermes (Mareş 2002, 335, 1723A-B); Vérd (Mareş 2002, 333, 1709-1712); Târgu Ocna (Mareş 2002, 

310, 1525-1527); Désánfalva (Mareş 2002, 229, 957-960); Kora bronzkor: Bányabükk I (Soroceanu 2012a, 

Taf. 37-43); Bere (Soroceanu 2012a, Taf. 7-8); Kézdiszentlélek (Soroceanu 2012a, Taf. 28); Predeal I 

(Soroceanu 2012a, Taf. 62); Bolboși (Soroceanu 2012a, Taf. 55/4-5); „Tulcea megye” (Soroceanu 2012a, Taf. 

55/1-3); Középső bronzkor: Alsóorosz (Soroceanu 2012a, Taf. 24); Csaholy III (Soroceanu 2012a, Taf. 9-10/1-

3); Árkos I (Soroceanu 2012a, 20-22, Taf. 6); Déva I (Soroceanu 2012a, Taf. 11-12); Kovászna (Soroceanu 

2012a, Taf. 10/4-6); Sepsibesenyő (Soroceanu 2012a, Taf. 19/1-15); Szászhermány (Soroceanu 2012a, Taf. 15); 

Szilágysomlyó I (Soroceanu 2012a, Taf. 34); Parava (Soroceanu 2012a, Taf. 54); Sinaia (Soroceanu 2012a, Taf. 

64-71); Borleşti (Soroceanu 2012a, Taf. 49-50); Ostrovul Corbului II (Soroceanu 2012a, Taf. 60-61); „Moldva” 

(Soroceanu 2012a, Taf. 52). 
1319

 Bader 1991, 3-4; Mindössze 6 tiszta kard leletegyüttest nevez meg a mai Románia területén: Szelindek 

(Bader 1991, 108, 170, 269-272, 448-454,); Szászbuda (Bader 1991, 134, 155, 158, 327, 366, 372); Stobor 

(Bader 1991, 130, 145, 148, 321, 342, 351); Mezőszilvás (Bader 1991, 153, 155, 159, 170, 363, 367, 373, 444-

446); Szilágysomlyó (Bader 1991, 55, 130, 159-160, 31, 322, 374, 376); Vad (Bader 1991, 89, 157, 160, 171, 

165, 371, 375, 464). Hasonló kincsek észak-kelet Magyarországon és kelet Szlovákiában kerültek elő. Lásd még 

Soroceanu 1995a, 37-38. 
1320

 Vulpe 1970, 95-96; Kacsó 1995c, 134-136; Soroceanu 1995a, 53. Ilyen jellegű leletegyüttesek Románia 

északi és észak-nyugati, Magyarország keleti és észak-keleti, valamint Kárpátalján fordulnak elő. A 28 Kárpát-

medencei és kizárólagosan tüskés korongos csákányokat tartalmazó kincset, a kutatók szerkezetük, tárgyaik 

állapota, értéke és jelentőségei alapján a rituális vagy kultikus szférába sorolja. 
1321

 Alsóbogát (Roska 1944, 43-52, Abb. 1-2); Aranyosszentmiklós (Orosz 1900, 21/7); Farkasrév (Kacsó 1970, 

623-631, Fig. 2-4); Homoródalmás II (Emödi 2006, 7. ábra); Kaplony I (Bader 1978, 122/19, Pl. 79/1-5); Lele 

(Roska 1942aa, 146/16, 170 kép); Magyardécse III (Roska 1942aa, 151/28); Majszin (Kacsó 1995d, 15, Fig. 4-

5); Máramaros I (Hampel 1880, 65-66); Máramaros III (Lehoczky 1892, 159); Náprád (Roska 1942a, 202, 99); 

Oláhkecel (Hampel 1892, 106); Ronaszék II (Roska 1942a, 239/54); Szilágysomlyó (Lakó 1983, 86/71d); 

Tusnád (Horedt 1976, Abb. 3/1-4); Völcsök (Roska 1942a, 308/96). 
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oldalán előforduló tiszta tokos füles balta depók, amelyek független tipológiai és kronológiai 

fejlődést mutatnak a korábbi periódusokhoz viszonyítva (12. Térkép/2).
1322

  

 A vizsgált területen és korszakban valamint a szomszédos területekkel 

összehasonlítva a tiszta leletegyüttesek felépítésében sarlókkal, kar és lábperecekkel tokos 

füles baltákkal és harci fokosokkal találkozunk. Más tárgytípust soha nem használnak tiszta 

együttesek összeállításában. A legnagyobb számban a sarlók, ezek közül pedig abszolút 

többségben a kampós markolatú sarlók jelentkeznek. A sarlók korai megjelenése, ugyanakkor 

a depókban tapasztalt gyakori jelenlétük ellenére sem találkozunk tiszta sarlós depókkal a 

BzC-D korszak előtt. Többször előfordul ugyan, hogy teljes mértékben dominálják az 

említett periódus leletegyütteseit, de mégis a korszak néhány domináns tárgytípusaival 

közösen fordulnak elő a leggyakrabban. Annak ellenére, hogy a tiszta kincsek alacsony 

számban jelentkeznek, a korszak depóinak szerkezeti tagolásában mindenképpen különálló 

helyet foglalnak el. A 67 vizsgált depó közül mindössze 5 sorolható ebbe a kategóriába, 

azonban a mai Románia területén 14 tiszta sarlós kincset sikerült elkülöníteni a Kárpátok két 

oldalán (12. Térkép/1).
1323

 Megjelenésüket és elrejtésüket mindenképpen a BzD korszak 

szokásaival hozhatjuk kapcsolatba, hiszen a HaA periódusban már teljesen hiányoznak az 

ilyen jellegű leletegyüttesek.
1324

 A Kárpátok mindkét oldalán előforduló bronzkincseket 

alkotó tárgyak számarányait vizsgálva megállapítható, hogy egy esetben sem haladják meg a 

12 darabszámot. A legkisebb kincsegyüttes mindössze két kampós markolatú sarlót tartalmaz. 

Feltűnő ugyanakkor és véleményem szerint nem véletlen, hogy a 14 tiszta sarlós 

leletegyüttesből 9 esetben jelentkezik a 3 példányszám, vagy ennek többszörösei, a 6 és 12. 

Ez utóbbi szám kapcsolatba hozható még a székelyvéckei, szamoshévízi (Toplița) és 

ghermăneşti 4-4 és a Valea lui Darie-i 2 sarlót tartalmazó kincsekkel is. Csupán 2 depó 

tartalmaz 5 sarlót, azonban mindkettőnek a pontos összetétele bizonytalan. Tipológiai 

szempontból egyértelműen a kampós markolatú sarlókat használják előszeretettel. A 14 tiszta 

sarlós kincs összesen 75 sarlót tartalmaz, amiből mindössze 5 sarló nem tartozik a kampós 

sarlók típusába.  

                                                 
1322

 Soroceanu, Lakó 1995, 191. 
1323

 Budeşti (Coman 1980); Dersca (Petrescu-Dîmboviţa 1977, 153, Pl. 366/3); Földvár (Petrescu-Dîmboviţa 

1977, 155, Pl. 372/6-8); Ghermăneşti II (Palade 1977, 119, Fig. 1-2); Keresztényfalva (Roska 1938, 156, 27); 

Leppend (Roska 1938, 156, 31); Magyaró (Rezi 2009b); Mîndrişca (Petrescu-Dîmboviţa 1964, 256); 

Szamoshévíz (Roska 1938, 156, 34); Székelyvécke (Roska 1942a, 271, 190); Ştefan cel Mare (Petrescu-

Dîmboviţa 1953, 463, 6, Pl. 8/3-5); Tansa (Petrescu-Dîmboviţa 1953, 463, 7); Todireşti (Ignat 1981, 142, Fig. 

7/4-5); Ţigăneşti (Petrescu-Dîmboviţa 1977, 77, Pl. 88/1-2); Valea lui Darie (Maximilian-Alaiba 1984, 381). 
1324

 Rezi 2009b, 262-264. Nemcsak a tiszta sarlós depók, hanem a kampós sarlókat is tartalmazó leletegyüttesek 

egyértelmű számbeli csökkenése mutatható ki a BzD korszakot követően. Közel háromszor kevesebb kampós 

markolatú sarlót tartalmaznak a HaA depók, mint a BzD kincsek, ugyanakkor a HaB1 mindössze 3 kampós 

sarlót találni egy leletegyüttes felépítésében. Azt követően nem jelentkeznek újabb példányok. 
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 A tiszta sarlós leletegyüttesek a kelet európai deponálási szokásokkal hozhatók 

kapcsolatba. Míg Európa északi vidékein a tokos füles balták, nyugati vidékein a szárnyas 

balták, közép Európában a szárnyas és nyélnyújtványos balták dominálják a 

bronzkincseket,
1325

 a tiszta sarlós depók Erdélyhez és a tőle keletre eső területekre 

jellemzőek.
1326

 A vizsgált területtől nyugatra nem találni tiszta kampós markolatú 

együtteseket, ugyanakkor a szóban forgó tárgytípus száma is jelentős mértékben csökken.
1327

 

A legkeletibb példányok a Dnyeper középső szakaszán, a legdélibbek pedig a Balkán 

hegység térségében láttak napvilágot.
1328

 Figyelembe véve a kampós markolatú sarlók 

szóródását, ugyanakkor a sarlók nagy számarányát a BzD és HaA periódusokban, a vizsgált 

területen jelentkező 5 tiszta kampós markolatú sarló semmiképpen sem számít különálló 

jelenségnek. Szervesen beépülnek a korszak deponálási szokásaiban, sőt a sarlók dominálta 

kincsleletek mellett kimutatható a tárgytípus kedvezményezett bánásmódja. 

 A tiszta sarlós depókon kívül további 5 kar és lábperec, 1 tokos füles balta és 1 

nyéltaréjos harci csákány tiszta depót különíthetünk el. Leszámítva talán a kar és 

lábpereceket, amelyek nagy számuknak köszönhetően a két vizsgált korszakban öt 

leletegyüttest alkotnak kizárólagosan, a tokos füles balták és a taréjos csákányok jelenléte 

másodlagos szerepre utalnak.  

 A fent leírt sarlós depókon kívül és a többi hasonló típusú leletegyüttesekhez 

viszonyítva figyelemre méltó számban a tiszta kar és lábpereces depók képviseltetik magukat. 

2 BzC-D és 3 HaA keltezhető kincsről van tudomásunk, amelyeket kizárólagosan kar vagy/és 

                                                 
1325

 Hansen 1991, 87-92; Hansen 1994, 159, Abb. 87; Taylor 1993, 101-103; Huth 1997, 117-123; Maraszek 

1998, 82-83; Maraszek 2006, 160-166. 
1326

 Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 70-71; Dergačev 2002, 148-153; Dergačev, Bočkarev 2006, 237. Mindenképpen 

megkülönböztetik a helyi erdélyi vagy moldvai típusokat a keleti eredetű típusoktól, amelyek ha olykor együtt 

vagy felváltva is jelentkeznek a leletegyüttesekben, két különböző fémműves régióról tanúskodnak. Az észak 

Fekete-tengeri példányok Dobrudzsában, Havasalföldön és Moldvában jelentkeznek nagy számban, Erdélyben 

ritkán fordulnak elő. 
1327

 S. Hansen szerint a sarlók nagy száma ellenére a tisztán jelentkező leletegyüttesek száma rendkívül 

alacsony, és nagy területeket átfogó szóródást nem lehet kimutatni. Svájc, kelet Franciaország és a dél-kelet alpi 

vidéken fordulnak elő szórványosan. Lásd Hansen 1994, 210-211, Abb. 130. Erdélyt körülvevő területeken 

mindössze néhány kampós markolatú sarló került elő: Magyarország: Nagykálló (Mozsolics 1985, Taf. 172/12-

15); Berkesz (Mozsolics 1985, Taf. 176/9); Apagy (Mozsolics 1985, Taf. 180/20); Szentgáloskér (Moszolics 

1985, Taf. 114/12); Szlovákia: Lipovník (Furmánek, Novotná 2006, 75, 292-293, Taf. 14, 292-293); Blatnica 

(Furmánek, Novotná 2006, 75, 294, Taf. 14/294); Csehország: Drslavice (Říhovský 1996, 94, 625, Taf. 

37/625); Uherské Hradišté (Říhovský 1996, 94, 626-627, Taf. 37/626-627); Morvaország (Říhovský 1996, 94, 

628, Taf. 37/628); Morvaország (Říhovský 1996, 94, 629, Taf. 37/629); Ukrajna: Malaja Dobron’ (Kobal’ 2000, 

Taf. 39/18); Közép Balkán: Umgebung von Belgrag (Vasič 1994, 42, 312, Taf. 23/312); Borjaš (Vasič 1994, 

42, 313, Taf. 23/313); Jarak (Vasič 1994, 42, 314, Taf. 23/314); Kličevac (Vasič 1994, 43, 314A, Taf. 

40/314A); Pećinci (Vasič 1994, 43, 315, Taf. 23/315); Šimanovci (Vasič 1994, 43, 316, Taf. 23/316). 
1328

 Dergačev, Bočkarev 2006, 229, 238/22 Térkép. Egyértelmű sűrűsödés Erdélyben és Moldvában mutatható 

ki, a Noua-Sabatinovka-Coslogeni kultúrkör területén. 
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lábperecek alkotják.
1329

 Sajnos az aranyosszentmiklósi együttes mára elveszett. Mindössze 

annyit tudunk, hogy a Temesváry J. gyűjteményébe került és két rovátkás karperec alkotta. 

Keltezése is bizonytalan. A második BzD keltezhető kincsnek, a magyardécsei III depónak a 

pontos összetétele, sőt a lelet hitelessége is kérdéses.
1330

 A HaA periódus leletei közül az 

alsóbogáti kincsre vonatkozóan a szakirodalom ellentmondó információkat szolgál, hol 10, 

hol pedig 7 darab kar és lábperecet említ. A homoródalmási II leletegyüttes feljegyzett 

leletkörülménye egy különálló és Közép-Erdélyben nagyon ritkán jelentkező barlangi 

deponálási gyakorlatról tanúskodik. A kutatott terület és korszak harmadik együttese 

Tusnádon került elő és egy magaslati településhez köthető. A többi karpereces depóval 

ellentétben az itt felhasznált ékszerek a lapos, bordázott karperecek típusába tartoznak. A 

sarlókhoz vagy akár a tokos füles baltákhoz viszonyítva e kincsekben a kar és lábperecek 

nagyon változó, olykor magas száma mutatható ki, amelyek egyébként a vegyes szerkezetű 

kincsekben is nagy példányszámban jelentkeznek. Szlovákia, Magyarország, Románia és a 

volt Jugoszlávia kincsleleteit több esetben, teljes mértékben dominálják.
1331

 Nem meglepő, 

hiszen a tokos füles balták és a sarlók után a harmadik legnagyobb számarányban jelentkező 

tárgytípusról van szó. A tisztán felépített leletegyüttesek nagy sűrűsödést Szlovákiában és 

Észak-Magyarországon mutatnak. S. Hansen 16 ilyen jellegű kincset különít el ebben a 

térségben, a Balaton vidékén hármat és a Dráva-Duna vonalától délre még egy kisebb 

csoportot.
1332

 A depók száma alapján azonban a Tisza felső szakasza tekinthető a tiszta kar és 

lábpereces együttesek központjának, és a Felőr-Opályi kincsekkel hozhatók kapcsolatba.
1333

 

Kimutatható ugyanakkor, hogy előszeretettel használták a nyílt végű, díszített karpereceket, 

és alig találni hatszögű vagy nyolcszögű átmetszetű példányokat.
1334

 Az aranyosszentmiklósi, 

a magyardécsei III és az alsóbogáti leletegyütteseket közelségük miatt a máramarosi és észak-

kelet Magyarországi kincsekkel hozhatjuk kapcsolatba. Azonban a homoródalmási II 

együttes távolsága és jellege miatt különálló jelenségként értelmezhető, amely idegen 

deponálási gyakorlatokra utal Közép-Erdélynek ezen a vidékén. Hasonlóan vélekedhetünk a 

tusnádi kincsről is (11. Térkép/2).  

                                                 
1329

 Minden kar és lábperecet tartalmazó tiszta leletegyüttes keltezése nehézségeket vet fel a hosszú használati 

idő, valamint a szerény feldolgozottsági szint miatt. 
1330

 Az kutatástörténetét, összetételét illetően lásd Kacsó 2007a, 25-33. 
1331

 Hansen 1994, 284. 
1332

 Hansen 1994, 283, Abb. 182. 
1333

 Bader 1996, 279; Kacsó 2007a, 82. Kacsó K. Erdély, Magyarország, Ukrajna és Szlovákia területén 

összesen 55 kar és lábpereces leletegyüttest különít el. Feltételezi ugyanakkor, hogy bizonyos kincsek 

felépítésében más tárgyak is helyet foglalhattak, azonban mára elvesztek. Lásd 1 Függelék (Anexa 1); 96-102. 
1334

 Kacsó 2007a, 81. 
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 A kizárólagosan tokos füles baltákból álló romániai leletegyüttesekre vonatkozóan a 

szakirodalom nagyon hiányos. Közép-Erdélyre vonatkozóan egyedül T. Soroceanu és É. 

Lakó tanulmánya említhető meg, amely tömören magyarázza ezt a jelenséget (12. 

Térkép/2).
1335

 Sikerült kimutatniuk, hogy a romániai példányok különálló csoportként 

értelmezhetőek, amelyeknek elrejtésére kultikus okokat feltételezhetünk. Európa keleti 

felében való sűrűsödésük egy sajátos regionális deponálási helyszínre utal.
1336

 Általában kis 

darabszámú depók kerülnek elő, 6-9 tárgy együttesekként, a legnagyobb kincs 18 baltát 

tartalmazott. Egyértelmű változás a deponálási szokásokban a HaB periódusban következik 

be, amikor nemcsak a tiszta depók száma növekedik meg, hanem a tokos füles balták 

dominálta kincsek számaránya is.
1337

 Az általam vizsgált területen csupán az alsóilosvai 

kincslelet sorolható ebbe a kategóriába, azonban a szakirodalom hiányosságai és gyakori 

ellentmondásainak köszönhetően pontos összetétele megkérdőjelezendő, datálása ugyanakkor 

bizonytalan.  

 A marosszentgyörgyi 6 taréjos csákány az egyedüli leletegyüttes, amely kizárólagosan 

egy fegyver típusból áll. Szépen kidolgozott példányokról van szó, ugyanakkor a használati 

nyomok jól kimutathatóak. Súlyúk, díszítésük, taréjuknak és pengéjüknek formája, metszete 

különbözik, tehát nem egy öntőformában öntötték. Pontos leletkörülményük bizonytalan, 

azonban a Maros közelsége mindenképpen kimutatható. A tiszta sarlós és tokos füles baltás 

depókhoz hasonlóan az ilyen jellegű kincsleletek teljesen elkerülték a szakemberek 

figyelmét. Mindössze Al. Vulpe és Kacsó K. neve említhető meg, akik az előbbi depó 

típusokhoz hasonlóan a rituális vagy a kultikus szférában keresik az elrejtés okait.
1338

  

 A tiszta leletegyütteseken kívül a monoton vagy egyoldalú szerkezetű valamint az 

összetett szerkezetű kincseket lehet megkülönböztetni. A kutatott területen ezek az együttesek 

jelentkeznek a legnagyobb számban. A tárgykategóriák kombinációinak és a tárgytípusok 

számarányainak egybevetéséből próbáltam különböző szerkezetű kincseket elkülöníteni. A 

már fentiekben is leírt tárgykategóriák és tárgytípusok leletkombinációs lehetőségeiből is 

kiderült, hogy a két vizsgált korszak közül a BzC-D fázisra jellemzőek a monoton felépítésű 

depók. Egy átláthatóbb kép érdekében abban az esetben is, amikor egy bizonyos tárgytípus a 

                                                 
1335

 Soroceanu, Lakó 1995, 187-195. Csupán az urnamezős időszak példányait követték figyelemmel, mivel a 

középső bronzkori darabok nagyon ritkán, a vas példányok pedig különálló csoportként jelentkeznek. 
1336

 Hansen 1994, 194, Abb. 117. 
1337

 Soroceanu, Lakó 1995, 191, Tabelle 1. A BzD korszakból 7, a HaA 8, a HaB korszakból 17 tiszta tokos 

füles balta depót sorolnak fel. Ugyanakkor a tokos balták dominálta leletek száma kétszer több a HaB mint az 

előző két korszakban külön-külön. 
1338

 Vulpe 1970, 96; Kacsó 1995c, 134-135. Ez utóbbi kizárólagosan a tüskés korongos csákányokból álló 

leletegyüttesekre fekteti a hangsúlyt, főleg a B4 típus jelentőségét és szerepét taglalja, ugyanakkor összesen 28 

tiszta kincset különböztet meg. 
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legnagyobb számban jelentkezik, azonban a leletegyüttes többi tárgyához képest háttérbe 

szorul, tehát nem teszi ki a bronzkincs 50%-át, akkor is az adott típusról neveztem el a 

kincset. A 41 leletegyüttes közül 21 esetben valamely tárgytípus 50% fölött meghatározó 

szerephez jut a kincs felépítésében, tehát egyértelműen dominálja az együttest. További 9 

depó esetében két vagy több típus egyenlő mértékben lett felhasználva, ezáltal meghatározó 

elem nem nevezhető meg. 11 kincs szerkezetében egy tárgytípus sem jut domináns szerephez, 

ezáltal a depó az összetett szerkezet irányába mozdul el. A fentiekben leírt tárgykombinációs 

lehetőségekből egyértelműen adódik, hogy a szerszámok dominálta kincseket előszeretettel 

rejtették el a BzC-D periódusban (4.15. Grafikon).  

 

A legnagyobb számban a sarlós depók jelentkeznek, természetesen a típus már 

említett magas számának köszönhetően. A 15 sarló dominálta kincs közül mindössze 5 

sorolható a tiszta sarlós leletegyüttesek kategóriájába. A megmaradt 10 depó közül 9 esetben 

50 és 100% közötti dominanciát lehet kimutatni a sarlók részéről. Ha nem is lehet pontos 

törvényszerűséget kimutatni, azonban megállapítható, hogy legtöbbször tokos füles balták 

mellet jelentkeznek, mint az altórjai, katonai, kolozskarai, korondi, mezőcekedi és vindai 

depókban. Ritkábban kar és lábperecek mellett fordulnak elő, mint a csíkbánkfalvi depóban, 

vagy lándzsahegyek mellett, mint a mócsi leletegyüttesben, és egy esetben tokos kalapács 

mellett is előkerültek. A bethlenkörtvélyesi és a páncélcsehi kincsekben, amelyek a korszak 

legnagyobb és legteljesebb leletei, a sarlók másodlagos szerepet játszanak, és nem érik el az 

50%-os számarányt. Még ezekben az esetekben is azonban a sarlók a legnagyobb számban 

jelentkeznek a többi típushoz képest. Mindkét esetben mind a három domináns 

tárgykategória, fegyver, szerszám és ékszer is képviselteti magát. A fegyverek több típusban 

jelentkeznek. Mindkettőben jelen van a tőr és a tüskés korongos csákány, felváltva 

jelentkezik viszont a lándzsa vagy a taréjos csákány. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy 
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4.15. Grafikon. Leletegyüttes típusok. 
BzC-D



214 

 

mind a két kincsben szerepel a nyersanyag, bronzrúd, rög vagy öntési maradvány formájában. 

Szinte teljesen megegyező képet nyújt a korszak névadó együttese, felőr is, azzal a 

különbséggel, hogy a sarlók helyét kar és lábperecek veszik át. Tárgykategóriákra és 

tárgytípusokra leosztva azonos felépítésű. E három depónak egy szerényebb változatát 

képviseli a két kisrebrai együttes, amely a fegyverek és szerszámok csoportjával jól 

illeszkedik a fenti három együtteshez, csupán az ékszerek és a nyersanyag hiányzik 

felépítésükből. Az említett bethlenkörtvélyesi, páncélcsehi, felőri és a kisrebrai I és II 

kincsegyüttesek tipológiai felépítésüknek, földrajzi helyzetüknek is köszönhetően a 

Máramaros vidéki Felőr-Opályi kincsekkel hozhatók összefüggésbe. Éppen ebből adódóan 

érdekes jelenség, hogy a bethlenkörtvélyesi és a kisrebrai I depókból kimaradtak a kar és 

lábperecek. 

A 15 sarlós depóhoz viszonyítva a második helyen a kar és lábpereces leletegyüttesek 

állnak. 6 depó szerkezetében jutnak meghatározó szerephez. Meglepőnek nevezhető ez az 

arány, mivel a kar és lábperecek a korszak harmadik domináns típusaként jelentkeznek, jóval 

alul maradva a tokos füles balták és a sarlók mögött. A már említett 5 leletegyüttes közül az 

aranyosszentmiklósi és a magyardécsei depók a tiszta kincsek kategóriájába sorolható. Az 

alsókosályi együttesnek egyszerű szerkezete van, tárgytípusai alapján ugyancsak a Felső-

Tisza vidéki régió fele mutat. A legszebb kar és lábpereces együttest az egreshelyi depó 

képviseli, amelyben az említett típus mellé mindössze egy tüskés korongos csákányt és egy 

lemeztöredéket rejtenek el. Az imént említett felőri depót ugyan dominálják a kar és 

lábperecek, azonban összetett szerkezete van. A málnási depóban a karperecek háttérbe 

szorulnak a többi típushoz képest, annak ellenére, hogy minden típus közül a legnagyobb 

számban jelentkeznek. Ezek a leletegyüttesek képviselik az összetett depók csoportját. Az 

egreshelyi és a málnási együttesben is megfigyelhető a fegyver-szerszám-ékszer kombináció. 

Két-két depóban lándzsát vagy tüskés korongos csákányt használnak, a felőriben még egy 

kardot is elrejtenek. A szerszámok közül a sarlót és a tokos füles baltát leszámítva más 

szerszám nem dominál, mindössze a málnási kincsekben kap helyet egy-egy véső. Érdekes 

megfigyelni, hogy az imént említett sarlós összetett szerkezetű depókkal összehasonlítva, a 

karpereces depókban, leszámítva a felőri együttest nincs jelen a nyersanyag. 

A korszak tipológiai monotóniájának köszönhetően a tokos füles balták 5 kincslelet 

szerkezetében fordulnak elő domináns pozícióban, ebből egyszer tiszta depó felépítésében. A 

csíkszeredai, erdőszombattelki és a harasztosi kincsekben reprezentáltságuk 50 és 100% 

között mozog. Ezen leletegyüttesekben mindössze egy alkalommal párosítanak tokos füles 

baltákat lándzsákkal, sarlókkal, vésőkkel és tüskés korongos csákányokkal. Az ágostonfalvi 
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leletegyüttesben ha a legnagyobb számban is szerepel, a tokos véső, a karperec és a két 

orsónehezék illetve orsókarika háttérbe szorítja a két tokos füles baltát.  

A BzC-D periódus két vezető típusa a tokos füles balta és a sarló 3 depó felépítésében 

egyenlő számban fordulnak elő. A vadasdi kincsben 1-1, a beresztelkiben 2-2, illetve a 

görgénysóaknaiban 3-3 példányszámmal képviseltetik magukat. Egyedül ez utóbbiban 

jelentkezik még egy korongos csákány, a másik kettőben mellőznek más típusú tárgyakat. E 

három leletegyüttes még jobban kifejezi a vizsgált periódus előszeretettel deponált 

bronztárgyai iránti érdeklődést.  

A megmaradt 12 kincslelet közül öt esetben a legnagyobb számban jelentkező típus 

alulmarad a többi tárgytípushoz képest. Az alsójárai 5 fűrész, a höltövényi 2 tű, az árkosi 3 tű, 

a magyarvistai 2 és a marosgezsei 3 karika és a mezősolymosi 5 lószerszám mindenképpen 

másodlagos szerepet játszanak a depókban, és csakis magasabb számuknak köszönhetően 

határozzák meg a bronzkincsek ilyen jellegű besorolását. A BzC-D korszak szinte teljesen 

mellőzött típusairól van szó, amelyek nagyon ritkán és alacsony számban kerülnek a depók 

felépítésébe. Azonban három leletegyüttesben a túlsúlyban levő tárgy dominálja is a 

szerkezetet. A kisrebra I 6 tüskés korongos csákány, a marosszentgyörgyi 6 nyéltaréjos 

csákány, a szászújősi lándzsa és véső 50 és 100% közötti számarányt mutatnak. Az összetett 

fegyver dominálta depók csoportjába sorolható a kisrebrai I depó is, amelyben ha a tüskés 

korongos csákányok nem is érik el az 50%-ot, mégis a legnagyobb számban jelentkeznek az 

összes típus közül. Az előző öt depóval összehasonlítva egyértelműen kimutatható, hogy a 

korszak három domináns típusát számarányaiban követő tárgytípusokról van szó, amelyek 

nem elhanyagolható mennyiségben jelentkeznek a BzC-D periódus kincseiben.  

A következő korszak bronz leletegyütteseinek szerkezete kimutatja, hogy részben 

bizonyos deponálási formák tovább élnek, azonban a deponálás alapvető szemléletben 

változások követeznek be. Az új jellegzetességek a HaA periódus ismertető jeleiként 

nevezhetőek meg. Az előző korszakhoz képest mindenképpen az összetett szerkezet a 

legszembetűnőbb. A 26 HaA keltezhető kincs közül 11 esetben valamelyik típus 50 és 100% 

között dominálja a leletegyüttes szerkezetét, két esetben a típusok egyenlő megoszlásban 

jelentkeznek, míg 13 esetben egy bronztípus sem éri el az 50%-ot. A tipológiai spektrum 

növekedése ellenére a domináns és másodlagos szerepet játszott típusok aránya megmarad. A 

kar és lábperecek a sarlók mellett a legtöbb depó felépítését határozzák meg. A tokos füles 

balták a negyedik helyre csúsznak vissza. Az öntőlepényeknek egyértelmű térhódítása 

mutatható ki, hiszen a 15 BzC-D töredékhez képest a HaA időszakban 1726 példányban 

jelentkeznek. Ennek ellenére a 26 leletegyüttes közül mindössze 4 kincsben foglalnak el 
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domináns helyet. A HaA változatos tipológiai spektruma ellenére mindössze a felsorolt négy 

tárgytípus határozza meg a korszak leletegyütteseit, minden más típus teljesen háttérbe szorul 

(4.16. Grafikon).  

 

 A kar és lábperecek 8 együttesben játszanak domináns szerepet. Az alsóbogáti, a 

homoródalmási II és a tusnádi együttesek a tiszta depók kategóriájába sorolhatóak. A 

megmaradt öt leletegyüttes közül a mezőszokoli és a kiskajáni kincs karperecei érik el az 

50%-os dominanciát. Ez utóbbi esetében azonban nem haladják meg. Monoton szerkezetének 

köszönhetően egyenlő számban jelentkezik a 3 karperec a 2 tüskés korongos csákánnyal és az 

1 tokos füles baltával. Ezzel ellentétben az összetett tipológiai felépítésüknek köszönhetően a 

marosfelfalui és a radnóti depókban a karperecek képviseleti aránya 50% alá tehető. Az első a 

korszak névadó lelete és aránylag magas számban jelentkeznek a sarlók, tokos füles balták, 

övtöredékek, kardok, lándzsahegyek és fibulatöredékek. Alacsony számban jelentkeznek, de 

ugyanakkor változatosabbá teszik a leletegyüttest, a kések, tűk, gombok és az edény 

töredékek. A radnóti kincsben a 23 kar és lábperec számarányaiban mindenképpen 

elsőbbséget élvez, azonban az apró ékszerek háttérbe szorítják. Az olyan ritka leletegyüttesek 

közé tartozik, amelyekben szinte teljes mértékben mellőzték a fegyvereket és a szerszámokat. 

A radnótihoz részben hasonlít az alcinai depó is, amelyben a karpereceknek a meghatározó 

szerepét a kis ékszerek és a más jellegű tárgyak (egy borostyánkő gyöngy és egy fekete 

gyöngy) csorbítják.  

 A sarlók 6 depóban játszanak domináns szerepet. A cegőtelki és marosbogáti 

leletegyütteseknél 50 és 100% közötti dominancia mutatható ki. A korszak többi 

deponálásához képest a két együttes egyszerű depóként jelentkeznek, mindig tokos füles 

balták és karperecek mellett, és felváltva kard, lándzsa és tüskés korongos csákány mellett 

fordulnak elő. Számarányaikban mindenképpen messzemenően dominálják a leletegyüttest és 
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a többi tárgytípus számát figyelemmel tekintve monoton szerkezetű depókként jelentkeznek. 

A bányabükki II, küküllővári, marosludasi
1339

 és a nádaspapfalvi kincsekben, ha a 

legnagyobb számban is fordulnak elő, a depók szerkezetének sokszínűsége miatt nem 

játszódnak domináns szerepet. Képviseleti arányuk 50% alá tehető. A jellegzetes tokos füles 

balták, karperecek, lándzsák és tüskés korongos csákányok mellett, szárnyas balták, 

nyakékek, tűk, csüngők, fibulák, rudak és rögök is megjelennek a sarlók mellett. 

A tokos füle balták 4 leletegyüttesben foglalnak el domináns helyet. A 

szászörményesi depóban 50 és 100% közötti arányban, a válaszútiban 50% alatt képviseltek. 

Ez utóbbi kategóriába sorolhatjuk a makfalvi darabot is.
1340

 Minden esetben kis 

leletegyüttesekről van szó, amelyek teljes mértékben eltérnek a HaA kincseinek 

jellegzetességeitől. A makfalvi depót leszámítva mind a három kevés tárgyat számlál. A 

válaszúti leletegyüttesben a 3 tokos füles balta mellé 2 tüskés korongos csákány, 1 

kardhüvely és 1 karperec társul.  

 A BzC-D korszakhoz képest, amikor mindössze néhány darabszámban jelentkeznek, a 

HaA a bronzrögök 4 leletegyüttes szerkezetét dominálják. Leszámítva a mezőbándi 

bronzdepót, amelynek öntőlepény töredékei a kincslelet 54%-át teszik ki, a többi három 

kincsben 50% alatti számarányban jelentkeznek. Az említett leletegyüttes a vizsgált 67 

bronzdepó közül a legnagyobb mennyiségű nyersanyagot tartalmazza, és annak ellenére, 

hogy a korszak egyik kiemelkedő lelete monoton szerkezettel jelentkezik. Az 1349 

öntőlepény töredék mellett további 519 fűrész, 259 sarlótöredék és 114 övtöredék kapott 

helyet. Más tárgytípus alacsony számban jelentkeznek. Szembeötlő a példányok töredékes 

állapota. Szinte nem találni olyan darabot, amelyen törést vagy hajlítási szándékot ne 

lehessen kimutatni. A depó 2477 tárgyából csupán 5 maradt meg épen. Ezeknek alapján 

megállapítható az elrejtést megelőző töredékes tárgyak vagy éppen a fokozott töredezés iránti 

érdeklődés. Habár kisebb a mérete a dipsei együttes is szinte azonos vonásokat mutat. A 611 

tárgy közül mindössze 34 ép. Ezek alapján a két fenti leletegyüttes egyértelműen egy külön 

depó típusként jelenik meg, és a kutatott területről egy depó sem hasonlítható hozzájuk. A 

keménynagyszőllősi és a mikházi depókban a rögök a legnagyobb számban jelentkeznek, 

                                                 
1339

 Csupán 5 kampós markolatú sarlót sikerült megtalálni a Maros Megyei Múzeumban és a Székelykeresztúri 

Molnár István Múzeumban, azonban tudomásunk van arról, hogy a leletegyüttes további tárgyakat is 

tartalmazott. A könyvészet utalásai alapján a Ludasi 1. számú Általános Iskolában nem sikerült a kincsből újabb 

darabokat azonosítani, a többi tárgy jelenlegi raktározási helye ismeretlen. 
1340

 Véletlenszerű leletről van szó, amelyből csupán egy tokos füles baltát sikerült megmenteni. A leletegyüttes 

többi darabjait a megtalálók szétosztották. Emiatt több tárgytípus létezését is feltételezhetjük, amelyek 

megváltoztathatják a kincs szerkezetét. 
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azonban másodlagos szerepet töltenek be a többi tárgytípushoz képest. A nyersanyag 

mennyisége arányaiban közel áll a többi tárgytípusokhoz. 

 A megmaradt négy leletegyüttesben különböző tárgytípusok dominálják a kincsek 

szerkezetét, amelyek a korszak új termékeiként jelentkeznek. Közép-Erdélyre vonatkozóan 

mind a négy különleges deponálás terméke, amivel eltérő jellegük is magyarázható. A 

homoródalmási barlangban előkerült első depó általános felépítése megfelel a HaA kincsek 

tipológiai szerkezetének, habár a bizonyos típusok az előző periódust elevenítik fel. A 37 kúp 

alakú lemezcsüngő teljes mértékben eltér a korszak bronz termékeitől. Mindössze a dipsei 

kincsleletben szerepel még két hasonló töredék. Jelen van a három domináns típus is, a sarló, 

a tokos füles balta és a karperec, ugyanakkor megjelenik a korszak új kedvelt tárgytípusa a tű 

is. Ez utóbbi dominálja a mezőzáhi leletegyüttest is, amely nem kivételes módón fűrész 

mellett jelentkezik, akárcsak a dipsei, mezőbándi és nagysinki leletegyüttesekben. Teljesen 

eltérő szerkezettel rendelkezik a kolozsgyulai kincs, amely kizárólagosan spirál görgőket és 

félhold alakú csüngőket tartalmaz. A vizsgált terület észak-nyugati részén került elő, szoros 

kapcsolatot mutatva a Körösök vidéki ékszer kincsekkel. A nyugat romániai Árpádi típusú 

leletegyüttesek legkeletibb képviselője. A vizsgált periódus egyik legszebb depója a 

nagysinki kincsegyüttes, amely a korszak összes jellegzetes tárgytípusát felsorakoztatja. A 36 

edény és lemeztöredék dominálja a többi típust, habár nincsenek fölényben. A szerszámok 

mellett, fegyverek, karperecek és kis ékszerek, ugyanakkor jelentős mennyiségű nyersanyag 

is megjelenik. Szerkezete alapján közelebb áll a korszak jellegzetes kincsleleteihez, azonban 

a kimagasló lemeztöredékek és a 3 bronzedény miatt külön kategóriaként szerepel. 

A fentiekben említett nehézségek ellenére az eredetileg körvonalazott célkitűzéseket 

véleményem szerint sikerült megvalósítani. A kielemzett 67 bronzkincs felosztása és 

csoportosítása, jellegzetességeinek és sajátosságainak bemutatása, mindenképpen hiánypótló 

a Közép-Erdélyre vonatkozó fémdeponálás irodalmában. Jelen fejezetet a 3. A fémdeponálás 

jellegzetességei Erdély északi, nyugati és dél-nyugati területein c. alfejezet fogja kiegészíteni, 

valamint a Kárpát-medence keleti sarkában jelentkező deponálási gyakorlatok általános képét 

pedig teljesebbé tenni. 
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5. A TÖREDÉKES DEPÓK KÉRDÉSKÖRE 

 

 

 A bronz leletegyüttesekben jelentkező kisebb vagy nagyobb mértékű töredezés az 

európai fémdeponálás egyik elengedhetetlen és mindmáig tisztázatlan kérdése. Szinte nem 

találni olyan kincsegyüttest, amely ne tartalmazna egy vagy több rongált, szándékosan 

torzított vagy megsemmisített tárgyat. A rongálások mértéke és intenzitása területenként, 

olykor a leletegyüttesek felépítése alapján, de sokszor különböző fejlődési szakaszokban 

eltérően változik. Ha nagyon nehéz is, mondhatni szinte lehetetlen a jelenség magyarázata, 

mindenképpen a töredezési gyakorlatok, folyamatok és szokások minél pontosabb 

körvonalazása, a rongálásban megfigyelhető tendenciák és kivitelezések megnevezése e 

jelenséget közelebb hozhatja a megfigyelőhöz. A téma szükségességét alátámasztja az a tény 

is miszerint a közép-erdélyi HaA korszak elejére keltezhető depókban lenyűgöző számban 

kerülnek elő rongált tárgyak (a leletanyag több mint kétharmada töredezett, beleértve a bronz 

nyersanyagot is). Ugyanakkor a leletegyüttesek nagysága, illetve a töredezés intenzitása más 

korszakokhoz képest, a rongálási folyamat jobb megismeréséhez járul hozzá. Mindenképpen 

a leletegyüttes tárgyainak számaránya, súlya és tipológiai megosztása mellett a töredezés is a 

depó alapvető tulajdonságaként jelentkezik. 

 A bronzkincsekben előkerült töredékes tárgyak jelenlétét a külföldi szakirodalom 

négy különböző magyarázattal támasztja alá: újraöntésre szánt tárgyak (a), premonetáris 

jellegű tárgyak (b; két alapvető elmélettel), rituálisan töredezett darabok (c), illetve 

szövetségi rendeltetés (d). Az alábbiakban részletesen mutatnám be ezeket az elméleteket. 

 A múlt század folyamán a bronzművesség nyersanyagpótló tartalékaként értelmezett 

kincsleletek elmélete rendkívül elterjedt volt. A depók felépítése és a bennük található 

számtalan töredékes tárgy, lepények, öntecsek, öntési maradványok, stb. miatt, mindenekelőtt 

a bronzöntési folyamattal hozták kapcsolatba, és öntőműhely vagy újraöntésre szánt 

együttesként értelmezték. Abban az esetben, ha nem sikerült konkrét műhely jelenlétét 

kimutatni, legtöbbször a nyersanyag, mint érték, felhalmozásaként és elraktározásaként 

értelmezték. Nagyságuk miatt alkalmatlanak voltak az ismételt vagy folyamatos szállításra, 

ezért egy jól meghatározott helyen őrizték és időnként használtak a bennük levő 

nyersanyagból. Mivel ötvös mesterek vagy közösségek, spontán módón vagy külső veszély 

ellen elrejtett és felhalmozott nyersanyagaként értelmezték a leletegyüttesek rituális jellegét 



220 

 

elutasították.
1341

 Ha a töredezés a deponálás pillanata előtt történik, abból a célból, hogy a 

későbbiekben könnyebb legyen adagolni és újraolvasztani a bronzot, akkor a töredezett tárgy 

összes darabja, illetve a tárgytípusok arányosan kéne jelentkezzenek a depón belül, azonban 

ez nem fordul elő. Ezt a jelenséget kétféleképpen magyarázhatjuk: az összegyűjtött 

leletegyüttest hosszabb időn keresztül halmozzák fel már eleve töredékes állapotban, vagy a 

deponálást követően ismételten vettek ki vagy adtak hozzá tárgyakat az együtteshez.
1342

 Más 

kutatók véleménye szerint azonban a sok töredék nem feltétlenül utal fémművességi 

eljárásokra.
1343

 

Az elmélet miszerint ép vagy töredékes tárgyak premonetáris szerepet is betölthettek 

egyre több pártfogót tudhat magának. A fémművesség fejlődése primitív fizetőeszközöket is 

létrehozhatott fémtárgyak formájában. Öntecseket, bronz rudakat, ékszereket és számos 

tárgytípust szándékosan alakíthattak úgy, hogy fizetőeszközként használhassák. Mindenképp 

a fém mennyiségének a standardizálása súlyok segítségével volt az első lépés egy 

pénzrendszer irányában. J. Eiwanger 65,5 g-os mükénéi egysége alapul szolgált a későbbi 

kutatásoknak. Főleg Kárpát-medencei aranyleletek segítségével sikerült meghatároznia 

rendszerét.
1344

 M. Primas véleménye, hogy a rongált depókban mindenekelőtt a kisebb 

darabokra való töredezést és az elraktározási szándékot lehet kimutatni.
1345

 A sarlók elemzése 

kapcsán a nagyon kis töredékeknek előzetes szerepet tulajdonít, ahol a régi darabokat 

újraértékesítik. A tárgy állapota (ép vagy töredékes és a tárgynak jól meghatározott része) 

illetve súlya közti összefüggés alapján a töredéknek egy bevett és elfogadott értéket 

tulajdonít.
1346

 C. Sommerfeld elfogadja M. Primas következtetéseit, és megállapítja, hogy a 

                                                 
1341

 A depókat öntőműhelyként értelmező szakirodalom rendkívül gazdag. A múlt század folyamán általánosan 

elterjedt és elfogadott elmélet volt. A nagy terjedelmű vagy kiemelkedő munkák közül említek csak néhányat: 

Brunn 1968; Brunn 1981, 120-122, 127-129; Eogan 1983; Rittershofer 1983; Huth 1997, 178-184; Görmer 

2006, 289-297; Rusu 1963, 184-189; Rusu 1972a, 16; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 23; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 

90-91; Rusu 1981, 377-395; Rusu, Chiţu 1982, 34-35 és Fig. 2; M. Rusu véleménye, hogy a kultikus és az 

öntőműhely depókat szerkezetük alapján lehet elkülöníteni: az első nagy számban ép példányokat tartalmaz, míg 

a második bronz lepények és rögök mellett aránylag nagy számban sorakoztat fel töredezett darabokat, 

amelyeket újraolvasztásra szánnak. Az öntőműhely depók tipológiai felépítését illetően Lásd Rusu 1981, 378, 

Tabelle 1. 
1342

 Bradley 2005, 151-155. 
1343

 Harding 2000, 354-363. Az ilyen jellegű leletegyüttesek magas száma már elegendő az elmélet 

alátámasztására. Ugyanakkor, ha a depókat nyersanyag felhalmozásként értelmezzük, nem lehet magyarázni 

miért hiányoznak közelükben műhelyek nyomai. Nem valószínűsíthető, hogy ilyen sok bronzöntő mester 

képtelen lett volna nyersanyagát visszaszerezni; nagyon sok leletegyüttes fém nyersanyagban gazdag vidéken 

fordul elő, ami nem követeli meg a bronz felhalmozást; ha közösségek tulajdonát képezték, akkor a depóról való 

lemondás elnéptelenedést feltételez, amit viszont más régészeti hagyaték nem támaszt alá. Huth 1997, 178-183. 
1344

 Eiwanger 446-461. 
1345

 Primas 1986, 35-36. 
1346

 Primas 1986, 37-41. A rituális töredezést elutasítja. A telepeken és leletegyüttesekben előkerülő töredékes 

formák, amelyek gyártási központjuktól távoli területeken láttak napvilágot, értékfelhalmozó és értéktovábbító 

szerepet tölthetnek be. 
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számtalan töredezés nem következhetett be csupán természetes használat következtében és a 

rongálást előre meghatározott súlyarányok szerint alakították.
1347

 Egy kimerítő és nagy 

terjedelmű munkájában, amelyben középső és késő bronzkori, zömében töredékes sarlókat 

vizsgál, hasonló következtetésekre jut. Számos kimutatásban törvényszerűségeket vél 

felfedezni a súlyok megoszlásában, a sarlók, depók és a nagyméretű töredékek esetében.
1348

 

B. Wiegel a Halomsíros kultúra déli területeiről több mint 1500 viseleti tárgy súlyát vizsgálta 

és sikerült kimutatnia, hogy a darabok zöme az 50-70 g többszörösei köré tömörülnek. 

Különböző tárgytípusok eltérő súllyal rendelkeznek, változó számarányban. Véleménye, 

hogy egy jól meghatározott alapérték képviselői és többségüket cserére vagy értéküknek 

megfelelően olvaszthatták be, ezzel magyarázva a középső bronzkori töredékes 

leletegyüttesekből való hiányukat.
1349

 R. Peroni az addigi kutatások alapján két alapvető 

mértékegységet különít el: egy J. Einwanger, M. Malmer, E. Sperber és M. Primas által 

meghatározott 26 g-at, amely a Keftiu típusú rudak alapján az égeikumból ered, illetve egy 63 

g-at, amelyet több Közép-európai és Itáliai bronz darabbal támaszt alá. Ugyanakkor 

kihangsúlyozza, hogy véleménye szerint a két mértékrendszer párhuzamosan létezett, és 

közösen egy egyöntetű súlyrendszert alkottak.
1350

  

A tárgyak egyszerű töredezésén alapuló megközelítés más kutatók számára nem 

meggyőzőek és véleményük szerint sok esetben követhetetlenek.
1351

 Ezért inkább 

bronzöntecsek, mintsem töredékek, használatát valószínűsítik premonetáris eszközökként, 

amelyek ép állapotuk által jól meghatározott standardizálás jegyeit viselik magukon. M. 

Malmer közel 120 Fårdrup típusú középső bronzkori balta elemzése következtében, arra az 

eredményre jutott, miszerint ezek túl nehezek lennének hétköznapi használatra és feltehetően 

öntecsek szerepét tölthették be, jól meghatározott és előre megszabott értékkel.
1352

 Egy évvel 

később E. Sperber 32 hasonló típusú balta méreteit vizsgálta és egy 264 g-os súly egységet 

vélt felfedezni.
1353

 C. Pare hasonló következtetésekre jutott, ugyanakkor a 264 g-os egység 

felét (133 g) is sikerült kimutatnia, amely arra engedte következtetni, hogy a Fårdrup típusú 

                                                 
1347

 Sommerfeld 1987, 240-242. 
1348

 Sommerfeld 1994, 37-61. 
1349

 Wiegel 1994, 152-158, Tafel 15-16. 
1350

 Peroni 1998, 217-219. Érveléseit számos itáliai különböző alakú mérleg súllyal támasztja alá. Uo. lásd az 

olaszországi szakirodalmat is. 
1351

 Hansen 1994, 208-211; Pare 1999, 486. Ch. Pare mindössze a weißingi leletegyüttes súlyra vonatkozó 

következtetéseit fogadja el, ahol a 10, 20 és 40 g-os értékeket lehet kiemelni, azonban egy alacsony számarány 

statisztikai valószínűségét nem tartja helyesnek. 
1352

 Malmer 1992, 377-387. Érvelését 11 női alakot ábrázoló bronz szobrocska illetve 11 arany és 5 arany/bronz 

„eskü karika” elemzésével indítja. Ezekben is bizonyos méretnek megfelelő súlyrendszert lát (107,7 g-os 

alapegység, illetve ennek fele 55 g körül), amelynek segítségével a bronz, só és arany közti cserét valamint 

érték/súly átváltását oldották meg. A szobrok és a karikák területi szóródása teljesen megegyezik. 
1353

 Sperber 1993, 613-619. 
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balták alapegysége a 132,75 g.
1354

 Európai viszonylatban talán a legrészletesebb és 

legkimerítőbb tanulmányában a BzD periódusra keltezhető négyszögű bronz öntecsek és 

mérlegek katalogizálásával és értelmezésével a 3,6, a 6,9 és a 20,1 g-os kategóriákat sikerült 

kimutatnia. Mivel ez utóbbi közel áll a 6,9 háromszoros értékéhez az első két érték 

részletesebb elemzéséből az öntecsek átlag alapegységét 61,3 g-ra teszi, amelyet 

egyértelműen az égeikumi késő bronzkor 61 g-os alapegységéből eredeztet.
1355

 M. Ruiz-

Gálvez megalapozottnak tartja a 6,7 g-os égeikumi shekel használatát Európa számos 

vidékén: Skandináviában, Közép-Európában, Itáliában és az Ibériai félszigeten is. Azonban 

párhuzamosan használták még a 11,75 g-os „kisázsiai” shekelt is, Ciprus, Levante és 

Szardinia területein, valamint a föníciai 7,5-7,9 g-os mértékegységet Közel Keleten, de az 

Ibériai félszigeten, Franciaországban és Svájcban is kimutathatóak a többszörösei.
1356

 Az 

oberwilflingeni leletegyüttes elemzésekor M. Primas és E. Pernicka formai és technikai 

kivitelezés alapján több típusú középső és késő bronzkori bronzúdat különböztet meg: lapos 

dudoros peremmel, sík domború, szögletes és a Keftiu típusú rudak. A darabok mérete és 

súlya alapján összefüggéseket és váltakozó súlyegységeket feltételeznek a töredezés 

kivitelezésében.
1357

  

Az öntecsekkel/ingotokkal szemben a hétköznapokban akár szertartásokban 

használatos egyszerű vagy különleges tárgyaknak is próbáltak premonetáris jelleget 

tulajdonítani. Ezeknek, olykor presztízstárgynak is nevezett példányoknak, kis vagy 

nagyméretűnek, akár túlsúlyosnak kell lenniük, ami meggátolja a rendszeres használatot. 

Feltehetően a bronz tárolása volt elsődleges céljuk. Több depóban jelentkező nyakperecet is 

próbálták súly alapján kategorizálni, előre meghatározott súly rendszereket kimutatni 

valamint sorozat termékként felfogni. Amennyiben az ötvös mesternek nem sikerült öntéskor 

a megfelelő súlyt elérni, későbbi toldalékokkal egészítették ki.
1358

 Hasonló eljárás mutatható 

ki a tokos füles balták belsejébe szorított fém töredékekkel is, amelyeket a tárgy összsúlyának 
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szabályozásával hoznak gyakran kapcsolatba.
1359

 Más szerzők a premonetáris magyarázattal a 

depók kultikus jellege ellen emelnek szót.
1360

 M. Primas a késő bronzkorra keltezi az 

Előázsiára jellemző „súly-pénz- rendszerek” elemeinek megjelenését Európában. Szerinte a 

mérlegek, a kő és fém súlyok, a nagyság alapján osztályozott karikák és a fém töredezése 

együttesen ezt támasztják alá.
1361

  

Ezzel szemben Ch. Huth teljesen elutasítja a leletegyüttesek premonetáris jellegét. 

Elfogadja ugyan, hogy a bronz töredék értéket jelentett és a különböző bronzokat és 

töredékeket más tárgyakra cserélték be, azonban a „pénz” fogalma nagyon ingatag talajon áll, 

hiszen nem létezik egy egyetemesen elfogadott szétszóródási területe a bronznak, mint 

csereeszköz. Jogosan teszi fel a kérdést: miért éppen a vaskor elején, a bronz elterjedésével 

válna a bronz csereeszközzé?
1362

 Hasonlóan A. Pydyn alaptalannak tartja a premonetáris 

rendszereket a valutarendszerek egyik előfutárának tekinteni, mivel ezek csakis a Közel-

Keleten és a Kelet-Mediteráneumban léteztek, a „barbár Európában” a bronznak többnyire 

társadalmi mintsem gazdasági szerepe volt.
1363

 Annak ellenére, hogy elfogadja a szándékos 

töredezést G. Görmer teljesen elutasítja a tárgyak premonetáris jellegét, mivel véleménye 

szerint hasonló nagyságú töredékek a hétköznapi bronzöntési folyamatok közben is 

létrejöhettek.
1364

   

 A magyarországi szakirodalomban is többszörösen érintették a bronzkor, tárgyak 

súlyára alapuló súlyrendszerét. Mindenekelőtt a bronzkarikák rendeltetésére és előállítására 

tértek ki ismételten.
1365

 Részletesebb elemzéseket Moszolics A. végzett, az Opályi depó 

előzetes közlésében. A karperecek zömének átlagsúlya 52-62 g közé tehető, ami egy 9,2 g-os 

alapegység többszöröse. Azonban több mértékegység létezését is feltételezi, amelyek közül 
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nehéz megnevezni az éppen használatban levőt. Különböző műhelyek eltérő, de hasonló 

mértékrendszert is használhattak.
1366

 A későbbiekben azonban ezen elmélet bizonyítására 

további adatok ellenőrzését látta helyénvalónak, mivel kevés adattal nem lehet 

súlyrendszereket körvonalazni és megerősíteni. Ennek ellenére több arany tárgy 94,4 g, 

102,19-116,0 g, 160,04-163,64 g és 220 g körüli összpontosítására hívja fel a figyelmet.
1367

 

Szabó G. 82 darab, Kurd horizontra keltezett, Tolna megyei bronz karika elemzése arra 

engedte következtetni, hogy a félkész darabok öntecsek szerepét tölthették be. Méretük 

valamint öntésük következtében viselésre nem voltak alkalmasak. Ugyanakkor súlyúk az 50 g 

körül mozog és nem lehetett szorosabb összefüggést kimutatni díszítésük és tömegük között. 

Értéküket kétségkívül a bronz, mint nyersanyag illetve súlyúk képezte, mivel formájuk nem 

feltétlenül támasztják alá a premonetáris szerepet.
1368

 

 A bronzöntecsek problematikáját hasonlóan Mozsolics A. is tárgyalta. A Keftiu típusú 

rudakról állapította meg, hogy nyersanyagként voltak értékesítve, vagy premonetáris 

rendszerekben fizetési eszközként használták. Továbbá az átlyukasztott rögök súlyára is 

felhívja a figyelmet, amelyek többsége 400-500 g között mozog.
1369

 Maráz B. mindössze 

érintőlegesen tárgyalja a bronz nyersanyag premonetáris jellegét. Mindenekelőtt a kisméretű 

lepények, azaz öntecsek használatára hívja fel a figyelmet. Vekni-alakú, szögletes hasáb 

formájút, rúd vagy pálca formájú és a Keftiu típusú öntecseket különíti el.
1370

 Egy részletes 

elemzésben Ilon G. a Gór – Kápolnadombon előkerült miniatűr Keftiu típusú öntőmintából 

származható öntecs súlyát 34,512 g-ra teszi. Két alapvető súlyrendszernek is aláveti: az EBA 

I (Eurobalcanic gold standard=11,228465 g) háromszorosát, illetve az égeikumi talanton 

(=31440 kg) legkisebb egységének, a shekelnek (=8,733 g) a négyszeresét teszi ki.
1371

 

Az észak európai szakirodalomban a tárgyakon észlelhető töredezést többnyire 

gyakorlati és ezt követően rituális szertartások lecsapódásaként értelmezték. K. Kristiansen 

ismételten foglalkozott a témával és szerinte a bronzkori fegyver együttesek csatákat követő 
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rituális deponálás eredményei, amelyekben a sérült vagy törött tárgyat szándékosan nem 

javítják vagy élezik, ahogy ez gyakran a sírokban előfordul.
1372

 Dániában a deponálás 

különböző fejlődési fázisokban és földrajzi régiókban eltérő jellegzetességeket ölt magára, 

ami szerkezetüket, nagyságukat, súlyúkat és töredezésüket illeti. A töredezés öntőműhely 

depóként való értelmezése ellen tanúskodik bizonyos tárgytípusok preferenciált használata 

is.
1373

 A depók alapján történő öntőműhelyek beazonosítása ellen foglal állást B. Hänsel is, 

aki a tiszta öntőforma leletegyüttesekben inkább különleges adományokat vél felfedezni, 

bronzmesterek által elásott kincseket, mintsem újrahasznosításra szánt műhelyek 

tartozékait.
1374

 

Az atlanti térségben is történtek részletes megfigyelések. A dél angliai területeken, 

más tárgykategóriával összehasonlítva, a fegyverek szándékos töredezése sokkal nagyobb 

arányokat ölt magára, annak ellenére, hogy az ép példányok közül a szerszámok kerültek elő 

a legnagyobb számban. A tárgyak és ezeknek épsége valamint használata között szoros 

kapcsolatot sikerült kimutatni.
1375

 Ír kardokon sikerült megfigyelni, hogy többségüket magas 

hőfoknak vetették alá és szándékosan töredezték. Rituális szertartások közben végrehajtott 

rongálást feltételeznek, amelyet vagy a hordozó halála után vagy a fogságba esés után 

valósítanak meg.
1376

 A három, négy vagy akár nyolc darabra való töredezés nem lehet 

véletlenszerű és egy szándékos, jól kitervelt eljárásról tanúskodik.
1377

 Franciaországi középső 

és késő bronzkori leletegyüttesekben is sikerült kimutatni a szándékos beavatkozás nyomait, 

amely elsősorban a tárgy egy kis részét célozta, azonban több tárgy teljes feldarabolása is 

megfigyelhető. A rongálást mindenekelőtt a tárgy típusa, a depó szerkezete, területi és 

időbeni sajátosságok határozzák meg.
1378

 A töredezési gyakorlatok területi változatosságát 

alátámasztja az a tény is miszerint a rongálás kivitelezése és intenzitása depóról depóra is 

változik, ugyanakkor egyazon tárgykategóriát nem törnek hasonlóan eltérő régiókban.
1379
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A Rajna és a Kárpátok között S. Hansen 15 kisebb depó régiót különít el, amelyek 3 

nagy deponálási övezetbe sűrűsödnek. A tárgyak állapota is megfelel e területi felosztásnak: 

nyugaton és keleten szándékosan rongálják a tárgyakat, északon többnyire épen kerülnek elő. 

A tiszta vagy egyoldalúan összeállított leletegyüttesekben a rongálás intenzitása sokkal 

alacsonyabb. Ezzel szemben a töredékes depók tárgyain erőszakos és szándékos 

beavatkozásokat lehet kimutatni, amellyel a tárgyat alapvető rendeltetésétől vonták meg, 

emiatt e depók funkcionalitása megkérdőjelezendő.
1380

 Technikai követelményekkel nem 

magyarázható, hogy miért töredeznek kizárólagosan vagy nagyobb előszeretettel bizonyos 

típusokat és miért mellőznek teljesen vagy szinte teljesen más tárgykategóriákat.
1381

 Az imént 

említett területtől északra elhelyezkedő, Odera menti letet együttesek töredékeinek, ha nem is 

tulajdonít a szerző kultikus szerepet, mindenképp kihangsúlyozza a rongálás „művészetét” és 

a mögötte álló „tudást”. Területenként változó töredezési preferenciát sikerült kimutatni, a 

rongált példányok száma fokozatosan növekszik az Odera torkolata fele.
1382

 

A kelet-alpi, dunántúli és Dráva-Száva közi depókban jelentkező kardok 

fragmentációját és törési módját 12 eltérő csoportra tagolták. Az elemzés eredményeként 

sikerült kimutatni, hogy a morfológiai jegyeket megőrző fegyverrongálás és a rongálás 

hajlításos technikája összefüggésben van. Egy teljesen mértékben rongált kardtöredék soha 

nem jelentkezik ép példány mellett, ugyanakkor a hajlítással eltört pengés markolatok és a 

nagyobb pengetöredékek gyakran jelennek meg egymás mellett. Tulajdonképpen depókon 

belül különbséget lehet tenni a formai jegyeit megőrző és az eredeti alakjukat teljesen 

elvesztett kardtöredékek között.
1383

   

 A közelmúltban megfogalmazott és sokat idézett elmélet, miszerint a tárgyakat 

rituális szertartások közepette, extázisos állapotban, nagy erőkifejtések közepette töredezik. A 

rongálást erőszakos cselekedetek közben a tárgyak formai vagy szerkezeti tulajdonságait 

teljesen mellőzve hajtják végre. A destruktív folyamat oly mértékben rendszerezetlen, hogy 

nem hozható kapcsolatba egy fémművességi gyakorlattal sem, még abban az esetben, sem ha 

ezt teljesen szakképzetlen személyek hajtották volna végre. A túlzott erőkifejtés, a jól 

kimutatható, ismételt és megszakított sokszor rosszindulatú beavatkozás, a sürgetett és vak 

erőszak legtöbb depóban egyértelmű.
1384

 A rongált tárgyak szándékos és motivált 
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cselekedetek eredményei, amelyeknek politikai és társadalmi töltetük volt és jól 

meghatározott kulturális háttérben zajlottak le. A töredezés ugyanakkor különleges tárgyak 

használatát, erőkifejtést és fémművességi ismereteket (bronz tulajdonságai, hőkezelés, ütési 

precizitás, stb.) is megkövetel.
1385

 Az erőszak használata nem csak társadalmi-politikai 

tekintetben félreérthető, de szennyezettnek is minősített, mivel sokszor az élők és holtak közti 

határt lépi át. Éppen ezért az erőszak használatát legtöbbször rituális ceremóniák formájába 

viszik véghez, ahol a „szennyezett” tárgyat szándékosan töredezik és vonják ki a 

társadalomból.
1386

Egyértelműen a töredékes tárgyak jelenlétét a depókban, valamint a 

töredezés tárgyon belüli kivitelezését nehéz magyarázni. Lehet, hogy bizonyos rongált 

darabok különleges töltetet hordoztak,
1387

 vagy az isteneknek ajánlott adományt feltétlenül ki 

kell vonni a földi hétköznapi használatból.
1388

 A fém átalakításában kizárólagosan nem csak 

mechanikai folyamatokat lehet feltételezni, mivel a leletegyüttesek többféle anomáliát 

hordoznak magukban, amelyek eltérő és különleges eljárásokra utalnak.
1389

 Mindenképpen a 

töredezés a bronzdeponálás egyik alapvető jellegzetessége és a Késő Bronzkori népmozgás és 

kommunikáció egyik pillére, amely a „szent tudás” alapján nyerte el nagyon változatos 

formáit.
1390

 

 Annak ellenére, hogy egy korábbi korszak (neolitikum, rézkor) töredezéseivel 

foglalkozik, figyelemre méltó és különleges magyarázatot vázolt fel J. Chapman a rongálást 

illetően. A töredezés szándékosságát mindenképp elfogadja és felhívja a figyelmet, hogy a 

vizsgált tárgyak nem csupán töredékesek, hanem egyben hiányosak is. A töredezés 

kivitelezése és a hiányzó darabok alapján megalapozottnak tartja, hogy egy töredék nem csak 

a teljes tárgyat képviselheti, hanem egy szövetség, megegyezés vagy elkötelezettség létezését 

is két egyén között, vagy éppen ennek a megszakítását. Ennek értelmében a töredezés, mint 

társadalmilag bevett szokás a társadalmon belül működő kapcsolatok egyik alapvető eleme 

volt.
1391

  

 A romániai szakirodalomban a töredezés vizsgálata rendkívül szegényesnek 

nevezhető, legjobb esetben másodlagos szerepet tulajdonítanak neki. A kizárólagosan ezzel a 
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témával foglalkozó munkák szinte teljes mértékben hiányoznak. Az első román tanulmány, 

amely csak a töredezés problematikáját taglalja mindössze 2010-ben látott napvilágot.
1392

 

Egy évvel később Közép-Erdély késő bronzkori depói alapján kísérelték meg a töredezés 

körvonalazását és osztályozását.
1393

 Mindenképp a külföldi kutatók által kidolgozott 

elméletek honosodtak meg kisebb vagy nagyobb mértékben, hazai önálló szemlélet nem 

fogalmazódott még meg. 

 Annak ellenére, hogy a leközölt bronzkincsekben sokszor történik említés a rongált 

állapotú tárgyakról, nagyon ritkán térnek ki a szándékos beavatkozás nyomaira, vagy a 

töredezésen alapuló súlyarány összefüggésekre. Leginkább az öntőműhely depók, műhelyek, 

fémművességi nyomok létezését valószínűsítik. Mindössze az elmúlt két évtizedben 

kísérelték meg a szándékos töredezést más szemszögből is magyarázni. Itt említhetjük meg a 

dipsei (Dipșa),
1394

 lacházi (Lăschia),
1395

 izakonyhai (Bogdan Vodă),
1396

 gallospetri 

(Galloșpetru),
1397

 tótszállási (Brâglez),
1398

 suceavai,
1399

 vagy a străoși
1400

 kincseket, 

amelyekben kisebb vagy nagyobb mértékben érintik a szándékos rongálások kérdéskörét. 

Egy a Kárpát-medence keleti felét is érintő szintézis, eltérő kivitelezésű töréseket, tárgyakon 

kimutatható preferenciált helyeket nevez meg. Az intenzív szándékos rongálás mindenképp 

az összetett szerkezetű depókat célozza.
1401

 

Már a 1970-ben történt utalás a bronzkarikák és karperecek esetleges premonetáris 

jellegére, mindenekelőtt a tárgyakon fellelhető díszítések alapján.
1402

 Később a 

tiszakarácsonyfalvi (Crăciunești) kincslelet két tárgya (1 bronzrúd és egy átlyukasztott rúd 

karikával ellátva), illetve a bronzrögök alapján bizonyos súlyegységek előállítását 

valószínűsítik céltudatos módszerekkel.
1403

 Újabban a román szakirodalomban is a 
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premonetáris jelleget Ch. Sommerfeldhez hasonlóan, minden töredék bevonásával 

magarázzák. A. Hänsel egy 27 g-os alapegységet vél felfedezni, amelyhez a depó több tárgya 

is igazodik.
1404

  

A premonetáris elmélet hazai képviselője H. Ciugudean, aki kisebb vagy nagyobb 

mértékben, ismételten tárgyalta a töredékes tárgyak szerepét és jelentőségét. Több depó 

elemzésében főleg a sarlókon, tokos füles baltákon, kardokon és lándzsákon észlelhető 

töredezési típusokat vázolta fel, nagyon röviden (ütés, hajlítás, törés, a rongálás helye), 

ugyanakkor elfogadja a szándékos beavatkozást is, annak ellenére, hogy a véletlent sem zárja 

ki teljesen.
1405

 A nagy számban jelentkező sarlók és tokos füles balták töredékei alapján 

először négy súlycsoportot különít el: 20-30 g (A), 50-60 g (B), 10-20 g (C), 30-40 g (D). A 

hasonlóan töredezett darabok súlya is közel áll egymáshoz, ugyanakkor a legkisebb rögök 12-

13 g közé sűrűsödnek.
1406

 Nem zárkózik el az öntecsek létezésétől sem, emiatt a kudzsiri 

együttes arany karikáinak rongálásait ugyancsak a premonetáris elmélettel magyarázza. Két 

alapvető súlycsoportot különít el: az első 13 g-os, a második 6,14 g-os egységgel. Egy 

harmadik 3,15-ös egység létezését csak valószínűsíti. A két súlyegységet egyenként az 

egyiptomi arany debenhez (13,5 g), illetve az égeikumi shekelhez (6,5-6,8 g) viszonyítja, 

ugyanakkor a kudzsiri (Cugir) depóban körvonalazott 6,5 g-os alapegység az Eiwanger által 

meghatározott 65,5 g-os egység tízedrésze.
1407

 Az összetett tárgyakban is olykor premonetáris 

szerepet valószínűsítenek,
1408

 annak ellenére, hogy az adatok sokszor elégtelenek és 

bizonytalanok, vagy éppen más kiváltó okokkal is magyarázhatóak.
1409

  

 

 A töredékes depók vizsgálata a közép-erdélyi leletegyüttesekből indul ki. A tárgyakon 

felismerhető töredezési és torzítási, olykor a teljes megsemmisítési szándékot és nyomokat 

próbálja meg felfedezni és rendszerezni. Magának a rongálási gyakorlatnak és folyamatnak a 

minél pontosabb megértése céljából a BzC-D és a HaA korszak leletegyütteseinek és az 
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ezekben szereplő töredezéseknek az összehasonlításával próbálkoztam. Két korszak 

jellegzetességeinek, illetve két korszak leletanyagának párhuzamba állítása tisztább képet 

nyújthat egy folyamat időbeni és akár területi változásaira. 

 Egy pontos kép felvázolása érdekében eltérő töredezési típusokat különböztettem 

meg. A töredezési típusok bármelyikében minden egyes rongálási kivitelezés besorolható. Az 

alapvető, habár nem a leggyakoribb töredezési típus a rongálás. Minden olyan kései 

(használat közben vagy használat utáni) beavatkozás ide sorolható, amely nem töri el a 

tárgyat, kisseb vagy nagyobb darabokra, továbbá nem jöhetett létre természetes használat 

következtében. Kivitelezésében két féle eljárás különíthető el: a különböző típusú ütések és a 

hajlítás. A második típusú beavatkozás a törés. Egy tárgy kisebb vagy nagyobb részét 

törhetik el vagy le, ugyanakkor főleg a pengés tárgyak esetében egyazon tárgy több részre 

való töredezése is megfigyelhető. Ebben az esetben is fontos a természetes úton létrejött 

rongálástól való megkülönböztetés. A kivitelezésben ugyancsak a már említett ütés és hajlítás 

nevezhető meg. Ez utóbbi lényegében a törés előtti pillanatot képviseli. A harmadik és utolsó 

töredezési típus a megsemmisítés, amelyben a tárgy az ismételt és utólagos beavatkozások 

közepette teljesen elveszíti addig betöltött tipológiai szerepét, olykor akár a 

felismerhetetlenségig rongálhatják. Annak ellenére, hogy a leírt csoportosítás a beavatkozás 

intenzitását vette alapul, magának a töredezési folyamatnak a pontos megértéséhez leginkább 

a rongálás járul hozzá. Amint ez az alábbiakban is kiderül sokszor a számunkra véghez nem 

vitt vagy egy befejezetlen beavatkozás több információt szolgálhat, mint egy egyszerű 

töredékes bronzdarab, amelyen napjainkban akár az ütés helye vagy erőssége már nem 

felismerhető. Ennek a felosztásnak az alapján kíséreljük meg a közép-erdélyi 

leletegyüttesekben jelentkező töredékes tárgyak osztályozását és akár létrejöttüknek 

magyarázatát. 

 A figyelemmel követett terület és két fejlődési szakasz általános és napjainkig 

felvázolt jellemvonásai jól ismertek: a HaA kezdetén az újonnan létrehozott új tárgytípusok, 

valamint a depón belül jelentkező darabszám hirtelen megnövekedése mellett, a 

legszembetűnőbb különbség a töredezés mértéke és intenzitása. Amint az alábbi ábra is 

mutatja (5.1. Grafikon) a BzC-D korszak legtöredezettebb tárgykategóriája a szerszám, 

természetesen a kimagasló számarányuknak köszönhetően. Számban teljesen dominálják a 

fegyvereket és az ékszereket valamint a nagyon kevés nyersanyagot. Az összes szerszám 

csupán 29%-át töredezik, összehasonlítva a fegyverek 24%-val és az ékszerek 11%-val. 

Típusra lebontva a két korszak közti különbség még szembetűnőbb. A szárnyas baltákat, 

tűket és gombokat soha nem találjuk töredékes állapotban. A nyakperecek képviselik az 
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egyedüli olyan típust, amely csakis töredékesen jelentkezik, azonban ebből a periódusból 

mindössze az alsójárai együttes tartalmaz ilyen tárgyat, ezáltal nem mérvadó. A sarlók és a 

tokos füles balták a korszak két domináns szerszáma. Annak ellenére, hogy a tokos balták 

nagyobb számban kerültek elő, a sarlók töredezési aránya magasabb, 39% a tokos balták 

14%-val szemben. Az ősztárgyak megtartását figyelembe véve 74%-ban épen láttak 

napvilágot. A tiszta töredékes leletegyüttesek teljesen hiányzanak, azonban az 50%-ot elérő, 

vagy 50% fölötti töredezés 10 depóban fordul elő (24%).  

 

 

5.1. Grafikon. BzC-D. 
 

 

 

5.2. Grafikon. HaA. 
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Az előző korszakkal szemben a HaA teljesen új képet nyújt. Mindenekelőtt az 

ékszerek térhódítása mutatható ki a fegyverek rovására. Főleg a sarlók, de a tokos füles balták 

és a fűrészek nagy számának köszönhetően, többnyire a mezőbándi és a dipsei depókból, a 

korszak legtöredezettebb tárgykategóriája továbbra is a szerszám, azonban már több mint 

92%-ban. Minden egyes tárgykategóriában előtérbe kerülnek a rongált vagy torzított állapotú 

darabok (5.2. Grafikon). Ennek tudható be, hogy a két korszak általános töredezési 

számarányai teljesen megváltoznak: a HaA keltezhető leletegyüttesek felépítésében csupán 

minden negyedik tárgy ép. Az előző korszakkal szemben a lándzsahegyeket leszámítva, 

majdnem az összes fegyver kizárólagosan töredezett, hiszen a kardok, tőrök és a harci 

fokosok mind rongált állapotban kerültek elő. Ugyanakkor, ha a BzD egy szárnyas baltát sem 

töredeztek, az új korszakban ez teljesen megváltozik és minden egyes példány rongált 

állapotban maradt ránk. Ezt egészítik ki az egyszerű vésők, az övek és az edények, amelyek 

minden esetben rongáltak. Nagy mértékben töredezik a fűrészeket, sarlókat és fibulákat. 

Akárcsak az előző korszakban a tiszta töredékes leletegyüttesek most is hiányzanak, azonban 

az 50%-ot elérő, vagy 50% fölötti töredezés magasabb arányban jelentkezik: 14 depóban 

(53%). 

 Az általános kép felvázolását követően, a fentiekben leírt csoportosítás alapján 

(rongálás, törés és megsemmisítés), a figyelemmel követett két korszak domináns 

tárgytípusaira térnék ki részletesebben, bemutatva az rajtuk előforduló egyértelmű és 

legtisztább rongálási típusokat és kivitelezéseket, körvonalazva a szándékos vagy akár 

véletlenszerű kiváltó okokat is.
1410

 A pontos számarányok kimutatása ebben a 

megközelítésben nem lehetséges, mivel több depó mára elveszett, a meglevő 

leletegyütteseknek nagy hányada pedig aligha beazonosítható. Ugyanakkor a sokszor 

szűkszavú és minden részletet mellőző említések sem szolgáltatnak elegendő adatot a 

töredezési mód pontos körvonalazására.
1411

  

Mindkét korszak egyértelmű domináns szerszám típusai a tokos füles balták és a 

sarlók. Nemcsak számarányaikban állnak vezető pozícióban, hanem depónkénti 

előfordulásuk is kimagasló. A BzD periódus tokos füles baltáinál mindenképpen a törés 

típusú rongálást kell kiemelnünk. Legtöbbször a balta felső peremi részét töredezik, a nyelező 
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tok felénél vagy alsó harmadánál (2. Tábla/4, 6; 4. Tábla/1-2; 17. Tábla/17-18). Ritkábban 

töredékes penge darabok is előkerülnek (7. Tábla/26; 35. Tábla/2-3), kisebb vagy nagyobb 

kivitelezésben. Nagyon ritka, s mindössze a bethlenkörtvélyesi depót tudjuk megemlíteni (7. 

Tábla/26), ahol egy baltából több töredéket származtatnak a lelet közlői. A rongálás típusú 

beavatkozásnál majdnem teljesen ép tárgyakkal állhatunk szembe, és a fentiekben is 

említettek alapján a töredezési szándék talán tisztábban kimutatható, mint az egyszerű tört 

darabok esetében. A felőri leletegyüttesből három tokos füles baltát érdemes kiemelni: az 

egyiknek a füle és éle is töredékes, ugyanakkor a peremén egy hegyes élű tárggyal létrehozott 

ütési nyom is megfigyelhető (16. Tábla/10). A második pengéje a tok alatt töredékes, normál 

használat által bekövetkezett hajlás vagy töredezés nem valószínű, mert a penge éle szinte 

használatlan. Feltehetően a balta egyik oldalára mértek egy nagyobb ütést, amit követően 

hajlítani is kezdtek (16. Tábla/13). A harmadik balta a B. Wanzek által meghatározott 

„Viertelbruchstücke” töredezési típusba sorolható (17. Tábla/16), ahol a balta peremét a fül 

felőli oldalán vagy az ellentétes oldalán töredezik, gyakran ¼ vagy ½ arányban.
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Idesorolhatjuk még a kisrebrai I és a kolozskarai leletegyüttesek hasonló darabjait is (25. 

Tábla/9; 26. Tábla/3).  

A HaA hasonló nyomok figyelhetőek meg, azonban a tárgyakat rongáló szándék 

nagyobb intenzitással jelentkezik. A megnövekedett számarányoknak is köszönhetően a 

felhozott példák szebbek és egyértelműbbek. A törés két alapvető formája továbbra is jelen 

van: a perem illetve a penge környékén. Talán nagyobb számban jelentkeznek ez utóbbiak, 

akár kisebb akár nagyobb formában. A töredezés kivitelezése szempontjából figyelemre 

méltóak a marosbogáti és a keménynagyszőllősi példányok (70. Tábla/4-5; 76. Tábla/2), ahol 

a tőrés vonalai természetellenesek, és egy előre kitervelt, ugyancsak hegyes élű tárggyal 

(véső) kivitelezett erős ütés feltételezhető. Nem annyira látványos, de hasonló beavatkozás 

figyelhető meg két marosfelfalui példányon is (81. Tábla/9-10). Bizonyára a balta egyik felét 

a vésővel gyengítették másik felét pedig letörték. Ugyancsak egy hegyes tárgy okozhatta a 

mikházi töredékes darab fülének a rongálását is, hiszen pontosan a közepén mérik rá az ütést, 

a fül mindössze meghajlik, és befele fordul el (194. Tábla/6). Ugyancsak a marosfelfalui 

depóban egy töredék oldala kissé horpadt, vagy a rámért ütéstől, vagy a törés előtti pillanatot 

megelőző hajlítástól (80. Tábla/6). A rongálás szándéka kitűnő példákkal körvonalazható. 

Mindenekelőtt a már említett „Viertelbruchstücke” típusú töredezés nevezhető meg, amely 

egy marosbogáti és egy mikházi (tokos kalapács) példányon jelentkezik (194. Tábla/9). Az 
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első darab rongálási intenzitását a balta ép felületén figyelhetjük meg, amely az erőszakos és 

hirtelen beavatkozás következtében félig megrepedt. Füle is töredékes (76. Tábla/1). Egy 

mikházi tokos baltának eltávolítják a nyelét, hatalmas ütést mérnek a peremére, amelynek 

következtében teljesen behajlik és eltörik, ugyanakkor a perem másik oldalán egy repedés 

jelenik meg. Az ütés előtt vagy után a pengét is eltávolítják (194. Tábla/7). A BzD 

korszakhoz hasonlóan nagyon ritkán jelentkeznek olyan töredékek, amelyek egy tárgyból 

vannak (42. Tábla/4), azonban az előző korszakkal szemben nagymértékben fordulnak elő 

teljesen megsemmisített példányok, amelyek többnyire a peremi részükből őriznek meg 

kisebb vagy nagyobb darabokat. Hasonlóan az ¼ vagy az ½ töredezésbe sorolhatóak be (42. 

Tábla/3, 5; 126. Tábla; 195. Tábla/10; 215. Tábla/2-3, 5). Mindössze két darabot sikerült 

beazonosítani, amely a balta közepéből származik, úgy hogy a nyelezési tokból is megtartott 

egy részt és a penge éle hiányzik (70. Tábla/4-5).  

Az alábbi kép a tokos füles baltákon fellelhető töredezési típusokat mutatja be 

képletesen (5.1. Ábra). A szándékos rongálás kimutatása a balták élének csorbulásával 

nehezen bizonyítható, mivel a helytelen használat is könnyen sebezhette az ilyen jellegű 

tárgyat. Éppen ezért a G típusú töredezésbe (sötétszürke rész) sorolható minden olyan 

példány, amelyen az él csorbulását nem lehet kitervelt szándékkal vagy kivitelezéssel 

bizonyítani (pld. 79. Tábla/1).  

 

 

 A sarlók csoportjában nehezebb általános érvényű megfigyeléseket tenni mivel 

különböző mértékű töredezések eltérő helyen fordulnak elő. Annak ellenére, hogy a tokos 

balták kategóriájában is nagyon változatos a töredezés, bizonyos tendenciákat mégis ki lehet 

mutatni. A sarlóknál, azonban minden rész (nyélnyúlvány, penge, penge hegye) képviselve 

van kisebb vagy nagyobb mértékben, változó méretben. Ennek ellenére megállapítható, hogy 

a BzD alig találni hajlított példányokat. Ugyanakkor a tört, de egészben megmaradt sarlók 

ritka jelenségnek számítanak. Gyakori a sarló hegyének a törése minden más jellegű 

5.1. Ábra. A tokos füles balták töredezési típusai. 
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beavatkozás nélkül (8. Tábla/33, 37; 11. Tábla/5; 23. Tábla/7; 25. Tábla/4). Nagy számban 

fordulnak elő a sarlók nyélnyúlványának a töredékei, amelyek a pengéből is megtartottak egy 

kisebb vagy nagyobb részt (8. Tábla/45-46; 9. Tábla/6-8; 25. Tábla/7; 30. Tábla/4). Kisebb 

számban, de jelen vannak a penge végi hegy töredékek (34. Tábla/9), vagy a pengéből kisebb 

méretű darabok (8. Tábla/39-43). E típus esetében is a rongált példányok többet elárulnak a 

töredezés menetéről. A csíkbánkfalvi I sarló esetében a 

merevítő bordán egy véső nyomot fedezhetünk fel, amellyel a 

sarlót gyengítették törés előtt (9. Tábla/4). Hasonló helyzettel 

állunk szembe kolozskarán is, ahol ezúttal a penge közepét 

„lyukasztották” át egy vékony élű vésővel (25. Tábla/5). 

Egyszerű törés figyelhető meg a magyarói sarlón, amelyen 

ütés nyomai nem vehetőek ki (29. Tábla/4). Nagyon ritkán 

ebben a korszakban, de a hajlítás is jelen van. A mocsi sarló 

élének egy részét törés után elhajlítják, kihasználva a túlzott 

használat okozta hibákat (34. Tábla/9).  

 A következő fejlődési szakaszban hasonló eljárásokkal 

csorbították és töredezték a sarlókat, azonban sokkal nagyobb 

számban és erőteljesebb kivitelezésben. A töredékes, de 

egészben megmaradt példányok ritkán fordulnak elő (66. 

Tábla/10; 215/13-16). Gyakoriak a hegy (48. Tábla/19-24) és 

a markolat töredékek is (78. Tábla/14-18; 196. Tábla/29-32; 

197. Tábla/35-37). A bányabükki II leletegyüttesben az eddigi 

vésővel történő vágással szemben egy új eljárást is ki lehet 

mutatni. A nyélnyúlvány töredéken fellelhető nyomok alapján 

a sarló merevítő bordáját és a penge metszetét egy lapos élű 

tárggyal gyengítették egy a törést megelőző fázisban (43. 

Tábla/12). A töredékek törési felülete alapján a vésővel való 

vágás/gyengítés tovább folytatódik, aminek a hajlítást vagy a 

hirtelen ütést kellett megelőznie. Ki kell hangsúlyoznunk, 

hogy a sarlók hajlítása ebben a korszakban sokkal 

gyakoribb, mint a BzD fázisban. A sarlók túlnyomó 

többségét a penge közepén hajlítják, természetesen azért mert itt a legegyszerűbb (44. 

Tábla/14; 50. Tábla/B5). Hajlítások előfordulnak töredékes példányokon is, ami nagyobb 

erőfeszítést és energiát igényel (95. Tábla/13-14). Egy nagyon érdekes és egyedülálló 

5.2. Ábra. A sarlók töredezési 

típusai. 
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szituációval állunk szembe egy mezőbándi sarló vizsgálatában, ahol a teljes és ép tárgyat 

többszörösen hajlítják, különböző irányban, szinte a felismerhetetlenségig (96. Tábla/16). 

 Számarányaikat tekintve a tokos füles balták és sarlókkal szemben más szerszámok 

teljesen háttérbe szorulnak. A dipsei és főleg a mezőbándi leletegyüttesekben való magas 

példányszámuk (542 darab) miatt mindössze a fűrészek érdemelnek különös figyelmet. 

Depónkénti előfordulásuk jelentéktelen és nem nevezhetőek a korszak akár másodlagos 

szerepű szerszámainak sem. Főleg a mezőbándi lelet alapján sikerült némi következtetéseket 

levonni a rongálásukat illetően: több száz töredékes darabot deponálnak, vagy penge végi 

vagy penge közepi részeket. Sok példányt hajlítással rongálnak, vagy tesznek 

használhatatlanná. Három típusú hajlítás különíthető 

el: a/ kettőbe hajlítás (148. Tábla/330, 332, 334), b/ 

több mint kétszeri hajlítás (151. Tábla/365, 370, 373-

376; 153. Tábla/390-399) és c/ teljesen felcsavart 

darabok (151. Tábla/366, 371; 162. Tábla/506-507, 

509-510).  

 A sarlók és fűrészek töredezésénél 

mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy az egyedüli 

két pengés/lemezes tárgy, amelyek rongálását a 

hajlítással is befejezhetik és nem feltétlenül 

folyamodnak a hajlítást automatikusan követő 

töréshez. Mindkét típus esetében találunk több ép, törés nélküli példányt, amelyeket 

mindössze hajlítják, ezáltal kiiktatva természetes rendeltetésüket (5.2. Ábra és 5.3. Ábra). 

 A fegyverek mindkét korszakban másodlagos szerepet játszanak, annak ellenére, hogy 

a BzD az ékszerek kategóriáját csupán a karperecek képviselik. Ezzel magyarázható, hogy 

aránylag alacsony számuk ellenére tipológiailag változatosabbak, mint az első periódus 

ékszerei. Legnagyobb számban a harci fokosok jelentkeznek (tüskés korongos csákányok és 

taréjos csákányok), de nem elhanyagolható mennyiségben főleg lándzsahegyek, kardok és 

tőrök is napvilágot láttak. A BzD keltezhető fokosok töredezése mindenekelőtt a nyelező 

részre összpontosít, ahol vagy a nyéltokból törnek ki kisebb vagy nagyobb darabot, vagy 

mindössze a nyél része marad meg, penge és fok nélkül (27. Tábla/9; 36. Tábla/8). Gyakori 

ugyanakkor a penge vagy a fok/taréj felváltott eltávolítása, a nyéllyuk érintetlen 

megtartásával, ezzel a tárgyat egyik alapvető funkciójától vonva meg (13. Tábla/15; 27. 

Tábla/8). Főleg a többszörösen töredezett példányok esetében feltételezhető egy előre 

kitervelt és szándékos rongálási szándék, mivel a fegyverek kategóriájában talán jobban, mint 

5.3. Ábra. A fűrészek töredezési típusai. 
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más tárgycsoport esetében sokkal intenzívebb használatot feltételezhetünk, ezáltal a töredezés 

könnyebben bekövetkezhet normál használat közben is.  

 A HaA korszakban a fokosok teret veszítenek a lándzsák és a kardok rovására. A 

kevesebb darabszám ellenére is a töredezés hasonló jellegzetességeket mutat, mindössze a 

hajlítási szándék nyilvánvalóbb. Ugyanakkor csupán egy darab említhető meg ebből a 

periódusból, amely egy penge közepi töredéket képvisel, a nyéllyukat és az élet is 

eltávolították (195. Tábla/19). Mindkét korszakra érvényes viszont, hogy a töredékek 

összeilleszthetősége nagyon ritka, a több mint 20 töredék között alig találni két darabot, 

amely egymás közvetlen közeléből való (195. Tábla/20). Gyakran mindössze a pengét 

deponálják, vagy éppen ennek hiányában a tárgy felső fele marad meg, a nyéllyukkal és a 

korongos tüskével (5.4. Ábra). 

 

 

A BzD korszak lándzsahegyein nehéz egyértelmű szándékos töredezést megnevezni. 

Többnyire természetes, de intenzív használat nyomait véljük felfedezni, amely főleg a tárgy 

aktív zónáját érinti. Alacsony számuk 

miatt nem is támaszkodhatunk változatos 

példákra. Bizonyos esetekben szinte 

azonos nyomokat figyelhetünk meg, mint 

a felőri és a kisrebrai I kincsegyüttesek 

lándzsáinál. Többnyire ép tárgyakként 

jelentkeznek, azonban mindkettő 

pengéjének alsó harmada töredékes. 

Mindkettő használt tárgy, újraélezés vagy 

intenzív használat nyomait viselik (15. 

5.4. Ábra. A harci fokosok töredezési típusai. 

5.5. Ábra. A lándzsák töredezési típusai. 
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Tábla/9; 26. Tábla/6). Nagyon hasonló a mócsi lándzsa is, amelyen a penge egyik éle 

túlzottan csorbázott, feltehetően normál használat következtében, ugyanakkor a nyéllyukat 

merevítő bordán több ütés nyom figyelhető meg (34. Tábla/1). Mindhárom példa esetében 

kizárható a szándékos rongálás gyakorlata, mivel nem hordoznak magukon olyan jellegű 

nyomokat, amelyeket ne lehetett volna természetes, de intenzív, használat következtében is 

létrehozni. Mindössze a páncélcsehi töredék sorolható a szándékos rongálás kategóriájába, 

mivel csak a nyéllyuk alsó harmada maradt meg, a penge nagy része teljesen hiányzik (36. 

Tábla/7).  

A következő korszak lándzsahegyei sokkal látványosabb töredezést mutatnak. Mivel 

nagyobb számban is jelentkeznek a szándékos rongálás nyomai tisztábban körvonalazhatóak, 

annak ellenére, hogy a töredezés arányai megmaradnak (2/3 ép, 1/3 töredékes). Többnyire az 

aktív zónát töredezik váltakozó nagyságban és kivitelezésben (45. Tábla/50; 61. Tábla/B1-4; 

92. Tábla/19; 216. Tábla/31). Pontos törvényszerűséget nem lehet felállítani, mert a penge 

minden részét megtaláljuk, de a nyéllyuk töredék 

szórványos előfordulása ritkának nevezhető (45. 

Tábla/46; 92. Tábla/20-21). Rendszerint a pengéből 

is meghagynak egy kisebb vagy nagyobb részt. A 

már említett használati és ütés nyomok e 

példányokon is jelen vannak.  

Számarányaikat vizsgálva a kardokat a BzD 

a harci fokosok, a HaA a lándzsahegyek szorítják 

másodlagos helyre. Az első korszakban számuk 

rendkívülien alacsony, viszont mindenképpen 

figyelemre méltó, hogy a HaA keltezhető 32 kard 

közül mindegyik töredékes vagy bizonyos 

mértékben rongált. A leginkább érintett részek a 

penge és a markolat (61. Tábla/A1-10; 82. Tábla/20-

21; 91. Tábla/14-17; 196. 21-22). Akárcsak a sarlók 

esetében itt is megállapítható, hogy a tárgy teljes 

részét rongálják, és nem nevezhető meg egy olyan 

szegmens sem amelyet mellőznének. A 

lándzsahegyekkel összehasonlítva viszont 

egyértelműen kimutatható a szándékos beavatkozás 
5.6. Ábra. A kardok töredezési típusai. 
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jelenléte, mivel a legtöbb esetben nemcsak rongálásról, hanem teljes feldaraboltságról, teljes 

megsemmisítésről tanúskodnak. A néhány centiméteres nagyságra felaprózott kardpengét 

egyértelműen eredeti és elsődleges szerepétől fosztották meg. Jóformán nem is találni 

rongálás típusú töredezést, majdnem minden egyes darab a törés vagy a megsemmisítés 

típusba sorolható. Mivel pengés tárggyal állunk szemben a hajlítás, mint töredezési módszer 

rendkívülien gyakori, azonban meg kell különböztetni a sarlók és fűrészek hajlításától, mivel 

itt a hajlítás egy módszer és nem egy végső cél vagy állapot, mint az említett típusok 

esetében. A kardok töredezésénél egy nagyon szép példát említhetünk meg a marosfelfalui 

leletegyüttesből. Látszólag egy kardmarkolat és egy markolat közeli penge töredékkel állunk 

szemben. A kettő összeillesztése után a hajlítási szándék teljes szépségében elénk tárul: 

bizonyára a penge alsó részének eltávolítása után a megmaradt markolati részt szerették volna 

hajlítani. A tárgyat felében hajlítják, és jól átható, hogy az első szegecslyuk törése után is 

tovább feszítik a tárgyat. A cél a töredék teljes meghajlítása volt (82. Tábla/19a-b). Egy 

szinte tökéletes analógiával a nagysinki depóban találkozunk, ahol egy borotván nagyon 

hasonló módszerrel járnak el (204. Tábla/24).  

Az ékszerek kategóriájából mindössze a kar és lábperecek típusára térnénk ki kissé 

részletesebben, mivel teljesen dominálják ezt a tárgycsoportot. BzC-D hagyományok 

átmentésének lehetünk tanúi, és a HaA korszak megnövekedett ékszerszámának ellenére is, a 

karperecek vezető helyet foglalnak el. Hasonló számarányban fordulnak elő az áttört szív 

alakú csüngők és a spirálgörgők, azonban ez utóbbiak mindössze a kolozsgyulai 

leletegyüttesnek köszönhetik magas számukat. Ennek ellenére nem elhanyagolható számban 

láttak napvilágot fibulák, karikák és övek. A töredezés következtében a kar és lábperecek 

különböző formájú bronz huzalokká és rudakká egyszerűsödnek le, teljesen elvesztve addig 

betöltött szerepüket (177. Tábla/64-65; 216. Tábla/20-22; 221. Tábla/67). A hajlítás, mint a 

törést kivitelező módszer is jelen van, de több tárgy esetében egy éles pengéjű vagy egy 

tompa élű tárgy felhasználása is kimutatható. Az 

alsóbogáti depóban mindkét eljárásra példa áll 

rendelkezésünkre: egy karperecet átmetszetében, ütéssel, 

egy tompa élű tárggyal gyengítettek, amit követően 

bizonyára többszörös és ismételt hajlítással törtek el (40. 

Tábla/2), a másikon pedig egy éles tárgy nyomai 

láthatóak. Ezen a példán jól kivehető, hogy a vágás és hajlítás sorrendje nem volt feltétlenül 

mindig ugyanaz, hiszen a karperec egyik vége alatt is látható egy véső nyom, amit feltehetően 

a hajlítás előtt vittek véghez (40. Tábla/3). 

5.7. Ábra. A karperecek töredezési 

típusai. 
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A fibulákat is nagyon gyakran rongálják és töredezik. Legtöbbször a fibulák 

korongjait vágják vagy törik le, olykor teljesen felcsavarják vagy minden elgondolás nélkül 

teszik használhatatlanná (86. Tábla/65-67, 69). Az ékszerek töredezésének drasztikusnak 

látszó kivitelezése, főleg a nagyon specifikus és szűk használhatóságuk miatt, a rongálás 

törvényszerűségeinek hiánya, sokkal jobban emlékeztet a bronz vagy hulladék nyersanyagra, 

mint más tárgytípus töredezése. Ha egy ékszer elveszti eredeti rendeltetését huzal, lemez 

vagy bronzrúddá alakul át (5.7. Ábra).  

 A fentiekben bemutatott általános töredezési gyakorlatok alapján a kincsleletek 

nagysága és a bennük található töredékes tárgyak viszonya nem meglepő. A BzC-D 

periódusban nem lehet kimutatni egy közvetlen kapcsolatot a depó nagysága és a rongálás 

intenzitása között. A többnyire kisméretű leletegyüttesekben váltakozó mennyiségben 

helyeznek el sérült tárgyakat, ez is jelezve, hogy a korszakban a töredezés a deponálási 

gyakorlat egyik másodlagos tényezője volt. Egy esetben sem sikerült kizárólagosan 

töredékekből álló leletegyüttest megnevezni.  

 

 A HaA fázisban a helyzet megváltozik, ugyanis a rongált állapotú tárgyak számaránya 

egyenesen arányos a kincsleletek nagyságával. A töredékek az új fejlődési periódus egyik 

alapvető tulajdonságát tükrözik, mivel a korszakot a depónkénti megnövekedett példányszám 

mellett mindenképpen a rongálás intenzitása is jellemzi. A kisméretű leletegyüttesek esetében 

a töredezés változó arányokat mutat, azonban a közepes és a nagyméretű depóknál az említett 

tendencia jól körvonalazható. Legtöbb esetben a sérült darabok számaránya az 50% vagy e 

fölött mozog. Két bronzkincs zárható ki ebből a törvényszerűségből: a homoródalmási I és a 

kolozsgyulai együttes. Az első a barlangi deponálás miatt több mint valószínű, hogy eltérő 
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normáknak volt alávetve, míg a második a Körösök-vidéki Árpádi típusú depó típusba 

sorolható, amelyeknek összetétele és elrejtési szokásai más törvényszerűségek szerint 

működtek, mint a közép-erdélyiek. Ebben a korszakban sem jelentkezik egy kincslelet sem, 

amelyet teljesen töredékes példányokból állítottak volna össze. 

 A leletegyüttesek súlya és a töredezés viszonyának vizsgálata rendkívül ingatag 

talajon mozog. Ahogy a fejezet kutatástörténetéből is kiderült ennek a két tényezőnek az 

ötvözéséből született meg a premonetáris elmélet. Azonban úgy európai viszonylatban, mint 

a hazai példák alapján konkrét és egyértelmű választ nagyon nehéz, olykor lehetetlen 

megfogalmazni. Sok esetben, helytelenül, a kincsleletek súlyát a súlyrendszerek létezésével 

magyarázzák, habár a leletegyüttesek összsúlya valamint tárgytípusainak és 

tárgykategóriáinak súlya kéne utaljon e rendszerekre. Románia és egyben Közép-Erdély 

esetében az ilyen jellegű törekvést nagymértékben megnehezíti a leletegyüttesek alacsony 

feldolgozottsági szintje, a sok esetben mára hiányzó vagy teljesen eltűnt leletek sokasága. 

Emiatt általános és átfogó érvényű következtetéseket nehéz megfogalmazni akár egy szűk 

területre is. 

 

 A 4. közép-erdélyi deponálás értelmezése c. fejezetben felhívtam már a figyelmet a 

súlyra vonatkozó adatok hiányosságaira. Ebből kiindulva véleményem szerint megfelelőbb 

lenne a közeljövőben előkerülő vagy újraértelmezett kincsleletek minél pontosabb 

feldolgozása, szerkezetük részletes elemzése, töredezésükre, használati nyomaikra és 

súlyúkra vonatkozó adatok kimerítő rögzítése, akárcsak a bányabükki II (Vâlcele II), 

bethlenkörtvélyesi (Perișor), dipsei (Dipșa), küküllővári (Cetatea de Baltă), nagysinki 

(Cincu), nádaspapfalvi (Popești), tótszállási (Brâglez), gallospetri (Galloșpetru), izakonyhai 
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(Bogdan Vodă), árpádi (Arpășel), lacházi (Lăschia),
1413

 közepes és nagy depók esetében. 

Csakis így lehetünk biztosak szerkezetük és súlyúk teljességében. Így mindenekelőtt egyedi 

és helyi jellegzetességekkel fogunk szemben állni, amelyek mindenképp a közeljövőben egy 

megfelelő, jól dokumentált adatbázis alapjait biztosítják majd. Ahogy a dipsei depó esetében 

is kiderült, a súlyra vonatkozó adatok helytelenek, ezért a múlt század közepén közölt súlyra 

vonatkozó információk hitelességét is meg kell kérdőjelezni.
1414

 A hiányzó vagy mára eltűnt 

kincsek esetében több mint valószínű, hogy pontos kép nem fog kialakulni, emiatt bármilyen 

jellegű megközelítés a bizonytalanság határát fogja súrolni.  

Többször felmerült a szakirodalomban a tiszta leletegyüttesek és a töredezésük közti 

viszony. Az európai szakirodalomban ismételten sikerült kimutatni, hogy a kizárólagosan egy 

tárgytípusból álló, vagy akár az egyoldalú kincsleletek töredezési intenzitása sokkal 

alacsonyabb az összetett szerkezetű vagy nagyméretű depókkal szemben.
1415

 Az előző 

fejezetben felvázoltak alapján láthattuk, hogy a figyelemmel követett régióban az ilyen 

jellegű leletek száma alacsony, ugyanakkor szervesen illeszkednek a korszak tágabb területi 

deponálási szokásaihoz.
1416

 

A legnagyobb számban jelentkező tiszta kampós markolatú sarlós kincsek közül 

mindössze a keresztényfalvi depó tartalmaz 12 ép sarlót. Az együtteseket alkotó alacsony 

példányszám miatt a töredezésre utaló százalékarányok kimutatása nem mérvadóak. Az imént 

említett depót leszámítva egyikben sem haladják meg a 4 példányszámot, ugyanakkor a 

töredékes darabok leletegyüttesként 1-2 példány között mozognak.  

A sarlós depókon kívül mindössze a 2 kar és lábpereces, HaA keltezhető 

homoródalmási II és alsóbogáti leletegyüttest, valamint a marosszentgyörgyit, mint az 

egyedüli tiszta fegyver együttest említhetjük meg. A két tiszta karpereces depóban 

egyértelműen dominálnak az ép darabok, annak ellenére, hogy a Kolozs megyei kincsben két 

lábperec töredéket is megtalálunk. Ki kell hangsúlyoznunk azonban, hogy a lelet zártsága 

kérdéses, a szakirodalomban fellelhető információk alapján szerkezete bizonytalan. A 6 BzC 

fázisra datált harci fokos majdnem tökéletes állapotú, és szervesen illeszkednek a korszak 

deponálási és egyben rongálási szokásaihoz.  

                                                 
1413

 Soroceanu 1981 (Bányabükk II), Soroceanu, Retegan 1981 (Bethlenkörtvélyes), Ciugudean et al. 2006a 

(Dipse), Rezi 2009b (Küküllővár), Soroceanu 1996 (Nagysink), Kacsó 1995b (Nádaspapfalva), Bejinariu 2007 

(Brâglez), Chidioșan, Soroceanu 1995 (Gallospetri), Motzoi-Chicideanu, Iuga 1995 (Izakonyha), Kacsó 1995a 

(Árpádi), Kacsó 1995c (Lacháza). 
1414

 Ciugudean et al. 2006a, 45. 
1415

 Hansen 1994, 210-211; Maraszek 1998, 83-85; Maraszek 2000, 215; Nebelsick 2000, 167; Maraszek 2006, 

158-175. 
1416

 Lásd a 14 tiszta kampós markolatú sarlót Románia területén, amelyből 5 Közép-Erdélyben került elő. Ezt 

illetően Lásd Rezi 2009a, 261-265. 
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A tiszta leletegyüttesek alacsony száma miatt nehéz és szinte lehetetlen általános 

érvényű következtetéseket levonni töredezésüket illetően. Ennek ellenére megállapítható, 

hogy az ép tárgyak túlsúlyban vannak, három esetben jelentkeznek a teljesen ép kincsek is, 

azonban a töredezés, ha kisebb mértékben is, de jelen van.  

Akárcsak a súlyarányok elemzésénél a használati nyomok és ezt kiegészítően a 

töredezésre felhasznált eszközök megnevezése több akadályba ütközik. Nem sikerült az 

összes tárgyat részletesen megvizsgálni, ugyanakkor a szakirodalomban már leközölt kincsek 

esetében ritkán történik említés a gyártási, megmunkálási vagy töredezési folyamatokról. Egy 

hazai tanulmány sem látott napvilágot, amely kizárólagosan ezzel foglalkozna. 

Szabó G. megmunkálási és technológiai felosztásából kiindulva,
1417

 a vizsgált 

tárgyakon két alapvető beavatkozást sikerült elkülöníteni, amelyek töréshez vezethettek: 

egyenes vonalú, ”V” keresztmetszetű bemélyedések éles, határozott peremmel, illetve ovális, 

kerek lencse alakú bemélyedések, melyeknek mérete, sűrűsége és formája változó. Formája 

alapján az első nyom tisztán a vésőkre utal. Néhány tárgyat csak az egyik oldalán vágták be 

vésővel, így a kigyengített anyagot törésig hajlítgatták (16. Tábla/14; 76. Tábla/2; 194. 

Tábla/6). Megfigyelhető az olyan eljárás is, amikor két-három véső nyom sorakozik fel 

egymás mellett (34. Tábla/1; 40. Tábla/3). A második, lencseszerűen bemélyedő nyomok 

egyértelműen tompa fémmegmunkáló szerszámra utalnak, azaz tokos kalapácsokra. A 

nyomok nagysága, mélysége nem a szerszám méretétől, sokkal inkább az ütés erősségétől és 

sűrűségétől függ. Természetesen, hogy az él közelében található nyomok a tárgyak ismételt 

élezésével hozhatók kapcsolatba, azonban a fentiekben bemutatott példák alapján ugyanezt a 

módszert alkalmazták a tárgy merevítő részeinek a gyengítésére, amit a hajlítás és törés 

követett (9. Tábla/4; 25. Tábla/5; 34. Tábla/9; 40. Tábla/2; 43. Tábla/12). Feltételezhetjük, 

hogy az olykor extrém hajlítási folyamat „teljes” kivitelezésére is használhattak tompa 

kalapács ütéseket, amikor a kézi erő már nem volt képes nagyobb erőkifejtésre. 

 

Mint minden régészeti folyamatban, a bronzkincsek töredezésének vizsgálatakor is 

objektív megközelítésre van szükségünk. Főleg érvényes ez a rongálás intenzitásának a 

meghatározásában. Azonban sok esetben és olykor nagymértékben ezt a szemlélődést 

befolyásolja a szubjektív értékrend, mivel a tárgyakon észlelhető és kimutatható erőszak 

kivitelezésének mikéntsége és erőssége személyenként változik. Emiatt próbáltam kerülni a 

                                                 
1417

 Szabó 1993, 190-203. 
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használati nyomok és a szándékos rongálás szembesítését, mivel megkülönböztetésük nagyon 

sok esetben kérdéses, hiszen legtöbbször lehetetlen a véletlent a szándékosságtól elválasztani.  

 

 

A bemutatott példák alapján egyértelműen kiderült, hogy a sérült darabok legtöbb 

esetben megfontolt és szándékos eljárások következtében jöttek létre, amelyeknek pontos és 

céltudatos rendeltetésükre nagyon nehéz kielégítő magyarázatot adni. A három 

megkülönböztetett alapvető töredezési típus közül mindenekelőtt a rongálás és a 

megsemmisítés támasztja alá az előre kitervelt rongálást. Az első esetében megállapítható, 

hogy a természetes használattól megkülönböztetett rongálások tisztán fejezik ki a tárgy testén 

végbement sérülés olykor teljes folyamatát. Sokszor éles és tompa élű balták és vésők 

felhasználása is egyértelmű. A hajlítás a HaA korszak egyik jellegzetes töredezési eljárása, 

azonban meg kell különböztetni a törésig végrehajtott hajlítástól. Különböző típusokon 

alkalmazzák, főleg pengés tárgyakon, azonban mindössze a sarlók és a fűrészek esetében 

találunk erőszakos, a törés pillanata előtti, olykor extrém hajlítást. A hajlítás közben 

bekövetkezett rongálást a törés kategóriába soroltam. Mindenképp a hajlítás a szándékos 

beavatkozás egyik nagyon jó példája, mivel sok értelme nincs, ugyanakkor több példa 

5.8. Ábra. A töredezési típusok intenzitásának időbeni változása. 
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mutatja, hogy hétköznapi használattal ilyen jellegű sérülést nem lehet végrehajtani. A 

megsemmisítés a törésnek a fokozott és túlzott folytatása. A tárgyat legtöbb esetben a 

felismerhetetlenségig aprítják, teljesen elveszítve tipológiai jellegzetességeit. A szándékosság 

egyértelmű, a túlzott erőszak és erőkifejtés úgyszintén.  

A felső képen is láthatjuk, hogy a különböző töredezések eltérő intenzitással 

fordulnak elő az elemzett két korszakban (5.8. Ára). Nemcsak a tárgyak és töredékek 

depónkénti számarányai változnak, hanem a HaA a rongálás intenzitása, sokszínűsége és az 

erőszak közkedvelt használata jól körvonalazódik. A teljes megsemmisítés iránti érdeklődés 

megnő, mondhatni egy tárgytípust sem kerülnek el. A BzC-D fázisokban is jelentkeznek 

kisméretű, sérült példányok, azonban a HaA hasonló „gondoskodás”, céltudatosság és 

egyértelmű rongálási gyakorlat nagyon ritkán mutatható ki. 

A töredezés egyik további mindmáig tisztázatlan problematikája a tárgyak 

összeilleszthetősége. A töredékek túlnyomó többségének hiányzik a hozzáillő párja, vagy a 

sérült tárgynak hiányzik a letörött darabja. Számtalan elmélettel magyarázható ez a jelenség: 

a hiányzó példányok újraöntéskor semmisültek meg, hosszú időn keresztül gyűjtötték és 

folyamatosan vettek és tettek hozzá újabb darabokat akár fémművességi akár premonetáris 

megfontolásból, nagy távolságokon szállították őket, a lelőhelyről eltávolították, két személy 

vagy közösség osztotta szét maga/maguk között a töredékeket, vagy éppen egy beavatott 

egyén tartotta és őrizte a másik darabot, stb. Mindenképpen a töredezésre kidolgozott 

elmélethez igazodik a hiányzó darabok magyarázata is. Egy szinte megvalósíthatatlan 

célkitűzés lenne a jövőre nézve, de kimagaslóan hiánypótló, a különböző depók sérült 

darabjainak összeilleszthetőségének vizsgálata. Ehhez hasonló kezdeményezés nem látott 

még napvilágot. Véleményem, hogy egy ilyen jellegű megközelítés több adattal szolgálhat a 

töredékek felhasználását, mozgását és deponálását illetően.  

A feltüntetett elméletek közül a premonetáris megközelítést támasztották alá a legtöbb 

bizonyítékkal és a legnagyobb viszonyítási adatbázissal. Ugyanakkor a nagy területeket 

átfogó, gyakran változó, töredezést is jól lehet vele magyarázni. A sérült darabok párjának 

hiánya alátámaszthatja a folytonos használatot, mint fizetőeszköz, hiszen ismételten 

hozzányúlhattak, tehettek és vehettek ki a leletegyüttesből. Részben elfogadható H. 

Ciugudean véleménye is, miszerint a töredékek hívatása egy minél tágabb súlyspektrum 

létrehozása volt, amelyeket csoportosítani, akár egy nagyobb tárgyhoz vagy tárgyakhoz 

„mellékelni” lehetett, egy bizonyos súly vagy egység elérése érdekében. Azonban ha 

elfogadjuk a premonetáris elméletet, néhány kérdésre nehéz választ adnunk: ha a rongálásnak 

premonetáris jellege van, akkor miért jelentkezik olyan sok tárgy, amelyen a töredezés nincs 
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végrehajtva (rongálás típusú töredezés)? Ha premonetáris jellege van a töredezésnek, akkor 

nagyon sok esetben miért nem épül be a rendszerbe a bronzkincs összes tárgya, csak 

mindössze egy jó néhány? Ha premonetáris jellege van a töredezésnek, akkor miért változik 

arányosan a tárgytípusok és kategóriák sérülési aránya? Ha minden töredéknek jól 

meghatározott szerepe volt egy súlyrendszerbe, akkor miért részesítenek előnybe csak 

bizonyos típusokat? Mert, ha a bronzkori társadalmak, közösségek nem lettek volna képesek 

jól meghatározott tárgyakat létrehozni, amelyeket csakis a csere, a kereskedelem és a 

súlyrendszerek körforgásában használtak volna, miért tettek volna különbséget töredék és 

töredék között. Jogosak Ch. Huth kérdései is: mekkora szigorúság alapján határozzuk meg a 

pénz értékét? Mit nevezünk minőségi anyagnak? Miért keresünk standardizált 

csereeszközöket? Miért éppen a vaskor elején, a bronz elterjedésével válna a bronz 

csereeszközzé? 

A premonetáris elmélet cáfolásaként kell megemlítenünk a romániai példákat is, ahol 

a konkrét viszonyítási alap rendkívül alacsony, mivel a depó összes tárgyát soha nem lehet 

beépíteni egy súlyrendszerbe. Példaként a dipsei depóból a sarlók kevéssel több mint 50%-a 

illeszthető be a súlyrendszerbe, mindössze 4 tokos füles balta töredék súlya közelíti meg 

valamelyik sarló súlyegységét, ugyanakkor a rögök közül mindössze 5 darab sorolható a 12-

13 g-os korlátok közé (264-ből), mindez egy 611 tárgyat számláló kincsből.  A kudzsiri lelet 

24 aranykarikát tartalmaz, ebből 8 ép, és a megmaradt 16 töredék véleményem szerint nem 

elegendő egy elmélet alátámasztására. A nagyobb méretű tótszállási, izakonyhai, gallospetri 

és străoși-i leletegyüttesekben mindössze kisebb vagy nagyobb súlycsoportokat 

különböztetnek meg, és hiányzik az elfogadott késő bronzkori súlyrendszerekhez való 

viszonyítás. S. Hansen véleményét elfogadva megállapítható, hogy a sarlók esetében szinte 

nem létezik súly szerinti csoportosulás 50 g alatt. Bármilyen grafikonban találhatunk 

csúcsértékeket, azonban legtöbbször ezek nem mérvadóak.  

A kutatott területről a mezőbándi együttes szolgáltatja a legnagyobb viszonyítási 

adatbázist. Legszámosabb tárgykategória a nyersanyag, amelyben az öntőlepények 1349 

példányban kerültek elő. Ha a súlyra vonatkozó adatokat összesítjük, egyértelműen 

körvonalazható, hogy a különböző súlyrendszerek alapján történő rendszerezés nem állja meg 

a helyét (5.5. Grafikon). A legsúlyosabb lepény 1441 g-ot, a legkisebb 1,1 g-ot nyom, a 

köztük levő tárgyak szinte 0,1-0,2 g-os eltérésekkel követik egymást. Ebből adódóan merjük 

állítani, hogy Közép-Erdélyre vonatkozóan a töredékes tárgyak alapján történő 

súlyrendszerek kimutatása nem szolgálhat konkrét eredményekkel. 
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A töredezés magyarázatában alaposabb és megfontoltabb megközelítés volna a 

bronzkincs leletkörülményeinek, morfológiájának és szerkezetének a minél pontosabb 

vizsgálata, és csak ezt követően rávetíteni a súlyarányokat a leletegyüttes tárgyaira vagy 

egészére. Csakis a súly alapján történő depócsoportosítás és kategorizálás véleményem 

szerint nem helyénvaló, addig a pontig, amíg nem sikerül tisztázni a töredékek súlyértékének 

kielégítő magyarázatát. 

Nagyon kevés adattal rendelkezünk a bronzkincsekben szereplő tárgyakon 

megfigyelhető használati nyomokról, illetve a természetes használat által bekövetkezett 

töredezések megkülönböztetéséről a szándékos töredezéstől. Erre nézve is mindenekelőtt egy 

jól körvonalazott és céltudatos vizsgálat biztos, hogy jól megalapozott következtetéseket 

szolgáltatna. Például a Temze menti leletegyüttesek alapján sikerült kimutatni, hogy nem 

létezik közvetlen kapcsolat a korábbi intenzív használat és az intenzív rongálás között. A 

töredezési folyamatban ezért egyenrangú szerep jutott egy használt vagy újonnan öntött 

tárgynak.  

Ugyanakkor úgy a nagy öntőműhely depóknak nevezett együttesekben, mint a kisebb 

méretű kincsekben is, a fémművességre utaló eszközök teljes hiánya, vagy rendkívüli 

alulreprezentáltsága mutatható ki. Az első depó típus esetében joggal tehetjük fel a kérdést, 

hogy ha nagy mennyiségben van jelen a nyersanyag, miért nincs jelen a megmunkáló eszköz 

is? Hasonló a helyzet a rongálás vizsgálatában is, hiszen a töredezési folyamatban használt 

eszközökről csakis kizárólagosan a tárgyakon fellelhető nyomokból tudunk következtetni. Az 

éles és tompa élű véső vagy balta használata egyértelmű, azonban sok rongálás rendkívülien 

nagyméretű erőfeszítést követelt meg, amelyek pontos kivitelezését csak találgatni tudjuk.
1418

 

                                                 
1418

 A mezőbándi bronzövek alapján megkísérelt ötvös készlet rekonstruálását illetően lásd Rezi 2013. 
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Ezért fogadhatjuk el több nyugat és észak európai kutató véleményét miszerint nem csak a 

bronzöntés tudása és „művészete” volt zárolva, hanem maga a töredezés is jól körülhatárolt 

és szabályozott keretek között működött, és csakis avatott személyek, akár a bronzöntő 

mester is, hajthatták végre. 

Végezetül megállapíthatjuk, hogy a depó helye és a deponálás „minősége”, akár a 

szerkezetét akár a tárgyak állapotát tekintve, különleges, jól meghatározott és tárolt ismeretek 

alapján valósult meg. A fenti vizsgálat kimutatta, hogy a rongálás elsődleges célja 

mindenekelőtt a tárgy hétköznapi vagy akár szimbolikus rendeltetését megszüntetni, ezáltal 

pedig meggátolni bárkit, hogy visszaszerezze és tovább használja. A kutatástörténetben 

felvázolt négy alapvető elmélet bármelyike ellen hozhatunk számos cáfolatot, azonban a 

szándékos, sokszor erőszakos és olykor értelmetlen töredezés egyértelmű. Az öntecsek 

létezése, mint a premonetáris rendszer alapelemei, véleményem szerint helyénvaló, azonban 

az összes sérült példány bevonása egy hasonló elméletbe felületesnek és elhamarkodottnak 

tűnik. Sem az öntőműhely utánpótlás sem a szövetségi rendeltetés nem magyarázható az 

irgalmatlan mennyiségű anyaggal. A bronztárgyak elrejtésének gyakorlatát az elmúlt 

évtizedekben rituális okokkal magyarázzák, emiatt nem látom akadályát, hogy a töredezési 

folyamat ne épülne be szervesen az általános hely-szerkezet-állapot késő bronzkori 

deponálási gyakorlatokba.  
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6. A SZÓRVÁNYLELETEK ÉS SÍR MELLÉKLETEK JELENTŐSÉGE, 

ELŐFORDULÁSA 

 

6.1. Szórványleletek  

 Még az elején ki kell hangsúlyoznunk, hogy a szórványleltek esetében nagyon nehéz 

meghatározni a tárgy forrásértékét. Véletlenszerűen megtalált szórványokról utólagosan 

aligha tudhatunk meg valamit. Legtöbbször a pontos lelőhely ismeretlen, ebből kifolyólag 

már nem tudjuk meghatározni, hogy településről, sírból, szétszórt depóból származik-e, vagy 

éppen szórvány deponálással állunk szembe.
1419

 A szakirodalom pontatlansága sem segít 

ezeknek a határoknak a kiküszöbölésében. Ebből kifolyólag a közép-erdélyi szórványok 

vizsgálata csakis egy általános és hozzávetőleges képet adhat a régió fémdeponálásáról. 

Jelentősége és helye a sírok és a kincsleletek vizsgálata mellett körvonalazható. 

 Mivel nem képezi a jelen dolgozat központi témakörét, a szórványleletek 

tulajdonképpeni vizsgálata (fotó, rajz, részletes felületi megfigyelések, súly, stb.) nem 

valósult meg. Ezért a Közép-Erdélyben előkerült és a figyelemmel követett kronológiai 

korszakokra összpontosítva (BzC-BzD-HaA), az összes szórványlelet katalogizálása a 

szakirodalom alapján történt meg. A tárgyak kimondott vizsgálata nélkül, azonban rendkívül 

sok és szinte áthághatatlan akadályokba ütköztem. Akárcsak a kincsleletek esetében a 

szórványosan előkerült bronztárgyak lelőhelyeire, leletkörülményeire, töredezéseire és a 

felületi beavatkozásokra vonatkozó adatok és megfigyelések rendkívül fontosak. Azonban a 

deponálás pontos megértése céljából, az imént felsorolt információk teljes mértékben 

hiányoznak a szakmunkákból. Egy elgördíthetetlen akadályt jelentett a szakirodalom 

leellenőrizhetetlensége, ugyanis a korábbi munkákban is hasonló hiányosságok jelentkeznek. 

Ez a felületesség nemcsak a szórványleletekhez köthető, mint egy különálló régészeti 

hagyaték, hanem olykor területi és időbeni korlátokat lehet kimutatni a régészeti 

irodalomban. Figyelemre méltó, hogy a 19. század végén és a 20. század elején igen értékes 

és részletes munkákra alapozhatunk a szórványleleteket illetően. Legtöbbször az erdélyi-

magyar régészeti iskola képviselői gyakran részletbe menő, olykor mai követelményeknek 

megfelelő tanulmányokat, katalógusokat tudhatnak magukénak, amelyek majdnem minden 

esetben az elkövetkező korszakok adatbázisaiként szolgáltak. Itt kell megemlítenünk Orosz 

E.,
1420

 Téglás G.,
1421

 Téglás I.,
1422

 Pósta Béla,
1423

 Temesváry J.,
1424

 Primics Gy.,
1425

 Hoernes 

                                                 
1419

 Hansen 2002, 95. Lásd a korábbi szakirodalmat is a különleges lelőhelyek szórvány deponálását illetően is. 
1420

 Orosz 1906, 368-375; Orosz 1908, 172-179. 
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M.
1426

 és Zoltai L.,
1427

 valamint Hampel J.,
1428

 C. Goos,
1429

 F. Müller,
1430

 J. F. Neigebaur,
1431

 

J. Teutsch,
1432

 I. Marțian,
1433

 G. Tocilescu
1434

 neveit, akiknek akkori tudományos 

tevékenységét és hozzájárulását nagyon sok esetben a mai napig nem sikerült nemcsak elérni, 

hanem lemásolni sem. 

 Ezen munkák jelentőségétől eltekintve ki kell hangsúlyoznunk, hogy a század eleji 

magyar szakirodalom és egyben nyelvezet esetében sokszor nehéz meghatározni, hogy 

pontosan milyen tárgyra vonatkozik: például gyakran a „bronzbalta” kifejezés bronz fokosra, 

bronz csákányra, bronz tokos baltára vagy éppen bronz tokos vésőre is vonatkozhat. 

Úgyszintén a „véső” egyszerű vagy tokos vésőt is fedhet. Hasonló akadályba ütközünk a 

későbbi román szakirodalom esetében is, amelyben gyakran egy tárgy megnevezése több 

típusra is vonatkozhat. 

 A 20. század második felében megjelent munkák közül, amelyek felhasználják, 

katalogizálják és értelmezik a szórványosan előkerült leleteket, mindenekelőtt kiemelném a 

Romániára vonatkozó PBF (Prähistoriches Bronzefunde) köteteket.
1435

 Nélkülözhetetlenek 

voltak a kisebb és nagyobb terjedelmű tanulmányok, amelyek kizárólagosan egy bizonyos 

típust elemeznek,
1436

 vagy az olyan munkák, amelyek területre vagy éppen múzeumi 

gyűjteményre leszűkítve taglalják a szórványokat.
1437

  

 A különböző magángyűjteményekben
1438

 vagy iskola gyűjteményekben
1439

 őrzött 

tárgyakat, amelyek mára eltűntek vagy állami múzeumi gyűjteményekbe olvadtak be, csak 

                                                                                                                                                        
1421

 Téglás 1887a, 55-87; Téglás 1887b, 181-204; Téglás 1887c, 299-312; Téglás 1888, 67-74; Téglás 1892, 

403-410. 
1422

 Téglás 1914, 56-58. 
1423

 Pósta 1903. 
1424

 Temesváry 1897, 433-435. 
1425

 Primics 1889, 169-171. 
1426

 Hoernes 1904, 204-211. 
1427

 Zoltai 1915, 115-134. 
1428

 Hampel 1886a; Hampel 1892; Hampel 1896. 
1429

 Goos 1976a; Goos 1976b, 203-338. 
1430

 Müller 1858, 333-382. 
1431

 Neigebaur 1851. 
1432

 Teutsch 1900, 189-202. 
1433

 Marțian 1909, 321-358; Marțian 1920.  
1434

 Tocilescu 1880. 
1435

 Vulpe 1970; Bader 1983; Bader 1991; Petrescu-Dîmbovița 1998.  
1436

 Alexandrescu 1966a; Hochstetter 1981; Boroffka 1994a; Gogâltan 2005; Bălan 2009. 
1437

 Roska 1929; Roska 1938; Roska 1942a; Benkő 1992; Crișan 1993; Marinescu 1979c, 123-130; Marinescu 

1980, 31-51; Marinescu 1995, 49-124; Marinescu, Dănilă 1974, 65-88; Marinescu, Retegan 1974, 443-451; 

Dietrich, Dietrich 2007; Rezi, Németh 2016. 
1438

 Magángyűjtemények: J. M. Ackner szebeni, Kovács Ferenc marosvásárhelyi, br. Kemény József gerendi, 

Orosz Endre kolozsvári, Temesváry János szamosújvári, Téglás István tordai, J. Jósa magángyűjteménye, 

gernyeszegi Teleki család, G. Vámszer csíkszeredai, Gross Pál besztercei, Floth Ferenc bethleni, Pataky Viktor 

magángyűjteménye, Gyergyai Árpád, Bodor András kolozsvári, Fodor István magángyűjteménye, Nagy Jenő 
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kivételes esetekben regisztráltam, mivel sok esetben a gyűjtemény helyét és nem a tárgy 

származási helyét örökítette meg a szakirodalom. Csakis amikor pontosan meg lehetett 

állapítani a tárgy származási helyét használtam fel az adatbázisban. 

Összesen 497 szórványleletet sikerült katalogizálni, a kutatott területről és a 

figyelemmel követett kronológiai időszakból. Sajnos a szakirodalom leellenőrizhetetlensége 

miatt több tárgy bizonytalan jellegű adatokat is hordoz, amelyeket a megfelelő helyen fogok 

kiemelni, vagy éppen mellőzni. A szórványokra vonatkozó általános jellegű adatok 

hiányosságát és felületességét mutatják az alábbi adatok is: az előkerülési évet mindössze 97 

tárgy esetében sikerült kimutatni, 400 tárgynál hiányzik. Törvényszerűséget a megtalálási 

éveket illetően nem lehet kimutatni, a tárgyak előkerülési évei egyenletes és arányos fejlődést 

mutatnak. Mindössze a két világháború ideje alatt lehet némi törést kimutatni, amikor is nem 

jegyeztek fel újabb leleteket (6.1. Grafikon).  

 

A leletkörülmények dokumentálási aránya nagyon hasonló képet nyújt. 399 szórvány 

esetében hiányoznak ismereteink, 3 lelőhelyen végeztek ellenőrző ásatást vagy terepbejárást, 

34 lelőhelyen tervásatást és 60 szórvány véletlenszerűen látott napvilágot (6.2. Grafikon). Két 

jelentősebb ásatást emelhetünk ki: a Brassó megyei szászveresmarti (Rotbav) bronzkori 

lelőhelyet, illetve a marosvásárhelyi vár kutatásait. Nagyon kevés tárgy esetében lehet 

konkrétan kultúrához való kötöttséget valószínűsíteni. Zsögödön (Jigodin) előkerült 

nyélnyújtványos kés egy korai Hallstatt telephez, Siménfalván (Șimonești) egy tű a 

                                                                                                                                                        
csíkszentmártoni ügyvéd, az Apáczai család kövendi, a Severeanu család bukaresti, Igor Danilevici besztercei, 

Rus Ion jádi, Berecki Sándor marosvásárhelyi magángyűjteménye. 
1439

 Iskolagyűjtemények: a segesvári Evangélikus Gimnázium, a régeni Szász Gimnázium, a marosvásárhelyi 

Római Katolikus Gimnázium, a marosvásárhelyi Református Gimnázium, a székelykeresztúri Unitárius 

Gimnázium, a kolozsvári Görög Katolikus Teológia, a besztercei Evangélikus Gimnázium, a medgyesi 

Evangélikus Gimnázium, a kőhalmi Ágostonrendi Evangélikus Népiskola, a George Coșbuc Líceum, a 

szamosújvári Gimnázium, a dézsi Líceum, a budatelki Helyi Iskola, a ludasi 1-es számú Iskola, a libánfalvi 

Iskola, a mezőzáhi Iskola, a mezőviszolyai Iskola, a kiskajáni Iskola, a kövendi Iskola, a negyselyki Iskola 

gyűjteménye. 
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Wietenberg kultúrához, Malomfalván (Morești) egy lapos véső kerámia alapján a Wietenberg 

vagy Noua kultúrához, Tordatúron (Tureni) egy gödörben talált öntőmintát atipikus cserepek 

alapján a Wietenberg kultúrához, Palatkán (Palatca) egy dudoros tűt a típusa alapján a Noua 

kultúrához, Selymesilosván (Ilișua) ugyancsak egy tűt a mellette levő kerámia alapján a Noua 

kultúrához rendeltek, valamint ugyanazon településen megtalált lándzsahegyet késő 

bronzkori és kora vaskori cserepek alapján a korai Hallstattra datáltak. Továbbá a 

szászveresmarti ásatások alkalmával előkerült tárgyak közül hetet lehet a Noua illetve a Gáva 

közösségekhez kötni: 3 tű, 1 véső, 1 ár és 1 bronzrög a Noua kultúrához, illetve 1 karperec a 

Gáva kultúrához kapcsolható, míg a marosvásárhelyi (Târgu Mureș) várban talált töredékes 

kampós sarló közelében egy Noua földbemélyített lakóházat tártak fel. A többi szórvány 

esetében egy bizonyos kultúrához való tartozást általános kronológiai, tipológiai és földrajzi 

érvek alapján mutattak ki, amelyek természetesen legtöbb esetben megkérdőjelezendőek. 

 

 

 A tárgyak földrajzi lelőhelyeire vonatkozóan sem rendelkezünk több részlettel. 288 

szórvány esetében (58%) ismeretlen a megtalálás pontos helyszíne, ugyanakkor a 

szakirodalomból sem következtethető le a tárgy előkerülési helyének pontos jellege (6.3. 
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Grafikon). Sok esetben az általános leírás alapján próbáltam meg a lelőhelyre vonatkozó 

adatokat elkülöníteni. Ez alapján a domb teteje, domb lejtője, domb lába, barlang, szikla 

hasadék, hágó, folyóvíz terasza, falu területe és falu határa a száraz környezetben előkerült 

szórványok csoportját alkotják. Ezzel ellentétben a forrás, tó, mocsár közelsége, illetve a 

folyóvíz árterülete és egy folyó vagy patak vízmedre a vizes környezet kategória 

meghatározói. Sajnos mindössze 4 szórványt sorolhatunk ez utóbbi kategóriába: 1 tőrt, 1 

tokos vésőt, 1 lándzsahegyet és 1 bizonytalan keltezésű lapos baltát. A tőrnek és a 

lándzsahegynek véletlenszerű a leletkörülménye, a másik kettőnek pedig ismeretlen. A 

lándzsahegyet a folyóvíz árterülete kategóriába soroltam, mivel a Nagyküküllő lerakodásában 

vagy kavicsában került elő. Természetesen nem kizárt, hogy megtalálásakor már nem volt a 

vízben, azonban a folyó közelsége miatt a vizes környezet kategóriába osztályoztam. A többi 

három tárgy egy-egy patak és úgyszintén a Nagyküküllő medréből került elő.  

A szórványok pontos földrajzi helyét illetően is megállapítható, hogy többségüknél 

nem rendelkezünk adatokkal. Domb lábánál, tó és forrás közelében előkerült tárgyakat nem 

sikerült katalogizálni. A pontos arányokat az alábbi grafikon szemlélteti.  

 

Sokkal nehezebb és bizonytalanabb képet kapunk, ha a szórványok kulturális 

kötöttségét keressük (6.5. Grafikon). A fentiekben már történt említés a tervásatások során, 

kerámia melléklet alapján, egy bizonyos kultúrának tulajdonított szórvány tárgyakról. Sajnos 

497 tárgyból 438 esetben nincs feltüntetve egy ilyen jellegű információ. Sok esetben ez 

természetes is, mivel a véletlenszerűen előkerült bronzok mellet gyakran más régészeti 

hagyatékot nem lehet beazonosítani. Ugyanakkor a leletek 80%-nak ismeretlen a 

leletkörülménye, ami csak jobban homályosítja vizsgálatunkat. Talán a szórványok 

Wietenberg kultúrához való kötöttségének a kimutatása, illetve leellenőrzése a legnehezebb. 

A tervásatásoktól eltekintve mindössze három tárgy közelében kerültek elő Wietenberg 
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cserép töredékek Kissolymoson (Șoimușu Mic), Vajdaszentiványon (Voivodeni) és 

Várfalván (Moldovenești). Mindhárom esetben tokos füles baltákról van szó. Két tokos füles 

balta (Apahida és Szászkeresztúr (Criț)) közelében Wietenberg telepet azonosítottak. Más 

tárgyat a Wietenberg közösségekhez nem rendelhetünk, mivel ebben a periódusban nem 

nevezhetünk meg a kultúrához köthető jellegzetes típusokat. Ebből adódóan egy ilyen jellegű 

megközelítés a szórványok esetében nem mérvadó.   

A Noua csoportok jelenlétét mindenekelőtt a jellegzetes formák alapján nevezik meg 

a szerzők: a dudoros nyakú tű (Botfalu (Bod), Brassó (Brașov), Marosszentkirály (Sâncraiu 

de Mureș) és Teke (Teaca)), csavart fejű tű (Vermes (Vermeș)), illetve a nyélnyúlványos 

keleti típusú tőr (Apold, Mezőbánd (Bandu de Câmpie) és Sárkány (Șercaia)) alapján. A 

tervásatásokat leszámítva mindössze három esetben került elő a szórványok mellett kerámia 

is, azonban a leletkörülmények véletlenszerűek vagy ismeretlenek.  

 

A korai Hallstatt alatt egy korai HaA fázishoz köthető hagyatékot kell elképzelnünk, 

amikor az erdélyi késő bronzkorra jellemző kultúrák megnevezése akadályba ütközik. Ekkor 

gyakran és előszeretettel használják a „korai Hallstatt” kifejezést, amit azonban a megfelelő 

képanyag, leírás és pontosítás nélkül nagyon nehéz, szinte lehetetlen körvonalazni. A 

tervásatásokat leszámítva mindig (4 tárgy esetében) ismeretlen leletkörülménnyel állunk 

szemben, ugyanakkor a szórványokhoz sajnos csak hétköznapi, atipikus kerámia társul, 

amelyeknek kulturális besorolása megkérdőjelezendő. 

A fémdeponálás szemszögéből rendkívül fontos lenne, ha a tárgyaknak a súlyra 

vonatkozó adatait egy általános összehasonlítási rendszerbe lehetne rendezni. Amint a fenti 4. 

A közép-erdélyi deponálás értelmezése c. fejezetben is láthattuk a bronzkincsek esetében is a 

súlyra vonatkozó adatok rendkívül alacsony mértékben összesíthetőek, annak ellenére, hogy 

kutatottsági szintjük jóval magasabb és teljesebb a szórványleletekkel összehasonlítva. A 497 
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szórvány közül 450-nek nincs súlyra vonatkozó adata és mindössze 47 tárgynál jegyzi ezt fel 

a szakirodalom. Ez az adatmennyiség összehasonlítási és leletkombinációs próbálkozásokra 

nem alkalmas.  

A szórványok dokumentálását illetően megállapítható, hogy 166 esetben 

rendelkezünk rajzzal vagy képpel, mindössze 12 tárgy esetében egy rövidebb vagy 

részletesebb leírással és 485 szórvány esetében mindössze említésekre alapozhatunk. Egy 

ilyen csekély szintű feldolgozottság arány nagy akadályokat gördít egy átfogó és 

összehasonlító deponálási gyakorlat kimutatására. 

 Sokszor jelentőséggel bírhat a szórvány és a közvetlen közelében vagy nem messze 

tőle előkerült más jellegű régészeti hagyaték feltérképezése (6.6. Grafikon). Legtöbb esetben 

más szórványleletekkel állunk szemben. Ez annak is köszönhető, hogy majdnem minden 

alkalommal az egyazon lelőhelyről, de ismeretlen leletkörülmények között talált 

szórványokat ugyanazon pontban tünteti fel a szakirodalom. Ebből az okból adódóan 

bizonyos törvényszerűségek kimutatása a szórvány szórvány mellé való deponálásában nem 

helyénvaló. Sajnos a régebbi bibliográfia leellenőrzése sem segít a pontatlan adatok 

feloldásában. Az egymástól nem messze talált szórványok nagy változatosságot mutatnak, és 

a tárgyspektrum minden eleméből merítenek. Mindössze a bronz nyersanyagot zárhatjuk ki, 

amely egy feljegyzésben sem szerepel valamilyen típusú szórvány mellett.  

 

 A szórványok mellett előkerült kerámia anyagról már történt említés. Ennek 

segítségével kísérelte meg a szakterület a tárgyak kulturális kötöttségét kimutatni. Összesen 

32 feljegyzést sikerült regisztrálni, ahol a szórványok mellett cserepek is felszínre kerültek. 

Egy esetben sem találkozunk edényben elhelyezett szórványos deponálásról. Nem lehet 

kimutatni tendenciát sem a tárgytípusok szelektálásában, annak ellenére sem, hogy az 

ékszerek közül mindössze a tűket és a karpereceket használják. Természetesen a kerámiát 

nem a szórványdeponálás meghatározójaként, hanem ennek kiegészítőjeként kell értelmezni, 
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ezért a kerámia jelenléte nem játszik különösebb szerepet a fémek elrejtésének 

kivitelezésében vagy megválogatásában. 

 Sajnos a szórványok és bronzdepók kapcsolatában sem lehet különösebb szándékot 

felismerni. A depók magas száma ellenére, nagyon kevés szórványleletet lehetséges, ha még 

földrajzilag is, valamely depóval kapcsolatba hozni. Még csak ha feltételesen is, de nehezen 

lehet kimondottan a depó közvetlen közelébe bizonyos szórványokat kimutatni. Alsókosályon 

(Cășeiu), ásatás közben, 1994-ben, két évre a depó megtalálását követően további két 

szórvány tűt sikerült feltárni. Egy kónikus fejű és egy vastagított nyakú, korongos fejű tű 

látott napvilágot.
1440

 Sajnos a két szórvány és a depó pontos viszonyát nem részletezik, 

azonban a két lelet egymáshoz való közelsége egyértelmű. Az 1973-ban megtalált mikházi 

(Călugăreni) leletegyüttes közelében egy helybéli egy tokos füles baltát talált (201B. 

Tábla/128). A 2014-ben végzett fémkeresős kutatások eredményeként további 42 

bronztárgyat sikerült beazonosítani, amit nagy valószínűséggel az eredeti depó szétszórt 

részeként értelmezhetünk. Az említett tokos balta az újonnan feltárt bronzoktól kb. 300 m 

észak-keletre került elő, azonban a leletkörülményeire vonatkozó adatok bizonytalanok. 

Ebben az esetben is felmerül a depó melletti szórvány deponálása, azonban nehéz biztosan 

állást foglalni. Más kincsegyütteseket nagyon nehéz összefüggésbe hozni egyéb 

szórványleletekkel. Teljes mértékben hiányoznak a lelőhelyre vonatkozó pontos adatok, ezért 

mindössze a helynevekből kiindulva feltételezhetünk némi kapcsolatot. Itt említhetem meg a 

Mikházán (Călugăreni), 1847-ben véletlenszerűen előkerült tokos baltát,
1441

 a görgénysóaknai 

(Jabenița) töredékes tokos baltát,
1442

 a bethlenkörtvélyesi (Perișor) 2 ép tüskés korongos 

csákányt
1443

 és a keménynagyszőllősi (Seleuș) Nagy-Küküllő medréből előkerült lapos 

baltát.
1444

 Tipológiailag és kronológiailag mind közel állnak a hasonló nevű 

leletegyüttesekhez.  

 Egy esetet említhetek meg, amikor a szórvány mellé egy más jellegű anyag kerül: 

Melegszamoson (Someșu Cald) egy tokos balta mellé egy kőbaltát helyeznek el. Sajnos 

további adatokra nem támaszkodhatunk. 

 A közép-erdélyi fém deponálás megértése szempontjából egy fontos szempont a 

szórványként és a leletegyüttesekben előkerült tárgytípusok összehasonlítása. Mindenekelőtt 

ki kell hangsúlyoznom, hogy a S. Hansen féle felosztás és kimutatott deponálási elváltozások 

                                                 
1440

 Gogâltan, Isac 1995, 11, Taf. XI, 1-2. 
1441

 Roska 1942aa, 182-183/235; Lazăr 1995, 122, XXX.2.A.c. 
1442

 Téglás 1887, 87/144; Lazăr 1995, 239, LXXVIII.2.A.a. 
1443

 Marinescu 2005, 267-268, Taf. III/1-2. 
1444

 Roska 1942a, 120/75; Lazăr 1995, 117, XXVIII.3.A.b. 
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nem várhatóak el,
1445

 ugyanis egy viszonylag szűk területtel állunk szemben, ahol a 

deponálási gyakorlatok egységesen jelentkeznek. Amint ezt az előző fejezetekben is láthattuk 

elváltozás az észak-erdélyi és a nyugat-erdélyi deponáláshoz viszonyítva mutatható ki, ahol a 

tárgytípusok kiválasztása eltérő normarendszereknek felel meg. 

 

 A tárgyak számarányait figyelemmel tekintve, egyértelműen megállapítható, hogy a 

bronzkincsekben levő tárgytípusok túlnyomó többségben jelentkeznek a szórványokkal 

szemben (6.7. Grafikon). Természetesen ez a depók különleges jellegének tudható be, 

amelyek nagy mennyiségű tárgyszámot halmoznak fel. A szórvány tűket, fokosokat, egyszerű 

vésőket és a tokos vésőket leszámítva, amelyek számarányaikban megelőzik a depókban 

                                                 
1445

 Hansen 1994, 318. A terület visszafogott méreteiből adódó korlátozottságok miatt nem lehet egy átfogó 

európai vizsgálathoz hasonló képet körvonalazni. S. Hansennek sikerült kimutatnia, hogy azokon a területeken, 

ahol a kincsleletek alacsony számban jelentkeznek, vagy teljes mértékben hiányoznak, a fémdeponálásnak más 

formái fordulnak elő, mint például a vizes környezetben elásott szórványok, vagy a fémmellékletes sírok. 

Ezáltal a három deponálási forma között szerves kapcsolat létezik.  
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jelentkező hasonló típusokat, az összes többi szórvány bronztárgy alul marad a 

leletegyüttesekkel szemben. Több tárgytípust sikerült regisztrálni a szórványleletek között, 

amelyeket nem deponálnak egy bronzkincsben sem: gyűrű, kalapács, peremes balta, spirál, 

ár, balta, diadém, hajkarika, lapos balta, talpas balta, tekercs. Feltehetően a szakirodalom 

pontatlansága miatt sorolhattam ide a kalapácsot, a baltát és a tekercset, amelyeket nem 

sikerült tipológiailag pontosan behatárolni és természetesen tartozhatnak egy a depókban is 

fellelhető altípushoz. A depókban jelen vannak, azonban a szórványok típus spektrumából 

hiányoznak olyan tárgyak, mint a taréjos csákány, spirálgörgő, gomb, lószerszám, bronzrúd, 

rúdvég, kúp alakú lemez, horog, hengerecske, arany sodrony, kardhüvely, poncolótű és 

pityke. Ide sorolhatnék még néhány nem bronzból készült darabot is (csont karikák, 

borostyángyöngy), illetve a kincsekben szereplő néhány meghatározatlan jellegű tárgyat, 

amelyeket nem katalogizáltam a szórványleletek esetében. 

 A két deponálási forma között elváltozásokat lehet észlelni a tárgytípusok 

felhasználásában is. Amíg a depókban, a legnagyobb számban a sarlók jelentkeznek, 710 

példányban, ezeket a fűrészek (547), tokos füles balták (247), karperecek (228), csüngők 

(162) és az övek (145) követik (6.8. Grafikon), addig a szórványleletekben az arányok 

megváltoznak és többnyire tokos füles baltákkal találkozunk (161). Háromszor több tokos 

baltát sikerült regisztrálni, mint a második helyen álló sarlót (47). Ezeket követik a 

lándzsahegyek, tűk, karperecek és a fokosok (6.9. Grafikon). A szerszámoknak a számaránya 

és dominanciája kimutatható a szórványokban is, akárcsak a depókban, mindössze a 

tárgytípusokon belül jelentkezik eltérő preferencia. Az ékszereket illetően megállapítható, 

hogy a depókban domináló karperecek helyét a szórványokban a tűk veszik át, annak 

ellenére, hogy számarányaikban sokat nem változnak (29 depóban/32 szórványban). Az 

ékszerek esetében mindössze a karpereceknek a drasztikus csökkenésének lehetünk tanúi, 

ugyanis a bronzkincsekben jelentkező 228 példányról 23 szórványra csökkennek. A 

fegyverek közül mindkét lelettípusban a lándzsahegyek dominálnak, amelyeket a harci 

csákányok és a kardok követnek.  
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Eszerint nagy eltéréseket nem lehet kimutatni a leletegyüttesek és a szórványok 

deponálása között. Kisebb nagyobb különbségeket lehet ugyan észlelni (darabszám 

különbség, típusok hiánya depókban vagy szórványként), azonban alapjaiban a közép-erdélyi 

régió fémdeponálási normavilága, a depókat és a szórványokat is hasonló módón 

befolyásolja. A szerszámok dominanciája egyértelmű, a tűk és a karperecek mindkét 

deponálási formában kedvelt ékszerek, a fegyverek közül pedig a lándzsahegyek és a harci 

fokosok vannak túlsúlyban.  

A szórványleletek keltezése egy aránylag egyenletes képet nyújt (6.10. Grafikon). A 

szakirodalom több keltezetlen tárgyat említ, amelyeknek pontos meghatározása képanyag 

vagy akár részletes leírás nélkül nem valósítható meg. Sajnos egyenlő arányban jelentkeznek 

a meghatározatlan keltezésű és bronzkor végére datált tárgyak. A meghatározatlan csoportot 

olyan típusok alkotják, amelyek a késő bronzkorban is jelen vannak, azonban a szakirodalom 

pontatlansága miatt nem sikerült szűkebb időkorlátok közé szorítani. Többnyire olyan 

általános, átfogó megnevezésekkel találkozunk, mint: sarlók, fibulák, tűk, karikák, 
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karperecek, fokosok, lándzsahegyek és korongos csákányok, amelyeknek számos típusa a 

késő bronzkorban is jelen van, a szakirodalom azonban nem említi, hogy középső 

bronzkoriak lennének. Általánosan a bronzkor végére keltezett tárgyak közül legnagyobb 

számban a tokos füles balták jelentkeznek, ezeket sokkal kisebb számban a sarlók, tűk, tokos 

kalapácsok és a tokos vésők követik. Elenyésző számban más tárgytípus is előfordul, azonban 

mindössze néhány példányszámban.  

 

Sokkal tisztább képet kapunk, ha a szórványoknak a keltezését típusokra lebontva 

követjük figyelemmel. Kronológiai korszakokra tagolva, az előbbi kategóriákhoz viszonyítva 

kevesebb, azonban nem elenyésző darabszámot sikerült datálni. A BzD periódusra 50 tárgyat 

sorolhattunk be (6.11. Grafikon). Legnagyobb számban a tokos füles balták, tűk és a 

korongos csákányok jelentkeznek, aránylag egyenlő mértékben. A többi tárgytípus elenyésző 

példányszámban fordul elő. Arányaikat tekintve a BzD korszak mindhárom domináns típusa 

szervesen illeszkedik a korszak deponálási szokásaiba, azonban feltűnő főleg a sarlók és a 

karperecek másodlagos szerepe. A korszak bronz leletegyütteseiben is az említett két típus a 

második és harmadik helyet foglalják el, úgy a darabszámot tekintve, akárcsak a depónkénti 

előfordulásukat is. 
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 Egy BzD-HaA1 átmeneti periódus szórvány bronzokon alapuló körvonalazása csak 

nagyon nehezen valósítható meg, ha nem szinte lehetetlen. Ennek ellenére a szakirodalom 

előszeretettel alkalmazza, és a többé-kevésbé pontosabban keltezhető tárgyak közül a 

legtöbbet ebbe a kategóriába sorolhatjuk (6.12. Grafikon). Összesen 74 darabot kelteztek erre 

az átmeneti szakaszra. A szórványleletek alapvető jellegéből fakadó nehézségek miatt 

természetesen ez érthető is, mivel mellékletek nélkül, más tárgyak hiányában sokszor egy 

tipológiailag jól körülhatárolt típus pontos keltezése is komoly nehézségeket állít a kutató elé. 

Ezért a gyakran BzD hagyományokat őrző, de már a HaA jelleget is magán hordozó 

tárgytípus keltezése, mellékelt bronzok nélkül, kérdéses. Ebben az esetben is mindössze a 

tokos füles balták dominanciáját körvonalazhatjuk, más típusok teljesen háttérbe szorulnak. 

Kérdéses az alacsony számban jelentkező típusok keltezése, ugyanis tipológiai 

jellegzetességük legtöbb esetben nem engedi meg az ilyen jellegű időbeni pontosítást. Egy 

ilyen kép kialakításához a kutatás jelenlegi állása is hozzájárult, ugyanis sok a pontatlan 

feljegyzés, ritka a részletbemenő formai, díszítési, tárgy kivitelezési leírás, ami 

nagymértékben homályosítja az általános képet, másrészt pedig gyakran oda nem illő, idegen 

elemeket is bevon (értem itt a nem odaillő tárgy datálását).  

 A HaA korszak szórványleletei is nagyon jól beilleszkednek a korszak deponálási 

szokásaiba. A szórványosan előkerült tokos füles balták dominanciája továbbra is 

kimutatható, ezeket pedig a HaA1 korszak depóiban is nagy számban jelentkező karperecek, 

lándzsák követnek. Akárcsak az előző periódusban feltűnő a szórvány sarlók és a tűk 

alacsony előfordulási aránya. Mindkettő a korszak leletegyütteseiben vagy kimagasló 

számban, vagy példányszámához képest sok kincsben került elő. Kiemelném még a 

szórványosan előkerült fűrészek, valamint a lemezes tárgyak (övek, csüngők, edény 

töredékek) teljes hiányát a HaA periódusban (6.13. Grafikon). 
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 A tárgyak több mint felénél nincs utalás a tárgyak állapotára vonatkozóan, az ép 

illetve a töredékes szórványok egyenlő arányban oszlanak meg (6.14. Grafikon). Részletes 

leírások és képanyag hiányában, a tárgyak tulajdonképpeni vizsgálata nélkül, sajnos ezt az 

arányt nem lehet korrigálni. Egy ilyen csekély minőségű dokumentálási szint alapján történő 

megfigyelés egybevetése a bronzkincsek töredezési gyakorlataival sem szolgálhat különösebb 

eredményeket. A tárgytípusok hasonló változatosságban fordulnak elő úgy az ép, mint a 

töredékes darabok esetében is. Leszámítva a már bemutatott általános érvényű számarányokat 

nem lehet kiemelni vagy kizárni egy tárgytípust sem, amelynek előfordulása a rongálási 

szinthez köthető. Hasonló a helyzet a töredezés kivitelezése esetében is, ahol a véletlenszerű 

és a szándékos rongálás kimutatása részletbemenő megfigyeléseket igényel. Sajnos több mint 

95%-ban nem sikerült ilyen jellegű adatokat regisztrálni (6.15. Grafikon).  
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6.2. Sírok fémmellékletei 

Közép-Erdély temetkezési szokásainak a körvonalazásában a cél nem a temetkezési 

rítusok részletes bemutatása, hanem a sírokban jelentkező bronzok arányainak és 

tipológiájának a körvonalazása. A BzD korszakra mindenekelőtt a Noua kultúra temetkezési 

rítusaira alapozhatunk. Több munka foglalkozott a kérdéskörrel, kisebb vagy nagyobb méretű 

tanulmányok is napvilágot láttak. Elsődlegesen E. Sava munkáját kell kiemelnünk, aki a 

Noua kultúra temetkezési szokásait vázolja fel az Erdélyi-érchegység és a Dnyeszter között. 

Erdély területéről 140 sírt katalogizál, 10 temetőből és 12 szórványtemetkezéssel.
1446

 A 

legújabb átfogó munkában I. Motzoi-Chicideanu a Közép- és Al Duna vidékéről 144 Noua 

temetkezést említ. Ezek közül 43 található Erdélyben, összesen 172 sírral és további 21 

lelőhely esetében a sírok pontos számát nem lehet meghatározni.
1447

 Sajnos a lelőhelyek 

kronológiai behatárolása teljesen elmarad, emiatt a részletes leírások olykor sokat veszítenek 

értékükből. A hantolásos sírok esetében a többnyire kerámiából álló mellékletet főleg a 

koponya, illetve a mellkas elé helyezik el. A fémtárgyak rendkívül csekély arányban 

szerepelnek, a tűk különböző típusai, árak, fülbevalók, gyűrűk, hajkarikákat és karperecek 

kerültek elő.  

Erdély szűkebb területeire vonatkozóan a korábbi szakirodalomból I. Berciu és Al. 

Popa a Fehér megyei Tövis-Sub drum (Teiuș-Sub drum) temető 1961-ben feltárt 6 zsugorított 

sírját említhetjük meg. Mindegyik sírban kettő vagy annál több edényt helyeztek el 

                                                 
1446

 Sava 2002, 97-110 (Erdélyre vonatkozó katalógus), 144-145 (a mellékletek kiértékelése) és Abb. 44 (a 

mellékletek számarányai), 42-44 és 181-190 (fém tárgyak tipológiája). 
1447

 Motzoi-Chicideanu 2011, 68-176 (a Noua sírok katalógusa), 564-598 (a Noua temetkezések kiértékelése). 
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mellékletként, az M1-es sírban egy darab bronz fülbevaló is előkerült.
1448

 Ha nem is egyazon 

lelőhelyhez tartoznak a K. Horedt által 1938-ban feltárt Tövis-Cetățuia (Teiuș-Cetățuia) 

temető 5 sírja a község Noua leletekben gazdag múltjáról tanúskodik. Az egyik sírban két 

rovátkás karperec is napvilágra került.
1449

 Ugyanaz a szerző a Malomfalva-Hulă (Morești-

Hulă) 5-6. századi népvándorlás kori temetőből 25 Noua zsugorított sírt is elkülönít. A 

mellékletet rendszerint a fej mellett vagy a könyök és térd között helyezték el, ami 1-2 

edényből, ritkábban bronz ékszerekből állt.
1450

 A malomfalvi sírokban a csekély bronz 

tárgyak közül mindössze 1 lapos gyűrűt (225. Tábla/16), 1 gyűrűt (225. Tábla/10), 2 

négyzetes metszetű karperecet (225. Tábla/18-19) és 2 arany hajkarikát említhetünk meg 

(225. Tábla/12-13). Ez utóbbi kettő keltezését a szerző a BzD-HaA1-re teszi.
1451

 Erdély egyik 

igen jelentős Noua temetője Kolozsváron került elő a str. Banatului lelőhelyen (Cluj-Napoca-

str. Banatului), 43 zsugorított sírral. A Noua temetkezés egy Wietenberg települést fed, ami a 

két kultúra egymáshoz való viszonyának szempontjából rendkívül fontos. Öt sírnak a 

melléklete rendkívüli gazdagságot mutat, a kerámia edények mellett bronz, arany, illetve 

csont tárgyak, többnyire ékszerek (dudoros nyakú tűk, csavart fejű tűk, karperecek, arany 

hajkarikák) is előkerültek (224. Tábla/3-12, 15-19).
1452

  

Erdély észak-keleti sarkában is több Noua jellegű temetkezést sikerült beazonosítani. 

Septér-Dealul Urmenișuluion (Șopteriu-Dealul Urmenișului) egy hantolásos sír került elő 

véletlenszerű körülmények között, 2 jellegzetes Noua edénnyel.
1453

 Az észak-kelti térség 

legnagyobb temetőjét Mezőerkeden (Archiud) tárták fel, 24 bal oldalukon zsugorított és 2 

hamvasztásos sírral. Többnyire minden sír kelet-nyugati tájolású. A melléklet rendkívül 

szegényes, egy darab fém tárgy sem került elő.
1454

 Mezőakna-Pe Dric (Ocnița-Pe Dric) 

lelőhelyen viszont egy kései Wietenberg hantolásos sír látott napvilágot, 3 töredékes 

edénnyel.
1455

  

 I. Andrițoiu nevéhez fűződik Erdély déli és dél-keleti területeinek a kutatása. 1993-

ban 86 sírt vagy temetőt említ Erdély területéről, azonban egy lelőhelyet sem merített ki a 

                                                 
1448

 Berciu, Popa 1965, 39-47. 
1449

 Horedt 1953, 798-810, fig. 10/1-2, 6, fig. 12/1-3, 9-10; Motzoi-Chicideanu 2011, 591. 
1450

 Horedt 1955, 656-658; Horedt 1979, 27; Motzoi-Chicideanu 2011, 590. 
1451

 Horedt 1979, 32, Abb. 11, 3, Abb. 12, 1, 3, 5-6. 
1452

 Bădău-Wittenberger 1994, 152-153; Sava 2002, 100-103. Némi ellentmondás mutatható ki a 

szakirodalomban, ugyanis M. Bădău-Wittenberger csüngőket és 3 arany hajkarikát említ, míg E. Sava nem említ 

csüngőket és csupán 1 arany hajkarikát tüntet fel.  
1453

 Marinescu 1975a, 101-102, Fig. 1-2; Marinescu 1975b, 113-114, Fig. 18/1-3. 
1454

 Protase et al. 1983, 251-252, Fig. 3. Marinescu 1986, 49-57, Fig. 1-4. A megásott felület alapján a kutatók 

40 síros temetőt feltételeznek, a 2 hamvasztásos sír a temetőn kívül helyezkedett el. Lásd még Motzoi-

Chicideanu 2011, 589. 
1455

 Marinescu 1975b, 111-112, Fig. 14/1-3. Nem jellemző a Wietenberg kultúrára a hantolásos temetkezés, 

azonban fejlődési fázisainak kései szakaszaiban feltehetőleg Noua hatásra jelenik meg. 
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régészeti terepkutatás. Mellékletként 1-2 edényt, ritkán bronz tárgyakat, kagylókat vagy kő 

tárgyakat említenek.
1456

 Nagyekemező-Palamor (Târnava-Palamor) lelőhelyén 4 zsugorított, 

észak-dél irányú Noua sírt tártak fel. A sírok melléklete rendkívül szegényes, kerámia 

edényeken kívül (1-2 edény síronként) más tartozék nem látott napvilágot.
1457

 Alsótatárlaka-

Valea Rece (Tărtăria-Valea Rece) lelőhelyen mentőásatás alkalmával 5 zsugorított sírt 

sikerült megmenteni, négyszögű gödrökben, szegényes melléklettel. Erdély dél-keleti 

sarkában ez utóbbi lelőhelyet leszámítva mindössze szórvány sírok kerültek elő, egy esetben 

sem sikerült fém tárgyakat beazonosítani.
1458

 Egy Bokaajfalun (Băcăinți) és néhány Sibisán 

(Sibișeni) előkerült sírt a Wietenberg IV fázishoz rendel, ezekre pedig a hamvasztás jellemző. 

Kerámia melléklet mellett fém tárgyak nem kerültek elő.
1459

 A kutatott terület szempontjából 

egy igen különös, talán egyedi, helyzettel állunk szemben a Beszterce-Naszód megyei, 

Dögmező-Stricata (Dumbrăvița-Stricata) temető esetében. A késő Wietenberg fázisra 

keltezhető és 17 sírt számláló temetőtől 3 km-re észak-nyugatra került elő a 

bethlenkörtvélyesi (Perișor) kincslelet (5-8. Tábla). A bronz tárgyak elrejtésére szolgáló 

edény formai szempontból kapcsolatba hozható a temető kerámiaanyagával.
1460

  

 Három, kulturálisan nem besorolható sírt említ a szakirodalom, amelyekben 

mellékletként bronz tárgyak is előkerültek. Sajnos további pontosításokat nem sikerült 

körvonalazni. Itt említhetjük meg az alsószentmihályi (Mihai Viteazul), mezőmadarasi 

(Mădăraș) és vargyasi (Vârghiș) leleteket, ahol 1 véső, 1 fokos, 1 karvédő (Alsószentmihály), 

1 arany karika (Mezőmadaras), 1 kés, 1 karperec és 1 csavart fejű tű (Vargyas) került elő.  

 A Noua kultúra szóródási területének nyugati részében az ékszerek gyakrabban 

jelentkeznek és nagyobb számban, mint a Keleti Kárpátoktól keletre eső régiókban, annak 

ellenére, hogy ez utóbbi területen a régészeti kutatások nagyobb számban és intenzitásban 

zajlottak. Több kutató ezt a jelenséget a Wietenberg kultúra Noua közösségekre gyakorolt 

hatásaként értelmezi, azonban a keleti jellegű tárgyak sem hiányoznak.
1461

  

 Több sír esetében bizonytalan adatokra alapozhatunk, amelyeknek hitelességét egyes 

kutatók elfogadják, mások cáfolják. Egy példa erre a Szeben megyei Hermányban (Cașolț) 

azonosított, a Noua kultúrához köthető eddigi egyedüli halomsíros temető. Összesen 16 

                                                 
1456

 Andrițoiu, Vasiliev 1993, 124-127. 
1457

 Andrițoiu 1981, 553-557. 
1458

 Andrițoiu 1992, 64-65. 
1459

 Andrițoiu 1992, 32-34, Pl. 28, 2, 4 (bokaajfalusi sír) 
1460

 Soroceanu, Retegan 1981, 211; Motzoi-Chicideanu 2011, 536-537. A depó és a temető viszonyára, illetve a 

depót hordozó edényt illetően részletesebben a 7. A kulturális háttér körvonalazása. A depók területi és 

kulturális kötöttsége c. fejezetben térünk ki. 
1461

 Horedt 1979, 32; Andrițoiu 1981, 559; Andrițoiu 1992, 64, 428 lábjegyzet; Andrițoiu, Vasiliev 1993, 124. 
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halmot sikerült behatárolni, 1955-ben két halmot szondáztak meg. Az első köpenyében 

töredékes kerámia, szén darabok kerültek elő, és két in situ töredékes edény közelében égett 

emberi csontok is felszínre kerültek. A halom közepén 3 ép edény volt elhelyezve, csontok és 

szén nélkül, közvetlen közelükben pedig egy nagyon rossz megtartású fal maradványa.
1462

 

Fém mellékletet nem sikerült beazonosítani. Több kutató a halmokat az ép edények alapján a 

Noua kultúra egyik kései fázisához sorolja, amelyek már Hallstatt jellegű jegyeket is 

magukon viselnek,
1463

 mások viszont, mint E. Sava megkérdőjelezi a feltételezés jogosságát 

és a temetkezés hitelességét, mivel a 3 ép edény nem kapcsolható össze a hamvasztással, az 

edények, a töredékek és az égett maradványok nem hozhatók összefüggésbe, ugyanakkor a 

melléklettel ellátott kőkazettás temetkezést inkább a bronzkor korai fázisaira jellemző.
1464

 Ezt 

a lelőhelyet leszámítva E. Sava további 35 temetkezést említ, amelyeknek a Noua kultúrához 

való tartozása bizonytalan.
1465

 Ezeken kívül három bizonytalan sír bronz tárgyakat is 

tartalmaz: Pusztakamaráson (Cămărașu) egy bütykös fülű bögrét találtak, amelyben egy 

bronz karika volt, Mezőbándon (Bandul de Câmpie) pedig több edény és bronztárgy látott 

napvilágot (224. Tábla/1-2).
1466

 Maroscsapón (Cipău) véletlenszerűen 8 hantolásos sír került 

felszínre, amelyek a szkíta korra keltezhetőek, azonban egy sírban bronzkori edény és több 

bronztárgy (1 nyakperec és 1 karperec) is előkerült (225. Tábla/1, 6).
1467

  

 A BzD periódussal ellentétben, amelyben a Noua jellegű temetkezések dominálnak, a 

HaA fázisban szinte nem találni sírokat. Erdélyre vonatkozóan Al. Vulpe nem több mint 20 

temetkezést említ a korai Hallstatt periódusból (HaA-B), amelyek számarányaikban teljesen 

ellentétben állnak a kor több mint 240 településével.
1468

 Székely Z. vázol fel egy 26 sírt 

számláló temetőt Altórjáról (Kovászna megye), amelyet a kerámia alapján BzD-HaA 

időkorlátok közé keltez. Az előkerült 28 urna egyikét sem lehet egy kései Wietenberg, Noua 

vagy egy korai Gáva fejlődési szakaszhoz kötni, ezért egy korai Hallstatt fázisnak 

tulajdonítja. Bronz mellékletek nem láttak napvilágot.
1469

 Teljesen bizonytalan és 

ellenőrizhetetlen adatokra alapozhatunk, minden pontosítás nélküli más, Hallstatt fázisra 

                                                 
1462

 Macrea 1957, 134-138, Fig. 11-13.  
1463

 Macrea 1957, 138; Rusu 1964, 248; Marinescu 1986, 52; Florescu 1991, 44; Andrițoiu, Vasiliev 1993, 126-

127, Fig. 4. 
1464

 Sava 2002, 119. 
1465

 Sava 2002, 116-125. 
1466

 Sava 2002, 118 (Pusztakamarás), 117 (Mezőbánd). Lásd a régebbi szakirodalmat is. 
1467

 A sírnak pontos összetétele bizonytalan, részletes leletkörülményére vonatkozóan nincs adatunk, emiatt 

véleményem, hogy összekevert anyaggal állunk szembe. Lásd Székely 1955, 858, Fig. 7/1-8, Fig. 9/6; Horedt 

1957, 184-185, Fig. 6; Sava 2002, 120. 
1468

 Vulpe 2008, 270. A kevés különleges temetkezés közül a kései, HaB korabeli rétyi (Reci), kisbácsi (Baciu) 

és az újcsongvaitelepi (Teleac) példákat említi meg. 
1469

 Székely 1995, 126-132, Pl. I-XI. 
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keltezett sírok esetében is. Az apahidai (Apahida), csehtelki (Vișinelu), megyesi (Mediaș), 

mezőbándi (Bandul de Câmpie), oláhkocsárdi (Cucerdea) és radnóti (Iernut) sírokra 

vonatkozó adatok hitelességét a Kolozs, Kovászna és Szeben megyei régészeti repertóriumok 

alapján nem sikerült leellenőrizni. Az utalások pontatlanok, a konkrét információk 

hiányoznak.
1470

 

A késő bronzkori Közép-Erdély területén, többnyire a BzD követő periódusban a 

sírok rendkívül alacsony számban jelentkeznek. A szakirodalom sok esetben említ temetőt, 

azonban a sírok pontos száma nincs megadva. Emiatt érdemesebb lelőhelyekről beszélni, és 

ahol lehet megemlíteni a feltárt sírok pontos számát is. Összesen 12 lelőhelyet sikerült 

katalogizálni, 244 sírral, amelyekben bronzok is előkerültek. Ezek közül 18 sírban tártak fel 

összesen 43 bronz vagy arany tárgyat. Két lelőhely esetében a pontos sírszám nincs 

meghatározva (Madaras és Szentmihály). Ezeken kívül további 33 lelőhelyről említ 114 sírt a 

szakirodalom, amelyekbe azonban nem helyeztek el fém tárgyakat (6.1. Ábra és 4. Függelék). 

 

 

Sajnos a sírok kulturális kötöttsége is ingatag talajon mozog. A bronzot is 

felsorakoztató 12 lelőhely közül mindössze 1 köthető egy késő Wietenberg fázishoz, 7 a 

Noua kultúrához és 1 lelőhely egy Noua-Wietenberg átmeneti fázishoz kapcsolható. 

Ugyanakkor 3 lelőhely kulturálisan nem besorolható. A csakis kerámia melléklettel 

                                                 
1470

 Crişan et al. 1992, 31/23 (Apahida), Lazăr 1995, 209, LXIX.8.A (Csehtelek), Luca et al. 

2003/Ha/Medias/7b, 11 (Megyes), Horedt 1967a, 42-50 (Mezőbánd), Lazăr 1995, 109, XXVI.1.B.d 

(Oláhkocsárd), Lazăr 1995, 152, XLVII.1.F (Radnót). 

6.1. Ábra. A bronz melléklettel ellátott sírok és a bronzok nélküli sírok szóródása a kutatott területen  

(4. Függelék alapján). 
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rendelkező sírok közel 60%-a a Noua kultúrához rendelhető, 2 lelőhely a késő Wietenberg 

fázishoz, 1 sír a Wietenberg-Noua együttélésnek, 8 lelőhelyet pedig egy korai Hallstattinak 

nevezett csoporthoz köt a szakirodalom, továbbá 4 sír kulturálisan nem meghatározható.   

A szórványleletekkel összehasonlítva a sírokban előkerült bronzok egy sokkal 

egységesebb képet nyújtanak. A leletegyüttesek és a szórványok változatosságát a 

sírmellékletek esetében az egyoldalúság és a monotónia váltja fel. Ha a bronzkincseket és a 

szórványokat is a szerszámok egyértelmű dominanciája jellemzi, a sírok esetében ez teljesen 

megváltozik. Abszolút többségbe az ékszerek kerülnek, amelyek a sírmellékletek 

bronzanyagának több mint 80%-át teszik ki (6.16. Grafikon). A szerszámok és a fegyverek 

mondhatni teljes mértékben teret veszítenek, a nyersanyagot szinte nem is használják. A 

tárgyak alacsony számához viszonyítva kiemelkednek az arany tárgyak, amelyek öt sírból is 

előkerültek (Kolozsvár-str. Banatului, Kolozsvár-Polus Center, Malomfalva-Hulă és 

Madaras-Ciupilab Domb).  

 Ha tárgytípusokra lebontva vizsgáljuk a fém sírmellékleteket, akkor deponálásuk 

kissé a kor szelleméhez igazolódik (6.17. Grafikon). Az ékszerek közül a legnagyobb 

számban a karperecek fordulnak elő. Pontos tipológiai besorolásukra sajnos nincs adatunk. 

Második helyen a tűk állnak, változatos tipológiai felosztásban, három variánsban képviselve 

a típust: dudoros nyakú tűk, csavart fejű tűk és meghatározatlan típus. Előfordulási arányukat 

tekintve a karperecek 7 sírban, a dudoros tűk 5 sírban és a csavart fejű tűk 3 sírban kerültek 

elhelyezésre. Közösen négyszer fordulnak elő, és kimondottan csak tűket 4 sírban, tisztán 

karpereceket pedig mindössze 3 sírban ástak el. A karperecet mindenképpen a kor jellegzetes 

ékszerének tekinthetjük. A kincsleletekben való dominálásuk sem szokatlan a késő bronzkori 

közösségek számára. A kutatott területről és korszakból, ahogy már történt róluk említés, 

összesen 5 tiszta karpereces kincsleletet nevezhetünk meg: Aranyosszentmiklós, 

Magyardécse III, Alsóbogát, Homoródalmás II és Tusnád. Tiszta tűs depót nem sikerült 

katalogizálni, mindössze a HaA1 mezőzáhi együttesben teszik ki a tárgyak több mint 50%-át. 

Más ékszerek közül a gyűrűket, nyakpereceket, hajkarikákat és az egyszerű, eltérő 

keresztmetszetű karikákat említhetjük meg. A szerszámokat a sarlók, vésők és kések 

képviselik, a fegyvereket pedig egy meghatározatlan típusú fokos és egy tőr. Nyersanyagot a 

Györgyfalva-Valea Mare (Nagy Domb) sírokban azonosítottak be. Továbbá egy darab rúd is 

napvilágot látott a Kolozsvár-str. Banatului Noua kori temető sírjai között.  
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 Egy ilyen jellegű megközelítés alátámasztja S. Hansen megfigyeléseit, miszerint a 

fém tárgyak deponálása jól meghatározott normák alapján történik. Ezért a bronzkincsek, a 

szórványok, a sírmellékletek és a vizes környezetben elrejtett bronzok az esetek többségében 

egymástól függetlenül jelentkeznek, vagy éppen kizárják egymást. Egy átfogó európai 

rendszerbe behelyezve területi kötöttségük jól körvonalazható.
1471

 Közép-Erdély esetében, a 

terület korlátozottsága miatt, nehéz konkrét és határozott normarendszert kimutatni a depók, 

szórványok és sírmellékletek viszonyában. A három deponálási mód azonban egyértelműen 

elkülönül egymástól az őket alkotó tárgytípusok alapján.  

 Az intenzitás, mennyiség és szóródás szempontjából mindenképpen a kincsleleteket 

helyezik előtérbe és a tipológiai spektrum széles skálájából merítenek. Hasonlóan változatos 
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képet mutatnak a szórványok is, azonban összehasonlítva a depókban szereplő tárgyak 

számával, jóval alacsonyabb arányban fordulnak elő. Láthattuk, hogy némi eltérésekkel 

ugyan, de a szórványok elrejtése a bronzkincsek normavilágának felel meg. Számarányaikban 

legtöbbször a leletegyütteseket követik, és viszonylag kevés olyan tárgytípust nevezhetünk 

meg, amelyek egyértelműen elválnak a bronzkincsek deponálási szokásaitól.  

 A sírok és kimondottan a bronz mellékletekkel ellátott sírok rendkívül alacsony 

számának köszönhetően a halotti kultuszhoz köthető fémtárgyak deponálási gyakorlatának 

elemzése kevés fogódzó pontot kínál. Általánosan vizsgálva az ékszerek vagy mondhatni a 

viseleti tárgyak dominanciája egyértelmű. A ránk maradt régészeti hagyaték alapján az 

elhunyttól való megválás nem követelt meg egy olyan bonyolult normavilágot, ami a fém 

tárgyak különleges felhasználását írná elő a halotti kultuszban. Ki kell azonban emelnünk, 

hogy a sírokban jelentkező tárgytípusok nem egyedi példányok, és ugyanazok a bronztípusok 

szórványként és a kincsleletekben is jelentkezhetnek. A sír mellékletek tárgyspektruma, 

egyszerű, hétköznapi, személyekhez nagyon könnyen köthető fémekről tanúskodik, ami 

teljesen ellentétben áll a bronzkincsekben felhalmozott, olykor rendkívül nagy mennyiségű 

bronzzal. Egy nagyon jó példa erre a bethlenkörtvélyesi (Perișor) leletegyüttes (5-8. Tábla) és 

a tőle nem messze feltárt dögmezei-Stricata (Dumbrăvița-Stricata) temető.
1472

 Egy bronz 

tárgy sem került be a sírokba mellékletként, azonban az említett depó a korszak egyik 

legteljesebb és legszebb kincslelete.  

 Talán a depókban felhalmozott fegyverek és szerszámok sokasága a sírokból való 

hiányukat is magyarázza bizonyos mértékben. Ezáltal a közép-erdélyi régió a Kárpát-

medence keleti felében tapasztalt általános deponálási sémához igazodik, azáltal, hogy a 

bronzfelhalmozás és elrejtés a kincsleletek formájában mutatkozik meg.
1473

 A depókban 

gazdag területen a különleges fémmelléklettel rendelkező sírok hiánya egyáltalán nem 

nevezhető rendhagyónak. Valószínű, hogy a fémtárgyak értékesítését, hétköznapi vagy 

kultikus jellegű felhasználását a társadalom szabta normák és szokások, vagy éppen a 

társadalmi elit kötöttségei vagy döntései határozták meg.
1474

 A tárgyakat a jelentésük 

szempontjából kell értelmeznünk, és bizonyos tárgyak bizonyos életutakat jártak be, emiatt 

különböző deponálási formában részesültek.
1475

 Ilyen megfontolásból véleményem, hogy a 

sírokban előkerült nagyon szegényes és monoton fém mellékletek nem a közösség vagy 

egyén lehetőségeinek korlátait, hanem egy bevett szokás, bizonyos szabályok gyakorlatát 
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tükrözik. Ezáltal is a depókat olyannyira jellemző szelektív deponálás részeseivé válnak. 

Ennek a társadalmi megnyilvánulás egyik elsődleges és kimagasló terméke a kisebb vagy 

nagyobb méretű bronzkincs volt.  
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7. A KULTURÁLIS HÁTTÉR KÖRVONALAZÁSA. A DEPÓK TERÜLETI ÉS 

KULTURÁLIS KÖTÖTTSÉGE 

 

 Amíg a középső bronzkort a jól körvonalazható, a szakirodalomban megnevezett 

„klasszikus” kultúrák jellemzik, és a késő bronzkor fejlett szakaszában (HaB1) megjelenik az 

úgyszintén egységes Gáva műveltség, a BzD és HaA periódusok által képviselt 

időintervallum, többnyire Erdély központi és déli területein, a kutatás számára mindmáig 

fehér foltként ismeretesek. Az elmúlt néhány évtized intenzív munkájának köszönhetően 

Erdély több régiójában különböző kulturális csoportokat neveztek meg. Ezeknek sokszor 

nemcsak a párhuzamosítása, hanem éppen eltérő kulturális jellegüknek a meghatározása 

komoly akadályokba ütközik. Emiatt az említett BzD-HaA fejlődési periódusok folytonos 

kiértékelés és újraértelmezés alatt állnak. 

 Jelen fejezet az elmúlt néhány évtized kutatásainak legfontosabb állomásait próbálja 

meg felvázolni, valamint kitekintést szándékszik nyújtani azokba a kérdésekbe és 

témakörökbe, amelyek az erdélyi késő bronzkor kulturális felosztását és kronológiai 

besorolását határozták meg. A cél mindenekelőtt a fém anyagnak, legfőképpen a 

kincsleleteknek, de a szórványok és sír mellékleteknek a besorolása egy lehetséges kulturális 

közegbe. Legtöbb esetben ez megvalósítható, azonban természetesen vannak olyan szituációk 

is, amikor a depókat elrejtő közösségeket csakis feltételesen lehet megnevezni.  

 

7.1. A BzD periódus kulturális képe kutatástörténeti szempontból 

 A közép-erdélyi késő bronzkor kezdetének tisztázása érdekében mindenekelőtt az itt 

jelentkező klasszikus Wietenberg kultúra végének pillanatát szükséges körvonalazni. Az 

elmúlt évtizedekben számos tanulmány látott napvilágot, amelyek különböző szemszögből 

közelítették meg ezt a kérdéskört.
1476

 Már 1953-ban K. Horedt a Wietenberg kultúra végét a 

BzD korszakra keltezi.
1477

 M. Rusu hozott összefüggésbe néhány települést és felőr-

domahidai horizontba sorolható kincs együttest egy ún. „késő Wietenberg fázissal”.
1478

 

Elsőnek D. Berciu nevez meg egy Wietenberg IV horizontot, anélkül azonban, hogy 

részletezné.
1479

 A Hargita megyei siménfalvi (Simoneşti) anyag alapján Székely Z. egy kései 

Wietenberg fázist nevez meg, amely fiatalabb, mint az utolsó dersidai réteg, és amely Noua 
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 A 19. század végi és 20. század eleji Wietenberg kultúra kutatástörténetét illetően Lásd Gogâltan 2008, 36-
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jegyeket is magán hordoz (bütykös fül, ferde besimítások).
1480

 N. Chidioșan tölti ki 

tartalommal a IV-es fázist, a BzD-re keltezi és hangsúlyozva a széles betűzdelés jelenlétét.
1481

 

T. Soroceanu a Wietenberg kultúra kései szakaszaiban jelentkező kerámia minőségének a 

hanyatlására és az ornamentika egyszerűsödésére, valamint a Wietenberg, Noua, Felsőszőcs 

és Ottomány III leletanyag egyidejű előfordulására hívja fel a figyelmet. Elkülöníti 

ugyanakkor a keskeny és széles betűzdelést.
1482

 A Beszterce megyei dögmezei (Dumbrăviţa) 

temető leletanyaga egyértelműen egy Wietenberg III fázisnál későbbi leletanyagot 

szolgáltatott, ami a BzD keltezést támasztja alá.
1483

 V. Vasiliev a korábbi leletek alapján 

fogadja el a Wietenberg IV fázis BzD keltezését, érvként pedig a bethlenkörtvélyesi és a 

felőri klasszikus BzD kincseket említi, amelyeket a Wietenberg kultúrával 

párhuzamosítanak.
1484

 

 A széles betűzdelés (breite Absatzstich) problematikáját Fl. Gogâltan viszi tovább, 

amikor a Kolozsvár-Békás (Cluj-Becaș) lelőhely közlése során ezt a díszítést a Wietenberg 

IV fázis meghatározó elemének tartja, a fényezett betűzdelések, besimítások és a cakkozott 

háromszögek mellett. Magát a IV fázist pedig egy Wietenberg III és külső, Felsőszőcs vagy 

kései Ottomány, szintéziseként értelmezi. Ez a folyamat a Reinecke BzC periódusban zajlott 

le, ehhez a szintézishez, pedig a következő BzD fázisban a Noua kultúra is csatlakozott.
1485

 

N. Boroffka nyújtja a legrészletesebb kései Wietenberg forma-díszítés elemzést, a 

Wietenberg kései fejlődései szakaszát, D fázisként nevezi meg a saját rendszerében, amelyet 

a széles betűzdelés jellemez, és amelyet a BzD korszakra keletez. A bágyoni (Bădeni) telep 

kapcsán pedig a D fázis és az Unterradl típusú tű kapcsolatára hívja fel a figyelmet, amely a 

BzD kezdetéig tolná ki ezt a fázist.
1486

 H. Ciugudean annak ellenére, hogy elfogadja a 

díszítési motívumot, mint a IV fázis egyik vezéreleme, kihangsúlyozza, hogy ez a díszítés, 

habár kis mennyiségben, de jelen van már a III fázis végén is.
1487
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 M. Rotea a Wietenberg kultúra kései vagy IV fázisának fejlődésében elkülönít egy 

Wietenberg-Ottomány szintézist, az együttélést pedig egy külön kulturális csoport, Bágyon 

III-Déva (Bădeni III-Deva) megjelenésével magyarázza, és hozzávetőlegesen a BzC keltezi, 

lehetőséget adva mindkét irányban történő kronológiai javításokra. Az addigi véleményekkel 

ellentétben a kerámia mennyiségének és minőségének a növekedésére hívja fel a figyelmet. 

Kizárja ugyanakkor annak a lehetőségét, hogy egy masszív Ottomány beszivárgás e periódus 

előtt zajlott volna le.
1488

 A bronzok közül a bágyoni gömb fejű tűt és a palatkai (Pălatca) 

dudoros nyakú tűt párhuzamosítja a csoporttal.
1489

 Lényegében egy korábbi feltevést próbál 

kiteljesíteni, hiszen korábban már mások is felhívták a figyelmet egy Ottomány-Wietenberg 

együttélésre.
1490

 Új anyagok közlése segítségével – Aranyosmohács (Măhăceni), Felgyógy 

(Geoagiu de Sus), Őregyház-Fântâna Barnii (Straja-Fântâna Barnii), Gyulafehérvár-Viile 

Maieri, (Alba Iulia-Viile Maieri), Gyulafehérvár-Ijac (Alba Iulia-Ijac) – H. Ciugudean elveti 

a Bágyon III-Déva csoport különálló létezését, a Wietenberg IV fázis mellett foglal állást, 

annak ellenére, hogy idegen elemek felismerhetőek már ebben a periódusban. Kronológiai 

szempontból megállapítja, hogy a kultúra vége nem haladhatja meg a BzC végét vagy esetleg 

a BzD kezdetét.
1491

  

 Dél-nyugat Erdélyre vonatkozóan I. Andrițoiu tovább részletezi ennek a fejlődési 

szakasznak a jellegzetességeit, ugyanakkor nemcsak kései Ottomány, vagy „post-Ottomány 

III” elemekre hívja fel a figyelmet, hanem az Igric (Igrița) csoporthoz is köthető anyagra, 

amelynek dél-nyugat erdélyi megjelenése az ottani Wietenberg kultúra végét jelentette. A 

Wietenberg és a Noua kultúra együttélését is valószínűnek tartja a Hallstatt jellegű síkozott 

horizont megjelenéséig.
1492
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 Erdély észak-nyugati sarka a Wietenberg kultúra egyik regionális csoportjaként volt 

feltüntetve.
1493

 Az elmúlt évtizedekben több kisebb vagy nagyobb kaliberű tanulmány 

foglalkozott a Wietenberg kultúra végével ebben a térségben.
1494

 A Kraszna (Crasna) 

településen végzett újabb kutatásoknak sikerült kimutatni, hogy a Meszes hegység nyugati 

lejtőjén a Wietenberg kultúra szórványosan megéri a IV fejlődési szakaszt is, ugyanakkor a 

felső réteg anyagában észlelt Csaholy
1495

 vonások a két kultúra kapcsolatait szemléltetik.
1496

 

Wietenberg-Csaholy kapcsolatokat sikerült kimutatni Szilágy megye nyugati felében is, 

Silágysomlyó-Báthory kastély (Șimleu Silvaniei-Castelul Báthory)
1497

 és Krasznarécse-Valea 

Sulbuda (Recea-Valea Sulduba) településen is, ahol jellegzetes Csaholy formák és díszítések 

Wietenberg IV (széles betűzdelés) elemeket is tartalmaznak.
1498

  

 A Csaholy csoport az észak-nyugat romániai Késő bronzkor első két fázisát öleli 

fel,
1499

 habár egyes vélemények szerint a HaA1 korszakot is megéri.
1500

 Eltekintve a szigorú 

keltezésétől a Csaholy csoport lényegében a különböző irányból érkező hatásokat ötvözi, 

amelyek megváltoztatják a kerámia arculatát, újabb elemeket, égetési technikákat tár elénk, 

és végső soron a Gáva kultúra egyöntetű fényezett, besimított kerámiáját vetíti elő.
1501

 A 

Kraszna és a Berettyó folyókon történő nyugat-kelet irányú térhódítása a Wietenberg kultúra 

végét idézte elő.
1502

 

 A Felsőszőcs kultúra kezdeti szóródása kisebb volt, déli terjeszkedése a Wietenberg 

kultúra rovására történt. A korai Felsőszőcs elemek hiánya a láposi és szilágysági 

medencékben, a Wietenberg III kultúra itteni jelenléte, majd ennek kivonulása a Felsőszőcs II 
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közösségek megjelenésével egyértelműen bizonyítják ezt a feltevést.
1503

 A Felsőszőcs kultúra 

keleti határát a Naszódi dombság, a Ciblesi, Radnai és Máramarosi hegységek, délen a 

Meszes és a Szamosi hátság képezi.
1504

 Közép-Erdély irányában a legkorábbi Felsőszőcs 

import elemeket már a középső bronzkorban megtaláljuk, mint például az alsórákosi (Racoş-

Piatra Detunată, Brassó megye-Wietenberg III-Felsőszőcs kimetszett cserepek), a sibisáni 

(Sibişeni, Fehér megye-Wietenberg III-Felsőszőcs bemetszett kerámia) és a kolozsnagyidai 

(Viile Tecii, Beszterce-Naszód megye- Wietenberg III-Felsőszőcs bemetszett kerámia) 

településeken.
1505

 Mindenképpen a legkorábbi Felőszőcs elemeket csakis Wietenberg III 

párhuzamosításokban találjuk.
1506

 Mezőerkeden (Archiud-Fundătura) és Csicsóújfaluban 

(Ciceu-Corabia-Sub Cetate) kései Wietenberg kontextusokban Felsőszőcs cserepeket is 

előkerültek.
1507

 Nemcsak a Felőszőcs kultúra déli terjeszkedése és akár a Közép-Erdély 

észak-keleti sarkának integrálása a kultúra vonzáskörében tűnik valószínűnek, hanem az is, 

hogy a következő periódusban (BzD) a Lápos csoport is hasonló hatással lesz erre a 

régióra.
1508

 

 A Wietenberg kultúra északi és észak-nyugati terjeszkedése a Szamos folyó vonalán 

vagy ennek közvetlen közelében áll meg, fejlődésük III szakaszában. Ettől a vonaltól északra 

és észak-nyugatra Wietenberg hagyaték csakis más kultúra objektumaiban észlelhető, ami 

import áruként kezelhető.
1509

 Közép-Erdély észak-keleti sarkában, a mai Maros és Beszterce-

Naszód megyék területén, a Wietenberg kultúra mind a négy fejlődési fázisában jelen van, 

utolsó szakaszában egyidejűséget mutatva a Noua közösségekkel.
1510

 K. Kacsó azonban 

ebben a térségben egy kulturális keveredést vél felfedezni, és a Wietenberg III fázist követő 

kerámiában kései Wietenberg, Noua, Felsőszőcs-Lápos és Csaholy vonásokat is lát. Emiatt a 

Felsőszőcs elem nem csak importként volt itt jelen, hanem alkotó elemként vett részt ebben a 

kulturális keveredésben, amely a Wietenberg III és a Gáva kultúra közti űrt töltötte ki.
1511

  

 A Wietenberg kultúra kései fejlődése nem értelmezhető önmagában, közép-erdélyi 

alakulását a Noua kultúra számbavétele nélkül nem lehet megszabni. A Wietenberg és a Noua 

kultúrák találkozása, egymásra gyakorolt hatásaik, akár szintézisük körvonalazása az erdélyi 
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késő bronzkor talán legfontosabb kérdése. Közép-Erdély észak-nyugati sarkában a Felsőszőcs 

és a Csaholy elemekkel kell számolnunk, míg dél-nyugaton a késő Ottomány és a Balta 

Sărată csoportok vannak befolyással a kései Wietenberg közösségekre.  

 Ami a Noua kultúra erdélyi megjelenését illeti, a korábbi román szakirodalom egy 

kiforrott, fejlett jegyeket hordozó közösséggel számol, ami a Noua hagyaték II fejlődési 

fázisának felel meg.
1512

 Kronológiai helyét a hagyományos nézet a Kr.e. 13-12. századra,
1513

 

vagy a Kr.e. 12-11. század fordulójára keltezték.
1514

 A szászveresmarti (Rotbav) közöletlen 

anyag alapján N. Boroffka a Noua megjelenését kizártnak tartotta a Wietenberg kultúra C 

fázisa előtt.
1515

 Hasonlóan vélekedik V. Vasiliev is, aki ugyancsak a szászveresmarti és 

Kolozsvár-str. Banatului (Cluj-Napoca-str. Banatului) kutatások kapcsán korai Wietenberg 

IV és Noua kapcsolatokat feltételez.
1516

 Az újabb 
14

C mérések alapján, több kutató már a 

Kr.e. 16. századra keltezi a kultúra erdélyi megjelenését, amelyek a Wietenberg III 

közösségekkel való együttélést teszik lehetővé.
1517

 Mások a Kr.e. 15. század mellett foglalnak 

állást.
1518

 A Legújabb 
14

C szászveresmarti abszolút adatok azt mutatják, hogy a Wietenberg C 

és a legkorábbi Noua elemek között létezett egy nagyon rövid egyidejűség, azonban a 

település rétegsora alapján ezt nem lehet kimutatni, hiszen a Noua réteg a Wietenberg réteget 

fedi. Emiatt L. Dietrich a Wietenberg C közösséget legkésőbb a Kr.e. 15. század első 75 

évéhez, míg a legkorábbi Noua elemeket ugyanazon század utolsó negyedéhez köti.
1519

 

 Az elmúlt évtizedekben számos tanulmányban történt utalás a Wietenberg-Noua 

kapcsolatokra és együttélésre. Az elmúlt század közepén K. Horedt a Noua kultúra 

jelenlétének nyugati határát az Erdélyi-érchegység lábáig tolta ki, amely a Wietenberg kultúra 

teljes szóródási területét magába foglalja.
1520

 A megásott és kutatott települések hiányában A. 

C. Florescu ezt nem fogadja el, a dél-nyugat erdélyi Noua leleteket importként értékeli. A két 

kultúra kapcsolatában a kései Wietenberg (IV) és Noua I párhuzamosítást tartja valószínűnek, 
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ugyanis a székelyszentmiklósi (Nicoleni) telepet a Noua korai fázisához köti.
1521

 Hasonlóan a 

székelyszentmiklósi kerámia, valamint a siménfalvi rombikus fejű tű alapján Székely Z. a 

Noua kultúra kialakulását helyi szinten képzeli el, amelyben Wietenberg és Monteoru elemek 

is szerves szerepet játszottak.
1522

 A legnyugatibb konkrét Noua jelenlétet Sibisán (Sibișeni) és 

Szászsebesen (Sebeș) lehet kimutatni, ahol rövid megtelepedést sikerült igazolni, szegényes 

anyaggal, azonban ezeket nagy valószínűséggel a kultúra II fejlődési szakaszához lehet 

kötni.
1523

 

 A Wietenberg hagyaték kései szakaszához köthető elemek mellett (széles betűzdelés, 

a meander és a formák) a Noua kultúrával való együttélést is számba kell venni, amely a 

bronzkor kései szakaszában valósult meg.
1524

 Ezek a kapcsolatok, amelyeket régiótól függően 

a Felsőszőcs és az Ottomány kultúrákkal való interakciók is kiegészítenek, a Wietenberg 

kultúra kései (BzD) keltezésére késztette a kutatókat.
1525

 Elsőként T. Soroceanu állít össze 

egy katalógust, amelyben Wietenberg és Noua cserepek együtt kerültek elő.
1526

 Annak 

ellenére, hogy a két kultúra némi egyidejűsége elfogadott tény, a biztos régészeti kontextusok 

ritkának nevezhetőek. I. Andriţoiu és V. Vasiliev mindössze a Beszterce-Cighir telepet 

(Bistriţa-Cighir) és a bokajalfalusi (Băcăinţi) urnát említik, mint a Wietenberg és Noua 

kultúrák egyértelmű szimultán erdélyi jelenléteként, amelyek egy esetleges hibrid hagyatékot 

vagy szintézist is feltételezhetnek.
1527

 Ugyanide sorolhatjuk a Mezőbánd-Omláshegy (Band-

Dealul Surpat) sírt, amelyben egy kései Wietenberg tál mellé jellegzetes Noua bögréket 

helyeztek el, az aranyosmohácsi (Măhăceni) kultikus gödröt, amelyben egy Noua fül 

Wietenberg és Csaholy edények mellett került felszínre, a Gyulafehérvár-Izsák (Alba Iulia-

Ijac) magasított fülű bögréjét, valamint a sztrázsai (Straja) magasított, kétfülű bögrét.
1528

 I. 

Andriţoiu a két kultúra kapcsolatában helyi jellegzetességekre hívja fel a figyelmet, ugyanis 

Közép-Erdély északi, észak-keleti és dél-nyugati sarkaiban a Wietenberg közösségek megérik 

fejlődésük IV szakaszát is. A Wietenberg és Noua közti direkt kölcsönhatásokat Erdély dél és 
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7.1. Ábra. A Késő Bronz II (BzD) kulturális képe. (Gogâltan 

2001 után) 

dél-keleti részein kell keresni.
1529

 G. Marinescu nemcsak a két kultúra egyidejűségét, hanem 

együttélését is valószínűnek tartotta Közép-Erdély észak-keleti sarkában, a számos Noua 

cserép alapján, amelyek kései Wietenberg településeken kerültek elő.
1530

 Egy esetleges 

egyidejűséget N. Boroffka a Wietenberg D fázisában tart valószínűnek, a Noua kultúra 

nyugati perem vidékein.
1531

 

 A sószentmártoni (Gligorești) ásatások
1532

 „újraélesztették” a két kultúra 

egyidejűségéről szóló vitát. A késő Wietenberg (IV) és Noua elemek egyidejű előfordulására 

alapozva,
1533

 Fl. Gogâltan egy különálló kulturális csoportot nevez meg, a sószentmártoni 

csoportot, amelyet a két említett kultúra szintézise hozott létre (7.1. Ábra). Az említett 

csoport abban különbözik a klasszikus Noua hagyatéktól, hogy vonásaiban mindenképpen 

jelen van a széles betűzdelés, a helyi Wietenberg IV fázis vezéreleme. Kronológiai 

rendszerében a Késő Bronz II 

(BzD) fázisra jellemző.
1534

 A 

sószentmártoni csoport kialakulása 

és jelenléte, nem zárhatja ki 

azonban a Noua kultúra jellegzetes 

és különálló fejlődését, amit azon 

lelőhelyek jeleznek, ahonnan teljes 

mértékben hiányoznak a 

Wietenberg hatások: Malomfalva-

Hulă (Morești-Hulă), Marosbogát 

(Bogata de Mureș), Maroscsapó 

(Cipău), Radnót (Iernut), 

Marosludas (Luduș) és Mezőtóhát 

(Tăureni).
1535

 Ugyanakkor kihangsúlyozandó, hogy az együttélés és a szintézis közti 

különbséget mindenképpen meg kell határozni.
1536
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 E. Sava is elfogad egy bizonyos fokú Wietenberg-Noua keveredést, ezt pedig a Noua 

kultúra egyik jellegzetes, regionális változataként értelmezi. Kulturális szempontból a 

Wietenberg C-D és a Felsőszőcs II kultúrákkal párhuzamosítja, kronológiailag pedig a BzC 

és a HaA eleje közti idősávot öleli fel (Kr.e. 16-13. századok).
1537

  

 H. Ciugudean eleinte a Wietenberg-Noua kapcsolatokat Erdély központi területein 

nem tartotta valószínűnek a IV fázis előtt.
1538

 Később azonban a két kultúra kapcsolatában két 

szakaszt különít el: az elsőben a szászveresmarti (Rotbav), fehéregyházi (Albești), Segesvár-

Szőllőhegyi (Sighișoara-Dealul Viilor) és Cikendál (Țichindeal) leletek alapján a Wietenberg 

III-Noua kapcsolatokra hívja fel a figyelmet, és más kutatókkal egyaránt
1539

 a Noua kultúra 

Kr.e. 16. századi, erdélyi jelenléte mellett tanúskodik.
1540

 A második szakaszt a kései vagy a 

Wietenberg IV-Noua kapcsolatok jellemzik, amelyekben a Mezőbánd-Omláshegy temető
1541

 

és az Aranyosmohács kultikus gödör
1542

 leletei megbízható rétegtani támpontokat 

biztosítanak.
1543

 Habár elfogadható a Wietenberg és Noua kultúrák ideiglenes együttélése 

bizonyos régiókban, ami a sószentmártoni jellegű leletanyag létezését támasztaná alá, 

semmiképp sem helyettesíthető a Noua kultúra jelenléte és fejlődése a BzD korszakban 

Erdélyben.
1544

 Al. Vulpe, habár konkrét érveket nem sorakoztat fel, elutasít egy Wietenberg-

Noua együttélést, és a Wietenberg kultúra végére vonatkozó következtetéseket nyitottnak 

minősíti.
1545

 

  A Noua kultúra fejlődését eredetileg két eltérő fázisban határozták meg,
1546

 amit a 

későbbiekben kisebb-nagyobb változások értek.
1547

 A. C. Florescu a korábbi álláspontján 

változtatva a Noua kultúra végét a Kr.e. 12-11. század fordulójára keltezi, pontosabban a 

HaA1 korszak végére.
1548

 K. Horedt a tövisi (Teiuș) és a szászszebesi (Sebeș-Podul 

Pricopului) leletanyag alapján (magasított kétfülű edények, kónikus mély tálak fekete, 

síkozott felülettel, olykor besimításokkal), amelyek merőben eltérnek a klasszikus Noua 
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hagyatéktól, egy un. Noua-Tövis (Noua-Teiuș) fejlődési szakaszt különböztet meg.
1549

 

Hasonló felvetést taglal V. Vasiliev is, aki szerint amennyiben a Wietenberg IV fázis a BzD 

szakaszra keltezhető és elfogadjuk a Noua kultúrával való együttélést ebben a periódusban, 

akkor ez utóbbi kultúra fejlődését a korai Hallstatt korszakra is ki lehet tolni. Érvelését HaA1 

jellegzetes fémművesség termékeivel támasztja alá: bányabükki II
1550

 és cegőtelki
1551

 

kincsleletekkel, valamint a Brassó megyei Sárkány (Şercaia) település Noua rétegében talált 

középbordás tőrrel.
1552

 H. Ciugudean újabban egy lehetséges párhuzamosítást körvonalazott 

dél-kelet Erdély kései Noua leletei és a Mezőbánd-Kudzsir csoport között.
1553

  

 A kastanasi település 13b rétegében talált, csontból készült és a Noua kultúrára 

jellemző, bütykös nyakú tű jellegzetes Késő Helladikus III C1 kerámiával való párosítása és 

abszolút keltezése a Noua kultúra Kr.e. 12. század eleji (HaA1),
1554

 vagy újabban a Kr.e. 12. 

század közepéig/második feléig való továbbélését támasztja alá.
1555

 Ezeket az adatokat 

figyelembe véve a Noua kultúra végét már nem kell a Kr.e. 12. század elé keltezni,
1556

 sőt a 

mind idáig korai Hallstattnak nevezett anyagot sem lehet a 12. század közepe vagy a második 

fele előtt elhelyezni.
1557

  

 M. Bădău-Wittenberger a BzD-HaA1 periódusokra keltezi a kultúrát, ami 

meglátásában a késő bronzkor végét és a kora vaskor elejét jelenti. Erdélyi megjelenését a 

kultúra egyik fejlett szakaszához köti, amely merőben különbözik a Kárpátokon kívüli 

hagyatéktól. Az anyag jellegzetességei alapján a Nemesbuza-Radnót (Buza-Iernut) csoportot 

különíti el, amelyet a klasszikus kultúrák és a kora vaskori hagyaték ötvözése hozott létre.
1558

  

 A Noua kultúra erdélyi fejlődésében M. Rotea hasonlóképpen három eltérő fázist 

különít el: az első Wietenberg hatásokat vesz át, a második a kultúra jellegzetes, klasszikus 

szakaszát jelöli, míg a harmadik egy kései fejlődési periódust képvisel, amellyel az 

elkövetkezendő fázisokra történik meg az átmenet.
1559
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 H. Ciugudean a Noua I fázist a Wietenberg IV fázissal párhuzamosítja, annak 

ellenére, hogy az első kapcsolatok már a Wietenberg III fázis végén létrejönnek, a Noua II 

fejlődési szakaszt pedig a kései Felsőszőcs (IIb fázis) és a Csaholy csoportokkal véli 

egyidejűnek. A Noua III fázis, a kerámia hallstattizálását feltételezi, amikor ugyanis egy 

finomabb, nagymértékben síkozott kerámia jelenik meg, új formákkal, láposi, csaholyi és 

Igric analógiákkal.
1560

  

 Dél-kelet Erdély egy különálló régióként jelentkezik ebben az időszakban, ahol a 

szoros erdélyi kapcsolatok ellenére a Kárpátoktól keletre és délre eső területek is éreztették 

hatásukat. A középső és késő bronzkorban a Kárpátokon belüli, illetve a Kárpátokon kívüli 

befolyások jelentősen változtak. Székely Zoltán a csíkszeredai (Miercurea Ciuc) telep és 

kincsegyüttes, valamint a siménfalvi (Simoneşti) település anyaga (kései Wietenberg kerámia 

és rombikus fejű tű) alapján egy kései Wietenberg fázist különít el, amit a BzD keltez.
1561

  

 A Wietenerg-Noua kapcsolatokat ismételten tárgyalták. Eredetileg a 

Székelyszentmiklósi-Csürősdűlő (Nicoleni-Csürősdűlő) és a Kézdipolyán-Kőhát (Poian-

Panta de Piatră) lelőhelyek, korai Noua-nak vélt cserepei alapján, egy lehetséges együttélést 

kíséreltek meg kimutatni a két kultúra hordozói között.
1562

 Később az altórjai (Turia) kunyhó 

anyaga alapján ugyancsak a két kultúra találkozását bizonygatták.
1563

 Az újabb kutatások ezt 

az elméletet azonban határozottan cáfolják. A székelyszentmiklósi anyag hitelessége is 

megkérdőjelezhető, amit nem lehet rétegekre lebontani, ugyanakkor a két kultúra 

egyidejűségét egy cserép sem támasztja alá. Továbbá a székelyszentmiklósi Noua kerámia 

nem sorolható a kultúra I fázisába.
1564

 A Noua I fázisba sorolható leletek nagyon ritkák: a 

zoltáni (Zoltan) anyag Monteoru, a zsögödi (Jigodin) Komarow hagyományokat tükröz, 

azonban Wietenberg jellegű Noua I cserép mindmáig ismeretlen.
1565

 

 A szászveresmarti ásatások kapcsán sikerült kimutatni, hogy a Wietenberg kultúra 

véget ért a III fázisával, helyét pedig a Noua kultúra vette át, további három fejlődési 

szakasszal.
1566

 A lelőhelyen feltárt, de eltérő helyen elterülő Wietenberg és Noua temetők, 
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nemcsak kronológiai, de kulturális elváltozást is sugallnak.
1567

 A kései Wietenberg 

közösségek nyugat és Közép-Erdély irányában mozdultak el, hiszen dél-kelet Erdélyben, 

leszámítva a homoródalmási barlangot, egy lelőhelyen sem találni Wietenberg IV jellemző 

széles betűzdelésű cserepet.
1568

 

 Habár az előző vélemények a Kárpátokon kívüli Hallstatt jellegű közösségek (Gáva-

Holihrady és Chişinău-Corlăteni) megjelenését a Kr.e. 12. századra keltezték,
1569

 újabban az 

észak-bukovinai Mahala II és a Siret települések abszolút méréseire támaszkodva László A. a 

Noua kultúra és a Gáva-Holihrady kultúra váltását, a Keleti Kárpátokon kívül eső dombságok 

területén a Kr.e. 14. század végére datálta.
1570

 

 Annak ellenére, hogy a BzC-D periódus kulturális képével ismételten és intenzíven 

foglalkoztak mindmáig egy egységes képet nem sikerült felvázolni. Az tény, hogy a periódus 

domináns eleme a Wietenberg kultúra. Főleg az utolsó (IV) fázis jellegzetességei és 

változásai, valamint ennek a környező kultúrákkal való viszonya fogalmazzák meg a legtöbb 

kérdést. Mára már elfogadott, hogy a IV fejlődési szakasz megéri a BzD periódus kezdetét. 

Dél-nyugat Erdélyben az Igric csoport vet véget a Wietenberg műveltségnek. Észak-nyugat 

Erdélyben szórványosan megéri a IV fázist is, azonban ezt a periódust ebben a régióban erős 

Wietenberg-Csaholy kapcsolatok jellemzik. A kutatott terület északi területein a Wietenberg 

kerámiaműveltség terjeszkedése a Szamos vonalán áll meg, fejlődésének III szakaszában. 

Észak-keleten ebben a periódusban a Noua elemek is jelentkeznek, aminek következtében 

Közép-Erdély északi és észak-keleti régiójában egy kései Wietenberg, Noua, Felsőszőcs 

kulturális keveredés megy végbe. Látni fogjuk, hogy jó néhány depó itteni jelenléte és sajátos 

felépítése részben ennek is tulajdonítható. Dél-kelet Erdélyben a Wietenberg III hagyatékot a 

Noua elemek váltják fel. Továbbra is tisztázatlan kérdés a Wietenberg és a Noua egyidejűség, 

avagy együttélés kérdése. Az bizonyos, hogy az a szórvány anyag, amely egy esetleges 

szintézis irányába mutat, semmiképp sem zárhatja ki Erdély központi és nyugati részein 

jelentkező Wietenberg IV, valamint a tiszta Noua közösségeket (8.2. Ábra). 

  

7.2. A HaA korszak kulturális képe kutatástörténeti szempontból 

 Habár az eltérő régészeti periódusok nem zárhatóak szűk határok közé, és az átmeneti 

időszakok többnyire szinkronfejlődést sugallnak, a HaA időszak terjedelme a Noua 
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kerámiaműveltség vége és a fekete, síkozott Gáva jellegű hagyaték megjelenése közti 

periódusra tehető. A legújabb kutatásoknak sem sikerült tiszta és egyértelmű képet 

kialakítaniuk a HaA korszakot illetően. A régészeti kutatás legfontosabb célkitűzése a 

Wietenberg és Noua közösségek valamint a korai vaskor kezdete (HaB) közti „régészeti 

űrnek” a kitöltése. A helyzet súlyosabb, ha Erdély központi területeit vizsgáljuk, hiszen az 

északi, nyugati
1571

 és bánsági
1572

 régiókban körvonalazódni látszanak már elfogadott 

kerámiastílusok.  

 Közép-Erdélyre vonatkozóan két alapvető elmélet létezik: az első miszerint a Gáva 

kultúra már a HaA1 időszakban megjelenik, ezt pedig egy Szentanna-Lápos-Pécska vagy 

Gáva-Lápos közép-erdélyi bevándorlással, megjelenésével magyarázzák, és legtöbbször a 

periódust „korai vaskor” néven emlegetik.
1573

 Ezt a kezdeti fázist követik a nagyméretű, 

erődített telepeknek a megjelenése a HaA2-B1 fázisban. Észak-nyugat Romániában, 

Kemenczei T. rendszerét követve, a Gáva kultúra megjelenését a Lápos csoport végét 

követően képzelték el, amely a HaA periódus közepétől ment végbe, ugyanakkor bizonyos 

egyidejűséget véltek felfedezni a Lápos II és a korai Gáva között.
1574

 László A. már a Lápos I 

rétegben is elszórtan Gáva jellegű hagyatékot vél felfedezi, keltezését pedig a BzD-HaA 

fordulójára teszi. Azonban biztos Gáva jelenléttel a HaA közepétől számol.
1575

 Erdély 

területén is korai Gáva jelenléttel számol, ahogy ezt a Sepsiszentgyörgy-Simeria (Sfântu-

Gheorghe-Simeria) negyed kerámia leletei is jelzik, amelyet a HaA keltez.
1576

 A Gáva kultúra 

Észak moldvai megjelenését is a HaA datálja és a HaB3 tart.
1577

 

 A második elmélet HaA jellemző csoportokat vél felfedezni,
1578

 annak ellenére, hogy 

teljesen egészében nem fedik le a HaA periódust. V. Vasliliev már a ’80-as évek elején 

jogosan állapította meg, hogy a Hallstatt kori kultúra megismeréséhez és tisztázásához 

mindenekelőtt négy alapvető kérdésre kell keresnünk a választ: mikor érnek véget a 

klasszikus bronzkori kultúrák? A Noua kultúra helyének a megállapítása és a korábbi 
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(Wietenberg vége), valamint a későbbi (Hallstatt jellegű hagyaték) periódusokkal való 

kronológiai kapcsolatainak a meghatározása? A Gáva kultúra helye és szerepe a kora vaskor 

kialakulásában? A Hallstatt kori telepek belső kronológiájának a meghatározása?
1579

  

 A fentiekben leírtak alapján olvashattuk, hogy a mai kutatás elfogad egy kései, un. 

Noua III fejlődési fázist, ami megéri legalább a HaA korszak kezdetét. Mivel Belső-

Erdélyben mindeddig nem sikerült a Noua és Gáva kultúrák direkt kapcsolatát kimutatni, 

akkor a Gáva jellegű leletek Kr.e. 12. századi jelenléte Erdély területén nem 

valószínűsíthetőek. Ugyanakkor a szakirodalomban gyakran használt „korai Hallstatt” jellegű 

leleteket sem lehet egyértelműen a kiforrott Gáva kultúrának tulajdonítani.
1580

 

 A hagyományos nézettel szemben, amely a Gáva kultúra korai (Kr.e. 12. századi) 

megjelenését vallja,
1581

 már a ’80-as évek elején V. Vasiliev szembeszállt. Egy kiforrott Gáva 

kultúra jelenlétét, a HaA korszak folyamán, még Románia észak-nyugati vidékein sem tartott 

valószínűnek, ahol az Igric és Lápos (Felsőszőcs elemekkel) csoportok BzD-HaA keltezése, 

ezt nem tették lehetővé.
1582

 Közép-Erdélyben a bronzművesség virágkorát (HaA1) nem lehet 

párhuzamba hozni a jellegzetes fekete, síkozott, besimításokkal díszített Gáva kerámiát 

tartalmazó erődített telepekkel. Ugyanakkor, ha a Gáva kultúra nem alakult ki a Kr.e. 12. 

század második felére még a Partium területén sem, akkor ugyanaz a kultúra jelenléte Belső-

Erdélyben, ugyanabban a horizontban, semmiképp sem fogadható el. Emiatt a Gáva kultúra 

nem keltezhető egy HaA2 végénél/HaB1 elejénél korábbi fázisra, amelyet többek között az 

újcsongvaitelepi (Teleac) és medgyesi (Mediaș) földvárak I szintjei és a nagygalambfalvi 

(Porumbenii Mari) erődített telepek fémjeleznek.
1583

 Az Igric csoport Belső-erdélyi 

jelenlétére, valamint a kudzsiri (Cugir) HaA1 keltezhető kincsegyüttes edényére alapozva, 

HaA jellemző kulturális csoportok létezése valószínűsíthető, amelyek párhuzamosak a Noua 

III fázisával. Mindezek a Közép-Erdélyben észlelhető csoportok merőben különbőznek a 

kiforrott Gáva vonásoktól.
1584

 A kudzsiri kincslelet és edények által képviselt horizont 

interakciójának hiánya egyrészt a Noua, másrészt a Gáva kultúrával, azt mutatja, hogy ez 
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utóbbi a HaA fázisban létező közösségek után jelent meg Erdély belső területein. Emiatt a 

HaA1 szakaszt megérő Noua és a legkorábbi Gáva elemek között egy átmeneti szakasznak 

kell lennie.
1585

  

 Átmeneti megoldást javasol D. Berciu,
1586

 Vl. Dumitrescu és Al. Vulpe,
1587

 V. 

Leahu,
1588

 Bader T.,
1589

 M. Gumă,
1590

 akár V. Vasiliev
1591

 is, akik a HaA-B periódust egy 

átmeneti fejlődési szakaszként képzelték el, amikor úgy a bronzkor, mint a vaskor hatásai is 

érzékelhetőek. 

 Újabban a hagyományos elméletet támogatva H. Ciugudean V. Vasiliev 

gondolatmenetével száll szembe, annak ellenére, hogy a Noua és a Gáva kultúrák között 

sajátos, helyi kulturális csoportokat vél felfedezni. Kezdetben néhány dél-nyugat erdélyi lelet 

alapján,
1592

 ahol véleménye szerint jellegzetes BzD végi- HaA eleji kerámia és bronzanyag 

látott napvilágot, két eltérő kulturális csoportot különített el: az első, amit az alsómarosújvári 

(Uioara de Jos) leletanyag képvisel, nagyon közel áll, vagy teljesen megegyezik az Igric 

típusú leletekkel. Késő Ottomány és Halomsíros hatás mutatható ki kerámiájában, az Igric 

csoporttal párhuzamos és a BzD-HaA periódus korai szakaszára keltezhető.
1593

 A második 

csoportot az un. Mezőbánd-Kudzsir (Band-Cugir) típusú leletanyag képviseli, amit a 

seprűdísz, függőleges rendezett barbotin, grafitos felület valamint az edény felső felében 

jelentkező besimítás jellemez. Egy jellegzetes HaA vonásnak minősíti, és a kudzsiri 

Nagysink-Marosfelfalusi (Cincu-Suseni) típusú leletegyüttessel való egyidejű előfordulása 

ezt a dátumot támasztja alá. Ez a csoport időben párhuzamos a bánsági Susani halmokkal és a 

Lápos csoport II fázisával.
1594

 Szóródási területe a Maros középső szakaszát és a Kis-Szamos 

völgyét fedi le, elegendő helyet hagyva a kései, Noua III közösségeknek Erdély keleti felében 
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Lásd még Popa, Totoianu 2010, 211-217, 242-244, ahol a csoport előfutáraként a sószentmártoni közösségeket 

nevezi meg. 
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(7.2. Ábra).
1595

 Megkérdőjelezendő a csehtelki (Vișinelu) sír hitelessége, amely négy a 

Mezőbándihoz hasonló edényt tartalmazott, és a Kudzsir-Mezőbánd csoport hamvasztásos 

rítusú temetkezését jelölné.
1596

 

 

 

 Mivel a két említett csoport szóródási területe többnyire megegyezik, M. Gumă a 

Marosújvár-Kudzsir-Mezőbánd (Uioara-Cugir-Band) megnevezést használja.
1597

 Ch. Pare 

egy Noua-Kudzsir-Mezőbánd-Alsómarosújvár-Lápos II-Igric-Gáva I szinkronizmust 

javasol.
1598

 Azonban a Noua-Gáva I egyidejűség kissé erőltetettnek tűnik, mivel Közép-

Erdélyből Noua anyagot HaA1 későbbi kontextusból nem ismerünk, ugyanakkor a kiforrott 

Gáva kerámia HaA2 Belső-erdélyi jelenléte is kérdéses. Továbbá napjainkig nem sikerült 

feltárni Noua és Gáva anyagot egyazon zárt objektumban. 

 Az erdélyi Gáva kultúra szempontjából nélkülözhetetlen lelőhely, az Újcsongvaitelep, 

belső fejlődését H. Ciugudean tovább finomította. A korai vagy hagyományos és a Vasiliev 

féle kései elmélet között teremti meg az átmenetet, kihangsúlyozva, hogy a klasszikus Gáva 

fázis előtt Erdély központi és déli területein egy korai fejlődési szakaszt lehet kimutatni (7.3. 

Ábra). Ha az újcsongvaitelep lelőhely végének időpontjával megegyeznek a vélemények 
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 Ciugudean 2010aa, 166. 
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 Lazăr 1997b, 69, Pl. 1/3-5; Popa, Totoianu 2010, 243. 
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 Gumă 1995, pl. XVII. 
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 Pare 1999, 423, Tab. 7. 

7.2. Ábra. A Mezőbánd-Kudzsir csoport szóródása: 1. Bencenc (Aurel Vlaicu); 2. Mezőbánd (Band); 3. 

Bágyon (Bădeni); 4. Nemesbuza (Buza); 5. Kudzsir (Cugir); 6. Szászfenesi-Polus (Florești-Polus); 7. 

Micești-Cigașe; 8. Alsóváradja (Oarda de Jos); 9. Alsóipán (Pianu de Jos); 10. Vișinelu; 11. 

Székelyszentmiklós (Nicoleni) (Noua kontextusban?); 12. Zsögöd (Jigodin) (Noua temetőben). (Ciugudean 

2010a után). 
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(HaC-HaD eleje),
1599

 a legtöbb fejtörést az I réteg keltezése okozta. A Gyulafehérvár-Monolit 

(Alba Iulia-Monolit) és az újcsongvaitelep lelőhelyek anyagának párhuzamosítása 

következtében a Fehér megyei kutató az Újcsongvaitelep I fázisát további két alfázisra 

osztotta fel: Újcsongvaitelep Ia egyidejű a Gyulafehérvár-Monolit lelőhely végével, és egy 

HaA1-HaA2 fázisra keltezhető, míg az Újcsongvaitelep Ib egy HaB1-HaB2 horizontnak felel 

meg.
1600

 Ezt a korai Gáva, vagy az erdélyi Gáva I hagyatékot a perem alatt elhelyezett két 

kisméretű fülű, a nyakon keskeny girlandokban vagy vízszintesen kanelúrázott edények, a 

nagyméretű, nyakon vízszintesen kanelúrázott bitronkonikus edények, a sekély magasított 

fülű vagy függőlegesen kanelúrázott csészék, valamint a függőlegesen rendezett barbotinos 

edények jelzik.
1601

 A korai Gáva fázis keltezését a telepeken előkerült bronzok 

(Blattbügelfibel, Drahtbügelfibel, Keulenkopfnadeln) és öntőminták is alátámasztják. Ezek 

alapján a Kr.e. 11. század közepe elé kell keltezni, ami részben egyidejűvé teszi a Susani 

halmokkal és az észak-nyugat romániai Lápos II-Gáva I horizontot követné.
1602

 E korai Gáva 

fázis kialakulásához a Mezőbánd-Kudzsir és a Susani csoportok járultak hozzá.
1603

 

Kronológiailag az erdélyi Gáva kultúra az Altórja-Nagyzsupány (Turia-Jupalnic), Mojgrád-

Tóti (Moigrad-Tăuteu) és Ördöngösfüzes-Erdőszentgyörgy (Fizeșu Gherlii-Sângeorgiu de 

Pădure) depó horizontokat öleli fel, amelyek a HaA2-HaB1-HaB2 fázisokkal 

párhuzamosíthatóak és abszolút dátumokban a Kr.e. 11. század közepétől a 9. század végéig 

tartó időintervallumot ölelik fel.
1604

  

 Dél-kelet Erdélyben Székely Zs. a kései Noua elemeket egy a vaskorra történő 

átmeneti fázis részeként értelmezi, amelyek már Gáva jellegű hagyatékot is tartalmaznak.
1605

 

Ilyen leletek Lemhényen (Lemnia) kerültek napvilágra.
1606

 A Hallstatt kor legkorábbi 

szakaszát már egy Gáva jellegű kerámia jellemzi, ahogyan ezt a sepsiszentgyörgyi (Sfântu-

Gheorghe) és a gidófalvi (Gidfalău) leletek mutatják, amelyek egy HaA2 fejlődési fázis elé 

keltezhetőek. A kiforrott Gáva kultúrát a rétyi I (Reci) réteg képviseli, a HaA2 kezdődően.
1607
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V. Vasiliev viszont megalapozatlannak tartja a rétyi telepet a legkorábbi Gáva fázisnak 

tulajdonítani, mivel nem tükrözi a Felső-Tisza vidéki vagy észak-nyugat romániai korai Gáva 

vonásokat. Helyette egy fejlettebb un. Gáva-Medgyes-Újcsongvaitelep (Gáva-Mediaș-

Teleac) vagy Medgyes-Újcsongvaitelep fejlődési szakaszt nevez meg, mint a kiforrott erdélyi 

Gáva képviselője.
1608

 

 

 

 Erdély észak-nyugati sarkában is sikerült egy jellegzetes késő bronzkori hagyatékot 

elkülöníteni, amelyben a Csaholy jellegű hagyaték visszafogott mértékben jelentkezik, 

azonban még különbözik a klasszikus Gáva jellegű vonásoktól. A Dohtelek-Forrás (Doh-La 

Izvoare), Somlyócsehi-Mesig (Cehei-Mesig), Szilágyperecsen-Keller tag (Pericei-Keller tag), 

Szilágyzován-Bánffy tag (Zăuan-Banffy tag), Zilah-Valea Miţii (Zalău-Valea Miţii), 

Szilágynagyfalu-Nagyutca, 527 szám (Nuşfalău-str. Mare, nr. 527), Porc-Corău (Porţ-Corău), 

Márkaszék-Primăria nouă (Marca-Primăria nouă), Szilágysomlyó-Brijigă (Şimleul Silvaniei-

Brijigă) lelőhelyek anyagai egy Késő Bronz III (HaA) horizontba sorolhatóak, ugyanis a 

Csaholy hagyatékot követik, és a kerámia fekete-téglavörös színével, síkozott felületével, 

kerámiatörmelék soványítással és a jellegzetes seprűdísszel a következő korszak (Gáva) 
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 Vasiliev 1983, 45-46; Vasiliev 1996, 508-509; Vasiliev 1999, 176. 

7.3. Ábra. Az erdélyi Gáva I lelőhelyek szóródása: 1. Gyulafehérvár-Recea (Alba Iulia-Recea (Monolit); 2. 

Ágostonfalva (Augustin); 3. Várhegy (Chinari); 4. Gidófalva (Ghidfalău); 5. Radnót-Gorotar (Iernut-

Gorotar); 6. Malomfalva-Hulă (Moreşti-Hulă); 7. Nagygalambfalva (Porumbenii Mari); 8. Sânzâieni; 9. 

Szilágysomlyó (Şimleul Silvaniei); 10. Újcsongvaitelep (Teleac) (Ia); 11. Meggykerék (Meşcreac);  

12. Cicsóújfalu (Ciceu-Corabia). (Ciugudean 2011 után). 
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jellemvonásait vetítik elő.
1609

 Hasonlóan vélekedik J. Németi is, aki a Csaholy (BzC-D) és a 

Gáva kezdete között (HaA2-B1) egy különálló, egyben jellegzetes anyagot különít el.
1610

 

 Észak-nyugat, de ugyanakkor dél-nyugat Erdélyt is befolyásolva, a Partium vidékére 

jellemző Igric (Igriţa) csoport vagy horizont egy Ottomány utáni és Gáva előtti időhorizontot 

foglal el, azaz a BzD-HaA1 fázisokat.
1611

 Agyagművességében nemcsak Ottomány, hanem 

Cruceni-Belegiš, Gârla Mare, Halomsíros, Piliny és Felsőszőcs hatások is érzékelhetőek.
1612

 

Belső-Erdély kulturális helyzetéhez hasonlóan, ahol valószínűleg a Mezőbánd-Kudzsir 

csoport helyi fejlődésének lehetünk tanúi, az Igric csoport egy Gáva előtti fejlődési 

periódusnak a képviselője, amely a klasszikus bronzkori közösségek és a kiforrott fekete, 

síkozott kerámia hordozói között teremti meg az átmenetet, pontosan a korai Gáva kultúrának 

tulajdonított területen. A számos fémlelet és kincsegyüttes a csoportot egy BzD-HaA1 

horizontra helyezi,
1613

 ezáltal a Gáva korai keltezését cáfolva.
1614

 Déva-Új szöllők (Deva-

Viile noi)
1615

 és Simeria-În coastă (Piski-În coastă)
1616

 lelőhelyek az Igric csoport Belső-

erdélyi jelenlétét és egy Gáva örökséget megelőző horizontot igazolnak.  

 Románia dél-nyugati területén M. Gumă a Susani csoportot a Nagysink-

Marosfelfalusi (HaA1) depóleletekkel párhuzamosítja. Azonban a Felőr-Domahidai kincsek 

kitolásával a HaA fázis kezdetére (Kr.e. 12. század), azaz a Kr.e. 12. század vége és 11. 

század közepe közti keltezésével, a Susani csoport helye is elmozdul. Ezáltal a Susani 

csoport, a Bánság északi térségében, közvetlenül a Gáva-Medgyes jellegű temesremetei 

(Remetea Mare) telepet előzhette meg (HaB1) és a kora vaskorra való átmeneti fázist 

képviseli.
1617

 László A. a Susani csoportot a korai Gáva fázissal párhuzamosítja, és az Igric 

hagyaték miatt, amely mind a két kultúrában/csoportban jelen van, rokon közösségeknek 

nevezi.
1618

  

 Újabban a Maros középső szakaszán további csoportokat különítetek el. Egy korai, 

BzD fázisra keltezhető csoport az un. Déva-Românești (Deva-Românești), a Balta Sărată, 
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Igric és Cruceni-Belegiš elemeket ötvözi, és a Csoklovina barlang valamint a felsőpodságai 

kincsegyütteseket sorakoztatja fel. Ugyanazon csoport későbbi fejlődési szakaszát a 

Beregszuszány-Piski (Susani-Simeria) nevű leletanyag képezi és a HaA1-A2 fázisokat fedi le, 

a legkorábbi Gáva jellegű elemeket előzve meg.
1619

 Az említett csoport és a Mezőbánd-

Kudzsir közötti határt a Sztrígy (Hunyad megye) völgyében húzható meg. 

 Erdélyen kívül, már korábban is sikerült egy hasonló horizontot kimutatni. 

Szlovákiában S. Demeterová a Gáva kultúrát ugyancsak a Somotor I és II fázisokra tagolja, 

azonban elkülönít egy korábbi kezdeti fázist is, a Šebastovce, Barca, Borša, Valalíky-

Všechsvätých anyagok, valamint a Zemplínske Kopčany és Bracovce sírok alapján, amelyet a 

BzD-HaA1 periódusra keltez és a Gáva kultúra kezdeti fejlődésére jellemző. A Lápos I és II 

valamint a Berkesz csoporttal párhuzamosítja.
1620

  

 Magyarországon is sikerült egy hasonló horizontot elkülöníteni. Az urnák és tálak 

peremén vagy az edények oldalai jelentkező síkozott díszítés, az edények hasának ferde 

árkolása, a behúzott peremű tálak, az ívelten kihajló peremű, viszonylag magasabb nyakú 

mély tálak, az ívelt, kihajló peremű, éles válltörésű, csonka kúpos aljú tálak, a kettős kónikus 

formájú edények, vagy az árkolt urnák alapján V. Szabó G. egy BzD-HaA1 időszakban 

megfigyelhető kerámia egységesítési folyamatot körvonalazott, melynek helyi előzményeit a 

Tápei- és a Rákóczifalva csoport képviseli. A Gáva elemeknél korábbi hagyatékot képvisel. 

Időben párhuzamos az Igric csoport kibontakozásával, a Hajdúbagos-Csaholy csoport kései 

szakaszával, a Lápos I-II megjelenésével, a Cruceni, Belegiš és a Piliny temetőkkel. Bóna 

Istvánt idézve a proto-Gáva, később a pre-Gáva elnevezést használja.
1621

  

 Habár ez a periódus nem annyira megosztó, mint az előző, a hangsúly a HaA korszak 

kulturális tartalmára tevődött. A fő kérdés, hogy Közép-Erdélyben milyen mértékben 

körvonalazható a Gáva hagyaték? A Gáva kultúrkört megelőző csoportokról, vagy ehhez 

szervesen kapcsolódó közösségekről beszélhetünk? Sajnos az anyag konkrét vizsgálata nélkül 

nehéz véleményt formálni, hiszen legfőképpen a kerámiára alapuló keltezés mindkét irányba 

elmozdul. Az utóbbi évek kutatásaiból kezd viszont körvonalazódni, hogy Közép-Erdélyben 

is létezik egy „pre-Gáva” értelemben vett hagyaték, amely a klasszikus HaA2/B1 jelentkező 

Gáva elemeket előzi meg. Ez egy helyi színezetet jobban őrző, nem homogén anyag, amely 

Belső-Erdély szomszédos régióiban is jelen van. A kutatott terület dél-nyugati és nyugati 
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szegletein ezt a Mezőbánd-Kudzsir csoport képviseli. Ezt egészítené ki dél-kelet, észak-kelet 

és Közép-Erdélyben a kései vagy a Noua III anyag, amely a síkozott kerámiájával már a 

következő periódust vetíti elő. Habár direkt módón csak nagyon ritkán tudjuk a kor 

bronzegyütteseit HaA jellegű kerámiához rendelni, az viszont kijelenthető, hogy a kincsek 

többsége BzD hagyományokra tekintenek vissza. Meg kell őket különböztetnünk ugyanakkor 

a Gáva közösségekhez rendelt, olyannyira jellegzetes HaB1 bronzoktól és kincsektől is, 

amelyeknek formavilága, szerkezete és állapota teljesen más képet nyújt. Az új korszakban a 

fémek zöme nyugati kapcsolatrendszerekbe épülnek be, és jó példái a kerámiaművességre is 

jellemző egységesítési folyamatnak. 

 

7.3. A HaA korszak tagolása, avagy egyöntetűsége 

 A HaA periódus egyöntetűségére vonatkozó kérdések mindenekelőtt egy fémekre 

alapozott kronológiára építenek. Az eltérő fázisokat a tárgytípusok párosítására, a 

keresztkeltezésre valamint új típusú és stílusú darabok megjelenése alapján különítették el. 

Viszont a fentiekben leírtak alapján láthattuk, hogy a HaA korszak kulturális képét 

elsősorban a kerámiaművesség alapján próbálják tisztázni. Figyelembe véve ugyanakkor azt 

is, hogy a fémek és bizonyos kerámiastílusok sok esetben nehezen kapcsolhatóak össze, a két 

tárgycsoport egymástól függetlenül való kutatása gyakran sok nehézséget és 

megválaszolatlan kérdést von maga után. Ugyanakkor a HaA korszak egyöntetűségének 

módszeres kutatása még várat magára. A korábbi próbálkozások idejét múltak, és teljesen új 

alapon, anyagra alapozva kellene értelmezni a periódust, fémet és kerámiát összehangolva. 

 A H. Müller-Karpe kronológiájára
1622

 alapozott és W. A. von Brunn
1623

 által 

kidolgozott kincs együttesek kronológiai felosztását a későbbi kutatás majdnem minden 

további módosítás nélkül átvette.
1624

 Mindössze A. Mozsolics osztja fel a már meglévő Felőr-

Domahidai horizontot további két horizontra: Opályi és Aranyos, valamint egészíti ki a HaB1 

utáni időszakot a Románd, Bükkszentlászló és Biharugra horizontokkal.
1625

 A kurdi 

horizontot a leletegyüttesek kerámiája és telepeken előkerült öntőminták alapján egy korai 

                                                 
1622

 Müller-Karpe 1959. A Dél-németországi temetők leletanyaga alapján, habár kijelenti, hogy a HaA2 fázis 

csupán Európa néhány régiójában körvonalazható. 
1623

 von Brunn 1968, 30-31. Két alapvető periódust különít el: a korai szakaszba sorolja az 1. Felőr-Domahida és 

2. Kisapáti-Lengyeltóti depó horizontokat, valamint egy fiatalabb periódusra a 3. Jászkarajenő-Uzsavölgy és 4. 

Rohod-Szentes horizontokat. 
1624

 Rusu 1963; Novotná 1970; Vulpe 1970; Rusu 1972; Petrescu-Dîmbovița 1977; Mozsolics 1973; Mozsolics 

1985; Vasić 1982; Vinski-Gasparini 1983; Kemenczei 1984; Kemenczei 1996; Kobal’ 2000. 
1625

 Mosolics 1973, 105; Mozsolics 1985, 48-76. 
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Gáva fázishoz, a Gyermely horizontot pedig egy fiatalabb Gáva fejlődései szakaszhoz 

kötötte.
1626

 

 A Gáva kultúra felosztása két fejlődési szakaszra (Gáva I és Gáva II) Kemenczei T. 

nevéhez fűződik. A kultúra I fázisát a Nagykálló-Telekdomb település bronzai alapján a 

HaA1-re, a II fázist a prügyi és poroszlói öntőminták alapján a HaA2-HaB1 keltezte.
1627

 

Mozsolics A. hasonlóan Kemenczei T. is a HaA1 fázist a kurdi depókkal párhuzamosítja, a 

Gáva második fejlődési szakaszához viszont a HaB1 Hajdúböszörményi kincs együtteseket 

sorolja, mivel a Tisza vidékén nem talál M. Rusu által megnevezett Altórja-Nagyzsupány 

HaA2 jellegű együtteseket. Ezáltal a HaA2-B1 időszak a késő bronzkor harmadik fejlődési 

fázisát képezi.
1628

 A későbbiekben visszatér kijelentéseire és a Dunántúlon, Észak és Kelet 

Magyarországon, dél-nyugat és dél-kelet Szlovákiában és Kárpátalján is a III 

depóhorizonthoz, azaz a HaA2, sorolható kincsek listáját közli.
1629

 

 A korszak megnevezésére használatos még a korai, idősebb, középső, fiatal és késői 

urnamezős kifejezés is, amely többnyire a német és a Kárpát-medence nyugati felében 

honosodott meg. B. Wanzek a dél-kelet európai tokos füles balták öntőmintáinak szentelt 

monográfiájában a szélesebb időegységeket javasolja, ami jobban kifejezi a tokos balták 

típusainak fejlődését. Ez pedig a HaA2 és HaB2 horizontok megszűnését feltételezi, mivel a 

megkülönböztetésük a korábbi fázisoktól nem lenne hiteles. Felosztásában a Késő Bronzkor a 

BzD, az idősebb urnamező a HaA, a fiatal urnamezős a HaB1-2 és a késői urnamező a HaB3 

fedi.
1630

 

 S. Hansen ismételten kitér a HaA periódus egyöntetűségére. A dunántúli HaA2 

keltezett Gyermelyi depóhorizont időrendi kérdéseit taglalja, és a tárgyak tipológiai vonásai 

alapján állapítja meg, hogy az említett periódus leletanyaga, ha nem is teljes egészében, de a 

HaB1 periódus Hajdúböszörményi horizontjával párhuzamosítható. Összetétele alapján a 

Gyermely horizont a nyugat magyarországi, míg a hajdúböszörményi az észak-kelet 

magyarországi fémdeponálás képviselője. Értelemszerűen a HaA1 kurdi horizont a következő 

HaA2 időszakot is megéli. Véleménye szerint az idősebb és fiatal urnamezős időszak közti 

határt a Kurd és Gyermely horizontok között kell meghúzni.
1631

 Hasonló vélemények a 

                                                 
1626

 Mozsolics 1985, 78-79. 
1627

 Kemenczei 1971, 55-59; Kemenczei 1982, 90-91; Kemenczei 1984, 73. 
1628

 Kemenczei 1984, 58-86, 93-96 és Kronológiai táblázat. A Gáva jellegű kerámia középső és késő bronzkori 

előzményeit, valamint belső tagolását és szinkronizmusait Lásd Pankau 2004, 39-43, 88-97. 
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 Kemenczei 1996, 77-78. 
1630

 Wanzek 1989, 18, Abb. 1. 
1631

 Hansen 1994, 405; Hansen 1996, 433-439, Abb. 1-2. Mindkét német kutató (B. Wanzek és S. Hansen) a 

HaA2 horizont ellen száll síkra, azonban B. Wanzek a HaA1 fázist keltezi felül, míg S. Hansen a HaB1 

horizontot keltezi alul. 
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későbbiekben is megfogalmazottak. P. Turk a szlovén és nyugat Kárpát-medencei HaA2 

depókat rendszerének III fázisába, azaz a HaB1 datálta.
1632

 M. Novotná a Gyermely típusú 

kincseket dél-nyugat Szlovákia és a Dunántúl egyik sajátos felépítésű, lokális jegyeket 

hordozó leletegyüttes csoportjaként értelmezte és a HaB1 fázisra keltezte.
1633

 A morvaországi 

kincsegyüttesek rendkívülien alacsony száma sem támaszt alá egy markáns HaA2 periódust, 

emiatt egy rövid, átmeneti periódusként kezelték.
1634

 A csehországi depóleletek közül 

mindössze egyetlen kincslelet sorolható a HaA2 periódusba, jelezve az időszak átmeneti 

jellegét. A dél-csehországi leletanyagok kiértékelésénél O. Chvojka csak a fém 

leletanyagokban tudott különbséget kimutatni a HaA2 és a HaA2/B1 (Klentnice 1) fázisok 

között, míg a kerámiaanyag időrendi elkülönítése fémek nélkül nem lehetséges. Ezért szerinte 

a HaA2, HaA2/B1 és HaB1 periódusokat csak összevonva lehet vizsgálni.
1635

 

 A legújabb magyarországi kutatásoknak is sikerült kimutatniuk, hogy a Kárpát-

medence keleti részén a Gáva kultúra és a vele rokon kultúrák egységes színezetű hagyatéka 

a HaA2 periódusra alakul ki.
1636

 A HaA2 periódustól megváltozik a kerámiaművesség is: a 

Gáva-kultúra hatalmas térségben homogén jegyeket mutató kerámiájának kapcsolatrendszere, 

a HaA2 és HaBl időszakban, a Tiszántúl, Erdély és a Kárpátok keleti előterének térségét 

magába foglaló - kommunikációs zónát rajzol ki.
1637

  A hagyományos nézettel 

szemben, amely a korszakok lineáris egymásutániságát vázolták fel, a mai nézőpont egy 

szinkronfejlődést javasol, amely szerint az eltérő korszakok nem szigorúan követik egymást, 

hanem gyakran átfedések jelentkeznek. Ebből adódik a BzD és HaA1, a HaA2 és HaB1 

valamint a HaB2 és HaB3 gyakori közös vonása.
1638

 Azonban a depók zártságából és 

kutatottságából adódó nehézségek nem teszik lehetővé egy HaA2 fázishoz hasonló szűk 

kronológiai periódus felosztását és körvonalazását.
1639

 Nagyon nehéz ugyanakkor egy önálló, 

kerámiára támaszkodó, csak a HaA2 periódusra jellemző anyagi kultúrát felvázolni. A HaA1 

és HaA2 dunántúli depók területi szóródása többnyire kiegészítik, és nem fedik egymást. A 
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 Turk 1996, 111-117. 
1633

 Novotná 2000, 376-377. 
1634

 Salaš 2005, 508. 
1635

 Chvojka 2009, 469-470. 
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 V. Szabó 1999, 67; V. Szabó 2004b, 83-84. 
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 V. Szabó 2004b, 92. 
1638

 V. Szabó Gábor, A hajdúböszörményi kincs és kora. Egykori és mai narratívák a Kr.e. 1100 és 800 közti 

időszak történetéről a Kárpát-medencében c. elhangzott előadása a Hajdúböszörményi kincs és kora, 

Hajdúböszörmény, 2014. július 3-4 konferencián. 
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szűk tipológiai elemzések sem határolnak el egy különálló HaA2 periódust, és nagyobb 

hasonlóságot a következő HaB1 fázissal mutatnak, mintsem az előző HaA1.
1640

  

 Helyi viszonylatban is, céltudatosan vagy véletlenszerűen, többször történik említés a 

késő bronzkor vége és a kora vaskor kezdetének átmeneti szakaszáról, azaz a Gáva kultúra 

megjelenéséről. K. Horedt a HaA-B fázisoktól egészen a Kr.e. 6. századig előkerült 

vasleleteket értékelve, a HaA-B fázisok addig elfogadott megnevezésének a 

megváltoztatására ösztönöz, a „korai vaskor kezdeti fázisa” helyett, a „késő bronzkor 

periódusára”.
1641

  

 M. Rusu, egyike a romániai, legfőképpen erdélyi, klasszikus depószeriációinak a 

kidolgozója is felhívja a figyelmet a HaA2 kincsek alacsony számára, valamint arra, hogy az 

ebben a korban megjelenő típusok és dekorációk a következő fejlődési szakaszban (HaB1) 

továbbélnek. Emiatt rendkívül nehéz a két periódusnak (Altórja-Nagyzsupány/Turia-Jupalnic 

– HaA2 és Mojgrád-Tóti/Moigrad-Tăuteu – HaB1) a szétválasztása.
1642

  

 M. Petrescu-Dîmboviţa is kitér arra, hogy a Nagysink-Marosfelfalu (Cincu-Suseni) 

horizont kincsegyütteseit, beleértve a HaA1 fejlődési fázist is, a Kr.e. 12. század második 

felétől kell datálni egészen a 11. századig, amelyet a HaA2 fázis követne a 11. század 

második felében, ami lényegében az átmenetet teremtené meg a HaB1-re (10. század).
1643

 

Hasonló következtetésre jutott M. Gumă is, aki a bánsági HaA1 kincsegyütteseket későbbre 

datálja, a Kr.e. 12. század második felétől a 11. század első feléig, megérve ez által a HaA2 

periódust.
1644

 Amúgy a Bánság területén sem tulajdonítanak különösebb figyelmet a HaA2 

szakasznak, a teljes HaA korszakot egy átmeneti fázisként értelmezik a késő bronzkor és a 

vaskor között. A legkorábbi kora vaskorra jellemző hagyatékot, a Bocșa Română-Dealul 

Mare nevű horizontot a HaA2-HaB1 közé (Réty I fázisnak felel meg), és a Gáva-Medgyes, 

kimondott fekete kanelúrázott anyagot, a HaB1 keltezik (Kr.e. 10. század), ezzel is egy 

elválást mutatva a HaA1 és A2 között.
1645

 Ch. Pare felosztásában is a HaA2 korszak kisebb 

időintervallumot kap, mint bármelyik más fázis, hosszúságát 50-80 évre teszi.
1646

 Így a 

klasszikus értelemben vett HaA2 periódus veszít jelentőségéből és kronológiai 

vonatkozásban nem tölt ki egy teljes századot, mint ahogy azt korábban megfogalmazták.  
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 T. Soroceanu nem tartja annyira jelentősnek a HaA2 kincsegyüttesek számbeli 

csökkenését, mivel ebben a korszakban a HaA1 periódus típusait nagy számban állítják elő, 

ugyanakkor a HaA2 típusok korlátolt mennyiségben jelentkeznek. Emiatt sok HaA1 keltezett 

depó a következő HaA2 fázist is megéri és ebben a korszakban újabb típusokkal is 

kibővülnek. Ilyen megfontolásból a két korszakot egységként kezeli.
1647

 Hasonló 

következtetésre jut Kemenczei T. is a magyarországi Kurd és Gyermely kincseket illetően, 

amelyeket véleménye szerint valószínűleg ugyanazon műhelyekben állították elő.
1648

 

 Al. Vulpe is a HaA2 depók ellentmondásos voltára figyelmeztet, ugyanis mind az 

előző (HaA1) mind a következő (HaB1) periódusban nagy számban jelentkeznek a 

kincsleletek. Ugyanakkor, ha a depók elrejtése a kultikus szférában gyökerezik, akkor a szűk 

kronológiai horizontok elvesztik jelentőségüket, és tipológiai vagy depócsoportok veszik át 

helyüket. Ezáltal a Nagysink-Marosfelfalu horizontot a teljes HaA fázisra ki lehet 

terjeszteni.
1649

  

  Újabban H. Ciugudean a Gáva kultúra belső kronológiájának finomításával, 

egyértelműen a HaA2 fázis mellett kötelezte el magát, hiszen a Mezőbánd-Kudzsir csoportot 

kővetően, amit a Marosfelfalusi-Nagysink kincsek egy része jellemez, az erdélyi Gáva 

kultúra legkorábbi horizontja követi (Ib), amelynek az Altórja-Nagyzsupány (Turia-

Jupalnic/Gyermely) kincslelet horizontot rendeli.
1650

 Ennek a Gáva Ib fázisnak a jellegzetes 

tárgytípusai a kengyellemezes fibula (Blattbügelfibel), a huzalhátú fibula (Drahtbügelfibel), 

díszített kettős kúpos fejű tű és a bunkós fejű tű (Keulenkopfnadeln), amelyek az 

ágostonfalvi, nagygalambfalvi és újcsongvaitelep településekről kerültek elő.
1651

 Mivel a 

depók kialakításában mindenekelőtt egy szelekcióval állunk szemben, egyrészt a telepeken és 

sírokban, másrészt a kincsekben fellelhető típusok összehasonlítása teljesen különbözik, 

azonban nem kerülheti el figyelmünket, hogy a H. Ciugudean által említett HaA2 korszak 

fémjelző típusai közül egy sem (!) fordul elő korabeli bronzegyüttesekben. Az általa felvázolt 

típusspektrum mindenekelőtt ékszerközpontú,
1652

 míg a korszak együtteseit a szerszámok és a 

fegyverek dominálják, ékszereket szinte nem is találni (5. Függelék). Ahogy 6. A szórvány 

leletek és sír mellékletek jelentősége, előfordulása c. fejezetben is láthattuk, ha 

számarányaiban a szórványként és telepekről előkerült típusok teljesen más képet nyújtanak a 
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depókkal szemben, azonban az alapvető tárgytípusok megmaradnak, hiszen a tárgyak 

típusbázisa ugyanaz. Mindössze a sírok mellékletei mutatnak teljes mértékű eltérést. Ilyen 

szempontból a H. Ciugudean által felvázolt és településekről előkerült HaA2 ékszer 

vezértípusai teljes ellentétben állnak ugyanazon fázis depóleleteivel és véleményünk, hogy 

nem feltétlenül kell egyazon fejlődési szakaszhoz tartozniuk. 

 

 A HaA és HaB periódusok fémművessége, főleg deponálása közti eltérés azonban 

egyértelmű. Nemcsak számbeli különbségeket lehet kimutatni, hanem a típusok 

szelektálásában is elválás észlelhető. V. Vasiliev véleménye, hogy a Gáva kultúrához köthető 

depók közül egy sem keltezhető HaB1 korábbra.
1653

 Ugyanakkor a HaA2 keltezett depók 

közül egyet sem lehet biztosan szűk kronológiai keretek közé sorolni. Ezen depók 

értelmezése és kiértékelése nem valósulhat meg anélkül, hogy a HaB1 fázisra ne történne 

utalás. Erdélyben és a Bánságban, 1963-ban M. Rusu 11 HaA2 keltezett együttest különített 

el, 1976-ra M. Petrescu-Dîmboviţa ezt a számot 15 bővíti (7.4. Ábra). Az 1963-ban említett 

depók közül két együttes hiányzik az 1976 listából: Barcánfalva (Bârsana) és Kiskárolyfalva 
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 Vasiliev 1992, 22-23. 

7.4. Ábra. A HaA2 kincsleletek szóródási térképe: 1. Mezőkapus (Căpușu de Câmpie); 2. Nagycsanád 

(Cenadu Mare); 3. Kolozsvár I (Cluj-Napoca I); 4. Garat (Dacia); 5. Dezmér (Dezmir); 6. Magyarderzse 

(Dârja); 7. Szénafű (Fânațe); 8. Nagyzsupány (Jupalnic); 9. Predeál II (Predeal); 10. Prázsmár (Prejmer); 11. 

Sóvárad (Sărățeni); 12. Vásártelke (Stoboru); 13. Altórja I (Turia); 14. Varjas (Variaș); 15. Zalatna II 

(Zlatna II). (Petrescu-Dîmboviţa 1976 után). 
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(Moldovița).
1654

 A jelen kutatás a zernyesti (Zărnești) depóval egészíti ki ezt a listát, 

amelynek jellegzetességei a HaA2-B1 periódust támasztják alá. A Kárpátokon kívüli 

területeken M. Petrescu-Dîmboviţa mindössze két együttest említ: Sălcioara (Buzău megye) 

és Plenița (Dolj megye). Az első csak részben maradt fenn, mindössze két lándzsahegyet és 

egy tokos baltát tartalmaz. A tárgyak vonásai alapján akár korábbi is lehet. A másodikat a 

legújabb kutatások viszont a HaA2-B1 periódusra keltezték, és az altórja-nagyzsupány és 

mójgrád-tóti depóhorizontokkal párhuzamosítottak.
1655

 

 M. Rusu a szénafűi (Fânațe) depót a HaA végére HaB elejére keltezte és a tárgyak 

mellett jelentkező kerámiát is Hallstatt korinak minősíti.
1656

 Az együttes típusainak időrendi 

korlátai ugyancsak ezt a keltezést támasztják alá. A konkáv szájú tokos balták, a perem alatt 

jelentkező félköríves bordaminta akár a HaB1 szakaszt is megérhetik (5. Függelék/13). 

Hasonló félköríves kiképzéssel már az Aranyos horizontban is találkozhatunk, a 

bükkaranyosi I depóban,
1657

 vagy a kurdi horizont mároki és tabi
1658

 együtteseiben, azonban 

nagyobb számban a HaB1 periódusból kerültek elő, mind többszörösen bordázott perem alatti 

részen: Balmazújváros, Dévaványa, Kántorjánosi, Nagyrábé, Nyírtura, Pácin.
1659

 

Ugyanebben a periódusban, Erdélyben sem szokatlanok, hiszen Csáklyán (Cetea) is 

megjelentek.
1660

 Egy a díszítésében és méreteiben is a szénafűihez hasonló kardpenge 

töredéket M. Gumă ugyancsak a HaA2-B2 időintervallumra keltezett.
1661

 Hasonló időrendi 

besorolást, HaA2-HaB1, javasol I. Chicideanu a vásártelki (Stoboru) tiszta kardos depónak is 

(5. Függelék/15).
1662

 A Kolozs megyei vagy Kolozsvár I (Cluj-Napoca I) néven ismert depó 

kardját Bader T. az altórja-nagyzsupány horizontba sorolja, annak ellenére, hogy Szászbudán 

(Bunești) és Hajdúböszörményen csészés markolatú kardok mellet is előfordulnak, ami egy 

későbbi fázist sugall.
1663

 A bordákkal díszített tokos balta hasonmásai már korai urnamezős 

és HaA2 Jászkarajenő horizontban is előkerültek,
1664

 azonban a tárgy legjobb analógiáit Ch. 
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 Bader 1991, 135. 
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 Gemer (Novotná 1970b, Taf. 33/595); Detva (Novotná 1970b, Taf. 34/599, 604-605); ismeretlen lelőhely 

(Novotná 1970b, Taf. 34/608). 
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Pare a DFS IV (HaB1) fázisban találja meg (5. Függelék/4).
1665

 Közeli formákat a HaB1 

krajnikfalvi (Josani), szalárdi (Sălard),
1666

 nagykállói és szarvasi
1667

 kincsekben is találunk, 

igaz mind füllel ellátott darabok. A nagycsanádi (Cenadu Mare) depó sarlói is, amelyek 

dominálják a leletegyüttest, egy kései HaA-korai HaB keltezést támasztanak alá. A két 

Cenadu Mare-Șpălnaca I típusú gombos sarló kifutási ideje a HaA2 és HaB1 tehető, az 

Uioara 8a típusú sarló nagyobb számban a mojgrádi horizontban van jelen, míg a 10 darab 

Cenadu Mare típusú nyélnyújtványos sarló a HaB1 sőt elszórtan a HaB2 fázist is megéri.
1668

 

A depóban szereplő két díszített tokos balta semmiképp sem nevezhető kizárólagos HaA2 

típusnak, annak ellenére, hogy nagy számban a HaA periódusban fordulnak elő (5. 

Függelék/7).
1669

 Későbbi példányok a HaB1 kincsekben semmiképp sem számítanak 

ritkaságnak.
1670

 A nagycsanádival szinte azonos képet nyújt a mezőkapusi (Căpușu de 

Câmpie) együttes is, ahol a puszta HaA2 keltezés már nem tartható. Annak ellenére, hogy 

minden típusnak vannak HaA1 előzményei, a HaB1 korszak sem hagyható figyelmen kívül. 

A karikás végű kés és a bordázott peremű tokos balta a HaB1 irányába mozdítja el a 

kincsegyüttest. A teljes markolatú, karikás végződésű kés szinte tökéletes analógiáját, 

Morvaországban Draţůvkyn találjuk, ami egy fiatal urnamezős korszakot vetít elő.
1671

 A 

nyélnyújtványos markolatú kés körvonala egy BzD végi HaA1 eleji keltezést támaszt alá. A 

következő periódusban is jelen van, azonban nem jellemző.
1672

 A V alakban bordázott tokos 

balta HaA1 későbbi formát mutat, a perem alatti hármas párhuzamos borda a HaA1 későbbi 

fázisokra jellemző (5. Függelék/6). Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a nagycsanádi kincs 

felépítésében szinte azonos a HaB1 névadó tóti (Tăuteu) depóval, amelyet ugyancsak a tokos 

balták, sarlók, fűrészek, nagyszámú karperecek és kések dominálnak.
1673

 Tehát annak 

ellenére, hogy szerkezetében változatos és a HaA kincsekkel is hasonlóságokat mutat, a HaB 

periódusban sem ismeretlen ez az összeállítás. Ugyanakkor azt is ki kell hangsúlyoznunk, 

hogy a tárgyak többsége épségben maradt ránk. A predeáli II (Predeal II) és a prezsmeri 
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(Prejmer) depók keltezése mindenekelőtt a dudoros markolatú kardokra támaszkodik 

(Dreiwulstschwerter), amelyeket Bader T. csakis az altója-nagyzsupány horizontra 

keltezett.
1674

 A két depóban jelentkező típusok, általánosan elterjedt formákat képviselnek 

(konkáv szájú tokos balta, sima pengéjű lándzsahegy), amelyeknek hosszabb kifutási ideje is 

lehet. A predeáli kincs függőlegesen bordázott tokos balta típusa, fejlettebb formában akár a 

HaB2 korszakot is elérheti (5. Függelék/10-11). A hasonló formát az erdélyi tokos balták 

keleti változatába szokták sorolni. A perem alatt jelentkező többszörös, párhuzamos bordák 

egy fejlett variánst képviselnek.
1675

 Árkádon belül kialakított függőleges bordával rendelkező 

balta a bágyoni (Bădeni) HaB1 együttesben is előkerült.
1676

 Hasonló, azonban az árkádban 

jelentkező függőleges bordázat nélküli példányokat találni Szentesen és Tarhoson is, 

ugyancsak HaB1 horizontban.
1677

 Közeli analógiák azonban a Kárpátokon túli területeken 

kerültek elő, ahonnan a Hancăuți, Iurceni I és Sînești szórványleleteket említhetjük, 

amelyeket ugyancsak analógiák alapján a HaA1-től a HaB3-ig kelteztek.
1678

 A varjasi 

(Variaş) depó szinte minden tárgya érinti a HaA2-B1 periódust (5. Függelék/14). A pszeudó 

szárnyas balta, amelynek pengéje egy küszöbbel válik el a toktól, annak ellenére, hogy ritkán 

még a HaA2 horizontban is előfordul,
1679

 már egy HaB1 horizontot vetít elé. Erdélyből a 

brádi (Brad),
1680

 Magyarországról a hajdúsámsoni IV HaB1 kincs pszeudó szárnyas tokos 

baltja jó analógiája a varjasi darabnak.
1681

 A díszített késpenge töredék analógiáit J. Říhovský 

a HaA2-HaB2 közé datálta.
1682

 A sóváradi (Sărățeni) kis depó is kronológiailag eléggé kevert 

képet nyújt (5. Függelék/12). Az erdélyi típusú tokos balta hosszú kifutási időre tekint vissza, 

a kettős V bordás már a HaA és HaB periódusban is jelen van, míg az erősen bordázott Y 

díszített tokos balta a HaB1 felé mutat.  

 Újabban Kacsó K. a dezmiri (Dezmir) kincsegyüttest értékelte újra. A depóban 

jelentkező vastagított peremű, éle fele kiszélesedő, Y bordamintás tokos füles baltát egy 

jellegzetes HaB1 formának nevezte és ez alapján a kincsegyüttest is erre a periódusra 

keltezte.
1683

 Ez a forma elszórtan már a HaA1 megjelenik, virágkorát a HaA2 éli meg, ezt 

                                                 
1674

 Bader 1991, 137. 
1675

 Rusu 1966, 27. 
1676

 Petrescu-Dîmbovița 1977, Pl. 299/12 (Bágyon) 
1677

 Mozsolics 2000, Taf. 96/10-12 (Szentes); Mozsolics 2000, Taf. 102/1, 2-3 (Tarhos). 
1678

 Dergačev 2002, Taf. 50/E (Hancăuți); Dergačev 2002, Taf. 50/F (Iurceni I); Dergačev 2002, Taf. 75/A479 

(Sînești). Lásd még Dergačev 2002, 168. 
1679

 Mozsolics 1985, 37. Lásd még Kobal’ 2000, 41. 
1680

 Petrescu-Dîmbovița 1977, Pl. 301/5. 
1681

 Mozsolics 2000, Taf. 38/3. 
1682

 Říhovský 1972, 69, Taf. 23/250, Taf. 24/258. 
1683

 Kacsó 2007a, 67-69. 



301 

 

követően egyre kevesebb számban a HaB2 is jelen vannak.
1684

 A depó mellett jelentkező 12 

kerámia töredék közül mindössze három esetében lehet némi tipológiai és kronológiai 

következtetéseket levonni (230. Tábla/A/3, 7, 12), a többi túl töredékes vagy szokványos. A 

tronkonikus nyakú (12 sz.) edény párhuzamait a Gáva kultúra Medgyes-Réty
1685

 és 

Grăniceşti
1686

 csoportjaiban találjuk, valamint fejlettebb formában az újcsongvatelepi III 

rétegben.
1687

 A 3 és 7 sz. cserepek analógiái úgyszintén az újcsongvatelepi III szintjében 

kerültek elő.
1688

 Ezek alapján megállapítható, hogy a kincsegyüttes kerámiaanyaga legjobb 

analógiáit ugyancsak a HaB korszak szolgálja.
1689

 

 Kacsó K. a dezmirihez hasonlóan keltezi a magyarderzsei (Dârja) depót is,
1690

 ahogy 

ezt már korábban M. Rusu is tette.
1691

 Az egyik tokos balta (5. Függelék/5/20) tökéletes 

analógiáját a dezmiri kincsben találjuk meg. A széles peremű tokos baltának (5. 

Függelék/5/30) nincsenek Kárpát-medencei párhuzamai, többnyire hasonló darabok a Száva-

Dráva közben és Dél Dunántúlon kerültek elő. S. Hansen a HaA keltezi őket, azonban 

hasonló példányok a HaB is megérhetik.
1692

 A garati (Dacia) együttes keltezését H. 

Ciugudean a hagyományos irodalomhoz hasonlóan a HaA2 keltezi,
1693

 annak ellenére, hogy a 

tokos balták díszítése, illetve a teljes markolatú kés analógiái jó HaB1 párhuzamokat 

mutatnak. Egy típus sincs a kincsleletben, amely kizárólagosan HaA2 keltezést támasztana 

alá (5. Függelék/2). Ugyanakkor a 2 sz. tokos balta ívelt bordás díszítése egy HaA későbbi 

fázist sugall. Szinte tökéletes hasonmásokat az altórjai depóban találunk. A tokos baltákon 

jelentkező vízszintes peremes kiképzés is egy Rohod horizonthoz köthető jellegzetesség.
1694

 

A korábban a Felőr-Domahidai
1695

 vagy általánosan a késő bronzkorra
1696

 keltezett zernyesti 

(Zărnești) együttest újabban H. Ciugudean a V alakban kialakított bordás díszítés és a konkáv 

szájú tokos balta peremével párhuzamosan végigfutó bordadísz jelenléte alapján a HaA2-

HaB1 fázisra keltezi (5. Függelék/17).
1697
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 A két névadó kincsegyüttes esetében sem kapunk eltérő képet. Ugyancsak a HaA2 

keltezett altórjai I (Turia I) kincsegyüttes három tokos füles baltája specifikus HaB1 elemeket 

jelenít meg, a vastagított peremmel, az alatta végigfutó vízszintes, párhuzamos bordázattal, 

valamint a V alakban kialakított bordás díszítéssel. Bader T. az együttes kardját a Stobori 

típusba sorolja, ami a HaA2-B1 periódusokat fedi le.
1698

 I. Motzoi-Chicideanu, a kupás 

markolatú kardok kiértékelése során, sem fogadja el a depó kizárólagos HaA2 keltezést, és a 

kincsleletet a következő HaB1 periódushoz is rendeli.
1699

 Mindenképpen ki kell 

hangsúlyoznunk, hogy az altórjai I kincs tárgyai jó megtartásúak, őskori szándékos rongálás 

nyomai nem mutathatóak ki, ami teljes ellentmondásban áll a HaA1 korszak együtteseivel (5. 

Függelék/1). Nem ugyanaz a helyzet viszont a dezmiri depóval, ami jelentős számú rongált 

állapotú tárgyat sorakoztat fel. 

 A második névadó, a nagyzsupányi (Jupalnic) kincs szerkezeti hasonlóságot mutat a 

nagycsanádi, zalatnai II, varjasi és mezőkapusi együttesekkel. Mindegyikben jelen van a 

bordákkal díszített tokos balta, lándzsahegyek és sarlók vagy éppen a szárnyasbalták. A 

nagyzsupányi kincsben egy olyan típus sem jelentkezik, amelyik kizárólagosan a HaA2 lenne 

jellemző, vagy ne érné meg a HaB1 fázist is (5. Függelék/8). A két Uioara 8 típusú 

nyélnyújtványos sarló legnagyobb számban a marsofelfalui (HaA1) és a tóti (HaB1) fázisban 

fordulnak elő, HaA2 előfordulásuk ritkának nevezhető.
1700

 A bordázott tokos balták esetében 

sem vonatkoztathatunk el a HaB1 fázistól. Bizonyos típusok, mint a függőlegesen bordázott 

és az árkádos kiképzésű tokos balták, még a HaB2 fázisban is jelen vannak. Közeli analógiák 

a dobrudzsai Sâmbăta Noua I kincsben kerültek elő, ahol ugyancsak egy árkádosan kiképzett 

tokos baltát három függőleges bordával díszítettek,
1701

 valamint ugyanabban a depóban 

jelentkezik még két vastagított peremű, bedöfködésekkel díszített darab.
1702

 Hasonló 

példányokat helyi gyártású tárgyaknak minősítik.
1703

 

 A körösvidéki (Crișana), ismeretlen lelőhelyről származó tiszta tokos balta együttes 

helyezhetjük talán nagy valószínűséggel a HaA fázisra. A hosszanti bordákkal díszített 

erdélyi típusú balta leggyakrabban a BzD és a HaA1 depókban fordulnak elő. A peremből 

kiinduló enyhén ívelt bordás kiképzés is a legjobb analógiáit a HaA1 kincsegyüttesekben 

találja meg, HaB1 ilyen jellegű előfordulása nem szokványos. A többszörös, peremmel 
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párhuzamos bordázás HaA1 utáni szakaszokra jellemző, azonban pontos analógia hiányában 

szoros időrendi besorolása nem valósítható meg. Egy közeli analógia említhető a Lazy I 

kincsegyüttesből, amely a HaA1 keltezhető.
1704

 Emiatt a Körösvidéki együttest a HaA2-B1 

helyett, inkább egy tágabb HaA1 fázisra, vagyis a HaA keltezném (5. Függelék/9). Talán 

közelebb áll a HaA periódushoz, mint a HaB1 a zalatnai II (Zlatna II) kincs is. A díszített 

tokos balták, ha meg is érik a HaB1 fázist, a depóban fellelhető példányok többnyire HaA1 

analógiák fele mutatnak. A szárnyas balták már BzD előzményekre tekintenek vissza, míg a 

sima pengéjű lándzsahegyek nagyobb időintervallumra is jellemzőek és nem alkalmasak szűk 

kronológiai pontosításokra (5. Függelék/16).  

 Kemenczei Tibornak sem sikerült egyértelmű típusokat kimutatni az általa elnevezett 

III fázisban (HaA2). Ha nagyobb számban is jelentkeznek a Dunántúlon és a Tiszántúlon a 

sima, kerek átmetszetű karperecek, a bordázott markolatú sarlók ezek korábbi és későbbi 

depó horizontokban is előfordulnak. Hasonló a helyzet a dudoros markolatú és a 

nyélnyújtványos kardokkal is.
1705

  

 A HaA2 keltezett kincsegyüttesekben már jelentkeznek azok a típusok, amelyek egy 

új periódus követelményeit vetítik elő. Ha bizonyos esetekben jelen vannak még a HaA1 

periódus vezértípusai is (félholdas kávájú tokos balták, sima karperecek vagy sarlók) és még 

nincsenek is jelen a HaB1 annyira jellegzetes bronzedényei, üstjei, azonban már szép 

számban jelentkeznek a nyugati hatásokat mutató bordázott tokos balták, széles pengéjű 

sarlók, teljes markolatú kések és a dudoros markolatú (Dreiwulstschwereter) kardok. 

Mindenképpen ki kell hangsúlyoznunk, hogy ezeknek az együtteseknek a felépítéséből 

legtöbbször hiányoznak olyan típusok, amelyek a HaA1 még nagy számban fordulnak elő és 

olykor dominálják a korszak együtteseit: töredezett kardok, bordázott pengéjű lándzsahegyek, 

erdélyi típusú tokos balták, rovátkás karperecek, tűk és fibulák. A HaA2-B1 periódus 

kincseiben a tárgyak zöme ép állapotú, és ha töredékesek is, nem mutatják a HaA1 jellemző 

intenzív rongálást.
1706

 Mindössze a dezmiri depó néhány sarlója (5. Függelék/3), a szénafűi és 

a nagycsanádi kincs kardpenge töredékei (5. Függelék/7) mutatnak egynél több törési 

felületet, amely szándékos beavatkozásról is tanúskodhatnak. A tokos balták többnyire épek, 

szinte teljesen hiányoznak a penge töredékek, ugyanakkor az összes kard, leszámítva a már 

említett nagycsanádi és szénafűi darabokat, épen maradtak ránk. A kincsegyüttesek elveszítik 

a HaA1 annyira jellemző színes tipológiai összetételüket is, és majdnem minden egyes depót 

                                                 
1704

 Kobal’ 2000, Taf. 48/64. 
1705

 Kemenczei 1996, 75-77. 
1706

 Lásd az 5. A töredékes depók kérdésköre c. fejezetet. 
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a tokos balták dominálnak, amely a HaB1 korszak egyik mérvadó vonása. Az előző 

korszakhoz képest a kardok nagy számban jelentkeznek, aminek az eredménye, hogy minden 

második kincsben jelen vannak. Általában kisméretű, egyoldalú, monoton depókkal állunk 

szembe, amelyek túlnyomó többségében jelen vannak a bordákkal díszített tokos füles balták. 

Ezen jellegzetességek alapján egyértelműen elkülönülnek a HaA1 kincsektől és a HaB1 

együttesek irányába mutatnak.  

 Ahogy a fentiekben is láthattuk, főként a HaA korszak kulturális hátterének 

körvonalazásánál, az elmúlt évek kutatásai is akarva-akaratlanul legtöbbször a HaA1 és 

HaA2 között húzzák meg a határt egy Gáva előtti és kiforrott Gáva kultúra között. 

Figyelemmel tekintve az erdélyi késő bronzkor kronológiájával foglalkozók véleményét,
1707

 

szembeötlő, hogy minden esetben a kulturális váltás a HaA periódus második felében 

történik, éspedig úgy, hogy a HaA2 már a következő fejlődési szakaszt vetíti elő, elkülönülve 

az előző HaA1 korszaktól és szoros kapcsolatokat mutatva a HaB1 fázissal. A sokszor 

kétségesnek is vélt Altórja-Nagyzsupány (HaA2) depóhorizontot soha nem a HaA1 korszak 

bizonytalan kulturális csoportjaihoz rendelték, hanem mindig a Gáva kultúra közösségeivel 

párhuzamosították, amelyek azonban már a HaB1 is megérték.
1708

 Fontosnak tartjuk 

kiemelni, hogy a HaA2 fázist önmagában szinte lehetetlen tárgyalni, és az esetek túlnyomó 

többségében mindig a HaB1 periódussal hozható összefüggésbe, úgy kulturális, mint 

fémművességi szempontból. Önmagában a HaA2 fázis nem játszik jelentős szerepet. A 

kidolgozott kronológiai rendszerektől függően vagy a HaA1 egészíti ki, vagy a HaB1 vetíti 

elő. Bronzkincsek szempontjából is rendkívül szegényes, ha az előző vagy az őt megelőző 

periódusokhoz hasonlítjuk.  

 A hagyományos elmélet miszerint a kincsegyüttesek elrejtését külső vagy belső 

tényezők okozták, ma már nem fogadható el, emiatt a HaA2 korszak depóleleteinek alacsony 

számát politikai-katonai stabilitással vagy zavargásokkal magyarázni sem helyénvaló. A 

kincsegyüttesek rendkívül alacsony száma, az előző és következő korszakkal összehasonlítva, 

kultúrtörténeti érvekkel nem magyarázató, emiatt a szóban forgó periódus adta 

rendellenességet csakis tipológia és/vagy kronológiai besorolás mulasztásában kell 

keresnünk. Amint láthattuk a HaA1 korszak kitolásával csökken a HaA2 periódusnak szánt 

idősáv. A depók alacsony száma talán ebből a szemszögből nem meglepő, hiszen rövid idő 

                                                 
1707

 Lásd. H. Ciugudean, Fl. Gogâltan, Kacsó K., Kemenczei T., L. Marta, Németi J., Cl. Pankau, V. Szabó G. és 

V. Vasiliev érveléseit és/vagy kidolgozott kronológiai rendszereit. 
1708

 Petrescu-Dîmboviţa 1976, 483 (Hidegszamos-Medgyes csoport); Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 96 (Medgyes 

csoport); Gumă 1993, 181-194 (Bocșa Română-Dealul Mare horizont); Ciugudean 2010aa, 169-170 (Gáva Ib 

fázis). 
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alatt kevesebb kincset lehet felhalmozni. Azonban a HaA2 periódus mindmáig fennálló 

kérdése a keltezés. És ebből a szemszögből vizsgálva soha nem az a kérdés, hogy melyik 

HaA1 kincs lehet későbbi, hanem az, hogy melyik HaA2 együttes éri vagy nem éri meg a 

HaB1 periódust. Ezáltal a HaA2 fázis kincseit úgy tipológiai, mint kronológiai 

szempontokból az őt követő HaB1 fázissal közösen kell tárgyalnunk és elemeznünk (5. 

Függelék).  

 Ki kell hangsúlyoznunk továbbá, hogy a tárgyak kora mindig nem tükrözi a földbe 

kerülés idejét. Főleg a nagyméretű kincsek esetében, amelyek bizonyára egy hosszú 

felhalmozási időt követeltek meg, nehéz a pontos kronológiai besorolás. Ha elfogadjuk, hogy 

a földbe rejtés okát bizonyos társadalmi vagy vallási tényezők váltják ki, és a depó szerkezete 

egy normavilágba illeszkedő kiválasztás eredménye, akkor a több horizontot is felölelő 

keltezés megállja a helyét. Természetesen tiszta határok nem húzhatóak, átfedésekre 

számítani kell, de bizonyos korok deponálási tendenciái mindenképpen hasonlóságot 

mutatnak. Véleményünk szerint a HaA2 fázis kincsei szoros tipológiai és szerkezeti 

kapcsolatokat mutatnak a HaB1 együttesekkel, emiatt a HaA2 depókat csakis ezekkel 

összefüggésben lehet tárgyalni és nem alkotnak elkülönülő depóhorizontot. Emiatt 

értelemszerűen a HaA1 fázist, a már korábban kifejtett véleményekhez hasonlóan,
1709

 HaA 

fázisként kell megneveznünk, míg a következő HaA2 periódusnak, tipo-kronológiai érvek 

alapján, helyén való lenne a HaA2-B1 vagy éppen a HaB1 megnevezés. Ha elfogadjuk, hogy 

a BzD jellemző Felőr-Opályi típusú depók a HaA1 fázist, vagy a HaA fázis elejét is 

megérhették bizonyos kései típusokkal, és hogy a Nagysink-Marosfelfalusi depók nemcsak a 

Kr.e. 12. századra, hanem a következő század első felére is jellemzőek, akkor a HaA2-B1 

kincsegyütteseket a HaB1 periódushoz szervesen kapcsolódó depók korai változatának is 

tekinthetjük.  

 A legújabb kutatások a Gáva kultúra erdélyi fejlődését az M. Rusu és Petrescu-

Dîmboviţa HaB1-B2, vagy C. Metzner-Nebelsick IV-V, vagy a Ch. Pare DFS IV-V fázisaival 

párhuzamosították. Az abszolút dendrokronológiai adatok hasonló értékeket mutatnak, hiszen 

az említett periódust a Kr.e. 11. század közepe és a 9. század vége közé helyezik, ezáltal a 

HaB1 elejét valahol a Kr.e. 1160/1150 körül kell keresnünk.
1710

 A Kr.e. 11. század második 

fele pedig a HaA2 korszak leszűkített szakaszát is magába foglalja.  
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 Vulpe 1981; Vulpe, Lazăr 1989; Chicideanu 1983; Motzoi-Chicideanu, Iuga 1995; Hansen 1996; Kacsó 

1996a; Kacsó 2007. 
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 Ciugudean et al. 2008, 46; Pare 1999, 299; Metzner-Nebelsick 2002, 462-468. 
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7.4. Az edényben előkerült depók kérdésköre. A bronzok, kerámia és a korabeli telepek 

kapcsolata 

 A bronzok és egyben a kincsegyüttesek kulturális kötöttségének meghatározásában 

mindenekelőtt a tárgyakat tartalmazó, vagy a tárgyak mellett jelentkező kerámia kiértékelése 

kell támpontot szolgáljon. A kutatott terület 67 depója közül 12 esetben (Alsókosály, 

Beresztelke, Bethlenkörtvélyes, Egreshely, Felőr, Görgénysóakna, Szászveresmart, 

Bányabükk II, Kolozsgyula, Marosfelfalu, Mezőbánd és Nádaspapfalva) sikerült kerámiát is 

dokumentálni. Beresztelkén, Görgénysóaknán, Kolozsgyulán, Marosfelfalun, Mezőbándon 

mindössze utalásokra alapozhatunk, mára ugyanis a depót hordozó edények vagy kerámia 

töredékek elvesztek és nem beazonosíthatóak. Mezőbándot leszámítva az első négy esetben a 

szakirodalom ép agyagedényeket említ, amelyekben a tárgyakat rejtették el. Tusnádon 

bizonytalan a depó és a földvár kronológiai viszonya. A kincsegyüttes HaA eleji, míg a 

jellegzetes Gáva kerámia HaB1 fázisra utal. 

 Csupán öt esetben lehetséges az edények formáját is rekonstruálni. Az egreshelyi 

kincsegyüttes edényét az utólagos ásatások által feltárt töredékek alapján sikerült 

rekonstruálni (13 Tábla/17; 226. Tábla/A). Zsák alakú edény, enyhén kihajló peremmel, 

maximális szélességét vállmagasságban éri el, alja egyenes. Soványítása kavicsos homokkal 

történt, jól kiégetett, színe vöröses-fekete. Az edény vállán négy újbenyomkodással ellátott 

bütyök található, az edény testén pedig vízszintes és ferdén bekarcolt sekély vonaldíszek 

láthatóak. A szakirodalom az edény formáját és a díszítést a Wietenberg vagy a Felsőszőcs 

csoportoknak tulajdonítja.
1711

 Hasonló formákat N. Boroffka a TA1c típusába sorolta, 

amelybe a hordó alakú, felső felükön befele ívelő, egyenletes kihajló peremű edények 

tartoznak. Egyszerű lekerekített peremmel, egyenes aljjal, vörös, barna vagy szürke színnel 

rendelkeznek. Számos Wietenberg telepen előfordulnak.
1712

 Felszőszőcs környezetben 

Láposról is sikerült feltárni.
1713

 Az analógiák alapján a BzD fejlődési fázisra keltezhető.  

 A Bethlenkörtvélyesen feltárt kincsegyüttes edényének (8. Tábla/48; 226. Tábla/B) 

pereme befelé enyhén lapított, teste ívelt, alja egyenes. A peremből két szalagfül indul. 

Felületkezelése közepesen kialakított, díszítetlen, színe feketés-barna, homokkal és kaviccsal 

soványított. T. Soroceanu az edényt az első határozott bizonyítéknak nevezi a Wietenberg és 

az erdélyi BzD kincsleletek kapcsolatában. Úgy formai, mint az anyag kiképzése 

szempontjából a Wietenberg, és egyben a dögmezei temető anyagában is, analóg formákat 
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 Marinescu 1979a, 94-96. 
1712

 Boroffka 1994a, 121-122. 
1713

 Kacsó 1975, fig. 13/1. 
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vél felfedezni.
1714

 Számos Wietenberg lelőhelyen került elő.
1715

 Kacsó K. újabban nem tartja 

megalapozottnak a dögmezei és a bethlenkörtvélyesi depó párhuzamosítását, mivel szerinte a 

temető időben nem haladja meg a Wietenberg III fejlődési szakaszát, ugyanakkor a 

leletegyüttes kerámiája a Lápos csoporttal mutat hasonlóságot.
1716

 Ezen kijelentése némiképp 

ellentétben áll N. Boroffka véleményével, aki szerint ez a forma más kultúrában nem 

jelentkezik. Ugyanakkor kijelenti, hogy az edényben előkerült bronzok más kultúra irányába 

is mutathatnak.
1717

 

 Felőr határában, a BzD horizont névadó leletének megtalálásakor több 

kerámiatöredéket is sikerült beazonosítani, amelyekről a későbbiekben kiderült, hogy két 

edény részét képezhették (20. Tábla/40-41; 226. Tábla/E). Hogy pontosan melyikben voltak a 

bronzok elhelyezve, ma már nem lehet megállapítani. Kacsó K. közbenjárásával sikerült a két 

edényt restaurálni. Az első teljes egészében rekonstruálható edény színe vöröses-szürke, kis 

kaviccsal soványított, jól égetett. Peremének külső fele enyhén kihajló, oldalai enyhén 

íveltek, alja egyenes. Nagyon sekély seprűdíszítéssel valamint a perem alatt elhelyezkedő 

bütykökkel díszített. A második edénynek mindössze a peremi részét sikerült rekonstruálni. 

Szürke színű, kaviccsal és cserépőrleménnyel soványított, jól égetett. Pereme egyenes és 

lekerekített, nyaka rövid, hasa valószínűleg öblös.
1718

 A leletegyüttest eredetileg egy „őskori” 

településsel hozták kapcsolatba,
1719

 azonban az újabb kutatásoknak ezt nem sikerült 

alátámasztaniuk.
1720

 A depótól aránylag messze, a községtől észak-keletre, az Între drumuri 

(Utak között) dűlőn található még egy őskori település, amely egyidős a kincslelettel, és ahol 

még 1979-ben seprűdíszes, bevésett és kivésett díszítésű cserepeket azonosítottak be.
1721

 

 Az alsókosályi (Căşeiu) kincset egy bronzkori település későbronzkori rétegében 

találták meg. Konkréten a tárgyak mellett nem sikerült kerámiát is feltárni, azonban a 

településen előkerült őskori cserepek jellegzetességei a Lápos I fázisára utalnak. A depót 

alkotó három tárgyat (rozáliai típusú tőr és két rovátkás karperec) is hasonló periódusra, azaz 

BzD lehet keltezni.
1722

 

                                                 
1714

 Soroceanu, Retegan 1981, 211; Lásd még Vasiliev 1983, 36. 
1715

 Boroffka 1994a, 124. 
1716

 Kacsó 2007a, 93-94, fig. 9/3-4. Lásd még Kacsó 1987, 75. 
1717

 Boroffka 1994a, 242. 
1718

 Kacsó 2009a, 13, Pl. 11/2-3. 
1719

 Vlassa 1973, 19, 16 lábjegyzet. N. Vlassa egy nagyméretű településről beszél, amelyet a kőkitermelés 

fenyeget. Lásd még Vasiliev 1983, 36-37. 
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 Kacsó 2009a, 14. 
1721

 Kacsó 2009a, 14, Pl. 12. 
1722

 Gogâltan, Isac 1995, 10-13. 
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 A korábbi szakirodalom az un. Felőr-Domahidai vagy Felőr-Dragomérfalva (Uriu-

Domănești/Uriu-Dragomirești) jellegű kincseket leginkább a Wietenberg közösségek kései 

fejlődéséhez kötötte, annak ellenére, hogy már 1964-ben felhívták a figyelmet, hogy egy 

ilyen jellegű párosítás elég ingovány talajon mozog, mivel hiányoznak a biztos 

támpontok.
1723

 Ritkább esetben a Noua, Felsőszőcs, Lápos, Csaholy vagy akár az Ottomány 

III kerámiastílus is szóba jött.
1724

 Mivel Erdély észak-keleti sarkát ebben a periódusban a 

kései Wietenberg csoportok lakták, a kutatott területről a Felőr, Kisrebra I és II, Mócs, 

Mezőceked,
1725

 Csíkszereda,
1726

 Egreshely,
1727

 és Bethlenkörtvélyes
1728

 depókat legtöbbször 

a Wietenberg kultúrának tulajdonították, anélkül, hogy a kincsleletek szerkezetét figyelembe 

vették volna. Az erdélyi típusú tokos füles baltákat is a Wietenberg kultúra kései fázisának 

termékeként értelmezték. Legfőbb érvként a típus és a kultúra szóródási területének 

egybeesését emelve ki.
1729

 M. Petrescu-Dîmboviţa Erdély területére három eltérő késő 

bronzkori deponálási övezetet nevez meg, amit különböző kulturális hátterek határoznak 

meg. Az első Erdély észak-nyugati sarkát fedi le és az Ottomány és Felsőszőcs csoportokhoz 

köthető, a második Közép-Erdélyben jelentkezik és a Wietenberg és Noua közösségeknek 

tulajdonítható, míg a harmadik Erdély dél-keleti sarkára jellemző, és ugyancsak a Noua 

kultúrához kapcsolható, azonban ez utóbbinak a Kárpátoktól keletre eső területekkel is 

kapcsolatai vannak.
1730

 

  Újabban a lelőhelyek számának és feldolgozottságának köszönhetően a Felsőszőcs-

Wietenberg kapcsolatokat új fényben vizsgálhatjuk. Az egreshelyi depót illetően Fl. Gogâltan 

is már felhívta a figyelmet a Felőr-Opályi jellegű tárgyak Felszőszőcs kultúrával való 

kapcsolataira.
1731

 Ugyanakkor a Felsőszőcs IIb fázist is (BzD) a Felőr-Opályi kincsekkel 

hozták egyértelmű összefüggésbe, amelyet a következő periódusban a Nagysink-Marosfelfalu 
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 Rusu 1964, 246. Az a néhány kései Wietenberg település, amely a depók közeli vagy távoli 

szomszédságában található nem elegendő bizonyíték. 
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 Horedt 1960, 107; Rusu 1963, 183; Rusu 1964, 247; Bader 1969, 80; Székely 1970, 478-479; Székely 1971, 
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 Rusu 1964, 246-247. 
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 Székely 1970, 478-479; Székely 1971, 397. A depó közelében beazonosított lelőhelyek alapján, Székely Z. 

hol a Wietenberg, hol a Noua kultúrához köti a kincsegyüttest. A depó Wietenberg kultúrához való rendelése 

csakis a kultúra általános szóródási képe alapján történt meg. 
1727

 Marinescu 1979a, 96-100. G. Marinescu az egreshelyi kincs esetében jogosan állapítja meg, hogy a 

leletegyüttes mindössze 6-7 km található Felszőszőcs (Suciu de Sus) névadó lelőhelytől, azonban ennek ellenére 

a Wietenberg kultúrának tulajdonítja. Lásd még Boroffka 1994a, 242. 
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 Soroceanu, Retegan 1981, 206. Lásd még Boroffka 1994a, 242. 
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 Rusu 1966, 28, Fig. 5. 
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és a Lápos II-Gáva I kapcsolat vált fel.
1732

 Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az egreshelyi 

együttes mindössze 6-7 km-re található Felsőszőcs névadó településtől.
1733

 Már a ’60 évek 

közepén a domahidai (a BzD korszak egyik névadó leletegyüttese), gallospetri (Galoşpetru) 

és micskei (Mişca) együttesek elrejtése kapcsán is felmerült a Felsőszőcs közösség.
1734

 A 

bethlenkörtvélyesi kincs esetében láthattuk, hogy az edény analógiái akár más irányba is 

mutathatnak,
1735

 és nem feltétlenül kell a Wietenberg kerámiastílushoz sorolni. Gyakran 

konkrét típusokat is a Felsőszőcs vagy Lápos közösségekhez rendeltek: Apa és Livada típusú 

kardok, Drajna és Larga típusú csákányok, tüskés korongos csákányok, Ungureni típusú 

nyéllyukas fokosok, Rozavlea típusú tőrök, konkáv szájú tokos balták valamint a rovátkás kar 

és lábperecek.
1736

 A korábbi véleményekkel szemben az erdélyi típusú tokos füles baltát és 

ennek a keleti változatát is a Noua kultúrához kötötték. Főleg Közép-Erdély északi vidékein a 

Felőr-Opályi jellegű depókban is előfordulnak, legtöbbször 1 darabszámban, nagyon ritka 

esetben, 2 példányban.
1737

 A hasonló szerkezet alapján, amelyet a tüskés korongos 

csákányok, a konkáv szájú tokos balták, a kar és lábperecek, valamint másodlagos szerepben 

a lándzsahegyek, sarlók és bronzrögök jellemeznek, a Felső-Tisza vidéki deponálási 

övezethez kell rendelnünk az egreshelyi, bethlenkörtvélyesi, kisrebrai I és II, felőri, 

alsókosályi, magyardécsei, aranyosszentmiklósi és a páncélcsehi depókat. Elvétve kardok, 

erdélyi típusú tokos balták, nyéltaréjos csákányok, vagy akár lemeztöredékek is 

jelentkezhetnek (7.5. Ábra). Az ide sorolt depókat sem tudjuk szorosabb kötelékekkel a 

Felszőszőcs vagy a Lápos csoportokhoz kötni, mint a Wietenberg anyaghoz, azonban a 

deponálás tendenciájában és kialakításában mindenképpen szorosabb kapcsolatokat mutatnak 

a Felső-Tisza vidéki és máramarosi közösségekkel és kincsekkel. Ugyanakkor, ha a 

Wietenberg kultúrára jellemző általános fémművességi vonásokat vesszük alapul, kevés 

hasonlóságot fedezünk fel a Felőr-Opályi és az említett kultúra bronz termékei között. A késő 

bronzkorban a kultúra fémművességére többnyire a rombikus fejű tűk, Unterradl típusú tűk, 

erdélyi típusú tokos balták és konkáv szájú tokos balták jellemzőek.
1738

 Alacsony számban 

fordulnak elő és semmiképp sem nevezhetőek meghatározó típusoknak. Azonban meg kell 

említeni, hogy mivel tudatos szelekciók következtében alakulnak ki a bronzegyüttesek nem 

feltétlenül kell a településeken és a sírokban előforduló típusspektrumot tükrözzék. Talán 

                                                 
1732

 Marta 2009, 99. 
1733

 Marinescu 1979a, 97-98. 
1734

 Rusu 1964, 248, 49 lábjegyzet. 
1735

 Kacsó 2007a, 93-94. 
1736

 Kacsó 2003a, 127. 
1737

 Kacsó 2007a, 61. 
1738

 Boroffka 1994a, 243. 
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nagyobb valószínűséggel lehetne a marosszentgyörgyi tiszta csákányos együttest a 

Wietenberg kultúrához kötni, ugyanis a típus középső bronzkori előzményeket mutat.
1739

 

Amúgy a kincsleletet újabban a középső bronzkor végére és a késő bronzkor elejére keltezték 

és egy késő Wietenberg-korai Noua fázishoz rendelték.
1740
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Egreshely    ■         ■       ■    

Bethlenkörtvélyes   ■ ■ ■ ■ ■         ■    ■ ■ ■  

Kisrebra I ■ ■  ■   ■ ■                

Kisrebra II    ■ ■  ■      ■           

Felőr ■ ■  ■  ■ ■ ■     ■         ■  

Alsókosály   ■          ■           

Magyardécse             ■           

Aranyosszentmiklós             ■           

Páncélcseh  ■ ■ ■  ■ ■      ■         ■ ■ 

 

 Észak és Közép-Erdély, vagy a Felőszőcs és a Noua csoportok közti kapcsolatokra és 

kölcsönhatásokra is ismételten utaltak már. A tőkési (Groşii Ţibleşului) kincslelet 

kiértékelése során, többnyire a keskeny pengéjű, ívelt gombos sarlók alapján, amelyek nem 

jellemzőek a Máramaros vidékére, Felsőszőcs/Lápos-Noua kapcsolatokat sikerült 

kimutatni.
1741

 Az aranymezei (Băbeni) együttest is, amely jellegzetes közép-erdélyi típusokat 

is tartalmaz (pl. kampós markolatú sarlók) a kultúra általános szóródási területe miatt a 

Felsőszőcs kultúrához rendelték.
1742

 A Felső Tisza vidéki, máramarosi és kárpátaljai Opályi 

horizont klasszikus kincsleleteiben, ha nem is szokványosak, de jelen vannak jellegzetes 

keleti és erdélyi típusok is, amelyek a Noua kultúra fémművességéhez köthetőek: dudoros és 

korongos nyakú Noua tűk a Chudl’ovo
1743

 és petei (Petea)
1744

 kincsekben, erdélyi típusú 

tokos füles balták Lápos-Gruiul Târgului településről,
1745

 ugyanannak a típusnak a keleti 

változata Oleschiwről, Hruschkáról,
1746

 Lazy I és Olešnik I depókból,
1747

 valamint kampós 

                                                 
1739

 Vulpe 1970, 57. A típus legújabb kiértékelését illetően lásd David 2013, 105. 
1740

 Soroceanu 2012, 90. 
1741

 Kacsó 1993b, 48. 
1742

 Kacsó 1980a, 423. 
1743

 Kobal’ 1998, 34/12-15, Taf. IV/1-4; Kobal’ 2000, 77/27A. 
1744

 Marta 2005, 75-87, Taf. 1. 
1745

 Kacsó 1994b, 15, Pl. V/4. 
1746

 Kruschel’nycka 2006, 162-163, Abb. 3/8 (Oleschiw) és Abb. 5/1, 3, 6 (Hruschkáról). 

7.5. Ábra. A Felsőszőcs/Lápos közösségekhez köthető kincsleletek szerkezete. (sötét szürke-vezértípusok, 

világos szürke-másodlagos szerep) 
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markolatú sarlók Oleschiwről (Nyugat Ukrajna)
1748

 és a Malaja Dobron I 

kincsegyüttesből.
1749

 Ugyanakkor a Gemzse típusú, konkáv szájú tokos balták Felső Tisza 

vidéki megjelenését is a Noua kultúra közvetítésének tudják be, amelynek következtében a 

BzD második felében általánossá válnak a Felsőszőcs kultúra területein.
1750

 Ezek a típusok 

valószínűleg csere következtében jutottak a máramarosi medencébe. Hasonló tárgyak, ha 

jelen is vannak, azonban teljesen háttérben szorulnak. Kihangsúlyozandó, hogy teljes 

mértékben hiányoznak a tűk. 

 A korábbi véleményekkel ellentétben a mócsi, mezőcekedi és csíkszeredai 

együtteseket nem lehet egyazon deponálási övezetbe sorolni az előző depókkal (7.5. Ábra). 

Nemcsak szerkezeti megfontolásból különülnek el, hanem a Nagy-Szamos vonalától is jóval 

délebbre helyezkednek el. Ugyanabba a kulturális közegbe sorolt együttesek hasonló 

felépítést mutatnak. Emiatt a kincsleletek szerkezetét mindenképpen egy adott közösség 

értékrendszere határozta meg. Ebből a megfontolásból a Közép-Erdély északi peremterületein 

elrejtett kincsek (Egreshely, Bethlenkörtvélyes, Kisrebra I és II, Felőr, Alsókosály, 

Magyardécse és Páncélcseh) értelmezésében két lehetőséggel állunk szemben: az első, 

miszerint ezeket a depókat a Felszőszőcs vagy a Lápos csoportokhoz köthetjük. Nemcsak a 

Felsőszőcs kultúra itteni jelenléte, hanem a depók szerkezeti felépítése is mindenképpen az 

Észak-erdélyi vagy Máramaros vidéki deponálási régióról tanúskodik. A második lehetőség 

alapján, mivel egyértelműen nehéz ezeket a kincseket a Felsőszőcs kultúrához kapcsolni, a 

térségben jelen levő Wietenberg IV közösségekkel is számolni kell. Egy ilyen jellegű 

deponálási forma csakis a Felsőszőcs kultúra hatása következtében alakulhatott ki. Sem a 

kincsegyüttesek szerkezete, sem a felhasznált típusok nem jellemzőek a Wietenberg 

kultúrára. Ugyanakkor, ha elfogadjuk, hogy a Wietenberg IV fázis, a kultúra hanyatlásának és 

alapvető vonásainak az elvesztését képviseli, akkor egy szomszédos kultúrától átvett 

értékrend nem tűnik rendellenesnek. Ebben a megvilágításban a Közép-Erdély északi 

vidékein jelentkező kincsek esetében egy olyan kapcsolatot vagy kölcsönhatást kell 

elképzelnünk a Felsőszőcs és a Wietenberg kultúrák között, mint amilyen az Árpádi 

(Arpăşel) depók esetében a Csaholy és Igric csoportok között létezett.
1751

  

 A BzD periódusban Közép-Erdélyben jelen levő Noua kultúrához is gyakran 

rendeltek depókat. A kutatott területről ide sorolták az ágostonfalvi, alsójárai, árkosi, 

                                                                                                                                                        
1747

 Kobal’ 2000, 41, Taf. 48/62, 65, 71 (Lazy I) és Taf. 88/15-16 (Olešnik I). 
1748

 Kruschel’nycka 2006, 162, Abb. 3/1-6. 
1749

 Kobal’ 2000, 47, Taf. 39/18. 
1750

 Dergačev 1997, 148-149, fig. 7/I/1-10. 
1751

 Kacsó 1990a, 44. 
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szászveresmarti kincseket, és a höltövényi öntőminta depót. A Noua kultúrához való 

tartózásukat néhány sírban is jelentkező bronztípus, a dudoros nyakú tű, a bütykös 

markolatlemezes tőr és a kultúra földrajzi szóródása alapján határozták meg.
1752

 Ugyancsak 

ehhez a kultúrához rendelték a kettős kónikus fejű tűt,
1753

 az erdélyi típusú tokos füles balta 

keleti változatát (C1-4 variánsok), amelyek a kultúra szóródási területén kívül is 

elterjedtek,
1754

 a kampós markolatú sarlókat,
1755

 a ciprusi tekercselt nyakú tűket,
1756

 valamint 

a Brassó megyei Sárkányon előkerült hosszanti merevítő bordás tőr típust,
1757

 amely 

hasonlóságot mutat az alsójárai kincs tőrjével (1. Tábla/2). 

 Ismételten történt utalás egy jellegzetes közép-erdélyi és moldvai deponálási 

gyakorlatra. Az erdélyi típusú tokos füles balták és a kampós markolatú sarlók közös 

előfordulása már korán magára hívta a figyelmet.
1758

 Ezt a típusú deponálási formát Kacsó K. 

Ruginoasa-Kolozskara (Ruginoasa-Cara) típusnak nevezte és a Noua kultúrának 

tulajdonította, a két bronztípus és a kultúra egybeesése miatt.
1759

 Újabban a tiszta sarlós 

kincseket is a hasonló deponálási formába sorolták, mint a Noua kultúra egyik jellegzetes 

megnyilvánulása.
1760

 Közép-Erdélyből öt kincsleletet lehet ebbe a kategóriába sorolni: 

Magyaró, Székelyvécke, Földvár, Keresztényfalva és Leppend.
1761

  

 A HaA periódusból mindössze két kincsleletet tudunk konkrétan a Noua kultúrához 

kötni. A Bányabükk II kincsegyüttes egy mély, tál alakú, enyhén kihajló peremű, és enyhén 

ívelt hasú edényben került elő (46. Tábla/54; 226. Tábla/C). A barnás-sárga felület 

helyenként sárgás foltokat tartalmaz, másodlagosan égetett. T. Soroceanu, a depó 

monografikus közlője, az edényt a Noua kultúrához rendeli, és egy „esetleges” kapcsolatot 

vél felfedezni a Noua kultúra és a HaA periódus fémművessége között.
1762

 Hasonló 

edényformák Petruşenien
1763

 és Ostrivecen
1764

 kerültek elő.  

                                                 
1752

 Rusu 1964, 247-248; Petrescu-Dîmboviţa 1964, 260-262; Gogâltan, Isac 1995, 11; Kacsó 1995a, 108; Sava 

2002, 184-185; Kruschel’nycka 2006, 164; Wittenberger 2008, 19; Dietrich 2009, 97-103, Tafel I. 
1753

 Sava 2002, 185-186. 
1754

 Rusu 1966, 30; Kacsó 2007a, 60-61; Wittenberger 2008, 20. 
1755

 Kacsó 1990b, 246; Kacsó 2007a, 73-74; Rezi 2009b, 261-264. 
1756

 Sava 2002, 183-184; Legújabb szintézist illetően Lásd Dietrich 2009, 99-100, Tafel II-IIII szóródási 

térképpel és katalógussal. 
1757

 Vasiliev 1983, 38, 21 lábjegyzet; Vasiliev 1992, 20; Andriţoiu, Vasiliev 1993, 134; Vasiliev 1994b, 232; 

Vasiliev 1987, 64; Vasiliev 1995, 95; Wittenberger 2008, 15. 
1758

 Roska 1938, 154-165, Abb. 1; Rusu 1963, 182, 15 lábjegyzet; Rusu 1966, 31. 
1759

 Kacsó 1990b, 246; Kacsó 2007a, 60-61, 73. Lásd még Ciugudean 2010aa, 165; László 2006, 128. 
1760

 Rezi 2009bb, 261-264. 
1761

 Rezi 2009bb, Plate 1. 
1762

 Soroceanu 1981, 261. Lásd még Vasiliev 1983, 38; Vasiliev 1992, 20; Andriţoiu, Vasiliev 1993, 134; 

Bădău-Wittenberger 1994, 154-155; Vasiliev 1994b, 232; Vasiliev 1995, 95; Wittenberger 2008, 20, aki post 

Noua depónak minősíti. 
1763

 Sava 1993, fig. 7/2. 
1764

 Sava 2002, Taf. 157/3. 
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 Annak ellenére, hogy direkt módón nem kapcsolható egy a bronzokat hordozó 

edényhez, a cegőtelki kincsegyüttes azon ritka esetek közé tartozik, amely egy településen 

belül került felszínre. A megtalálást követő ellenőrző ásatás során Noua kultúrához köthető 

anyagot tártak fel. Habár a kincs közlője, a depó kései HaA1 keltezése miatt, nem tartja 

valószínűnek a telep és a bronzok párhuzamosítását,
1765

 a leletegyüttes szerkezete nagyon 

közel áll a bányabükki II depóhoz. Egyértelmű túlsúlyban állnak a sarlók, és nagy 

mennyiségben van jelen a töredékes, tipológiailag meghatározatlan fémanyag. A 

tárgyszelekció következtében természetes, hogy úgy a depót alkotó tárgyak számában, mint a 

kiválasztott típusokban is legyenek eltérések, azonban a két kincs összképe nagyon közel áll 

egymáshoz (7.6. Ábra). 

 A közép-erdélyi Noua kultúrához köthető kincsek szerkezete jól illeszkedik a Kacsó 

K. által meghatározott követelményekhez.
1766

 Mindössze annyival tudnánk kiegészíteni, hogy 

a már említett erdélyi típusú tokos balta és kampós markolatú sarlók mellett, nem 

elhanyagolható számban jelentkeznek a lándzsahegyek, a karperecek és a tűk. A 

szakirodalomban az eddig a Noua kultúrához köthető depókon kívül, a szerkezetük alapján 

ugyancsak ennek a kultúra termékeként értelmezhetjük a vindai, katonai, magyarvistai, 

görgénysóaknai, beresztelki, kolozskarai, korondi, vadasdi, csíkbánkfalvi, málnási és altórjai 

II kincseket. Szerkezetükben nagyon közel állnak egymáshoz és a meghatározott 

vezértípusok mindenképpen dominálnak. A HaA keltezett bányabükki II és cegőtelki 

együttesek is megtartják alapvető tárgytípusaikat, annak ellenére, hogy a kor deponálási 

szokásainak köszönhetően további tárgyakkal (csüngők, övtöredékek, fibulatöredékek és 

nyersanyagtöredékekkel) egészülnek ki (7.6. Ábra).  
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Vinda     ■ ■                   

Katona     ■ ■                   

Mócs  ■   ■                  ■  

Magyarvista     ■ ■   ■ ■       ■        

Görgénysóakna II    ■ ■ ■                   

Beresztelke     ■ ■                   

                                                 
1765

 Marinescu 1979b, 42, a kutatás akkori állását tükrözve. Elfogadva a Noua HaA1 jelenlétét Lásd Vasiliev 

1983, 38; Vasiliev 1992, 20-21; Andriţoiu, Vasiliev 1993, 134; Vasiliev 1994b, 232; Vasiliev 1987, 64; Vasiliev 

1995, 95. 
1766

 Kacsó 1990b, 246; Kacsó 2007a, 60-61, 73. 
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Kolozskara     ■ ■                   

Mezőceked     ■ ■                 ■  

Alsójára I   ■        ■  ■ ■ ■          

Marosgezse      ■      ■             

Korond     ■ ■  ■                 

Vadasd     ■ ■                   

Csíkszereda  ■   ■ ■   ■                

Csíkbánkfalva I     ■ ■      ■             

Málnás  ■   ■    ■ ■  ■        ■     

Ágostonfalva      ■   ■   ■             

Altórja II    ■ ■ ■                   

Árkos     ■ ■   ■   ■  ■           

Szászveresmart              ■        ■   

Höltövény   ■           ■           

Magyaró     ■                    

Keresztényfalva     ■                    

Leppend     ■                    

Földvár     ■                    

Székelyvécke     ■                    

Bányabükk II ■ ■   ■ ■    ■  ■  ■    ■ ■ ■  ■ ■ ■ 

Cegőtelke    ■ ■ ■      ■  ■ ■       ■ ■ ■ 

 

 A nádaspapfalvi edényről (217. Tábla/44; 226. Tábla/D) mindössze annyi 

tudomásunk van, hogy besimításokkal és dudorokkal díszített. Az 5-6 dudorból hármat Orosz 

E. megtalált, fül töredéket nem sikerült beazonosítania. Kacsó K. 24 darab (eredetileg 26) 

kerámiatöredéket említ, amelyek egy fekete színű, hasas, bordákkal díszített edénytől 

származhattak. Az edény felső része megsemmisült.
1767

 M. Rusu a nádaspapfalvi depó 

edényét, és egyben a bronzkincset is, az Ottomány III közösségeknek tulajdonítja.
1768

 

 A kolozsgyulai leletegyüttes (72. Tábla) teljesen különbözik a közép-erdélyi 

deponálási gyakorlatoktól és idegen elemként értelmezhető ebben a térségben. A hasonló 

jellegű együtteseket Kacsó K. a szoros kapcsolatokat mutató Igric és Csaholy csoportokhoz 

kötötte.
1769

 Az Igric közösségek, kezdeti szóródási területükön kívüli, Belső-erdélyi 

terjeszkedése Hunyad megyében áll meg, Déva (Deva), Hunyad (Hunedoara), Hátszeg 

(Hatseg) és Piski (Simeria) településeknél.
1770

 Kolozsvár térségében nem találkozni hasonló 

anyaggal, viszont a Csaholy csoport ebben a régióban érezteti hatását. Kolozsgyula közeléből 

                                                 
1767

 Kacsó 1995b, 100, Abb. 3/7. 
1768

 Rusu 1964, 248. 
1769

 Kacsó 1995a, 109-112; Kacsó 1999b, 112; Kacsó 2009b, 169. 
1770

 Vasiliev 2004, 135. 

7.6. Ábra. A Noua közösségekhez köthető kincsleletek szerkezete. (sötét szürke-vezértípusok, világos szürke-

másodlagos szerep) 
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Csaholy elemeket Diósón (Deuşu), Mikolán (Nicula), Csicsóújfalun (Ciceu-Corabia)
1771

 és 

Magyarfenesen (Vlaha)
1772

 is sikerült feltárni. 

 Kezdetben a HaA1 fázisra keltezett Nagysink-Marosfelfalu depóhorizontot eredetileg 

egy Szentanna-Lápos-Pécska jelenség első terjedési hullámának tulajdonították, aminek 

előzményét az Ottomány III közösségek képezték.
1773

 M. Petrescu-Dîmbovița a kerámia 

jellegzetességei alapján három régiót különít el erre a fázisra, amelyeket egy-egy depócsoport 

is jellemez: Maros alsó szakasza, Maros középső szakasza és észak-nyugat Erdély.
1774

 

Mozslics A. a Gáva kultúra kezdetét (BV) a pécskai, felsőmarosújvári és a nagykállói-

Telekoldal kincsekkel párhuzamosította,
1775

 amit a későbbiekben többen is átvesznek.
1776

 A 

pécskai (Pecica) kincsegyüttest, felépítése alapján, viszont Kemenczei T. egy korábbi 

periódusra keltezi, ezáltal az együttes legkorábbi tárgyai a Felőr-Opályi horizontból 

származnak. A Pécskaival időben párhuzamosnak tekinti a bánsági Cornuțel depót is.
1777

 A 

pécskai depó edényét a vállon és az öblön, két sorban tömör, árkolt kis bütykök díszítik, 

ugyanakkor a jellegzetes Gávai kerámiától eltérően kívül-belül egyszínű (229. Tábla/C). 

Legjobb analógiáit a bánsági, vajdasági Bobda-Susani és Cruceni-Blegiš kultúrák 

agyagművességében találja meg, és előzményei egészen a BzC vezethetőek vissza.
1778

 A 

Gáva kultúra HaA keltezését László A. az észak-kelet magyarországi tállyai és Napkor-

Piripucpusztai depók edényeivel, valamint a Szatmár megyei szanislói (Sanislău) Gáva 

temetőben feltárt két darab egy szál bronzhuzalból kialakított pajzsfibulával támasztja alá.
1779

 

 A kudzsiri depó jelentőségére ismételten felhívták a figyelmet. A jellegzetes HaA1 

tárgyakat sajátos edényekben rejtették el (229. Tábla/D), amelyek egyértelműen Gáva 

periódusnál korábbi jellegzetességeket mutatnak, és különálló kulturális csoportként 

értelmezhetőek.
1780

 Újabban a kudzsiri II depó alapján, amelyben a bronzokat három 

edényben helyezték el, a HaA1 fázis kincseinek egy részét H. Ciugudean a Mezőbánd-

Kudzsir csoporthoz köti.
1781

 Ugyanazon közösségeknek tulajdonítja a közöletlen panádi 

                                                 
1771

 Kacsó 2007b, 46/20 (Diós); Kacsó 2007b, 47/30 (Mikola); Kacsó 2007b, 45/15 (Csicsóújfalu). 
1772

 Németh E. Rita készülő doktori disszertációja alapján. 
1773

 Rusu 1963, 189; Petrescu-Dîmbovița 1976, 481-482; Petrescu-Dîmbovița 1977, 31; Petrescu-Dîmbovița 

1978a, 96. A Gáva kultúra M. Rusu által megnevezett romániai megfelelője. 
1774

 Petrescu-Dîmbovița 1976, 482. 
1775

 Mozsolics 1957, 120-121. 
1776

 László 1977, 40. 
1777

 Kemenczei 1984, 73; Kemenczei 1991b, 36-43. Lásd még Brunn 1968, 291, hasonló keltezéssel. 
1778

 Kemenczei 1991b, 36. 
1779

 László 1977, 40; László 2008b, 176. 
1780

 Vasiliev 1992, 22. 
1781

 Ciugudean 1994a, 72; Ciugudean 1994b, 35; Ciugudean, Aldea 1997, 120-121; Ciugudean, Aldea 2005, 

108; Ciugudean 2009b, 317-318; Ciugudean 2010aa, 167; Ciugudean 2012, 234. 



316 

 

(Pănade) és alsópiáni (Pianu de Jos) depókat.
1782

 A kudzsirihoz hasonló cserepeket más 

lelőhelyen is sikerült dokumentálni. A Szilágy megyei Doh-La izvoare telepen egy 

valószínűleg bitronkonikus, függőleges seprűdíszes edénytöredék,
1783

 dél-kelet Erdélyből 

Zsögödről és Székelyszentmiklósról került napvilágra.
1784

 A nagykállói kora Gáva rétegből is 

származnak függőlege seprűdíszes cserepek.
1785

  

 Akárcsak a kutatott régióban, a szomszédos területeken is az edényekben előkerült 

kincsek száma alacsonynak nevezhető (6. Függelék). Mindenekelőtt a kutatás hiányával kell 

szembenéznünk, hiszen sok esetben mindössze csak említés történik a depót hordozó vagy a 

depó mellett jelentkező kerámiára. Nagyon kevés esetben az edények kulturális besorolása 

természetesen megegyezik az adott régió kulturális hátterével. A Kora és Középső 

Bronzkorból a perjámosi (Periam) ékszer kincset említhetjük meg, amelyet egy Maros kultúra 

edényében helyeztek el (227. Tábla/A).
1786

 A szaploncai (Săpânţa) együttes edényét 60 cm 

mélységbe ásták el, amelyben a depónak egy részét helyezték el, a fokost, a karvédőt és a 

tekercselt karperecet az edény mellé ásták el. Az edény sötétszürke színű, hasas, felülnézetből 

egy négyszögletes körvonalat mutat (227. Tábla/B). A Felsőszőcs, Wietenberg/Ottomány, 

Ottomány és Wietenberg közösségekhez egyaránt rendelték,
1787

 azonban Kacsó K. magának z 

edénynek a depóhoz való tartózását is kétségbe vonja.
1788

 A Borlești (Neamț megye, Moldva) 

depó hét réz és bronzbaltáját a tárgyakat őrző edény, valamint a közelben levő Costișa 

település alapján a Costișa kultúrához rendelhetjük. Az edénynek két füle volt, valószínűleg 

díszítették, és egy sötétszürkére égetett agyagból készítették (227. Tábla/C).
1789

 S. Morintz a 

Monteoru kultúrához rendeli.
1790

 Az ugyancsak Moldvában napvilágot látott Odobeşti 

(Vrancea megye) depó edényét, annak ellenére, hogy nem egy jellegzetes darab, Al. Vulpe a 

Monteoru kultúra Ia vagy IIa fázisához rendeli, amelyet a későbbiekben, ugyanazon a helyen 

előkerült Monteoru IIa cserepek csak jobban megerősítenek (227. Tábla/D).
1791

 

 A Késő Bronzkorból több edény maradt ránk, amelyeknek kulturális besorolása 

legtöbb esetben meghatározható. Az érmihályfalvi depó edényét (228. Tábla/A) nemcsak a 
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BzD fázis végéhez,
1792

 de a HaA korszak Gáva közösségeihez is rendelték.
1793

 A nagylóznai 

(Lozna Mare) kincs edényéből/edényeiből mindössze három barnás-vöröses cseréptöredék 

maradt ránk (228. Tábla/B). A depó közlője szerint a három darab a bronzokat tartalmazó 

edényt fedhette le.
1794

 Azonban a rajzok alapján három eltérő profilrajzú kerámiáról van szó, 

amelyek nem tölthették be a fedő szerepét. A petei (Petea) depó ritka azon esetek közé 

tartozik, amelyeket ásatás közben tártak fel. A fekete humuszban, amelybe a tűk felső felét 

ásták el, kései Felsőszőcs és fekete síkozott cserepeket is találtak. Rögtön a tűk mellett 

Felsőszőcs cserepek (228. Tábla/C), azonban kissé távolabb fekete kanelúrás töredékek is 

napvilágot láttak.
1795

  

 Amint a fentiekben is láthattuk hasonló időbeni eltéréseket mutat a kutatás nemcsak a 

pécskai de a bánsági Cornuțel depóval kapcsolatosan is, amelynek gávai vonásokat mutató 

edényét (229. Tábla/A) a BzD,
1796

 HaA1
1797

 és HaA1-A2
1798

 is kelteztek. A tótszállási 

(Brâglez) depó edényéből mindössze néhány töredék maradt fenn (228. Tábla/D). Rossz 

minőségű agyagból készült, homokkal és kaviccsal soványították. Égetése is rossz minőségű, 

feltehetőleg csak napon szárították. Oldal hasának vastagsága 2,5 cm. Valószínű, hogy egy 

használhatatlan edénnyel állunk szembe, amelyet kimondottan erre a célra állítottak elő. Az 

edény töredékei mellől jó minőségű, atipikus cserepek is előkerültek.
1799

 Sajnos a kincslelet 

edényét nem lehet kulturálisan besorolni. Az izakonyhai (Bogdan Vodă) HaA keltezett 

kincsegyüttesből mindössze két nagyobb edénytöredék maradt fenn, amelyek egyazon 

edénytől is származhattak (228. Tábla/E). Barnás-vöröses színe van, sötét foltokkal. Egy 

közepes nagyságú, hasas, csonka kúpos nyakú, kiszélesedő vállú, egyenes fenekű és vastag 

falakkal kialakított edény körvonalazódik. Díszítése függőleges kanelúrákkal van kialakítva a 

hasán és a vállán. Kulturálisan a két töredék a láposi csoporthoz kapcsolható.
1800

 

Vársonkolyoson (Şuncuiuş) utólagos ellenőrző ásatás következtében több késő bronzkori-

kora Hallstatt kori, finom és durva kerámiát egyaránt sikerült feltárni, azonban ép edény nem 

került elő. A kerámia téglavörös belül, fekete kívül, kanelúrákkal és dudorokkal díszített. 

Jellege alapján a kerámiát BzD-HaA1 korszakra keltezhető.
1801

 A bánsági Alsólupkó-Téglás 
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(Liubcova-Țiglărie) együttes tárgyait egy töredékesen ránk maradt, barnás-fekete, díszítetlen 

edényben rejtették el (230. Tábla/D). A depó egy Zuto Brdo-Gîrla Mare temetőben került 

felszínre, és a bronztárgyak alapján a HaA1 fázisra keltezték.
1802

 A moldvai Ulmi-Liteni 

kincset nem egy agyagedényben találták meg, azonban a közvetlen közelében, egy gödörben, 

hordó alakú Noua jellegű cserepek kerültek elő 40-90 cm mélyen, amely a bronz tárgyak 

mélységével egyezik meg (229. Tábla/B).
1803

 

 Utólagos ellenőrző ásatások következtében körvonalazódott, hogy a Tóti (Tăuteu) 

kincslelethez egy kisméretű edényt (231. Tábla/A) illetve 22 darab nem rekonstruálható 

cseréptöredék tartozik, amelyek egy nagyméretű, síkozott és bütykökkel díszített edényhez 

tartozhattak.
1804

 Sajnos a kerámia pontosabb kronológiai besorolásra nem alkalmas, a 

kincslelet viszont a HaB1 korszak névadó lelete. V. Dumitrescu szerint viszont a kisméretű 

edényt nem lehet összefüggésbe hozni az együttessel, hiszen a forma alapján akár kora 

bronzkori is lehet.
1805

 Terepbejárás következtében került elő a liborásdiai (Liborajdea) depó, 

amelynek közvetlen közeléből több edénytől származó kerámiatöredék is napvilágot látott 

(231. Tábla/D). Mindegyik darabot kanelúrákkal díszítettek, és a tárgyak kronológiai 

besorolása alapján időbeni párhuzamot lehet felállítani a cserepek és a fémek között. Az 

edényeket finom pasztából állították elő és a kanelúrás kiképzés, illetve a formák alapján a 

bánsági HaA-HaB fázisokra jellemző, pontosabban a HaA2-B1 szakaszra.
1806

 A Gáva kultúra 

fejlett második fázisára utal a sajói II (Șieu II) depó (231. Tábla/C), amelynek tárgyai egy 

HaB1 keltezést támasztanak alá. Töredezettsége miatt az edényt csak részben lehetett 

restaurálni. Egy hasas edényről van szó, közepes méretű, kívül fekete, belül vörös, homokkal 

és kaviccsal soványított, jól égetett és díszítetlen. Jellegzetességei alapján egyértelműen a 

Gáva kerámiastílushoz kapcsolható,
1807

 és a kultúra máramarosi jelenlétét a HaB1 fázisig 

tolja ki.
1808

 Váncsfalván (Onceşti) utólagos ellenőrző ásatások közben, a leletegyüttes 

közvetlen közelében Gáva jellegű cserép töredékeket is sikerült feltárni (231. Tábla/B). 

Többségüknek színe kívül fekete, belül vörös vagy barna, egy töredék besimításokkal 

díszített. Formailag a tálak és fazekak kategóriába sorolhatóak. Sajnos a kerámiaanyag 

alapján pontosabb és szűkebb keltezés nem valósítható meg, azonban megállapítható, hogy a 
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váncsfalvi település a Gáva közösségekhez tartozott.
1809

 A sajói II depóhoz hasonlóan a 

váncsfalvi települést sem lehet biztosan a HaB1 keltezni, ugyanakkor az sem állapítható meg, 

hogy a kard együttest egy még használt, vagy elhagyott településen deponálták.
1810

 

 A kutatott régió két deponálási övezete közti különbséget nemcsak a tárgyak típusai, 

hanem a depók és tárgyak számaránya egyértelműen mutatja. Közép-Erdély északi része (a 

mai Kolozs, Beszterce megye, akár Szilágy megye is), azaz a Nagy-Szamos völgyétől 

északra, a Felső Tisza vidéki és máramarosi deponálási övezethez tartozott.
1811

 Deponálási 

normáit innen kölcsönözte, tárgyainak típusait ennek a vidéknek a műhelyei határozták meg. 

Bizonyos esetekben a Felsőszőcs/Lápos közösségek konkrét jelenléte is kimutatható, más 

kincsek esetében mindössze hatásokra gondolhatunk.  

 A többnyire Szamostól délre, a Maros völgye és Közép-Erdély dél-keleti sarkában 

jelentkező depók szerkezete más képet nyújt. Alacsonyabb számban kerültek elő, ugyanakkor 

tipológiailag jól elkülöníthetőek a Felőr-Opályi típusú kincsektől. A jellegzetes típusok 

alapján a Noua kultúrával hozhatók kapcsolatba, amely más deponálási normák alapján 

szelektálja és állítja össze a kincsegyütteseket. Néhány depó különálló szerkezete a következő 

(HaA) periódusban is megmarad, annak ellenére, hogy a kor követelményeinek is meg kell 

feleljenek. A nagy számban felhalmozott tárgyak egy depón belül, azonban nagymértékben 

megnehezíti a sajátos vonások körvonalazását (7.6. Ábra). A különböző területeken működő, 

különböző kultúrákhoz tartozó fémműves műhelyek más-más tárgytípusokat készítettek. A 

szelekció következtében a depók szerkezete is többnyire követi a műhelyek alaptípusait. Egy 

egységesülési folyamat a Gáva kultúrával indul meg, amikor a helyi jellegzetességek 

veszítenek súlyúkból és a síkozott, árkolt kerámia mellett mindig a bordázott tokos balta és a 

széles pengéjű sarlók jelennek meg. 

 

7. 5. Közép-Erdély késő bronzkorához köthető abszolút dátumok 

 7.5.1. Általánosan keltezett kronológiai rendszerek 

 

 Erdélyre vonatkozóan mindenekelőtt P. Reinecke nevét kell megemlítenünk, aki a 

magyarországi bronzkor keltezésében a négyes felosztást alkalmazza, az utolsó IV. fázis a 

Kr.e. 12. század második felétől – a 9. század közepe között terjedő időszakot öleli fel.
1812
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 A román kutatók közül V. Pârvant említhetjük meg elsőnek, akinek jelentős 

hozzájárulása volt a kronológiai kérdésekben. Négy periódusra osztotta fel a bronzkort, a IV. 

fázist 1000-700 Kr.e. keltezi.
1813

 I. Nestor 1960-ban a romániai bronzkort három fázisra 

osztja, a III. fejlődési szakasz a bronzkor végét öleli fel és a Kr.e. 14-13. századra keltezi.
1814

 

M. Gimbutas által javasolt hármas felosztásban a korábban közölt abszolút dátumok eltérnek, 

a késő bronzkor időszakát Kr.e. 1250-750 közé keltezi.
1815

 Az addig felvázolt kronológiai 

rendszerekkel összehasonlítva eredetinek nevezhető D. Berciu felosztása, aki a négyes 

tagolást alkalmazza, további alfázisokkal bővíti ki. A III. fázis (IIIa, IIIb és IIIc) a középső és 

késő bronzkornak felel meg, a Reinecke B, C1 és C2 fázisait fedi le. A IV. fázist a IVa és IVb 

alfázisokra tagolja, a Reinecke D időszakának felel meg, abszolút dátumokban pedig a Kr.e. 

1300-1200 éveket öleli fel.
1816

 Szintetizálva az addig elért eredményeket B. Hänsel 

különleges figyelmet szentel a kerámiának és a kerámia-fém kapcsolatának. A hármas 

felosztás képviselője, a kora és középső bronzkort három-három alfázisra (FDI, FDII, FDIII, 

valamint MDI, MDII, MDIII), a késő bronzkort pedig két alfázisra (SDI és SDII) tagolja, ami 

a Reinecke C2, D és HaA fázisoknak felel meg és a Kr.e. 1300 utáni periódust fedi.
1817

  

 Al. Vulpe hármas felosztásában a késő bronzkorhoz a Reinecke D fázisát rendeli,
1818

 

ugyanakkor az égeikumi kronológiában a Késő Helladikus periódussal szinkronizálja, aminek 

a végét a Kr.e. 12. században keltezi.
1819

 A későbbiekben újragondolja korábbi 

megállapításait, és figyelembe véve az összehasonlító tipo-kronológiai, valamint a fizika és 

paleobotanika eredményeit a késő bronzkort a Késő Helladikus periódussal véli egyidejűnek 

és a Kr.e. 1600/1500-1200/1150 évek közé keltezi.
1820

 Egy ún. „fiatal bronzkori” fázist a 

Kr.e. 14-13. századokra keltez. A bronzkor végét a korai Hallstatt jellegű hagyaték vagy a 

korai vaskor jelenti, ami Kr.e. 1200-1150 körül jelent meg.
1821

 

 M. Petrescu-Dîmbovița úgyszintén a hármas tagolás híve. A kora bronzkort Kr.e. 

1800-1550 (Reinecke A1-2), a középső bronzkort Kr.e. 1550-1300 (Reinecke B, C1-2), és a 

késő bronzkort Kr.e. 1300-1150 (Reinecke D) közé datálja. A kora vaskor a „korai Hallstatt 

vagy egy bronzkorról vaskorra történő átmeneti” fázissal kezdődik, ami a Kr.e. 12-8. 
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századokat öleli fel.
1822

 Figyelembe véve az újabb kutatások eredményeit a későbbiekben a 

középső bronzkort a Kr.e. 1700-1350 közé a késő bronzkort pedig Kr.e. 1150-750 közé 

keltezi.
1823

 

 S. Morintz kronológiai rendszerében a bronzkor a Kr.e. 2000-1200/1100 közti 

időszakot tölti ki, pontosabban a hármas tagolású rendszerében a késő bronzkor a Kr.e. 

1350/1300-1200/1100 évekre keltezhető. A HaA periódus a Kr.e. 1200/1100-1000 éveket, a 

HaB pedig a Kr.e. 1000-800/750 éveket öleli fel.
1824

 

 T. Bader elfogadva K. Horedt késő bronzkorra vonatkozó felvetéseit, a bronzkort 

négy fejlődési periódusra tagolja: a Reinecke BzA a korai bronzkort, a BzB a középső 

bronzkort, a BzC-D a fejlett bronzkort és a HaA-B a késő bronzkort fedi.
1825

 A későbbiekben 

a középső bronzkor végét viszont a BzC periódusra teszi, a késő bronzkor kezdetét pedig a 

BzD fázissal párhuzamosítja, ami a Kr.e. 13. századot jelenti.
1826

  

 A Wietenberg kultúra kutatásában többen próbálkoztak a késő bronzkor keltezésével. 

A kultúra végét általában a Reinecke BzD vagy a HaA1 periódusokra keltezik, ami abszolút 

dátumokban a Kr.e. 13. századot fedi.
1827

 

 Az 1978-1987 között zajló Újcsongvaitelep erődített település kutatásai során három 

réteget sikerült elkülöníteni (I-III), amelyek alapján egy kronológiai sémát is felállítottak. Ez 

alapján a késő bronzkor utolsó fázisa a Reinecke BzD fázisát fedi le, azaz a Kr.e. 1300-1150 

éveket, ezt egy átmeneti fázis követi, ami a Reinecke HaA1-HaA2 (Kr.e. 1150-1000) felel 

meg, a kimondott vaskor korai szakasza pedig a HaB1-HaB3 (Kr.e. 1000-700) időszakot 

képviseli, amit a középső vaskor (HaC, Kr.e. 700-600) és késő vaskor (HaD, Kr.e. 600-450) 

követ.
1828

 

 A bánsági bronzkor kronológiai és kulturális hátterét vizsgáló monográfiában M. 

Gumă új kronológiai tagolást javasol. Az alapjában hármas felosztásban a kora bronzkort két 

fázisra, további két-két alfázisra tagolja (Ia-b, IIa-b), Kr.e. 2000-1800/1700 keltezi, a középső 

bronzkort további két fázisra (A és B) választja szét, a késő bronzkornak pedig a Reinecke 

BzD és korai HaA1 leleteket felelteti meg, azaz a Cruceni-Belegiš II, Ţuto Brdo-Gârla Mare 

III és a Balta Sărată IV fázisait.
1829

 A bronzkor végét és a vaskor elejét érintő átfogó 
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 Petrescu-Dîmbovița 1978b, 76-115; Petrescu-Dîmbovița 1981, 333. 
1823

 Petrescu-Dîmbovița 1995, 46. 
1824

 Morintz 1978, 12. 
1825

 Bader 1970b, 90-91. 
1826

 Bader 1978, 117. 
1827

 A legjelentősebb munkák közül lásd Chidioșan 1980, 83-84; Andrițoiu 1992, 87-88; Boroffka 1994a, 290. 
1828

 Vasiliev et al. 1991, 102-130. 
1829

 Gumă 1993, 150-168; Kacsó 1996, 237-241; Gumă 1997, 53. A bánsági kora és középső bronzkor legújabb 

felosztását és abszolút keltezését lásd még Gogâltan 1998, 195-201; Gogâltan 1999, 71-78. 
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tanulmányában a késő bronzkor periódusának a BzC-D fázisokat, egy késő bronzról kora 

vaskorra történő átmeneti szakasznak a HaA periódust (Kr.e. 12-11. század), valamint a kora 

vaskor kezdetének a HaB1 (Kr.e. 1000) felelteti meg.
1830

 

 László A. a Felőr-Opályi depóhorizontot az erdélyi késő bronzkor első fázisához 

rendeli és a Kr.e. 13. századra keltezi. Ugyanakkor a korai Hallstattnak nevezett HaA 

periódust a Kr.e. 12. század második felére keltezi (±1150), valamint a HaB jellemző 

kulturális csoportok a Kr.e. 10. században jelennek meg. A korai Hallstatt fázis (HaA-B) a 

Közép-európai terminológia szerint az urnamezős periódust fedi.
1831

 

 Az utóbbi évek legjelentősebb romániai kronológiai rendszereit Kacsó Károlynak és 

Florin Gogâltannak köszönhetjük. Kacsó K. egy a Magyarországihoz hasonló
1832

 négyes 

felosztást dolgoz ki. A Késő Bronz I a Reinecke féle BzB2/C és BzD elejének felel meg és a 

Csaholy és Felsőszőcs II fázisával párhuzamosítható, a Késő Bronz II a BzD periódust fedi, 

amelyet többnyire a Lápos csoport I fejlődési szakasza jellemez, a végén pedig már a Lápos 

II közösségek is megjelennek. A Késő Bronz III a Közép Európai HaA szakasznak felel meg, 

amelyet részben a Lápos II, és a Gáva I dominál, míg a Késő Bronz IV a HaA végét és a 

HaB1 periódusokat fedi le, és a fejlett Gáva (II) vonások jelennek meg.
1833

  

 Közép-Erdélyre vonatkozóan Fl. Gogâltan egy hármas tagolású rendszert dolgozott 

ki. A Késő Bronz I fázis a Kr.e. 1500 utáni rövid időszakot öleli fel és a Wietenberg kultúra 

C fázisának a végét és a D fázis elejét fedi le. Ekkor jelennek meg az első Noua elemek. Az 

egyetlen abszolút dátumot a Segesvár-Szöllőhegy (Sighișoara-Dealul Viilor) mérései 

biztosítanak. A Késő Bronz II fázis a klasszikus Reinecke BzD-HaA eleje, abszolút 

dátumokban a Kr.e. 14-12. századokat jelenti. Közép-Erdély északi részén megjelennek a 

Felsőszőcs II közösségek (Alsókosály és Alsóilosva telepek), ugyanakkor több Szilágy és 

Kolozs megyei lelőhely (Diós, Bágyon, Sajgó) a Csaholy csoport hatásait is tükrözik. A 

korszak egyik jellegzetessége a Wietenberg IV és a Noua közösségek szimbiózisa.
1834

 A 

Késő Bronz III (HaA) Kr.e. 1200-1000 éveket öleli fel, a vaskor I fázisának első erődített 
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 Gumă 1995, 99-137. 
1831

 László 2001a, 295-299; László 2006, 127. 
1832

 Kemenczei 1984, 96. 
1833

 Kacsó 1990a, 42-49; Kacsó 1999a, 58-59; Kacsó 2001a, 233-240; Kacsó 2003c, 276-277; Kacsó 2008, 60. 
1834

 Az ide sorolható lelőhelyek: Mezőbánd-Omláshegy (Band-Dealul Surpat), Mezőbánd (Band-Cioncaș), 

Maroscsapó (Cipău-Spatele gării), Radnót (Iernut-Bideșcutul Mare), Radnót (Iernut-Sfântul Gheorghe-

Monument), Malomfalva (Morești-Podei), Cittszentiván (Sântioana de Mureș-Fântâna turcului), Cittszentiván 

(Sântioana de Mureș-Cetatea lui Ciak), Marosvásárhely-Vár (Târgu Mureș-Cetate), Marosbogát (Bogata de 

Mureș-Peste apă), Maroslekence (Lechința-Săliște), Marosludas (Luduș-Clubul copiilor și elevilor), Marosorbó 

(Oarba de Mureș), Marosogra (Ogra-Fermă), Kerelőszentpál (Sânpaul-Între pâraie), Mezőtóhát (Tăureni-

Curechiș), Nyárádtő (Ungheni-Rotunda). 
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telepeinek a megjelenéséig (Újcsongvaitelep, Medgyes). Ebben a periódusban képzelhető el a 

Kudzsir-Mezőbánd (Cugir-Band) közösségek megjelenése és fejlődése.
1835

 

 Dél-Erdélyi kutatásainak köszönhetően H. Ciugudean kissé szembeszállva a 

hagyományos román nézettel, és hasonlóságot mutatva a magyarországi kronológiai 

rendszerekkel, a Gáva kultúra teljes fejlődését az erdélyi késő bronzkornak tulajdonítja.
1836

 A 

újcsongvaitelepi erődítményben későn jelentkező (II) vas tárgyak alapján tolja ki a bronzkor 

végét a HaB2. Ugyancsak a négyes felosztás híve: a Késő Bronz I fázist a Wietenberg kultúra 

utolsó fázisa nyugat Erdélyben, a Noua I közösségek megjelenése délen, valamint a 

Felsőszőcs II és a Csaholy csoportok dominanciája északon és észak-nyugaton jellemzi. A 

Késő Bronz II-ben a Noua II közösségek Erdély központi és dél-nyugati területein szóródnak 

szét, a Csaholy és az Igric csoportok nyugaton fejlődnek, valamint a Lápos csoport 

megjelenik északon. A korszak végére valószínű, hogy a Mezőbánd-Kudzsir csoport észak-

nyugati beszivárgásának köszönhetően már a Maros középső szakszán jelen van. A Késő 

Bronz IIIa a Mezőbánd-Kudzsir, Noua III és Lápos II párhuzamosítását, míg a Késő Bronz 

IIIb a korai vagy Gáva Ib közép és dél erdélyi megjelenését jelenti. A Késő Bronz IVa 

klasszikus Gáva kultúrát fedi. A Gáva III fejlődési fázisa (IIIa-b) egy átmeneti korszakot 

képvisel a késő bronz és a kora vaskor között.
1837

  

 Az elmúlt évek kutatásainak eredményei arra utalnak, hogy a BzD periódus a Kr.e. 

13. század helyet már a 14. század második felére keltezhető. Ezáltal a HaA1 időszak is 

elmozdul és a Kr.e. 13. századra tehető.
1838

 Hasonló adatokat szolgáltak a magyarországi 

börcsi,
1839

 németbányai
1840

 és polgári
1841

 mérések is. 

 A Kárpát-medence kapcsolatrendszereit bemutató szintézismunkájában M. Przybyła a 

késő bronzkort négy fázisra tagolja, a LBI (Reinecke Bz.B2-C1) a Kr.e. 16-15. század 

fordulójára, a LBII (Reinecke Bz.C2-D) kezdetét a 14. század elejére, a LBIII (HaA) kezdetét 

a 12. századra, vagy ennek a közepére, illetve a LBIV (HaB1) periódust a 11. század közepe 

és a 10. század közepe közé keltezi.
1842
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 Gogâltan 2000, 44; Gogâltan 2001, 196-199; Gogâltan 2005, 376; Gogâltan 2009, 122. 
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 Akárcsak korábban K. Horedt (1967a, 150-152), T. Bader (1970, 90-91; 1978, 77-80) és részben K. Kacsó 
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 Ciugudean, Aldea 2005, 110-111; Ciugudean 2010a, 172-173, fig. 4; Ciugudean 2012, 233-237. Korábban 
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Ciugudean 2009b, 332, Fig. 2. 
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 Sperber 1987, 137-144; Della Casa, Fischer 1997; Rychner 1998, 72, 119, Abb. 1. 
1839

 Figler 1996, 12. 
1840

 Ilon 1996, 153-154. 
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 V. Szabó 2007, 158. 
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 Przybyła 2009, 62-63. Lásd az Észak-alpi régióra vonatkozó dendrokronológiai összefoglalást is. 



324 

 

 A. Harding felhívja a figyelmet az abszolút és a történeti keltezés adta eltérésekre, 

amelyek gyakran nem fedik egymást. A Közép-európai urnamezős periódus 
14

C és 

dendrokronológiai mérései egy vagy két évszázaddal, de olykor 300 évvel is korábbiak, mint 

a H. Müller-Karpe által felvázolt történeti keretek. A BzD periódust Kr.e. 1400-1200, a 

HaA1-A2 periódust 1250-1050 és a HaB1-B3 periódust 1100-750 közé keltezi.
1843

  

 A szakirodalom a BzD-HaA jellegzetes fémművességét a LH IIIB és korai LH IIIC 

fázisokkal párhuzamosítja. Az „európai” jellegű bronzok a görög szárazföldön a LH IIIB 

végén jelennek meg, emiatt több kutató a BzD kezdetét a Kr.e. 14. század második felére, és 

részben a LH IIIC fázissal párhuzamosítható HaA szakaszt a 12. század első vagy második 

évtizedétől a 11. század közepéig keltezi.
1844

 Az égeikumi abszolút dátumok 
14

C mérésekre, 

dendrokronológiára, valamint az egyiptomi szinkronizmusokra alapoznak. A görög 

szárazföld késő bronzkora a Késő Helladikus I (LH I) fázissal kezdődik, ami a Kr.e. 1600-

1510/1500 éveket öleli fel, ezt követi a Késő Helladikus II A (LH IIA), a Kr.e. 1510/1500-

1440 keltezéssel, majd a Késő Helladikus IIB (LH IIB), Kr.e. 1440-1390, a Késő Helladikus 

IIIA1 (LH IIIA1), Kr.e. 1390-1370/1360, a Késő Helladikus III A2 (LH IIIA2), Kr.e. 

1370/1360-1340/1330, a Késő Helladikus IIIB (LH IIIB), a Kr.e. 1340/1330-1185/1180 és a 

Késő Helladikus IIIC (LH IIIC), a Kr.e. 1185/1180-1065 közti abszolút dátummal.
1845

  

 

 7.5.2. Abszolút dátumok 

 

 Közép-Erdély késő bronzkorának kezdeti fázisai, azaz a BzD-HaA időszakra keltezett 

leletanyag kevés abszolút méréssel szolgál. Segesvár-Szöllőhegyről rendelkezünk egy 

méréssel, ahol egy Wietenberg C fázisba sorolt objektumot, amely Noua elemeket is 

tartalmazott, Kr.e. 1685-1524 közé kelteztek.
1846

 Felsővárcáról (Oarța de Sus), egy 

Wietenberg B objektum megszenesedett magjaiból vett minta a létesítményt Kr.e. 1589-1518 

közé keltezi.
1847

 

 Dél-kelet Erdélyben, Szászveresmarton, egy többréteges települést sikerült feltárni, 

amely mindeddig ez egyedüli olyan telep, ahol egy tiszta Wietenberg-Noua-Gáva rétegsort 

lehetett kimutatni. Összesen 6 mintát sikerült venni Wietenberg és Noua rétegek 
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159; László 1997a, 123-124; Burgess 2001, 277-281. 
1845

 Warren, Hankey 1989, 96-107, Table. 2.7., 137-169, Table. 3.1; Manning, Weninger 1992, 654-655, fig. 12; 

Kuniholm et al. 1996, 782; Wiener 2003, 239-250. 
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 Popa, Boroffka 1996, 55; Sava 2002, 219; Motzoi-Chicideanu 2004, Fig. 18-19. 
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 Kacsó 2004, 60. A segesvári és a felsővárcai keltezéseket illetően Lásd még László 2006, Abb. 7/1-2. 
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csontanyagából. A középső Wietenberg rétegből vett minta mérései nem mérvadóak, mivel 

túl magasak. A ± 2 σ standard deviációs abszolút mérések két adata a harmadik, a telepen 

legkésőbbi Wietenberg fázist a Kr.e. 15. század első felére, pontosabban a Kr.e. 1501-1430 

cal. BC valamint 1497-1416 cal. BC közé datálja. A legkorábbi, első Noua réteget pedig Kr.e. 

1415-1282 cal. BC és 1518-1415 cal. BC közé datálta (7.7. Ábra).
1848

 A legfiatalabb dátum a 

kései Noua réteget 88,6% valószínűséggel a Kr.e. 1284-1157 évek közé keltezi,
1849

 amelynek 

függvényében a szászveresmarti Gáva réteg a Kr.e. 1159-es éghajlatváltozással hozható 

kapcsolatba.
1850

 

 

 

 Erdélyi viszonylatban Figa Fürdőkről (Băile Figa) rendelkezünk a legtöbb méréssel, 

azonban a mintákat direkt módon nem lehet régészeti anyaggal is párhuzamosítani. Összesen 

66 konvencionális radiokarbon adatot rögzítettek, amelyből 43 a bronzkor időszakára esik. 

Az I szelvény méréseinek a zöme a középső és késő bronzkorra keltezi a faanyagot (7.8. 

Ábra), és a 16-15. század cal. BC időintervallumra datálható (Kr.e. 1620-1500 cal BC). 

Sajnos az I szelvény 359 kerámiatöredéke másodlagos helyzetben került elő, és kulturális 

hovatartozásuk sem meghatározható.
1851

 A III szelvény legtöbb mérése késő bronzkori 

adatokat szolgált, és az 1200-800 cal. BC keltezést támasztja alá (7.9. Ábra). Az I 

szelvényhez hasonlóan a kerámia ebben az esetben is atipikus és nem hozható kapcsolatba az 

abszolút dátumokkal.
1852

 A késő bronzkorra mindössze egyetlen jellegzetes Noua bütykös fül 

töredék utal, amely a kutatott felülettől távolabb eső helyen került elő.
1853
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 Cavruc, Harding 2010, 180. 

7.7. Ábra. Szászveresmart abszolút adatai (Dietrich 2014 után). 
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7.8. Ábra. Figa Fürdők abszolút adatai, I. 

szelvény (Harding, Kavruk 2013 után). 

7.9. Ábra. Figa Fürdők abszolút adatai, III. 

szelvény (Harding, Kavruk 2013 után). 

  

  

 2009-ben a Figa Fűrdői kutatások keretén belül Szészármán (Săsarm) is sikerült 

mintákat venni három földbe mélyített cölöpből. A mérések a bronzkor középső és késő 

szakaszára esnek, és a Kr.e. 1449-1132 közé keltezik a lelőhely faanyagát (7.10. Ábra). 

Régészeti anyagot nem sikerült párhuzamosítani a mérésekkel.
1854

 

 2010-ben ugyancsak a figai kutatások keretén belül Kajlán (Caila) egy teknőből és 

egy cölöpből vett minták késő bronzkori dátumokat támasztanak alá (7.11. Ábra). A 

konvencionális mérések a Kr.e. 1266-1008 közé keltezi a kajlai lelőhelyet.
1855

 

 2005-ben Virágvölgy (Vale Florilor) lelőhelyről származó, legalább egy darab, só 

párologtató konvencionális mérései, 96%-os valószínűséggel Kr.e. 1425-1012, 68%-os 

valószínűséggel Kr.e. 1378-1128 közti adatokat szolgáltak,
1856

 annak ellenére, hogy a korábbi 

kutatás a „dák típusú” őrlőkő alapján a lelőhelyet LaTéne korba sorolta. 

 

7.10. Ábra. Szeszárm abszolút adatai (Harding, Kavruk 2013 után). 
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7.11. Ábra. Kajla abszolút adatai (Harding, Kavruk 2013 után). 

  

 Erdély szomszédos térségeiből is rendelkezünk néhány abszolút dátummal. Az Alföld 

térségéből ismert, HaA1 periódusra („Pre-Gáva”) keltezett leletanyagból mért adatok között a 

konvencionális mérés Kr.e. 1405-1305 közé keltezte Polgár 29. lelőhelyének kútját,
1857

 a 

mezőzsadányi (Cornești-Iarcuri) lelőhelyének AMS mérései Kr.e. 1430-1260 közé datálta a 

telepet.
1858

 A láposi feltárásból származó AMS mérések Kr.e. 1440-1200 közé helyezik a 

Lápos II-Gáva I horizontot, ezáltal a halomsírban előkerült kanelúrázott kerámia a Kr.e. 13. 

századra, vagy korábbra keltezhető.
1859

 Körülbelül 75 km-el észak-észak-nyugatra Lápostól, 

Királyvölgyben (Novoselitsya/Tisolovo) 6 konvencionális méréssel rendelkezünk, amelyek 

nagyon közeli értékeket mutatnak. Az összesített dátumok Kr.e. 1120-930 közé keltezik a 

létrát, létrafokot, teknőt és vízelvezető csatornát tartalmazó leletegyüttest.
1860

 A dunántúli és 

az kelet-alpi régiókban végzett mérések eredményeire alapozva Váczi G. a BzD periódust a 

Kr.e. 1400-1270 közötti időszakra helyezi, míg a HaA1 időszak záródását bizonytalannak 

véli és a Kr.e. 1100 év körülire teszi. Ebben az értelemben az alföldi mérések a felsorolt 

leletanyagot inkább a BzD periódusra helyezik.
1861

 A Popești (Mihailești község, Giurgiu 

megye, dél Románia) földvár, ± 2 σ standard deviációval meghatározott konvencionális 

méréseinek átlaga Kr.e. 1520-1440 közé keltezi a lelőhely Br. II (Tei IV-V/ Govora Fundeni) 

és Br. III (Zimnicea-Plovdiv) elnevezett rétegeit.
1862

 A Keleti Kárpátoktól keletre, Mahalán, 

Noua IIa és IIb rétegekből vett minták a telep objektumait a Kr.e. 17. század eleje és a 14. 

század vége közé datálják.
1863

 A Moldovai Köztársaság észak-nyugati sarkából, Crasnaleuca-

ból származó három mérés a Kr.e. 16-15. századra keltezik a Noua kultúrát, a három dátum a 

15. századra mutatnak átfedést, ezáltal a település a korai Mahalai adatokkal mutatnak 

párhuzamosságot.
1864

 Ugyancsak a Moldovai Köztársaság északi részén, Odaia-Miciurin 
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 V. Szabó 2007, 158. 
1858

 Szentmiklósi et al. 2011, 828 
1859

 Metzner-Nebelsick et al. 2010, 222-224, fig. 7. 
1860

 Harding, Kavruk 2013, 166-167, Table 5.1 és Fig. 5.12. 
1861

 Váczi 2013, 20-22. 
1862

 Palincaș 1996, 239-284; Palincaș 2000, 209-224. Lásd még Sava 2002, 220. 
1863

 László 1997b, 249; Gogâltan 2001, 197; Motzoi-Chicideanu 2004, Fig. 18-19; László 2006, 132, Abb. 7/4-

6. 
1864

 László 2006, 132, Abb. 7/7-9. 
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„zolniki” feltárás csontjaiból vett minták a Kr.e. 1600/1500-1100/1000 datálást támasztják 

alá.
1865

 

 A Gáva kultúra lelőhelyeiről
1866

 is rendelkezünk néhány adattal. A bukovinai Siret 

településen négy konvencionális mérés a Kr.e. 14. század vége és a 12. század vége közé 

keltezi a lelőhelyet, és a ± 2 σ standard deviációval meghatározott konvencionális méréseinek 

átlaga a Kr.e. 1320-1120 éveket adja.
1867

 Az egyetlen mérés Gyulafehérvár-Recea (Alba 

Iulia-Recea) településről Kr.e. 10. századra tehető (7.12. Ábra).
1868

 

 

  

  

 Végezetül elmondhatjuk, hogy annak ellenére, hogy a korszakok közti határ olykor 

bizonytalan, azonban általános kulturális eltérések észlelhetőek. A két alapvető álláspont, 

amelyek a HaA-B fázisokat vagy a bronzkorba vagy a vaskorba sorolják a romániai 

szakirodalmat mindvégig két táborra osztották. Egyrészt a Gáva jellegű, síkozott kerámia 

által fémjelzett egyértelműen eltérő kulturális-régészeti hagyományt nehezen tudják a 

bronzkorhoz kötni, másrészt a bronzművesség további fejlődése ebben a periódusban éppen a 

vaskor fogalmának mond ellent. Ezáltal vagy a két elmélet teljes ellentétének, vagy átmeneti 

megoldásoknak lehetünk a tanúi. Ami a késő bronzkor és kora vaskor viszonyát illeti, a 
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 Kaiser, Sava 2006, 146-147, Tab. 1; Lásd még László 2006, 132, Abb. 7/10-12. 
1866

 A Gáva kultúra nyílt és erődített telepeinek legújabb kutatásaiból, lásd Molnár et al. 2013; Bălan 2013 a 

régebbi szakirodalommal. 
1867

 László 2010, 122-126. Tabelle 1, Anhang1-3. Az abszolút és a régészeti-történeti keltezés között jelentkező 

100-200 év eltolódásra hívja fel a figyelmet, és mindaddig, amíg a két kutatási felületet nem lehet tökéletesen 

szinkronizálni a különálló elemzést ajánlja. 
1868

 Ciugudean 2012, 239, fig. 11-12. 

7.12. Ábra. A szomszédos területek abszolút dátumai: Lápos, Polgár, Siret és Gyulafehérvár-Monolit. 

(Ciugudean 2012 után). 
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romániai kutatás talán sajátosnak is nevezhető, hiszen az általánosan elfogadott Közép-

európai kronológiai rendszerekkel összehasonlítva a Gáva kerámiastílust a legtöbben már a 

vaskorba sorolják.
1869

 Azonban szem előtt kell tartani, hogy egy új korszak jellemvonásai már 

a megelőző periódusban is észlelhetőek.
1870

 László A. elfogadva V. Pârvan állításait miszerint 

a kimondott vaskor (Vaskor I) Kr.e. 700-300 közé keltezhető, és a vas, mint nyersanyag, ami 

a korszak gazdasági töltetét adja, csakis Kr.e. 700 körül terjed el, megállapítja, hogy a vaskor 

történelmi-kulturális kezdete már Kr.e. 1000 tehető, hiszen a fémművesség nem mindig 

mérvadó.
1871

 Az újcsongvaitelepi földvár I rétegéből hiányoznak a vastárgyak, a II rétegben is 

csak elszórtan jelentkeznek, mindössze a III rétegben fordulnak elő nagy számban. Ez arra 

enged következtetni, hogy a Gáva kultúra nem áll kapcsolatban a vasművesség 

megjelenésével és fejlődésével.
1872

 Jelen fejezet célja nem is a vaskor kezdetének és 

tartalmának a tisztázása éppen ezért az erre vonatkozó elméleteket nem részletezzük.  

 Azt azonban sikerült kimutatni, hogy a Gáva közösségek megjelenésével nemcsak a 

korszak kulturális töltete alakul át, hanem a bronzdeponálásban egy váltás következik be. 

Mindenképpen a tárgyak elásásának és elrejtésének gyakorlata nem szűnik meg, s a HaB1 

kezdetével talán egy újabb virágkorát éli a HaA periódust követően. Új típusok jelennek meg, 

új párosításokban, ami az akkori közösségek viszonyulását fejezik ki a fémdeponáláshoz. A 

HaA2 együttesek kérdésköre mindaddig tisztázatlan marad, amíg módszeres kutatások 

tárgyát nem fogja képezni és a deponálás mögött jelentkező régészeti hagyaték többi 

elemeivel nem kerül párhuzamosításba (kerámia, települések, temetők). A fenti rövid 

áttekintés alapján viszont kijelenthetjük, hogy a HaA1 és HaA2 kincsek párhuzamosítása nem 

helyénvaló, és ez utóbbi depókat szerkezetük és állapotuk alapján a következő HaB1 

korszakkal együtt kell tárgyalni.  

 A korábbi kutatásoknak sikerült már kimutatniuk, hogy a késő bronzkori csoportok és 

a Gáva hagyaték között létezik egy olyan horizont, amely ez utóbbit vetíti elő, azonban még 

nem sorakoztatja fel a klasszikus Gáva vonásokat.
1873

 V. Szabó G. ezt pre-Gáva néven 

emlegeti, ennek erdélyi megfelelője a Kudzsir-Mezőbánd csoport. A HaA korszak 

kincsegyütteseinek egy részét ehhez, a jelenleg halványan definiált közösségekhez 

rendelhetjük, a tárgytípusok és a csoporthoz rendelhető telepek időrendi párhuzamosítása 

alapján. Általánosítani nem lehet és az összes HaA jellegű kincs ehhez a csoporthoz való 
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 Kivételt képez K. Horedt (1967), Bader T. (1970) és H. Ciugudean (2010). 
1870

 Kacsó 1996, 239. 
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 László 2001a, 297. 
1872

 Ciugudean, Aldea 2005, 109-110. 
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 Lásd a fentiekben Kemenczei T., V. Szabó G., Ch. Pare, Cl. Pankau és H. Ciugudean munkásságát. 
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rendelése téves lenne. Más együttesek, mint például a bányabükki II és cegőtelki depók, a 

leletkörülmények alapján egyértelműen egy kései Noua közösséghez köthetőek. Sajnos a 

BzD együttesekhez hasonlóan szerkezeti elvállást a HaA kincseken belül nem lehet 

kimutatni.  
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

8.1. Deponálási törvényszerűségek  

 A közép-erdélyi deponálási gyakorlat arculatának körvonalazása során nemcsak a 

kincsegyüttesekre, hanem a régió összes bronzleletére - a depók mellett a szórványosan 

előkerült bronzokra és a sírokban elhelyezett fém mellékletekre - támaszkodtunk. Az abszolút 

számokat tekintve látszólag egy ellentmondásos helyzet körvonalazódik. A 67 BzC-BzD-

HaA keltezett együttes összesen 4679 bronzot, ugyanennek a periódusnak a szórványai 497 

és sírjai 18 tárgyat tartalmaznak. Összesen ez 5194 különböző típusú bronztárgyat jelent. A 

deponálás törvényszerűségének tisztázása érdekében, azonban nagyon fontos szerepet játszik 

a tárgyaknak a depók valamint lelőhelyek szerinti szóródása. Tehát bizonyos esetekben nem 

az a fontos, hogy hány tárgyat ásnak el, hanem azt kell figyelemmel követnünk, hogy 

valamely típus, vagy tárgykategória földrajzilag hányszor jelenik meg. A BzC-D korszakból 

41 leletegyüttest, a HaA periódusból jóval kevesebbet, csupán 26 depót sikerült 

katalogizálnunk. A sírok esetében az arány még rosszabb, hiszen a 18 fémmelléklet 

mindössze 12 temetőben kapott helyet, annak ellenére, hogy az említett temetők összesen 244 

sírt sorakoztatnak fel. Ilyen szempontból viszont a szórványok reálisabb képet nyújtanak és a 

regisztrált tárgyak külön-külön lelőhelynek felelnek meg. Ezek alapján megállapítható, hogy 

egy kis terület önmagában történő vizsgálatától kisebb mértékben várhatunk el széleskörű 

eredményeket. Ebből a szempontból a kutatott területtel kapcsolatosan egy bizonyos 

korlátozottság lép fel, ugyanis a figyelemmel kísért leletanyag előfordulási aránya viszonylag 

alacsony. A jövőre nézve célszerű lenne a kutatott terület szomszédos régióira is kiterjeszteni 

egy hasonló jellegű elemzést. Ezáltal nemcsak egy bizonyos térség deponálási szokásait 

lehetne felvázolni, hanem az egymás mellett jelentkező depótípusok egymásra gyakorolt 

kölcsönhatásait is. Tehát az említett korlátozottságot a depók katalógusának bővítésével és a 

vizsgált időkeretek kiszélesítésével lehet ellensúlyozni.  

 

 8.1.1. A kincsleletek forrásértéke 

A kutatás egyik legfontosabb célkitűzése a Közép-Erdélyben jelentkező 

bronzkincseknek belső szerkezetének meghatározása és nem utolsó sorban osztályozása volt. 

A tárgytípusok és tárgykategóriák kombinációinak vizsgálatában szembesülnöm kellett a 

rendelkezésünkre álló adatmennyiséggel. A kutatottság szintjéről megállapítható, hogy 

nagyon kevés leletegyüttest dolgoztak fel önálló tanulmányban. Mindössze 18 ilyen jellegű 

munkát említhetünk meg, amelyből 15 a ’80-as évek után látott napvilágot. Több 
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leletegyüttes mára már nem azonosítható be a múzeumok gyűjteményeiben, ezért a 

szakirodalomban fellelhető csekély információ-bázisra alapozhattam. A leletkörülményekre 

vonatkozó adatok a kincsleletek összességének több mint felénél hiányzik. Sajnos ez az arány 

a fentiekben is említett szakszerű feltárás hiányának köszönhető. Legtöbbször véletlenszerű 

(21) leletegyüttesekkel számolhatunk, és mindössze 5 BzC-D és 5 HaA depót dokumentált 

régész a megtalálást követően. Ugyanakkor a BzC-D periódusból az alsókosályi (Cășeiu), 

höltövényi (Hălchiu), szászújősi (Fîntînele) és szászveresmarti (Rotbav), a HaA fázisból a 

homoródalmási I, II (Merești I-II) és a tusnádi (Tușnad) kincsleletek kerültek elő ásatás vagy 

szisztematikus kutatás közepette. 

Hasonló adatmennyiségre és arányokra alapozhattunk a lelőhelyek bemutatásánál is. 

A legtöbbször véletlenszerűen megtalált kincsek pontos fekvését szinte teljesen 

elhanyagolták. 6 BzC-D és 4 HaA kincs esetében sikerült kimutatni a víz közelségét. Ezekből 

kiindulva vázoltam fel a közép-erdélyi vizes környezetben történő deponálási gyakorlatot, 

azonban a depók alacsony száma és kutatottsága nem segíti elő, és nem szolgáltat megfelelő 

támpontokat ebben az irányban. A tárgytípusok kombinációja alapján nem lehet különbséget 

kimutatni a száraz és a vizes környezetben elrejtett leletegyüttesek között, ugyanakkor ez 

utóbbiak is a közép-erdélyi általános deponálási jegyeket hordozzák magukon. Hasonló 

következtetések születettek Románia szélesebb körű hasonló leleteinek vizsgálatánál is. 

Különálló és Erdély belső régióiban egyedi jelenségként értelmezhető a két homoródalmási 

(Merești I-II) barlangi deponálás is.  

A bronzkincsek nagyságát a tárgyak száma alapján határoztuk meg. Tisztán 

kimutatható a BzC-D fázisban a kis és közepes, a HaA periódusban pedig az előzőhöz képest 

a nagy leletegyüttesek jelenléte. A súlyra vonatkozó adatokat nem sikerült összegezni, mivel 

elenyésző és nem kielégítő információ mennyiséggel rendelkezünk. Ugyanakkor a mára nem 

beazonosítható tárgyak hiánya meghiúsítja az általános érvényű következtetéseket. 

A 67 leletegyüttesből 22 esetében sikerült néhány adatot kimutatni a tárgyak 

elhelyezésének módozatát illetően. Részletes leírások többnyire a HaA keltezhető 

leletegyütteseknél fordulnak elő. Legszebb példaként említhetjük a nádaspapfalvi (Popești) és 

a két homoródalmási (Merești I, II) kincset. Mindkét korszakban kimutatható, hogy csekély 

mélységben ássák el a tárgyakat, ugyanakkor a tárgyak elrejtésében követett 

törvényszerűséget nem lehet körvonalazni. Minden egyes leletegyüttesnek más-más arculata 

van, és ritkán hordoznak közös jegyeket. 
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8.1.2. Tárgytípusok és tárgykategóriák leletkombinációi 

A fejezet egyik alapvető célkitűzése a tárgykategóriák és tárgytípusok kombinációs 

lehetőségei és deponálási törvényszerűségeinek vizsgálata. Ennek érdekében 7 

tárgykategóriát különítettem el, amelyekben valamennyi tárgytípus helyet kapott. Ezeknek 

alapján kimutatható, hogy a BzC-D periódusban egy vagy két tárgykategóriás leletegyüttesek 

jelentkeznek, ugyanakkor nagy számban fordulnak elő a tiszta szerkezetű kincsleletek is. Ez 

utóbbi együtteseket csakis egy tárgytípusból állítják össze. A következő periódusban, ha a 

tárgykategóriák száma közti arány meg is marad, mindenképpen a monoton szerkezetű, vagy 

az egy tárgykategóriából összeállított kincsek térvesztése körvonalazódik. Három eset 

kivételével szinte teljesen eltűnnek a tiszta leletegyüttesek. A legnagyobb számban továbbra 

is az egy tárgykategóriás kincsek fordulnak elő, azonban a három-négy-öt-hat kategóriás 

együttesek előretörése egyértelmű. A BzC-D periódusban a szerszámok dominanciája nem 

kérdőjelezhető meg, azonban a nagy számuk miatt nehéz törvényszerűségeket felállítani. 

Általában a fegyver-szerszám-ékszer dominál és a többi kategória háttérbe szorul. A HaA 

korszakban nemcsak a tárgyak számbeli növekedésének lehetünk tanúi, hanem a depók 

tipológiai változatosságának is. Nagyon sok új ékszer típus jelenik meg, ugyanakkor a 

nyersanyag olykor hatalmas mennyiségben kerül elrejtésre. A fegyver-szerszám-ékszer 

kombináció kizárólagos kelléke az edény és a lemez töredékek. Az alapvető hét 

tárgykategória párhuzamosítása következtében tisztán elválik a vizsgált két korszak 

legszembetűnőbb vonása: egyrészt a BzC-D periódusban a monoton szerkezetű kincsek, míg 

a következő HaA fázisban az összetett felépítésű depók jutnak meghatározó szerephez.  

 A tárgykategóriák kombinációját a tárgytípusok leletasszociációs képe teszi teljessé. 

Ezzel a módszerrel azt próbáltuk felmérni, hogy két tárgytípus hányszor jelenik meg egymás 

mellett. Tehát ebben az esetben nem a bronzok abszolút számára támaszkodtunk, hanem a 

depónkénti előfordulásukra. Mindkét korszakban a példányszám alapján négy számcsoportot 

különítettem el. A típusok kombinációját a 4.7. és 4.8. Táblázatok szemléltetik. A BzC-D 

korszakban legnagyobb számban a tokos balták és a sarlók jelentkeznek. A kimagasló szám 

és a nagy képviseleti arány független jelenlétet biztosít és majdnem minden más típus mellett 

helyet kapnak. Legtöbbször tüskés korongos csákányok, lándzsahegyek és karperecek mellett 

fordulnak elő. A legnagyobb számban jelentkező ékszer a karperec. Fegyverek közül 

előszeretettel rejtik el a tüskés korongos csákányokat, főleg a vizsgált terület északi részein, 

valamint a lándzsahegyeket. A harci fokosok is kimagasló helyet foglalnak el, csak azért mert 

több típust együtt tárgyaltunk. Ha lebontanánk a harci fokosok csoportját, gömbtaréjos, 

nyéltaréjos és kétkarú csákányokra, mindenképpen háttérbe szorulnának. A nyersanyag ebben 
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az időszakban alacsony számban jelentkezik, azonban 100%-os függőséget lehet kimutatni a 

sarlókkal. Ez utóbbi párosítás a korszak egyik alapvető vonása. Ehhez társul még a tokos 

balta-kard-tüskés korongos csákány közkedvelt kombinációja. Ez irányú feltételezésünket, 

csak jobban megerősíti az a tény, hogy a következő korszakban mindkét típuspárosítás 

tovább él, sőt többször is jelentkeznek egymás mellett, még akkor is, amikor fele annyi 

leletegyüttesre alapozhatunk. 

A HaA leletegyüttesek nagysága és a példányszám növekedése a tipológiai 

változatosságot vonja maga után. Ennek ellenére a depó szám csökkenésének lehetünk tanúi, 

ugyanis a 41 BzC-D leletegyüttessel szemben mindössze 26 látott napvilágot az új 

periódusban. Tehát az új korszak egyik jellegzetessége, hogy a kilencszer több 

bronzmennyiséget szinte fele annyi kincsegyüttesben helyezik el. A cél tehát nem a 

deponálási gyakorlat többszörös ismétlése, hanem a kimagasló együttesek elrejtése. Ez maga 

után vonja a felhalmozandó anyag időbeni kitolódását is, hiszen a kincseket alkotó tárgyak 

tipológiai és kronológiai besorolása nem szűkíthető le csupán egy horizontra. Az 

együtteseken belül meg lehet különböztetni korábbi formákat is, amelyek rendszerint a 

későbbi példányokkal társulnak. Ebből adódóan a depó elrejtési ideje nem feltétlenül azonos 

a depó felhalmozási idejével. Azonban, ha figyelembe vesszük, hogy több depó esetében is 

kimutatható ugyanez a jelenség, és legtöbbször ugyanazokat a típusokat érinti (tokos balták, 

gombos sarlók, kampós sarlók, ívelt élű lándzsák, karperecek, stb.), joggal kérdőjelezhető 

meg, hogy egyáltalán történik-e felhalmozás? Lehet, hogy a tartósan használt tárgyakat is 

ugyanolyan mértékben használják fel a deponálásban, mint a fiatalabbakat? Ugyanakkor a 

hosszabb ideig körforgalomban levő tárgyak azon valószínűséget támasztják alá, miszerint a 

régi tárgyakat nem feltétlenül újraöntésre használják. 

A két domináns típus, a tokos balta és sarló, mellet jelentős számban jelennek meg a 

kar és lábperecek. A sarló-tokos balta kombináció 13, a sarló-kar és lábperec kombináció 11 

leletegyüttesben fordul elő. Ez utóbbi típus az előző korszakhoz hasonlóan az ékszerek 

domináns képviselője, azonban mindenekelőtt előfordulása és nem annyira a példányszám 

miatt. A fegyverek közül a lándzsa van jelen a legtöbb kombinációban, azonban nem egy 

közkedvelt melléklet az ékszerek mellett. A nyersanyag lenyűgöző mennyiségben kerül elő. 

A HaA kincsek 43%-át teszik ki, és legtöbbször a domináns típusok társaságában 

jelentkeznek. Mindenképpen az új korszak újításaiként a kis ékszerek megjelenését 

említhetjük meg, amelyek ha alacsony számban is, de jelen vannak, gyakran a legteljesebb és 

legszebb leletegyüttesek felépítésében. A tüskés korongos harci csákányok teret veszítenek, 

főleg a lándzsák, kardok és tőrök javára. A szerszámok kategóriájába nem következik be 
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nagyobb változás, hiszen a képviseleti arányok megmaradnak. Néhány depóban felhalmozott 

mennyiség alapján kijelenthetjük, hogy vezető szerephez jutnak olyan típusok, amelyeket az 

előző korszakban szinte teljesen mellőztek. Gondolunk itt a fűrészekre, csüngőkre, övekre, 

fibulákra és edényekre. Depónkénti előfordulásukat tekintve azonban másodlagos szerepet 

játszanak. 

A leletkombinációs kísérletezések alapján joggal állíthatjuk, hogy Közép-Erdélyre 

mindeddig „szerszám depóként” említett együttesek részletes szerkezeti vizsgálata enyhén 

árnyaltabb képet tár elénk. Ha csakis az alapvető tárgykategóriákat vesszük figyelembe, 

akkor valójában a kifejezés megállja a helyét, hiszen a sarlóknak és a tokos baltáknak 

köszönhetően a kincsek tipológiai spektruma egyoldalú. Ha viszont kiemeljük, hogy a két 

típus mellett más szerszámokat alig használnak, akkor a szerszám depó szókapcsolat nem 

fedi teljesen a BzC-D periódusban tapasztalt valóságot. A tárgytípusok alapján helyesebb 

volna a sarlós, karpereces és a tokos baltás depó kifejezés használata, amely közelebb áll a 

kincsegyüttesek szerkezetéhez. Ezáltal megfigyelhető, hogy rögtön egy váltás következik be 

a deponálási gyakorlat körvonalazásában, hiszen, a kar és lábperecek a korszak harmadik 

legszámosabb típusa, a sarlók után a legtöbb együttest határozzák meg. Ez a tendencia a HaA 

fázisban még jobban érvényesül és az említett ékszertípus a sarlókat és a tokos baltákat 

számarányban és a depónkénti előfordulásban is egyaránt megelőzi. Ennek ellenére a sarló-

tokos balta párosítás továbbra is a legkedveltebb deponálási forma, ámde alig haladja meg a 

sarló-karperec vagy a tokos balta-karperec kombinációkat. 

A tárgykategóriák és tárgytípusok kombinációja leletegyüttes típusok elkülönítését 

tette lehetővé. A tiszta bronzdepók többnyire a BzC-D korszakban jelentkeznek, a HaA ezek 

teljesen háttérbe szorulnak. A monoton szerkezetű depókat (50% fölötti dominancia) mindig 

a domináns típusok határozzák meg. A BzC-D korszakban a 41 leletegyüttesből 21 sorolható 

ebbe a kategóriába. Az összetett depók a kor jellegzetességeinek köszönhetően a HaA 

nagyobb arányban jelentkeznek, azonban bizonyos típusok iránti kedvezményezett deponálás 

is jelen van, amikor a monoton jelleg érvényesül. Ebből a szemszögből összehasonlítva az 

első periódusban 73%-ban jelentkeznek a monoton és 27%-ban a vegyes szerkezetű 

együttesek, míg a HaA ugyanez a tendencia 50-50%-ra módosul.  

A kutatott területről mindenképpen meg kell különböztetni a mezőbándi (Bandul de 

Câmpie) és a dipsei (Dipșa) együtteseket, amelyek kiválnak a HaA periódus nagy kincsei 

közül is. A Maros középső szakaszán előkerült felsőmarosújvári (Uioara de Sus), ispánlaki II 

(Șpălnaca II), enyedi (Aiud) és szenterzsébeti (Gușterița) kincsekkel együtt az erdélyi 

bronzdeponálás egyik sajátos és jellegzetes hagyatékát képviselik. Nagyságuk és súlyúk 
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alapján egyértelműen elválnak a korszak többi együttesétől. A szakirodalomban 

meghonosodott „öntőműhely” depó kifejezés sem helyénvaló mivel felépítésükből 

hiányoznak a fémmegmunkálás nélkülözhetetlen kellékei: a kalapácsok, üllők, vésők, 

poncolók, stb. Ha egy-két darab jelen is van, ezeknek rendkívüli alulreprezentáltsága 

nyilvánvaló. Továbbá vitathatatlan, hogy egy felhalmozási folyamat eredményeként jöttek 

létre, amelyben bizonyos típusok iránti kedvezményezett bánásmód is kimutatható. Hogy ez a 

felhalmozás mennyire korfüggő nagyon nehéz megállapítani. Mindkét depólelet esetében a 

nyersanyag (öntőlepények, rudak, öntési maradványok) meghatározó szerephez jut. Ha a két 

depó szerkezetét vizsgáljuk, némi eltérés is kimutatható. A mezőbándi együttesben 

mindössze néhány tárgytípust halmoztak fel (öntőlepények, fűrészek, sarlók, övek), olykor 

lenyűgöző mennyiségben, és a korabeli együttesekre olyannyira jellemző vezértípusok szinte 

teljes mértékben hiányoznak (tokos balták, karperecek, csüngők, kardok, lándzsák). Összetett 

szerkezete alapján a dipsei kincs közelebb áll a többi hasonló jellegű együtteshez, hiszen a 

tárgytípus teljes spektrumából merít és nem nevezhető meg egy forma sem amelyet mellőztek 

volna. Ebből a szemszögből a mezőbándi kincslelet teljes mértékben elválik a HaA jellegű 

depóktól.  

Nem tudjuk a korábban megfogalmazott véleményt teljes mértékben elfogadni, 

miszerint a kincsleletek összeállításakor éppen a rendelkezésre álló tárgyakat használták 

fel.
1874

 Valójában a jelen kutatás is kimutatta, hogy bizonyos mértékben mindig a terület 

meghatározó tárgytípusaiból válogatnak. Egy szűk régió önmagában történő vizsgálata nem 

is nyújthat más eredményt. Azonban ha a különböző deponálási övezetek közti 

összefüggéseket vizsgáljuk az eltérések nem magyarázhatóak véletlenszerű cselekedetekkel. 

Egy nagyobb területet vizsgálatakor a különböző deponálási irányzatok tisztán elvállnak 

egymástól, amit csakis szándékos és céltudatos szelekcióval magyarázhatunk. Ennek nagyon 

szép példája a Körösök-vidékén jelentkező ékszer együttesek, amelyek esetében nehéz 

elképzelni, hogy az őket elrejtő közösségek ne ismerték volna a tokos baltákat, sarlókat, harci 

csákányokat vagy a karpereceket. Ebből kifolyólag joggal tehetjük fel a kérdését, miszerint a 

kiválasztást a deponálási gyakorlat vagy a tulajdonos határozta meg? 

Véleményünk, hogy a leletkombinációkon alapuló módszertannak sikerült új fénybe 

állítania a közép-erdélyi késő bronzkori depókat és ez által a már meghonosodott elméletek 

mellett új árnyalatokat és sajátosságokat kimutatni. Természetesen nemcsak előnyökkel, 

hanem hátrányokkal és akadályokkal is számolnunk kell. Emiatt egy ilyen jellegű 

                                                 
1874

 Taylor 1993, 57-58. 
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megközelítésnek hitelességet a közeljövőben csakis a depók adatbázisának a növelése adhat 

és szerkezetüknek a beillesztése az itt kialakított rendszerbe. 

 

8.1.3. A kincsleletek töredezése 

 A késő bronzkori depók egyik alapvető sajátossága a töredezés. A kutatott terület 

4679 darabja kielégítő adatbázist biztosít a töredezési szokások körvonalazására. A 

bemutatott példák alapján tagadhatatlan, hogy a rongálások nagy része megfontolt és 

szándékos cselekedetek következtében jöttek létre. Gyakran a fémművességgel kapcsolatba 

hozott töredékek nem illeszthetőek be a kor deponálási szokásaiba, ugyanis a rongálás 

intenzitását mindenekelőtt egy adott kronológiai periódus, majd ezt követően egy adott 

földrajzi régió határozza meg. Ebből adódóan a bronzfeldolgozás különböző szakaszait, 

illetve ennek milyenségét és mikéntségét a bronz depókban felhalmozott „roncs anyag” 

alapján nem lehet körvonalazni. Ezt a felvetést csak jobban fokozza a már említett hiányosság 

miszerint a depókban szinte teljes mértékben mellőzik a fémmegmunkáló eszközöket. Ha 

ehhez hozzáadjuk a tárgyakon észlelhető nyomok, ütések, vágások, ornamentika 

kivitelezéséhez szükséges eszközök hiányát akkor a helyzet tovább bonyolódik. Emiatt 

véleményem, hogy a rongálás végső formáját mindenekelőtt a kor deponálási szokásaihoz 

kellett igazítani, és a kor elvárásai határozták ezt meg. 

 A töredezés minél tisztább felvázolása érdekében három alapvető töredezési típust 

különítettünk el: rongálás, törés és megsemmisítés. Az első és a harmadik kategória 

szemlélteti a legjobban az előre kitervelt szándékot. A rongálás esetében meg kell 

különböztetni a természetes használat által bekövetkezett sérüléseket. A rongálás kategóriáját 

gazdagítják a hajlítások is, amelynek következtében hajlítják a tárgyat, de nem törik el. Ez a 

megoldás a HaA periódus egyik jellegzetes vonása. Csakis ebben a periódusban találkozunk 

olyan darabokkal, amelyeket részben vagy teljes mértékben hajlítanak, anélkül azonban, hogy 

eltörnék. Főleg a pengés tárgyakon alkalmazzák, de előszeretettel hajlítják a sarlókat és 

fűrészeket is. Gyakori a kardokon is, vagy a harci csákányokon, azonban ezeket legtöbb 

esetben eltörik. A hajlítás mindenképpen a szándékos beavatkozás egyik jó példája, hiszen 

gyakorlati célja nincs, hétköznapi használat következtében nem jöhet létre, ugyanakkor a 

tárgyat megfossza alapvető szerepétől. A megsemmisítés a törésnek a fokozott és túlzott 

folytatása. A tárgyakat olykor a felismerhetetlenségig roncsolják. Akárcsak az ismételt törés 

esetében a megsemmisítés is nagyon jól tükrözi a céltudatos és ismételt töredezési 

folyamatokat. Ha a töredezés szemszögéből vizsgáljuk a kincsleleteket a két alapvető korszak 

közti különbség talán a legnagyobb.  
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 A hazai szakirodalom teljes mértékben mellőzte a rongált, de összeillő darabok 

kérdéskörét. A töredezések túlnyomó többségében hiányzanak a rongált tárgyak odaillő 

darabjai. Ezáltal feltehetjük a kérdést, hogy mi történt a depóba be nem került darabokkal, 

illetve ezeknek vizsgálata milyen képet nyújt a töredezés perspektívájából? Hiányuk csupán a 

véletlennek köszönhető, vagy a kor deponálási szokásaiba illeszkednek be? Egy árnyaltabb 

kép felvázolása érdekében a kutatott területről és periódusból négy jól keltezett BzD és egy 

közepes méretű HaA együttes hiányzó darabjait próbáltam meg hipotetikusan rekonstruálni, 

kiegészíteni (8.1 Ábra). A cél nem a tökéletes tipológiai meghatározás volt, hanem a 

töredezési arányoknak, pontosabban a létező és a hiányzó darabok közti viszony 

szemléltetése. 

 

 
 

 

Az első négy depó felépítése tisztán mutatja a kor töredezési tendenciáit. Többnyire 

ép tárgyakkal állunk szembe, ugyanakkor a rongálás inkább a domináns darabokat célozza. 

Általában a hiányzó darabok kisebbek, mint a kincsekbe bekerült töredékek. Rendszerint 

kisméretű letörött végek, sarkok hiányoznak, amelyek teljes ellentétben állnak a megmaradt 

töredékekkel. A legtöbbjüket a megsemmisítés rongálási típusba sorolhatjuk be (8.1. Ábra/A-

D). A kor együtteseiben csak nagyon elszórtan lehet hasonló darabokat találni. A bányabükki 

II (Vâlcele II) depó esetében megfigyelhető, hogy a tipológiai sokszínűségnek köszönhetően 

8.1. Ábra. A kincsleletek hiányzó darabjai. 
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a töredezés is szinte minden típust érint. Ezáltal a kiegészített töredékek is változatosabbak 

lesznek. Gyakran a kisebb darabot is felhasználják a deponálásban, a nagyobbik részt pedig 

mellőzik (8.1. Ábra/E). 

A fent leírtak alapján joggal állíthatjuk, hogy a figyelemmel követett két periódusban, 

a töredezés alapján egy kettős deponálási kép körvonalazható.
1875

 Egyrészt a BzD 

periódusban a ránk maradt kincs teljes ellentétben áll a „hiányzó kinccsel” és tisztán elválnak 

egymástól. Ugyanakkor a „hiányzó kincs”, mint egy különálló, tudatosan létrehozott 

leletanyag önmagában soha nem jelenik meg. A HaA periódusban a töredezésben végbement 

változásokkal a „hiányzó kincs” képe is teljesen megváltozik. Legszembeötlőbb a megmaradt 

és a hiányzó kincsek közti hasonlóság. A depóba be nem került darabok tipológiailag és 

méretarányaiban szinte teljesen megegyeznek az elásott tárgyakkal. Ha külön-külön 

együttesként tárgyalnánk egyrészt a meglévő depót, másrészt a hiányzó kincset, semmi 

különbséget nem tudnánk kimutatni a kettő között. Ezáltal a hiányzó kincs szervesen beépül a 

kor deponálási törvényszerűségeibe. Ebből kifolyólag a töredezés gyakorlata egy alapvető 

kérdésre kínál két különböző választ. Mi történik a rongált töredékekkel, amelyek nem 

kerülhettek be a kincsegyüttesbe a deponálás pillanatában? A fenti rövid vizsgálat alapján 

egyértelmű, hogy a BzD periódusban ezek a töredékek nyomtalanul eltűntek, és hiányuk a 

deponálás gyakorlatával, sajátosságaival, követelményeivel nem magyarázható. Egyszerűen, 

azért mert hasonló darabok szinte teljes mértékben hiányoznak a kor leletegyütteseiből. A 

következő fázisban viszont a helyzet teljesen megváltozik, hiszen a hiányzó darabok akár 

más együttesekben is helyet kaphattak, vagy éppen a töredezett darabok egy külön kincset is 

alkothattak.  

Ezáltal a két alapvető periódus szembeállítása legfőképpen a deponálási gyakorlatok 

elkülönülésében tükröződik. Ha sok esetben nehéz konkrét kronológiai határokat meghúzni 

bizonyos típusok fejlődésében, a BzC-D korszak deponálási szokásai egyrészt és a HaA 

periódus deponálási szokásai másrészt teljesen eltérő képet nyújtanak. Ha gyakran nem is 

lehet konkrét időrendi keretekhez rendelni bizonyos együttest, azonban szerkezete, állapota 

és deponálási tendenciái alapján kétségtelenül körvonalazható egy irányvonal. Ezért 

véleményünk, hogy a jövőre nézve ajánlatos volna a „BzD jellegű” és a „HaA jellegű” depó 

kifejezés használata, ami a korszak teljes ismérveit magán hordozza.  

                                                 
1875

 Ez az elmélet elsődlegesen arra épít, hogy minden egyes tárgyat elástak. Természetesen más hipotézisekkel 

is magyarázható egy tárgy hiánya: újraöntés, a depókat hosszú időn keresztül halmozták fel és ez idő alatt régi 

tárgyakat vehettek ki és újakkal bővülhetett az együttes, premonetáris jelleg, nagy távolságokon szállíthatták, 

elmozdíthatták a tárgyakat az eredeti deponálás helyszínéről, két személy vagy közösség maguk között 

szétoszthatta a töredékeket, vagy éppen egy egyén megtarthatott magának egy darabot.  
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8.1.4. Sírok, szórványok tanulságai 

 A közép-erdélyi deponálás törvényszerűségeit a szórvány leletek és a sírokban 

elhelyezett fémek egészítik ki. A két leletkategóriára csupán a szakirodalomban fellelhető 

információk alapján támaszkodhattunk. A tárgyaknak a konkrét vizsgálatára és 

dokumentálására nem volt lehetőség, emiatt a belőlük levonható adatmennyiség csekélynek 

tekinthető. Valamelyest jobb a helyzet, ha a tárgyak tipológiai és leletkombinációs 

lehetőségeit vizsgáljuk. A Közép-európai szakirodalomban gyakran megfogalmazott 

deponálások közti elvállást Közép-Erdély esetében, főleg a terület korlátozottsága miatt, 

nehéz felvázolni. Ha a lelőhelyek és a leletkörülmények nem is nyújtanak elegendő 

támpontot, a tárgyak tipológiája alapján viszont körvonalazható, egy bizonyos fokú tendencia 

a tárgyak megválogatásában. A depók és szórványok formai szempontból fedik egymást, 

mindössze ez utóbbiak visszafogottabb számaránya mutatható ki. A néhány csekély eltérés 

ellenére kijelenthető, hogy a szórványok és depók arculatának megválogatásában hasonló 

szempontokat tartottak szem előtt. A két deponálási mód Közép-Erdély esetében nem 

különíthető el egymástól. Nem ugyanaz a helyzet átfogóbb területek vizsgálatánál, ahol a 

tiszta depókban elásott bronztípusoknak csakis egy részét használják szórványként. Ezáltal a 

szórványok esetében egy identitásvesztés mutatható ki a meghatározó szerepet betöltött 

depókkal szemben.
1876

 

 Teljesen más képet kapunk a sírok fém mellékleteinek vizsgálatánál. A kor 

deponálásában egyértelműen elkülönülnek, és nemcsak mennyiségileg, de minőségileg és 

formailag is teljesen különálló tárgykategóriát alkotnak. A számba vett 358 sír közül 

mindössze 18 tartalmaz bronz vagy arany mellékletet. Ez az arány vitathatatlanul egy 

deponálási tendenciát tár elénk, és nem hozható összefüggésbe egy kutatási űrrel. A sírokban 

elhelyezett fémtárgyak körében a viseleti tárgyak jutnak meghatározó szerephez, más jellegű 

bronzformákat szinte teljes mértékben mellőznek (fegyvereket, szerszámokat, nyersanyagot). 

Ezek alapján kijelenthető, hogy Közép-Erdély késő bronzkorának fém deponálásában 

értelemszerűen a depók játszották a legfontosabb szerepet, amelyekkel szemben a sír 

fémmellékletek teljes alárendeltsége mutatható ki. A két deponálási mód közti különbség 

nem egy kizárólagos közép-erdélyi jellegzetesség. Hasonló modelleket az észak-Dunántúlon, 

dél-Németországban, észak-kelet Ausztriában, dél Csehországban is sikerült kimutatni, ahol a 

gyéren jelentkező kincsleleteket a gazdag sírok váltják fel.
1877
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 Hansen 2002, 95. 
1877

 Hansen 1994, 316-323, Abb. 198, Abb. 201; Hansen 2002, 92-93. 
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8.2. A fémleletek időbeni és területi megoszlása: BzC–BzD–HaA  

 8.2.1. A depók tárgyainak időbeli tagolása 

 A bronzok tipológiai elemzése során kiderült, hogy a kutatott régió legkorábbi három 

együttese a marosszentgyörgyi (Sângeorgiu de Mureș) és a marosgezsei (Geja) kincsek, 

illetve a höltövényi (Hălchiu) öntőforma depó. Csakis e három leletegyüttes alapján nem 

körvonalazható egy konkrét deponálási gyakorlat a BzC periódusra, ennek következtében ezt 

a korszakot a következő BzD fázissal együttesen vizsgáltuk. A három említett depó által 

felsorakoztatott típusok zöme a formai fejlődésük kezdetén állnak, és kisebb vagy nagyobb 

mértékben továbbfejlesztett példányokkal a későbbi periódusokban is találkozunk. Ha 

nincsenek is jelen az említett három depóban, ebben a korai fázisba sorolhatóak az archaikus 

sarlók, a legkorábbi konkáv szájú tokos balták, a ciprusi tekercselt nyakú tűk és a korai 

zablarúdak is. 

 A tárgytípusok elemzése során is körvonalazódott, hogy a formák fejlődésében merev 

határokat nem lehet meghúzni. Az alaptípusok gyakran egy általános értelemben vett BzD-

HaA periódusra keltezhetőek. Csakis BzD vagy kizárólagos HaA típusokat ritkán tudunk 

megnevezni. Ezen kivételek közül az első periódusból megnevezhetjük a Pecica típusú és a 

trapéz markolatlemezes tőröket, a B3 típusú tüskés korongos csákányokat, a Șanț-

Dragomirești típusú nyéltaréjos fokosokat, a gömbfejű csákányokat, a dudoros nyakú tűket és 

a keskeny öveket.  

 Jellegzetes HaA formának bizonyultak a Pecica típusú kardok, a B4 típusú tüskés 

korongos csákányok – habár gyakran a B3 típussal egyszerre jelentkeznek, a V bordás tokos 

balták, a Sighet típusú szárnyas balták, a karikában végződő borotvák, a vésett, a bordázott és 

a lapos hosszanti bordás karperecek, a fibulák, a nagyméretű horgony alakú csüngők, a 

széles, díszített övek, a Friedrichruhe csészék és a Satteldorf típusú tálak.  

 Az Y bordás tokos balták egy HaA végi-HaB1 formavilágot vetítenek elő, 

amelyeknek jelenléte a vizsgált depókban a legkésőbbi tipológiai sajátosságnak tekinthetőek. 

Ugyancsak egy későbbi fázisra utalnak egyrészt a kisrebrai I (Rebrișoara I) és a mikházi 

(Călugăreni) keretes bordadíszes, másrészt a mikházi pszeudószárnyas tokos balták is.  

 A 2. Fejezetben kiértékelt számos egyéb típus szűk kronológiai besorolásra nem 

alkalmas. Ebből adódóan a kincsegyüttesek szinkronfejlődése nem véletlen, hiszen a 

felhalmozási folyamat következtében értelemszerűen kései tárgyak mellett korábbiak is 

helyet kaptak. Mivel a korábban megnevezett szűk horizontok szigorú egymásutániságát már 

nem lehet elfogadni, az egyes kincsek korához viszonyított kései típusok jelenléte nem 

változtatja meg feltétlenül a depó teljes időrendi helyét. Gondolunk itt mindenekelőtt a 
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kisrebrai I és mikházi tokos baltákra, vagy az apaújfalusi (Nou Săsesc) és 

keménynagyszöllösi (Seleuș) Y bordás darabokra, amelyek, ha későbbi fázisokat is idéznek 

fel, a depók általános szerkezete és időrendje egyrészt BzD másrészt HaA jelleget mutatnak. 

A depók szinkron fejlődéséből adódóan joggal állapítható meg, hogy bizonyos formák és 

dekorációk virágkora előtt létezhettek korábbi felmenők, vagy kísérletezések, amelyek 

kilógnak az általános datálási keretekből (8.2. Ábra).  

 

 8.2.2. Régészeti kultúrák és a deponálási gyakorlat területi és időrendi 

változatainak kapcsolata 

 A dolgozat egyik alapvető célkitűzése Közép-Erdély késő bronzkori fázisainak 

vizsgálata volt, a fémdeponálás szemszögéből. A depókat alkotó tárgyak tipológiai és 

leletasszociációs sajátosságai vitathatatlan elkülönülést mutatnak egyrészt a BzC-D, másrészt 

a HaA periódusok között. Ebből kiindulva jogosan tehető fel a kérdés, hogy ez a szerkezeti 

tagoltság milyen mértékben köthető a késő bronzkori közösségekhez? Az itt élő csoportok 

társadalmi, gazdasági és szellemi értékrendszere miként alakíthatta a fémdeponálás arculatát? 

Lehet-e területi sajátosságokat körvonalazni a kincsegyüttesek felépítésében, és ha igen 

mekkora pontossággal rendelhetőek egy adott kerámiastílus elterjedéséhez?  

 Láthattuk, hogy a fémek és a kerámiaanyag párhuzamosítása nagyon kevés 

fogódzópontot szolgál. Legtöbb esetben atipikus edényekről kell véleményt formálnunk, 

amelyek analógiái akár több kerámiastílus repertóriumában is megtalálhatóak. Célunk nem a 

kulturális háttér újraértelmezése volt, hanem megpróbáltuk nyomon követni, a kerámia 

alapján körvonalazott csoportok és a depók elrejtése közötti összefüggéseket. A vizsgálat 

során sikerült kimutatni, hogy a kutatott terület északi régióiban, a BzC-D fázisban, a tüskés 

korongos csákányok, a konkáv szájú tokos balták, a kar és lábperecek, valamint másodlagos 

szerepben a lándzsahegyek és sarlók dominálta együttesek, nagyon hasonló, olykor azonos 

szerkezetű depókként jelennek meg. Ezek a szakirodalomban a Felőr-Opályi típusú depók 

név alatt honosodtak meg, és sajátos felépítésük alapján a Felső-Tisza vidéki deponálási 

övezethez rendelték őket. Újabban a lelőhelyek számának és feldolgozottságának 

köszönhetően egyre tisztábban kezd körvonalazódni, hogy az említett depó típus a Felsőszőcs 

II és a Lápos I közösségekkel párhuzamosítható (8.2. Ábra). Elenyésző azon kincsek száma, 

amelyeket edényekben ástak el, és amelyeket határozottan valamely kerámiaanyaghoz 

lehetne rendelni. Ezért biztosan és egyértelműen egy csoport sem nevezhető meg. Azonban a 

depók szerkezete minden kétséget kizáróan egy deponálási tendenciát, irányvonalat mutat, 

amit csakis a máramarosi és tágabb körben a Felső-Tisza vidéki fémműves központokhoz és 
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egyben az ott élő közösségekhez rendelhetünk. E fémműves központnak a legdélebbi 

képviselői a kutatott terület legnagyobb és legteljesebb együttesei, amelyek a Kis- és Nagy-

Szamos völgyétől délebbre nem jelentkeznek. Joggal nevezhetjük ezt a mikro régiót a Felőr-

Opályi típusú kincsek déli-keleti peremterületének. 

 A fenti régióval és depókkal összehasonlítva a Maros és az Olt felső szakaszai illetve 

a Küküllők völgyei egy eltérő deponálási övezetként jelennek meg. A leletegyüttesek 

felépítése leegyszerűsödik, eltűnnek az összetett, vegyes szerkezetű kincsek, és javarészt 

mindössze egy tárgykategória, legjobb esetben egy-két tárgytípus dominál. Az imént említett 

típusokkal szemben meghatározó szerephez ezúttal az erdélyi típusú tokos balták, a kampós 

markolatú sarlók, a kar és lábperecek, a tűk illetve a lándzsahegyek jutnak. Biztos 

támpontokra ez esetben sem támaszkodhatunk, de a felhasznált típusok és ezeknek depón 

belüli meghatározó szerepe a Noua kultúrkör irányába mutat. Természetesen nem zárhatjuk 

ki a Wietenberg közösségeket sem, azonban a keletre eső területek deponálási 

sajátosságainak hatásai egyértelműek. A legújabb kutatásoknak sikerült kimutatniuk, hogy 

dél-kelet Erdélyben a Wietenberg jellegű anyagi kultúra véget ért a III fejlődési fázissal, 

ugyanakkor Közép-Erdélyben a IV fázis vége legkésőbb a BzD periódus elején lezárul. Ebből 

kifolyólag a Wietenberg közösségekhez legfeljebb a marosszentgyörgyi (Sângeorgiu de 

Mureș) BzC periódusra keltezett kis együttest társíthatjuk, amelynek szerkezete teljesen eltér 

a kor többi együtteseitől. A régió kincseinek a zömét nagy valószínűséggel a Noua I és II 

csoportokhoz kell rendelnünk (8.2. Ábra). Ezt a feltételezést csak jobban alátámasztja az a 

tény, miszerint a HaA periódusból, a bányabükki II (Vâlcele II) és a cegőtelki (Țigău) 

kincsleletek a kerámia alapján ugyancsak a Noua közösségekhez rendelhetőek. A kincsek 

igazodnak ugyan a kor szelleméhez és nagyobbak, tipológiailag változatosabbak lesznek, 

azonban az előző kor alapvető vonásai tisztán felvázolhatóak. Ebből kifolyólag joggal 

feltételezhetjük, hogy úgy az északi peremterületeken, mint Közép-Erdélyben is az 

ugyanabba a kulturális közegbe sorolt együttesek hasonló felépítést mutatnak. Emiatt a 

kincsleletek szerkezetét mindenképpen egy adott közösség értékrendszere határozta meg, 

hiszen a domináns közeg rányomja a bélyegét a fémdeponálásra is.  

 A HaA periódusban a kincsleletek egységesülésének lehetünk tanúi. A megnövekedett 

darabszám és a változatos tipológiai szerkezet miatt a korábbi deponálásban megfigyelt 

tendenciák szinte teljes mértékben eltűnnek. Dél-kelet Erdélyben alig találni 

bronzegyütteseket. Az utóbbi évek kutatásainak sikerült kimutatniuk, egy jellegzetes Gáva 

kultúra előtti horizontot, amely a későbbi korszak formai és díszítési arculatát vetíti elő. 

Néhány kutató a Mezőbánd-Kudgir csoport elnevezést használja, amely dél-nyugat Erdélyben 
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és a Maros középső szakaszán jelentkezik. Dél-kelet Erdélyben mindössze két lelőhelyen, 

Noua kontextusban sikerült beazonosítani ezt a Gávát megelőző kerámiastílust. Ha még nem 

is sikerült közös nevezőre jutni, és Erdély különböző szegleteiben jelentkező HaA anyagot 

egységes egészként feltűntetni, az viszont egyértelmű, hogy létezik egy olyan, főleg 

kerámiastílusra alapuló régészeti hagyaték, amely időben a kifejlett Gáva jellegű anyag elé 

keltezhető. A kutatás jelenlegi állását és a lelőhelyek visszafogott számát a jövőbeli régészeti 

feltárások gazdagíthatják. Ebből a megfontolásból, pillanatnyilag a HaA korszak 

együtteseinek egy részét a már említett Mezőbánd-Kudgir, néhányat egy kései Noua III 

csoporthoz rendelhetünk (8.2. Ábra). Az első esetében az egyedüli fogódzó a Fehér megyei 

kudzsiri kincslelet (Cugir), amelynek három edénye a szóban forgó csoport támpillérjeit 

képezik. Mindenképpen a mindmáig szórványosan jelentkező Mezőbánd-Kudgir anyag és a 

Közép-Erdélyre olyannyira jellemző HaA kincsek gazdagsága közti ellentétet nehezen lehet 

magyarázni. Leszámítva a fent említett két depót a kései Noua csoport esetében sem 

nevezhetőek meg irányadó deponálási törvényszerűségek. Az együttesek sokszínűsége miatt 

szinte lehetetlen elfogadható támpontokat megnevezni és ezeket a hordozó közösségekhez 

kötni. Ebből adódóan a HaA korszak deponálási törvényszerűségeit jelen pillanatban nagyon 

nehezen, vagy csak feltételesen tudjuk bizonyos közösségekhez, vagy kerámiastílushoz 

rendelni.  

 Közép-erdélyi viszonylatban az egyedüli együttes, amely idegen elemként jelenik 

meg a kolozsgyulai (Giula) depó. Összetétele alapján a Körösök-vidéki deponálási övezethez, 

és az Árpádi típusú kincsekhez tartozik. A hasonló kincseket kulturálisan az Igric és a 

Csaholy csoportokhoz kötöttek, időben pedig a BzD-HaA időszakot fedik le. Jelen esetben 

közvetlenül egyik csoporthoz sem rendelhetjük, hiszen a depót tartalmazó edény mára nem 

beazonosítható. Azt viszont kijelenthetjük, hogy a Csaholy hagyaték nem szokatlan Kolozs 

megye térségében, viszont az Igric csoport Belső-erdélyi terjeszkedése Hunyad megyében 

megáll.  

 Habár nem képezte a dolgozat egyik célkitűzését, a HaA végi vagy HaA2 kincsek 

kérdéskörére is kitértünk. Ezen depók esetében a legfontosabb kérdés mindig az, hogy milyen 

mértékben köthetőek egy korábbi vagy egy későbbi horizonthoz? Vagyis inkább HaA 

jellegük, vagy többnyire HaB1 jellegük van? Mára már elfogadott vélemény, miszerint a 

depók fejlődését és tagolását nem kronológiai horizontokban kell értelmezni, amelyek 

szigorúan követik egymást, hanem eltérő depó típusokat nevezhetünk meg. Eszerint a kincsek 

fejlődése akár több kronológiai periódusra is kiterjedhet. A különböző korszakok nem 

lineárisan követik egymást, hanem egy szinkronfejlődésen mennek keresztül, amelyben 
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gyakran átfedések jelentkeznek. Emiatt mutatnak hasonlóságot a BzD és a HaA1, a HaA2 és 

a HaB1, valamint a HaB2 és HaB3 kincsek (8.2. Ábra). 

 

 

 A HaA2 periódust többnyire a fémművesség alapján rendelték egy általánosabb 

jellegű HaA fejlődési szakaszhoz, azonban a kor kerámiájának vizsgálata más képet nyújt. 

Ebből adódóan a depók kulturális kötöttsége rendkívül ingoványos talajon mozog. A 

megnevezett HaA datálás ellenére mindig a Gáva jellegű anyaggal hozták összefüggésbe. 

Közép-Erdély késő bronzkorában is szinte kivétel nélkül a HaA1 és HaA2 között húzzák meg 

a határt, ez utóbbit mindig a Gáva jellegű anyag által jelzett HaB1 periódushoz rendelve. A 

legújabb kronológiai rendszerekben a klasszikus értelemben vett HaA2 periódus veszít 

jelentőségéből és kronológiai vonatkozásban sem tölt ki egy teljes századot, mint ahogy azt 

korábban megfogalmazták. A HaA2 kincsekben jelen vannak ugyan még HaA1 jellemző 

típusok, azonban olyan formák is megjelennek, amelyek egy új korszakot vetítenek elé. Az 

egyre bonyolultabb bordás díszű tokos balták, széles pengéjű sarlók, teljes markolatú kések 

és a dudoros markolatú kardok vitathatatlanul a következő HaB1 fázist juttatják eszünkbe. 

Láthattuk, hogy a deponálási gyakorlatot kizárólagosan nem csak a tipológiai elvek 

határozzák meg, hanem a tárgyak állapota és a depók szerkezete is nagyon fontos tényezők. 

A szóban forgó korszak együttesei nagyon kevés egyértelmű rongálási nyomokat hordoznak 

magukon, és ha helyenként jelen is van a rongálás nem hasonlítható a HaA1 megfigyelt 

intenzív töredezéshez. A tokos balták zöme ép és leszámítva néhány töredéket az összes kard 

épen maradtak ránk. A depók szerkezete tipológiailag is leegyszerűsödnek, ezáltal újabb 

hasonlóságot mutatva a következő fázis kincsleleteivel. Mindezek alapján véleményem, hogy 

a bronzok alapján felvázolt HaA2 depók a kulturálisan már elkülönített HaA2-B1 korszakhoz 

8.2. Ábra. Közép-Erdély és a környező területek kulturális fejlődése. 
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tartoznak és nem a korábbi HaA1 kincsekkel hozhatók kapcsolatba. Kronológiai helyüknek 

pontos meghatározása a jövő kutatások feladata. Ezáltal a már korábban megfogalmazott 

HaA korszak és egyben a HaA jellegű kincsek egyöntetűsége mellett foglalunk állást, amely 

értelemszerűen korábbi és helyenként későbbi típusokat is felsorakoztathat.  

 

 Egy szélesebb Kárpát-medencei és Európai összefüggésben vizsgálva a közép-erdélyi 

kincsleletek szervesen igazodnak egy általános fémdeponálási modellhez. A vizsgált terület 

és a szomszédos térségek depóinak jellegzetességei alapján megállapítható, hogy a deponálás 

különleges törvényszerűségeknek volt alávetve és régiótól függően változott.
1878

 Ebből 

adódóan a fémdeponálás gyakorlatában nem várható el nagy területekre jellemző 

egyöntetűség.
1879

 A közép-erdélyi együttesek a felhasznált típusok és szerkezetük alapján 

kapcsolatba hozhatóak egyrészt a Csehországtól a Felső-Tisza vidékéig elásott kincsekkel,
1880

 

másrészt a Kárpátoktól keletre eső depókkal is.
1881

 A helyi sajátosságok miatt azonban 

Közép-Erdély egyedi övezetként jelenik meg, és az itt elrejtett kincsek világosan elválnak a 

környező területektől. Kivételként a Szamos-völgyében előkerült összetett szerkezetű 

depókat említhetjük meg, amelyek az észak-kelet magyarországi- észak-nyugat romániai 

övezethez köthetőek. Továbbá a BzD periódusban, dél-kelet Erdélyben elásott kincsleletek 

szerkezeti hasonlóságot mutatnak a Moldva területén feltárt kincsekkel. Ez a tipológiai 

összefüggés nagy valószínűséggel a Noua közösségeknek tudható be, amelyek a tokos baltás-

kampós sarlós párosításnak a hordozói. Ez a hasonlóság csakis a BzD periódusban mutatható 

ki, mivel a HaA fázisban Moldva területéről szinte teljes mértékben eltűnnek a bronz 

együttesek, és tipológiailag igencsak leegyszerűsödnek. Mondhatni a Kárpátok keleti oldalán 

a fémdeponálás megszűnik a HaA periódusban. 

 A közép-erdélyi fémdeponálás kutatásának egyik alapvető hozadéka, hogy a szűk 

területi és időbeni korlátok ellenére a bronztárgyak elrejtésében sikerült jól körvonalazható 

tendenciákat kimutatni. Ha a szórványok és a sírmellékletek vizsgálata szerény eredményeket 

biztosítottak, a depókról ugyanez nem mondható el. Korszaktól függően mikro regionális 

különbségeket lehet megfigyelni a deponálás formájában. Ez főleg a BzD jellegű depók 

esetében mutatható ki, amelyek sajátos felépítésük következtében kisebb övezetekre 

                                                 
1878

 Maraszek 1998, 104-105 (az Odera menti deponálási övezetről); Maraszek 2006, 289-294 (észak-nyugat és 

észak európai deponálásról). 
1879

 Huth 1997, 195. 
1880

 Hansen 1994, 326-, Abb. 206. Ezt a régiót további hat deponálási övezetre lehet osztani: Morvaország, 

nyugat Szlovákia, Szlovákia és észak Magyarország, észak Magyarország és észak Erdély, Körösök-vidéke és 

Erdély. 
1881

 Bratu 2009, 144. 
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jellemzőek. Itt gondolunk az északi, a Közép- és dél-kelet erdélyi régiókra. A következő 

periódusban eltűnnek a helyi sajátosságok és a depókat érintő uniformizálódás Erdély egész 

területére kiterjed. Paradox módon a deponálás mind a tárgy összesített jelentéseinek 

megünneplése és egyben elpusztítása, forgalomból kivonása is volt.
1882

 Az intenzív töredezés 

a vizsgált korszak végéig fokozódik, és ekkor tetőzik. Ez a gyakorlat is csak jobban megerősít 

abban a meggyőződésünkben, hogy az elrejtett tárgyakat már nem szándékoztak újra 

felhasználni. A kincsegyüttesek állapota és felépítése gyakran a felhalmozást és 

megsemmisítést juttatja eszünkbe. Ez a tudatos eljárás a szelektív deponálásban ölt testet. 

Ezeket figyelembe véve kijelenthetjük, hogy a közép-erdélyi kincsleletek a helyi közösségek 

értékrendszerének, normavilágának, szokásainak voltak alávetve és ezáltal a hely-szerkezet-

állapot meghatározta késő bronzkori deponálási gyakorlat világába épültek be. 

  

                                                 
1882

 Fontijn 2002, 276. 
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9. MELLÉKLETEK 

 

9.1. FÜGGELÉKEK 

 

1. Függelék 

A Felőr-Opályi típusú leletegyüttesek jegyzéke (BzC-BzD-HaA). 

▲ Fegyver, + Ékszer, ■ Szerszám, ◊ Vegyes szerkezetű depó, ◙ Öntőműhely, ♦Lószerszám. 

1.  
Alsószőcs II [Suciu de Jos II], “Grădina Curţii”, 

Máramaros megye 
▲      

2.  Asszonyvására [Târguşor], Bihar megye ▲      

3.  Budfalva [Budeşti], Máramaros megye ▲      

4.  Csaholy II [Cehăluţ II], „Telek”, Szatmár megye ▲      

5.  Döbörcsény II [Dobrocina II], Szilágy megye ▲      

6.  Érkávás IV [Căuaş IV], Szatmár megye ▲      

7.  Érkávás V [Căuaş V], Szatmár megye ▲      

8.  Hosszúmező I [Câmpulung la Tisa I], Máramaros megye ▲      

9.  Hosszúmező II [Câmpulung la Tisa II], Máramaros megye ▲      

10.  Jód [Ieud], „La runchi”, Máramaros megye ▲      

11.  Kabalapatak [Fântânele-Rus], Szilágy megye ▲      

12.  Kaplony II [Căpleni II], Szatmár megye ▲      

13.  Krasznabéltek [Beltiug], Szatmár megye ▲      

14.  Lacháza [Lăschia], „Gardul Ţarinii”, Máramaros megye ▲      

15.  Magyarlápos I [Târgu Lăpuş I], Máramaros megye ▲      

16.  Máramaros IV [Maramureş IV], Máramaros megye ▲      

17.  
Máramarossziget V [Sighetu Marmaţiei V], Máramaros 

megye 
▲      

18.  Meddes [Medişa], Szatmár megye ▲      

19.  Nemesbudafalva I [Ungureni I], Máramaros megye ▲      

20.  Olahtótfalú III [Sârbi III], „Pe vale”, Máramaros megye ▲      

21.  Petőrét I [Peteritea I], Máramaros megye ▲      

22.  Sárköz [Livada], Szatmár megye ▲      

23.  Semesnye [Şimişna], Szilágy megye ▲      

24.  Szarvaszó II [Sarasău II], Máramaros megye ▲      

25.  Szarvaszó III [Sarasău III], „Răstoace”, Máramaros megye ▲      

26.  Szatmár megye I [Satu Mare I], Szatmár megye ▲      

27.  Szatmár megye II [Satu Mare II], Szatmár megye ▲      

28.  Tordavilma [Vima Mare], Máramaros megye ▲      

29.  Túrteberes [Turulung], Szatmár megye ▲      

30.  Vlegyászatanya [Gura Vlădesei], Szilágy megye ▲      
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31.  Döbörcsény I [Dobrocina I], Szilágy megye  +     

32.  Farkasrév [Vadu Izei], Máramaros megye  +     

33.  Felsőkecel [Meseşenii de Sus], Szilágy megye  +     

34.  Kaplony I [Căpleni I], Szatmár megye  +     

35.  Lele [Lelei], Szatmár megye  +     

36.  Magyardécse III [Cireşoaia III] Beszterce megye  +     

37.  
Majszin [Moisei], „Tărniţa Purcăreţului”, Máramaros 

megye 
 +     

38.  Máramaros I [Maramureş I], Máramaros megye  +     

39.  Máramaros III [Maramureş III], Máramaros megye  +     

40.  Mezőfény [Foieni], Szatmár megye  +     

41.  Náprád [Năpradea], Szilágy megye  +     

42.  Oláhfodorháza II [Fodora II], Szilágy megye  +     

43.  Ördögkút II [Treznea II], Szilágy megye  +     

44.  Rónaszék II [Coştiui II], Máramaros megye.  +     

45.  Szilágysomlyó [Şimleu Silvaniei III], Szilágy megye  +     

46.  Terem [Tiream], Szatmár megye  +     

47.  Volcsök [Ulciug], Szilágy megye  +     

48.  Alsóilosva [Ilişua], Beszterce megye   ■    

49.  
Alsószőcs I [Suciu de Jos I], “Gura Văii”, Máramaros 

megye 
  ■    

50.  Élesd [Aleşd I], Bihar megye   ■    

51.  Kraszna II [Crasna II], Szilágy megye   ■    

52.  Szamoshévíz [Topliţa], Szilágy megye   ■    

53.  Szilágysámson II [Şamşud II], Szilágy megye   ■    

54.  Turc [Turţ], Szatmár megye   ■    

55.  Vinda [Ghinda] Beszterce megye   ■    

56.  Márkaszék [Marca], Szilágy megye   ■    

57.  Alsóegregy [Românaşi], Szilágy megye    ◊   

58.  Alsóhagymás [Hăşmaş], Szilágy megye    ◊   

59.  Aranymező [Băbeni], Szilágy megye    ◊   

60.  Bárcánfalva [Bârsana], Máramaros megye    ◊   

61.  Batarcs [Bătarci], “Valea Gâştii”, Szatmár megye    ◊   

62.  Bethlenkörtvélyes [Perişor] Beszterce megye    ◊   

63.  Borsa [Borşa], Máramaros megye    ◊   

64.  
Bréb [Breb], „Misărnia (Măcelăria) Turcului”, Máramaros 

megye 
   ◊   

65.  Cegőtelke [Ţigău] Beszterce megye    ◊   

66.  Csomaköz [Ciumeşti], Szatmár megye    ◊   
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67.  Domahida I [Domăneşti I], Szatmár megye    ◊   

68.  Domahida II [Domăneşti II], Szatmár megye    ◊   

69.  Drág I [Dragu I], Szilágy megye    ◊   

70.  Dragomérfalva [Dragomireşti], Máramaros megye    ◊   

71.  Egreshely [Agrieş] Beszterce megye    ◊   

72.  Érkávás I [Căuaş I], Szatmár megye    ◊   

73.  Érkávás II [Căuaş II], Szatmár megye    ◊   

74.  Érkávás III [Căuaş III], Szatmár megye    ◊   

75.  Érkeserű [Cheşereu], Bihar megye    ◊   

76.  Érkörtvélyes [Curtuiuşeni], Bihar megye    ◊   

77.  Érmihályfalva I [Valea lui Mihai I], Bihar megye    ◊   

78.  Farnas [Sfăraş], Szilágy megye    ◊   

79.  Felőr [Uriu], „Mezuina pietrosă”, Beszterce-Naszód megye    ◊   

80.  Felsőboldád [Stâna], Szatmár megye    ◊   

81.  Felsőkálinalva [Călineşti], Máramaros megye    ◊   

82.  Felsőszelistye [Săliştea de Sus], Máramaros megye    ◊   

83.  Fugyivásárhely [Oşorhei], Bihar megye    ◊   

84.  Gorbómező [Valea Lungă], Szilágy megye    ◊   

85.  Hegyköz [Gârbău], Szilágy megye    ◊   

86.  Ilobabánya [Ilba], „Satul pustiu”, Máramaros megye    ◊   

87.  Izaszacsal [Săcel], Máramaros megye    ◊   

88.  Kiskaján [Căianu Mic], Beszterce megye    ◊   

89.  Kiskalocsa [Călacea], Szilágy megye    ◊   

90.  Kiskereki [Cherechiu], Bihar megye    ◊   

91.  Kisrebra I [Rebrişoara I] Beszterce megye    ◊   

92.  Kisrebra II [Rebrişoara II] Beszterce megye    ◊   

93.  Kisürögd [Chişirid], Bihar megye    ◊   

94.  Kraszna I [Crasna I], Szilágy megye    ◊   

95.  Lápos I [Lăpuş I], „Secătura Savului”, Máramaros megye    ◊   

96.  Magyarlápos II [Târgu Lăpuş II], Máramaros megye    ◊   

97.  Máramaros II [Maramureş II], Máramaros megye    ◊   

98.  
Máramarossziget I [Sighetu Marmaţiei I], Máramaros 

megye 
   ◊   

99.  
Máramarossziget IV [Sighetu Marmaţiei IV], Máramaros 

megye 
   ◊   

100.  Mezősolymos [Stupini] Beszterce megye    ◊   

101.  Mocsolya [Valea Pomilor], Szilágy megye    ◊   

102.  Nagyilonda [Ileanda], Szilágy megye    ◊   

103.  Nagykároly [Carei], Szatmár megye.    ◊   

104.  Nagykeresztes [Cristolţ], Szilágy megye    ◊   

105.  Nagylózna [Lozna-Mare], „A domb alatt”, Szilágy megye    ◊   

106.  Nagyszalonta [Salonta], Bihar megye    ◊   

107.  
Nemesbudafalva II [Ungureni II], „La Poienile Budii”, 

Máramaros megye 
   ◊   
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108.  Oláhfodorháza I [Fodora I], Szilágy megye    ◊   

109.  Ördögkút I [Treznea I], Szilágy megye    ◊   

110.  Páncélcseh [Panticeu], “Hosszúalj”, Kolozs megye    ◊   

111.  Peleszarvad [Sărvăzel], Szatmár megye    ◊   

112.  Petőrét II [Peteritea II], „Sub Deal”, Máramaros megye    ◊   

113.  Rónaszék I [Coştiui I], Máramaros megye    ◊   

114.  Rózália III [Rozavlea III], Máramaros megye    ◊   

115.  Rózsapallag [Prilog], Szatmár megye    ◊   

116.  Szamossósmező [Glod], Szilágy megye    ◊   

117.  Szamosszéplak [Aluniş], Szilágy megye    ◊   

118.  Szatmár [Satu-Mare], Szatmár megye    ◊   

119.  Szászújős [Fântânele] Beszterce megye    ◊   

120.  Szilágycseh [Horatu Cehului], Szilágy megye    ◊   

121.  Szilágynádasd [Nadiş], Szilágy megye    ◊   

122.  Szilágypaptelek [Popeni], Szilágy megye    ◊   

123.  Szilágyróna [Rona], Szilágy megye    ◊   

124.  Szilágysámson I [Şamşud I], Szilágy megye    ◊   

125.  Szurduk [Surduc], Szilágy megye    ◊   

126.  Tartolc [Târşolţ], Szatmár megye.    ◊   

127.  Tiszakarácsonyfalva [Crăciuneşti], Máramaros megye    ◊   

128.  Újranda [Şanţ] Beszterce megye    ◊   

129.  Zsibó [Jibou], Szilágy megye    ◊   

130.  
Bikácfalva I [Bicaz I], “Valea Unghiului”, Máramaros 

megye 
    ◙  

131.  
Bikácfalva II [Bicaz II], “Valea Unghiului”, Máramaros 

megye 
    ◙  

132.  Dipse [Dipşa], Beszterce-Naszód megye     ◙  

133.  Gallospetri [Galoşpetru], Bihar megye     ◙  

134.  Izakonyha [Bogdan Vodă], Máramaros megye     ◙  

135.  Tótszállás [Brâglez], Szilágy megye     ◙  

136.  Oroszmező [Rus], Szilágy megye      ♦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



352 

 

2. Függelék 

Az Árpádi típusú leletegyüttesek jegyzéke (BzD-HaA). 

1.  Árpád [Arpăşel], Bihar megye 

2.  Bályok [Balc], Bihar megye  

3.  Bél [Beliu], Arad megye  

4.  Crişana II, Bihar megye 

5.  Csaholy I [Cehăluţ I], Szatmár megye 

6.  Csizer [Cizer], Szilágy megye 

7.  Csokaly [Ciocaia], Bihar megye.  

8.  
Csoklovina Barlang [Peştera Cioclovina], 

Hunyad megye 

9.  Érköbölkút [Cubulcut], Bihar megye 

10.  Érkörös [Chereuşa], Szatmár megye 

11.  Feketetót [Tăut], Bihar megye 

12.  Felménes [Minişu de Sus], Arad megye 

13.  Felsőpodsága [Poşaga de Sus], Hunyad megye 

14.  Kérges [Chergheş], Hunyad megye 

15.  Kolozsgyula [Giula], Kolozs megye 

16.  Krasznahosszúaszó [Huseni], Szilágy megye 

17.  
Magyar Barlang I [Pestera Ungurului I], Bihar 

megye 

18.  
Magyar Barlang II [Peştera Ungurului II], 

Bihar megye 

19.  
Magyardécse II [Cireşoaia II], Beszterce-

Naszód megye 

20.  Magyargoroszló [Guruslau], Szilágy megye 

21.  Mezőbikács [Bicaci], Bihar megye 

22.  Micske [Mişca], Bihar megye 

23.  Nagyvárad IV [Oradea IV], Bihar megye 

24.  Oláhpécska [Pecica], Arad megye 

25.  Ottomány [Otomani], Bihar megye 

26.  Robogány [Răbăgani], Bihar megye 

27.  Sânnicolau Român, Bihar megye 

28.  
Somlyógyörtelek [Giurtelecu Şimleului], 

Szilágy megye 

29.  Sonkolyos [Suncuiuş], Bihar megye 

30.  
Szentmiklós [Sânnicolau de Munte], Bihar 

megye 

31.  
Zaguzsén I [Zăgujeni I], Szörény-Kraszna 

megye 

32.  
Zaguzsén II [Zăgujeni II], Szörény-Kraszna 

megye 

33.  „Nyugat Erdély“ 
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3. Függelék 

A dél-nyugat erdélyi leletegyüttesek jegyzéke (BzC-BzD-HaA). 

▲ Fegyver, ■ Szerszám, ◊ Vegyes szerkezetű depó, ◙ Öntőműhely depó. 

1.  Vecel [Veţel], Hunyad megye ▲     

2.  Arany [Uroi], Fehér megye  ■   tiszta 

3.  Hosszútelke [Doştat], Fehér megye  ■    

4.  Petrozsény II [Petroşani II], Hunyad megye  ■   tiszta 

5.  Rekitta [Răchita], Fehér megye  ■   tiszta 

6.  Balsa [Balşa I], Hunyad megye   ◊   

7.  Bencenc [Aurel Vlaicu], Hunyad megye   ◊   

8.  Déva I [Deva I],Hunyad megye   ◊   

9.  Déva II [Deva II], Hunyad megye   ◊   

10.  Déva III [Deva III], Hunyad megye   ◊   

11.  Déva IV [Deva IV], Hunyad megye   ◊   

12.  Dumesd [Dumeşti], Hunyad megye   ◊   

13.  Felsőszolcsva [Sălciua de Sus], Fehér megye   ◊   

14.  Haró [Hărău], Hunyad megye   ◊  < ékszer  

15.  Mártondenk [Mărtineşti], Hunyad megye   ◊   

16.  Nagyrápolt [Rapoltu Mare], Hunyad megye   ◊   

17.  Petrozsény I [Petroşani I], Hunyad megye   ◊   

18.  Pöltinis [Păltiniş], Szeben megye   ◊  < szerszám 

19.  Székásveresegyháza [Roşia de Secaş], Fehér megye   ◊   

20.  Székelyföldvár [Războieni-Cetate], Fehér megye   ◊  < ékszer 

21.  Sztrigyszentgyörgy [Streisângeorgiu], Hunyad megye   ◊   

22.  Vajdahunyad [Hunedoara I], Hunyad megye   ◊   

23.  Vizakna [Ocna Sibiului], Szeben megye   ◊   

24.  Zalatna III [Zlatna III], Fehér megye   ◊   

25.  Enyed [Aiud], Fehér megye    ◙  

26.  Erzsébetfalva [Guşteriţa], Szeben megye    ◙  

27.  Ispánlaka II [Şpălnaca II], Fehér megye    ◙  

28.  Kudzsir [Cugir], Fehér megye    ◙  

29.  Felsőmarosújvár [Uioara de Sus], Fehér megye    ◙  
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4. Függelék 

A kutatásban felhasznált temetők jegyzéke. 

Bronz melléklettel ellátott sírok: 

 Lelőhely Dűlő Sír szám Kultúra Bibliográfia 

1.  Kolozsvár Polus Center 20 késő Wietenberg Rotea et al. 2008, 52-54 

2.  Mezőbánd Dealul surpat 3 
Wietenberg IV és 

Noua 

Hochstetter 1981, 258/23; Lazăr 

1995; Sava 2002; Gogâltan 2009, 110 

3.  Györgyfalva Nagyvölgy 2 Noua Crișan et al. 2008 

4.  Kolozsvár Str. Banatului 43 Noua Rusu 1972b, 49/59; Sava 2002  

5.  Kolozsvár Polus Center 140 Noua Rotea et al. 2008, 54-55 

6.  Malomfalva Hulă 25 Noua 
Horedt 1979, Abb.1; Lazăr 1995, 266; 

Sava 2002 

7.  Maroscsapó Vasútállomás 8 Noua Lazăr 1995, 156 

8.  Mezőbánd Paraul Trandafirilor 1 Noua ? 
Florescu 1991, 28, nr. 27/I,6; Lazăr 

1995, 63, 8.13.B; Sava 2002, 117 

9.  Pusztakamarás Padurea Craesei 1 Noua Crişan et al. 1992, 82/1 

10.  Mezőmadaras Dealul Ciupilab ? ? Lazăr 1995, 61 

11.  Szentmihály Református templom ? ? Crişan et al. 1992, 275/3 

12.  Vargyas Köves bérc 1 ? RepKovászna, 158/7 

 

Bronz nélküli sírok: 

 Lelőhely Dűlő Sír szám Kultúra Bibliográfia 

13. Dögmező Stricata 24 késő Wietenberg Soroceanu, Retegan 1981, 195-207 

14. Mezőakna Pe Dric 1 késő Wietenberg  Marinescu 1975b, 111-112 

15. Apahida Rîtul Jițeilor 1 
Wietenberg és 

Noua 
Crişan et al. 1992, 31/22; Sava 2002  

16. Baráthely  Zăvoi 1 Noua Sava 2002 

17. Baráthely  
 

1 Noua Sava 2002 

18. Bethlentanya Dealul Techereș 1 Noua Crişan et al. 1992, 316-317; Sava 2002 

19. Brassó Noua 4 Noua Sava 2002 

20. 

 
Gyeke 

 
1 Noua Sava 2002 

21. Medgyes 
Fabrica 

automechanică 
1 Noua Sava 2002 

22. Mezőerked 
 

27 Noua 
Protase et al.1983, 251-256; 

Marinescu 1986; Sava 2002  

23. Mezőtóhát Gurechiaș ? (több) Noua Sava 2002 

24. Mezőtóhát Sediul fostei CAP 2 Noua 
Lazăr 1995, 254; Sava 2002; Gogâltan 

2009, 116 

25. Mezőtóhát Tóköz ? Noua Lazăr 1995, 254 

26. Mezővelkér Lângă Bufet ? Noua Lazăr 1995, 184 

27. Nagyekemező Palamor 4 Noua Sava 2002 

28. Nagydevecser 
 

1 Noua Sava 2002 

29. Radnót 
 

3 Noua Sava 2002, 109; Gogâltan 2009, 114 

30. Septér Örményes hegy 1 Noua 
Marinescu 1975a, 101-102; Marinescu 

1975b, 113-114; Sava 2002 

31. Szászveresmart La Pârâuț 1 Noua Dietrich, Dietrich 2007, 34-35 

32. Zsögödfürdő 
 

1 Noua I RepHargita, 144/7 

33. Altórja   26 korai Hallstatt Székely1995 

34. Apahida  Chibaia 1 Hallstatt Crişan et al. 1992, 31/23 

35. Csehtelke Dealul Popii 1 Hallstatt Lazăr 1995, 209 

36. Medgyes str. Petru Rares, 13 3 Hallstatt Luca et al. 2003/Ha/Medias/7b 

37. Medgyes Luca Ciorilor ? Hallstatt Luca et al. 2003/Ha/Medias/11 

38. Mezőbánd 
 

1 Hallstatt Horedt 1967, 42-50; Gogâltan 2009, 
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114 

39. Oláhkocsárd 
Prelungirea 

Podeiului 
? Hallstatt Lazăr 1995, 109 

40. Radnót Hulpiști 2 Hallstatt Lazăr 1995, 152 

41. Csíkszentgyörgy 
 

? ? RepHargita, 88/8d 

42. Isztolna 
 

1 ? Crişan et al. 1992, 371/1 

43. Magyaró Református temető ? ? Lazăr 1995, 46 

44. Maroskece 
 

1 ? Lazăr 1995, 93 

45. Uzonka    Székely 1997 
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5. Függelék 

A „HaA2” kincsleletek tipo-kronológiai szerkezete 

 
2. Garat 

[Dacia] 
BzC BzD HaA1 HaA2 HaB1 HaB2 HaB3 

 
(Ciugudean et al. 2010 után) 

Szárnyas balta        

Tokos balta 1        

Tokos balta 2        

Kés        

        

     

 
3. Dezmér 

[Dezmir] 
BzC BzD HaA1 HaA2 HaB1 HaB2 HaB3 

 

Karperecek 2 db.        

Sarló 4 db.        

Sarló penge 1 db.        

Tokos balta 6 db. 

(konkáv) 
       

Tokos balta 2 db. 

(Y díszítés) 
       

Tokos balta 1 db. 

(széles perem) 
       

Tokos balta 2 db. 

(vastagított 

perem) 

       

 
4. Kolozsvár I 

[Cluj-Napoca I] 
BzC BzD HaA1 HaA2 HaB1 HaB2 HaB3 

 
(Petrescu-Dîmbovița 1978, 

Bader 1991 után) 

Tokos balta        

Kard (Aldrans 

típus) 
       

        

        

    

1. Altórja II 

[Turia II] 
BzC BzD HaA1 HaA2 HaB1 HaB2 HaB3 

 

Kard        

Tokos balta 1        

Tokos balta 2        

Tokos balta 3        
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5. Magyarderzse 

[Dârja] 
BzC BzD HaA1 HaA2 HaB1 HaB2 HaB3 

 
(Petrescu-Dîmbovița 1978a után) 

 

Tokos balta 17 

db. (konkáv) 
       

Tokos balta 2 db. 

(peremes penge) 
       

Tokos balta 1 db. 

(egyenes perem) 
       

Tokos balta 1 db.  

(széles penge) 
       

Tokos balta 1 db. 

(bordázott perem) 
       

Tokos balta 2 db.  

(Y díszítés) 
       

Tokos balta 2 db.  

(V díszítés) 
       

Tokos balta 1 db. 

(pszeudó szárnyak) 
       

Tőr Meghatározatlan 

Töredékek Meghatározatlan 

 

6. Mezőkapus 

[Căpușu de 

Câmpie] 

BzC BzD HaA1 HaA2 HaB1 HaB2 HaB3 

 
(Petrescu-Dîmbovița 1978a után) 

 

Gombos sarló 2 

db. 
       

Tokos véső 1 db.        

Nyélnyújtványos 

sarló 1 db. 
       

Fűrész 3 db.        

Nyélnyújtványos 

kés 1 db. 
       

Lándzsahegy 1 

db. 
       

Tokos balta 1 db.  

(V díszítés) 
       

Karikás végű kés 

1 db. 
       

Tokos balta 1 db. 

(bordázott 

peremű) 

       

Nyított 

karperecek 6 db. 
Meghatározatlan 

Zárt karperecek 2 

db. 
Meghatározatlan 
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7. Nagycsanád 

[Cenadu Mare] 
BzC BzD HaA1 HaA2 HaB1 HaB2 HaB3 

 
(Petrescu-Dîmbovița 1978a után) 

Kard 3 db. (18, 21 

szám) (Uriu-

Aranyos típus ?) 

       

Kard 2 db. (19-20 

szám) (Reutlingen 

típus ?) 

       

Nyélnyújtványos 

sarló 1 db. 
       

Tokos balta 1        

Tokos balta 2        

Gombos sarló 

2 db. 
       

Nyélnyújtványos 

10 db. (Cenadu 

Mare típus) 

       

Tokos balta tör. 2 

db. 
Meghatározatlan 

Rög Meghatározatlan 

    

 
8. Nagyzsupány 

[Jupalnic] 
BzC BzD HaA1 HaA2 HaB1 HaB2 HaB3 

 
(Petrescu-Dîmbovița 1978a után) 

 

Nyélnyújtvá-

nyos sarló 2 db. 
       

Tokos balta 1 db. 

(árkádos) 
       

Lándzsa 3 db.        

Tokos balta 2 db.  

(félköríves 

díszítés) 

       

Tokos balta 1 db.  

(széles penge) 
       

Tokos balta 2 db.  

(Y díszítés) 
       

Tokos balta 1 db.  

(V díszítés) 
       

Tokos balta 2 db.  

(függőleges 

bordák) 

       

 
9. Körös-vidék 

[Crișana] 
BzC BzD HaA1 HaA2 HaB1 HaB2 HaB3 

 
(Petrescu-Dîmbovița 1978a után) 

Tokos balta 1        

Tokos balta 2        

Tokos balta 3        

Tokos balta 4        
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10. Predeál 

[Predeal] 
BzC BzD HaA1 HaA2 HaB1 HaB2 HaB3 

 
(Petrescu-Dîmbovița 1978a után) 

Kard        

Kés        

Tokos balta        

        

        

        

        

        

 
11. Prázsmár 

[Prejmer] 
BzC BzD HaA1 HaA2 HaB1 HaB2 HaB3 

 
(Petrescu-Dîmbovița 1978a után) 

Tokos balta        

Lándzsahegy        

Kard        

        

        

        

        

        

 
12. Sóvárad 

[Sărățeni] 
BzC BzD HaA1 HaA2 HaB1 HaB2 HaB3 

 
(Petrescu-Dîmbovița 1978a után) 

Tokos balta 1        

Tokos balta 2 

(V díszítés) 
       

Tokos balta 3 

(Y díszítés) 
       

 
13. Szénafű 

[Fânațe] 
BzC BzD HaA1 HaA2 HaB1 HaB2 HaB3 

 
(Rusu 1960b után) 

Tokos balta 2 db. 

(konkáv) 
       

Karperec        

Tokos balta 1 db. 

(bordás perem) 
       

Tokos balta 1 db. 

(félköríves) 
       

Tokos balta 1 db. 

(pszeudó 

szárnyak) 

       

Kard töredék        

Tokos balta tör. Meghatározatlan 

Rögök Meghatározatlan 
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14. Varjas [Variaș] BzC BzD HaA1 HaA2 HaB1 HaB2 HaB3 

 
(Petrescu-Dîmbovița 1978a után) 

Nyélnyújtványos 

kés 1 db. 
       

Tokos balta 1        

Tokos balta 2        

Tokos balta 3        

Lándzsahegy        

Sarló 1 db. 

(gombos típus) 
       

Kés penge tör.        

 
15. Vásártelke 

[Stoboru] 
BzC BzD HaA1 HaA2 HaB1 HaB2 HaB3 

 
(Bader 1991 után) 

Kard 1 (Liptau 

típus) 
       

Kard 2 (Stoboru 

típus) 
       

Kard 3 (Marvila 

típus) 
       

        

        

        

        

        

 
16. Zalatna II 

[Zlatna II] 
BzC BzD HaA1 HaA2 HaB1 HaB2 HaB3 

 
(Petrescu-Dîmbovița 1978a után) 

Szárnyas balta 

2 db. 
       

Tokos balta 1 

db. (konkáv) 
       

Lándzsa 1 db. 

(bordás) 
       

Lándzsa 2 db. 

(sima) 
       

Tokos balta 2 

db. (V díszítés) 
       

Tokos balta 1 

db. (Y díszítés) 
       

 
17. Zernyest 

[Zărneşti] 
BzC BzD HaA1 HaA2 HaB1 HaB2 HaB3 

 
(Ciugudean et al. 2010 után) 

Tokos balta 1        

Tokos balta 2        

Lándzsahegy Elveszett 
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6. Függelék 

Agyagedényben vagy kerámia közelében előkerült kincsegyüttesek Közép-Erdélyből és 

a környező területekről 

Nr. Depó Keltezés Bibliográfia Megjegyzések 

1.  Perjámos [Periam] 

Kora 

Bronzkor 

(2500-

1700) 

Soroceanu 2012a, 77, Taf. 

22/1-2 
Mureș I edény 

2.  Borlești  

Kései 

Középső 

Bronzkor 

Popescu, Rusu 1966, R3, 6; 

Soroceanu 2012a, 127-129, 

Taf. 49-50 

Costișa edény 

3.  
Szaplonca 

[Săpânța] 

Középső 

Bronzkor 

Popescu, Rusu 1966, R8b, 

9; Soroceanu 2012a, 97-98, 

Taf. 29-30/1-5 

Felsőszőcs tál 

4.  Odobești 

Korai és 

középső 

Bronzkor 

Soroceanu 2012a, 135-136, 

Taf. 53 

Monteoru Ia-IIa 

edény  

5.  Egreshely [Agrieș] BzD   

6.  
Csíkbánkfalva  I 

[Bancu I] 
BzD  nincs edény rajz 

7.  
Beresztelke 

[Breaza] 
BzD  nincs edény rajz 

8.  Băleni (Galati m.) BzD 
I. T. Dragomir 1967, R18n, 

204 
1 töredék 

9.  
Érkávás I  

[Căuaș I] 
BzD Fetzer 1896, 191 

nincs edény rajz; 

„egy durva művű 

agyag urnaedény” 

10.  Csizér [Cizer] BzD 
Petrescu-Dîmbovița 1977, 

55 

nincs edény rajz, 

sem korábbi említés 

11.  
Döbörcsény 

[Dobrocina]  
BzD 

Petrescu-Dîmbovița 1977, 

57 

nincs edény rajz, 

sem korábbi említés 

12.  
Domahida I 

[Domănești I] 
BzD 

Petrescu-Dîmbovița 1977, 

57 

nincs edény rajz, 

sem korábbi említés 

13.  
Görgénysóakna II 

[Jabenița II] 
BzD  

nincs kép; nagy 

edényben 

14.  
Nagylózna  

[Lozna Mare] 
BzD 

Roska 1932, Fig. 1-2; 

Roska 1942a, 22; Petrescu-

Dîmbovița 1977, 63, Pl. 52 

csak 3 profil;  

„egy pár durva művű 

cserép” 

15.  Mândrișca BzD 
Petrescu-Dîmbovița 1977, 

75 
nincs edény rajz 

16.  
Bethlenkörtvélyes  

[Perișor] 
BzD   
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17.  Pete [Petea] BzD Marta 2005, Pl. 2, 1-17 Felőszőcs II fázis 

18.  
Rózália III 

[Rozavlea III] 
BzD Kacsó 2009e, Abb. 14/9  

19.  

Marosszentgyörgy 

[Sângeorgiu de 

Mureș] 

BzD  nincs edény rajz 

20.  
Mezősolymos 

[Stupini] 
BzD  nincs edény rajz 

21.  
Semesnye  

[Șimișna] 
BzD Roska 1942a, 244/45 nincs edény rajz 

22.  Felőr [Uriu] BzD Kacsó 2009a, Taf. 11/2-3  

23.  
Igric barlang 

[Peștera Igrița]  

BzD-

HaA1 
Emödi 1980, 229-273 nincs edény rajz 

24.  Cornuțel 
BzD-

HaA1 

Stratan 1964, Fig. 1; Gumă 

1993, Pl. XIII 
 

25.  Ulmi-Liteni 
BzD-

HaA 

Florescu 1961, 115-125, 

Fig. 2-4 
 

26.  Enyed [Aiud] HaA1 
Petrescu-Dîmbovița 1977, 

80-81 

nincs edény rajz, 

sem korábbi említés 

27.  Alcina [Alțina] HaA1  nincs kép 

28.  
Apaújfalu [Nou 

Săsesc] 
HaA1 Hampel 1892, 138 

„szürkés agyagedény 

töredékek” 

29.  
Szamosszéplak 

[Aluniș]  
HaA1 

Petrescu-Dîmbovița 1977, 

82 

nincs edény rajz, 

sem korábbi említés 

30.  Árpád [Arpășel] HaA1 Kacsó 1995a nincs edény rajz 

31.  
Mezőbánd [Bandul 

de Câmpie] 
HaA1  nincs edény rajz 

32.  Berzeasca HaA1 Roska 1942a, 38/89 nincs edény rajz 

33.  Berzasca II ? Soroceanu 1995a, 59 

nincs edény rajz; sok 

töredék; egy urnát is 

találtak égett 

csontokkal 

34.  Bîrsana HaA1 
Petrescu-Dîmbovița 1977, 

84 

nincs edény rajz, 

sem korábbi említés 

35.  
Izakonyha 

[Bogdan Vodă] 
HaA1 

Motzoi-Chicideanu, Iuga 

1995, Abb. 1-7; Kacsó 

2009d 

közepes méretű 

agyagedény 

36.  
Tótszállás 

[Brâglez] 
HaA1 Bejinariu 2007  

37.  
Csoklovina 

[Cioclovina] 
HaA1 

Comșa 1966; Petrescu-

Dîmbovița 1977, 89-90 
nincs edény rajz 

38.  Kudzsir [Cugir] HaA1 
Ciugudean, Aldea 1997, 

99-135, Fig. 1 
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39.  
Kolozsgyula 

[Giula]  
HaA1  nincs edény rajz 

40.  Lacunás [Lățunaș] HaA1 
Petrescu-Dîmbovița 1977, 

98-99 
nincs edény rajz 

41.  Pécska [Pecica]  HaA1 
Kemenczei 1991b, 8 

Ábra/51 
 

42.  
Nádaspapfalva 

[Popești] 
HaA1   

43.  

Nagy Magyar 

barlang [Peștera 

Ungurului] 

HaA1 ? 
Emödi 1980; Kacsó 1995a, 

91-92 
 

44.  
Nagypodsága 

[Poșaga de Sus] 
HaA1 Téglás 1886, 148 

nincs edény rajz; egy 

fazékról van említés, 

amelyet a „tudatlan 

emberek széttörtek” 

45.  

Hegyköz-

szentmiklós 

[Sânnicolau de 

Munte] 

HaA1 
Petrescu-Dîmbovița 1977, 

107 
nincs edény rajz 

46.  Sziget I [Sighet I] HaA1 Nistor, Vulpe 1969 nincs edény rajz 

47.  
Marosfelfalu 

[Suseni] 
HaA1  nincs edény rajz 

48.  
Vársonkolyos 

[Șuncuiuș] 
HaA1 

Dumitraşcu, Crişan 1989, 

108-109, Pl. LII-LIII 
 

49.  Feketetót [Tăut] HaA1 Roska 1942, 140/279 

nincs edény rajz; 

említés, hogy a 

töredékek a MNM-

ba kerültek 

50.  Cegőtelke [Țigău] HaA1  nincs kép 

51.  
Nemesbudafalva 

[Ungureni II] 
HaA1 Kacsó 2003c 

nincs edény rajz; 

csak durva kerámia 

van megemlítve 

52.  
Érmihályfalva 

[Valea lui Mihai] 
HaA1 

Mozsolics 1973, Taf. 46, 

24; Petrescu-Dîmbovița 

1977, 118-119, Pl. 275/8 () 

Mozsolics A. a 

BIVb/BzD 

horizontra keltezi, 

M.Petrescu-

Dîmbovița a HaA1 

53.  
Bányabükk II 

[Vîlcele II] 
HaA1   

54.  
Krassófüzes 

[Fizeș] 
HaA1-2 

Bozu 1982; Gumă 1993, Pl. 

XXIII; Soroceanu 1995a, 

48, Abb.14 

 

55.  Tusnád [Tușnad] HaA Horedt 1976  
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56.  

Alsólupkó-Téglás 

[Liubcova-

Țiglărie] 

HaA 
Săcărin 1985, 91-105; 

Gumă 1993, Pl. XII 

Zuto Brdo-Gîrla 

Mare temető 

57.  
Nagycsanád 

[Cenad]  
HaB1 

Petrescu-Dîmbovița 1977, 

121-12 

nincs edény rajz, 

sem korábbi említés 

58.  Dezmir [Dezmir]  HaB1 Dietrich et al. 2016  

59.  
Nagyzsupány 

[Jupalnic] 
HaB1 

Mihalik 1908, 12-14 

Soroceanu 1995, 66 

nincs edény rajz; 

„közel a 

bronzlelethez egy 

fazekat is találtak, 

amelyben szén volt” 

60.  Szénafű [Fânațe] HaB1 
Rusu 1960b, 485-493, Fig. 

1 
 

61.  Bölön [Belin] HaB1 
Petrescu-Dîmbovița 1977, 

126 

nincs edény rajz, 

sem korábbi említés 

62.  
Ispánlaka I 

[Șpălnaca I] 
HaB1 

Petrescu-Dîmbovița 1977, 

135-136, Pl. 324-328 
nincs edény rajz 

63.  
Liborázsdia 

[Liborajdea] 
HaB1 Gumă 1993, Pl. XXX  

64.  Dridu, Ialomița HaB1 Enăchiuc 1995, Abb. 1-15  

65.  
Váncsfalva 

[Oncești] 
HaB Kacsó 1999d, Abb. 3  

66.  Sajó II [Șieu II]  HaB1 
Petrescu-Dîmbovița 1977, 

135; Kacsó 1977b, Fig. 5 
Gáva kerámia 

67.  Tóti [Tăuteu]  HaB1 

Dumitrescu 1936, 225-234, 

Fig. 1-7; Petrescu-

Dîmbovița 1963, 81-107, 

Fig. 1-5; Petrescu-

Dîmbovița 1977, 136-137, 

Pl. 329-331 

 

68.  Zágon I [Zagon I] HaB1 

Roska 1942, 309-31, 373-

374 Kép; Petrescu-

Dîmbovița 1977, 138, Pl. 

336-338 () 

nincs edény rajz 

69.  
Oláhgyéres 

[Ghirișu Român] 
HaB3 Bader 1983, 16 nincs edény rajz 

70.  Drág [Dragu] HaB Soroceanu, Lakó 1995, 187 

nincs edény rajz; 

töredékes, nem 

restaurálható és 

elveszett 

71.  
Magyargorbó 

[Gîrbău] 
HaB Soroceanu 1995, 197 

nincs edény rajz; 

szántáskor szétszórt 

és elvesztett 



365 

 

töredékek 

72.  Balsa [Balșa I] ? Soroceanu 1995a, 59 
nincs edény rajz; a 

töredékek elvesztek 
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9.2. KÖZÉP-ERDÉLYI KINCSLELETEK KATALÓGUSA 

 

BzD jellegű kincsleletek 

 

ALSÓILOSVA [Ilişua], Beszterce-Naszód megye.  

Lelőhely: A falu határában.  

Leletkörülmények: ismeretlen. 

Összetétel: 57 tokos füles balta.  

Megőrzési hely: ismeretlen. 

Irodalom: Goos 1876a, 29; Goos 1876b, 229; Tocilescu 1880, 444; Orosz 1900, 21/3; 

Tagányi et al. 1901, 116/5; Marţian 1909, 322/12; Zoltai 1915, 124; Roska 1942aa, 18/53; 

Marinescu, Dănilă 1974, 78/22; Marinescu 2002, 35/28a; Marinescu 2005, 277/29; Kacsó 

2007, 86. 

Megjegyzések: Egyedül I. Marţian szolgáltat részletes adatokat, senki más nem ad pontos 

számot. Az utóbbi évek kutatásai során az alsóilosvai római castrum és fürdő területén 

végzett régészeti ásatások egy késő bronzkori település nyomait tárták fel. Ezen belül egy 

tekercses karperecet és két Noua jellegű csavart fejű tű is felszínre került. A castrum dél-

nyugati sarkában egy kora Hallstatt kori lakóházat is sikerült beazonosítani, ahonnan egy 

töredékes gombos sarló és egy bordázott lándzsahegy töredék került elő. Természetesen a 

bronzokat nem lehet összefüggésbe hozni a kincslelettel, de a késő bronzkori település és a 

depó kapcsolatának tanulmányozása a jövő feladata. Keltezése bizonytalan. 

 

ALSÓJÁRA I [Iara de Jos], Kolozs megye.  

Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: ismeretlen. 

Összetétel: 1 nyélnyújtványos tőr, 1 Peschiera típusú tőr pengéje, 2 bronz fűrész töredék 

(mindkettő 2 darabból), 3 bronz fűrész töredék, 2 csavart nyakék töredék, 3 tű (ebből 1 

dudoros végű, 2 vastagított fejű és nyakú), 1 háromszög alakú csüngő, 1 hajlított drót, 2 

ékszer, amelyeket a múzeum leltárkönyve említ (1. Tábla/1-6).  

Megőrzési hely: Erdélyi Történelmi Múzeum, 1573-1587 lsz.  

Irodalom: Reiner 1888, 18; Pulszky 1897, XLI/2-3; Hampel 1886a, 62; Hampel 1886b, 

Tábla XIII/1, XVIII/2-3, LII/4-6, LIV/12; Téglás 1887a, 85/124; Hampel 1892, 3-4; Pósta 

1903, 15-16; Marţian 1909, 322/13; Marţian 1920, 13; Roska 1929, 287/1, Kép 46/1-6; Roska 

1942a, 19/54,  Kép 9/1-6; Rusu 1963, 206/34; Hänsel 1968, 92/206, Liste 88/11; Mozsolics 
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1973, 118; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 61, Pl. 50/1-10; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 102-

103/38, Taf. 35B; Bader 1983, 121/400, Taf. 40/E5; Bader 1991, 71, 16 lábjegyzet; Crişan et 

al. 1992, 237, c; Hansen 1994, 583, 182.  

Megjegyzések: Pósta B. két tokos vésőt is említ. I. Marţian repertóriumában téves 

szerkezettel jelenik meg. a Kolozs megyei régészeti repertórium 1 tokos baltát is említ, 

ugyanakkor tévesen a HaB1 korszakra datálja. 

 

ALSÓKOSÁLY [Căşeiu], „Cetăţele”, Kolozs megye. 

Lelőhely: 1,5 km-re a településtől, 350 m-re, jobbra a Szamostól, egy római castrum 

területén. 

Leletkörülmények: 1992-ben, a mai járószinttől 1,30 m mélységben, régészeti feltárások 

közben, a bronzkori réteg felső felében került elő. A megfigyelések alapján biztosan 

megállapítható, hogy nem a telep elhagyása utáni deponálásról van szó. Egymás mellett 

feküdtek a tárgyak, és valószínűsíthető, hogy összekötözték vagy egy kis zsákba helyezték el 

ezeket. Gödör vagy hasonló jellegű beavatkozás nyomait nem lehetett kimutatni és 

feltehetően egy gyors betöltésről van szó. 

Összetétel: 1 Rozavlea típusú tőr (vége hajlított), 2 rovátkás karperec (1. Tábla/7-9). 

Megőrzési hely: Erdélyi Történelmi Múzeum. 

Irodalom: Gogâltan, Isac 1995, 11-13, Taf. XI, 3-5. 

Megjegyzések:  

 

ALTÓRJA II [Turia], Kovászna megye.  

Lelőhely: A Torja patak közelében, Csoboth János telkén. 

Leletkörülmények: ismeretlen. 

Összetétel: 1 tüskés korongos harci fokos, 1 erdélyi típusú tokos füles balta, 2 kampós 

markolatú sarló (2. Tábla/1-3).  

Megőrzési hely: Székely Nemzeti Múzeum, 151-153 lsz. (megsemmisült). 

Irodalom: Hampel 1892, 4-5; Roska 1938, 155/4; Roska 1942a, 21/79, 12 kép; Rusu 1963, 

206/74; Rusu 1966, 37/139; Mozsolics 1973, 118; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 71; Petrescu-

Dîmboviţa 1978a, 108/80, Taf. 49B; RepKovászna, 145/6a; Hansen 1994, 592/421.  

Megjegyzések: 1944-ben a Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményét Zalaegerszegre 

menekítették, azonban a város határában bombatámadás érte a szerelvényt, aminek 

következtében az anyag nagy része elpusztult. Az altórjai lelet is e tárgyak közé sorolható. 
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ARANYOSSZENTMIKLÓS [Sânnicoară de Gherla], Beszterce-Naszód megye.  

Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: ismeretlen. 

Összetétel: 2 karperec, amelyek szorosan záródó végeik felé keskenyednek, mindkettő 

egyenlő hosszúságokban kiképzett regiszterekben rovátkolt. Keltezése bizonytalan. 

Megőrzési hely: a volt Temesváry gyűjteményben; 1896 nyarán került 

magángyűjteményébe. Mára már nem beazonosítható, valószínű, hogy elvesztek. 

Irodalom: Temesváry 1897, 434/12; Orosz 1900, 21/7; Tagányi et al. 1900, 122/30; Marţian 

1909, 323/39; Kacsó 2007, 88.  

Megjegyzés: M. Petrescu-Dîmboviţa (1977, 1978a, 1998) korpuszaiban nem szerepel.  

 

ÁGOSTONFALVA [Augustin, Augustinsdorf], Ürmös község, Brassó megye.  

Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: 1872-ben, vasút építés közben került felszínre. Simonffy Samu egykori 

baróti orvos gyűjteményébe került, majd ennek özvegye a Székely Nemzeti Múzeumnak 

adományozza.  

Összetétel: 1 erdélyi típusú tokos füles balta (hiányzik a füle), 1 erdélyi típusú tokos füles 

balta keleti változatának felső fele, 1 tokos véső, 1 sima elvékonyodó végű karkötő. A 

bronztárgyakkal együtt 2 orsónehezéket és 1 orsókarikát is találtak (2. Tábla/4-7).  

Megőrzési hely: Székely Nemzeti Múzeum, 5165-5168 lsz.  

Irodalom: Roska 1936, 141-142, Kép 83/1-4 kép; Roska 1938, 155/5; Roska 1942a, 29/5; 

Rusu 1963, 205/3; Rusu 1966, 35/7; Brunn 1968, 289; Mozsolics 1973, 116; Petrescu-

Dîmboviţa 1977, 51-52, Pl. 22/7-10; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 98/3, Taf. 19B; Hansen 

1994, 576/18; Petrescu-Dîmboviţa 1998, 49/329A, Taf. 34/329A; Gogâltan 2002, 30; Costea 

2004, 62/2; Gogâltan 2005, 365. 

Megjegyzések: Az 1944-es Zalaegerszeg melletti robbanásban 1 tokos balta töredék 

kivételével az összes tárgy elpusztult.  

 

ÁRKOS [Arcuş], Sepsikőröspatak község, Kovászna megye.  

Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: ismeretlen. 

Összetétel: 1 nyélnyújtványos sarló markolattöredéke, 2 erdélyi típusú tokos füles balta 

keleti változata, 2 rovátkás karperec, 3 tű (3. Tábla).  
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Megőrzési hely: Székely Nemzeti Múzeum, 15312-15314 lsz.; Debreceni Déri Múzeum, 

IV.37/1907.22-29 lsz. 

Irodalom: Roska 1942a, 30/10; Rusu 1963, 205/2; Rusu 1966, 35/5; Petrescu-Dîmboviţa 

1977, 51, Pl. 21/8-13, 22/1-3; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 98/2, Taf. 19C; Hansen 1994, 

576/13; Petrescu-Dîmboviţa 1998, 46/271-272, Taf. 30/271-272, 123/1379, Taf. 104/1379. 

Megjegyzések: A két tokos balta patinája nem megegyező. M. Petrescu-Dîmboviţa négy 

karkötőt említ, Roska M. csupán kettőt.  

 

BERESZTELKE [Breaza, Brennsdorf], Maros megye.  

Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: Egy ház alap ásása alkalmával, egy agyagedényben. A család tagjai 

szétosztották a tárgyakat maguk között.  

Összetétel: A leletegyüttesből 2 erdélyi típusú tokos füles balta töredéke, 2 ép kampós 

markolatú sarló maradt meg (4. Tábla).  

Megőrzési hely: ismeretlen. 

Irodalom: Közöletlen.  

Megjegyzések:  

 

BETHLENKÖRTVÉLYES [Perişor], “Dombok mögött”, Beszterce-Naszód megye.  

Lelőhely: a falu határában. 

Leletkörülmények: 1974 tavaszán Toma és Vasile Brici kert ásás alkalmával egy kard 

töredéket találtak, amelyet késsé alakítottak át. Valentin Cotuţiu a munkálatok utolsó estéjén 

értesítette a múzeum munkatársait, akik próbaásatásokat végeztek a lelőhelyen. Így 1976 

májusában, a „Dombok mögötti” dűlőn, hasonló körülmények között több bronz tárgy is 

napvilágot látott, amelyeket egy agyagedényben találtak meg.  

Összetétel: 1 tömör markolatú tőr, 1 kard vagy tőr penge töredék, 7 nyéltaréjos harci 

csákány, 9 tüskés korongos harci csákány, 1 gömbtaréjos csákány, 4 ép penge végi 

keresztdudoros sarló, 4 ép gombos sarló, 2 kampós markolatú sarló töredék, 6 sarló penge 

töredék, 1 bronz lemez töredék valószínű sarlótól, 7 tokos füles balta (ebből 1 töredékes), 2 

félgömb alakú csüngő (gomb), 1 bronz rúd (valószínű poncoló), 1 bronzrög, 1 agyagedény. 

Összesen 12,555 kg súlyban bronztárgyak és 2,200 kg súlyban bronzrögök (5-8. Tábla).  

Megőrzési hely: Beszterce-Naszód Megyei Múzeum, 12530-12568 lsz.  
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Irodalom: Soroceanu, Retegan, 1981, 207-211, Abb. 26-33; Soroceanu 1982, 375/39; Bader 

1991, 166/399; Hansen 1994, 587/278; Marinescu 2002, 26, 36/34a; Marinescu 2005, 277-

278/35a; David 2013, 122/54-60.  

Megjegyzések: Bader T. nem említi a 2 gombot (1991). G. G. Marinescu (2002) 

Bethlenkörtvélyes határából további két tüskés korongos csákányt említ, amelyből egy az 

1974 és 1976-ban feltárt kincs előkerülése előtt látott napvilágot. Kronológiailag és 

tipológiailag közel állnak a kincslelethez, azonban az adatok bizonytalansága miatt a két 

csákányt nem rendelhetjük a depóhoz.  

 

CSÍKBÁNKFALVA I [Bancu], Csíkszentgyörgy község, Kovászna megye.  

Lelőhely: Madár Gábor telkén, a Répát-patak mellett, Csedő László telkétől 200 m-re került 

elő.  

Leletkörülmények: Ház javítása alkalmával, 25 cm mélységben. László Ferenc 1911-ben 

egy részét megvásárolta, a többit adományként szerezte meg a Székely Nemzeti Múzeum 

gyűjteménye részére.  

Összetétel: 8 kampós markolatú sarló (ebből 5 ép és 3 töredékes), 5 karperec (4 sima, 1 

sodrott) (9. Tábla).  

Megőrzési hely: Székely Nemzeti Múzeum, 3810-3822 lsz.  

Irodalom: Roska 1929, 288/5, Kép 48; Nestor 1933, 133, Kép 24; Roska 1937, Kép 81/3; 

Roska 1938, 155/10; Roska 1942a, 58-59/44; Rusu 1963, 208/3; Brunn 1968, 31; Petrescu-

Dîmboviţa 1977, 126, Pl. 299/3-6, Pl. 299/8-10; Petrescu-Dîmboviţa 1998, 44/231, Taf. 

27/231, 62/473, Taf. 47/473, 176/2078, Taf. 153/2078; Soroceanu 2008, 253. 

Megjegyzések: Csedő László és a Madár Gábor telkén előkerült bronz tárgyak tévesen egy 

leletegyüttes részeként kerültek be a szakirodalomba. A Répát-patak mellett, közvetlenül a 

martvonal mentén, Csedő László telkén, 1908-1911 között, folyamatosan kerültek elő 

bronzok, amelyeknek egy részét László Ferenc 1911-ben megvásárolt. Ugyanazon a helyen 

László F. ásatást kezdeményezett. A 20-25 cm mélységű termőréteg (feketés humusz) alatt 

kb. 30 cm vastagságú, fekete kulturréteget talált, alján 120 cm-es átmérőjű, kör alakú 

kemence romjaival. A kemence boltozata (pirosra égett föld/agyag) kb. 20 cm-re emelkedett 

a sütőfelület fölé. A kemencében hamuszürke betöltés (hamu maradványa) volt, alatta fekete-

piros-szürke rétegesen átégett, repedezett sütőfelület (átmérője 80 cm). A kemencétől kb. 1 

m-re északnyugatra 4 bronztárgy és két, fekete színű, kannelúrás díszítésű edénytöredék 

került elő. A korábban napvilágot látott és a kemence közelében előkerült tárgyakat Csedő 

László telkéről szigorúan el kell különíteni a Madár Gábor telkén előkerült 13 bronz tárgytól. 
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Ebből kifolyólag Csíkbánkfalván két depóról beszélhetünk: Csíkbánkfalva I: BzD/HaA, 

Csíkbánkfalva II: HaB. 

 

CSÍKSZEREDA [Miercurea Ciuc, Szeklerburg], „Suta”, Hargita megye.  

Lelőhely: A város keleti határában, egy domboldal északi lejtőjén.  

Leletkörülmények: 1966 nyarán, kőbányában zajló munkálatok alkalmával, egy robbanás 

több tárgyat hozott a felszínre. A bronz tárgyakat egy 150 m-es körzetből gyűjtötték össze. A 

Csíki Székely Múzeum munkatársa, Kerezsi András és a múzeum igazgatója, Pál János, a 

helyszínen négy bronztárgyat szerzett meg a munkásoktól, később pedig további két tárgyat. 

A robbanás helyén végzett megfigyelések nem szolgáltak további információkkal a 

leletkörülményeket illetően, hiszen több bronz tárgyat sem sikerült találni, ugyanakkor sem 

agyagedény nyomait vagy település maradványait nem sikerült beazonosítani. 

Összetétel: 1 babérlevél alakú lándzsahegy, 1 töredékes kampós sarló, 4 erdélyi típusú tokos 

füles balta, 1 négyszögű keresztmetszetű bronzvéső (10-11. Tábla/5-7).  

Megőrzési hely: Csíki Székely Múzeum, 279-281, 2174, 2175, 2177, 2178 lsz.  

Irodalom: Székely 1970, 473-479, Fig. 1-4; Székely 1971, 397; Mozsolics 1973, 126; 

Petrescu-Dîmboviţa 1977, 63; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 104/51, Taf. 38B; Hansen 1994, 

585/227; RepHargita, 150/2.  

Megjegyzések: 1971-ben, a közlést követő évben, a kincsegyüttest a Wietenberg kultúra 

kései fázisának egyik telepéhez (Csíkszereda-Suta) köti Székely Zoltán, és a BzD keltezést 

javasolja. A bronzokat bemutató munkában kiemeli viszont, hogy a depó közelségében nem 

találtak kerámiát, vagy településre utaló nyomokat.  

 

EGRESHELY [Agrieş], “Dosul Iederii”, Târlişua község, Beszterce-Naszód megye.  

Lelőhely: Gavrilă Vălean háza mellett. 

Leletkörülmények: 1977 márciusában, vízvezeték ásása alkalmával, egy körülbelül 45
o
 

délre lejtős oldalon, 20-30 cm mélységben, egy enyhén hasas, enyhén kihajló peremmel 

rendelkező agyag edényben (kis szemű kaviccsal soványított, pirossas-feketés színű, jól 

kiégetett kerámia, külsejét négy benyomkodással ellátott gomb díszítette) találtak rá a 

bronzokra. Júliusban a lelet helyszínén elvégzett ellenőrző ásatások több edénytöredéket és 

bronz lemez töredéket napvilágra hoztak; a lelőhely térségében nem sikerült más régészeti 

nyomokra bukkanni. A tárgyak súlya elérte az 1600 g-ot. 
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Összetétel: 1 tüskés korongos harci csákány töredék, 14 kerek átmetszetű karperec (ebből 12 

díszített és 2 díszítetlen), 1 kis bronzlemez maradvány (feltehetően egy sisaktól vagy 

edénytől), 1 agyagedény. Összsúly 1600 g (12-13. Tábla/15-17). 

Megőrzési hely: Beszterce-Naszód Megyei Múzeum, 12646-12649, 12651-12654, 12656-

12657, 12659, 12660, 12665 lsz.  

Irodalom: Marinescu 1979a, 91-101, Fig. 1-2; Soroceanu 1982, 373/1; Hansen 1994, 576/3; 

Petrescu-Dîmboviţa 1998, 45/260, 46/264-267, 47/306-308, 48/322, 325-326, 68/614-615, 

70/653, Taf. 175A; Marinescu 2002, 28-29/1; Marinescu 2003, 197-206; Marinescu 2005, 

273/1; Soroceanu 2008, 241/173, Taf. 62/173. 

Megjegyzések: Mivel ebből a korszakból és térségből egy bronzedény sem ismeretes T. 

Soroceanu megkérdőjelezi a bronzedény vagy bronzsisak jelenlétét a bronzkincsben 

 

ERDŐSZOMBATTELKE [Sîmboieni], Szépkenyerűszentmárton község, Kolozs megye.  

Lelőhely: A falu területéről. 

Leletkörülmények: ismeretlen. 

Összetétel: 1 tüskés korongos harci csákány, 2 erdélyi típusú tokos füles balta (ebből 1 

töredékes) (11. Tábla/8-10). 

Megőrzési hely: Debreceni Déri Múzeum, 38/1904.1-3 lsz.  

Irodalom: Tagányi et al. 1901, 122/28; Orosz 1902, 57/21; Marţian 1909, 328/167; Zoltai 

1915, 124; Marţian 1920, 167; Roska 1942a, 75/24; Rusu 1966, 37/120; Vulpe 1970, 78/335, 

Taf. 24/335; Mozsolics 1973, 131; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 68, Pl. 64/1-3; Petrescu-

Dîmboviţa 1978a, 106/68, Taf. 45C; Crişan et al. 1992, 353/1; Hansen 1994, 590/349; Kacsó 

2007, 88.  

Megjegyzések: I. Marțian repertóriumában bizonytalan az utalás. Zoltai L. a szombatfalvi 

leletből csupán egy nagyméretű kétkarú, korongos fejű bronzfokost említ. Orosz E. 2 harci 

csákányt, 1 vésőt, buzogányt és lándzsát is említ, minden pontosítás nélkül. Hasonlóképpen 

M. Petrescu-Dîmboviţa sem zárja ki annak lehetőségét, hogy a 3 tárgy egy nagyobb depó 

részét képezte, amelyben különböző típusú fokosok, egy “buzogány” és egy lándzsahegy is 

tartozott.  

 

FELŐR [Uriul de Sus], „Kövecses”, Beszterce-Naszód megye.  

Lelőhely: A pontos lelőhely egy aránylag enyhe, déli lejtésű lejtőn található, körülbelül 2 km 

észak-nyugatra a településtől. 
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Leletkörülmények: A leletkörülményekről nincsenek adataink, mindössze annyit tudunk, 

hogy a tárgyakat Torma M. mentette meg, és a lelőhelyről több cserepet is sikerült 

összegyűjteni. 1911-ben vagy előtte, egy agyagedényben, amelyből csupán egy pár darab 

maradt meg.  

Összetétel: 1 nyélnyújtványos kard, 8 tüskés korongos harci fokos, 1 lándzsahegy (enyhén 

csorbázott), 2 gombos sarló, 2 nyélnyújtványos sarló, 2 erdélyi típusú tokos füles balta (ebből 

1 ép és 1 töredékes), 6 konkáv szájú tokos füles balta (ebből 2 ép és 4 töredékes), 1 szárnyas 

balta, 10 rovátkás kerek keresztmetszetű karkötő, 1 rombusz metszetű, sima, masszív 

karperec, 1 nagy méretű lábkarika, 4 bronzrög, 49 edény töredék (14-20. Tábla).  

Megőrzési hely: Erdélyi Történelmi Múzeum, II 5957-6044 lsz. 1911-ben vásárolja meg a 

Kolozsvári Múzeum. 

Irodalom: Goos 1876, 474; Pósta 1912, 46; Tagányi et al. 1901, 116, 3; Roska 1931, 76-79; 

Roska 1938, 155/16; Roska 1942a, 86/29; Rusu 1963, 206/75; Alexandrescu 1966a, 175/71, 

Taf. II/7; Rusu 1966, 38/144; Brunn 1968, 290; Hänsel 1968, 192, 52 Lista/17, 193, 53 

Lista/13, 212, 101 Lista/4; Vulpe 1970, 82/366-369, Taf. 26/366-369, 90/494-495, Taf. 

36/494-495, 93/530, Taf. 38/530, 94/540, Taf. 40/540; Mozsolics 1973, 133, Taf. 71, 72A/1-

21; Marinescu, Dănilă 1974, 78/36; Vulpe 1975, 73-74/377; Hänsel 1976, 64; Petrescu-

Dîmboviţa 1977, 71, Pl. 68/6-18, Pl. 69; Morintz 1978, 172, fig. 94/75; Petrescu-Dîmboviţa 

1978a, 108/81, Taf. 49C-50; Müller-Karpe 1980, 803/298, Taf. 368; Kroeger-Michel 1983, 

194, VIIc Lista/DEE-274, 199, XI Lista/D-737, D-738, D-757, 200, XII Lista/DEE-844, 

DEE-846, Pl. 9/201, XIII Lista/DDE-912, Pl. 113a; Schumacher-Matthäus 1985, 149, Tabel 

119/155, Tabel 126/216, Liste 12/49, 224, Liste 20/41; Wanzek 1989, 79, Liste 2.a.3/37, 96, 

Liste 2.b.3/13; Bader 1991, 73, nr. 46; Hansen 1994, 593/428; Harding 1995, 30; Leahu, 

Rotea 1995, 72; Petrescu-Dîmboviţa 1998, 47/299-301, Taf. 32/299-301, 48/315-316, Taf. 

33/315-316, 48/323-324, Taf. 34/323-324, 69/638-639, Taf. 55/638-639, 80/795, Taf. 65/795, 

84/894, Taf. 71/894, 113/1262, Taf. 98/1262; Marinescu 2002, 40/55; David 2004, 78, Liste 

A/15-16, 80, Liste B/55; Marinescu 2005, 280-281/55; Kacsó 2009a, 9-18, Pl. 1-11. 

Megjegyzések: Kacsó K. (2009) közli a kincslelet tárgyainak legújabb repertóriumát, 

amelyben kimutatja, hogy a helyszínről összegyűjtött kerámiatöredékek nem egy, hanem 

valószínűleg két különböző edényhez tartoztak. Pontos rendeltetésüket ma már nem lehet 

megállapítani, azonban valószínű, hogy a kettő közül az egyikben helyezhették el a 

bronzokat. 

 

FÖLDVÁR [Feldioara, Marienburg], Brassó megye.  
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Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: ismeretlen. 

Összetétel: 3 kampós markolatú sarló (ebből egynek a vége csorba) (21. Tábla/1-3). 

Megőrzési hely: Brassó Megyei Történelmi Múzeum, I 4641-4643 lsz. 

Irodalom: Petrescu-Dîmboviţa 1977, 155, Pl. 372/6-8; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 156/338, 

Taf. 273B; Ailincăi, Lazanu 2006, 33/73; Costea 2004, 70/40; Rezi 2009b, 264/4. 

Megjegyzések:  

 

GÖRGÉNYSÓAKNA II [Jabeniţa, Salzbrunnen], „În lunci”, Görgényoroszfalu község. 

Maros megye.  

Lelőhely: A falutól délre, közel a falut átszelő patakhoz, egy parlagon hagyott területen. 

Leletkörülmények: 1980-ban, mezőgazdasági munkálatok alkalmával, Mărcuş Dumitru 

helyi lakós találta a tárgyakat. A lelet a feleség jóvoltából került a Maros Megyei Múzeumba, 

a megtaláló halálát követően. Utólagos kutatások kimutatták, hogy a leletegyüttest egy nagy 

edénybe helyezték el, amelyeket az eke összetört. A bronzdepó több tárgyat is tartalmazott, 

azonban a helyiek szétosztották. Az edényből sem sikerült egy töredéket megmenteni.  

Összetétel: 1 korongos harci csákány, 3 erdélyi típusú tokos füles balta (ebből 1 keleti 

változat), 3 kampós sarló (22-23. Tábla).  

Megőrzési hely: Marosi Megyei Múzeum, 7224-7229, 7230 lsz.  

Irodalom: Lazăr 1980, 3; Soroceanu 1982, 375/30; Hansen 1994, 584/192; Lazăr 1995, 

239/LXXVIII.2.E; Soroceanu 1995a, 66; Lazăr 1997, 9-12. 

Megjegyzések:  

 

HARASZTOS [Călăraşi], Kolozs megye.  

Lelőhely: A falu határából, ismeretlen lelőhelyről.  

Leletkörülmények: ismeretlen. 

Összetétel: 3 tokos füles balta (ebből 1 erdélyi típusú). További tárgyak ismeretlenek.  

Megőrzési hely: Enyedi Történelmi Múzeum. 

Irodalom: Tocilecu 1880, 444; Roska 1938, 156/19; Roska 1942a, 104/9; Rusu 1963, 

205/14; Rusu 1966, 35/26; Soroceanu 1982, 373/11; Crişan et al. 1992, 82/3; Hansen 1994, 

578/61. 

Megjegyzések: A Kolozs megyei repertórium mindössze 1 tokos baltát említ. 

 

HÖLTÖVÉNY [Hălchiu, Heldsdorf], Brassó megye.  
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Lelőhely: A falu határában, egy magasabb, elnyúló teraszon, un. „Eichrücken”, a Hechtbach 

patak partján, egy kis kerek magaslaton, amelynek lábánál ered egy gazdag forrás, amelynek 

neve „Berlebrannen”. 

Leletkörülmények: 1938 őszén, a „Barcasági Szász Múzeum” (ma Brassó Megyei 

Történelmi Múzeum), A. Prox vezetése alatt, Höltövény határában ásatást kezdeményezet, 

egy már korábban szántás által megbolygatott bronzkori településen. Számos kerámia töredék 

mellett egy égett felület, nagy mennyiségű öntési maradványokkal és öntőmintákkal került 

felszínre. A mintákat egymás mellé illetve egymásra helyezték el egy enyhén teknő alakú 

mélyedésbe, 20 cm-es mélységben, a sárga agyagra, amelyet a vastag és fekete termő réteg 

borított. Egyes öntőmintákat az eke vasa megrongált, emiatt feltehető, hogy több mintát 

kiszántottak, amelyek elvesztek. 

Összetétel: 6 öntőminta, legalább nyolc-kilenc tárgy öntésére: balta vagy fokos (24. 

Tábla/3a), tőr vagy lándzsa (24. Tábla/1-2), kés (24. Tábla/3b), tűk (2 db: kereszttaggal 

ellátott kerek fejű tű (24. Tábla/6) és dudoros nyakú tű (24. Tábla/5)), félhold alakú csüngő 

(24. Tábla/4a), ékszer gombok (24. Tábla/4b), rúd vagy poncoló (24. Tábla/5-6). Az 

öntőminták szürkés-sárgás színű mészkőből készültek, helyenként vörös színűek. Apró 

kavicstörmelék soványítja és nagyon sok csillámpalát tartalmaz (24. Tábla). 

Megőrzési hely: Brassói Történeti Múzeum; nincs beleltározva. 

Irodalom: Prox 1939, 225-227, Taf. 25; Prox 1940, 90-92, Taf. 7/84-91; Nestor, 1940, 422; 

Horedt 1941, 94/14; Popescu 1944, 83; Leahu 1966, 11; Prox 1967, 129-131; Hänsel 1968, 

92, 206, 237, 248, Taf. 56/22-27; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 60, Pl. 49/1-5; Petrescu-

Dîmboviţa 1978a, 102/35, Taf. 34B/1-5; Hochstetter 1981, 244, Abb. 4/1, 248-249, 256/8; 

Dumitraşcu 1989, 132/3, 165, Pl. 30/6-8; Boroffka 1994, 47/217; Hansen 1994, 583/171; 

Rustoiu 1995, 73-82; Rustoiu 1996, 82-85; Palincaș 1999, 263-269; Popa 2000, 72, 69, Taf. 

4/13-14; Sava 2002, 184-185; Costea 2004, 71-72, 49, 232, Abb. 28/18-22; Kadar 2007, 

150/104; Dietrich 2010d, 194-196; Soroceanu 2012a, 44-46, Taf. 14.  

Megjegyzések: A lelet közlője (Prox 1939, 227) kihangsúlyozza, hogy az öntőmintákat 

semmiképpen sem lehet a településsel kapcsolatba hozni, mivel a kerámia (Tei kultúra) és a 

leletegyüttes két különböző korszakot képvisel.  

 

KATONA [Cătina], Kolozs megye.  

Lelőhely: A szamosújvári főgimnáziumban.  

Leletkörülmények: ismeretlen. 

Összetétel: 2 kampós markolatú sarló, 1 tokos füles balta (2. Tábla/8-10).  
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Megőrzési hely: Szamosújvári Történelmi Múzeum, 97-98 lsz.  

Irodalom: Mártonfi 1891, 156; Roska 1938, 156/25; Roska 1942a, 118/38; Rusu 1963, 

205/11; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 54, Pl. 30/3-4; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 99/12, Taf. 

23B; Crişan et al. 1992, 93; Hansen 1994, 579/68. 

Megjegyzések: 

 

KERCSED [Stejeriş], Várfalva község, Kolozs megye. 

Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: Br. Splényi Mihály marosgezsei gyűjteményében voltak a tárgyak, aki 

1851előtt találta őket. 

Összetétel: 1 sarló, 2 erdélyi típusú tokos füles balta, 2 karperec. 

Megőrzési hely: mára eltűntek. 

Irodalom: Neigebauer 1851, 197-198/16-18 (Kecsed); Goos 1876a, 30 (Kecsed; „Fokosok“); 

Téglás 1887a, 85/125 (Kercsed); Marţian 1909, 333/301 (Kercsed); Marţian 1920, 12/128; 

Roska 1942a, 120/79 (kijavított lelőhely Kercsedre); Rusu 1963, 206/68; Petrescu-Dîmboviţa 

1977, 151; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 154/308; Crişan et al. 1992, 369/5; Hansen 1994, 

591/372.  

Megjegyzések: Nem szerepel M. Petrescu-Dîmboviţa (1998) karpereces korpuszában; a 

Kolozs megyei repertórium BzD datálja, M. Rusu (1963) keltezését átvéve. Elveszett tárgyak 

lévén, amelyeknek már a dokumentációja sem létezik a pontos keltezés nem valósítható meg, 

azonban a depó nagysága és a tárgytípusok egy BzD keltezést sugallnak. 

 

KERESZTÉNYFALVA [Cristian, Neustadt-Burzenland], Brassó megye.  

Lelőhely: A település területén.  

Leletkörülmények: 1905-ben szántás közben. Két ép példány Wilhelm Paul cementgyáras 

tulajdonába kerül. 1911-ben további példányok látnak napvilágot. 

Összetétel: két csoportban kerülnek elő: 1905-ben: 12 bronz huzallal összekötött sarló, 1911-

ben: 8 sarló (6 példány, amiből 2 kampós eltűnt) (25. Tábla/1-2).  

Megőrzési hely: Brassó Megyei Történelmi Múzeum, 545–548; 3361–3362 lsz.  

Irodalom: Teutsch 1900, 189-202; Teutsch 1903, 397; Marţian 1909, 333/306; Marţian 

1920, 306; Nestor 1933, 138; Roska 1938, 156/27; Roska 1942a, 121/85; Rusu 1963, 205/20; 

Mozsolics 1973, 145; Rusu 1972a, 152/22; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 56-57; Petrescu-

Dîmboviţa 1978a, 100/23, Taf. 27C; Hansen 1994, 581/114; Costea 2004, 68/28; Ailincăi, 

Lazanu 2006, 30/7; Rezi 2009b, 264/2. 
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Megjegyzések: A múzeum régi leltárában egy említés egy 1905-ös leletről szól, amely 12 

dróttal összekötött sarlót tartalmazott, egy másik 1911-ből 8 sarlóval. I. Marțian repertóriuma 

12 sarlót említ, a megyei régészeti repertórium is 12 illetve 6 sarlóról tesz említést. Roska M. 

I. Marţiant idézi, azonban az adatok nem egyeznek. Ma mindössze két kampós markolatú 

sarló azonosítható be a Brassói Múzeum raktárában. 

 

KISREBRA I [Rebrişoara, Klein-Rebern], Beszterce-Naszód megye.  

Lelőhely: A falutól észak-nyugatra, a Gersza patak jobb partjának egyik platóján, a Szamos 

szintjétől 300 m magasságban, egy magas hegy lejtőjén, egy szikla tövében. 

Leletkörülmények: 1876 tavaszán, egy helyi lakós egy tokos füles baltát talál. Utólagos 

kutatások eredményeként, egy a sárga agyagban ásott gödörben további 11 tárgy látott 

napvilágot.  

Összetétel: 1 46 cm hosszú kard (mára elveszett), 1 lándzsahegy (éle csorba), 6 tüskés 

korongos harci csákány (ebből 3 ép és 3 töredékes), 2 erdélyi típusú tokos füles balta, 1 

keretbordás oldalú tokos füles balta, 1 szárnyas balta. Leszámítva a kardot a depó súlya, 4 kg 

(26. Tábla). 

Megőrzési hely: Beszterce-Naszód Megyei Múzeum, 431, 434-435, 437-438, 451- 456 lsz. 

Irodalom: Goos 1876a, 47; Goos 1876b, 474; Tocilescu 1880, 441, 444; Hampel 1886a, 93; 

Hampel 1892, 126; Téglás 1887a, 60/315; Téglás 1892, 406; Marţian 1903, 286; Marţian 

1909, 334/335; Nestor 1933, 129; Roska 1942a, 128/193; Rusu 1963, 206/58; Rusu 1964, 

237-240, Fig. 1; Alexandrescu 1966a, 189/301; Rusu 1966, 37/105; Vulpe 1970, 86/441-445, 

Taf. 31/441-445, 90/491, Taf. 35/491; Mozsolics 1973, 148, Taf. 69/1-11; Marinescu, Dănilă 

1974, 78/25; Vulpe 1975, 74/383; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 67, Pl. 60/6-14; Petrescu-

Dîmboviţa 1978a, 106/63, Taf. 43C; Bader 1991, 170/437; Hansen 1994, 588/305; Marinescu 

2002, 37/38a; David 2004, 78, Liste A/10.  

Megjegyzések: Hampel J. 2 lándzsát említ; Bader T. nem említi a szárnyas baltát, valamint a 

lándzsahegyet is bizonytalannak minősíti; I. Marțian nem említi a konkáv szájú baltát és a 

kardot, azonban felhívja a figyelmet, hogy a helyi lakós egy „felbukkant kék láng” (!) 

nyomán talál rá (Marţian 1903, 286).  

 

KISREBRA II [Rebrişoara, Klein-Rebern], Beszterce-Naszód megye.  

Lelőhely: A falu központjában került elő. 

Leletkörülmények: ismeretlen körülmények között. A volt Marţian gyűjteményből az 

Erdélyi Történelmi Múzeumba került.  
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Összetétel: 4 tüskés korongos csákány (ebből 2 ép és 2 töredékes), 2 nyéltaréjos csákány, 1 

erdélyi típusú tokos füles balta, 4 rovátkás karperec, 1 agyag orsó nehezék (mára elveszett) 

(27. Tábla).  

Megőrzési hely: Erdélyi Történelmi Múzeum, IN 2200-2214 lsz.  

Irodalom: Marţian 1909, 334/335; Marţian 1920, 334; Roska 1942a, 128/193; Rusu 1963, 

206/59; Rusu 1964, 240-242, Fig. 2; Rusu 1966, 37/105; Brunn 1968, 290; Vulpe 1970, 

58/256, 263, Taf. 16/256, Taf. 17/263, 86/446, Taf. 32/446, 90/489-490, Taf. 35/489-490; 

Mozsolics 1973 148, Taf. 70/1-11; Marinescu, Dănilă 1974, 78/25; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 

67, Pl. 61/2-6, 68/8-11; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 105/62, Taf. 43B; Hansen 1994, 588/306; 

Petrescu-Dîmboviţa 1998, 50/364-365, Taf. 37/364-365, 52/398, Taf. 40/398, 66/589, Taf. 

52/589; Marinescu 2002, 37/38b; David 2004, 78, Liste A/10; David 2013, 122/62, 124/82. 

Megjegyzések: I. Marțian repertóriumában összekevert szerkezettel jelenik meg. M. 

Petrescu-Dîmboviţa 1 konkáv szájú tokos füles baltát és 1 agyag karikát (orsónehezéket) is 

említ. Az Erdélyi Történelmi Múzeum gyűjteményében nem sikerült megtalálni a 2200, 

2204-2206, 2210-2213 lsz. tárgyakat (4 csákány és 4 karperec), raktározási helyük 

ismeretlen. G. G. Marinescu (2002, 37) minden pontosítás nélkül említi, hogy a bukaresti 

Román Nemzeti Múzeumba kerültek volna. 

 

KOLOZSKARA [Cara], Kolozs község, Kolozs megye.  

Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: 1906-ban. 

Összetétel: 5 kampós markolatú sarló (ebből 2 ép és 3 töredékes), 3 tokos füles balta (ebből 1 

fül nélküli erdélyi típusú tokos füles balta keleti változata, 1 enyhén megrongált kissé konkáv 

szájú, 1 hiányzik – 1940-ben került ki a múzeumtól) (25. Tábla/3-9).  

Megőrzési hely: Brassó Megyei Történelmi Múzeum, 528-535 lsz.; Szebeni Brukenthal 

Múzeum; Tordai Múzeum. 

Irodalom: Rusu 1963, 205/10; Rusu 1966, 35/24; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 53; Petrescu-

Dîmboviţa 1978a, 99/11, Taf. 23A; Crişan et al. 1992, 77, 1; Hansen 1994, 579/64.  

Megjegyzések: A szebeni múzeumban van egy kampós sarló, amely feltehetőleg a 

leletegyüttes részét alkotta, 1453-A999 lsz. A Kolozs megyei régészeti repertórium hiányosan 

említi az együttest.  

 

KOROND [Corund], Hargita megye.  

Lelőhely: ismeretlen. 
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Leletkörülmények: A lelet találója a tárgyakat Haáz Ferenc egyetemi tanársegéd által jutatta 

el az Erdélyi Történelmi Múzeum gyűjteményébe. Egyéb információk ismeretlenek. 

Összetétel: 2 erdélyi típusú tokos füles balta, 1 tokos kalapács, 2 kampós markolatú sarló 

(ebből 1 töredékes állapotban), 2 sarló penge töredék (28. Tábla).  

Megőrzési hely: Erdélyi Történelmi Múzeum, IV. 6618-6624a lsz.  

Irodalom: Szabó 1942, 78; Rusu 1963, 205/18; Rusu 1966, 35/39; Brunn 1968, 290; 

Mozsolics 1973, 151, Taf. 74/A1-7; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 55; Petrescu-Dîmboviţa 

1978a, 100/20, Taf. 26B; Hansen 1994, 580/105; Maxim 1996, Pl. 4; Gogâltan 2002, 14/15, 

Pl. III/15; Gogâltan 2005, 349/15, Taf. III/15; RepHargita, 89, 9/a. 

Megjegyzések: W. A. von Brunn a HaA1 periódusra keltezi. 

 

LEPPEND [Lepindea], Maros megye.  

Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: ismeretlen. 

Összetétel: 3 kampós markolatú sarló (1 ép és 2 töredékes) (30. Tábla/2-4).  

Megőrzési hely: Erdélyi Történelmi Múzeum, 1305–1307 lsz.  

Irodalom: Roska 1938, 156/31; Roska 1942a, 146/21, 121 kép; Rusu 1963, 206/39; Rusu 

1966, 20/76; Mozsolics 1973, 153; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 62-63, Pl. 51/19-21; Petrescu-

Dîmboviţa 1978a, 103/45, Taf. 36A; Hansen 1994, 584/201; Lazăr 1995, 56/VII.7, Pl. 

LXXIV, B; Rezi 2009b, 265/6. 

Megjegyzések: A megyei repertórium még egy erdélyi típusú tokos füles baltát is megemlít, 

azonban a régi szakirodalomban ez nem szerepel.  

 

MAGYARDÉCSE III [Cireşoaia], „Óriás”, Árpástó község, Beszterce-Naszód megye.  

Lelőhely: ismeretlen. A szakirodalomban bevett „Óriás” dülőnévre egy bibliográfiai utalás 

sincs.  

Leletkörülmények: 1907-ben a MNM 17 karkötőt vásárol meg Floth Ferenc 

gyűjteményéből. 

Összetétel: 17 karkötő (esetleg lábperecek is). 

Megőrzési hely: Magyar Nemzeti Múzeum, 1/1907/75-83, 88-89 lsz.  

Irodalom: Tagányi et al. 1901, 117-118, 13; Orosz 1902, 6; Hampel 1886b, 248/3; Orosz 

1900, 29/62; Marţian 1909, 336/399; Marţian 1920, 399/229; Roska 1942a, 151/28; Petrescu-

Dâmboviţa 1977, 55, Pl. 34/1-10; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 100/18, Taf. 25C; Hansen 

1994, 580/93; Petrescu-Dîmboviţa 1998, 48/311, Taf. 33/311, 49/332, Taf. 34/332, 65/570, 
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Taf. 51/570, 74/720, Taf. 60/720, 80/804, Taf. 66/804, 86/904-904A, Taf. 72/904, 96/1020, 

Taf. 81/1020, 120/1335, Taf. 102/1335, 125/1406, Taf. 105/1406, 189/2405-2405A, Taf. 

164/2405, 192/2437-2438, Taf. 168/2437; Marinescu 2002, 33/15b; Marinescu 2005, 275/16, 

b; Kacsó 2007, 29-32.  

Megjegyzések: Orosz E. az „Óriás” lelőhelyről sarlókat, vésőket, baltákat és csákányokat is 

említ, feltehetően tévesen. A lelet pontos összeállítását és Magyardécsén előkerült három 

depó elválasztását Kacsó K. kísérelte meg: megkérdőjelezi a pontos lelőhelyet, ugyanakkor 

kétségbe vonja, hogy M. Petrescu-Dîmbovița pontosan beazonosította a tárgyakat könyvészet 

és rajz segítségével. Véleménye szerint a szakirodalomban nem létezik sem leírás sem pedig 

rajz a szóban forgó tárgyakról. Még a MNM leltárkönyve sem említi a leletegyüttest. Emiatt a 

leletkörülmények felvázolása szinte lehetetlennek bizonyul. A Floth gyűjteményben szereplő 

21 karperecet és 8 karikát csupán elméleti alapon lehet egy leletként vagy három depóként 

értelmezni.  

 

MAGYARÓ [Aluniş, Haseldorf], Maros megye.  

Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: 1873-ban lát napvilágot, amely Kovács Ferenc halála után (1899) a 

marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium tulajdonába került.  

Összetétel: 4 kampós markolatú sarló (30. Tábla/29).  

Megőrzési hely: Maros Megyei Múzeum, 2755-2757 lsz; Csíki Székely Múzeum, 297 lsz.  

Irodalom: Téglás 1887a, 33/140; Téglás 1888, 70/25; Marţian 1920, 25/415; Roska 1938, 

158/47; Roska 1942a, 154/49, 164/103, 205/6, 269/181; Rusu 1963, 206/44; Rusu 1972a, 

152/36; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 63, Pl. 53/3-6, 153, 156; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 

104/49, 80/3358–3362, 155/326, 157/344; Hansen 1994, 576/9, 585/209, 585/212; Lazăr 

1995, 180/LII.1.c.; Soroceanu 1995a, 53, 182 lábjegyzet/b; Crişan 2002, 229; Rezi 2009b.  

Megjegyzések: csak egy bronzdepó látott napvilágot Magyaró[Aluniş] határában, amely 

négy kampós markolatú sarlóból áll és a volt Kovács Ferenc plébános gyűjteményében volt. 

Rögtön az első említést követő évben a szakirodalomban hiba csúszott be, amelynek 

következtében a lelet megtöbbszöröződött és tévesen került be különböző munkákba. Így a 

többi depót Nyárádmagyaros [Măgherani], Székelymagyaros [Aluniş], Maroslaka [Maioreşti] 

mellőzni kell a tiszta sarlós depók sorából. A tévesen bekerült nyélnyújtványos sarló nem a 

depó része, előkerülési helye ismeretlen.  

 

MAGYARVISTA [Viştea], Magyargorbó község, Kolozs megye.  
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Lelőhely: A Rekitta fele vezető út mellett.  

Leletkörülmények: ismeretlen. 

Összetétel: 1 nyélnyújtványos sarló töredék, 1 tokos füles balta töredék, 1 véső (tömör 

poncoló), 1 kés markolat, 2 karika töredék, lepény töredékek.  

Megőrzési hely: A volt kolozsvári görög-katolikus teológiai gimnázium gyűjteményében.  

Irodalom: Roska 1942a, 155/65; Rusu 1963, 206/80; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 152; 

Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 154/318; Crişan et al. 1992, 426/7; Hansen 1994, 594/445.  

Megjegyzések: Mára már nem beazonosítható. 

 

MAROSGEZSE [Gheja], Maros megye.  

Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: 1881 vagy 1881 előtt. A Marosbogát fele vezető vasút építésekor.  

Összetétel: 1 enyhén ívelt szájú tokos füles balta amelyhez 5 különböző nagyságú és 

vastagságú karikákból és karperecekből álló láncot erősítettek (3 karika és 2 karperec) (30. 

Tábla/1a-b).  

Megőrzési hely: Erdélyi Történelmi Múzeum, P19909 lsz. (143 régi lsz.), v.15740-v15741, 

v.19987 lsz. (1567-1569 régi lsz.). Legifjabb gróf Bethlen Sándor adománya. 1881-ben 

kerülnek a tárgyak a múzeumba.  

Irodalom: Pósta 1903, 20; Pósta 1906, 65; Marţian 1909, 337/430; Roska 1942a, 161/182 

kép; Rusu 1963, 206/27; Popa 1975, 16; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 60, Pl. 47/14; Petrescu-

Dîmboviţa 1978a, 102/32, Taf. 33D; Hansen 1994, 582/157; Lazăr 1995, 175/XLIX.6.b, Pl. 

LXXIV, A; Dietrich 2010b, 37/e, Abb. 8. 

Megjegyzések: Pósta B. „gümős” és 1 sima karikát említ, a tokos baltára viszont nem tesz 

utalást. I. Marțian csupán a bronz karikákat említi. Mára a karikák elvesztek, a múzeum új 

leltárkönyve is csupán 3 karikát említ, amelyből 2 „bibircsos” (rovátkás?) és 1 sima.  

 

MAROSSZENTGYÖRGY [Sîngeorgiu de Mureş], “Bercul Mic”, Maros megye.  

Lelőhely: A lelet a településtől észak-nyugatra körülbelül 2 km távolságra került elő, a Maros 

bal partjának alsó teraszán, az un. Kisberek (Bercul Mic) dülőn. Az akkori “Constructorul” 

termelőszövetkezet terjeszkedése miatt az illető helyen kő és homok kitermelő pontot 

alakítottak ki.  

Leletkörülmények: 1984-ben, a szokásos kavics kitermelés közepette, a munkások a folyó 

közvetlen közelében megtalálták a bronzleletet. A tárgyakat 1,5 m mélységben ásták el, a 

szűz, agyagos talajba. A munkások beismerése alapján a fokosok agyag öntőmintákban 
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voltak elhelyezve, öntési maradvány és salak között, mindez pedig egy agyagedényben volt 

elhelyezve, amely már az őskorban megrongálódott és a megtaláláskor megsemmisült. 

Kezdetben a tárgyakat a munkások maguk között szétosztották. Mihai Grozav a Maros 

Megyei Múzeum alkalmazottja értesülvén a leletről, a helyi polgármester, Ilarie Opriş, 

jelenlétében 1986 őszén elvégezte az első felszíni kutatásokat. Így sikerült Mihai Grozavnak 

két fokost megszereznie és egyet a polgármesternek, azonosítva ugyanakkor a pontos 

lelőhelyet. További kutatások következtében három újabb fokossal bővült a bronzlelet.  

Összetétel: 6 nyéltaréjos harci fokos. A lelet összsúlya 2865 g (31. Tábla).  

Megőrzési hely: Maros Megyei Múzeum, 7166-7171 lsz.  

Irodalom: Lazăr 1986, 3; Lazăr 1987, 41-46, Planşa I-II; Petică 1987, 115; Trohani 1988, 5, 

Nr. 11; Petică 1992, 33-36, Taf. 5-9; Lazăr 1995, 213, F.; Soroceanu 1995a, 72-73; David 

2002, 431-432, 481 (RO 49); Taf. 69,3-4; 111,1-6; Soroceanu 2012a, 86-90, Taf. 26-27; 

David 2013, 121/40-44. 

Megjegyzések: Eredetileg 8-9 fokost véltek megtalálni, azonban csupán három esetében 

lehetünk biztosak. A második terepbejárás és „nyomozás” következtében V. Lazăr, a Maros 

Megyei Múzeum későbbi igazgatójának meggyőződése az volt, hogy csupán hat fokos látott 

napvilágot. M. Petică megmaradt eredeti feltevésénél. 

 

MÁLNÁS [Malnaş], „Kőbánya”, Kovászna megye.  

Lelőhely: A kőbánya mellett. 

Leletkörülmények: ismeretlen. 

Összetétel: 1 lándzsahegy, 6 kampós markolatú sarló, 1 véső töredék, 1 nyélnyújtványos kés, 

7 karperec (ebből 1 ép és 6 töredékes), bronz edény töredékek.  

Megőrzési hely: A Székely Nemzeti Múzeum volt gyűjteményében, azonban az 1944-es 

zalaegerszegi robbanásban megsemmisül. 

Irodalom: Roska 1929, 291/12, Kép 51/1-3; Nestor 1933, 133; Roska 1938, 156/37; Kiss 

1939, 20; Roska 1942a, 170/137, 204 kép; Rusu 1963, 206/42; Brunn 1968, 289; Petrescu-

Dîmboviţa 1977, 149; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 153/292; Hansen 1994, 585/213; 

RepKovászna, 99; Soroceanu 20008, 255-256. 

Megjegyzések: A leletegyüttest érintő bibliográfiában a bronz edény töredékekre vonatkozó 

adatok legtöbbször bizonytalanul fordulnak elő, vagy teljesen hiányoznak. T. Soroceanu a 

romániai bronz edényeket feldolgozó monografikus munkájában, a kronológiai eltérések 

miatt, megkérdőjelezi a lemez töredékek és a BzD jellemző tárgyak egy depóba való 

tartozását. 
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MEZŐCEKED [Valea Largă], Maros megye.  

Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: 1918-as év elején kerül az Erdélyi Történelmi Múzeumba egy nagyobb 

leletegyüttes maradványa. A depó hiányosan került a múzeumba.  

Összetétel: 1 gombos sarló, 16 kampós markolatú sarló (ebből 14 töredékes), 2 erdélyi típusú 

tokos füles balta, 5 bronz rög. Valamennyinek mély haragoszöld patinája van, egy része 

használt, más részén rajta vannak a varratok, van hibásan öntött példány is (32. Tábla). 

Megőrzési hely: Erdélyi Történelmi Múzeum, 1633-1659 lsz.  

Irodalom: Roska 1929, 291/13, Kép 52/1-24; Roska 1938, 156-158/38; Roska 1942a, 

176/177, 209 kép; Rusu 1963, 206/77; Rusu 1964, 247; Rusu 1966, 38/146; Ursachi 1968, 

33; Brunn 1968, 290; Mozsolics 1973, 156 Taf. 75/1-24; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 72; 

Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 108/83, Taf. 51B; Hansen 1994, 593/435; Lazăr 1995, 

270/LXXXIX.1.a, Pl. LXXIV, E.  

Megjegyzések: Roska M. szerint a leletegyüttes hiányosan került a múzeumba, a 

sarlótöredékek a legtöbb esetben hiányoznak. Mozsolics A. tévesen Roska M. rajza alapján 

csupán 16 kampós sarlóra tesz utalást, azonban ez utóbbi megállapítja, hogy 1 példány nem 

fért fel a rajzra. Sajnos a tárgyak mára nem azonosíthatóak be a Kolozsvári Múzeum 

gyűjteményében.  

 

MEZŐSOLYMOS [Stupini], „Vătaştină”, Mezőszentmihály község, Beszterce-Naszód 

megye.  

Lelőhely: A falutól észak-nyugatra. A TSZ. épülettől nyugatra, mindössze 200-250 m 

távolságra található a „Vătaştină” dülő, ahol egy koravaskori települést azonosítottak. 

Leletkörülmények: 1966 októberében, a TSZ. közvetlen közelében, Pop Teodor helyi lakós, 

siló gödör ásása alkalmával, 60 cm-es mélységben talált a tárgyakra. A kidobott földben, de 

ugyanakkor a megásott gödör falában is a kora vaskorra jellemző kerámiatöredékeket sikerült 

beazonosítani, amely arra enged következtetni, hogy a leletegyüttest egy őskori településen 

belül rejtették volna el. Minden pontosabb adat nélkül tudomásunk van arról, hogy a 

tárgyakat egy bizonyos sorrendben ásták el. A tárgyak súly nem haladja meg az 1590 g-ot. 

Összetétel: 2 lándzsahegy, 1 erdélyi típusú tokos füles balta, 2 rombusz metszetű díszített 

karperec, 1 nyílt végű hajkarika, 5 zabla (33. Tábla).  

Megőrzési hely: Beszterce-Naszód Megyei Múzeum, 4101-4106 lsz.  
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Irodalom: Marinescu, Dănilă 1974, 78/32; Dănilă 1975, 225-229, Fig. 1-2; Petrescu-

Dîmboviţa 1977, 69, Pl. 65/2-6; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 107/72, Taf. 47B; Hansen 1994, 

591/374; Petrescu-Dîmboviţa 1998, 121/1364, Taf. 103/1364, 126/1414, Taf. 105/1414; 

Marinescu 2002, 39/48a; Marinescu 2005, 280/48, a.  

Megjegyzések: 

 

MÓCS [Mociu], “Ocoliş”, Kolozs megye.  

Lelőhely: A falutól negyedórányira, észak-kelet irányban; a szántóföldet keletről egy patak 

vágja át és nem messze a partjától kerültek elő a bronz tárgyak. 

Leletkörülmények: 1878. július 16-án kapálás közben találja egy munkás.  

Összetétel: 2 lándzsahegy, 1 gombos sarló (2 részből), 9 kampós markolatú sarló (ebből 1 

töredékes), 4 bronz rög (34. Tábla).  

Megőrzési hely: Erdélyi Történelmi Múzeum, P888-P895, P978, P7599, P19854-P19855, 

P37769 lsz. (53-65 régi lsz.).  

Irodalom: Toth 1878, 326/405-406; Marţian 1909, 339/462; Roska 1938, 158/41; Roska 

1942a, 184/247, 222 kép; Rusu 1963, 206/47; Jacob-Friesen 1967, 373/1609; Brunn 1968, 

289; Mozsolics 1973, 157; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 64, Pl. 56/21-27; Petrescu-Dîmboviţa 

1978a, 104/54, Taf. 40A; Crişan et al. 1992, 280/4; Hansen 1994, 585/234; Soroceanu 1995a, 

68. 

Megjegyzések: A P894, P978 és P37769 lsz. tárgyak már nem azonosíthatóak. A leltárkönyv 

alapján: a P894 lsz. egy „nyeletlen bronzsarló, alsó végén gombbal, 2 darabra törve, 

összeilleszthető”; P978 „a tövén kiszélesedő levél alakú pengéjű átfúrt tokú bronzlándzsa, h: 

32,5 cm, penge h: 21,5 cm, penge sz: 3 cm, a kiszélesedésnél: 4,5 cm; bordája kerek éle egy 

tisztán látható elvékonyítás által úgy alakítva, hogy a középső vastagabb része a körrajzához 

hasonló idomú; a tok átm: 2 cm; az átfúráson kívül még van egy lyuk a tokon”; P37769 egy 

„bronz tömb töredék”. 

 

PÁNCÉLCSEH [Panticeu], “Hosszúalj”, Kolozs megye.  

Lelőhely: A falu határában. 

Leletkörülmények: Dr. Réthy László közbenjárásával Bodor Károly birtokos ajándékából 

kerül a 23 tárgyat számláló lelet a MNM gyűjteményébe 1891-ben (?).  

Összetétel: 2 lándzsahegy (ebből 1 töredékes állapotban), 1 tőr markolat, 2 töredékes tüskés 

korongos harci fokos, 8 sarló (ebből 1 nyélnyújtványos töredékes, 7 gombos, amiből 2 ép és 5 

töredékes), 1 konkáv szájú tokos füles balta, 2 tokos füles balta töredék (ebből 1 erdélyi 
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9.1. Ábra. Az egyetlen mindmáig használatban 

levő kép a depóról (Tagányi et al. 1901 után). 

típusú), 5 karkötő (ebből 2 rovátkás és 1 díszítetlen kerek keresztmetszetű rúdból), 2 

négyszögű keresztmetszetű karperec (amelyből egy töredékes), 1 háromszögű 

keresztmetszetű bronz rög, 2 bronzöntés maradvány (ebből 1 tokos véső öntőcsap), 1 

meghatározatlan rendeltetésű, felében csavart, csillag metszetű, másik felében egyszerű kerek 

metszetű rúdban végződő tárgy (35-38. Tábla).  

Megőrzési hely: Magyar Nemzeti Múzeum, 65/1891, 1-25; Erdélyi Történelmi Múzeum, D 

572 lsz.  

Irodalom: VallKözJel 1892, 276-277; Orosz 1900, 33/82; Tagányi et al. 1901, 128/40; Orosz 

1902, 402, 403 kép; Orosz 1906, 369; Hampel 1891, 448; Hampel 1892, CXLIII tábla; Orosz 

1906, 369; VallKözJel 1892, 276-277; Hampel 1892, 112, CXLIII; Marţian 1909, 342/540; 

Marţian 1920, 496; Andrieşescu 1925, 369-376; Nestor 1933, 131; Nestor 1935, 43; Roska 

1938, 158/48; Roska 1942a, 220-221/18, 264 

kép; Rusu 1963, 206/52; Rusu 1966, 37/93; 

Brunn 1968, 290; Vulpe 1970, 91/501-502, Taf. 

36/501-502; Mozsolics 1973, 167-168; Petrescu- 

Dîmboviţa 1977, 65, Pl. 57, 4-9, pl. 58; 

Petrescu- Dîmboviţa 1978a, 105/57, Taf. 41B; 

Bader 1991, 146/346; Crişan et al. 1992, 304-

305/1; Hansen 1994, 587/273; Petrescu-

Dîmboviţa 1998, 66/584, Taf. 51/584, 80/799, 

Taf. 65/799, 88/934, Taf. 74/934, 124/1396, Taf. 

104/1396, 125/1407, Taf. 105/1407; Kacsó 

2007, 87.  

Megjegyzések: I. Marțian csupán néhány 

tárgyat említ. Bader T. nem tesz utalást a 

bronzkincsre nézve, csupán szórvány leletként 

említ egy kardot, azonban megállapítja, hogy 

Roska M. tévesen minősíti zártnak a 

leletegyüttest. Bibliográfiai utalásai 

megegyeznek a depó általános könyvészetével.  

 

SZÁSZÚJŐS [Fîntînele], „Dâmbul Popii”, Beszterce-Naszód megye.  

Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: 1971-ben, szisztematikus ásatások közben. 
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9.2. Ábra. A Székely Nemzeti Múzeum leltárkönyvének 

1891. május 27-ei bejegyzése. 

Összetétel: 1 öntőminta töredék egy lándzsahegy részére, 1 véső, 1 meghatározatlan 

bronztöredék. 

Megőrzési hely: Erdélyi Történelmi Múzeum.  

Irodalom: Soroceanu 1974, 367; Soroceanu 1982, 374, 21. 

Megjegyzések: Mára már nem beazonosítható. 

 

SZÁSZVERESMART [Rotbav, Rothbach], Földvár község, Brassó megye. 

Lelőhely: a szászveresmarti Wietenberg-Noua településen. A IX/16-os szelvény keleti 

sarkában. 

Leletkörülmények: 2008-as régészeti ásatások alkalmával került felszínre a tárgyak, egy 

Noua rétegben, a hamus felület által meghatározott felszín felett, egymástól 3 cm 

távolságban, vizszintesen elhelyezve, gödör, más eszközök vagy telepnyomok hiányában. 

Összetétel: 1 ciprusi tekercselt nyakú tű, 1 bronz rúd (13. Tábla/18-19). 

Megőrzési hely: ismeretlen. 

Irodalom: Dietrich 2009, 95-103, Tafel I. 

Megjegyzések:  

 

SZÉKELYVÉCKE [Veţca], Maros 

megye.  

Lelőhely: A falu határában, északra. 

Leletkörülmények: 1 m mélységben. 

Összetétel: 4 kampós markolatú sarló 

(ebből 2 ép: a/ 26 x 6,5 cm, b/ 24 x 6,5 

cm és 3 töredék; 2 töredék egy tárgytól).  

Megőrzési hely: Székely Nemzeti 

Múzeum, 27/1891 lsz. 

Irodalom: Roska 1938, 160/66; Roska 

1942a, 271/190; Rusu 1972a, 153/68; 

Petrescu-Dîmboviţa 1977, 152; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 154/316; Lazăr 1995, 

276/XCIII.1.A; Rezi 2009b, 265/14. 

Megjegyzések: Mára a tárgyak nem azonosíthatóak be. A sarlók méreteire vonatkozó adatok 

a Székely Nemzeti Múzeum leltárkönyvének 1891. május 27-ei, 4-es bejegyzése alapján. M. 

Petrescu-Dîmboviţa még 1 kampós markolatú sarlót említ a Szebeni Brukenthal Múzeumban. 

Ezt az adatot a megyei repertórium is átveszi. 
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9.3. Ábra. A vindai kampós sarló Téglás István 

jegyzeteiben. 

 

VADASD [Vădaş], Havad község, Maros megye.  

Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: 1890-ben kerül az Erdélyi Történelmi Múzeum tulajdonába.  

Összetétel: 1 erdélyi típusú tokos füles balta, 1 kampós sarló (töredékes, két darabból) (21. 

Tábla/5-6).  

Megőrzési hely: Erdélyi Történelmi Múzeum, 6834-6836 lsz.  

Irodalom: Hampel 1892, 168; Pósta 1903, 16; Marţian 1909, 348/711; Marţian 1920, 

41/721; Roska 1938, 160/70; Roska 1942a, 295/1, 354 kép; Rusu 1963, 206/79; Rusu 1966, 

38/148; Vulpe 1970, 78/337; Mozsolics 1973, 187; Pepelea 1973, 519; Petrescu-Dîmboviţa 

1977, 72, Pl. 72/5-6; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 108/85, Taf. 52D; Hansen 1994, 593/433; 

Lazăr 1995, 188/LVII.5.b, Pl. LXXIV, F.  

Megjegyzések: Mára a tokos füles balta már nem beazonosítható. 

 

VINDA [Ghinda, Windau], „Fogarasi 

bokrai”, Beszterce-Naszód megye.  

Lelőhely: „Windán felül találtak...”, a 

„Fogarasi bokrai” nevű lelőhelyen. 

Leletkörülmények: 1886-ban. A volt 

Besztercei Evangélikus Gimnázium 

gyűjteményébe került. 

Összetétel: „... 4 bronzsarlót és egy szép 

tokos vésőt. A sarló szép zöld patinás, 3 

darab 20 cm átmérőjű és egy kisebb 15 cm. 

A tokos véső szép patinával. Ép példány füllel s dísz nélkül, 15 cm hosszú, alól 5 cm széles 

az éle”. (Téglás István naplója alapján, 37/204/2) (21. Tábla/4).  

Megőrzési hely: ismeretlen.  

Irodalom: Roska 1938, 160; Roska 1938, 160/74; Roska 1942a, 305/77; Horedt 1948, 289; 

Rusu 1963, 206/29; Rusu 1966, 36/66; Mozsolics 1973, 188; Marinescu, Dănilă 1974, 78/21; 

Petrescu-Dîmboviţa 1977, 148; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 152/289; Hansen 1994, 582-

583/159; Marinescu 1995, 58, Ghinda/a; Marinescu 2002, 35/27; Bajusz 2005, 464-465; 

Marinescu 2005, 277/28.  

Megjegyzések: A tárgyak 1944-ben, a második világháború alatt eltűnnek. 
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HaA jellegű kincsegyüttesek 

 

ALCINA [Alţina, Galt/Alzen], Szeben megye.  

Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: 1886 júliusában, szántás közben, egy agyag edényben, amelyből több 

töredék megmaradt. A cserepek fekete színűek voltak, durván díszítettek. 

Összetétel: 5 sarló (ebből 1 gombos és 4 kampós markolatú típus), 1 téglalap alakú bronz 

lemez töredék (valószínű véső, 7 cm hosszú, 2,6 cm széles), 7 rovátkás karperec (közepükön 

0,6-0,9 cm vastag huzalból), 1 gömb fejű tű töredék (feje 1,2 cm, teljes hosszúsága 6 cm), 1 

spirál görgő töredék (10 cm hosszú, 0,4 cm széles), 1 (lószerszám) gomb (Téglás G. szerint 

pityke), 1 borostyánkő gyöngy (1,8 cm átmérőjű), 1 fekete színű piros pontokkal díszített 

gyöngy (39. Tábla). 

Megőrzési hely: Szebeni Brukenthal Múzeum, 1828-1834, 1836-1854 lsz. 

Irodalom: Müller 1887, 9; Téglás 1887b, 190/196; Téglás 1892, 406; Roska 1942a, 15/15; 

Horedt 1944, 99; Rusu 1963, 207/1; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 81; Petrescu-Dîmboviţa 

1978a, 15/83, 61/1687-1690 ; Hansen 1994, ; Boroffka 2002, 158/10. 

Megjegyzések:  

 

ALSÓBOGÁT [Bogata de Jos], Révkolostor község, Kolozs megye. 

Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: 1876 előtt az Erdélyi Történelmi Múzeum egy bronzdepóból különböző 

tárgyakat szerez meg, Surányi Sándor adományaként; eleinte két rovátkás karperecet és egy 

zablát (1611-1613 lsz.), majd később 10 rovátkás, kerek átmetszetű karperecet (1814-1824 

lsz.); patinájuk megegyezik, azonban két különböző helyre leltározták az eltérő időpontban 

beérkezett tárgyakat. 

Összetétel: 6 rovátkás vagy díszítetlen kerek átmetszetű karperec (ebből 2 töredékes), 4 sima 

kerek átmetszetű lábperec. A lelet zártsága kérdéses (40. Tábla). 

Megőrzési hely: Erdélyi Történelmi Múzeum, P19912, P19867-P19875, P7505 lsz. (1611-

1613, 1814-1824 régi lsz.).  

Irodalom: Goos 1876a, 42; Goos 1876b, 479; Tocilecu 1880, 454; Hampel 1886b, LX/1; 

Hampel 1892, 105 I/II; Hampel 1886a, 51, LI/2; Pulszky 1897, I, LXIII, LXXXI/1; Téglás 

1887a, 59/311; Téglás 1892, 406; Orosz 1900, 31/74; Tagányi et al. 1901, 118/15; Pósta 

1903, 20; Marţian 1909, 341/513; Marţian 1920, 513; Gallus, Horváth 1939, 60; Potratz 

1940, p 1464; Roska 1942a, 207/11; Roska 1944, 43-52, Abb. 1-2; Rusu 1960, 163; Rusu 
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1963, 207/10; Potratz 1966, fig. 55; Rusu 1972a, 482/10, Pl. 16; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 

86, Pl. 123/1-3; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 115/120, Taf. 85-86A; Rusu 1981, 396/13; Rusu, 

Chiţu 1982, 40/13; Bader 1983, 47/41-42, 385/385; Crişan et al. 1992, 59/3; Hansen 1994, 

578/43; Petrescu-Dîmboviţa 1998, 50/356-359, Taf. 36/356-359, 58/418-421, Taf. 42/418-

421, 68/623, Taf. 54/623, 75/743, Taf. 61/743, 81/814-815, Taf. 66/814-815, 125/1405, Taf. 

105/1405, 189/2404, Taf. 164/2404; Kacsó 2007, 83, 96/1. 

Megjegyzések: Pósta B. egy helyen említi az oláhbogáti ép és töredékes karpereceket, illetve 

a zablát. Hasonlóan I. Marțian tévesen egybemossa a két leletet. Roska M. kihangsúlyozza az 

eltérő leltárszámokat, azonban mivel egyazon településről van szó, egy leletnek veszi. M. 

Rusu is egy leletnek minősíti a tárgyakat. Bader T. 2 tekercselt korongot említ Oláhbogátról, 

feltehetőleg paszományos fibulától, ugyanakkor 11 karperecet, 7 nyakéket és 2 tekercselt 

korongot is Felsőbogátról; mindkét lelőhely azonos könyvészettel van feltűntetve, annak 

ellenére, hogy a második leletet megkérdőjelezi. Kacsó K. két leletegyüttest különböztet meg: 

a/ 5 díszített karperecet, 1 nyílt végű rombikus metszetű karperecet és 1 lábperecet, b/ 2 nyílt 

végű díszített karperec, 1 zabla töredék. A megyei repertórium Roska M. felosztását betartva 

két bronzleletet különböztet meg, tévesen Felsőbogátot említve. Az Erdélyi Történelmi 

Múzeum új leltárkönyvéből hiányzik az 1611 és 1612 régi lsz. új megfelelője, amelyek a 

Bukaresti Nemzeti Múzeumba kerültek. Ugyanakkor ismeretlen okok miatt már nem 

azonosíthatóak a P19868, P19871, P19873, P19874-P19875 lsz. tárgyak. Raktározási helyük 

ismeretlen.  

 

APAÚJFALU [Nou Săsesc, Sächsisch-Neudorf], „Templom erdeje”, Laslea község, Szeben 

megye.  

Lelőhely: Templomerdő. 

Leletkörülmények: 1856-ban. 1858-ban ugyanazon a helyen a bronzlepénynek a másik fele 

került felszínre, míg 1861-ben az ugyanott átfolyó patakban egy háromfele ágazó bronz 

henger látott napvilágot (?). A lelet nagy része mellett szürkés agyagedény töredékei is 

előkerültek. Az egész lelet súlya 9,626 kg. 

Összetétel: 2 sarló töredék (ebből 1 tárgy két összeillő darabból áll, valószínűleg kampós 

típus, 1 meghatározatlan típus), 8 tokos füles balta (ebből 2 ép és 6 töredékes; 4 sima felületű, 

4 bordás kiképzésű), 1 függőlegesen bordázott tokos kalapács, 1 négyélű karika, 1 bronz rög 

töredék két darabja, 1 négyszögű bronzlemez (Téglásnál és Roskánál hárombordás 

lemeztöredék, Petrescu-Dîmbovițanál lapos balta), 1 ismeretlen rendeltetésű tárgy, 

valószínűleg fújtató (41. Tábla).  
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Megőrzési hely: eleinte a Segesvári Evangélikus Gimnázium gyűjteménye, később a tárgyak 

a Segesvári Múzeumba, 1828-1834, 1836-1854 lsz. alá kerültek. 

Irodalom: Müller 1858, 343, 379-381, 445; Goos 1876a, 41; Hampel 1886b, 55; Hampel 

1892, 137-138; Téglás 1887b, 194-195/231; Téglás 1892, 406; Marţian 1909, Nr. 639; 

Marţian 1920, Nr. 710; Pârvan 1926, 410, 8 lábjegyzet; Roska 1942a, 261/94; Rusu 1963, 

209/24; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 132; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 143, Taf. 237/A; 

Dumitraşcu, Crişan 1989, 25/c12; Wanzek 1992, 268/18; Medeleţ 1995, 235; Gogâltan 2002, 

18/31, Pl. VI/31; Gogâltan 2005, 354/31. 

Megjegyzések: Téglás G. mindössze 10 rongált vésőt említ (valószínűleg a tokos baltákra 

hivatkozva), illetve 1 tőr darabot, 1 üstfül gyűrűt. A 3 sarló töredéket nem említi. Hampel J. 

(1892) mindössze 8 tokos baltát és 1 sarlót említ. Roska M. (1942) már említ 1 

sarlótöredéket, de viszont csak 9 tokos baltát (3 konkáv szájút (ebből 1 töredékes), egy bordás 

díszítésűt, 5 töredéket). M. Petrescu-Dîmbovița (1977), M. Rusuhoz hasonlóan, a 

kincsegyüttesen belül két tárgycsoportot különít el (egy HaA1 és egy HaB1), ennek ellenére 

nem osztja fel az együttest és a HaA1 keltezést javasolja. Ő az egyedüli, viszont aki 15 tokos 

baltát említ, a korábbi szakirodalom, amint olvasható nem jelez 10 baltánál többet. 

 

BÁNYABÜKK II [Vâlcele, Buchgrub], Felek község, Kolozs megye.  

Lelőhely: A falu keleti határában, a Kolozsvár fele vezető műúttól 300 m-re délre.  

Leletkörülmények: 1978. augusztus 5-én, földrendezési munkálatok alkalmával, 0,50 m 

mélységben; G. Sidorov, Sidorov, S. Hrihorov és Lichianov megtalálók a bronz tárgyakat és 

az edény töredékeket gondosan összegyűjtötték és N. Vlassa régésznek, az Erdélyi 

Történelmi Múzeum munkatársának adták át. A lelőhelyen folytatott megtalálást követő 

ásatások nem mutattak ki késő bronzkori település nyomokat.  

Összetétel: 1 kard vagy hosszabb tőr töredék, 2 lándzsahegy töredék, 5 nyélnyújtványos sarló 

(ebből 3 töredékes állapotban), 8 gombos sarló (ebből 2 töredékes), 8 sarló töredék, 8 tokos 

füles balta (ebből 1 ép erdélyi típusú, 7 töredékes amiből három tipológiailag alig 

besorolható), 1 kés markolat töredék, 1 borotva markolat gyűrűs vége, 6 karperec (ebből 1 

sima, 5 rovátkás), 1 bordázott nyakú, bitronkonikus fejű tű töredéke, 2 huzalból kialakított 

tekercs töredék, 1 öv lemez töredék, 1 levél alakú fibula töredék, 1 kis méretű bronz edény, 1 

egyenes, trapéz átmetszetű bronz rúd töredék, 1 kisebb és 1 nagyobb méretű hajlított bronz 

rúd töredék, 3 bronz lepény töredék; 1 agyag edény (42-46. Tábla).  

Megőrzési hely: Erdélyi Történelmi Múzeum, P 67797-67849 lsz.  
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Irodalom: Rusu 1981, 396/98; Soroceanu 1981, 249-261, Abb. 1-4; Soroceanu 1982, 376/58; 

Rusu, Chiţu 1982, 40/98; Bader 1983, 36/21; Crişan et al. 1992, 429/2; Hansen 1994, 593-

594/441; Boroffka 1997, 574/20, Abb. 2/6; Petrescu-Dîmboviţa 1998, 21, 51, 59, Taf. 4/51, 

59, 47, 304, Taf. 32, 304/50, 348, Taf. 36/348, 69/640, Taf. 55/640, 70/649, Taf. 56/649, 

91/970, Taf. 77/970, 93/990, Taf. 79/990; Soroceanu 2008, 39/4, Taf. 1/4.  

Megjegyzések:  

 

CEGŐTELKE [Ţigău, Zagendorf], “La Dâmburi”, Beszterce-Naszód megye. 

Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: 1975 tavaszán Toader Herinean lakós, a traktorral végzett friss 

szántásban megbolygatott leletegyüttest észlelt. Utólagos ellenőrzésnek köszönhetően 

megállapítható, hogy a lelet kb. 20-30 cm mélyen feküdt, egy késő bronzkori, Noua 

településen belül. Az ellenőrző ásatás alkalmával nagy mennyiségű kerámiatöredéket és 

újabb tárgyakat is sikerült beazonosítani; a kerámia zöme egy földbe mélyített kunyhóból 

származik, amely a 70 cm-es mélységet érte el, azonban nem sikerült közvetlen kapcsolatot 

kimutatni a kunyhó és a bronz leletegyüttes között. 

Összetétel: 2 tüskés korongos csákány penge töredéke, 28 gombos sarló (ebből 11 ép és 17 

töredékes), 1 kampós sarló töredék, 6 tipológiailag meghatározatlan sarló töredék, 2 tokos 

füles balta töredék, 1 karperec töredék, 1 gömb fejű, dudoros nyakú tű töredék, 1 csüngő, 1 

kerek átmetszetű rúd, 3 kis bronz rög, 1 öntési maradvány, 2 meghatározatlan tárgy (47-49. 

Tábla).  

Megőrzési hely: Beszterce-Naszód Megyei Múzeum, 6128-6137, 6504-6542 lsz.  

Irodalom: Marinescu 1979b, 39, Fig. XVII-XIX; Soroceanu 1982, 376/53; Marinescu 1993, 

7/27, Pl. XVI; Hansen 1994, 591/390; Marinescu 2002, 40/54; Marinescu 2003, 175; 

Marinescu 2005, 280/54.  

Megjegyzések: 

 

DIPSE [Dipşa, Dürrbach], “La Buturugi”, Galaţii Bistriţei község, Beszterce-Naszód megye.  

Lelőhely: 1911-ben, a falutól dél-nyugatra, 300 m-re a vasút vonaltól és 600 m-re a Dipse 

patak völgyétől.  

Leletkörülmények: Hiányoznak ismereteink a leletkörülményeket illetően. Egy gödörbe 

voltak elhelyezve a bronzok. A tárgyak legtöbb részét Michal Kirtsch vásárolja meg a 

Szebeni Brukenthal Múzeumnak 100 koronáért.  
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Összetétel: 11 kampós sarló (ebből 3 ép és 8 töredékes), 45 töredékes nyélnyújtványos sarló, 

11 gombos sarló (ebből 3 ép, 8 töredékes), 71 tipológiailag meghatározatlan sarló penge 

töredék, 6 erdélyi típusú tokos füles balta (ebből 1 töredékes), 6 konkáv szájú tokos füles 

balta (ebből 3 ép és 3 töredékes), 26 tokos füles balta (ebből 2 ép és 24 töredékes), 6 tokos 

kalapács, 1 korongos csákány töredék, 1 nyéllyukas fokos töredék, 1 két karú fokos töredék, 

4 szárnyas balta töredék, 8 kard töredék (ebből 7 penge és 1 nyélnyújtvány töredék), 10 tőr 

penge töredék, 7 lándzsahegy töredék, 16 fűrész penge töredék, 9 kés töredék, 1 poncolótű, 1 

egyszerű véső, 1 töredékes tokos véső, 3 fibula töredék, 2 tű (ebből 1 ép és 1 töredékes), 23 

karperec, 4 nyakék töredék, 4 karika (3 ép és 1 töredékes), 6 csüngő (ebből 2 ép és 4 

töredékes), 2 kúp alakú gomb, 3 bronz öv lemez töredék, 36 bronz edény lemez töredék, 4 

ismeretlen rendeltetésű tárgy, 2 kúp alakú töredék, 3 négyszögű átmetszetű hajlított bronzrúd, 

4 bronzrúd, 7 öntési maradvány, 264 töredékes bronzrög. Összesen 97, 77 kg bronz (50-64. 

Tábla).  

Megőrzési hely: Szebeni Brukenthal Múzeum, A 1720-1748, A 2280-2545, A 2546-2657, A 

2901, A 3726 lsz., Bécsi Természettudományi Múzeum, 47870-47876 lsz.  

Irodalom: Horedt 1944, 95; Rusu 1963, 207/25; Alexandrescu 1966a, 179/125-132, Pl. 

XV/5-12; Rusu 1966, 36/53; Brunn 1968, 290; Vulpe 1970, 51, Taf. 14/217, 90, Taf. 35/486; 

Rusu 1972a, 495-496, 27, Pl. 41-45; Marinescu, Dănilă 1974, 78, 17, Pl. 3/6-7, 4/1-5, 8-9, 

12-13; Vulpe 1975, 76, Taf. 43/438, 46/465-467; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 92-93, Pl. 137/5-

13, Pl. 138-140; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 118/134, Taf. 93B-98A; Bader 1979, 47-48, Taf. 

8/43-45; Rusu 1981, 396/36; Rusu, Chiţu 1982, 40/36; Bader 1983, 47-48, 43-45; Mozsolics 

1985, 18-19, 23, 34, 42, 59; Bader 1991, 75-76/58-59, 90/169, 91/185, 95/205, 164/386-387; 

Kacsó 1994a; Petrescu-Dîmboviţa 1998, 61/456, Taf. 46/456, 65/573, Taf. 51/573, 76/769, 

Taf. 63/769, 78/787, Taf. 64/787, 82/850, Taf. 68/850, 95/1017, Taf. 81/1017, 107/1200, Taf. 

93/1200, 120/1334, Taf. 102/1334, 123/1380, Taf. 104/1380, 127/1425, Taf. 106/1425, 

141/1594, Taf. 118/1594, 149/1728, Taf. 126/1728, 177/2121-2125, Taf. 154/2121-2125, 

184/2275, Taf. 159/2275, 186/2366, Taf. 162/2366; Gogâltan 2002, 14-16/16-21, Pl. III/16, 

Pl. IV/17-21; Marinescu 2002, 33-34/21a; David 2004, 78, Liste A/6; Gogâltan 2005, 349-

352, 16-21, Taf. III, 16, Taf. IV, 17-21; Marinescu 2005, 276/nr. 22; Ciugudean et al. 2006a; 

Soroceanu 2008, 116/66-67, Taf. 15/66-67, 194, 137, 137 A.a.-i., Taf. 50/137, 137a-137i.  

Megjegyzések: Bader T. Csupán 7 kard töredéket említ a 2006-os monográfiával szemben, 

amely 8 kard töredéket tüntet fel.  

 

HOMORÓDALMÁS I [Mereşti], “Orbán Balázs barlang”, Hargita megye.  
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9.4. Ábra. A helyszínen készített tereprajz. (Emödi 2006 után) 

Lelőhely: A 90-es évek elején, a Vargyas patak völgyében, barlangi kutatások alkalmával.  

Leletkörülmények: A bejárati 

terem keleti felében, a külső 

fénytől még eléggé 

megvilágított ponton, a felszíni 

kavicsrétegbe mélyített kis 

gödörbe feküdtek a bronzlelet, 

amelynek felső tárgyai alig 

voltak 8-10 cm-re a felszíntől.  

Összetétel: 2 kampós 

markolatú sarló, 4 

nyélnyújtványos sarló, 3 

erdélyi típusú tokos füles 

balta, 1 bronz tokos véső, 8 karkötő (ebből 2 zárt), 1 vésett díszítésű tű, 1 karvédő lemez 

töredék, 37 sárgaréz lemez kúp, 2 bronz rög (65-68. Tábla).  

Megőrzési hely: Emődi János magán gyűjteménye, I/1 – 60 lsz.  

Irodalom: Emődi 2006, 31-32, ábra 3-6, 8-10.  

Megjegyzések: 

 

HOMORÓDALMÁS II [Mereşti], “Orbán Balázs barlang”, Hargita megye.  

Lelőhely: A 90-es évek elején, az első lelet mellett, 1 méter távolságra.  

Leletkörülmények: A felszíni kavicsrétegben, a felszíntől néhány cm-re, egy második, 

kisebb leletegyüttes.  

Összetétel: 8 egymásra helyezett láb és karperec (ebből 5 karperec, amiből 4 rovátkás és 1 

sima; 3 sima lábperec) (69. Tábla).  

Megőrzési hely: Emődi János magán gyűjteménye, I/1 – 60 lsz.  

Irodalom: Emődi 2006, 32, ábra 7, 11.  

Megjegyzések: 

 

KEMÉNYNAGYSZŐLLŐS [Seleuş, Grossalisch], “Nader utca”, Dános község, Maros 

megye.  

Lelőhely: Nader utca. 

Leletkörülmények: Egy 5,775 kg súlyú depó, amely 1864-ben került elő, pince ásása 

alkalmával. A tárgyak egy csoportban voltak elhelyezve.  
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Összetétel: 1 kard penge töredéke, 5 sarló (ebből 1 gombos sarló és 4 sarló töredék), 3 

konkáv szájú tokos füles balta (ebből 1 töredékes), 7 tokos füles balta töredék (ebből 3 

bordázott díszítéssel), 1 tokos-kalapács töredék, 1 ép fűrész penge, 17 bronz rög töredék, 1 

meghatározatlan korong töredék (70-71. Tábla).  

Megőrzési hely: Segesvári Történelmi Múzeum, 2446, 2451, 2456, 2457, 2461, 2562, 2504, 

2514, 2515, 2517, 2520, 2521, 2529, 3341, 3342, 3344 lsz.; a volt segesvári Német 

Gimnázium gyűjteményéből, A. Menning jegyző ajándékozta a múzeumnak. 

Irodalom: Goos 1876a, 9; Goos 1877, 60; Tocilescu 1880, 464; Téglás 1887a, 48/237; 

Hampel 1886a, 50-51; Hampel 1892, 100-101; Marţian 1909, 340/495; Marţian 1920, 495; 

Roska 1942a, 120/75; Rusu 1963, 207/53; Alexandrescu 1966a, 187/276, Taf. XXIII/9; Rusu 

1972a, 571/115, Pl. 258; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 68, Pl. 63/8-17; Petrescu-Dîmboviţa 

1978a, 106/67, Taf 45B; Rusu 1981, 396/79; Rusu, Chiţu 1982, 40/79; Medeleţ 1987, 5; 

Dumitraşcu, Crişan 1989, 25; Bader 1991, 90/176; Wanzek 1992, 167; Hansen 1994, 

589/338; Lazăr 1995, 116/XXVIII.3.A.a, Pl. LXXIV/D; Medeleţ 1995, 234; Gogâltan 2002, 

20/38, Pl. VII/38; Gogâltan 2005, 356/38, Taf. VII/38;  

Megjegyzések: Hampel J. mindössze 25 tárgyat említ: a fűrész pengét nem tünteti fel, a 

bronzrögökből is mindössze 6 darabot és további 2 meghatározatlan jellegű tárgyat. A kard, a 

tokos balták, a sarlók és a tokos kalapács száma talál a későbbi feljegyzésekkel. I. Marțian 

pontatlanul tokos füles baltákat, sarlókat, kardot és bronz töredékeket említ. M. Rusunál a 

bizonytalan depóknál szerepel. A múzeum leltárkönyvében a leletet nem egységesen vezették 

fel, Keménynagyszöllős lelőhelyről több tárgy is származhat, amely nem a depó részét 

képezi. Az 1958-as államosításkor kerültek át a tárgyak a Segesvári Történelmi Múzeum 

gyűjteményében, azonban a szállítás közben több tárgy elveszett (töredékes tokos balta, 9 

cm2499 lsz., kétélű tőr, 24 cm-2518 lsz., töredékes tokos balta, 5,7 cm-2530 lsz., töredékes 

sarló, 4,6 x 2,7 cm-2553 lsz., töredékes sarló, 6,6 cm-3343 lsz., mind Keményngyszőllős 

lelőhellyel). Összesen 16 tárgyat sikerült azonosítani a múzeum gyűjteményében, 3 tárgy 

depóhoz való tartózása kérdéses (3341, 3342, 3344 lsz.). G. Baltag múzeumi alkalmazott 

szerint, illetve a helyiek elmondása alapján a Náder utca valójában nem is létezett, a depó 

pontos lelőhelye ismeretlen. 

 

KISKAJÁN [Căianu Mic], „Turcele”, Beszterce-Naszód megye.  

Lelőhely: Az említett dűlőről több bronz származik, amelyek egy szétszóródott depólelet 

részei lehettek.  
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Leletkörülmények: A megtalálók a helyi iskola gyűjteményének adományozzák, később 

kerül a besztercei múzeumba; a tárgyakat szétszórva találták az említett dűlő több pontjában, 

emiatt a depó zártsága kérdéses. 

Összetétel: 2 töredékes tüskés korongos csákány, 1 konkáv szájú tokos füles balta (zöldes 

fehéres patina, rossz megtartású), amelynek mindkét oldalán bordadísz található, 3 rovátkás 

elvékonyodó karperec. A lelet zártsága kérdéses (89. Tábla/6-11).  

Megőrzési hely: Beszterce-Naszód Megyei Múzeum.  

Irodalom: Tagányi et al. 1901, 116, 6; Marţian 1909, 334/333; Roska 1942a, 127/167; 

Marinescu, Retegan 1974, 444-447, Pl. I/2-4, 6-7, Pl. II/2; Marinescu 1980, 37-38, Taf. IX/1; 

Soroceanu 1982, 373/10; Petrescu-Dîmboviţa 1998, 46/274, Taf. 30/274, 48/310, Taf. 

33/310, 52/396, Taf. 39/396; Marinescu 1995, 54, Căianu Mic/b; Marinescu 2002, 31/11b, 

Căianu Mic/b; Marinescu 2005, 274/12/b.  

Megjegyzések: I. Marțian csupán 1 fokost tüntet fel. A „Turcele” dűlőn előkerült karperecek 

nagy valószínűséggel egy leletegyüttes részét alkották, amelynek pontos összetétele 

mindmáig tisztázatlan. Mindössze G. Marinescu (1980 és 2005) említi a konkáv szájú tokos 

baltát, ugyanarról a lelőhelyről. Ha valójában egyidejűek a tárgyak, akkor a tokos baltát is a 

depó részeként kell értelmezni, hiszen hasonló körülmények között látott napvilágot. Nagy 

valószínűséggel a 2 tüskés korongos csákány, a tokos balta és a 3 karperec egy depót 

alkottak, mivel az összes tárgyat egyazon megtaláló adományozza a helyi iskola 

gyűjteményének, ugyanakkor a tárgyak egy lelőhelyről kerültek elő. Egy negyedik karperec 

egy helyi lakós tulajdonába maradt, amely mára elveszett.  

 

KOLOZSGYULA [Giula], Kolozsborsa község, Kolozs megye.  

Lelőhely: A falu határában. 

Leletkörülmények: 1879-ben került felszínre. Egy agyagedényben voltak elhelyezve. A 

tárgyaknak egy részét és 1 kerámiatöredéket Meskó Miklós ajándékozta az Erdélyi Múzeum 

Érem és Régiségtárának, másik része a kolozsvári Unitárius Kollégium gyűjteményébe 

került, ahonnan csere útján az Erdélyi Történelmi Múzeum szerzi meg. 

Összetétel: 129 öntött áttört szív alakú csüngő, 133 spirálgörgő, 1 díszített öv 9 töredéke, 1 

díszítetlen bronz öv több töredéke. Valószínű, hogy több tárgy mára elveszett (72. Tába). 

Megőrzési hely: Erdélyi Történelmi Múzeum, 638-903 lsz.  
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9.5. Ábra. A kolozsgyulai kincslelet (részlet). 

Irodalom: Téglás 1887c, 300; Pósta 1903, 19; 

Marţian 1920, 347; Hampel 1892, 49, II; 

Marţian 1909, 334/347; Roska 1932a, 542; 

Roska 1942a, 131-132/226; Roska 1943, 127-

131, Abb. 1-2; Rusu 1960, 171; Rusu 1963, 

207/29; Brunn 1968, 291; Rusu 1972a, 503/32, 

Pl. 223; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 95, Pl. 

147/1-7; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 120/140, 

Taf. 102B-103A; Rusu 1981, 396/44; Rusu, 

Chiţu 1982, 40/44; Crişan et al. 1992, 226; 

Hansen 1994, 583/163; Kacsó 1995, 115, Liste 

4/22.  

Megjegyzések: A két bronzövön elvégzett 

fémvizsgálat kimutatta, hogy a díszített példány 

94,85 % Cu és 15 % Sn, míg a díszítetlen 

példány 84,44 % Cu és 15,56 % Sn 

tartalmazott. 

 

KÜKÜLLŐVÁR [Cetatea de Baltă, Kokelburg], „Sub Coastă”, Fehér megye. 

Lelőhely: Küküllővár határában, körülbelül 3,5 km-re a községtől, dél-kelet irányban. A 

lelőhelytől nem messze, 100-150 m-re egy kora vaskori település található.  

Leletkörülmények: 1964 júniusában, földművesek találják meg, akiktől Dascăl Nicolaie, 

akkoriban a Néptanácsnál könyvelő, szerzi meg a tárgyakat és a dicsőszentmártoni 

múzeumnak adományozza.  

Összetétel: 4 sarló ( ebből 3 gombos sarló (1 ép és 2 töredékes) és 1 keleti típusú ép sarló), 3 

tokos füles balta (ebből 2 ép, 1 töredékes), 1 tokos véső, 2 karperec (ebből 1 ép, 1 töredékes), 

1 töredékes karika, 3 bronz rúd töredék, 1 kis bronz lepény, 1 bronz rög, 3 halász horog 

(ebből 2 ép, 1 töredékes), 1 pityke (73-75. Tábla).  

Megőrzési hely: Dicsőszentmártoni Városi Múzeum, 246-249, 250-255, 257-260, 263, 266, 

268-271, lsz. 

Irodalom: Pepelea 1973, 517-521, Fig. 1; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 88, Pl. 127/5-17; Rusu, 

Chiţu 1982, 40/22; Petrescu-Dîmbovița 1998, 64/561A, Taf. 50/561A, 119/1324, Taf. 

101/1324, 148/1720, Taf. 125/1720; Moga, Ciugudean 1995, 70/36, 3; Rezi 2009a, 45-63, 

Plate 1-5. 
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Megjegyzések:  

 

MAKFALVA [Ghindari], Maros megye. 

Lelőhely: A falu határában. 

Leletkörülmények: Véletlenszerűen talált rá néhány gyerek, a Kis Küküllő medrében. A 

megtalálók egymás között szétosztogatták a tárgyakat.  

Összetétel: 1 párhuzamos bordákkal díszített tokos füles balta. A többi tárgy ismeretlen (192. 

Tábla/9). 

Megőrzési hely: Kolumbán Árpád magán gyűjteménye.  

Irodalom: Rezi 2012, 34/4, Plate 1/4. 

Megjegyzések: 

 

MAROSBOGÁT [Bogata de Mureş], Maros megye.  

Lelőhely: A falu határában, ismeretlen lelőhelyről.  

Leletkörülmények: 1871 előtt, a vasút építés alkalmával került elő. 

Összetétel: 1 kard penge töredék, 1 töredékes lándzsahegy, 19 nyélnyújtványos sarló töredék, 

5 tokos füles balta (ebből 4 töredékes), 2 töredékes karperec (ebből 1 rovátkás), 1 csavart 

sodronyból készült karika, 1 félköríves metszetű bronz rúd. A lelet zártsága kérdéses (76-78. 

Tábla).  

Megőrzési hely: Erdélyi Történelmi Múzeum, 175, 207-218, 223-239 lsz. (Br. Gamera 

Gusztáv és S. Kecskeméti ajándékozza a tárgyakat az Erdélyi Múzeum Érem és 

Régiségtárának.) 

Irodalom: Orbán 1871, 56; Goos 1876a, 15; Tocilescu 1880, 437/444; Hampel 1886b, 83; 

Hampel 1892, 88; Téglás 1887a, 86/129; Pósta 1903, 16; Marţian 1909, 337/426; Roska 

1942a, 157/84; Rusu 1963, 207/9; Rusu 1966, 35/17; Alexandrescu 1966a, 186/257, Taf. 

23/7; Brunn 1968, 290; Rusu 1972a, 483/11, Pl. 14/17-18; Mozsolics 1973, 156; Petrescu-

Dîmboviţa 1977, 85, Pl. 121/1-15, Pl. 122/1-15; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 115/119, Taf. 

84C-85A; Rusu 1981, 396/14; Rusu, Chiţu 1982, 40/14; Bader 1991, 94/199; Lazăr 1992, 

11/a; Hansen 1994, 578/42; Lazăr 1995, 81/XV.1.A.a, Pl. LXXV/H.a-b; Petrescu-Dîmboviţa 

1998, 65/571, Taf. 51/571, 153/1815, Taf. 133/1815. 

Megjegyzések: A lelet zártsága kérdéses. C. Goos egy fűrész pengét is említ. Tocilescu G., 

Pósta B. és I. Marțian utalása pontatlan. M. Rusu tévesen csupán 17 sarló töredéket jegyez 

fel. Mára mindössze 27 tárgy azonosítható be: a lándzsahegy, elveszett. 
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MAROSFELFALU [Suseni, Prenzdorf], Maros megye.  

Lelőhely: Egy téglavetőben, a falutól délre, a falu bejáratától jobbra, a Maros partja fölött 

emelkedő terasz szélén. 

Leletkörülmények: 1924 tavaszán, agyagkitermelés közben, egy nagy agyagedényben, 

amelynek darabjai a lelet megszerzésekor elvesztek. Az 1925-re tervezett ellenőrző ásatások 

adatai mára ismeretlenek. 

Összetétel: 6 kard töredék (ebből 1 elveszett, amelyek páronként 3 különböző típushoz 

tartoznak), 8 lándzsahegy (ebből 6 ép és 2 töredékes), 14 sarló (ebből 1 gombos sarló ép, 13 

nyélnyújtványos (ebből 11 töredékes)), 10 tokos füles balta (ebből 3 erdélyi típusú, 1 konkáv 

szájú, 2 ívelt bordákkal díszített, 1 hullámos bordákkal díszített, 2 a peremen párhuzamosan 

és vízszintesen végigfutó bordákkal, 1 töredékes tipológiailag meghatározatlan; a tízből 5 

töredékes), 4 nyélnyújtványos kés (ebből 1 ép, 3 töredékes két-két darabból), 26 karperec 

(ebből 9 ép és 17 töredékes; valamint ebből 10 lapos, 7 bordázott, 1 masszív rovátkás, 7 

kerek átmetszetű és 1 négyzetes metszetű rúdból készült), 1 korongos fejű tű, 1 gomb, 8 

bronz öv maradvány (amelyből 6 darab három összeillő, nagyobb darabot alkot, tehát 

összesen 11 külön töredéket számlálhatunk), 1 ép gazdagon poncolással díszített 

paszományos fibula, 1 két tekercses fibula (töredékes), 5 fibula tekercs töredék, 6 fibula huzal 

töredék, 1 bronz edény fül, 1 bronz rög, 1 bronz lemezből kialakított hengeres csövecske, 2 

meghatározatlan tárgy, 1 15 cm hosszú arany sodrony töredék (mára elveszett) (79-88. 

Tábla). Ezeken kívül T. Soroceanu a stockholmi Történelmi Múzeum gyűjteményéből említ 

még 1 konkáv szájú tokos baltát, 1 bordázott lándzsahegyet és 1 rovátkás karperecet, amelyek 

nagy valószínűséggel a kincslelethez tartoztak. 

Megőrzési hely: Maros Megyei Múzeum, 2638/149 lsz., 2638/201 lsz.; Csíki Székely 

Múzeum, 290, 294, 295, 299, 2176 lsz.; stockholmi Történelmi Múzeum, 26995 lsz.  

Irodalom: Filimon 1924, 343; Pârvan 1924, 359-363; Pârvan 1926, 378, 395, 400, 404-407, 

409, 431, 435-437, 440; Childe 1929, 390; Roska 1929, 290/10; Roska 1932a, 542-545; 

Nestor 1933, 127-128; Äberg 1935, 44, 57, 100; Nestor 1935, 265; Äberg 1936, Taf. XIV/17; 

Andrieşescu 1938, 4; Merhart 1942, 3; Roska 1939, 21; Roska 1942a, 160-161/90; Müller-

Karpe 1959, 103; Rusu 1963, 208/59; Rusu 1966, 37/125; Alexander 1965, 13; Gimbutas 

1965, 123, 131, 247, 299, 328; Alexandrescu 1966a, 179/123, Taf. II/8; Jacob-Friesen 1967, 

373, 1611; Brunn 1968, 291; Hänsel 1968, 112; Rusu 1972a, 526/66; Dumitrescu 1974, 389, 

Fig. 428/1; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 107-108, Pl. 188-191, 192/1-16; Petrescu-Dîmboviţa 

1978a, 127/175, Taf. 135C-138; Zrinyi 1979, 643; Müller-Karpe 1980, 802, Taf. 374A; Rusu 

1981, 396/88; Rusu, Chiţu 1982, 40/88; Bader 1983, 53-54/72, 57/94-95, 122/425-426; Bader 
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1991, 74-75/54, 78/86-87, 78/100; Lazăr 1992, 11/a; Crişan 1993, 244/a-b, d-f, Pl. 7/3, 5-7, 9; 

Hansen 1994, 591/383; Lazăr 1995, 247/LXXXII.1.A.a, Pl. LXXV/J, a-e; Vulpe, Căpitanu 

1995, 240; Soroceanu 1997, 389-402, Abb. 2/1-3, Abb. 3/1-3; Petrescu-Dîmboviţa 1998, 

63/497, Taf. 48/497, 64/536, Taf. 49/536, 64/562, Taf. 50/562, 66/583, Taf. 51/583, 67/603, 

607, Taf. 53/603, 607, 88/935, Taf. 74/935, 122/1369, Taf. 104/1369, 126/1418, Taf. 

106/1418, 147/1695, Taf. 122/1495, 148/1702, Taf. 123/1702, 164/1942, Taf. 144/1942, 

180/2210-2213, 2226-2227, Taf. 156/2211-2213, 2226-227, 182/2257, Taf. 158/2257, 

183/2262-2263, Taf. 158/2262-2263, 184/2283-2284, Taf. 159/2283-2284; Soroceanu 2008, 

86-87/36, Taf. 10/36, 257-258. 

Megjegyzések: Bader. T. nem tartja helyesnek M. Rusu, A. D. Alexandrescu és M. Petrescu-

Dîmboviţa állításait, miszerint a 6 kard töredék egy tárgytól származna. A töredékek 

metszetei alapján három kard típust különböztet meg: Uriu-Aranyos, Tarcea és Uioara 

típusokat. M. Petrescu-Dîmboviţa 1977-es monográfiájában csupán 23 karperecet említ, 

ugyanakkor 10 tokos füles baltát jegyez fel, azonban ezek közül egy tokos baltát kicserél az 

eredeti A. Filimon (1924) publikációjához képest. Napjainkban is mindössze Petrescu-

Dîmboviţa tokos baltáját sikerült beazonosítani a Maros Megyei Múzeum gyűjteményébe, az 

eredeti tárgy mára már elveszett. T. Soroceanu (1997) a már bevett tárgyak mellett 

Szászrégen környékéről további 3 tárgyat említ, amelyeket a depóhoz rendel. Azonban a 

kincslelet közeli térségéből, véletlenszerűen (egy tokos véső és egy rovátkás karperec), majd 

fémdetektorozás következtében (5 bronzrög és egy kardpenge töredék) több tárgy is 

napvilágot látott, amelyeket nem lehet a depóhoz kötni. Eszerint T. Soroceanu feltételezését, 

miszerint a három Szászrégen körüli tárgy a marosfelfalusi depóhoz tartozna, további 

kutatásoknak kell igazolniuk A Maros Megyei Múzeum leltárkönyve 96 példányszámot 

tüntet fel, amiből 5 darab (1 kés, 1 lándzsa, 2 karperec, 1 fibula töredék) a Csíki Székely 

Múzeumba, 6 darab (1 nyélnyújtványos sarló, 2 karperec, 2 lándzsahegy, 1 fibula) a Román 

Nemzeti Múzeumba és 2 darab (2 nyélnyújtványos sarló) a Székelykeresztúri Molnár István 

Múzeumba került adományozás vagy kölcsön útján. Mindebből mára 78 darabot sikerült újra 

beazonosítani, 12 tárgyat a Maros Megyei Múzeum leletanyagának kartotékos 

dokumentációja alapján, a többi tárgy holléte ismeretlen. 

 

MAROSLUDAS [Luduş], Maros megye.  

Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: Szántás alkalmával előkerült tárgyakat a Székelykeresztúri Múzeum 

1959-ben vásárolja meg, a többi a marosludasi 1 sz. Általános iskola gyűjteményébe kerül.  
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9.6. Ábra. A bronzegyüttes rétegtani helyzete a 

Zrínyi Endre által, 1960. szeptember 12-17 között 

vezetett napló leírásai és rajza alapján. 

9.7. Ábra. 1960-ban készített tereprajz. 

Összetétel: 5 kampós markolatú sarló és valószínűleg további bronz tárgyak (89. Tábla/1-5).  

Megőrzési hely: Székelykeresztúri Múzeum, 1254-1257 lsz.; Maros Megyei Múzeum, 6436 

lsz. Traian Luduşan marosludasi tanár egy sarlót a Maros Megyei Múzeumnak adományoz. 

Irodalom: Petrescu-Dîmboviţa 1977, 148, Pl. 364/6; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 153/291; 

Lazăr 1995, 173/XLIX.1.A.e, Pl. LXXVII/5.e. 

Megjegyzések: Az öt sarlón kívül a leletegyüttes többi tárgya elveszett. A marosludasi 

történelem tanár állításai szerint a tárgyak a ludasi iskolából a tordai vagy a Kolozsvári 

Múzeumban kerültek.  

 

MEZŐBÁND [Bandul de Câmpie], „Valea 

Rece” (Hidegvölgy) falu, „La Vii”, Maros 

megye.  

Lelőhely: Hidegvölgy falutól 500 m-re 

délre, az Adăuş patak jobb partjától 200 m-

re, egy lejtő lábánál.  

Leletkörülmények: 1960. szeptember 

elején, a TSZ 1 sz. istálló építése alkalmával, 

egy gödörben több bronz tárgy látott 

napvilágot. Szeptember 12-30 között 

végzett utólagos ellenőrző ásatása 

alkalmával Zrinyi Endre több 

bronz rögöt és Hallstatt kori 

kerámiatöredéket is megtalált. 

2008 októberében végzett 

terepbejárás és fémkeresőzés 

alkalmával, az intenzív 

beépítettség és hátra maradt 

törmelékek miatt, nem 

történhetett meg a depó 

lelőhelyének a felkutatása.  

Összetétel: 20 tokos füles 

balta töredék (ebből 2 az 

egyebeknél), 3 szárnyas balta töredék, 1 lapos véső töredék, 2 kés töredék, 15 gombos sarló 

(ebből 2 ép, 1 két darabból, 12 töredékes), 6 kampós sarló töredék, 88 nyélnyújtványos sarló 
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töredék, 151 tipológiailag meghatározatlan sarló töredék (ebből 4 az egyebeknél), 16 kard 

töredék (ebből 4 az egyebeknél), 8 tőr töredék (ebből 3 az egyebeknél), 4 lándzsahegy 

töredék, 519 fűrész töredék (ebből 4 az egyebeknél), 114 díszített bronz öv töredék (ebből 6 

az egyebeknél), 10 spirál csövecske, 2 tű töredék, 4 bronz karika (ebből egyik 2 láncszerűen 

összefont darabból áll), 7 csüngő töredék, 26 gomb (ebből 2 az egyebeknél), 14 hajkarika 

(ebből 4 ép és 10 töredékes), 4 karperec töredék, 14 bronzlemez töredék (övtől), 24 lemez 

töredék (ebből 18 az egyebeknél), 16 bronz szalag (keskeny lemez), 12 bronzrúd (ebből 3 

masszív és 9 vékony), 5 tipológiailag meghatározatlan penge töredék, 1 masszív kör alakú 

tárgy, 5 fém öntőminta, 1 edény szegecs, 1 két darabból álló karika, 2 bronz „csomag”, 52 

öntési maradvány, 1343 bronzrög (90-191A,B,C. Tábla).  

Megőrzési hely: Maros Megyei Múzeum, 5878/1-1267 régi lsz. 

Irodalom: Rusu 1960c, 1; Rusu 1963, 207/4; Alexandrescu 1966a, 186/255; Rusu 1972a, 

477/4, Pl. 261; Zrinyi 1976, 127, Pl. LVI; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 82-83, Pl. 114/15-22, 

115, 116/1-31; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 113/113; Zrinyi 1979, 643; Rusu 1981, 396/5; 

Rusu, Chiţu 1982, 40/5; Bader 1991, 69/43, Taf. 10/43, 86/146, Taf. 17/146, 89/167, Taf. 

19/167, 93/193, Taf. 21/193; Lazăr 1992, 11/a; Lazăr 1995, 63/VIII.13.E, Pl. LXXIV/G, a-c; 

Petrescu-Dîmboviţa 1998, 180/2207-2208, Taf. 156/2207-2208, 184/2269, Taf. 159/2269; 

Soroceanu 2008, 147-148/107-109, Taf. 30/107-109, 242/176; Soroceanu, Rezi 2016.  

Megjegyzések: 

 

MEZŐSZOKOL [Socolu de Câmpie], Maros megye.  

Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: 1871-ben látott napvilágot egy nagyobb bronz lelet. 

Összetétel: 1 töredékes lándzsahegy, 4 karperec (ebből 3 gazdagon díszített), 2 csontkarika. 

Az utolsó négy tárgy a volt Lehóczky gyűjteményben szerepelt. 

Megőrzési hely: Magyar Nemzeti Múzeum, 1871/86-88 lsz. (a három karperecre 

vonatkozik).  

Irodalom: Hampel 1876a, 102; Hampel 1876c, 22; Hampel 1886b, 102; Hampel 1892, 158; 

Roska 1942a, 180/211; Rusu 1972a, 573/118; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 151; Petrescu-

Dîmboviţa 1978a, 154/305; Lazăr 1995, 96/XXII.3.A.a; Soroceanu 1997, 398, Liste 1/17. 

Megjegyzések: Hampel J. karpereceket említ a karikák helyett. M. Rusunál a bizonytalan 

depóknál szerepel. T. Soroceanu HaA keltezést valószínűsít. M. Petrescu-Dîmboviţa 

karpereces korpuszában nem szerepel. Sajnos mára már nem beazonosítható. 
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MEZŐZÁH [Zau de Câmpie], Maros megye.  

Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: 1876 előtt.  

Összetétel: 4 fűrész penge töredék (ebből 2 ép és 2 töredékes), 5 ép és töredékes tű (ebből 3 

csavart, 2 díszített és 3 ép és 2 töredékes), feltehetőleg 1 hasonló tű (192. Tábla/1-8).  

Megőrzési hely: Erdélyi Történelmi Múzeum, P7491(?), P19841-P19842 lsz. (1629-1632, 

1836-1838 régi lsz.). 

Irodalom: Téglás G. 1887, 299; Hampel 1886a, 85; Hampel 1892, 91; Pósta 1903, 16/20; 

Marţian 1909, 338/457; Marţian 1920, 457; Roska 1942a, 180/218; Rusu 1963, 206/82; Rusu 

1972a, 549/77, Pl. 219; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 119, Pl. 227/7-13; Petrescu-Dîmboviţa 

1978a, 135/186, Taf. 210B; Rusu 1981, 396/99; Lazăr 1992, 11/a; Rusu, Chiţu 1982, 40/99; 

Hansen 1994, 594/450; Lazăr 1995, 285/XCVII.4.A, Pl. LXXVI/K. 

Megjegyzések: I. Marțian tokos füles baltát, vésőt, tűket és fűrészeket említ. M. Rusu még 

egy hatodik tűt is említ, amelyet a leltárszám alapján (1630 lsz.) a depó részeként értelmez. A 

megyei repertórium Bujor-Hodaie településről származtatja a leletet, „Vamă” vagy „Canton” 

lelőhellyel. Mára sajnos csupán a lelet egy apró töredéke azonosítható, mindössze 3 tű 

töredék. Már az új leltárkönyv átírásakor több tárgy hiányzott, az 1633, 1631, 1836-1838 régi 

lsz. darabok. 

 

MIKHÁZA [Călugăreni], Eremitu község, “Árnyék”, Maros megye.  

Lelőhely: A kincsegyüttes közlői szerint a depót körülbelül 600 m-re keletre a falutól, egy 

erdő borította enyhe lejtő lábánál, a Nyárád bal partján találták (Vulpe, Lazăr 1989). Azonban 

a 2014-es kutatások során, amelyek újra beazonosították a lelőhelyet és újabb tárgyakat tártak 

fel, sikerült kimutatni, hogy a leletegyüttest a kolostortól kb. 1280-1300 m, dél- dél-kelet 

irányban ásták el, egy régi krumpliföld észak-nyugati sarkánál. A falu határában ez volt az 

egyetlen „Árnyék” nevű dűlő, tehát két depó elrejtése, a község két különböző pontjában 

kizárt.  

Leletkörülmények: 1973 októberében kerül elő, mezőgazdasági munkálatok alkalmával, 

Lénárd József 117 bronztárgyat talál. Kádár A. helyi tanító a lelet felszínre kerülése után, 

körülbelül 2 m
2
-en utána ásott, aminek következtében megállapította, hogy a tárgyak rögtön a 

humusz alatt, 20-30 cm mélységben voltak elásva. A későbbiekben V. Lazăr a helybéliektől 

több tárgyat gyűjtött össze, amelyeket a megtalálást követően szétosztottak maguk között. 

Sajnos azonban több tárgy elveszett, amelyeket mára már nem lehet beazonosítani: 

lándzsákat osztottak szét a lakók maguk között, 2 tokos füles baltát egy magyarországi 
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ócskapiacon adnak el, több karperec nyomtalanul eltűnt, 1 ép bronzlepény is elveszett, 

valamint 1 esetleges tárolóedénynek, valószínűleg kerámia, is nyoma veszett (Balla Dénes 

elmondásai alapján, 2013 augusztusa). 2014. szeptember 11-12-én a helyszínen végzett újabb 

kutatások további információkat szolgáltattak. Fémkeresős műszerek segítségével sikerült a 

depó pontos helyét beazonosítni és rögzíteni, ugyanakkor további 42 tárgyat feltárni. Az 

újonnan megtalált tárgyak szóródását is sikerült dokumentálni, ami csak jobban bizonyítja az 

együttes szántás által bolygatott állapotát. A második nap végzett kutatások nem szolgáltak 

eredménnyel, ezért valószínűsíthető, hogy a kincsegyüttes nagy része felszínre került.   

  

 

Összetétel: 1 kard penge töredék, 2 nyélnyújtványos tőr töredék, 2 tőr penge töredék, 4 

tüskés korongos harci csákány töredék (ebből 2 darab 1 csákánytól származik), 32 sarló 

töredék (ebből 13 nyélnyújtványos sarló töredék, 6 gombos sarló töredék, 13 tipológiailag 

meghatározatlan sarló töredék), 13 tokos füles balta (ebből 2 erdélyi típusú, 1 masszív kettős 

hajlított függőleges vonallal díszített, 1 négyszögű peremű, 1 hatszögű átmetszetű, 1 

függőleges félkör alakú díszítéssel, 2 konkáv szájú, 1 penge töredék, 4 tipológiailag 

meghatározatlan), 1 szárnyas balta töredék, 1 tokos kalapács, 1 véső, 1 kés penge és 1 kés 

markolat töredék, 1 fűrész penge töredék, 2 karperec (ebből 1 durva, vastag kidolgozású, 1 

masszív geometrikusan díszített), 1 lábperec, 5 hajlított bronz huzal töredék és 1 kúpos 

kiképzésű gomb, amelyek valószínűleg két kartekercstől származnak, 1 lemezből kialakított 

félhold alakú csüngő, 3 bronz öv töredék, 6 bronz lemez töredék (valószínűleg egy bronz 

csésze és további edények részei), 2 bronz rúd töredék, 42 bronz lepény töredék, 4 öntési 

maradvány. A 2014-ben előkerült tárgyak a következőek: 1 lándzsa töredék, 1 tüskés 

korongos csákány penge töredéke, 1 kétkarú csákány töredék, 10 sarló töredék (ebből 3 

nyélnyújtványos, 2 gombos és 5 tipológiailag beazonosíthatatlan), 1 tokos balta töredék, 2 

9.8. Ábra. A 2014-ben Mikházán előkerült 42 bronztárgy pontos topográfiai elhelyezkedése és szóródása. 
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nyélnyújtványos kés töredék, 2 összeillő lábperec töredék, 1 bronzlemez töredék, 

valószínűleg egy edénytől és 23 bronzrög (193-201B. Tábla). 

Megőrzési hely: Maros Megyei Múzeum, 5988 lsz., és 1 tokos füles balta Balla Dénes 

tulajdonában Mikházán. 

Irodalom: Zrinyi 1979, 643; Rusu 1981, 396/19; Rusu, Chiţu 1982, 40/19; Soroceanu 1982, 

373/12; Vulpe, Lazăr 1989, 235-244, Abb. 1-3; 4/68, 72-84; Bader 1991, 89/168, 94/200; 

Hansen 1994, 578-579/62; Lazăr 1995, 122/XXX.2.B, Pl. LXXIX, LXXX/D, 68, 72-74; 

Petrescu-Dîmboviţa 1998, 32/123-127, Taf. 16/123-127, 33/163A, Taf. 22/163A, 58/422, 

Taf. 42/422, 63/515, Taf. 48/515, 127/1424, Taf. 106/1424, 174-175/2071, Taf. 152/2071; 

Gogâltan 2002, 12/11, Pl. III/11; Gogâltan 2005, 349/11, Taf III/11; Soroceanu 2008, 37/1, 

Taf. 1/1, 244/192-196, Taf. 62/192-196; 

Megjegyzések: Több tárgyat, főleg az ép példányokat, szétosztanak a megtalálók, emiatt a 

leletegyüttes pontos összetétele nem meghatározható. M. Petrescu-Dîmboviţa 173 ép és 

töredékes bronz tárgyat, az egyetlen publikáció viszont 117 darabszámot említ. 

 

NAGYSINK [Cincu, Grossschenk], “Mártonhegy”, Brassó megye.  

Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: 1888. július végén egy sáncból került elő, vízmosás következtében. Egy 

nagysinki lakó talál rá a falu határában. A helybéli tanító, Dr. Tischler adatai alapján.  

Összetétel: 20 lándzsahegy, 3 tőr töredék (ebből 1 markolat, 2 penge darab), 16 

nyélnyújtványos sarló (ebből 10 töredékes), 7 sarlótöredék (ebből 3 gombos sarló és 4 

meghatározatlan típus), 1 tokos véső, 1 keskeny élű egyszerű véső, 1 bicska töredék, 2 kés 

penge töredék, 2 fűrész penge (ebből 1 töredékes), 9 karperec (ebből 3 ép és 6 töredékes), 3 

tekercs fejű tű, 1 fej nélküli tű töredék, 1 elvastagodó fejű tű, 2 kúp alakú csüngő, 1 ovális 

csüngő, 2 fibula töredék, 2 csésze töredék, 2 szita töredék, 1 bronzedény peremi töredéke, 1 

bronz edény alja, 30 bronz lemez töredék, 1 bronz rúd töredék (feltehetőleg masszív 

karperec), 14 bronz rög (202-214. Tábla).  

Megőrzési hely: Szebeni Brukenthal Múzeum, 12065-12094 lsz.  

Irodalom: Müller 1888, 94; Reinecke 1899, 328; v. Kimakowitz 1921, 35-39; Sprockhoff 

1938, 212 és 228/68; Kleemann 1941, 127; Horedt 1944, 99; Horedt 1947, 2; Müller-Karpe 

1959, 112, 185; Petrescu-Dîmboviţa 1960b, 433, Abb. 2/2; Holste 1962, 19/43, Taf. 7/2; 

Rusu 1963, 207/18; Gimbutas 1965, 231; Brunn 1968, 290; Novotná 1970a, 58, 65; Rusu 

1972a, 488/20, Pl. 33-36; Vinski-Gasparini 1973, 99; Dumitrescu 1974, 389; Petrescu-

Dîmboviţa 1977, 88-89, Pl. 129-131; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 117/128, Taf. 88E-90A; 
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Müller-Karpe 1980, 798/250, Taf. 375A; Rusu 1981, 396/26; Rusu, Chiţu 1982, 40/26; 

Hansen 1994, 580/89; Kacsó 1995, 115, Liste 5/7; Soroceanu 1996, 241-282, Abb. 1-17; 

Boroffka 1997, 571/5; Petrescu-Dîmboviţa 1998, 93/992, Taf. 79/992, 98/1058, Taf. 84/1058, 

114/1277, Taf. 98/1277, 146/1688, Taf. 122/1688, 153/1816-1817, Taf. 133/1816-1817, 

154/1832, 1838, Taf. 134/1832, 1838, 161/1910-1912, Taf. 141/1910-1912, 162/1921, Taf. 

142/1921; Costea 2004, 67/19a; Bajusz 2005, 264; Soroceanu 2008, 80-81/30, Taf. 9/30, 

212/149-150, Taf. 55/149-150, 246/221-251, Taf. 64/221-251. 

Megjegyzések: M. Petrescu-Dîmboviţa 12 karperecet említ, a depó monografikus közlésében 

azonban T. Soroceanu mindössze 9 példányt tüntet fel. 

 

NÁDASPAPFALVA [Popeşti], „Malom ősvénye”, Kisbács község, Kolozs megye.  

Lelőhely: A falutól dél-nyugatra, a Csonka völgyből érkező patak bal partja és a 

Kolozsvárról Kórodra vezető régi út között, nyugatra lejtő lankás oldal szántóföldjen. A 

lelettől nem messze a lejtő tetején két forrás is található, egyikből egy mély vízmosás fut le a 

patakra. 

Leletkörülmények: 1906. július 5-én, Legmann Lázár bérlő telkén, szántás közben, a 

felszíntől csekély mélységben, egy besimításokkal és dudorokkal díszített agyagedényben (az 

5-6 dudorból hármat megtalált Orosz E., azonban fül töredéket nem sikerült beazonosítania). 

A megtalálók a tárgyakat szétosztották maguk között, 5 bronz tárgy Kőváry Arthur főbíróhoz 

került, aki szeptember 13-án értesítette Orosz Endrét. A következő nap történt megfigyelései 

alapján Orosz E. megállapította, hogy az edény nagyon közel állt a felszínhez, egy 34 cm 

átmérőjű üregben, ugyanakkor 26-30 cm mélységben a humusz réteg alá homokkő lapokat 

ástak el, amelyekre a tárgyakat tartalmazó edényt helyezték. A 6 m
2
-es felületen végzett 

próbaásatás apró, töredékes tárgyakat hozott felszínre (sarló, tokos balta, karperec, bronz 

rudacska, lánckarika, lemez és öntőrögök). Az 1907-es év folyamán a tárgyak az Erdélyi 

Történelmi Múzeumba kerültek, majd 1909-ben a lelet még egy tárggyal bővült. 

Összetétel: 1 lándzsahegy, 2 tüskés korongos harci fokos (ebből 1 penge töredék), 3 gombos 

sarló (ebből 2 töredékes), 7 kampós sarló töredék, 1 erdélyi típusú tokos füles balta, 1 

egyenes peremű tokos füles balta töredék, 3 konkáv szájú tokos füles balta (ebből 2 

töredékes), 1 masszív tokos balta töredék, 1 tokos balta penge töredék, 1 szárnyas balta 

töredék, 2 díszített karperec (ebből 1 hornyolt, 1 rovátkás töredékes), 7 díszítetlen karperec 

(ebből 5 töredékes), 1 korongos fejű, dudorokkal ellátott tű, 1 lánccsüngő töredék, 4 öv lemez 

töredék, 1 rúd töredék, 3 bronz lepény töredék, 3 bronz rög, 1 öntési maradvány, 1 öntési 

csap, 2 meghatározatlan rendeltetésű tárgy, 1 rúdvég tokos végződése (215-217. Tábla). 
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Megőrzési hely: Erdélyi Történelmi Múzeum, I 6219-6239 lsz.  

Irodalom: Buday 1907, 64; Orosz 1907, 73-76; Roska 1938, 158/46; Roska 1942a, 199/95, 

239; Holste 1951, 25, Abb. 48/1-15; Rusu 1960, 163, Abb. 1/8, Abb. 3/15; Rusu 1963, 

207/45; Rusu 1966, 37/97; Brunn 1968, 290; Vulpe 1970, 78/336, Taf. 23/336, Taf. 75D; 

Rusu 1972a, 517/52, Pl. 105-106; Mozsolics 1973, 158; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 102, Pl. 

178/6-21, 179/1-3; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 124/162, Taf. 129C-130A; Rusu 1981, 

396/67; Rusu, Chiţu 1982, 40/67; Crişan et al. 1992, 320/1; Hansen 1994, 588/290; Kacsó 

1995, 95-106, Abb. 1-3; Petrescu-Dîmboviţa 1998, 45/248, Taf. 28/248, 49/530-532, 66/588, 

Taf. 52/588, 73/698, Taf. 58/698, 123/1385, Taf. 104/1385, 144/1658A, Taf. 121/1658A; 

Soroceanu 1998, 235/4, Abb. 4/3, Abb. 5/1a-c. 

 Megjegyzések: 

 

RADNÓT [Iernut], „Csontos”, Maros megye.  

Lelőhely: A Radnót-Sălcud műút bal oldalán.  

Leletkörülmények: 1975 márciusában, sertés istálló építése közben. Röviddel a megtalálást 

követően végzett kutatás fényt derített arra, hogy a tárgyakat egy kerek, 70-75 cm átmérőjű 

gödörbe helyezték el, és 120 cm mélységbe, a sárga szűz talajba ásták el. A leletegyüttes 

pontos összeállítása nem határozható meg.  

Összetétel: 2 lándzsahegy, 1 nyélnyújtványos kés töredék, 1 kés penge töredék, 23 karperec 

(ebből 19 ép és 4 töredékes), 1 masszív bordázott karperec, 1 csavart végű nyakperec, 1 

elvékonyodó végű nyakperec, 1 lándzsa alakú csüngő, 1 pityke, 3 kereszt alakú csüngő, 1 

kettős karikából álló csüngő, 1 spirál görgő, 11 bronz gombocska (ebből 9 hátsó fülecskével, 

1 átlyukasztott, 1 félgömb alakú), 2 kis kerek átmetszetű karika, 12 fibulától származó 

különböző tekercselt huzal vagy korong töredék, 1 kis lánc 12 karikából, 1 tűtől származó 

bronz huzal töredék, 2 négyszögű átmetszetű huzal töredék, 1 lemezből kialakított csövecske, 

6 borostyánkő gyöngy (218-221. Tábla).  

Megőrzési hely: Maros Megyei Múzeum, 6189 lsz. A tárgyak patinája világoszöld volt, 

azonban a restaurálás következtében felszínük sötétbarna lett. 

Irodalom: Zrinyi 1979, 643; Rusu 1981, 396/49; Rusu, Chiţu 1982, 40/49; Soroceanu 1982, 

375/28; Bader 1983, 61/104-106, Taf. 56D-57; Vulpe, Lazăr 1989, 244-246, Abb. 4/1-9,  

Abb. 5-6; Lazăr 1992, 11/a; Hansen 1994, 584/184; Lazăr 1995, 154/XLVII.1.S, Pl. 

LXXX/D1-9, E-F; Petrescu-Dîmboviţa 1998, 52/394, Taf. 39/394, 53/411, 413-414, Taf. 

41/411, 413-414, 61/461, Taf. 46/461, 62/489, Taf. 48/489, 63-64/526-527, Taf. 49/526-527, 

65/574, Taf. 51/574, 66/587, 596, Taf. 52/587, 596, 67/599, Taf. 52/599, 75/736-737, Taf. 
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9.9. Ábra. A tusnádi erődített település helyszínrajza 

(Horedt 1976 után). 

60/736-737, 81/842, Taf. 68/842, 82/844-845, Taf. 68/844-845, 91/973, Taf. 78/973, 

94/1004, Taf. 80/1004, 95/1008, Taf. 81/1008, 96/1030, Taf. 82/1030, 99/1076A, Taf. 

85/1076A, 101/1117, Taf. 88/1117, 143/1626, Taf. 120/1626, 175/2074, Taf. 153/2074. 

Megjegyzések: M. Petrescu-Dîmboviţa 28 karperecet említ, A. Vulpe és V. Lazăr 

publikációját nem idézi. 

 

SZÁSZÖRMÉNYES [Ormeniş, Irmesch], “Jungenberg”, Brassó megye.  

Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: 1905-ben leltároznak egy 1904. november 4-én előkerült depót. 

Összetétel: 1 töredékes lándzsahegy, 1 nyélnyújtványos sarló két darabból, 2 erdélyi típusú 

tokos füles balta, 1 vízszintesen bordázott egyenes peremű tokos füles balta (222. Tábla).  

Megőrzési hely: Szebeni Brukenthal Múzeum, 1634-1636 lsz. Stefan Paal rektor 

közvetítésével vásárolja meg a múzeum a megtalálótól, 1905. február 15-én.  

Irodalom: Rusu 1963, 207/3; Rusu 1966, 35/6; Brunn 1968, 292; Rusu 1972a, 514/46, Pl. 

224; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 100-101, Pl. 167/11-15; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 123/155, 

Taf. 123A; Rusu 1981, 396/60; Rusu, Chiţu 1982, 40/60; Hansen 1994, 587/266; Costea 

2004, 74/65. 

Megjegyzések: W. A. von Brunn HaA2-re keltezi. 

 

TUSNÁD [Tușnad], „Vártető”, Hargita 

megye. 

Lelőhely: A Tusnád melletti magaslati 

településen, amely a mai várostól 

észak-keletre helyezkedik el, 1083 m 

magasságban, egy meredek dombháton, 

a vulkanikus Keleti-Kárpátok belső 

vonulatán. Az őskori település északi 

irányban kiszélesedik, a plató szélén 

pedig egy forrás is található. 

Leletkörülmények: 1963-ban végzett régészeti feltárások közben kerültek a tárgyak a 

felszínre. Összesen 6 kutatóárkot nyitottak. A tárgyak az 1 szelvény A felszínén kerültek elő, 

35 cm mélységben, egy világos színű agyagos rétegben. 

Összetétel: 4 ép lapos, bordázott karperec (223. Tábla). 

Megőrzési hely: ismeretlen. 
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Irodalom: Horedt 1976, 397-403, Abb. 1 és Abb. 3/1-4; Soroceanu 1995a, 75. 

Megjegyzések: Az 1 szelvény D felszínén egy vaskés pengét is feltártak, amit K. Horedt a 

településen előkerült fekete-vörös kerámiával párhuzamosít és leghamarabb a HaB 

periódusra keltez. Lásd Horedt 1964, 125-126/22; Horedt 1976, 402. Ebből kiindulva a négy 

karperecet tartalmazó kis depót nem hozhatjuk összefüggésbe sem a vaskéssel, sem a kései 

Gáva cserepekkel. 

 

VÁLASZÚT [Răscruci], Boncida község, Kolozs megye. 

Lelőhely: Kolozsvár és Válaszút között, a Borsa patak partján, a Kis Szamosba történő 

torkolattól fél órára, erős esőzések után kerül a felszínre.  

Leletkörülmények: 1853-ban fodorházi gyerekek és egy fejérdi földműves találták a 

tárgyakat. 1899-ben az erdélyi gubernátor közbenjárásával először a tárgyak az Osztrák 

Tudományos Akadémiára, majd a Bécsi Történelmi Múzeumba, végül pedig 1899-ben a lelet 

egy része a Bécsi Természettudományi Múzeum tulajdonába kerül, ahol Fejérd lelőhellyel 

leltározzák.  

Összetétel: 2 tüskés korongos csákány töredék, 3 tokos füles balta (ebből az egyik 12, 2 cm 

cikk-cakkos díszítéssel, 1 díszítetlen, 1 feltehetőleg erdélyi típusú 7, 8 cm hosszú), még egy 

negyedik tokos balta töredék, 1 díszített karperec, 1 madármotívumokkal díszített kard 

hüvely négy kapcsoló horoggal 8,6 cm hosszú.  

Megőrzési hely: Bécsi Természettudományi Múzeum, 34924 lsz.  

Irodalom: Seidl 1854, 135-136; Ackner 1856a, 36; Ackner 1856b, 130; Goos 1876a, 60; 

Goos 1876b, 505; Sacken, Kenner 1866, 347, 1742; Tocilecu 1880, 444; Hampel 1896, 71; 

Hampel 1892, 168; Reinecke 1896, 15; Hoernes 1904, 208; Marţian 1909, 348/716; Pârvan 

1926, 356; Nestor 1933, 143; Roska 1942a, 542; Roska 1942a, 298/31; Rusu 1972a, 520-

521/56, Pl. 226; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 104; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 125-126/166, 

Taf. 131C; Rusu 1981, 396/71; Rusu, Chiţu 1982, 40/71; Bader 1991, 172/467; Crişan et al. 

1992, 327, 2; Hansen 1994, 588/303.  

Megjegyzések: A Kolozs megyei régészeti repertórium a lelet részeként említ még 1 tokos 

füles baltát, 2 tüskés korongos harci csákány töredéket és 1 díszített karperecet. 

 

Bizonytalan depók 

(a leletasszociációkba, a statisztikába be nem vett együttesek) 

 

BILAK [Domneşti, Adelsdorf], Sajónagyfalú község. Beszterce-Naszód megye.  
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Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: ismeretlen. 

Összetétel: 2 erdélyi típusú tokos füles balta.  

Megőrzési hely: A volt besztercei Evangélikus Gimnázium gyűjteményében, mára már nem 

beazonosítható, valószínű elveszett. 

Irodalom: Roska 1938, 155/8 (Bilak); Roska 1942a, 42/124; Rusu 1966, 35/14 (Bileag); 

Mozsolics 1973, 122; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 148; Hansen 1994, 578/36 (Bileag); 

Marinescu 2005, 273.  

Megjegyzés: G. G. Marinescu (2005) a kisfehéregyházi depóval azonosítja. Mivel 

magángyűjteményből származik, a tárgyak pontos lelőhelyéről nem rendelkezünk adattal, 

emiatt nem vettük be a biztos depók csoportjába. 

 

GYULATELKE [Coasta], Boncida község, Kolozs megye.  

Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: ismeretlen. 

Összetétel: 1 szárnyas balta. Több tokos füles balta és szárnyas balta elveszett.  

Megőrzési hely: Erdélyi Történelmi Múzeum, P19699 lsz (82 régi lsz.).  

Irodalom: Goos 1876a, 25; Hampel 1892, 49; Marţian 1909, 331/246; Roska 1942a, 103/25; 

Petrescu-Dîmboviţa 1977, 148; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 152/286.  

Megjegyzések: Már Roska M. (1942) is csupán ezt a baltát tudta beazonosítani. Mivel 

összetétele bizonytalan, pontos leletasszociációra nem alkalmas, emiatt nem kapott helyet a 

biztos depók csoportjában. 

 

KISFEHÉREGYHÁZA [Albeştii Bistriței, Weisskirch], „Râpa Faurului”, Beszterce-Naszód 

megye. 

Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: ismeretlen. 

Összetétel: 1 tokos füles balta, 6 sarló. 

Megőrzési hely: Segesvári Múzeum, 25/4 lsz. A többi tárgy raktározási helye ismeretlen, 1 

sarló és 1 tokos balta a Segesvári Evangélikus Gimnázium gyűjteményébe került, a többi 

tárgyat v. Steinburg polgármester különböző intézmények között szétosztotta. 

Irodalom: Notizzen 1871, 498-499; Goos 1876a, 62; Hampel 1892, 33; Marţian 1909, 

328/173; Marţian 1920, 173; Roska 1942a, 84/10; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 147; Petrescu-
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Dîmboviţa 1978a, 152/280; Lazăr 1995, 42/III.1.E; Soroceanu 1995a, 50; Marinescu 2005, 

273/2. 

Megjegyzések: A gimnázium gyűjteményének államosításakor a tárgyak eltűntek. T. 

Soroceanu (1995) és G. Marinescu (2005) is egy depót valószínűsítenek. A Soroceanu által 

idézett leírás akár egy településre is utalhat, vagy egy településen belüli depóra. G. Marinescu 

ezt a leletegyüttest a Roska M. (1942, 42, Nr. 124) által említett bilaki (Domnești) depóval 

tartja azonosnak, amely valószínűleg 2 erdélyi típusú tokos baltát tartalmazott. Pontatlan 

összetétele, ugyanakkor más kincslelettel való viszonyának bizonytalansága miatt nem vettük 

be a biztos depók csoportjába. 

 

NAGYESKÜLLŐ [Așchileu Mare, Gross-Schwabendorf], Kolozs megye. 

Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: ismeretlen. Valamikor 1900 körül láttak napvilágot.  

Összetétel: 2 ép erdélyi típusú tokos füles balta. 

Megőrzési hely: Magyar Nemzeti Múzeum, 86.13.51-86.13.52 lsz. 

Irodalom: Kacsó 2010, Fig. 1/1-2. 

Megjegyzések: Kacsó K. a Magyar Nemzeti Múzeum leltárkönyve alapján nyilvánítja 

egységes leletnek. 1986-ban a Nemzeti Múzeum Orosz Endre gyűjteményének nagy részét 

vásárolja meg. Ennek a gyűjteménynek a részét képezte a két tokos balta is. 

 

OLÁHVÁSÁRHELY [Târgușor], Szépkenyerűszentmárton község, Kolozs megye.  

Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: ismeretlen.  

Összetétel: 1 nyélnyújtványos sarló (hegye csorba), 1 sarló markolat töredék (átlyukasztott), 

1 16 cm-es nyélnyújtványos kés penge töredéke, 1 sima nyílt végű karperec két töredéke.  

Megőrzési hely: A volt Temesváry gyűjteményben, 1896 nyarán kerültek birtokába. Mára 

már nem beazonosítható, valószínű, hogy elvesztek. 

Irodalom: Temesváry 1897, 434/7, 9-11 (Oláhvásárhely); Orosz 1900, 32/77 

(Oláhvásárhely); Tagányi et al. 1901, 122/29; Marţian 1909, 341/523 (Oláhvásárhely); 

Marţian 1920, 29/489 (Oșorhei/Erdővásárhely); Roska 1942a, 210/ 34 (Oláhvásárhely, 

Erdővásárhely/Oșorheiu); Rusu 1963, 206/51; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 150 (Oșorhel); 

Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 153/299; Crişan et al. 1992, 301; Kacsó 2007, 89 

(Oláhvásárhely/Târgușor). 
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Megjegyzések: Temesváry J. (1897) kiemeli, hogy Szolnok-Doboka megye területéről, az év 

folyamán a birtokába került nevezetesebb bronz tárgyak közül említ néhányat. Tehát depóra 

vonatkozóan nem tesz említést. Az összes ide sorolható tárgyat említi. Nem szerepel M. 

Petrescu-Dîmboviţa (1998) karpereces korpuszában. Kacsó K. tévesen a Szentmárton 

községbe helyezi Oláhvásárhelyt, a valódi Bábolna község helyett. A többi fenti depóhoz 

hasonlóan, mivel magángyűjteményről van szó, a depó zártsága kérdéses. Emiatt nem került 

be a biztos depók csoportjába.  

 

SZÁSZNYÍRÉS [Nireş], Mikeháza község, Kolozs megye.  

Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: ismeretlen. 

Összetétel: 6 különböző típusú harci fokos.  

Megőrzési hely: A volt Balázsfalvi Román Gimnázium gyűjteményéből. Mára már nem 

beazonosíthatóak. 

Irodalom: Cipariu 1869; Tagányi et al. 1901, 121/25; Orosz 1902, 61/6; Marţian 1909, 

345/633; Marţian 1920, 609; Kádár 1887, 41; Roska 1942a, 259/81; Rusu 1963, 206/49; 

Petrescu-Dîmboviţa 1977, 149; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 153/297; Crişan et al. 1992, 

295/3b; Kacsó 2007, 87.  

Megjegyzések: Kacsó K. (2007) fokosok helyett tokos baltákat említ. A depó zártságára nem 

tér ki.  

 

SZÁSZUGRA [Ungra, Galt], Brassó megye. 

Lelőhely: ismeretlen. 

Leletkörülmények: 1851 előtt. A volt M. J. Ackner gyűjteményből a Szebeni Brukenthal 

Múzeumba kerültek. Steinburg kőhalmi polgármester közbenjárásával a szebeni múzeum 

bronzkéseket, 1 három élű nyílhegyet, 1 bronzkarikát és 1 29 cm rézfejszét kapott. 

Összetétel: 1 tőr vagy kard nyélnyújtvány, 1 kard töredék, 6 tokos füles balta, 1 fokos, 2 kés 

(ebből az egyik 21,5 cm hosszú), lándzsahegyek, 1 karperec.  

Megőrzési hely: Szebeni Brukenthal Múzeum. 

Irodalom: Neigebauer 1851, 277-228/11 és 19; Müller 1858, 336-337; Goos 1876a, 221-

222; Tocilescu 1880, 463; Hampel 1886b, 33; Téglás 1887b, 187-188/181; Hampel 1896, 

103; Pulszky 1897, 27; Marţian 1909, 348/705; Marţian 1920, 40/713; Roska 1942a, 261/93; 

Alexandrescu 1966a, 189/295; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 151; Petrescu-Dîmboviţa 1978a, 

154/312; Bader 1991, 171/461-462; Costea 2004, 57/117. 



412 

 

Megjegyzések: Goos csak említi, hogy Ackner gyűjteményében voltak, és a település 

határában kerültek elő, azonban ez nem támasztja alá, hogy zárt együttes lenne. I. Marțian 

„hiányosan” csupán 6 tokos füles baltát, 1 fokost, kést, nyílhegyet és bronz karikát említ. M. 

Petrescu-Dîmboviţa (1977) szerint a depó 6 tokos baltát, egyéb fokosokat, késeket, 

lándzsahegyeket, nyílhegyeket, 1 kard töredéket és 1 kardmarkolatot tartalmaz. A karpereces 

korpuszában (1998) nem szerepel, mint depó. Mivel a tárgyak a volt M. J. Ackner 

gyűjteményből származnak, és pontos előkerülési helyük bizonytalan, kérdéses, hogy egy 

zárt együtteshez tartóznának. Emiatt nem kerültek be a biztos depók csoportjába. 
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Olcsvaapáti I, 36. Pácin-Alsókenderhomokdűllő, 37. Sajóudvarhely, 38. Viss-Török-ér, 39. 

Makar‟evo; Tamásfalvi típus: 40. Zomba, 41. Hetin, 42. Pančevo; Keleti típus: 43. Déva III, 44. 

Felsőmarosújvár, 45. Kútfalva, 46. Mezőbánd, 47. Nagyapold, 48. Vargyas-Karácsonyfalva, 49. 

Vízakna, 50. Băleni-Rădiu, 51. Beidaud, 52. Cavadinești, 53. Duda, 54. Epureni-Șoldănești, 55. 

Gârbovăț, 56. Jijia, 57. Loamneș, 58. Pietroiu, 59. Răcătău, 60. Rogojeni-Dealul Mare, 61. 

Roșcani, 62. Ruginoasa, 63. Trușești, 64. Ulmi-Liteni, 65. Orzelec, 66. Stillfried a.d. March, 67. 

Vom Mondsee, 68. Sliven, 69. Beriozchi, 70. Goian, 71. Tîrnauca, 72. Bugskoe IV, 73. 

Dobrjanka, 74. Kruglik, 75. Mezepincy, 76. Puzajkovo, 77. Uman. Nem szerepelnek a térképen: 

Pecica típus: Borsod-Abaújzemplén megye; Huszt-Bătarci típus: Magyarország, Kárpátalja; 

Tamásfalvi típus: Magyarország; Kelti típus térképen kívül: Derevjannoje, Dubovskij Ostrov, 

Eliseeviči, Golourov, Kabakovo, Lobojkovka, Malye Kopani, Novoazovska, Novokievka, Novo-

Petrovka, Suchaja Balka. 

2.2. Ábra. A kétkarú csákányok szóródása: 1. Dipse, 2. Mikháza, 3. Domahida, 4. 

Felsőmarosújvár, 5. Baktalórántháza, 6. Bükkaranyos II-Földvár, 7. Csitár, 8. Dobsina, 9. 

Felsődobsza, 10. Harsány, 11. Muhi, 12. Opályi, 13. Pétervására, 14. Sajóvámos, 15. 

Szentgáloskér, 16. Viss III, 17. Vinogradovo I, 18. Zatišnoe (Zatyšne), 19. Blatnica, 20. Budča, 

21. Černová, 22. Gemer, 23. Holiša, 24. Hostice, 25. Lazany, 26. Liptovská Anna, 27. Liptovská 

Ondrašová, 28. Liptovský Ján, 29. Ľuborča, 30. Nitra, 31. Ožďany II, 32. Partizánska Ľupča, 33. 

Pozsony, 34. Rimavská Sabota, 35. Velký Blh (szórvány), 36. Velký Blh (depó), 37. Zvolen, 38. 
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Dobrochov, 39. Draslavice II bei Uherský Brod, 40. Hradisko II, 41. Hulín, 42. Kunetice, 43. 

Polešovice, 44. Řepeč, 45. Uherské Hradiště, 46. Oberloisdorf, 47. Berlin-Spandau, 48. 

Jurkendorf, 49. Jurka Vas, 50. Pedinac, 51. Mönchgut (újabban Sellin) (Insel Rügen), 52. 

Niechmirów, 53. Zülichau, 54. Bešeňová (miniatűr tárgy), 55. Bohuslavice (miniatűr tárgy), 56. 

Ľubietová (miniatűr tárgyak), 57. Nižna nad Oravou (miniatűr tárgy), 58. Púchov (miniatűr 

tárgy). Nincs megjelölve a térképen: Szabolcs megye (Magyarország), Kraszna medre 

(Magyarország), „Liptov” (Szlóvákia) és ismeretlen lelőhely (Ausztria). 

2.3. Ábra. A radnóti kés rekonstrukciós kísérlete a baierdorfi típus alapján. 

2.4. Ábra. Fűrészek tipológiája. 

2.5. Ábra. A zablarúdak és zablapálcák tipológiai fejlődése. (Hüttel 1981 után). 

2.6. Ábra. A felőri öntőlepényekbe olvasztott tárgytöredékek. 

2.7. Ábra. A Cipóalakú öntőlepények szóródása: 1. Páncélcseh, 2. Érkávás I, 3. Érmihályfalva I, 

4. Felsőmarosújvár, 5. Pallag, 6. Aparhant, 7. Beremend, 8. Biatorbágy, 9. Bokod, 10. 

Herceghalom, 11. Tatabánya-Bánhida, 12. Dibrova. 

2.8. Ábra. A mezőbándi rögökön megfigyelhető megmunkálási nyomok. 

2.9. Ábra. A mezőbándi öntőlepények méretarányos rekonstrukciós kísérlete. 

3.1. Ábra. A környező területek depótípusainak szóródása (Lásd 1-3 Függelék). 

5.1. Ábra. A tokos füles balták töredezési típusai. 

5.2. Ábra. A sarlók töredezési típusai. 

5.3. Ábra. A fűrészek töredezési típusai. 

5.4. Ábra. A harci fokosok töredezési típusai. 

5.5. Ábra. A lándzsák töredezési típusai. 

5.6. Ábra. A kardok töredezési típusai. 

5.7. Ábra. A karperecek töredezési típusai. 

5.8. Ábra. A töredezési típusok intenzitásának időbeni változása. 

6.1. Ábra. A bronz melléklettel ellátott sírok és a bronzok nélküli sírok szóródása a kutatott 

területen (4. Függelék alapján). 

7.1. Ábra. A Késő Bronz II (BzD) kulturális képe. (Gogâltan 2001 után). 

7.2. Ábra. A Mezőbánd-Kudzsir csoport szóródása: 1. Bencenc (Aurel Vlaicu); 2. Mezőbánd 

(Band); 3. Bágyon (Bădeni); 4. Nemesbuza (Buza); 5. Kudzsir (Cugir); 6. Szászfenesi-Polus 

(Florești-Polus); 7. Micești-Cigașe; 8. Alsóváradja (Oarda de Jos); 9. Alsóipán (Pianu de Jos); 
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10. Vișinelu; 11. Székelyszentmiklós (Nicoleni) (Noua kontextusban?); 12. Zsögöd (Jigodin) 

(Noua temetőben). (Ciugudean 2010a után). 

7.3. Ábra. Az erdélyi Gáva I lelőhelyek szóródása: 1. Gyulafehérvár-Recea (Alba Iulia-Recea 

(Monolit); 2. Ágostonfalva (Augustin); 3. Várhegy (Chinari); 4. Gidófalva (Ghidfalău); 5. 

Radnót-Gorotar (Iernut-Gorotar); 6. Malomfalva-Hulă (Moreşti-Hulă); 7. Nagygalambfalva 

(Porumbenii Mari); 8. Sânzâieni; 9. Szilágysomlyó (Şimleul Silvaniei); 10. Újcsongvaitelep 

(Teleac) (Ia); 11. Meggykerék (Meşcreac);  

12. Cicsóújfalu (Ciceu-Corabia). (Ciugudean 2011 után). 

7.4. Ábra. A HaA2 kincsleletek szóródási térképe: 1. Mezőkapus (Căpușu de Câmpie); 2. 

Nagycsanád (Cenadu Mare); 3. Kolozsvár I (Cluj-Napoca I); 4. Garat (Dacia); 5. Dezmér 

(Dezmir); 6. Magyarderzse (Dârja); 7. Szénafű (Fânațe); 8. Nagyzsupány (Jupalnic); 9. Predeál II 

(Predeal); 10. Prázsmár (Prejmer); 11. Sóvárad (Sărățeni); 12. Vásártelke (Stoboru); 13. Altórja I 

(Turia); 14. Varjas (Variaș); 15. Zalatna II (Zlatna II). (Petrescu-Dîmboviţa 1976 után). 

7.5. Ábra. A Felsőszőcs/Lápos közösségekhez köthető kincsleletek szerkezete. (sötét szürke-

vezértípusok, világos szürke-másodlagos szerep). 

7.6. Ábra. A Noua közösségekhez köthető kincsleletek szerkezete. (sötét szürke-vezértípusok, 

világos szürke-másodlagos szerep). 

7.7. Ábra. Szászveresmart abszolút adatai (Dietrich 2014 után). 

7.8. Ábra. Figa Fürdők abszolút adatai, I. szelvény (Harding, Kavruk 2013 után). 

7.9. Ábra. Figa Fürdők abszolút adatai, III. szelvény (Harding, Kavruk 2013 után). 

7.10. Ábra. Szeszárm abszolút adatai (Harding, Kavruk 2013 után). 

7.11. Ábra. Kajla abszolút adatai (Harding, Kavruk 2013 után). 

7.12. Ábra. A szomszédos területek abszolút dátumai: Lápos, Polgár, Siret és Gyulafehérvár-

Monolit. (Ciugudean 2012 után). 

8.1. Ábra. A kincsleletek hiányzó darabjai. 

8.2. Ábra. Közép-Erdély és a környező területek kulturális fejlődése. 

9.1. Ábra. Az egyetlen mindmáig használatban levő kép a depóról (Tagányi et al. 1901 után). 

9.2. Ábra. A Székely Nemzeti Múzeum leltárkönyvének 1891. május 27-ei bejegyzése. 

9.3. Ábra. A vindai kampós sarló Téglás István jegyzeteiben. 

9.4. Ábra. A helyszínen készített tereprajz. (Emödi 2006 után) 

9.5. Ábra. A kolozsgyulai kincslelet (részlet). 
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9.6. Ábra. A bronzegyüttes rétegtani helyzete a Zrínyi Endre által, 1960. szeptember 12-17 

között vezetett napló leírásai és rajza alapján. 

9.7. Ábra. 1960-ban készített tereprajz. 

9.8. Ábra. A 2014-ben Mikházán előkerült 42 bronztárgy pontos topográfiai elhelyezkedése és 

szóródása. 

9.9. Ábra. A tusnádi erődített település helyszínrajza (Horedt 1976 után). 

 

Grafikonok: 

2.1. Grafikon. A fegyverek tipológiai megoszlása. 

2.2. Grafikon. A szerszámok tipológiai megoszlása. 

2.3. Grafikon. Az ékszerek tipológiai megoszlása.  

4.1. Grafikon. A bronz depók előkerülési évei.  

4.2. Grafikon. A megtalálási év és az első említés viszonya. BzC-D.  

4.3. Grafikon. A megtalálási év és az első említés viszonya. HaA.  

4.4. Grafikon. Leletkörülmények. BzC-D. 

4.5. Grafikon. Leletkörülmények. HaA. 

4.6. Grafikon. Véletlenszerű leletkörülmények. 

4.7. Grafikon. Lelőhelyek. BzC-D.  

4.8. Grafikon. Lelőhelyek. HaA.  

4.9. Grafikon. Tárgyak depónkénti számarányai. BzC-D. 

4.10. Grafikon. Tárgyak depónkénti számarányai. HaA. 

4.11. Grafikon. A tárgykategóriák számarányai. 

4.12. Grafikon. A domináns tárgykategóriák számarányai. 

4.13. Grafikon. BzC-D típusok számarányai. 

4.14. Grafikon. HaA típusok számarányai. 

4.15. Grafikon. Leletegyüttes típusok. BzC-D.  

4.16. Grafikon. Leletegyüttes típusok. HaA. 

5.1. Grafikon. BzC-D. Tárgykategóriák töredezése, Ép és töredékes tárgyak aránya, 

Tárgytípusok töredezése. 

5.2. Grafikon. HaA. Tárgykategóriák töredezése, Ép és töredékes tárgyak aránya, Tárgytípusok 

töredezése. 
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5.3. Grafikon. A depók nagysága és a töredezés közti viszony. BzC-D.  

5.4. Grafikon. A depók nagysága és a töredezés közti viszony. HaA.  

5.5. Grafikon. Mezőbándi öntőlepények súlyarányai. 

6.1. Grafikon. A szórványleletek előkerülési évei.  

6.2. Grafikon. A szórványleletek leletkörülményei.  

6.3. Grafikon. A szórványleletek földrajzi lelőhelyeinek jellege.  

6.4. Grafikon. A szórványleletek földrajzi lelőhelyeinek aránya.  

6.5. Grafikon. A szórványok kulturális kötöttsége.  

6.6. Grafikon. A szórványleletek és más közeli anyag előfordulási aránya.  

6.7. Grafikon. Szórványként és depókban előkerült típusok számarányai. 

6.8. Grafikon. A domináns tárgytípusok számarányai a depókban.  

6.9. Grafikon. A domináns tárgytípusok számarányai a szórványokban.  

6.10. Grafikon. A szórványleletek keltezése.  

6.11. Grafikon. A BzD periódusra keltezhető tárgytípusok.  

6.12. Grafikon. A BzD/HaA1 periódusra keltezhető tárgytípusok.  

6.13. Grafikon. A HaA periódusra keltezhető tárgytípusok.  

6.14. Grafikon. A szórványleletek állapotának részarányai.  

6.15. Grafikon. A szórványok töredezéseinek kivitelezése.  

6.16. Grafikon. Sírokban előkerült tárgykategóriák számarányai.  

6.17. Grafikon. Sírokban előkerült tárgytípusok számarányai.  

 

Táblázatok: 

4.1. Táblázat. Víz közelben előkerült BzC-D leletegyüttesek szerkezete. 

4.2. Táblázat. Víz közelben előkerült HaA leletegyüttesek szerkezete. 

4.3. Táblázat. A leletegyüttesek súlyarányai. 

4.4. Táblázat. A tárgykategóriák kombinációs lehetőségei (BzC-D). ▲ Fegyver, ■ Szerszám, + 

Ékszer, ▬ Lemez, ♦Lószerszám, ▼ Nyersanyag, ◊ Más. 

4.5. Táblázat. A tárgykategóriák kombinációs lehetőségei (HaA). ▲ Fegyver, ■ Szerszám, + 

Ékszer, ▬ Lemez, ♦Lószerszám, ▼ Nyersanyag, ◊ Más. 

4.6. Táblázat. Azonos tárgykategóriák a két vizsgált időszakban: BzC-D – HaA. ▲ Fegyver, ■ 

Szerszám, + Ékszer, ▬ Lemez, ♦Lószerszám, ▼ Nyersanyag, ◊ Más. 
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4.7. Táblázat. A tárgytípusok kombinációs számarányai a BzC-D leletegyüttesekben. (TFB 

tokos füles balta, SRL sarló, KLP kar/láb perec, TKCs tüskés korongos csákány, LÁN lándzsa, 

RÖG rög, FOK fokos, TŐR tőr, VÉS véső, KRD kard, SZB szárnyas balta, TŰ tű). 

4.8. Táblázat. A tárgytípusok kombinációs számarányai a HaA-es leletegyüttesekben. (TFB 

tokos füles balta, KLP kar/láb perec, SRL sarló, LÁN lándzsa, TŰ tű, RÖG rög, CNG csüngő, 

RÚD bronz rúd, KRD kard, KÉS kés, ŐV bronz őv, TKCs tüskés korongos csákány, FŰR 

fűrész, KAR karika, EDÉ edény, TŐR tőr, SZB szárnyas balta, GMB gomb). 
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9.5. TÁBLAJEGYZÉK 

 

1. Tábla. 1-6 Alsójára I; 7-9 Alsókosály 7-9 (1-6 Hampel 1886b után, 7a-9a Fl. Gogâltan képei, 

7b-9b Gogâltan, Isac 1995 után). 1-6 lépték nélkül. 

2. Tábla. 1-3 Altórja II; 4-7 Ágostonfalva; 8-10 Katona (1-3 Roska 1929, 5-10 Petrescu-

Dîmbovița 1978a után). 1-3, 5-0 lépték nélkül. 

3. Tábla. 1-8 Árkos.  

4. Tábla. 1-4 Beresztelke (Fl. Gogâltan rajzai és képei alapján). 

5. Tábla. 1-7 Bethlenkörtvélyes (1 Soroceanu, Retegan 1981 után). 

6. Tábla. 8-16 Bethlenkörtvélyes (10 Soroceanu, Retegan 1981 után). 

7. Tábla. 17-29 Bethlenkörtvélyes (18-19a/b, 23 Soroceanu, Retegan 1981 után). 

8. Tábla. 30-48 Bethlenkörtvélyes (30-31, 35, 38, 48 Soroceanu, Retegan 1981 után). 

9. Tábla. 1-13 Csíkbánkfalva I. 

10. Tábla. 1-4 Csíkszereda.  

11. Tábla. 5-7 Csíkszereda; 8-10 Erdőszombattelke (8 Vulpe 1970 után, 9-10 Petrescu-

Dîmbovița 1977 után). 

12. Tábla. 1-14 Egreshely. 

13. Tábla. 15-17 Egreshely; 18-19 Szászveresmart (15 rajz, 16-17 Marinescu 1979a után, 18-19 

Dietrich 2009 után). 

14-19. Tábla. Felőr. 

20. Tábla. 36-41 Felőr (40-41 Kacsó 2009a után). 

21. Tábla. 1-3 Földvár; 4 Vinda; 5-6 Vadasd (1a-3a, 6 Petrescu-Dîmboviţa 1978a után; 1b-3b B. 

Hänsel képei, 4 Téglás I. 1908-as jegyzetei után, lépték nélkül). 

22-23. Tábla. Görgénysóakna. 

24. Tábla. 1-6 Höltövény (fotók Prox 1939 után, rajzok Hänsel 1968 után, 4b Soroceanu 2012a 

után). lépték nélkül. 

25. Tábla. 1-2 Keresztényfalva; 3-9 Kolozskara (6-7 Petrescu-Dîmboviţa 1978a után; 8-9 O. 

Dietrich képei). 

26. Tábla. 1-11 Kisrebra I (1-3 O. Dietrich képei, 4-11 Rusu 1964 után). 

27. Tábla. 1-11 Kisrebra II (1-5, 7, 10-11 Rusu 1964 után). 
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28. Tábla. 1-7 Korond (1a, 3a-6a Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum fotótára, 1b, 3b-6b, 2, 7 

Szabó 1942 után). lépték nélkül. 

29. Tábla. 1-4 Magyaró.  

30. Tábla. 1a-b Marosgezse; 2-4. Leppend (1a, 2-4 Roska 1929 után). 2-4 lépték nélkül. 

31. Tábla. 1-6 Marosszentgyörgy. 

32. Tábla. 1-24 Mezőceked (Roska 1942a után) 

33. Tábla. 1-11 Mezősolymos (Dănilă 1975 után). 

34. Tábla. 1-12 Mócs (2, 10-12 Roska 1942a után). 

35-38. Tábla. Páncélcseh. 

39. Tábla. 1-12 Alcina (1-6, 8-12 Petrescu-Dîmboviţa 1978a után, 

7 Petrescu-Dîmboviţa 1998 után). lépték nélkül 

40. Tábla. 1-10 Alsóbogát (1, 4-6, 9-10 Roska 1944 után). 

41. Tábla. 1-14 Apaújfalu (3-14 Müller 1858 után). 3-14 lépték nélkül. 

42-44. Tábla. Bányabükk II. 

45-46. Tábla. Bányabükk II (50 Soroceanu 1981 után). 

47-49. Tábla. Cegőtelke. 

50-63. Tábla. A-B Dipse (Ciugudean et al. 2006a után). 

64. Tábla. A-B Dipse (A Ciugudean et al. 2006a után, B Kacsó 1994a után). 

65-68. Tábla. Homoródalmás I (Emödi 2006 után). 

69. Tábla. 1-8 Homoródalmás II (Emödi 2006 után). 

70-71. Tábla. Keménynagyszöllös (2, 9-10 Petrescu-Dîmbovița 1978a után). 

72. Tábla. 1-8 Kolozsgyula tárgytípusok (M. Rusu rajzai).  

73-75. Tábla. Küküllővár. 

76. Tábla. 1-5 Marosbogát (4 Petrescu-Dîmbovița 1978a után). 

77. Tábla. 6-13 Marosbogát. 

78. Tábla. 14-30 Marosbogát (26 Bader T. rajzai alapján, 30 Petrescu-Dîmbovița 1978a után). 

79-81. Tábla. Marosfelfalu. 

82. Tábla. 19-28 Marosfelfalu (22 Bader 1991 után, 26a Filimon 1924 után). 28 lépték nélkül. 

83-85. Tábla. Marosfelfalu. 

86. Tábla. 64-77 Marosfelfalu (68b Filimon 1924 után).  

87. Tábla. 78-86 Marosfelfalu (M. Rusu rajzai). 78 lépték nélkül. 
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88. Tábla. 87-100 Marosfelfalu (92-97 hiányzó darabok, Filimon 1924 után, 98-100 Soroceanu 

1997 után). 91-97 lépték nélkül 

89. Tábla. 1-5 Marosludas, 6-11 Kiskaján. 1-4 (6-7 Marinescu, Retegan 1974 után, 8 Marinescu 

1980 után, 9-17 Petrescu-Dîmbovița 1998 után). 

90-92. Tábla. Mezőbánd. Fegyverek. 

99-125. Tábla. Mezőbánd. Sarlók. 

126-127. Tábla. Mezőbánd. Balták. 

128-162. Tábla. Mezőbánd. Fűrészek. 

163-173. Tábla. Mezőbánd. Övek. 

174-178. Tábla. Mezőbánd. Kis ékszerek. 

179-191. Tábla. Mezőbánd. Különféle tárgyak. 

191A. Tábla. Mezőbánd. Nagyméretű öntőlepények. 

191B. Tábla. Mezőbánd. Közepes méretű öntőlepények. 

191C. Tábla. Mezőbánd. Kisméretű öntőlepények. 

192. Tábla. 1-8 Mezőzáh, 9 Makkfalva (1-2, 6 Rusu 1972a után, 7-8 Petrescu-Dîmbovița 1978a 

után) 

193-195. Tábla. Mikháza. 

196. Tábla. 21-34 Mikháza (23-24 Vulpe, Lazăr 1989 után). 

197. Tábla. 35-49 Mikháza (38 Vulpe, Lazăr 1989 után). 

198. Tábla. 50-68 Mikháza (59 Vulpe, Lazăr 1989 után). 

199. Tábla. 69-86 Mikháza (74, 84 Vulpe, Lazăr 1989 után). 

200-201B. Tábla. Mikháza. 

202-214. Tábla. Nagysink (Soroceanu 1996 után). 

215. Tábla. 1-16 Nádaspapfalva (1-3, 5, 8-10, 12, 15 Kacsó 1995b után). 

216. Tábla. 17-37 Nádaspapfalva (17-18, 20-21, 23-30, 32, 34-37 Kacsó 1995b után). 

217. Tábla. 38-44 Nádaspapfalva (Kacsó 1995b után). 

218-220. Tábla. Radnót. 

221. Tábla. 51-74 Radnót, 1-4 Válaszút (60-68 hiányzó darabok, Vulpe, Lazăr után, 1-4 

Petrescu-Dîmboviţa 1978a után). 1-4 lépték nélkül. 

222. Tábla. 1-15 Szászörményes (1-3 O. Dietrich képei, 4-5 Petrescu-Dîmboviţa 1978a után). 

223. Tábla. 1-11 Tusnád (Horedt 1976 után), 1-6 ½, 7 ½, 8-9 
1
/6, 10-11 

1
/16 lépték. 
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224. Tábla. Sírokban előkerült bronzok: Mezőbánd-Dealul Surpat: 1-2. Gr. 1; Kolozsvár-Str. 

Banatului: 3. Gr. 8; 4-5. Gr. 13; 6-8. Gr. 29; 9-12. Gr. 18; 13-15. Gr. 42; 16-19. nem 

meghatározott sírokból (1-19 Sava 2002 után). 

225. Tábla. Sírokban előkerült bronzok: Maroscsapó-Gară: 1-9; Malomfalva-Hulă: 10-11. Gr. 

48; 12-13. Gr. 66; 14-16. Gr. 35a; 17-22. Gr. 92. (1-9 Horedt 1957 után; 10-22 Horedt 1979 

után). 

226. Tábla. Kerámia mellett előkerült depók: A. Egreshely (Marinescu 1979a után); B. 

Bethlenkörtvélyes (Soroceanu, Retegan 1981 után); C. Bányabükk II (Soroceanu 1981 után); 

D. Nádaspapfalva (Kacsó 1995d után); E. Felőr (Kacsó 2009a után). A-D lépték nélkül. 

227. Tábla. Kerámia mellett előkerült depók: A. Perjámos (Roska 1942a után); B. Szaplonca 

(Popescu, Rusu 1966 után); C. Borleşti (Popescu-Rusu 1966 után); D. Odobeşti (Soroceanu 2012 

után). C-D lépték nélkül. 

228. Tábla. Kerámia mellett előkerült depók: A. Érmihályfalva (Mozsolics 1973 után); B. 

Nagylózna (Roska 1932b után); C. Pete (Marta 2005 után); D. Tótszállás (Bejinariu 2007 után); 

E. Izakonyha (Motzoi-Chicideanu, Iuga 1995 után); F. Vársonkolyos (Dumitraşcu, Crişan 1989 

után). A-F lépték nélkül. 

229. Tábla. Kerámia mellett előkerült depók: A. Cornuțel (Stratan 1964 után); B. Ulmi-Liteni 

(Florescu 1961 után); C. Pécska (Kemenczei 1991b után); D. Kudzsir (Ciugudean, Aldea 1997 

után). B-C lépték nélkül. 

230. Tábla. Kerámia mellett előkerült depók: A. Dezmér (Dietrich et al. 2015 után); B. Szénafű 

(Rusu 1960b után); C. Krassófüzes (Gumă 1993 után); D. Liubcova-Țiglărie (részlet; Gumă 

1993 után); A-B, D lépték nélkül 

231. Tábla. Kerámia mellett előkerült depók: A. Tóti (Dumitrescu 1936 után); B. Váncsfalva 

(Kacsó 1999d után); C. Sajó II (Kacsó 1977b után); D. Liborajdea (Gumă 1993 után); B-C lépték 

nélkül. 

232. Tábla. A leletegyüttesek elhelyezésének rekonstrukciós kísérlete leírások vagy 

dokumentációk alapján: 1. Marosszentgyörgy, 2. Höltövény, 3. Homoródalmás, 4. 

Nádaspapfalva. 

1. Térkép. Közép-erdélyi depók. 1. BzC-D: 1. Ágostonfalva; 2. Alsóilosva; 3. Alsójára I; 4. 

Alsókosály; 5. Altórja II; 6. Aranyosszentmiklós; 7. Árkos; 8. Beresztelke; 9. Bethlenkörtvélyes; 

10. Csíkbánkfalva I; 11. Csíkszereda; 12. Egreshely; 13. Erdőszombattelke; 14. Felőr; 15. 
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Földvár; 16. Görgéynsóakna II; 17. Harasztos; 18. Höltövény; 19. Katona; 20. Kercsed; 21. 

Keresztényfalva; 22. Kisrebra I; 23. Kisrebra II; 24. Kolozskara; 25. Korond; 26. Leppend; 27. 

Magyardécse III; 28. Magyaró; 29. Magyarvista; 30. Málnás; 31. Marosgezse; 32. 

Marosszentgyörgy; 33. Mezőceked; 34. Mezősolymos; 35. Mócs; 36. Páncélcseh; 37. Szászújős; 

38. Szászveresmart; 39. Székelyvécke; 40. Vadasd; 41. Vinda. 2. HaA: 1. Alcina; 2. Alsóbogát; 

3. Apaújfalu; 4. Bányabükk II; 5. Cegőtelke; 6. Dipse; 7. Homoródalmás I; 8. Homoródalmás II; 

9. Keménynagyszöllös; 10. Kiskaján; 11. Kolozsgyula; 12. Küküllővár; 13. Makfalva; 14. 

Marosbogát; 15. Marosfelfalu; 16. Marosludas; 17. Mezőbánd; 18. Mezőszokol; 19. Mezőzáh; 

20. Mikháza; 21. Nádaspapfalva; 22. Nagysink; 23. Radnót; 24. Szászörményes; 25. Tusnád; 26. 

Válaszút. 

2. Térkép. 1. A mócsi bronzkincs lelőhelye; 2. A kisrebrai bronzkincs lelőhelye; 3. A 

marosszentgyörgyi bronzkincs lelőhelye (A. I. osztrák katonai felmérés, 1769-1773; B. Román 

Védelmi Minisztérium Katonai térképe, 1996-1997). 

3. Térkép. 1. A görgénysóaknai bronzkincs lelőhelye; 2. A marosfelfalusi bronzkincs lelőhelye; 

3. A mikházi bronzkincs lelőhelye (A. I. osztrák katonai felmérés, 1769-1773; B. Román 

Védelmi Minisztérium Katonai térképe, 1996-1997). 

4. Térkép. 1. A nádaspapfalvi bronzkincs lelőhelye; 2. A válaszúti bronzkincs lelőhelye; 3. A 

mezőbándi bronzkincs lelőhelye (A. I. osztrák katonai felmérés, 1769-1773; B. Román Védelmi 

Minisztérium Katonai térképe, 1996-1997). 

5. Térkép. 1. A homoródalmási két leletegyüttes lelőhelyei; 2. A küküllővári bronzkincs 

lelőhelye; 3. A makfalvi bronzkincs lelőhelye (A. I. osztrák katonai felmérés, 1769-1773; B. 

Román Védelmi Minisztérium Katonai térképe, 1996-1997). 

6. Térkép. A leletegyüttesek lelőhely szerinti szóródása. 1. BzC-D; 2. HaA. 

7. Térkép. A leletegyüttesek nagyság szerinti szóródása. 1. BzC-D; 2. HaA. 

8. Térkép. A tárgykategóriák számarányai szerinti szóródás. 1. BzC-D; 2. HaA. 

9. Térkép. A domináns tárgykategóriák szerinti szóródás. 1. BzC-D; 2. HaA. 

10. Térkép. 1. Rézkori, kora bronzkori és középső bronzkori tiszta depók: 1. Küküllővár; 2. 

Ciubanca; 3. Berettyófarnos; 4. Értacsa; 5. Krainikfalva; 6. Vermes; 7. Vérd; 8. Târgu Ocna; 9. 

Désánfalva; 10. Bányabükk I; 11. Bere; 12. Kézdiszentlélek; 13. Predeal I; 14. Bolboși; 15. 

Alsóorosz; 16. Csaholy III; 17. Árkos I; 18. Déva I; 19. Kovászna; 20. Sepsibesenyő; 21. 

Szászhermány; 22. Szilágysomlyó I; 23. Parava; 24. Sinaia; 25. Borleşti; 26. Ostrovul Corbului 
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II. 2. Tiszta kardos depók: 1. Szelindek, 2. Szászbuda, 3. Stobor, 4. Mezőszilvás, 5. 

Szilágysomlyó, 6. Vad (Bader 1991 alapján). 

11. Térkép. 1. Tiszta tüskés korongos csákányos depók (Kacsó 1995c, Liste 1). 2. Tiszta kar és 

lábpereces depók: 1. Alsóbogát, 2. Aranyosszentmiklós, 3. Farkasrév, 4. Homoródalmás II, 5. 

Kaplony, 6. Lele, 7. Magyardécse III, 8. Majszin, 9. Náprád, 10. Oláhkecel, 11. Ronaszék II, 12. 

Szilágysomlyó, 13. Tusnád, 14. Völcsök. 

12. Térkép. 1. Tiszta sarlós depók: 1. Budeşti, 2. Dersca, 3. Földvár, 4. Ghermăneşti II, 5. 

Keresztényfalva,6. Leppend, 7. Magyaró, 8. Mîndrişca, 9. Szamoshévíz, 10. Székelyvécke, 11. 

Ştefan cel Mare, 12. Tansa, 13. Todireşti, 14. Ţigăneşti, 15. Valea lui Darie. 2. Barlangi 

deponálások: 1. Algyógy, 2. Balsa, 3. Csoklovina, 4. Homoródalmás I, II, 5. Igric barlang,6. 

Kusma, 7. Sonkolyos, 8. Torockó, 9. Zichy barlang. 
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