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A kultúra délkelet-erdélyi lelőhelyei a nem-
zetközi, de még a romániai kutatás számára is vi-
szonylag ismeretlenek. Ennek számos oka van, 
amelyek közül a feltárások hiánya mellett a feltárt 
települések feldolgozatlanságát, az ásatási eredmé-
nyek szegényes publikálását említhetjük. A hegyek 
által közrezárt és tagolt térségén keresztül öt jelentő-
sebb folyó vág át. Ezek mindegyikének forrásvidéke 
a Keleti-Kárpátokban található. Míg a Gyergyói-
medencében a Maros, a Csíki- és a Brassói-me-
dencében az Olt és a Feketeügy, addig, a Hargita 
hegységtől nyugatra a Nagy- és a Kis-Küküllők 
völgye, valamint az ezekbe csatlakozó kisebb oldal-
ágak mentén talált letelepedésre alkalmas helyet az 
Erdélybe érkező Marosszentanna–Csernyahov1 kul-
túra népessége.

A Görgényi-havasokból eredő Nagy-Küküllő 
Balázsfalvánál egyesül a Kis-Küküllővel, majd ömlik 
Mihálcnál a Marosba. Tanulmányomban a Nagy-
Küküllő felső völgyéből – forrásvidékétől Segesvárig 
terjedő szakaszán és a hozzá csatlakozó mellékvöl-
gyekben, a Gagy-pataka, Fehér-Nyikó, Szenterzsé-
beti-patak mentén – ismert lelőhelyeket vizsgálom. 
A Nagy-Küküllőtől délre fekvő, egyébként közvet-
len közelben lévő Homoród-menti lelőhelyeket (a 
két Homoród az Oltba ömlik) nem vettem be ta-
nulmányomba.

A Nagy-Küküllő felső völgyéből jelenleg 
közel félszáz (49), Kr. u. 4. századra keltezhető le-
lőhelyet ismerünk. (1. t.). Ez a lelőhelysűrűség je-

1. A továbbiakban a Marosszentanna–Csernyahov kultúrát 
rövidítve, MSzT–Cs kultúraként írom.

lentős településhálózatot és érzékelhetően nagyobb 
népességet jelent ebben a periódusban, mint a meg-
előző római vagy az utána következő hun, majd avar 
időszakban.

A tanulmány tárgyát képező térség két kis-
városi – a székelyudvarhelyi és a székelykeresztúri 
– múzeum gyűjtőterületét képezi, e két intézmény 
által folytatott régészeti kutatásokba néhányszor be-
kapcsolódott a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 
Múzeum és a Csíki Székely Múzeum is.

A térség első nagy feltárását a hatvanas évek 
elején (1960, 1961) Ferenczi István és Ferenczi Géza 
vezette Bögöz–Vizlokon. Ennek során egy nagymé-
retű kerámiaégető kemencét is feltártak. Az ásatás 
eredményeiről szűkszavú jelentésben számoltak be az 
ásatók.2 A leletanyagnak szomorú jelenkori történe-
te van: az 1975-ös áradásokkor a székelyudvarhelyi 
múzeum régészeti raktárát elöntötte a víz. Az ott 
raktározott régészeti anyag összekeveredett, így a 
Bögöz–Vízlok lelőhelyről bekerült kerámiából nap-
jainkra zömmel a korongolt, s elsősorban a jól be-
azonosítható hombárok töredékei maradtak meg.

Egy évtizednek kellett eltelnie, hogy egy 
újabb MSzT-Cs műveltségű lelőhelyen folytassanak 
ásatást. 1971-ben a rugonfalvi református templom 
renoválásakor a paplak udvarán egy csontvázas sír 
került napvilágra, majd leletmentés során egy újabb 
sír.3

1976-1978 között a Székelykeresztúr mel-
letti Lokon folytak ásatások, ahol egy nagyméretű 

2. FERENCZI–FERENCZI 1976, 239-247
3. SZÉKELY 1974
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település négy lakóháza és néhány gödre került elő.4 
A két lelőhelyet a székelykeresztúri múzeum mun-
katársai a sepsiszentgyörgyiekkel közösen tárták fel, 
ami a két intézmény igazgatójának – Molnár István-
nak és Székely Zoltánnak – jó, kollegiális kapcsola-
tának volt köszönhető.

A ’70-es–’80-as években Ceauşescu építke-
zési politikája következményeként a kultúra lelőhe-
lyei sorra kerültek napvilágra. Az, hogy inkább csak 
Székelykeresztúr környékén bukkantak fel lelőhe-
lyek, a helyi régészek éberségén múlott. Benkő Elek 
és Székely Attila leletmentéseiből és terepbejárásai-
ból ismerjük a legtöbb lelőhelyet és leletet, közülük 
meg kell említenem egy földbe mélyített lakóházat 
Fiatfalva–Felhágóról, amely a disznóhizlalda épüle-
tének alapozásakor került elő (1979) és egy másikat 
a székelykeresztúri Fonoda közeléből (1979). A lelő-
helyek, valamint a leletanyag egy részét Benkő Elek 
a középkori Keresztúr-szék régészeti topográfiájában 
közölte.5

Újabb leletekre és feltárásokra a Nagy-
Küküllő völgyében közel négy évtized elteltével, az 
utóbbi néhány évben került sor. Ezek jelentősége 
túlhaladja az általam vizsgált kisebb térség kereteit, 
s véleményem szerint a MSzT–Cs kultúra jövőbe-
ni erdélyi kutatásának sarokpontja lesz. 2007-ben a 
rugonfalvi paplak udvarán megelőző feltárás során 
az 1971-ben azonosított MSzT–Cs műveltséghez 
tartozó temető harmadik csontvázas sírja került elő.6 
Az ezt követő évben Székelyudvarhely határában, 
Alsólok–Kadicsfalvi réten megelőző ásatás kereté-
ben egy 1,2 ha kiterjedésű falut tártunk fel, amely 
jelenleg Erdély legnagyobb megkutatott MSzT–Cs 
műveltségű településrészlete. A teljes felületében ku-
tatott település leletanyagának feldolgozása jelenleg 
folyamatban van, az eredményekről ásatási jelentés-
ben és kisebb előzetes közlésekben számoltunk be.7

4. Az ásatásról összesítő térképet, az objektumok és lelet-
anyagának tömör leírását Benkő Elek közli (BENKŐ 
1992, 181–183), leletanyagára pedig helyenként utalnak 
(BELDIMAN 1989, 419–422; 1992, 71–74, STOICA 
1977, 362, 41, SZÉKELY 1987, 137–138, CAVRUC 2000).

5. BENKŐ 1992
6. KÖRÖSFŐI 2008, 189-207 
7. KÖRÖSFŐI–NYÁRÁDI–SÓFALVI 2008, 

KÖRÖSFŐI–NYÁRÁDI–SÓFALVI 2009, 

2009-ben az itt előkerült szláv település-
ről8 ismert Fiatfalva–Nagyerdő-földjén9 egy leégett 
MSzT–Cs műveltségű, földbe mélyített lakóházat 
tártunk fel, amelyben in situ helyzetben, a föld és a 
paticsomladék súlya alatt összeroppant, nagyméretű 
hombárokat bontottunk ki.10

Az elmúlt években megélénkülő 
székelyudvarhelyi régészeti kutatások körében az 
ásatások mellett fontos szerepet kaptak a terepbejá-
rások. Ami ’70-es évek végén és a ’80-as években 
Benkő Eleknek és Székely Attilának köszönhetően 
lezajlott a székelykeresztúri múzeum gyűjtőterüle-
tén, most azt végzik a Nagy-Küküllő legfelső sza-
kaszán a Haáz Rezső Múzeum fiatal munkatársai. 
Sófalvi András, Nyárádi Zsolt és Kosza Antal régész 
kollégák tervszerű terepbejárásainak köszönhetően 
a korábban fehér foltnak számító Székelyudvarhely 
környékén is sorra kerülnek elő a MSzT–Cs kultúra 
lelőhelyei.

A térség leletei közül a MSzT–Cs kultúra 
erdélyi lelőhelyeit is összefoglaló tanulmányok csak 
a rugonfalvi sírokat említik,11 valamint a már emlí-
tett, Benkő Elek által összeállított régészeti topográ-
fia adatait veszik át a repertóriumok.12

Jelen dolgozat három közöletlen leletmentés 
(Fiatfalva–Disznóhizlalda, Fiatfalva–Nagyerdő-
földje, Székelykeresztúr–Fonoda), két – csak rövi-
den ismertetett – tervásatás (Székelykeresztúr–Lok, 
Bögöz–Vizlok), valamint a terepbejárásokból ismert 
valamennyi lelőhely adatait összegzi. A nemrégiben 
közölt három rugonfalvi sírt és a még feldolgozás 
alatt lévő Székelyudvarhely–Alsólok/Kadicsfalvi rét 
lelőhelyet csak érintőlegesen említem.

KÖRÖSFŐI–NYÁRÁDI–SÓFALVI 2010
8. 1962 és 1962 között a Nagyerdő-patakának jobb oldalát, 

közel fél kilométeres hosszúságban és 120 méter szélesség-
ben, egymástól 2-3 méterre húzott 1 m széles kutatóár-
kokkal kutatták. A 77 kutatóárokkal vizsgált lelőhelyen 
41, Kr. u. 7–8. századra keltezett, szláv lakóház maradvá-
nyait tártak fel (SZÉKELY 1970, 297–315).

9. A lelőhelyet a ’80-as években Benkő Elek több alkalom-
mal is bejárta, a szláv kerámia mellett római kori, kora és 
késő népvándorlás kori gyűjtve be.

10. Hargita Megye Tanácsának 2009-es régészeti programján 
belül tártuk fel a kora népvándorlás kori lakóházat.

11. BÓNA 1986, HOREDT 1982, 1986
12. CAVRUC 2000, PETRESCU 2002
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Települések
A térséget kisebb-nagyobb patakok által ta-

golt alacsony (500-700 méteres) dombok jellemzik. 
A nagyobb vízválasztók 800 méter fölöttiek is lehet-
nek (Rez, Homát, Firtos).

A lelőhelyek a Nagy-Küküllő és mellék-
völgyeinek patakjai fölötti alacsonyabb teraszokon 
találhatók, kivételt a Kisgalambfalva határában, az 
Omlás/Galat tetején 720 méteres magasságban lévő 
lelőhely jelenti. Településszerkezeti szempontból 
a tárgyalt térséget a MSzT–Cs kultúra népessége 
egységesen benépesítette. A lelőhelyek sűrűsödé-
se figyelhető meg a Nyikó mentén, Rugonfalva 
és Tarcsafalva környékén, a Gagy-pataka mentén 
Szentábrahám és Csekefalva között, valamint a 
Nagy-Küküllő völgyében Fiatfalva körül (1. t.).

Tekintettel arra, hogy 48 településből csak 
öt esetben végeztek régészeti leletmentést vagy 
ásatást, csak keveset tudunk a települések belső 
struktúrájáról, az azokat alkotó házakról, ipari lé-
tesítményekről (sütő- és kerámiaégető kemencék, 
vasolvasztó kohók, műhelyek), árkokról, kutakról, 
gödrökről. Az öt lelőhelyről ismert és dokumentált 
26 lakóház zöme négyzet alaprajzú, földbe mélyí-
tett. Földfelszínre épített házat csak egyet ismerünk 
Székelyudvarhely–Alsólokról (400. objektum), 
amelyet – tekintettel arra, hogy a település szélén 
fekszik – relatív későinek kell tartanunk.

A földbe mélyített lakóházak mérete általá-
ban 2,5x2,5 m körüli, kivételt a Fiatfalva–Nagyer-
dő-földjén előkerült, kb. 5,2x5 méteres ház jelent.

A terepbejárásokból és ásatásokból szár-
mazó nagy mennyiségű, egységes formájú, jó mi-
nőségű, korongolt edénytöredék fazekasközpontok 
létezésére utal. Ezidáig edényégető kemence 
Székelyudvarhely–Alsólokon (2 db) és Bögöz–
Vízlokon (1 db) került elő. De említhetjük még a 
közvetlen földrajzi környezetből a sepsiszentgyörgyi 
Eprestetőről,13 Segesvár–Szőlő-hegyről,14 távolabb-
ról Szucságról a Kr. u. 5. századra keltezett kemen-
céket.15

13. SZÉKELY 1969, 40–42.
14. HARHOIU–BALTAG 2007, 58, fig. 1102; 60, fig. 1103
15. OPREANU 1994, 341–346.

Ami ezeknek a létesítményeknek a kelte-
zését illeti, a térségben feltárt nagyméretű égetőke-
mencékhez hasonlóakat a Iaşi–Nicolina településen 
a Kr. u. 5. század elejénél korábbinak határozták 
meg (szemben az erre az időszakra keltezett kisebb 
méretű, egyszerűbb típusúakkal).16 Talán a Kr. u. 4. 
századi keltezést támaszthatja alá, hogy hiányzik a 
térségben az a kemencetípus, ahol a rostélyt oszlop 
támasztja alá. Ezeket a korai, kelta-római típusúnak 
is nevezett kemencéket Al-Duna térségében a Kr.u. 
3-4 századig keltezik.17

A székelyudvarhelyi 2. sz. égetőkemence 
hosszúkás munkagödréhez és nyújtott tüzelő nyí-
lásához hasonló (azonos délkelet tájolás) kemencét 
Budeştin találtak.18

Bár több településen is dokumentáltak vas-
salakot, vasolvasztó kohót csak Székelyudvarhely–
Lokról ismerünk. A közeli Csíki-medencében újab-
ban Botár István tárt fel vasolvasztó kohót és figyelt 
fel arra, hogy a legtöbb ottani lelőhelyen jelen van a 
vassalak, mint a vasmegmunkálás bizonyítéka.

Székelyudvarhely–Alsólokon a kemencék 
(a vasolvasztó kohóval együtt) a település déli részén 
voltak, attól kissé elkülönülve, ami talán azzal ma-
gyarázható, hogy a nagy füsttel járó munkálatokkal 
igyekezték a település mindennapi életét nem zavar-
ni, ugyanakkor az ipari tevékenység közelebb foly-
hatott a folyóhoz, ami tűzvédelmi szempontokat is 
jelenthet.

Abból az elgondolásból kiindulva, hogy 
csak nagyobb települések esetében feltételezhető ke-
rámiaégető kemence, nagy fontossággal bír az egyes 
fazekasműhelyek termékei elterjedésének meghatá-
rozása, illetve kisebb mikrorégiók behatárolása (köz-
ponti és kisebb települések). Fontos kérdést jelent, 
hogy a fazekasok termékei milyen messzire jutottak 
el kereskedelem útján a környék többi korabeli te-
lepülésére. A MSzT–Cs kultúrára jellemző edények 
formájuk és anyaguk szerint annyira hasonlóak, hogy 
ezek alapján nem lehet műhelyközpontokat megha-
tározni. A lehetséges agyaglelőhelyek, műhelyköz-

16. IONIŢA 1979, 568–572.
17. FRIESINGER–KERCHLER 1981, 195
18. VORNIC 2006, 23, 24; fig. 3



98

Körösfői Zsolt
A MAROSSZENTANNA–CSERNYAHOV KULTÚRA LELŐHELYEI
A NAGY-KÜKÜLLŐ FELSŐ FOLYÁSA MENTÉN

pontok meghatározására geológiai vizsgálatra két, 
a kultúrára jellemző és helyben készült edénytípust 
választottam ki: az S profilú, kónikus tálakat és a 
tárolóedényeket. A kerámia röntgen pordiffrakciós 
vizsgálatait Kristály Ferenc, a Miskolci Egyetem 
Földtan–Teleptani Tanszékének munkatársa végez-
te el. Tizenegy lelőhelyről tizennégy cseréptöredék 
mintájából a készült geológiai vizsgálat, amelyeket 
összetevőik és égetési hőmérsékletük alapján három 
csoportba sorolt:

1. csoport kerámiatöredékei: 600 ˚C körül 
égtek ki. Lelőhelyek: Fiatfalva–Felhágó/Disznó-
hizlalda, Csekefalva–Szőlő-alja, Alsóboldogfalva, 
Rugonfalva 1. sír, Fiatfalva–Nagyerdő-földje, vala-
mint Bögöz–Vizlok, mint esetleges átmenetként a 
második csoport irányába.

2. csoport kerámiatöredékei: 850–950 ˚C 
között égtek ki. Lelőhelyek: Székelyszenterzsébet, 
Székelykeresztúr–Lok (2 minta), Siménfalva.

3. csoport kerámiatöredékei: 900-950 ˚C kö-
zött égtek ki. Lelőhelyek: Fiatfalva–Felhágó/Disznó-
hizlalda, Csekefalva–Paprét, Rugonfalva–Pali-tag.

Tekintettel arra, hogy a vizsgálat kevés (lelőhe-
lyenként egy, esetleg két cserép) és véletlenszerűen 
kiválasztott cserép geológiai elemzésén alapszik, az 
eredmény igencsak viszonylagos.

Temetkezések
Sírokat csak Rugonfalváról ismerünk. A te-

metkezéseket az adattári fejezetben írom le. A 
fiatfalvi disznóhizlalda építésénél előkerült, s csak a 
munkások elbeszéléséből ismert két emberi csont-
vázról19 nem tudni, hogy tartozhattak-e a MSzT–Cs 
kultúrához. Tény, hogy a közvetlen környezetükből 
a kevés, jellegtelen bronzkori cseréptöredéken kívül 
csak Kr. u. 4. századi lelet került elő.

A nagyszámú településhez még hiányzanak a 
hozzájuk tartozó temetők, ezeket majd az elkövet-
kező kutatásoknak kell megtalálniuk és feltárniuk.

A lelőhelyek keltezése
Talán nem sokat tévedek, ha kijelen-

tem, hogy a több mint száz évvel ezelőtt feltárt 

19. BENKŐ 1992, 194.

marosszentannai temető20 jelenleg is a kultúra erdé-
lyi szállásterületének leggyakrabban emlegetett lelő-
helye, mondhatni annak szinonimája, képviselője. A 
mai napig a temető kései keltezése kihat valamennyi 
erdélyi lelőhely késői, Kr. u. 4. század közepi kelte-
zésére.21

A Nagy-Küküllő felső folyása mentén ál-
talában csak terepbejárásokból ismert lelőhelyek 
kerámiaanyaga alapján csak a kulturális besorolás 
lehetséges, az árnyaltabb keltezést a kevés kutatott 
település és a rugonfalvi temető zárt objektumaiból 
kikerült fibulák, csontfésűk, s néhány ruházati elem, 
ékszertípus (csatok, függők, gyöngyök) adják.

A rugonfalvi 2. sírból előkerült éremnek 
nincs keltező értéke: a perforált Marcus Aurelius 
denárt (165–166) függőként használták. A koráb-
bi, Kr. u. 1–2. századi érmék magas ezüsttartalmuk 
miatt forgalomban maradnak a Kr. u. 4. században 
a MSzT–Cs kultúra településein.22

A térségben fibulát és csontfésűt 
Székelyudvarhely–Alsólokon (4 fibula, 2 ép és 2 tö-
redékes fésű) (25. t.), Székelykeresztúr–Lokon (2 fi-
bula, egy töredékes fésű), Rugonfalva–Paplak udva-
rán (4 fibula, egy töredékes és egy ép fésű) találtak.

A Székelyudvarhely–Alsólokon előkerült 
négy fibula három különböző típusba sorolható. A 
182. objektumból származó aláhajtott lábú bronz-
fibulát23 általánosan a Kr. u. 3–4. századra keltezik. 
A 320. objektumban talált réz egytagú fibula24 rit-
kán kerül elő a kultúra lelőhelyein,25 Kr. u. 4. század 
végére keltezik.26 A két oldalthajlított lábú, kéttagú, 
alul húros bronzfibulánál a tűtartót a lemez oldal 
irányú behajlításával képezték ki.27 Ez a fibulatípus 
viszonylag ritka a MSzT–Cs kultúra területén, és a 

20. KOVÁCS 1912, 250–367.
21. BÂRZU–BREZEANU 1991, 210; DIACONU 1961, 

HOREDT 1967, 581.
22. BUTNARIU 1987, 125.
23. KÖRÖSFŐI–NYÁRÁDI–SÓFALVI 2010, 43, 57. 

Lszám: 9816.
24. KÖRÖSFŐI–NYÁRÁDI–SÓFALVI 2010, 44, 59.
25. Marosszentanna/Sântana de Mureş (KOVÁCS 1912, 297, 

62); Újős–Fűzkút/Fîntînele „Rît” (GAIU 1995, 152)
26. KAZANSKI–LEGOUX 1988, 52; KOVÁCS 
27. KÖRÖSFŐI–NYÁRÁDI–SÓFALVI 2010, 43, 58. 

Lszám: 9928; 44, 60. Lszám: 9836.
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Kr. u. 4. századra keltezhető.28 Hasonló típusúak a 
Székelykeresztúr–Lok 1. lakóházából kikerült fibu-
lák (17. t./ 3.).

A három rugonfalvi sírból összesen négy 
fibula került elő, valamennyi a MSzT–Cs kultúra 
lelőhelyeiről jól ismert és elterjedt aláhajtott lábú 
fibulák kategóriájához tartozik. Különbség köztük 
anyagukban és tűszerkezetük kialakításában van: 
míg az 1. és 2. sírból előkerült példányok ezüstből 
készültek, a 3. sír két azonos típusú fibulája bronz-
ból, amelyet ezüstöztek. Az 1. sír fibulájának hiány-
zik a tűszerkezete, így altípusba sorolása, valamint 
datálása bizonytalan. A három épen maradt példány 
esetében: a 2. sírból (1971) előkerült aláhajtott lábú 
fibula Ambroz 2. variánsa (Kr. u. 3. század vége – 
4. század eleje),29 Vlad Vornicnál 4b2 típus (pontos 
kronológiai besorolás nélkül),30 Ion Ioniţanál 2. cso-
port (a MSzT–Cs kultúra második szakasza, késői 
C2–C3a fázis).31 A 3. sírból (2007) előkerült aláhaj-
tott lábú fibula Ion Ioniţanál az 1. csoportba tar-
tozik (a MSzT–Cs kultúra harmadik szakasza, C3b 
fázis),32 Vlad Vornicnál a 4c típus. A legtöbb kutató 
a Kr. u. 4. század második felére33 vagy legvégére kel-
tezi.34 Közép-Európában a D1 periódusra datálják, a 
Krím-félsziget zárt objektumaiban a Kr. u. 4. század 
végére – az 5. század elejére.35

Rugonfalva–Református paplak udvarán 
két sírból került elő csontfésű: míg az 1. sírból csak 
a fésű fogója, a 2. sírból egy ép példány. Mindkét 
fésű az egysoros, púpos hátú csontfésűk kategóriá-
jába tartozik. A 2. sír ép példánya a fogó tövénél ké-
toldalt kiképzett mederrel a Thomas-féle fésűtipoló-
giában a III. típus 2. variánshoz,36 Nikitanál pedig a 
III. csoport 2b variánsához tartozik.37 Mivel a másik 
fésű csak töredékesen maradt meg, tipológiai beso-

28. VORNIC 2006, 196; KÖRÖSFŐI-DARVAS 2009, 10. 
ábra, 3.

29. AMBROZ 1966, 63.
30. VORNIC 2006, 198.
31. IONIŢA 1992, 82.
32. Uo.
33. DIACONU 1965, 64; AMBROZ 1966, 64; 

MAGOMEDOV 1999, 67.
34. PÁRDUCZ 1959, 374, 375.
35. KAZANSKI–LEGOUX 1988, pl. II, 27. sz., II. csoport.
36. THOMAS 1960
37. NIKITINA 1969

rolása nem lehetséges. A Székelykeresztúr–Lokon 
feltárt töredékes csontfésű is hasonló (17. t./ 1.).

Ezek a fésűtípusok a kultúra elterjedési te-
rületének nyugati lelőhelyein gyakoriak és általában 
a D1 periódusba, a Kr. u.4. század második felére – 
Kr. u. 5. század elejére keltezik.38

Székelyudvarhely–Alsólokon két félköríves 
fogójú csontfésű került elő: az egyik három részes, a 
fogazott lapocskákat két, külső lemez fogja össze,39 a 
másik egy darabból készült.40

Az előbbi típust a Kr. u. 3–4. századra kel-
tezik, hasonló példányok a târgşori Chilia–Militari 
kultúrájú lelőhelyről,41 valamint a Przeworsk kultú-
ra lelőhelyeiről (Kr. u. 3. századi keltezés) ismertek, 
a MSzT–Cs kultúra nyugati elterjedési területén 
viszonylag gyakoriak, s általában a Kr. u. 4. század 
végére keltezik őket.42 Erdélyben az Újős–Fűzkúton 
előkerült példányokat a Kr. u. 4. század végére datál-
ták.43 A második típus ritkább, mint az első.

A 307. objektumból egy púpos hátú fésű 
fogójának pontozott hullám- és vonaldíszes külső, 
félköríves lemezborítása került elő.44 Ez a típus vi-
szonylag gyakori a MSzT–Cs kultúra nyugati elter-
jedési területén, és általában a Kr. u. 4. század máso-
dik felére keltezik.45

Ami a térségben előkerült ruházati eleme-
ket illeti, a rugonfalvi 1. sír ezüstből, a 2. sír vasból 
készült csatja a MSzT–Cs kultúra késői szakaszára 
keltezhető. Az 1. sírból előkerült kisméretű, félkör-
íves szíjszorító lemezzel ellátott ovális karikájú csat-
ját a C3–D1 periódusra, a Kr. u. 4. század második 
felére – 5. század elejére keltezhetjük.46 Azonos típu-
sú ezüstcsat került elő a tekerőpataki kincsleletből. 

38. KAZANSKI–LEGOUX 1988, pl. III, 45. sz., III. cso-
port.

39. KÖRÖSFŐI–NYÁRÁDI–SÓFALVI 2010, 38, 43.
40. KÖRÖSFŐI–NYÁRÁDI–SÓFALVI 2010, 38, 44.
41. BICHIR 1984, 52, pl. LV, 4.
42. Spanţov, Independenţa, Alexandru Odobescu (MITREA-

PREDA 1966, 96.103, 140, fig. 89, 1; 117, 10, 125; 238, 
8–9), Târgşor (DIACONU 1965, 102–104, pl. XCVI, 
7; XCVIII, 8; CXXVI, 11), Mihălăşeni (ŞOVAN 2005, 
155).

43. MARINESCU–GAIU 1989, 141, fig. 2A,1.
44. KÖRÖSFŐI–NYÁRÁDI–SÓFALVI 2010, 39, 45.
45. IONIŢA 1986, 308
46. KAZANSKI–LEGOUX 1988, pl. II. 20. sz., II. csoport.
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A kincsleletet újabban Gáll Ervin a Kr. u. 5. század 
elejére keltezte.47

Ugyancsak a MSzT–Cs kultúra vége tájára 
keltezi a Székelykeresztúr–Lokon feltárt települést 
az ott előkerült ezüstlunula (17. t./ 13.).

A 2. sír nyomott, ovális karikájú, téglalap 
formájú lemezes szíjszorító taggal ellátott vascsatjá-
hoz hasonló példányok zömében a MSzT–Cs kul-
túrájú temetők késői keltezésű sírjaiból látnak nap-
világot.48

Összességében – véleményem szerint – 
Rugonfalván egy nagyrészt megsemmisült MSzT-Cs 
műveltségű temető három késői, Kr. u. 4. század 
második felére keltezhető sírja került napvilágra.

Ami a településeket illeti, azokat bizton-
sággal csak tág határok között, Kr. u. 4. századiként 
határozhatjuk meg. A falvak feladását az egyezmé-
nyesen elfogadott hun támadáshoz köthetjük. A 
módszeresen feltárt székelyudvarhelyi település is-
meretében úgy gondolom, hogy az itteni telepeket 
nagy valószínűséggel közvetlen támadás nem érte. A 
házakat rendszerint kiürítették, s csupán igen szegé-
nyes tárgyi anyagot hagytak hátra bennük. Az 52. 
ház 167. kőtűzhelyébe is ekkor, a falu feladásának 
pillanatában helyeztek el egy levágott emberi fejet – 
számunkra ismeretlen okból.49

A Fiafalva–Nagyerdő-földjén előkerült le-
égett lakóházról nem tudjuk eldönteni, hogy a tűz 
baleset vagy valamilyen támadás következménye le-
hetett-e. Tény, hogy a házban maradt értékek után 
senki nem kutatott (in situ maradt edények, kom-
pakt omladékréteg), az omladékot nem planírozták 
el, minden érintetlenül maradt, ami egy továbbélő 
településen kevésbé képzelhető el. Ugyanakkor fi-
gyelembe kell vennünk, hogy a MSzT–Cs kultúrájú 
településről csak ezt az egy objektumot ismerjük, a 
falu életéről, végéről csak úgy alkothatunk valós ké-

47. GÁLL 2004, 146.
48. Marosszentanna 65. sír (KOVÁCS 1912, 90. kép 4), 

Mihălăşeni (ŞOVAN 2005, pl. 134/1; pl. 137/1, pl. 209/2; 
pl. 304/27).

49. A Magyar Alföld szarmata településeinek gödreiből 
rendre kerülnek elő emberi maradványok (VADAY 
1997). Tiszavasvári–Városföldje, Jegyző–tagon 
fazekaskemencében tártak fel egy emberi csontvázat 
(ISTVÁNOVITS 1999, 176).

pet, ha több régészeti leletet, komplexumot sikerül 
feltárnunk a jövőben.

Székelykeresztúr–Lokon a korszak kuta-
tási módszeréhez képest jól dokumentált régészeti 
kontextusa és a leletanyag alapján úgy tűnik, hogy 
a települést lakóinak hirtelen kellett feladniuk. Míg 
a település korábbi objektumaiból szegényes lelet-
anyag került ki, mint a 3. számú lakóház, amelyből 
egy későbben épített kemence munkagödrét alakí-
tották ki, addig az 1. házban értékes régészeti lele-
tek maradtak hátra, mint például a települések zárt 
objektumaiból csak ritkán kikerülő fibulákból két 
darab is.50

A 4. házban, a jelenkori járószinttől 85 cm 
mélyen dokumentált nagy kiterjedésű, kompakt, 
vékony szénrétegről nem tudom eldönteni, hogy a 
település végével van-e kapcsolatban vagy csak az 
épület balesetszerű pusztulásával.

Kerámia leletanyag
A leletanyag legnagyobb hányadát a cse-

réptöredékek teszik ki. A térség kerámiaanyagának 
elemzésekor a tanulmány egy saját készítésű kerámia 
adatbázisra támaszkodik.51 Az adatbázisba teljes, 
egészen vagy részben kiegészített agyagedényeket, 
illetve perem-, alj-, díszített oldaltöredékeket töltöt-
tünk fel (igyekeztünk elkerülni annak a lehetőségét, 
hogy ugyanazon edény több darabját vezessük be az 
adatbázisba). A térség kerámiaanyagának tipológiai 
csoportosítását így a kb. 40 százalékos feldolgozott-
ságnál lévő Székelyudvarhely–Alsólok lelőhelyről a 
kerámia adatbázisba feltöltött 1144 kerámiatöre-
dékre és a többi 47 lelőhelyről származó további 541 
kerámiatöredékre alapozom.  

A Nagy-Küküllő mente MSzT–Cs típusú ke-
rámiaanyagát (ide értve a telepről és sírokból kike-
rülő cserepeket, valamint a szórványt) – figyelembe 
véve a készítéstechnikát, a formavilágot és a funk-
cionalitást – három fő csoportba soroltam: 1) ko-
rongolt, finoman iszapolt (illetve a soványítatlanok 
és iszapolatlanok); 2) korongolt, homokkal és/vagy 

50. Lszám: 7064, 7065.
51. Az Acces típusú kerámiadatbázis számítógépes munkáját 

Nagy Lajos székelykeresztúri informatika szakos tanár vé-
gezte.
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kaviccsal soványított szemcsés és 3) a kézzel formá-
zott agyagedények.

Tekintettel arra, hogy a cserepek túlnyomó 
többsége településekről származik, nagy arányban 
vannak jelen a kézzel formáltak (több mint fele). A 
főzésnél használt fazekak nagy részét szabad kézzel 
formálták. Hasonló technikával készítették a külön 
csoportot alkotó kis és közepes méretű kónikus tá-
lakat, amelyeket a szakirodalom „dák csészeként” 
szokott emlegetni.

A korongolt edények agyagát általában jól 
iszapolták. Egyes edények esetében (itt főleg táro-
lóedényekről van szó) a jó minőségű agyagot nem 
iszapolták és nem is soványították. Ez, a nyers agyag 
előkészítésében lévő különbség ritkán látható az 
edények formájában, megjelenésében, csak törésfe-
lületükben másak: utóbbiak kissé palás, nyers agyag 
jelleget mutatnak.

A korongolt edények között külön csoportot 
alkotnak a szemcsések, esetükben soványítóanyagot 
használtak: kavicsot és/vagy homokot kevertek az 
agyagba.

A korongolt edényeken belül az agyag elő-
készítése mellett fontos kritérium a formázás módja. 
Bár nem minden esetben sikerült pontosítanom, 
hogy mely edények készültek lassú, s melyek gyors 
korongon, tény, hogy mindkét módszerrel formáz-
tak. Nagyobb arányban az utóbbiak vannak jelen. 
Meg kell jegyeznünk, hogy a szemcsés, korongolt 
edények nagy részét lassú korongon formálták.

A kerámiatípusok meghatározásakor kü-
lönbséget kell tennünk az edények között aszerint 
is, hogy főzésre, asztali felszolgálásnál vagy tárolásra 

használták-e, hiszen alapvetően a funkcionalitás ha-
tározza meg az edényformát és a minőséget.

Az általunk vizsgált cserepek többségét fa-
zekak töredékei teszik ki. Nagy részük egyszerű for-
májú, a kézzel formázottak között a leggyakoribbak 
az ovális testűek, zsák formájúak vagy a felső harma-
dukban kiszélesedők, míg a korongolt példányoknál 
még előfordul néhány gömbtestű is. A legtöbbnek 
az alja egyenes (főzésnél használták), de vannak talp-
gyűrűsek is, ezek nyilván asztali edények lehettek. A 
főzésnél használt fazekak többségét kézzel formázták 
meg, soványító anyagot használtak (kavics, homok, 
ritkább esetben kerámiaőrlemény), nem fordítottak 
gondot az iszapolásra, majd azt követően a kiégeté-
sükre, így foltosak és törésfelületben általában réte-
gesek.

A korongolt, szemcsés fazekakat ugyancsak 
használták főzésre (főzésnyomok, másodlagos égés-
nyomok figyelhetők meg a felületükön), valamint 
élelmiszer és folyadék tárolására.

Gyakoriak a tálak, amelyek formája és díszíté-
se nagyon változatos. A kónikus példányok általában 
laposak, eltérések a nyak kiképzésében jelentkeznek: 
nagyban változik az edény formája attól függően, 
hogy a nyak egyenes vagy ívesen kihajlított.

A bikónikus tálak mélyebbek, sok esetben 
két vagy háromfülűek.

Korongolt, 
finoman iszapolt

Korongolt, 
szemcsés

Kézzel 
formázott

Összes

agyagpohár 6 - - 6
bögre 4 2 1 7
csésze 1 1 10 12
fazék 187 179 836 1202

kancsó/korsó 24 5 - 29
miniatűr edény - - 2 2

tál 118 10 42 170
tárolóedény 66 74 1 141
fazékfedő 4 9 5 18

2.táblázat: Edénytípusok és eloszlásuk készítési technikájuk alapján
(Distribution of pottery according to form, function, technology, and material)

Korongolt, 
finoman 
iszapolt

Korongolt, 
szemcsés

Kézzel 
formázott

Összes

396 320 928 1685
1.táblázat: A kerámiaanyag eloszlása a készítés technika alapján
(Distribution of pottery according to technology and material)
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Külön csoportot alkotnak a tálakon belül a 
kézzel formáltak („dák csészék”) és a római im-
portként értékelhető gömbtestűek.

A tárolóedények nagy részét az ún. 
„Krausengefässe típusú” hombárok teszik ki.52 
Általában kissé tojásdad formájúak, felső har-
madukban, a vállnál szélesednek, peremük szé-
les. Mellettük még a zömökebb, duzzadt peremű 
hombárokat, amforaszerű edényeket említhetjük.

A füles kancsók és korsók minden esetben 
jól iszapoltak, egységesen kiégetettek és felületük 
felfényezett.

Ami a díszítést illeti, leggyakrabban a be-
karcolt és a besimított hullám-, és vonalkötegek, 
bordadíszek jelennek meg az edényeken. Míg a 
legtöbb Krausengefässe típusú hombár széles 
peremét és vállrészét bekarcolt hullámvonalak, 
egyszerű, vízszintes vonalak, valamint hullámvo-
nal- és vonalkötegek díszítik, addig a tálak leg-
gyakoribb díszét a bordák, besimított cikkcakk és 
hullámok képezik. Bár a kézzel formált fazekak és 
kónikus tálak („dák csészék”) általában díszítetle-
nek, amennyiben mégis díszítették, akkor azt az 
alj fölött, közvetlenül a felmenő fal indításánál 
ujjbenyomkodással vagy a peremen körömbe-
nyomkodással, bevagdosással érték el.

52. Ezt a terminológiát a román szakirodalomból vettem 
át. Tisztában vagyok vele, hogy a „Krausengefässe” szó 
önmagában a hombár megjelölésére szolgál, azonban 
a román kutatás a „Krausengefässe típus” megjelölést 
a vízszintesen kihajló peremek esetében alkalmazza, 
megkülönböztetendő a kigyűrt peremű tárolóedényektől. 
A továbbiakban meghagytam ezt az elnevezést.

A felszolgálásnál használt, finoman iszapolt 
kerámia jó része külső felületén felfényezett.

A kerámiatöredékek alapján az edény típu-
sát viszonylag biztonsággal meg lehet határozni, 
pontos formájukat azonban a legtöbbször nem. 
Általában a perem és az alj kiképzését áll mó-
dunkban csak megállapítani, talán egy nagyobb 
kerámia adatbázis alapján, a jellegzetességek szű-
résével a jövőben sikerül műhelyközpontokat be-
határolnunk (26. t.)

A leggyakrabban – függetlenül a típustól – 
az edények peremét ívesen kihajlították és lekere-
kítették. A perem kihajlításának mértéke termé-
szetesen változik (erőteljesen vagy csak enyhén), 
ahogyan az is, hogy a perem végét mindkét oldalt 
vagy csak az egyiken kerekítették le.

Egyes edényfajtáknál jól megfigyelhető, 
hogy bizonyos peremkiképzést előnyben részesí-
tettek. A kézzel formált fazekak esetében a pe-
remeket általában egyenesen hajlították ki, és 
egyenesre is képezték ki. Az ívesen kihajlított és 
a lekerekített perem is jellemző rájuk, de csak ki-
sebb arányban.

A megvastagított és a széles, fektetett Y for-
májú peremek általában a hombárokra jellemző-
ek, az utóbbiak a Krausengefässek sajátossága.

A kónikus tálak peremét rendszerint erőtel-
jesebben, a bikónikusakét enyhébben hajlították 
ki, ugyanakkor az egyenes peremkiképzés sem 
ritka. A gömbtestű tálak pereme a legtöbb eset-
ben duzzadt.

1. 2. 3. 4. 5. Egyéb
kézzel formált fazék 80 4 10 9 11 11
korongolt, szemcsés fazék 71 - 6 - - 8
korongolt, finoman iszapolt fazék 13 6 9 1 - 14
Korongolt kancsó/korsó 1 2 9 - - 9
kézzel formált tál - - - 5 - 1
korongolt, szemcsés tál 1 - 2 - - -
korongolt, finoman iszapolt tál 3 3 13 - - 6
Krausengefässe típusú hombár - - - - - -
tárolóedény 67 2 2 - - 19

1: Bekarcolt vonal-és hullámvonalköteg, 2: besimított hullám, cikkcakk, 3: borda,
4: ujjbenyomkodásos, 5: bevagdosott

3.táblázat: Díszítések és alkalmazásuk a különböző edénytípusokon
(Distribution of pottery decoration according to formal/functional types)
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A térség MSzT–Cs kultúrához sorolható ke-
rámiaanyagának elemzésekor érdekes kérdésként 
vetődik föl a római import kerámia. Bóna István a 
marosszentannai temetőt ellentétbe állította a ha-
vasalföldi temetőkkel, felhívva a figyelmet a római 
kerámia hiányára.53 A Duna-menti római provin-
ciáktól távol eső erdélyi MSzT–Cs kultúrájú lelő-
helyek a legtöbb kutató elképzelésében „elzártnak” 
tűnnek, az esetlegesen előkerülő római kerámiát 
a romániai kutatás csak a provinciális időszakhoz 
kapcsolja, szinte fel sem vetve az egyidejűség lehe-
tőségét. A Nagy-Küküllő felső völgyében terepbe-
járásból ismert lelőhelyeken sok esetben a MSzT-
Cs kultúrájú leletanyag mellett jelentkezik a római 
kerámia. Természetesen nem gondolom, hogy 
a római jellegű téglaszínű edényeknek minden 
esetben egykorúaknak kell lenniük a népvándor-
lás koriakkal. Ezt terepbejárási adatokra alapozva 
főként nem állíthatjuk. Ugyanakkor egy részükről 
nagy valószínűséggel mégis csak feltételezhető a 
római eredet. Bizonyítékként a Székelyudvarhely–
Alsólokon feltárt 1. kerámiaégető kemence mun-
kagödréből égetési selejtként kikerült, piros, am-
foraszerű tárolóedényeket említhetem. A kemence 
és munkagödre a bennük talált római jellegű edé-
nyekkel a településhez tartozott.

Ennél a pontnál felvetődik egy másik kér-
dés: helyben készült római jellegű vagy import 
római kerámiáról beszélhetünk. Még ha valaki ké-
telkedne is abban, hogy a székelyudvarhelyi ége-
tőkemence munkagödréből kikerült edények az 
utolsó égetés(ek)hez tartozhattak – hiszen nem az 
égetőtérben kerültek elő, hanem a munkagödör-
ből –, senki nem gondolhatja, hogy elvetemedett, 

53. BÓNA 1986, 117

gyári hibás edényeket importáltak a település lakói. 
Ebben az esetben el kell fogadnunk, hogy helyben 
készültek, s valószínűleg ez több más MSzT–Cs le-
lőhely esetében is feltételezhető, még ha hasonló 
konkrét bizonyítékaink egyelőre nincsenek. Ennek 
megfelelően a római jellegű kerámia megnevezés 
helyénvalóbb, hiszen ez jelenthet importot, de akár 
helyi gyártmányt is.

A Kr. u. 4. századi lelőhelyek és a lelet-
anyag értelmezése (keltezés, kulturális körülhatá-
rolás) ma is számos ponton bizonytalan.

A 60’-as, 70’-es és 80’-as évek románi-
ai régészeti kutatásait meghatározta a dákoromán 
kontinuitás bizonyítására irányuló kényszeres 
igyekezet Ez a törekvés hatványozottan jelen volt 
a kora és késő népvándorlás kori kutatásban. Leg-
jobb példa erre talán a baráthelyi temető, amely a 
román régészeti kutatásban több, mint három évti-
zede – mondhatni – szinonimája a romanizált dák 
őslakosság Kr. u. 5. és 6. századi továbbélésének 
Erdélyben.54

A baráthelyi kultúrához hasonlóan nélkülözi 
a tudományos létjogosultságát több más régésze-
ti kultúra is, mint Kurt Horedt Kr. u. 4. század-
ra keltezett Szentgyörgy kultúrája (cultura Sfântu 
Gheorghe),55 Székely Zoltán Kr. u. 8. századi 

54. BÂRZU 1973. A baráthelyi temető régészeti ásatását Ligia 
Bârzu közölte. Anélkül, hogy a részleteket ismertetnénk, 
az a tény, hogy hosszan kénytelen tárgyalni az általa lét-
rehozott Baráthely/Bratei kultúra és a MSzT–Cs kultúra 
régészeti leletanyaga közti különbségét, illetve azok a kri-
tériumok, amelyek alapján ezt tette, nyilvánvalóvá teszik a 
köztük lévő rokonságot. Bóna István felhívta a figyelmet 
a baráthelyi temető tudományos feldolgozásának számos 
hibájára, amelyek következetlen értékeléshez vezettek 
(BÓNA 1976).

55. A kultúra létét legújabban Coriolan Oprean vitat-

fazék kancsó/korsó tál tárolóedény
1. 327 6 61 1
2. 144 - 6 -
3. 83 6 45 2
4. 6 - - 53
5. 1 - - 1
6. 35 - 14 4

1. Enyhén vagy erőteljesen kihajlított, ívelt peremek, 2. Egyenesen kihajlított peremek,
3. Egyenes peremek, 4. Y peremek, 5. Megvastagított peremek, 6. Széles peremek

4.táblázat: A leggyakoribb edényfajták peremkiképzése (Rim forms of the most frequent pottery types)
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fiatfalvi kultúrája,56 amely továbbfejlődik később 
Baráthely–Fiatfalva horizonttá (cultura Bratei–
Filiaşi), tovább ágazva Ipoteşti–Cîndeşti–Filiaşi 
kultúrává, vagy a Ion Nestor által életre hozott 
Dridu műveltség (Kr. u. 9–10. század).57 A felso-
rolt régészeti kultúrákban közös, hogy mindegyiket 
a román nép őstörténetének régészeti bizonyítására 
hozták létre és az Erdélyt uraló népek, a gót törzs-
szövetség, a szlávok, majd a bolgárok és a honfog-
laló magyarság között élő román nép kontinuitását 
hivatottak bizonyítani.

A Nagy-Küküllő menti Kr. u. 4. századi 
lelőhelyek népességét ezzel szemben általában a 
Marosszentanna–Csernyahov kultúrához kötötték. 
Kivételt csak a Bögöz–Vizlokon feltárt település 
jelentett, amelyet az ásatást vezető Ferenczi test-
vérpár – a korszak kutatási irányvonalának megfe-
lelően – a helyi, romanizált népességhez kötött.58 
Véleményüket az ásatás után négy évtized után is 
fenntartották, „fületlen, felszínükön és a fenékrész 
körül ujjbenyomkodásos díszítésű dák csészékről” be-
szélnek és a szürke, hullámvonallal díszített hom-
bárokról azt tartották, hogy a „Marosszentanna–
Csernyahov-műveltség felé tartó, de gót beütés nélküli 
(!) agyagművesség termékei.”59

A térség népvándorlás kori történetét (aho-
gyan a többi korszakét is) csak úgy lehet a legtelje-

ta: OPREANU 2002, 125–137, OPREANU 2003, 
OPREANU 2010.

56. SZÉKELY 1971a, SZÉKELY 1971b, SZÉKELY 1992.
57. ZAHARIA 1969, 115–127
58. FERENCZI–FERENCZI 1976, 246.
59. FERENCZI–FERENCZI 2002, 40.

sebben rekonstruálni, ha a régészeti megfigyelések 
mellett minél több vizsgálati módszert felhaszná-
lunk. A szegényes anyagi körülmények miatt a leg-
több lelőhelyet nyilván terepbejárásokból ismerjük, 
csak kevés esetben történt régészeti feltárás, nem-
hogy más, korszerű, természettudományi vizsgálatra 
lehetőség lett volna. A Nagy-Küküllő menti lelőhe-
lyek közül csak a Székelyudvarhely–Alsólokon fel-
tárt település esetében sikerült geológiai, antropoló-
giai, arheozoológiai, környezetföldrajzi vizsgálatokat 
elvégezni. A település leletanyagának feldolgozása 
folyamatban van, így az eredményeket még nem áll 
módomban ismertetni.

A többi lelőhelyet tekintve természettudo-
mányi vizsgálatra csak három esetében került sor. 
A rugonfalvi református paplak udvarán előkerült 
2. és 3. sír embertani anyagát az antropológusok 
megvizsgálták,60 a Székelykeresztúr–Lokon feltárt 
település állatcsontjait pedig legújabban Kelemen 
Imola elemezte.61 Tizenegy lelőhelyről tizennégy 
kerámia röntgen-prodiffrakciós elemzését Kristály 
Ferenc végezte el.

Áttörés a térség népvándorlás kori régészeti 
kutatásában egy nagyobb beruházási terv (ipari par-
kok, útépítés) keretében történhetne meg, egyelőre 
azonban erre nem sok kilátás van. Addig is marad a 
folyamatos terepbejárás és a lelőhelyek feltérképezé-
se, valamint a leletmentések.

60. Fóthi Erzsébet, Hajdú Tamás, Bernert Zsolt embertani 
vizsgálata (KÖRÖSFŐI 2008, 206).

61. KELEMEN 2010, 
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Adattár:
A lelőhelyeket a kutatás módszeressége szerint 

elkülönítve, a Nagy-Küküllő forrásvidékétől a fo-
lyásirányt követve sorolom fel (keletről nyugat felé 
haladva), a mellékvölgyek szerint csoportosítva. A 
leletanyag méreteinek leírásánál rövidítéseket hasz-
náltam.62

Ásatások
(tervásatás, megelőző feltárás, leletmentés):

1. Székelyudvarhely–Alsólok/Kadicsfalvi 
rét (Odorheiu-Secuiesc–Alsólok)63

Székelyudvarhely északkeleti felében, a vá-
ros terelőútja mellett 2008-ban ipari park építkezési 
munkálatait megelőző régészeti feltárást végeztünk. 
Megközelítőleg 1,2 ha területet összefüggően, a tel-
jes felület lehumuszolásával tártunk fel.

A lelőhely a Nagy-Küküllő jobb parti ala-
csony teraszán fekszik, a folyótól megközelítőleg 
200-300 méterre. Az ásatás során 682 objektumot 
(19 lakóház, két égetőkemence, egy fémolvasztó 
kemence, egy kút, két sír, továbbá sütőkemencék, 
földbe mélyített műhelyek, sáncok, felszíni építmé-
nyek, gödrök) tártunk fel, amelyek döntő többsé-
ge (kb. 90%) egy MSzT–Cs kultúrájú településhez 
köthető, míg a többi, kisebb része késő neolit–réz-
kori, középső bronzkori (Wietenberg kultúra), illet-
ve késő bronzkori (Noua kultúra: két sír) (2. t.).

A népvándorlás kori település magja az 
objektumok sűrűsödése déli részen lehetett, ezt iga-
zolja az is, hogy a néhány szuperpozícióban lévő 
objektumból jó pár ezen a részen került elő. Jelen-
legi elképzeléseink szerint az észak–dél irányban 
terjeszkedő település északi, nyugati és déli határa-
it sikerült megtalálnunk, a keleti oldalon a feltárás 
határain túlnyúlt. Az objektumok gyérülése alapján 
valószínűleg ebben az irányban sem terjedhetett 
sokkal tovább a település.

62. Pá.: peremátmérő, Aá.: aljátmérő, Vá: vállátmérő, Á: át-
mérő, Sz: szélesség, H: hosszúság, M.: magasság, Fv.: fal-
vastagság .

63. A lelőhely tudományos értékelése folyamatban van, az ása-
tást, a leletanyag feldolgozását Sófalvi András és Nyárádi 
Zsolt, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban dol-
gozó régész kollégáimmal közösen végezzük. 

A lakóházak egymáshoz való viszonyá-
ban nem látunk rendszerességet. Bár magyarázatot 
nem találtunk ez ideig a jelenségre, mindenképpen 
fontosnak tartom felhívni a figyelmet arra, hogy a 
tizenkilenc lakóház közül öt szuperpozíciós.64 Úgy 
gondolom, hogy az egymásra ráásott/ráépített lakó-
házak nemcsak a település relatív kronológiájában 
nyújthatnak támpontot, hanem utalhatnak az itt 
lakó közösség társadalmi szerkezetére is. Ha figye-
lembe vesszük, hogy a kevés szuperpozíció közül 
több esetben is lakóházakat ástak egymásra, mi-
közben még a település déli részén, a sűrűn kiásott, 
egymást érő gödrök is csak ritkán vágták egymást, 
egyetlen lehetséges magyarázatot találtunk: az egy-
másra épített házak folyamatosan egy-egy család 
tulajdonában lehettek, akik a korábbi, már nem ta-
tarozható épületet feladták és annak helyére (nem 
máshová) építették az újat.

A település lakóházaitól elkülönülve, a 
Nagy-Küküllőhöz közel, két kerámiaégető kemen-
ce és egy vasolvasztó kohó került napvilágra. A két 
kerámiaégető kemence egymáshoz közel, kb. 9 m-re 
feküdt, a legközelebbi lakóépülettől 12 m-re.

A település korát az itt előkerült négy pú-
pos hátú és félköríves fogójú csontfésű (két ép, két 
töredékes), valamint a négy aláhajtott lábú bronz-
fibula alapján (25. t.) csak tágan, a Kr. u. 3–4. szá-
zadra tudjuk keltezni. Az 52. lakóház 167. tűzhely-
ének platniján megtalált levágott emberi fej (az első 
csigolyája is megvolt) legyen bármilyen szokáshoz, 
esetleg gyilkossághoz köthető, mindenképpen a falu 
felhagyásával egyidős kell legyen.

2. Bögöz–Vízlok (Mugeni–Vízlok)
A lelőhelyet a területen áthaladó vasúti töl-

tés mellett, vízelvezető árok ásása közben fedezték 
fel. Az ásatás több szakaszban zajlott, 1960 június 
3–7. és szeptember 5–27. között, illetve 1961. má-
jus 30. – június 13., és augusztus 14. – szeptember 
6. között.

64. A település nyugati részén a 674. és 678. ház, illetve a 625., 
642. és 644. ház. A 300. ház rendhagyó módon „kilóg” 
a településen megfigyelhető házsorból, későbbi keltezését 
igazolja, hogy vágta a 299., 302. és 326. gödröt. 
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A lelőhely a falu keleti felében, a Nagy-
Küküllő jobb partján, a folyó, a vasút és a Béta-pa-
tak közti teraszon fekszik. Az ásatás során tizenkét 
kutatóárkot nyitottak, az előkerülő objektumokat 
azokra rábontva tárták fel (3. t./ 1.). Sem a két rövid 
ásatási jelentés,65 sem az ásatási napló66 nem szolgál-
tat az ásatás nagy méretének megfelelő információt. 
Bár a naplót a korabeli gyakorlattól eltérően minden 
nap következetesen vezették, a kutatóárkonként és 
„ásónyomként” követett leírás csak a előkerülő le-
letanyagra tér ki, érdemleges régészeti megfigyelé-
seket nem tartalmaz. Összegezve, a helyenként 2,8 
méter mélységig ásott kutatóárkok metszetében há-
rom kultúrréteget figyeltek meg (Wietenberg, Kr. u. 
3–4. századi és Árpád-kori). A leletanyag nagy részét 
a régészek leírása alapján dák és „vidékies (‚provinci-
ális’) római” kerámiatöredékek tették ki.

A többször említett, késő népvándorlás ko-
rinak meghatározott „vágott peremű, öblös” edény-
töredékek meghatározását később felülbírálták az 
ásatók (?), s a naplóban minden esetben kihúzták, s 
római korira javították.

A II–X. kutatóárkokban megfigyelt, s csak 
említett 15–16. felszíni lakóház létét67 a hiányzó 
dokumentáció miatt – legalábbis részben – nem 
tartjuk megalapozottnak. Egyetlen lakóépületnek 
meghatározott objektum méreteit ismerjük: 4,7x2,8 
m.68

A gödröknek még a számát sem tudjuk.
Az ásatás legjelentősebb, egyben a legjob-

ban dokumentált objektuma egy hosszú, kettős 
kürtőjű tűzelőnyílású, munkagödrös kerámiaégető 
kemence. (3. t./ 2, 3.) A kemence méreteit az ásatók 
jellemző módon elfelejtették megadni. A közölt raj-
zok alapján az ÉÉNy–DDK tájolású égetőkemence 
kb. 2 méter átmérőjű perforált rostélya (É) a tűzte-
ret két kamrára osztó agyagfalra támaszkodott, a kb. 
1,5 méter hosszú kürtő pedig a munkagödörrel (D) 
kötötte össze.69 A rostélyról és a munkagödörből ki-

65. FERENCZI–FERENCZI 1971, 2002.
66. HRM Adattár.
67. FERENCZI–FERENCZI 1976, 239.
68. FERENCZI–FERENCZI 1976, 240, fig. 8, suprafaţa III, 

pl. V, nr. 7.
69. FERENCZI–FERENCZI 1976, fig. 10, 11, pl. V., 5, 

6, 8, 9.

kerülő disznókoponyák és nagyméretű lapos kövek 
nem valamilyen ismeretlen rituális cselekedethez 
kötődnek, ahogyan azt az ásató régészek tartották.70 
Az égetőkemencét feladása után egyszerű szemetes-
gödörként használták tovább, ide dobták be a ház-
tartási hulladékot.

A lelőhely fontosságát nagy mérete, valamint 
az itt feltárt égetőkemence bizonyítja. Sajnos a kez-
detleges dokumentálás, a szűkszavú ásatásközlés 
mellett a HRM raktárában jelenleg fellelhető lelet-
anyagról is úgy gondolom, hogy azt leselejtezték, 
és így a lelőhelyről annak révén is csak torz képet 
nyerhetünk. Az 1975-ös romániai árvíz után az 
udvarhelyi múzeum régészeti anyagának egy része 
összekeveredett. Bögöz–Vízlokról valószínűleg a 
szürke, hullámvonallal díszített hombárok darabjait 
sikerült beazonosítani, a többi kerámiatípus közül 
csak néhányat találtunk meg. A jelenleg fellelhető 
kerámiaanyag 80%-át kitevő hombártöredékek (4-
6. t.) aránya – bár a naplóban is megemlítik jelen-
tős számukat71 –egészen biztos, hogy nem tükrözi a 
realitást. Néhány kónikus tálnak, egy római import 
edénynek, két fazéknak és egy fedőnek a töredékét 
lehetett a bögözi ásatáshoz kötni. (7. t.)

3. Rugonfalva–Paplak udvara
(Rugăneşti–Curtea parohiei reformată)72

Rugonfalva Székelykeresztúrtól 2 km-re fek-
szik északkeletre. Az 1971-ben és 2007-ben feltárt 
három MSzT–Cs típusú sír egy temető és a hozzá-
tartozó település valamikori létét bizonyítja. Közel a 
Nyikóhoz, annak ártere feletti alacsony teraszon lévő 
kora népvándorlás kori temető nagy részét elpusz-
tították a területén felépített román kori templom 
építésekor és a körülötte létrehozott cinteremmel. A 
megsemmisülés teljessé vált a paplak, az északi ol-
dalról szomszédos magánépület, majd a közvetlen 
közelben elhaladó Nyikó-menti műút megépítésé-
vel. Ami a temető régészeti kutatását illeti: a paplak, 
a cinterem keleti fala és a műút közti megközelítőleg 

70. FERENCZI–FERENCZI 1976, 242.
71. Ásatási napló, 35 (HRM Adattár).
72. A sírok részletes leírása: KÖRÖSFŐI 2008, 189–209.
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300 m²-es udvar bolygatatlan felületét a két ásatás 
során nagyrészt sikerült feltárnunk. (8. t.)

Mindhárom sírban csontvázas rítus szerint el-
temetett nők feküdtek. Az elhunytakat hátukra 
fektetve, fejjel északra, lábbal dél felé helyezték a 
sírgödörbe. Az 1. és 3. sír esetében szarmata hatás-
ra gyanakodhatunk: az 1. sírból összetört fémtükör 
két töredéke került elő, míg a 3. sír gödrét padkásan 
ásták meg. A fémtükrök szarmata sírokban jellegze-
tes és gyakori mellékletnek számítanak,73 a MSzT–
Cs típusú sírokból azonban teljesen hiányoznak. 
A padkás sírok megjelenését a MSzT–Cs kultúrán 
belül – a fülkés sírokkal együtt – a Fekete-tenger 
északi partvidékén élő szarmatákkal hozzák össze-
függésbe.74 Tény, hogy a kelet-magyarországi szar-
mata barbarikum temetkezéseiben már ritkábbak 
a sztyeppére általánosan jellemző padmalyos, kata-
kombás, valamint fülkesírok.75

Csak az 1. és 2. sírból került elő edénymel-
léklet. Ezeket korongon készítették. Az agyag és a 
soványítás minősége szerint két csoportba osztottuk 
őket: a jó minőségű agyagpasztájú, finoman sová-
nyított edények (felületükön esetenként vékony 
agyagbevonattal), illetve a kevésbé gondosan meg-
választott és tisztított agyagpasztájú, durvábban (ál-
talában nagy szemű kaviccsal) soványított, szemcsés 
edények. A finom kerámia csoportjába az 1. sírból 
egy bikónikus tál, illetve két kisméretű edényke 
tartozik (egy szürke agyagpohár és egy piros, hen-
geres nyakú edényke), a 2. sírból egy bikónikus, 
füllel ellátott mély tál és egy sekély, hengeres nyakú 
kis méretű tál. Az szemcsés felületű, durván sová-
nyított edények általában formailag egyszerűbbek, 
gondatlanabbul megmunkáltak. Az 1. sírból egy 
rosszul korongolt korsó, sekély, S profilú tál és egy 
gömbtestű edény tartozik ebbe a csoportba, míg a 2. 
sírból két fazék. Ugyanebből a sírból előkerült há-
rom agyagedény nagyobb töredéke, amelyeket csak 
Székely Zoltán 1974-es ásatási közléséből ismerünk.

73. Székely Zoltán is megjegyzi, hogy a târgşori szarmata te-
mető sírjaiból gyakran került elő fémtükör (SZÉKELY 
1974, 158).

74. BIERBRAUER 1999, 224.
75. KULCSÁR 1998, 23. Néhány padkás sírt tártak fel a 

lajosmizsei szarmata temetőben: 12., 15., 16., 22., 26., 27. 
sírok (KULCSÁR 1998, 130–132.).

A 2. sírból napvilágot látott egy üvegpohár 
töredéke is.

A 3. sír padkásan ásott sírgödre a kultú-
ra más erdélyi temetőiben csak ritkán kerül elő. A 
keskenyebb sírgödröt deszkával fedték be, padolták 
(elszenesedett deszka nyomára akadtunk a csontváz 
fölött).

Ez a három sír a MSzT–Cs kultúra középső 
és késői időszakára, a Kr. u. 4. század második felére 
keltezhető. Az elkövetkező kutatások deríthetik ki, 
hogy Rugonfalva különböző részein terepbejárások-
kal azonosított három korabeli lelőhelyből melyik-
kel kapcsolhatóak össze ezek a temetkezések.

4. Székelykeresztúr–Fonoda 
(Cristuru-Secuiesc–Fonoda)

1979-ben a régi fonoda épülete előtt, a 
Székelyudvarhely felé vezető országúttól délre árok-
ásáskor egy földbe mélyített lakóházra bukkantak 
(9. t.) A lakóház a Nagy-Küküllő árteréhez tartozó 
széles sík területen feküdt, áradásos jellegű, iszapos 
agyagréteg fedte.

A ház É–D-i tájolású volt, keleti oldala mellett, 
az 50-60 centiméter mélyen lévő padlón 90x60 cm-
es, szabálytalan sarkú, téglalap alakú, 7 cm vastagon 
átégett tűzhelyet dokumentáltak.76 Az ásatási rajz 
alapján déli oldala kb. 4 m hosszú volt.77

A lakóházból patics- és szénrögök, kagylóhéjak 
és kevés kézzel formált – közte néhány bekarcolt vo-
nal- és hullámvonalköteggel díszített – edénytöre-
dék került elő.

5. Székelykeresztúr–Felsőlok 
(Cristuru-Secuiesc–Felsőlok)

A lelőhely Székelykeresztúrtól Csekefalva felé 
vezető országút bal oldalán, a Gagy pataka jobb part-
ján elterülő szántóföldön fekszik. A felszíni megfi-
gyelések alapján meghatározott, közel 1km hosszan 
elterülő települést 1976–1978 között – a korszak 
ásatástechnikájának megfelelően – kutatóárkokkal 
vizsgálták. (10. t./ 1.) A Székely Zoltán, Molnár 
István, Ughy István és Székely Attila alkotta ásatá-

76. BENKŐ 1992, 184.
77. MIM Adattár.
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si csapat a lelőhely déli részét kutatta, az 1976-os 
ásatás kivételével, a következő két év eredményeiről 
pontos dokumentáció létezik a MIM78 Adattárában.

A feltárt objektumok:
1. lakóház (11. t./ 1.)
Formája: Lekerekített sarkú téglalap, kele-

ti, rövidebb oldalfala kissé szabálytalan. Méretei: 
3,90x2,75 m; Hossztengelyének tájolása: NyÉNy–
KDK. A padló mélysége a jelenkori járószinttől: 
0,94-1 m

A leletanyag lyukasztószerű vaseszközből, sarló 
pengetöredékéből, orsókarikákból és orsógombok-
ból, két vasfibulából, egy bronzfibula rugós tűjéből, 
töredékes vaskésből és egy csontból faragott fibula 
prototípusból állt. (17. t./ 2, 3, 6, 7, 26.)

A lakóház északi oldalfalához közel, a padló alatt 
(?) két, korábbi (szintén Kr. u. 4. századi!), kör alakú 
folttal jelentkező, íves oldalfalú gödör (az egyikben 
házi patkány csontváza79), míg déli oldalfala köze-
pénél, 60-70 cm mélyen, egy későbbi periódushoz 
tartozó tűzhelynyom került elő.

2. lakóház (11. t./ 2.)
Formája: Szabálytalan téglalap. Méretei: 6x3,5-

4 m. Hossztengelyének tájolása: ÉÉK–DDNy. A 
padló mélysége a jelenkori járószinttől: 90-100 cm.

A kerámiatöredékeken kívül betöltésében nagy 
mennyiségű ág- és gerendalenyomatos paticsdara-
bot, orsókarikákat és orsógombokat, agyagnehezé-
keket, fenőköveket, őrlőkő töredékeket, vaskulcsot, 
valamint települési objektumokban csak ritkán 
előforduló viseleti tárgyakat és toaletteszközöket – 
ezüstlunula, hengeres üveggyöngyszem, körömre-
szelő –, valamint piszkálónak használható bronz pi-
pereeszközt találtak (17. t./ 5, 13.). A ház változatos 
leletanyagát egy lókoponya egészíti ki.

A ház és a tőle északra levő 4. lakóház vágják 
egymást. A két Kr. u. 4. századi objektum relatív 
időrendjét az ásatók nem tudták megállapítani.

3. lakóház (10. t./ 4.)
Formája: megközelítőleg négyzetes. Méretei: 

3x2,6 m. Hossztengelyének tájolása: NY–K. A pad-
ló mélysége a jelenkori járószinttől: 1,20-1,25 m. 

78. Molnár István Múzeum, Székelykeresztúr.
79. KELEMEN 2010, hatodik oldal.

Északkeleti sarkában, 0,9-1,12 m mélyen kőtűzhely 
omladékát, közte vassalak darabját bontották ki.

Az objektum szegényes leletanyaga kevés kerá-
miából, egy agyagnehezék töredékéből és egy fenő-
kő töredékéből állt.

A házra, annak földbe mélyített részét mun-
kagödörként felhasználva, egy szabadtéri kemencét 
építettek, lapos kövekkel rakva ki sütőfelületét. (10. 
t./ 2, 3.)

A házat vágta egy későbbi sütőkemence, így a 
település korábbi építményeihez tartozik.

4. lakóház (11. t./ 2.)
Formája: Négyzet alakú. Méretei: 3,5x3,2 m. A 

padló mélysége a jelenkori járószinttől: 1-1,10 m .
Északi sarkába egy 1,2x1,3 m, négyszögű, kőből 

épített kemencét építettek, szájánál in situ helyzet-
ben egy nagyméretű fazék (13. t./ 7.), valamint egy 
fenőkő és egy csonttű került elő.

Bár Benkő Elek az objektum leírásánál nem 
említi,80 az ásatási naplóban a jelenkori járószinttől 
85 cm mélyen nagy kiterjedésű, kompakt, vékony 
szénréteget dokumentáltak a padló fölött.

A leletanyag töredékes púpos hátú csontfésűből, 
vaskulcsból, agyagnehezék töredékeiből, agyag orsó-
korongból (17. t./ 1, 25.) és vasbuca darabokból állt.

A ház kemencéjétől nyugatra egy ugyancsak Kr. 
u. 4. századra keltezett, 1 m mély gödör került elő.

Annak ellenére, hogy egy horizontálisan is je-
lentősen kiterjedt településről van szó, s csak né-
hány kutatóárokkal kutatták meg, a feltárt néhány 
objektum a legtöbb esetben vágta egymást (a 2. és 4. 
lakóház, a 4. ház és kemencéjétől nyugatra levő gö-
dör, a 3. lakóházat a későbbi sütőkemence és annak 
munkagödre, az 1. lakóház két gödröt, azt pedig egy 
későbbi tűzhelymaradványt). A nagy kiterjedés és az 
egymással szuperpozícióban lévő objektumok, a je-
lentős számú lakosság mellett is a település hosszabb 
használatára utal.

Gödröket a 4. lakóház tűzhelye mellett és tőle 
északra (metszetben körte és zsák alakúak), valamint 
az 1. házban (2 darab) találtak. Többségben nagy 
mennyiségű paticsomladékot tartalmaztak.

80. BENKŐ 1992, 182.
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A lelőhelyen a kultúrréteg vastagsága 15-30 cm 
között váltakozott. A MSzT–Cs kultúrájú leleteken 
kívül szórványosan bronzkori kerámiatöredékek ke-
rültek elő. A dák talpas tál és a római jellegű ke-
rámiatöredékekről nem tudtam eldönteni, hogy a 
lelőhelyhez köthetőek-e, vagy korábbi korszakhoz 
kapcsolhatóak. Ugyancsak bizonytalan, hogyan ke-
rült a Kr. u. 2–3. századra keltezhető római típusú 
fibula csont prototípusa az 1. házba.

Ami a település korát, népességének kulturá-
lis és etnikai meghatározását illeti, a Kr. u. 4. szá-
zadra datálható MSzT–Cs kultúrájú. A település 
kultúrrétegéből, objektumaiból előkerülő római jel-
legű leletanyagról nem gondolom, hogy másodlagos 
helyzetben lettek volna, ahogyan a dák talpas tál tö-
redékéről sem. Amennyiben a római jellegű csont fi-
bula prototípus, bronz körömreszelő, tálak, kancsók 
töredékei egy, a népvándorlás kori falut megelőző 
településhez lennének köthetőek, akkor hozzájuk 
tartozó objektumok, kultúrréteg került volna elő az 
ásatás során. Ennek hiányában a leletek a népván-
dorlás kori településhez sorolhatók, s valószínűleg 
annak alsó kronológiai határát képviselik. Úgy gon-
dolom – bár bizonyítani nem tudom –, hogy a ró-
mai és a „dák” jellegű leletanyag a népvándorlás kori 
falu alapításakor még létező, a provinciális élethez 
valamilyen módon kapcsolódó, még annak fennma-
radó hagyományához köthető. Ennek megfelelően a 
település alsó kronológiai határát a Kr. u. 3. századra 
helyezem.

A település végét az ezüstlunula, a púposhátú 
csontfésű és a ritka, itt mégis két példányában elő-
forduló oldalt hajtott lábú vasfibulák jelzik.

6. Fiatfalva–Disznóhizlalda/Felhágó 
(Filiaşi–Crescător de porci/Felhágó)

1979-ben Fiatfalva nyugati végén, a Szederjes 
felé vezető földút déli oldalán, disznóhizlalda épü-
leteinek alapozása közben 3–4. századra keltezett 
kerámiatöredékek kerültek napvilágra. Benkő Elek 
helyszíni megfigyelései alapján a leletek egy 20-25 
cm vastag barnásfekete kultúrrétegből kerültek ki. A 
hizlalda 8. csarnokának keleti falánál az egyik pillér 
egy földbe mélyített lakóházat vágott el. A munká-

sok elbeszélése szerint az építkezések alkalmával a 2. 
és 7. csarnok közepén 1 méter mélységben két mel-
léklet nélküli, K–Ny-i tájolású sír került elő.81

A lelőhely a Nagy-Küküllő északi, alacsony tera-
szán fekszik. Valószínűnek tartom, hogy a közelben, 
pár száz méterre lévő Alsó-Kövesfölddel – ahonnan 
ugyancsak kerültek elő MSzT–Cs kultúrájú csere-
pek – egy nagy összefüggő lelőhelyet alkot.

A leletanyagot kézzel formált, kaviccsal soványí-
tott fazekakból, tálakból, gyorskorongolt, jól isza-
polt, szürke fazekakból, tálakból, római importként 
értékelhető, vörös festésű kerámiatöredékekből, vas-
késből, fenőkőből állt. (18. t.)

7. Fiatfalva–Nagyerdő-földje
(Filiaşi–Nagyerdő-földje)82

A lelőhely Fiatfalvától délkeletre, a falu-
tól kb. 1,5 km-re található. Megtelepülésre kivá-
lóan alkalmas, hidrográfiai csomópont ez a rész: a 
Nagy-Küküllő egyik bal oldali mellékvölgyében a 
Kőrösút-, Kálmán-tanorok patakok közelében, a 
Nagyerdő-patakának jobb oldalán fekszik (a három 
patakot összefolyásuk után a faluban már Templom-
patakának nevezik). A lelőhely teknőszerű, 300-400 
méter szélességű, sima aljú völgyben fekszik. Déli 
oldalát a Nagyerdő-patakának meredek partoldala 
képezi, északi és keleti felében a terep erőteljesen 
emelkedik, míg nyugat felé a völgy a Nagy-Küküllő 
ártere felé, a falu irányában enyhén lejt.

A lelőhely, az itt feltárt kiterjedt szláv tele-
pülése révén jól ismert a régészeti szakirodalomban 
(19. t./ 3.). Az 1960-as ásatásokból bekerült Kr. u. 
7-8. századi leletanyaga között MSzT–Cs kultúrájú 
korongolt, S profilú tálat is találtunk. (20. t./ 4)

2008 telén Burszán Károly,83 a lelőhely egyik 
részét elfoglaló gyümölcsös jelenlegi tulajdono-

81. BENKŐ 1992, 194.
82. Az in situ helyzetben talált edényeket Orbán Lívia Borbá-

la (Molnár István Múzeum, Székelykeresztúr) és Szinyéri 
Péterné (Jósa András Múzeum, Nyíregyháza) restaurál-
ták. A leletanyag: MIM, Lsz: 17705-17754.

83. Ezúton is köszönöm segítségét, hiszen nemcsak a leletek-
ről értesítette a múzeumot, hanem a leletmentés során 
mindenben segítséget nyújtott! A régészet iránti érdeklő-
dése és pozitív hozzáállása mentette meg ezt a páratlanul 
gazdag lelettel szolgáló népvándorlás kori lakóházat. 
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sa kerámiatöredékeket küldött a székelykeresztúri 
múzeumba. A MSzT–Cs kultúrájú kerámiatöre-
dékeket gyümölcsfa számára ásott ültetőgödörből 
gyűjtötték. A lelőhelyet a bejelentés után többször 
bejártuk, majd ez évben, május és június között az 
ültetőgödör helyére nyitott, többször is megnagyob-
bított szelvénnyel megszondáztuk.

A körülbelül 5,2x5 méteres, megközelítőlege-
sen négyzet alaprajzú, É–D-i tájolású lakóházat 30-
50 cm mélyre ásták a földbe (19. t./ 1–2.). A lakó-
ház sarkait lekerekítették. Délkeleti sarkát nem állt 
módunkban feltárni, mivel itt egy kerítés húzódott, 
és egy meredek partszakasz következett. A ház északi 
és északkeleti részét későbbi beásások semmisítették 
meg. A házat bolygatatlan agyagrétegbe ásták, he-
lyenként geológiai kavicságyba (déli és nyugati fa-
lánál).

A korszak feltárt földbe mélyített építmé-
nyeihez képest nagyméretűnek számító ház déli fe-
lében találtuk meg az U alakú, kőből épített kemen-
cét, míg délnyugati oldalán a bejáratot.

A lakóház padlóját vastagon fedte az épít-
mény paticsos, szenes omladéka (19. t./ 1.). A ke-
leti, hosszanti oldalfal mellett megfigyelhető kom-
paktabb paticsréteg a felmenő oldalfalakból, míg az 
elszenesedett deszka- és gerendalenyomatok a tető-
zetből és egy esetleges padlásból származik.

A 80-90 cm széles, 90 cm hosszú tűzhely 
40-45 cm magasságig épen megmaradt. A kemen-
ce száját élükre rakott nagyméretű lapos kövekből 
építették, felső felében jól lehetett dokumentálni a 
kisebb kövekből rakott boltozat indítását. A kövek 
közül előkerülő korongolt, szürke kerámiatöredékek 
arra utalnak, hogy a lakóház építése előtt már léte-
zett a népvándorlás kori település.

A lakóház délnyugati oldalánál bontás so-
rán dokumentált felfelé tartó paticsos-szenes omla-
dékréteget, valamint a geológiai kavicságyba lépcső-
sen beásott kiugrást bejáratnak kell tartanunk. Ezen 
a részen három, egymásra és egymás mellé fektetett 
lapos kő került elő, alattuk egy erőteljesen szénfol-
tos, paticsos betöltésű gödör, amelynek funkcióját 
és a házhoz való viszonyát nem sikerült megállapí-
tanunk.

Az omladékréteg kibontása után a padló-
zatban és a ház északi oldalfalában nyolc gödröt és 
cölöpnyomot, valamint egy – a ház építését időben 
csak kevéssel megelőző (MSzT–Cs kultúrához so-
rolható jól iszapolt, szürke gömbtestű edényke (21. 
t./ 9.) került ki belőle) – amorf beásást dokumen-
táltunk.

A leégett lakóház kiváló alkalmat szolgáltatott 
a régészeti kontextusok megfigyelésére. A lakóház 
keleti oldala mellett, három összeroskadt, in situ 
helyzetben levő tárolóedényt és egy nagyobb méretű 
fazekat tártunk fel (20. t./ 1-3.). Az élelem tárolására 
szolgáló edényeket az épület paticsos-szenes romja 
közül bontottuk ki, a keleti fal mellett sorakoztak.

A ház délnyugati sarkában egy összeroskadt, 
lassú korongon formázott fazekat találtunk (22. t./ 
3). A felsorolt edények a régészeti megfigyelések 
alapján, a padlón feküdtek.

A ház feltárása során egy korongolt, fényezett 
felületű, szürke kettős kónikus, kétfülű tál darabjait 
tártuk fel (20. t./ 5.). A tálat besimított hal és var-
sa (?) díszítése teszi egyedivé a kultúrán belül. Da-
rabjai a ház keleti felén szétszóródva feküdtek ösz-
szevegyülve a ház omladékával (a tűzhely szájánál, 
a ház nyugati és északnyugati részénél találtuk meg 
töredékeit), ami arra enged következtetni, hogy a tál 
polcon állhatott, s az épület beomlásával a padlón 
szétszóródtak a darabjai.

Az omladékréteget kibontva számos cölöplyu-
kat és más régészeti jelenséget sikerült dokumentál-
nunk, amelyből a ház szerkezetére kaptunk informá-
ciókat (19. t./ 2.).

Az 1., 2., 4., 6., 7. és 8. objektum a ház tető-
szerkezetét tartó cölöpök helye. A 3. cölöplyukat a 
padló fölötti, a tűzhely környezetét 3-4 centiméter 
vastagságban fedő átégett agyagréteg alatt bontottuk 
ki, így a tűzhelynél biztosan, a lakóháznál pedig va-
lószínűleg korábbinak kell lennie. A 7. sz. cölöplyuk 
egy, a ház előtti szabálytalan alaprajzú gödör fekete, 
faszénfoltos, agyagos-humusz, kevert betöltésébe 
volt beleásva, nagy valószínűséggel a ház szerkezeti 
eleméhez tartozott. Az említett gödör korát és funk-
cióját nem tudtuk meghatározni, de azt sikerült 
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dokumentálnunk, hogy a ház padlójának lesározása 
„ráfutott” a gödörre is.

A 8. cölöplyukat a ház északi falában csak 
metszetben sikerült megfigyelnünk, a tetőszerkeze-
tet tartó cölöpök egyike lehetett. A lakóház déli felét 
nem állt módunkban kutatni az itt elhaladó kerítés 
és a meredek partszakasz miatt.

A házat középtájon, nyugat–keleti irányban 
tagolták a cölöpnyomok, az északi fal metszetében 
megfigyelt cölöplyuknak feltételezhető egy déli pár-
ja is.

Székely Zoltán 60’-as évekbeli ásatása után a 
lelőhelyet és környékét Benkő Elek és Székely Atti-
la 1979 és 1987-ben többször bejárta, munkájukat 
magam folytattam 2009, 2010-ben. A terepbejárá-
sok és az ásatások alapján a lelőhelyen több korszak 
is jelen van (Coţofen, Wietenberg, kelta, dák), a 
MSzT–Cs kultúrájú település északi vége valahol a 
feltárt lakóháznál lehetett, a település ettől felfele, 
déli irányban húzódhatott.

Terepbejárások alapján ismert
lelőhelyek és szórványleletek

Nagy-Küküllő völgye/Valea râului Târnava-Mare
A folyó völgyében, a forrásvidéktől Újszékelyig 

húsz lelőhelyet ismerünk. Közülük három helyen (az 
előbbiekben ismertetett Székelyudvarhely–Alsólok, 
Bögöz–Vizlok, Székelykeresztúr–Fonoda) végeztek 
régészeti feltárást, vagy ismerjük legalábbis valame-
lyest a régészeti kontextust, a többi tizenhétről csak 
terepbejárásokból van tudomásunk.

8. Farkaslaka–Bálint-tanorok/ 
Lupeni–Bálint-tanorok

2008-ban a falutól északra a megáradt Nagy-
Küküllő helyenként kimosta a partoldalt. Itt számos 
edénytöredék kerülve napvilágra. A leletekről 
egy helyi erdész értesítette a székelyudvarhelyi 
múzeumot. A lelőhelyet Nyárádi Zsolt kollégával 
közösen kerestük fel, további leleteket gyűjtve.

Szürke, szemcsés, bekarcolt vonal- és 
hullámvonalköteggel díszített hombár oldaltöredéke, 
finoman iszapolt, világos téglapiros füles kancsó/

korsó nyaktöredéke és egy fél orsókorong köthető a 
MSzT–Cs kultúrához. (24. t./ 2, 3, 5.).

9. Lengyelfalva–Belterület: a műúttól délre 
(a) és a helyi iskolánál (b)/Poloniţa–la sud 
de şosea (a) şi la şcoala din sat (b)

A falu belterületén két MSzT–Cs kultúrájú 
lelőhelyet azonosítottak: a műúttól délre egy 
magasabb teraszon és a helyi általános iskolánál 
(tereprendezés alkalmával). Az első lelőhelyről 
egy bekarcolt hullám- és vonalköteggel díszített 
korongolt, szürke, szemcsés hombár peremtöredéke 
(24. t./ 6.), míg a másodikról egy vöröses, kézzel 
formált fazék oldaltöredéke és egy korongolt, 
szürke, szemcsés hombár oldaltöredéke került elő. 
(Sófalvi András és Nyárádi Zsolt leletmentése és 
terepbejárása 2010.).

10. Székelyudvarhely–Határ-pataka/
Odorheiu-Secuiesc–Határ-pataka

Építkezések alkalmával gazdag kerámiaanyag 
került napvilágra, régészeti feltárásra azonban nem 
került sor. A kézzel készült, kaviccsal soványított, 
téglapiros fazéktöredékek mellett bekarcolt vonal- és 
hullámvonalköteggel díszített, korongolt, szemcsés, 
szürke hombártöredékek kerültek elő. (Nyárádi 
Zsolt gyűjtése 2000–2005.)

11. Kadicsfalva–Iskola udvara/ 
Cădişeni–Curtea şcolii

A helyi iskola udvarának tereprendezése alkal-
mával korongolt, bekarcolt vonaldíszes, homokkal 
és kaviccsal soványított cseréptöredékek, valamint 
paticsdarabok kerültek elő. A leletanyagot már 
1958-ban nem találták a székelyudvarhelyi múze-
umban.84

12. Székelyudvarhely–Középső Lok/Melinda 
Impex/Odorheiu-Secuiesc–Középső Lok/
Melinda Impex

Székelyudvarhely északkeleti felében a Melinda 
Impex cég felépült új telephelyén sötétbarna és 
világosszürke hombárok díszített és díszítetlen 
perem- és oldaltöredékei (24. t./ 7–9.), illetve 
téglapiros tál peremtöredéke kerültek elő. (Nyárádi 
Zsolt gyűjtése 2000–2005-ben.)

84. FERENCZI 1958, 15–31.
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13. Bikafalva–Zoltán-rétje/ 
Tăureni–Zoltán-rétje

Terepbejárás során azonosított lelőhely, a 
MSzT–Cs kultúrát egy korongolt, sötétszürke, 
szemcsés, bekarcolt vonal- és hullámköteggel 
díszített hombár képviseli. (Sófalvi András és 
Nyárádi Zsolt terepbejárása.) A lelőhely már 
korábban ismert volt.85

14. Agyagfalva–Két árok köze/Szénégető árka/
Lutiţa–Két árok köze/Szénégető árka

Agyagfalva és Mátisfalva között, a Kecskés-patak 
jobb partján fekszik a lelőhely, amelyet a Ferenczi 
testvérpár azonosított az itt előkerülő korongolt, 
sötétszürke, szemcsés, hullámvonalköteggel díszített 
hombárok peremtöredéke alapján.86 A lelőhelyet 
újabban többször bejárták, ekkor került elő egy 
korongolt, világosbarna, szemcsés, borda díszes 
tál nyaktöredéke. (Kosza Antal, Sófalvi András és 
Nyárádi Zsolt terepbejárásai.)

15. Dobó/Tăietura
Legújabban felfedezett lelőhely, Nyárádi Zsolt 

és Sófalvi András terepbejárással azonosította. 
A lelőhely a falu közepe táján, északra, a Vágás-
patak két oldalán terül el. Nem lehet biztonsággal 
eldönteni, hogy egy nagyobb vagy két kisebb 
településről van szó. A szántásból nagy mennyiségű 
kerámiát gyűjtöttek, közte pirosas gyorskorongolt 
tálak, tárolóedények töredékét (2011).

16. Nagygalambfalva–Cseresznyéskert/
Porumbenii-Mari–Cseresznyéskert

Benkő Elek által már 1986-ban azonosított 
lelőhelyen, a Nagy-pataka jobb oldalán lévő teraszon 
Kosza Antal MSzT–Cs kultúrájú cserepeket 
gyűjtött.

17. Nagygalambfalva–Patak-köze/ 
Porumbenii-Mari–Patak-köze

Az Áj és Nagyhegy patak összefolyása feletti 
teraszon Benkő Elek által 1986-ban azonosított 
lelőhelyen Kosza Antal MSzT–Cs kultúrához 
sorolható cserepeket gyűjtött.

85. FERENCZI–FERENCZI 1978, 93.
86. FERENCZI–FERENCZI 1978, 85–95. 

18. Kisgalambfalva–Művelődési ház/
Porumbenii-Mici–Casa de cultură

Galambfalva község polgármesteri hivatala 
Kisgalambfalva központjában, az iskola udvarán 
tornaterem építésébe kezdett. Ezt előzte meg a régé-
szeti feltárás. Az ásatás megkezdése előtt az említett 
területen emésztőgödröt ástak. A kidobott földben 
kihajló peremű, korongolt, piros tárolóedény töre-
dékét találtuk meg. A peremtöredéket római jelle-
gűnek tartom (24. t./ 12.)

A leendő sportlétesítmény helyén, az udvaron 
keresztül egy 25x1,5 méteres kutatóárkot nyitottunk. 
A késő középkori–kora újkori objektumok 
mellett, az 1. objektum közelében, a kb. 1 méter 
mélységben lévő fekete, kompakt kultúrrétegből 
korongolt, finoman iszapolt, világos piros kancsó 
oldaltöredékei, korongolt szürke, finoman iszapolt 
vagy kaviccsal soványított kerámiatöredékek, 
finoman iszapolt, széles peremű, piros edénytöredék 
illetve kézzel formázott, rétegesen átégett, piros és 
szürke fazéktöredékek kerültek elő. (Körösfői Zsolt 
megelőző feltárása és gyűjtése 2008.)

19. Kisgalambfalva–Sás-tava/ 
Porumbenii–Mici-Sás-tava

A lelőhelyet Benkő Elek azonosította 
terepbejárás során a Bolhás-patak bal partja fölötti 
északkelet felé lejtő kisebb teraszon. Őskori cserepek 
mellett kora népvándorlás kori, kevéssé jellegzetes 
edénytöredékeket talált.87

20. Kisgalambfalva–Galat/Omlás/ 
Porumbenii-Mici–Galat/Omlás

A Kisgalambfalva fölötti hegytetőn számos 
ásatást végeztek,88 amelyek során bronzkori, római 
kori, MSzT–Cs kultúrájú, gepida kori és középkori 
leleteket tártak fel. Az ásatásokat legújabban Nyárádi 
Zsolt és Bota Zoltán foglalta össze.89 A MSzT–Cs 
kultúrához csak kevés kerámia köthető, köztük 
nagyméretű tárolóedények néhány peremtöredéke, 
szemcsés, szürke cserepek.90

87. BENKŐ 1992, 86.
88. 1938-ban Ferenczi Sándor (FERENCZI–FERENCZI 

1981) 1954-ben Molnár István, majd 1956–1960 között 
ugyancsak ő Kurt Horedttel és Székely Zoltánnal közösen 
(HOREDT–SZÉKELY–MOLNÁR 1962) kutatott itt.

89. NYÁRÁDI–BOTA 2011 – megjelenés alatt.
90. BENKŐ 1992, 86.
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21. Betfalva–Köleskert/Egertó (Kerek-sás)/
Beteşti–Köleskert/Egertó (Kerek-sás)

A lelőhelyről 1959-ben Szécsi Domokos, majd 
1979-ben Szécsi Jenő, helybeli lakosok küldtek be 
kerámiatöredékeket a székelykeresztúri múzeumba. 
1987-ben Benkő Elek járt a területen. Az őskori 
és dák kori cserepek mellett Kr. u. 4–6. századira 
keltezett kerámiatöredékek is előkerültek.91

22. Fiatfalva–Alsó-Kövesföld/ 
Filiaşi–Alsó-Kövesföld

Jelentős rézkori, Coţofen kultúrájú lelőhely,92 
amelynek nagy része 1980-ban trágyatározó létesítése 
közben megsemmisült. Benkő Elek és Székely Attila 
1981-ben, valamint 1986-ban terepbejárások során 
itt őskori és római kori cserepek mellett a MSzT–
Cs kultúrához sorolható kerámiatöredékeket is 
talált. 1983-ban a lelőhely kelet–délkeleti részén, 
a Fűzes-pataka medrének újraásásakor a partfalban 
földbeásott lakóház metszetét dokumentálták, 
amelyből tűzhelytapasztás, kézzel formált és 
lassú korongolt, Kr. u. 4. századra keltezhető, 
népvándorlás kori kerámiatöredékek kerültek elő.93

23. Újszékely–Szilas/Secuieni–Szilas
A Szilas-patak és a Gyulai-malom pataka 

között, a Nagy-Küküllő árterébe nyúló teraszon 
elterülő lelőhelyről elsősorban őskori (neolitikum, 
Körös kultúra, Coţofen kultúra, bronzkor) 
cseréptöredékek és két, Kr. u. 4–5. századi korongolt, 
szemcsés, szürke kerámiatöredék került elő (Benkő 
Elek terepbejárása, 1979, 1984).94

A Nagy-Küküllőbe északról becsatlakozó
mellékvölgyek:

A Hargitából eredő, nyugat–kelet irányban 
folyó Nagy-Küküllőbe déli oldalról csak kisebb pa-
takok futnak bele (Fenes-patak, Körtvélyes-patak, 
Bolhás-patak, Móta-patak, Nagyerdő-pataka, 
Komjáca-patak, Szilas-patak), míg északról nagyob-
bak csatlakoznak be. Ezekből kettő, a Fehér-Nyikó 
és a Gagy-pataka Székelykeresztúr közelében fo-
lyik bele a Küküllőbe, a Szenterzsébeti-patak kissé 

91. BENKŐ 1992, 54.
92. SZTÁNCSUJ–KÖRÖSFŐI 2008, 15–36.
93. BENKŐ 1992, 194.
94. BENKŐ 1992, 250; 28/4.

lejebb, Héjjasfalva közelében. Ez utóbbiak szélesebb 
völgyekkel is rendelkeznek, itt számos MSzT–Cs 
lelőhely került elő, néhány esetben a telepnyomok 
sűrűsödése figyelhető meg.

Fehér-Nyikó-mente/Valea Feernicului:
24. Tarcsafalva–Csere-alja/Tărceşti–Csere-alja
A Rigó patak nyugati oldalán, a Konyha patakba 

becsatlakozásánál egy alacsonyabb, délkeleti irányba 
lejtő teraszon kevés őskori és MSzT–Cs kultúrájú 
cserép került elő. A település kiterjedését nem tudták 
megállapítani.95 (Benkő Elek terepbejárása, 1985.)

25. Tarcsafalva–Gázállomás/ 
Tărceşti–Staţie de gaz

A Csehétfalva/Ceheţel felé vezető országúttól 
keletre, a gázállomástól kb. 20 méterre terepbejárás 
során korongolt, finoman iszapolt, szürke és kézzel 
formált cserepek kerültek elő.96 (Benkő Elek 
terepbejárása, 1985.)

26. Tarcsafalva–Pálffi-oldal/ 
Tărceşti–Pálffi-oldal

A Tarcsafalva–Gázállomástól északnyugatra 
nyíló völgy torkolatának bal oldalán, a DDNY-
ra lejtő domboldalon Kr. u. 4. századi cserepek 
kerültek elő.97 (Benkő Elek terepbejárása, 1985.)

27. Siménfalva–Tiboldi-tag/ 
Şimoneşti–Tiboldi-tag

A falu Székelyszentmiklós és Nagymedesér 
felé vezető országútjának elágazásánál, az előbbi 
út északnyugati oldalán kb. 200 m hosszú sávban 
néhány Kr. u. 4. századi cserép került elő.98 (Benkő 
Elek terepbejárása, 1985.)

28. Siménfava–Belterület/ 
Şimoneşti–BelterületA 

208. és 209. számú ház kertjében, a Nyikó 
feletti alacsony teraszon több MSzT–Cs kultúrá-
hoz sorolható kézzel formált, valamint korongolt, 
finoman iszapolt, szürke oldaltöredék és hombárok 
korongolt, szemcsés, szürke töredékei kerültek elő.99 
(Benkő Elek terepbejárása, 1985.)

95. BENKŐ 1992, 244; 26/5.
96. BENKŐ 1992, 244; 26/3.
97. BENKŐ 1992, 244; 26/4.
98. BENKŐ 1992, 144; 21/7.
99. BENKŐ 1992, 143; 21/2e.
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29. Rugonfalva–Belterület/ 
Rugăneşti–Belterület

A rugonfalvi MSzT–Cs kultúrájú temetőhöz 
közel, az tsz istállói mögött, a Nyikó ártere fölötti 
alacsony terasz peremén néhány Kr. u. 4. századi, 
kézzel formált cserép került elő.100 (Benkő Elek 
terepbejárása, 1984–1985.)

30. Rugonfalva–Benkő-kert/  
Rugăneşti–grădina lui Benkő

A Nyikó bal partján húzódó alacsony teraszon 
szórványosan kerültek elő MSzT–Cs kultúrához 
sorolható cserepek.101 (Benkő Elek terepbejárása, 
1984.)

31. Rugonfalva–Pali-tag/Szőke-föld/ 
Rugăneşti–Pali-tag/Szőke-föld

A falu északkeleti részén, a Kiskedei patak 
bal oldalán, a Nyikó völgye fölötti teraszon, kb. 
150-200 méteres területen MSzT–Cs kultúrához 
sorolható szürke és vörös, korongolt hombárok 
darabjai és kézzel, valamint korongon formázott 
fazéktöredékek, áglenyomatos paticsdarabok 
kerültek napvilágra.102 (Benkő Elek terepbejárása, 
1984.) (23. t./ 12, 16.)

Gagy-mente/Valea Goagiului
32. Gagy–Kerület/Goagiu–Kerület
A Gagy-patakába ömlő Árok jobb oldalán, 

150x40 méteres területen kevés kora népvándorlás 
kori finoman iszapolt, szürke tárolóedény és 
szemcsés, szürke fazekak töredékei kerültek elő.103 
(Benkő Elek terepbejárása, 1979–1980.)

33. Magyarandrásfalva–Tanorok/ 
Andreeni–Tanorok

A falutól délkeletre nyíló mellékvölgy torkola-
tában, az árok jobb oldalán lévő teraszon, kb. 80x30 
méteres területen őskori cserepek mellett több Kr. u. 
4. századra keltezhető, kora népvándorlás kori, kéz-
zel készült fazéktöredéket, korongolt, finoman isza-
polt és szemcsés, szürke edénytöredéket (kancsófül, 

100. BENKŐ 1992, 137; 20/2b.
101. BENKŐ 1992, 138; 20/3.
102. BENKŐ 1992, 138; 20/5.
103. BENKŐ 1992, 79; 5/2.

talpgyűrűs aljak, tárolóedények pereme) találtak.104 
(Benkő Elek terepbejárása, 1980.) (23. t./ 10.)

34. Magyarandrásfalva–Temető/ 
Andreeni–Cimitir

A temető és a Gagy-pataka közötti teraszon 
150 méteres hosszúságban kevés szemcsés, szürke 
kerámiatöredék, egy hombár hullámvonalköteges 
oldaltöredéke került elő.105 (Benkő Elek 
terepbejárása, 1980.)

Szentábrahám déli felében, a Gagy-pataka jobb 
és bal oldalán három egymáshoz nagyon közel eső, 
pár száz méteres távolságra lévő lelőhelyen kerültek 
elő MSzT–Cs kultúrához sorolható cserepek.

35. Szentábrahám–Királyrét/ 
Avrămeşti–Királyrét

A Gagy-patakának jobb oldali alacsony teraszán 
terepbejárással egy MSzT–Cs kultúrájú korongolt, 
szürke, szemcsés oldaltöredéket találtak.106 (Benkő 
Elek terepbejárása, 1980, 1985.)

36. Szentábrahám–Lok/Avrămeşti–Lok
A Gagy-pataka bal oldalán elnyúló lelőhely 

déli felében MSzT–Cs jellegű kerámiatöredékek 
kerültek elő.107 (Benkő Elek terepbejárása, 1980, 
1985.)

37. Szentábrahám–Lok (Nagyáj-pataka)/
Avrămeşti–Lok (Nagyáj-pataka)

A Nagyáj-pataka jobb oldalán, a Csekefalva 
felé tartó országút és a Gagy-pataka közti területen, 
kb. 70 méteres foltban kerültek elő MSzT–Cs 
kultúrához tartozó cserepek.108 (Benkő Elek 
terepbejárása, 1980.)

38. Csekefalva–Lok/Cecheşti–Lok
A Székelykeresztúr–Lokon 1976–1978 között 

kutatott lelőhelytől mindössze kb. 1 kilométerre 
északkeletre, ugyancsak a Gagy-pataka jobb oldalán 
lévő hosszan elnyúló, a patak felé alig lejtő teraszon, 
Csekefalva déli részén MSzT–Cs kultúrához 

104. BENKŐ 1992, 108; 14/3.
105. BENKŐ 1992, 108; 14/4.
106. BENKŐ 1992, 240; 25/8.
107. BENKŐ 1992, 240; 25/9.
108. BENKŐ 1992, 240; 25/10.
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sorolható cserepeket gyűjtöttek.109 (Benkő Elek 
terepbejárása, 1979, 1980.) (23. t./ 8.)

Csekefalva északkeleti felében a Gagy-pataka 
bal és jobb oldalán egymáshoz közel, 100-200 méter 
távolságra, a Paprét, Telek, Pető-szöge dűlőkben 
azonosított Benkő Elek terepbejárás során MSzT–
Cs lelőhelyeket. A három lelőhelytől távolabb, 
a Szőlő-alján felfedezett lelőhely is csak kb. 600 
méterre van az előbbiektől. Valószínűleg nem négy, 
hanem csak két nagyobb, kiterjedt lelőhelyről van 
szó, amelyek közül az egyik gyakorlatilag a Gagy-
pataka két oldalán terül el.

39. Csekefalva–Paprét/Cecheşti–Paprét
A Gagy-pataka ártere fölötti hosszú háton 

őskori, késő népvándorlás kori, Árpád-kori cserepek 
mellett Kr. u. 4. századi finoman iszapolt, szürke 
tárolóedény töredékek, talpgyűrűs fazéktöredék, 
duzzadt tálperem, barna festéknyomos szürkésvörös 
oldaltöredék került elő.110 (Benkő Elek terepbejárása, 
1980–1987.) (23. t./ 11, 13.)

40. Csekefalva–Pető-szöge/ 
Cecheşti–Pető-szöge

A Gagy-pataka bal oldalán lévő háton őskori 
kerámiatöredékek mellett kevés Kr. u. 4. századi 
korongolt, szürke edénytöredék került elő.111 (Benkő 
Elek terepbejárása, 1980–1987.) (23. t./ 7, 15.)

41. Csekefalva–Telek/Cecheşti–Telek
A Gagy-pataka jobb oldali magas partján kb. 

200 méteres hosszúságban elnyúló sávban Kr. u. 
4. századi cserepeket és paticsdarabokat találtak.112 
(Benkő Elek terepbejárása, 1987.)

42. Csekefalva–Szőlő-alja/Cecheşti–Szőlő-alja
A korábban leírt három lelőhelytől kissé 

távolabb, dél fele lejtő oldalban a kevés bronzkori 
cserép mellett Kr. u. 4. századi cseréptöredékek 
kerültek elő.113 (Benkő Elek terepbejárása, 1987.)

43. Csekefalva–Pusztaszőlő-oldal/ 
Cecheşti–Pusztaszőlő-oldal

109. BENKŐ 1992, 57; 3/2.
110. BENKŐ 1992, 72; 3/6.
111. BENKŐ 1992, 72; 3/7.
112. BENKŐ 1992, 72; 3/5.
113. BENKŐ 1992, 72; 3/8.

A falutól délkeletre, a Gagy-pataka bal oldali 
mellékvölgyének torokolatában Székely Attila szóbeli 
közlése alapján az 1960-as években hullámvonalas, 
népvándorlás kori cserepeket talált, ezt az ismételt 
terepbejárásokkal nem sikerült igazolni.114 (Benkő 
Elek terepbejárása, 1980, 1987.)

Szenterzsébeti-patak (s a belé folyó Mogyorós 
és Lok patakok) mentén/Valea pîrâului Eliseni

44. Nagysolymos–Kérlő-mege/ 
Şoimoşu Mare–Kérlő-mege

A Hidegkút felé vezető országút két oldalán, kb. 
50x60 méter hosszan elnyúló területen bronzkori 
cserepek mellett Kr. u. 4. századi, korongolt, 
szürke, szemcsés és szürkésvörös, finoman iszapolt, 
talpgyűrűs cseréptöredékeket találtak.115 (Benkő 
Elek terepbejárása, 1987.) (23 t./ 9.)

45. Nagysolymos–Péterkovács/ 
Kétárok/Şoimoşu Mare–Péterkovács

A Kétárok-völgye torkolatának jobb olalán 
ős- és dák kori cserepek mellett egy népvándorlás 
kori kerámiatöredék is előkerült.116 (Benkő Elek 
terepbejárása, 1987.)

46. Nagysolymos–Sipos-kert/ 
Şoimoşu Mare–Sipos-kert

A Nagysolymosi patak jobb oldalán néhány Kr. u. 
4. századi korongolt, szürke, szemcsés oldaltöredéket, 
finoman iszapolt, hullámvonalköteggel díszített 
tárolóedény darabja került elő.117 (Benkő Elek 
terepbejárása, 1987.)

47. Kissolymos–Bogár-hágja/ 
Şoimoşu Mic–Bogár-hágja

A Mogyorós patak bal oldali alacsony teraszán 
Kr. u. 4. századi, kézzel formált fazéktöredékek, 
korongolt, szürke, szemcsés és finoman iszapolt 
edénytöredékek kerültek elő.118 (Benkő Elek 
terepbejárása, 1984.)

114. BENKŐ 1992, 72, 73; 3/9.
115. BENKŐ 1992, 131; 19/8.
116. BENKŐ 1992, 131; 19/6.
117. BENKŐ 1992, 129; 19/1d.
118. BENKŐ 1992, 98; 11/10.
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Székelyszenterzsébettől délre, a Szenterzsébeti 
patak bal oldali mellékvölgyében, az Öcsvere patak 
és a Bedecs árka mellett Benkő Elek két, egymástól 
kb. 100 méterre lévő lelőhelyet határolt le. A kora 
népvándorlás korhoz tartozó telepnyomokat egy 
nagyobb, összefüggő település nyomainak tartom.

48. Székelyszenterzsébet–Bedecs/ 
Eliseni–Bedecs

A Bedecs árka északi partján szórványosan 
őskori és kora népvándorlás kori cserepek kerültek 
elő.119 (Benkő Elek terepbejárása, 1980.)

49. Székelyszenterzsébet–Öcsvere/ 
Eliseni–Öcsvere

A Szenterzsébeti patak bal oldali 
mellékvölgyének dél felé lejtő teraszán a kevés 
őskori cserép mellett több Kr. u. 4. századi, 
kézzel formázott, korongolt, szemcsés és finoman 
iszapolt cseréptöredék kerültek elő.120 (Benkő Elek 
terepbejárása, 1980.)

Táblák:

1.tábla A Marosszentanna–Csernyahov kul-
túra lelőhelyei a Nagy-Küküllő felső folyása mentén 
és mellékvölgyeiben. 1: a Küküllő-menti dombság 
a Kárpát-medencében, 2: lelőhelyek a két folyó és 
mellékvizeik völgyében

2.tábla Székelyudvarhely–Alsólok/Kadicsfalvi 
réten feltárt település (KÖRÖSFŐI–NYÁRÁDI–
SÓFALVI 2010)

3.tábla A Bögöz–Vízlokon (Mugeni–Vízlok) 
feltárt település. 1: a régészeti ásatások összesítő tér-
képe (FERENCZI–FERENCZI 1976), 2: a kerá-
miaégető kemence égetőtere és munkagödre, 3: a 
kerámiaégető kemence in situ kiemelése

4.tábla Tárolóedények Bögöz–Vízlok lelő-
helyről 

1: Ún. „Krausengefässe típusú” szürke hom-
bár perem- és válltöredéke. Korongolt, szemcsés, 

119. BENKŐ 1992, 204; 23/7.
120. BENKŐ 1992, 203; 23/6.

közepesen iszapolt, kaviccsal soványított. A perem 
és a váll bekarcolt hullámköteggel díszített. Pá: 54 
cm, Fv: 1 cm. 

2: Ún. „Krausengefässe típusú” szürke hom-
bár perem- és válltöredéke. Korongolt, szemcsés, 
közepesen iszapolt, kaviccsal soványított. A váll be-
karcolt hullámköteggel és fogazott sorral díszített. 
Pá: 38 cm, Fv: 1,4 cm. 

3: Ún. „Krausengefässe típusú” szürke hom-
bár peremtöredéke. Korongolt, szemcsés, közepesen 
iszapolt, kaviccsal soványított. Fv: 1,3 cm.

4: Ún. „Krausengefässe típusú” szürke hom-
bár válltöredéke. Korongolt, szemcsés, közepesen 
iszapolt, kaviccsal soványított. A váll bekarcolt hul-
lámköteggel díszített. Fv: 0,8 cm.

5: Ún. „Krausengefässe típusú” szürke hom-
bár válltöredéke. Korongolt, szemcsés, közepesen 
iszapolt, kaviccsal soványított. A váll bekarcolt hul-
lám- és vonalköteggel díszített. Fv: 0,9 cm.
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5.tábla Tárolóedények Bögöz–Vízlok lelő-
helyről 

1: Ún. „Krausengefässe típusú” szürke hom-
bár perem- és válltöredéke. Korongolt, szemcsés, 
közepesen iszapolt, kaviccsal soványított. A perem 
bekarcolt hullámköteggel, a váll bekarcolt vonalkö-
teggel és négyzetbe rendezett vonalakkal díszített. 
Pá: 44 cm, Fv: 1,1 cm.

2: Ún. „Krausengefässe típusú” szürke hom-
bár peremtöredéke. Korongolt, szemcsés, közepesen 
iszapolt, kaviccsal soványított. Pá: 40 cm, Fv: 1,4 
cm.

3: Ún. „Krausengefässe típusú” szürke hom-
bár peremtöredéke. Korongolt, szemcsés, közepesen 
iszapolt, kaviccsal soványított. Pá: 50 cm, Fv: 1,3 
cm.

4: Ún. „Krausengefässe típusú” szürke hom-
bár peremtöredéke. Korongolt, szemcsés, közepesen 
iszapolt, kaviccsal soványított. A váll bekarcolt hul-
lám- és vonalköteggel díszített. Pá: 42 cm, Fv: 1,3 
cm.

6.tábla Tárolóedények Bögöz–Vízlok lelő-
helyről 

1: Szürke hombár peremtöredéke. Korongolt, 
szemcsés, közepesen iszapolt, kaviccsal soványított. 
Pá: 26 cm, Fv: 0,7 cm.

2: Ún. „Krausengefässe típusú” barnásszürke 
hombár peremtöredéke. Korongolt, szemcsés, köze-
pesen iszapolt, kaviccsal soványított. Pá: 38 cm.

3: Ún. „Krausengefässe típusú” szürke hom-
bár peremtöredéke. Korongolt, szemcsés, közepesen 
iszapolt, kaviccsal soványított. Pá: 44 cm, Fv: 1,6 
cm.

4: Ún. „Krausengefässe típusú” szürke hom-
bár peremtöredéke. Korongolt, szemcsés, közepesen 
iszapolt. A váll és a perem bekarcolt hullámköteggel 
díszített. Pá: 50 cm, Fv: 1 cm.

5: Ún. „Krausengefässe típusú” szürke hom-
bár perem- és aljtöredéke. Korongolt, szemcsés, kö-
zepesen iszapolt, kaviccsal soványított. Alja egyenes. 
Pá: 48 cm, Aá: 26 cm, Fv: 1,5 cm.

7.tábla Leletek Bögöz–Vízlok lelőhelyről 
1: Fazék közepes szürke peremtöredéke. Ko-

rongolt, szemcsés, közepesen iszapolt, aprószemű 

kaviccsal sűrűn soványított. Pereme megvastagított 
és kihajlított. Pá: 22 cm, Fv: 0,7 cm. 

2: Fedő közepes szürke töredéke. Korongolt, 
szemcsés, közepesen iszapolt, apró szemű kaviccsal 
sűrűn soványított. Fv: 0,8 cm. 

3: Tál közepes sötétszürke/fekete töredéke. 
Korongolt, szemcsés, közepesen iszapolt, aprószemű 
kaviccsal sűrűn soványított. Kónikus, pereme meg-
vastagított. Pá: 20 cm, Fv: 0,7 cm. 

4: Tál sötétszürke töredéke. Korongolt, fino-
man iszapolt, kívül fényezett. Kónikus, vállnál erő-
teljesen tört, nyaka ívesen kihajlított, pereme kissé 
megvastagított. Pá: 16 cm, Fv: 0,4 cm. 

5: Tál közepesbarna töredéke. Korongolt, 
szemcsés, közepesen iszapolt, aprószemű kaviccsal 
sűrűn soványított. Kónikus, vállnál erőteljesen tört, 
pereme megvastagított. Pá: 22 cm, Fv: 0,8 cm. 

6: Fazék téglapiros válltöredéke. Korongolt, 
finoman iszapolt. Gömbtestű, széles, egymással pár-
huzamosan futó, vízszintes vonalakkal díszített. Fel-
tételezhetően római import. Vá: 26 cm, Fv: 0,7 cm.

7–8: Fazék sötétszürke perem-, váll- és aljtö-
redék. Korongolt, finoman iszapolt, kívül fényezett. 
Széles perem, gyűrűs alj. Pá: 26 cm, Aá: 16 cm, Fv: 
1 cm

9: Kancsó/korsó sötétszürke peremtöredék. 
Korongolt, szemcsés, aprószemű kaviccsal sűrűn 
soványított. Enyhén kihajlított, megvastagított pe-
rem. Pá: 12 cm, Fv: 0,6 cm

8.tábla A rugonfalvi népvándorlás kori teme-
tő. 1–2: Az 1971-es és 2007-es ásatások összesítő 
alaprajza, 3: 1. sír (1971), 4: 2. sír (1971), 5: 3. sír 
(2007)

9.tábla Népvándorlás kori földbe mélyített 
ház Székelykeresztúr–Fonoda lelőhelyen (1979)

10.tábla A Székelykeresztúr–Lokon feltárt 
település. 1: az 1976–1978-as ásatások összesített 
alaprajza (BENKŐ 1992), 2: a 3. lakóházra ráásott 
szabadtéri kemence, 3: a 3. lakóház és a ráásott sü-
tőkemence a munkagödrével, 4: a 3. lakóház és kő-
tűzhelye

11.tábla A Székelykeresztúr–Lokon feltárt te-
lepülés. 1: az 1. lakóház, 2: a 2. és 4. lakóház
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12.tábla A Székelykeresztúr–Lokon feltárt te-
lepülés kézzel formált edénytöredékei.

1: Fazék sötétbarna aljtöredéke. Kézzel for-
mált, nagyobb kavicsszemekkel sűrűn soványított. 
Egyenes alj, homorúan kiképzett fenékoldal, itt ujj-
benyomkodással díszítették. Aá: 18 cm, Fv: 1 cm.

2: Fazék közepesbarna peremtöredéke. Kézzel 
formált, rétegesen átégett, nagyobb kavicsszemekkel 
gyéren soványított. A vállon bekarcolt hullámdísz. 
Fv: 0,8 cm.

3: Fazék világosbarna aljtöredéke. Kézzel for-
mált, rétegesen átégett, nagyobb kavicsszemekkel 
sűrűn soványított. Egyenes alj. Aá: 13 cm, Fv: 1,2 
cm

4: Fedő sötétbarna töredéke. Kézzel formált, 
egységesen átégett, nagyobb kavicsszemekkel sűrűn 
soványított. A fogó átm: 6 cm, Fv: 0,8 cm

5: Fazék közepesbarna aljtöredéke. Kézzel for-
mált, egységesen átégett, nagyobb kavicsszemekkel 
sűrűn soványított. Egyenes alj, homorúan kiképzett 
fenékoldal. Aá: 18 cm, Fv: 1 cm

6: Tál fekete töredéke. Kézzel formált, egy-
ségesen átégett, nagyobb kavicsszemekkel sűrűn 
soványított. Kónikus, sekély tál, egyenesre képzett 
perem és alj. Pá: 20 cm, Aá: 14 cm, Fv: 0,8 cm.

7: Fazék sötétszürke/fekete perem-és válltö-
redéke. Kézzel formált, rétegesen átégett, nagyobb 
kavicsszemekkel sűrűn soványított, a vállon széles 
bekarcolt hullámvonallal díszített. A perem egyene-
sen kihajlított és egyenesre képezett. Pá: 14 cm, Fv: 
0,9 cm.

8: Fazék világosbarna peremtöredéke. Kézzel 
formált, egységesen átégett, nagyobb kavicsszemek-
kel gyéren soványított, másodlagosan megégett. Szé-
lesen kihajlított perem. Pá: 16 cm, Fv: 0,9 cm

9: Tál sötétszürke töredéke. Kézzel formált, 
egységesen átégett, nagyobb kavicsszemekkel sűrűn 
soványított. Kónikus, kisméretű tál, egyenes alj, le-
kerekített perem. Pá: 16 cm, Fv: 0,8 cm.

10: Fazék közepesbarna alj- és 
fenékoldaltöredéke. Kézzel formált, rétegesen át-
égett, nagyobb kavicsszemekkel közepesen soványí-
tott. Egyenes alj, ferdén kiképzett fenékoldal. Aá: 10 
cm, Fv: 0,7 cm

13.tábla A Székelykeresztúr–Lokon feltárt te-
lepülés kerámialeletei.

1: Tál. Kézzel formált, szürkésbarna színű, 
egységesen kiégett, kavicsszemekkel sűrűn soványí-
tott. Kónikus, ívelt oldalfalak, egyenes, lekerekített 
perem, egyenes alj. Pá: 20 cm, Aá: 14 cm, M: 8 cm, 
Fv: 0,7 cm. Lszám: 6741 

2: Dák gyümölcsöstál talptöredéke. Kézzel 
formált, egységesen kiégett, finoman iszapolt. Aá: 5 
cm, M: 12 cm. Lszám: 7115

3: Szalagfül. Közepes melegbarna, kívül 
téglapirosra festett, hornyolt. Római import. Lszám: 
6948

4: Tál piros peremtöredéke. Korongolt, fino-
man iszapolt, téglapirosra festett. Kihajlított, duz-
zadt perem. Fv: 0,8 cm

5: Kancsó/korsó világosbarna nyaktöredéke. 
Korongolt, finoman iszapolt. Hengeres nyak, bor-
dával díszített. Á: 4 cm, Fv: 0,5 cm. Lszám: 6944

6: Tál. Korongolt, sötétszürke, fényezett felü-
letű, finoman iszapolt. Gömbtestű, duzzadt pere-
mű, talpgyűrűs. Pá: 20 cm, Aá: 9 cm, M: 10 cm, Fv: 
0,6 cm. Lszám: 6934 

7: Nagyméretű fazék. Kézzel formált, másod-
lagosan megégett, durván iszapolt, kaviccsal sűrűn 
soványított. Felső harmadában kiszélesedő, egyenes 
aljú. Aá: 13 cm, Fv: 0,8 cm, M: 32 cm. Lszám: 6482

8: Tál téglapiros peremtöredéke. Korongolt, 
finoman iszapolt. Szélesen kihajlított, bordázott pe-
rem. Pá: 14 cm, Fv: 0,7 cm. Római import. Lszám: 
7002

9: Szalagfül. Közepes melegbarna, kívül 
téglapirosra festett, hornyolt. Római import. Lszám: 
6950

14.tábla A Székelykeresztúr–Lokon feltárt te-
lepülés korongolt, finoman iszapolt kerámialeletei.

1: Tál világosszürke perem- és oldaltöredéke. 
Korongolt, finoman iszapolt. Gömbtestű, duzzadt, 
egyenes perem. Pá: 36 cm, Fv: 0,8 cm. Lszám: 6994.

2: Kancsó/korsó világosszürke válltöredéke. 
Korongolt, finoman iszapolt, becsiszolt hullámdíszű 
a váll fölött. Bikónikus test, erőteljesen tört váll. Vá: 
12 cm, Fv: 0,4 cm. Lszám: 6997
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3: Tál közepesszürke perem- és válltöredéke. 
Korongolt, finoman iszapolt, egységesen kiégett. 
Bikónikus, S keresztmetszetű, sekély, ívesen kihajlí-
tott, megvastagított perem. Pá: 17 cm, Fv: 0,5 cm. 
Lszám: 6937

4: Kancsó/korsó közepesszürke nyaktöredéke. 
Korongolt, finoman iszapolt, egységesen kiégett, 
bordával díszített. Hengeres nyakú. Á: 8 cm, Fv: 0,9 
cm. Lszám: 6996

5: Tál sötétszürke/fekete töredéke. Korongolt, 
finoman iszapolt, egységesen kiégett, kívül fénye-
zett. Kónikus, S keresztmetszetű, hengeres nyakú, 
ívelten kihajlított, kissé megvatagított peremű. Pá: 
20 cm, Fv: 0,7 cm, Lszám: 7007 

6: Tál sötétszürke töredéke. Korongolt, fino-
man iszapolt, rétegesen kiégett, kívül fényezett. Kó-
nikus, íves nyak, megvastagított perem, erőteljesen 
tört váll. Pá: 21 cm, Fv: 0,7 cm. Lszám: 7007

7: Tál közepesszürke perem- és válltöredéke. 
Korongolt, finoman iszapolt, egységesen kiégett, 
kívül fényezett. Kónikus, S keresztmetszetű, ívelten 
kihajló, kissé elvékonyított perem. Pá: 22 cm, Fv: 
0,6 cm. Lszám: 6938

8: Fazék közepesszürke töredéke. Korongolt, 
finoman iszapolt, egységesen kiégett. Nyomott 
gömbtestű, erőteljesen tört az edényhas, talpgyűrűs. 
Aá: 6 cm, Fv: 0,7 cm. Lszám: 6935

9: Kancsó/korsó sötétszürke nyak- és válltö-
redéke. Korongolt, finoman iszapolt, rétegesen ki-
égett, kívül fényezett, bordával díszített. Hengeres 
nyak. Fv: 0,5 cm. Lszám: 6886

10: Ún. „Krausengefässe típusú” szürke hom-
bár peremtöredéke. Korongolt, közepesen iszapolt, 
a vállon bekarcolt hullámvonalköteggel díszített. Pá: 
36 cm, Fv: 1 cm. Lszám: 6582

15.tábla A Székelykeresztúr–Lokon feltárt te-
lepülés korongolt kerámialeletei.

1: Tál közepesszürke válltöredéke. Korongolt, 
finoman iszapolt, egységesen kiégett, a váll fölött be-
csiszolt hullámvonaldísz. Bikónikus, sekély. Vá: 16 
cm, Fv: 0,5 cm. Lszám: 6899

2: Tál fekete peremtöredéke. Korongolt, fi-
noman iszapolt, egységesen kiégett, kívül fényezett. 
Bikónikus, ívelten kihajló, kissé megvastagított és 

lekerekített perem. Pá: 20 cm, Fv: 0,5 cm. Lszám: 
6869

3: Tál világosszürke töredéke. Korongolt, fi-
noman iszapolt, egységesen kiégett. S keresztmetsze-
tű, ívelten kihajlított, lekerekített perem. Pá: 20 cm, 
Fv: 0,5 cm. Lszám: 6842

4: Tál fekete peremtöredéke. Korongolt, fi-
noman iszapolt, rétegesen kiégett, kívül fényezett, 
nyakán bordadísz. Bikónikus (?), csak enyhén kihaj-
lított, lekerekített perem, nyaka enyhén hengeres. 
Pá: 15 cm, Fv: 0,4 cm. Lszám: 6591

5: Kancsó/korsó fekete perem- és nyaktöredé-
ke. Korongolt, finoman iszapolt, rétegesen kiégett, 
kívül fényezett, a perem alatt, keresztmetszetben 
lekerekített oldalú, téglalap formájú fül csatlakozik 
be. Hengeres nyak, egyenes és lekerekített perem. 
Pá: 8 cm, Fv: 0,6 cm. Lszám: 6593

6: Fazék közepesszürke peremtöredéke. Ko-
rongolt, szemcsés, egységesen kiégett, kaviccsal sű-
rűn soványított. Felső harmadában kiszélesedő (?), 
rövid nyak, széles perem. Pá: 19 cm, Fv: 0,6 cm. 
Lszám: 6985

7: Fazék közepesbarna perem- és válltöredéke. 
Korongolt, szemcsés, egységesen kiégett, kaviccsal 
sűrűn soványított, a vállon bekarcolt vízszintes vo-
nallal díszített. Ívelten kihajlított, magas nyak, meg-
vastagított perem. Pá: 12 cm, Fv: 0,5 cm. Lszám: 
7008

8: Fazék közepesszürke aljtöredéke. Koron-
golt, szemcsés, rétegesen kiégett, kaviccsal sűrűn so-
ványított. Egyenes alj. Aá: 7 cm, Fv: 0,8 cm. Lszám: 
6983

9. Tárolóedény sötétszürke peremtöredéke. 
Korongolt, szemcsés, rétegesen kiégett, aprószemű 
kaviccsal sűrűn soványított, a nyakán bekarcolt vo-
nalköteggel díszített. Kigyűrt perem, rövid nyak. 
Fv: 1,2 cm. Lszám: 6795

10. Fazék sötétszürke válltöredéke. Koron-
golt, szemcsés, egységesen kiégett, kaviccsal sűrűn 
soványított, a váll fölött profilált. Gömbtestű, vé-
konyfalú. Há: 22 cm, Fv: 0,5 cm. Lszám: 6990

11: Ún. „Krausengefässe típusú” szürke hom-
bár oldaltöredéke. Korongolt, közepesen iszapolt, 
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bekarcolt vonal- és hullámvonalköteggel díszített. 
Fv: 1 cm. Lszám: 6875

12: Fedő középszürke töredéke. Korongolt, 
szemcsés, egységesen kiégett, kaviccsal sűrűn sová-
nyított. Kónikus, sarkosított, kerek fogógomb. Fv: 
0,7 cm. Lszám: 7009

13: Fazék sötétszürke/fekete aljtöredéke. Ko-
rongolt, szemcsés, egységesen kiégett, kaviccsal sű-
rűn soványított. Egyenes, kiugró és profilált alj. Aá: 
8 cm, Fv: 0,7 cm. Lszám: 6825

16.tábla A Székelykeresztúr–Lokon feltárt te-
lepülésről és Alsóboldogfalváról korongolt, szemcsés 
kerámialeletek. 

1: Szalagfül. Közepesszürke, hornyolt. Lszám: 
6940

2: Fazék közepesszürke töredéke. Lassú ko-
rongolt, szemcsés, egységesen kiégett, kaviccsal 
sűrűn soványított. Gömbtestű, ívelten kihajlított, 
belül lekerekített perem. Pá: 12 cm, Fv: 0,7 cm. 
Lszám: 7014

3: Fazék sötétbarna oldaltöredéke. Lassú ko-
rongolt, szemcsés, egységesen kiégett, nagyobb sze-
mű kaviccsal közepesen soványított, bekarcolt vo-
nal- és hullámvonalköteggel díszített. Fv: 0,7 cm. 
Lszám: 6826

4: Fazék sötétbarna oldaltöredéke. Lassú ko-
rongolt, szemcsés, rétegesen kiégett, kaviccsal sűrűn 
soványított, bekarcolt vízszintes vonalköteggel díszí-
tett. Fv: 0,5 cm. Lszám: 6827

5: Csésze sötétszürke töredéke. Lassú koron-
golt, szemcsés, rétegesen kiégett, kaviccsal sűrűn so-
ványított. Kónikus, sekély, kisméretű, egyenes, belső 
felében lekerekített perem, egyenes alj. Pá: 12, Aá: 
10 cm, M: 4 cm, Fv: 1,1 cm. Lszám: 6809

6: Fazék sötétszürke perem- és válltöredéke. 
Korongolt, szemcsés, rétegesen kiégett, kaviccsal sű-
rűn soványított. Egyenesen kihajlított, téglalapsze-
rűen megvastagított perem. Pá: 16 cm, Fv: 0,5 cm. 
Lszám: 6793

7: Krausengefässe típusú sötétszürke hombár 
oldaltöredéke. Korongolt, közepesen iszapolt, ré-
tegesen kiégett (középen téglapiros), bekarcolt vo-
nal- és hullámvonalköteggel díszített. Fv: 0,8 cm. 
Lszám: 6880

8: Fazék közepesbarna oldaltöredéke. Lassú 
korongolt, szemcsés, rétegesen kiégett (másodlagos 
égésfoltok is), kaviccsal közepesen soványított, egy-
mást keresztező bekarcolt vonal- és hullámvonalkö-
teggel díszített. Vá: 26 cm, Fv: 0,6 cm. Lszám: 6823

9: Fazék közepesszürke peremtöredéke. Ko-
rongolt, szemcsés, egységesen kiégett, kaviccsal kö-
zepesen soványított. Rövid nyak, ívelten kihajlított 
és kiugró perem. Pá: 16 cm, Fv: 0,7 cm. Lszám: 
6987

10: Fazék közepesszürke perem-és nyaktöre-
déke. Lassú korongolt, szemcsés, egységesen kiégett, 
kaviccsal sűrűn soványított, a vállon párhuzamosan 
futó bekarcolt vonalakkal díszített. Magas nyak, szé-
lesen kihajlított, lekerekített perem. Pá: 12 cm, Fv: 
0,6 cm. Lszám: 6794

11: Fazék fekete perem- és nyaktöredéke. 
Lassú korongolt, szemcsés, rétegesen kiégett, kavics-
csal sűrűn soványított. Erőteljesen kihajlított, széles 
perem, rövid nyak. Pá: 12 cm, Fv: 0,6 cm. Lszám: 
6798.

12: Tál közepesszürke töredéke. Korongolt, 
szemcsés, rétegesen kiégett, kaviccsal sűrűn sová-
nyított. Kisméretű, S keresztmetszetű, lekerekített 
perem. Pá: 12 cm, Fv: 0,5 cm. Lszám: 6802

13: Ún. „Krausengefässe típusú” közepesszürke 
hombár oldaltöredéke. Korongolt, közepesen isza-
polt, egységesen kiégett. Fv: 1,1 cm. Lszám: 6941

14: Csésze világosszürke töredéke. Korongolt, 
szemcsés, kaviccsal sűrűn soványított. Kónikus, 
egyenesen kihajlított evékonyított perem, egyenes 
alj. Pá: 10 cm, Aá: 4 cm, M: 3,4 cm, Fv: 0,5 cm. 
Lszám: 7112

15: Ún. „Krausengefässe típusú” sötétsszürke 
hombár peremtöredéke. Korongolt, szemcsés, köze-
pesen iszapolt, egységesen kiégett, kaviccsal sűrűn 
soványított, a perem bekarcolt hullámvonalköteg-
gel, a váll bekarcolt vonal-és hullámvonalköteggel 
díszített. Pá: 40 cm, Fv: 1,6 cm. Lszám: 3794

17.tábla A Székelykeresztúr-Lokon feltárt te-
lepülés fém-, csont- és agyagtárgyai. 

1: Púpos hátú csontfésű fogójának egyik külső 
csontborítása és egy fogazott csontlapja. A fogó és 
az oldallemez találkozásánál kis medret képeztek ki, 
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a csontborítás alsó részén négy perforáció. Méretei: 
5x6 cm, V: 0,3 cm. A fogazott csontlap közepén 
oxidálódott nitszeg. Méretei: 2x2,6cm, V: 0,4 cm. 
Lszám: 7118

2: Római fibula csontból faragott prototípusa. 
M: 2,3 cm, keresztmetszetben téglalap: 1,5x2,8 cm.

3: Oldalt hajlított lábú vasfibula. Méretek: M: 
6 cm, V: 0,2 cm, Sz: 0,8 cm. Lszám: 7064

4: Vaslyukasztó. Méretek: H: 11,5 cm. Egyik 
végénél elkeskenyedő, keresztmetszetben téglalap 
alakú, itt: 0,8x0,4 cm. Másik vége keresztmetszet-
ben négyzetalakú, itt: 0,4x0,4 cm. Lszám: 7068.

5: Bronz körömreszelő. Római import. Mé-
retek: H: 13,3 cm. Keresztmetszete: felül köralakú, 
középen négyzetalakú, alul téglalapalakú. Lszám: 
7070

6: Kettős tüskében végződő, négyzet kereszt-
metszetű, hosszúszárú vasfúró. Méretek: H: 24 cm, 
Á: 0,8 cm.

7. Vaskulcs (?). Egyik végén két visszahajtott 
tüskében végződő, másik végén pedig felfüggeszté-
sére szolgáló karikával ellátott, négyzet keresztmet-
szetű, hosszú vasrúd. Méretek: H: 19 cm, Á: 0,8 
cm. A körmeteszetű karika: Á: 3,5 cm, V: 0,6 cm. 
Lszám: 7048

8: Vasék. Felső felében elszélesedő, alsó felé-
ben pedig elhegyesedő vasék. Felül négyzet-, alul 
pedig körmetszetű. Méretek: H: 20,3 cm, Á: 1,5 cm 
(felül), 0,3 cm (alul). Lszám: 6958

9: Csonttű. H: 5,2 cm, Á: 0,4 cm. Lszám: 
7077

10: Csonttű. H: 4,2 cm, Á: 0,4 cm. Lszám: 
7122

11: Csonttű. H: 5,5 cm, Á: 0,4 cm. Lszám: 
7076

12: Csonttű. H: 3,3 cm, Á: 0,4 cm. Lszám: 
7072

13: Ezüstlunula. SZ: 1,3 cm, H: 2,9 cm, V: 
0,01 cm. Lszám: 7078

14: Bronz függő/fülbevaló lemezes tagja. Tra-
péz formájú, felső felében egy nagyobb, alsó felében 
négy kisebb perforáció. SZ: 1,1 cm, H: 1,4 cm, V: 
0,01 cm. Lszám: 7075

15: Kettős tüskében végződő lemezes bronz-
akasztó. A lemezes rész trapéz alakú, szélein hét 
perforáció. Méretek: 2,2x2,4 cm, V: 0,1 cm. A két 
behajlított bronztüske körmetszetű, végeiknél elvé-
konyított. Lszám: 7071

16: Nyílhegy (?). Hosszú, négyzet keresztmet-
szetű nyéltüskével kiképzett, négyszögesre kiszélese-
dő, majd elvékonyított vashegy. H: 10,7 cm

17-24: Agyag orsógombok. Lszám: 6641 
(17), 7123 (18), 6640 (19), 6639 (20), 6638 (21), 
6642 (22), 6644 (23), 6643 (24)

25: Agyagkorong töredéke. Á: 6,8 cm, V: 0,8 
cm. Lszám: 7046

26: Sarló pengetöredéke. Méretek: 8x1,9 cm, 
V: 0,2 cm. Lszám: 7066

27: Agyagkorong. Á: 6,2 cm. 
28: Agyag orsókorong. Á: 4,7 cm, V: 0,8 cm. 

Lszám: 7121
19.tábla A Fiatfalva–Disznóhizlalda lelőhe-

lyen feltárt lakóház leletanyaga. 
1: Fazék sötétbarna töredéke. Kézzel formált, 

rétegesen kiégett, kavicsszemekkel sűrűn soványí-
tott. Egyenesen kihajlított, egyenesre képzett perem. 
Pá: 10 cm, Fv: 0,5 cm. Lszám: 5816

2: Fazék világosszürke peremtöredéke. Kézzel 
formált, rétegesen kiégett, nagyobb kavicsszemekkel 
sűrűn soványított. Ívelten kihajlított, egyenesre kép-
zett perem. Pá: 22 cm, Fv: 1 cm. Lszám: 5817

3: Fazék világosbarna peremtöredéke. Kézzel 
formált, egységesen kiégett, nagyobb kavicsszemek-
kel sűrűn soványított. Zsákszerű forma, rövid nyak, 
egyenesen kihajlított, lekerekített perem. Pá: 6 cm, 
Fv: 1 cm. Lszám: 5824

4: Fazék sötétbarna perem- és válltöredéke. 
Kézzel formált, rétegesen kiégett, kavicsszemekkel 
közepesen soványított. Szélesen kihajlított, lekere-
kített perem. Pá: 21 cm, Fv: 1,1 cm. Lszám: 5840

5: Fazék téglapiros aljtöredéke. Kézzel formált, 
egységesen kiégett (másodlagosan is megégett), na-
gyobb kavicsszemekkel sűrűn soványított. Egyenes 
alj. Aá: 14 cm, Fv: 0,7 cm. Lszám: 5831

6: Tál világos narancssárga töredéke. Kézzel 
formált, egységesen kiégett, kavicsszemekkel sűrűn 
soványított. Kónikus, egyenes, kívül lekerekített pe-
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rem, alja egyenes (?). Pá: 18 cm, Fv: 1 cm. Lszám: 
5822

7: Fazék sötétbarna peremtöredéke. Kézzel 
formált, rétegesen kiégett, kavicsszemekkel közepe-
sen soványított. Egyenesen kihajlított, lekerekített 
perem. Pá: 14 cm, Fv: 0,7 cm. Lszám: 5842

8: Tál közepesbarna peremtöredéke. Kézzel 
formált, rétegesen és foltosan kiégett, kavicssze-
mekkel szórványosan soványított. Kónikus, sekély, 
egyenes és lekerekített perem. Pá: 20 cm, Fv: 1 cm. 
Lszám: 5841

9: Tál vörösesbarna oldaltöredéke. Finoman 
iszapolt, egységesen kiégett, belül vörösre festett. 
Római import. Á: 22 cm, Fv: 0,4 cm. Lszám: 5837

10: Fazék sötétszürke perem és válltöredéke. 
Kézzel formált, egységesen, de foltosan kiégett, ka-
vicsszemekkel sűrűn soványított. Ovális formájú (?), 
rövid nyak, ívelten kihajlított, lekerekített perem. 
Fv: 0,8 cm. Lszám: 5823

11: Fazék sötétbarna perem-és válltöredéke. 
Kézzel formált, rétegesen kiégett, kavicsszemekkel 
közepesen soványított. Gömbtestű (?), a nyaknál 
árkolt, ívelten kihajlított, lekerekített perem. Pá: 14 
cm, Fv: 0,7 cm. Lszám: 5843

12: Fenőkő töredéke. Keresztmetszetben 
négyzetalakú. Á: 2,8x3,3 cm. Lszám: 5820

13: Csésze közepesbarna peremtöredéke. Kéz-
zel formált, rétegesen és foltosan kiégett, kavicssze-
mekkel sűrűn soványított. Kónikus, kívül lekerekí-
tett perem. Fv: 1,1 cm. Lszám: 5844

14: Tál sötétszürke peremtöredéke. Kézzel 
formált, egységesen kiégett. Kónikus, sekély, egye-
nes, duzzadt perem. Pá: 20 cm, Fv: 0,7 cm. Lszám: 
5849

15: Csésze közepesbarna peremtöredéke. Kéz-
zel formált, egységesen de foltosan kiégett, kavics-
szemekkel szórványosan soványított. Kónikus, egye-
nesen, kívül lekerekített perem. Fv: 0,7 cm. Lszám: 
5846

16: Tál világos téglapiros aljtöredéke. Koron-
golt, finoman iszapolt, egységesen kiégett, talpgyű-
rűs alj. Aá: 8 cm, Fv: 0,5 cm. Lszám: 5839 

17: Íves hátú vaskés. H: 14 cm, Sz: 2 cm, V: 
0,4 cm. Lszám: 5821

18: Fazék világosszürke peremtöredéke. Ko-
rongolt, finoman iszapolt, egységesen kiégett, bor-
dadísz a nyakán. Egyenes és lekerekített perem. Pá: 
12 cm, Fv: 0,5 cm. Lszám: 5848

19.tábla Fiatfalva–Nagyerdő-földje. 1: föld-
bemélyített lakóház paticsomladékkal, 2: a lakóház 
kibontva, 3: a lelőhelyen folytatott ásatások összesí-
tő alaprajza (1962–1964, 2008)

20.tábla Fiatfalva–Nagyerdő-földje. 
1: Ún. „Krausengefässe típusú” tárolóedény. 

Korongolt, sötétbarna, szemcsés, rétegesen és fol-
tosan kiégett, a vállán bekarcolt hullámvonalakkal 
díszített, felső harmadában kissé ferdén, egymással 
párhuzamosan futó hornyolások. Felső felében ki-
szélesedő (közepénél korongolási hiba), széles pere-
mű és egyenes aljú. Pá: 32 cm, Aá: 14 cm, M: 41 
cm. Lszám: 17706

2: Nagyméretű, háromfüles tárolóedény. Ko-
rongolt, sötétszürke, finoman iszapolt, kívül felfé-
nyezett. A három, hornyolt szalagfül a széles perem-
be merőlegesen, az élesen megtörő vállba pedig kissé 
ferdén csatlakozik. A bikónikus edény alja talpgyű-
rűsre kiképzett, díszítetlen. Pá: 39 cm, Aá: 17 cm, 
M: 31 cm. Lszám: 17707

3: Ún. „Krausengefässe típusú” tárolóedény. 
Korongolt, sötétbarna, szemcsés, rétegesen és folto-
san kiégett, a vállán, a nyakán és a peremén bekar-
colt hullámvonalköteggel díszített. Tojásdad formá-
jú, széles peremű és egyenes aljú. Pá: 33 cm, Aá: 20 
cm, M: 64 cm. Lszám: 17705

4: Tál. Korongolt, közepesbarna, finoman 
iszapolt, kívül fényezett. Kónikus, S keresztmetsze-
tű, ívelten kihajlított, lekerekített perem, gyűrűs alj. 
Pá: 17 cm, Aá: 8 cm, M: 7,3 cm. Lszám: T1300

5: Bikónikus, két füllel kiképzett tál. Gyorsko-
rongolt, világosszürke, finoman iszapolt, egységesen 
kiégett, kívül fényezett. Kettős kónikus, élesen meg-
törő test, hengere nyak, egyenes és egyenesre képzett 
perem, gyűrűs alj. Eredetileg két szalagfüllel lehetett 
ellátva, csak az egyik töredékét találtuk meg. A váll 
fölött becsiszolt és pontozott hal (viza) és félköríves 
(varsa?) dísz, a nyak és a váll találkozásánál ferdén, 
sűrűn pontozott borda. A fül alatt nem folytatódik 
a pontozott dísz, így feltételezhetően csak azután dí-
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szítették az edényt, hogy a füleket is feltették rá. Pá: 
11 cm, Há: 14,5 cm, Aá: 7 cm, M: 10 cm, Fv: 0,4 
cm. Lszám: 17726

21.tábla A Fiatfalva–Nagyerdő-földjén feltárt 
lakóház korongolt, finoman iszapolt kerámialeletei.

1: Tárolóedény (?) világosbarna peremtöredé-
ke. Gyorskorongolt, finoman iszapolt, kívül fénye-
zett. Sz: 8 cm. Lszám: 17740

2: Fazék sötétbarna peremtöredéke. Gyorsko-
rongolt, szemcsés, egységesen kiégett, kaviccsal sű-
rűn soványított. Ívelten kihajlított, megvastagított 
perem, rövid nyak. Lszám: 17711

3: Tál világosbarna peremtöredéke. Gyorsko-
rongolt, finoman iszapolt. S keresztmetszetű, erőtel-
jesen tört váll, erőteljesen kihajlított és lekerekített 
perem. Lszám: 17742

4: Római import füles tál világosbarna perem-
töredéke. Gyorskorongolt, finoman iszapolt, egysé-
gesen kiégett, a perem bordázott, fül lenyomata kül-
ső felében. Lszám: 17741

5: Tál sötétszürke töredéke. Gyorskorongolt, 
finoman iszapolt, egységesen kiégett. S keresztmet-
szetű, erőteljesen tört váll, ívesen kihajló és lekerekí-
tett perem, gyűrűs alj. Pá: 18 cm, Aá: 7 cm, M: 7,3 
cm, Lszám: 17710

6: Fazék sötétszürke töredéke. Gyorskoron-
golt, finoman iszapolt, egységesen kiégett, kívül fé-
nyezett. Felső harmadában szélesedik ki, széles talp-
gyűrűs. Aá: 8 cm. Lszám: 17708

7: Tál. Gyorskorongolt, sötétszürke, finoman 
iszapolt, kívül fényezett. Kisméretű, sekély, hengeres 
nyak, széles perem, gyűrűs alj. Pá: 14,5 cm, Aá: 7 
cm, M: 4 cm, Fv: 0,3 cm. Lszám: 17725

8: Korsó/kancsó világosbarna nyaktöredéke. 
Gyorskorongolt, finoman iszapolt, kívül fényezett. 
Felső felében, a perem felé elkeskenyedik. Fv: 0,6 
cm. Lszám: 17709

9: Fazék világosszürke töredéke. Gyorskoron-
golt, finoman iszapolt, egységesen kiégett, a nyakán 
bordadísz. Gömbtestű, ívelten kihajlított, lekerekí-
tett perem, gyűrűs alj. Pá: 11 cm, Aá: 7 cm, M: 15 
cm, Fv: 0,8 cm. Lszám: 17714

10: Fazék világosszürke töredékei. Gyors-
korongolt, finoman iszapolt, egységesen kiégett. 

Gömbtestű, egyenes és lekerekített perem, gyűrűs 
alj. Lszám: 17744 

22.tábla Fiatfalva–Nagyerdő-földjén feltárt 
lakóház kerámialeletei.

1: Fazék világosbarna oldal-és fenéktöredékei. 
Gyorskorongolt, finoman iszapolt, talpgyűrűs. A 
lakóház pusztulásakor erőteljesen, hólyagosra meg-
égett. Lszám: 17732

2: Tál világosszürke töredéke. Gyorskoron-
golt, finoman iszapolt, egységesen kiégett. S kereszt-
metszetű, kónikus tál, erőteljesen tört váll, ívesen 
kihajló, lekerekített perem. Lszám: 17.739

3: Fazék szürkésbarna alj- és fenékoldal tö-
redéke. Lassúkorongolt, durván iszapolt, kavics-
szemekkel sűrűn soványított, rétegesen kiégett. 
Egyenes alj. Több apró töredék is hozzátartozik, az 
egyiken széles, párhuzamosan futó, bekarcolt vonal-
díszítés látszik. Lszám: 17713

4: Fazék világosbarna töredéke. Lassúkoron-
golt, durván iszapolt, apróbb kavicsszemekkel sűrűn 
soványított, rétegesen és foltosan kiégett. Erőtelje-
sen kihajlított, széles perem, felső harmadában ki-
szélesedő edénytest. Lszám: 17736

5: Fazék sötétszürke peremtöredéke. Lassúko-
rongolt, durván iszapolt, aprószemű kaviccsal sűrűn 
soványított, rétegesen kiégett. Erőteljesen kihajlí-
tott, egyenesre képzett perem. Lszám: 17721

6: Fazék világosszürke aljtöredéke. Lassúko-
rongolt, közepesen iszapolt, aprószemű kaviccsal 
közepesen soványított, egységesen kiégett. Egyenes 
alj. Lszám: 17738

7: Fazék sötétbarna peremtöredéke. Lassúko-
rongolt, durván iszapolt, aprószemű kaviccsal sűrűn 
soványított, rétegesen kiégett. Erőteljesen kihajlí-
tott, lekerekített perem, rövid nyak, felső felében 
kiszélesedő edénytest. Lszám: 17717

8: Fazék szürkésbarna aljtöredéke. Lassúko-
rongolt, közepesen iszapolt, kavicsszemekkel kö-
zepesen soványított. Egyenes, kissé homorú alj. 
Lszám: 17716

9: Fedő világosbarna töredéke. Sarkosított, 
kerek fogójú. Lszám: 17718
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10: Ún. „Krausengefässe típusú” tárolóedény. 
Korongolt, világosszürke, szemcsés, rétegesen ki-
égett. Lszám: 17727

11: Fazék közepesbarna aljtöredéke. Lassú-
korongolt, nagyobb kavicsszemekkel sűrűn sová-
nyított, egységesen kiégett. Egyenes alj. Aá: 10 cm. 
Lszám: 17720

23.tábla Fiatfalva–Nagyerdő-földje: terepbe-
járások leletanyaga. 

1: Ún. „Krausengefässe típusú” tároló-
edény aljtöredéke. Korongolt, közepesen iszapolt, 
aprószemű kaviccsal közepesen soványított, egysé-
gesen kiégett. Egyenes alj. Lszám: 17726

2: Ún. „Krausengefässe típusú” tárolóedény 
peremtöredéke. Korongolt, közepesen iszapolt, egy-
ségesen kiégett. Lszám: 17729

3: Fazék közepesszürke aljtöredéke. Koron-
golt, közepesen iszapolt, kavicsszemekkel sűrűn 
soványított, rétegesen kiégett. Egyenes alj. Lszám: 
17730

4: Tárolóedény téglapiros válltöredéke. Ko-
rongolt, közepesen iszapolt, aprószemű kaviccsal sű-
rűn soványított, rétegesen és foltosan kiégett. A vál-
lon egymással párhuzamosan futó, széles bekarcolt 
vonalak, köztük besimított hullámvonallal díszített. 
Lszám: 17734

5: Fazék világosszürke oldal- és aljtöredékei. 
Gyorskorongolt, közepesen iszapolt, aprószemű ka-
viccsal sűrűn soványított, egységesen kiégett. Gyű-
rűs alj. Lszám: 17735

6: Vastárgy. Több töredékben, egymással össze 
nem illeszthető darabokban került elő. Felső felében 
füllel ellátott 0,7 cm vastag lemez, amely másik vé-
génél befelé hajlított. Leltározatlan. 

7: Tál világosszürke töredéke. Gyorskoron-
golt, finoman iszapolt, kívül fényezett. Kónikus, 
sekély, egyenes, lekerekített perem, egyenes, kissé 
domború alj. Pá: 24 cm, Aá: 22 cm, M: 6 cm, Fv: 
0,6 cm. Leltározatlan.

8: Tál sötétszürke peremtöredéke. Gyorsko-
rongolt, finoman iszapolt, rétegesen kiégett. Gömb-
testű, határozottan tört váll, duzzadt perem. Pá: 20 
cm, Fv: 0,7 cm. Leltározatlan

9. Fazék téglapiros aljtöredéke. Gyorskoron-
golt, finoman iszapolt, rétegesen kiégett. Gyűrűs alj. 
Aá: 12 cm, Fv: 0,7 cm. Leltározatlan.

10: Krausengefässe típusú tárolóedény vi-
lágosszürke oldaltöredéke. Korongolt, közepesen 
iszapolt, aprószemű kaviccsal sűrűn soványított, 
egységesen kiégett, bekarcolt hullámvonalköteggel 
díszített. Fv: 1,3 cm. Leltározatlan.

11: Tál téglapiros peremtöredéke. Gyors-
korongolt, finoman iszapolt, egységesen kiégett. 
Gömbtestű, megvastagított, egyenes perem, a nyak 
alatt bekarcolt vízszintes vonal. Pá: 15 cm, Fv: 0,6 
cm. Leltározatlan.

12: Hombár téglapiros oldaltöredéke. Gyors-
korongolt, finoman iszapolt, egységesen kiégett. Be-
karcolt vonal-és hullámvonalköteggel díszített. Fv: 
0,7 cm. Leltározatlan.

13: Tál közepesszürke aljtöredéke. Gyorsko-
rongolt, finoman iszapolt, egységesen kiégett. Gyű-
rűs alj. Aá: 6 cm, Fv: 0,9 cm. Leltározatlan.

14: Tál világosszürke peremtöredéke. Gyors-
korongolt, finoman iszapolt, egységesen kiégett. 
Gömbtestű, egyenes, megvastagított perem. Pá: 14 
cm, Fv: 0,5 cm. Leltározatlan.

15: Tál közepesszürke peremtöredéke. Gyors-
korongolt, finoman iszapolt, egységesen kiégett. 
Gömbtestű, egyenes és megvastagított perem. Fv: 
0,8 cm. Leltározatlan

16: Fazék sötétszürke peremtöredéke. Ko-
rongolt, közepesen iszapolt, egységesen kiégett, 
aprószemű kaviccsal sűrűn soványított. Erőteljesen 
kihajlított, vastagított perem. Pá: 12 cm, Fv: 0,4 cm. 
Leltározatlan.

24.tábla Terepbejárások leletanyaga. Nincs 
lelőhely megjelölve 

1: Fazék közepesszürke oldaltöredéke. Gyors-
korongolt, szemcsés, közepesen iszapolt, aprószemű 
kaviccsal sűrűn soványított, egységesen kiégett. Be-
karcolt vonal- és hullámvonalkötegekkel díszített. 
Fv: 0,8 cm. Leltározatlan.

2: Téglapiros agyag orsókorong fél töredéke. 
Á: 5 cm Leltározatlan

3: Korsó/kancsó világos téglapiros nyaktöre-
déke. Gyorskorongolt, finoman iszapolt, egységesen 
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kiégett. Szalagfül csonkja maradt meg. Leltározat-
lan.

4: Ún. „Krausengefässe típusú” tárolóedény 
világosszürke peremtöredéke. Korongolt, szemcsés, 
közepesen iszapolt, aprószemű kaviccsal sűrűn sová-
nyított, egységesen kiégett, bekarcolt hullámvonal-
köteggel díszített., Fv: 0,7 cm. Leltározatlan.

5: Ún. „Krausengefässe típusú” tárolóedény 
világosszürke oldaltöredéke. Korongolt, szemcsés, 
közepesen iszapolt, aprószemű kaviccsal sűrűn so-
ványított, egységesen kiégett, bekarcolt vonal- és 
hullámvonalköteggel díszített. Fv: 1,3 cm. Leltáro-
zatlan.

6: Ún. „Krausengefässe típusú” tárolóedény 
világosszürke peremtöredéke. Korongolt, szemcsés, 
közepesen iszapolt, aprószemű kaviccsal sűrűn sová-
nyított, egységesen kiégett, bekarcolt vonal-és hul-
lámvonalköteggel díszített. Pá: 50 cm, Fv: 1,6 cm. 
Leltározatlan.

7: Ún. „Krausengefässe típusú” tárolóedény 
sötétbarna peremtöredéke. Korongolt, közepesen 

iszapolt, aprószemű kaviccsal szórványosan soványí-
tott, egységesen kiégett, a nyakon bekarcolt vonallal 
díszített. Leltározatlan.

8: Ún. „Krausengefässe típusú” tárolóedény 
sötétbarna peremtöredéke. Korongolt, közepesen 
iszapolt, aprószemű kaviccsal sűrűn soványított, 
egységesen kiégett. Leltározatlan.

9: Tárolóedény sötétszürke/fekete aljtöredéke. 
Lassúkorongolt, durván iszapolt, rétegesen kiégett, 
aprószemű kaviccsal sűrűn soványított. Egyenes alj. 
Leltározatlan.

10: Tárolóedény téglapiros peremtöredéke. 
Gyorskorongolt, finoman iszapolt. Kissé hengeres, 
elszűkülő nyak, széles perem, bordadísz a nyakon. 
Pá: 17 cm. Leltározatlan.

25.tábla Kisleletek Székelyudvarhely–
Alsólokról (KÖRÖSFŐI-NYÁRÁDI-SÓFALVI 
2010 alapján)

26.tábla A Nagy-Küküllő felső folyása menti 
lelőhelyeken előkerült agyagedények peremtípusai. 
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Siturile culturii Sântana de Mureş–Cerneahov pe cursul superior al Târnavei Mari
(Rezumat)

Siturile din sud-estul Transilvaniei ale culturii Sântana de Mureş–Cerneahov sunt încă necunoscute 
cercetării internaţionale dar şi celei din România. Acest fapt are mai multe cauze, printre care,  pe lângă 
lipsa săpăturilor arheologice, putem să amintim neprelucrarea materialelor siturilor cercetate şi publicarea 
săracă a rezultatelor săpăturilor.

În studiul meu examinez siturile cunoscute din valea superioară a Târnavei Mari – pe porţiunea din 
zona de izvor până la Sighişoara şi din văile anexate de aceasta, pe cursul pârâului Goagiu, Nicoului-Alb 
(Feernic), pârâului Eliseni. Zona ce constituie subiectul lucrării, este teritoriul de cercetare al două muzee, 
cel din Odorheiu-Secuiesc şi cel din Cristuru-Secuiesc. Lucrarea prezentă sumează datele nepublicate ale 
celor trei săpături de salvare (Filiaşi–Crescător de porci/Disznóhizlalda, Filiaşi–Nagyerdő-földje, Cristuru-
Secuiesc–Fonoda), ale celor două săpături sistematice pe scurt prezentate (Cristuru-Secuiesc –Lok, 
Mugeni–Vizlok), şi datele tuturor siturilor cunoscute din cercetări de teren. Aşezarea de mari dimensiuni, 
dezvăluită la Odorheiu-Secuiesc–Alsólok, aflată în prezent sub prelucrare cât şi mormintele publicate din 
Rugăneşti, urmează să fie prezentate numai pe scurt.

Aşezările se află pe terase mai joase ale pârâurilor din valea Târnavei Mari şi văile secundare ale 
acesteia, excepţie fiind situl de pe Omlás/Galat situat la o înălţime de 720 m în hotarul satului Porumbenii 
Mici.

Din punct de vedere structural al aşezării, zona în subiect a fost locuită uniform de către populaţia 
culturii Sântana de Mureş–Cerneahov. Densitatea siturilor poate fi sesizată în valea Nicoului, în 
îmrejurimea satelor Rugăneşti şi Tărceşti, în valea pârâului Goagiu între satele Avrămeşti şi Cecheşti şi pe 
cursul Târnavei Mari în îmrejurimea satului Filiaşi.

Deoarece în cele 48 de aşezări numai în cinci cazuri au fost efectuate săpături de salvare sau cercetări 
arheologice, ştim foarte puţin despre structura internă a localităţilor, şi locuinţele care le alcătuiau, şi despre 
edificiile industriale (cuptoare de copt şi de ars ceramică, respectiv, cele pentru reducerea minereului, 
ateliere), şanţuri, fântâni, gropi.

Mare parte a celor 26 de locuinţe cunoscute şi documentate în aceste cinci situri, sunt rectangulare 
de formă pătrată, adâncite în pământ. Cunoaştem o singură casă construită pe suprafaţă din Odorheiu-
Secuiesc–Alsólok (complexul 400.), care trebuie să fie considerată ca fiind relativ târzie, deoarece se află 
la marginea aşezării. Dimensiunea caselor adâncite în pământ este de obicei în jur de 2,5x2,5 m, făcând 
excepţie casa descoperită la Filiaşi–Nagyerdő-földje care are dimensiuni de 5,2x5 m.

Cantitatea mare de vase uniforme, de bună calitate, lucrate la roată provenită din cercetările de teren 
şi săpături, indică existenţa manufacturilor de ceramică. Până în prezent au fost descoperite două cuptoare 
de ars ceramică la situl Odorheiu-Secuiesc–Alsólok, şi una la Mugeni–Vízlok. Cu toate că, în mai multe 
aşezări a fost documentat prezenţa zgurei de fier, cunoaştem un singur cuptor de ars minereu, cel din 
Odorheiu-Secuiesc–Alsólok.

Morminte cunoaştem numai din Rugăneşti. Două schelete găsite la construcţia crescătoriei de 
porci din Filiaşi sunt cunoscute numai din vorbele muncitorilor constructori şi nu se ştie dacă aparţineau 
culturii Sântana de Mureş–Cerneahov. Lipsesc încă cimitirile numeroaselor aşezări, acestea trebuie să fie 
descoperite şi explorate de cercetări viitoare.

Cimitirul dezvăluit la Sântana de Mureş mai mult de un secol, este şi în prezent situl cel mai des 
amintit al culturii din Transilvania, se poate spune chiar sinonima reprezentantul culturii. Datarea târzie 
a cimitirului afectează şi azi datarea târzie la mijlocul secolului 4. d. Chr. a tuturor siturilor transilvane.
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Pe baza materialului de ceramică provenită din siturile de pe cursul superior al Târnavei Mari, 
cunoscute în general numai din periegheze, este posibilă numai clasarea culturală, datarea mai exactă este 
dată de fibulele, pieptenele de os, accesorii de vestimentaţie, tipuri de podoabe (catarame, cercei, mărgele) 
descoperite în puţinele aşezări cercetate, şi în mormintele cimitirului din Rugăneşti. La Rugăneşti au ieşit 
la iveală trei morminte ale unui cimitir al culturii Sântana de Mureş–Cerneahov, în mare parte distrus, 
datat pe baza anexelor la a doua jumătate al secolului 4. d.Chr.

În cea ce priveşte aşezările, acestea le putem data cu siguranţă numai între limite large, la secolul 
al 4-lea d. Chr. Abandonarea satelor o legăm de invazia hunilor acceptată convenţional. În cunoştinţa 
aşezării cercetate sistematic la Odorheiu-Secuiesc, cred că aşezăriile de aici, cu mare probabilitate, nu au 
fost direct atacate. Locuinţele au fost de obicei golite sistematic lăsând în urmă foarte puţine obiecte. În 
vatra de piatră a casei nr. 52 în momentul părăsirii satului au pus – din motive necunoscute pentru noi – 
un cap uman tăiat.

În cazul casei de locuit incendiată, descoperită la Filiaşi–Nagyerdő-földje, nu putem stabili dacă a 
fost un incendiu întâmplător sau consecinţa unui atac. Fapt este că, valorile rămase în casă (vase in situ, 
straturi de dărâmătură compactă) nu au fost cercetate de nimeni, dărâmătura nu a fost nivelată, totul a 
rămas neatins, cea ce într-o localitate supravieţuitoare este greu de imaginat. În cazul sitului Cristuru-
Secuiesc–Lok, faţă de metoda de cercetare a perioadei, contextul arheologic este bine documentat şi pe baza 
materialului se pare că aşezarea a fost brusc abandonată de locuitorii acesteia. În timp ce din complexele 
mai vechi ale aşezării au ieşit la iveală mai puţine materiale arheologice, cum ar fi locuinţa nr. 3., pe care au 
modificat într-o groapă de lucru a unui cuptor construit ulterior în casa de locuit nr. 1. a fost lăsat în urmă 
un material arheologic preţios, ca exemplu două fibule, care de obicei sunt rar descoperite în complexele 
închise ale aşezărilor.

În casa nr. 4., despre un strat de cărbune compact, subţire, de mare întindere, documentat la o 
adâncime de 85 cm de la nivelul actual al solului, nu pot stabili dacă stă în legătură cu sfărşitul aşezării sau 
numai cu pierirea accidentală a clădirii.

Analiza materialului ceramic se bazează pe un fond de date de executare proprie. În baza de date 
am luat vase întregi, reîntregite sau parţial reîntregite, fragmente de buze, funduri şi părţi ornamentate, 
evitând posibilitatea de a lua mai multe fragmente ale aceleaşi vase în acest fond. În clasificarea tipologică a 
materialului de ceramică al regiunii mă bazez pe 1144 de fragmente de ceramică luată în evidenţă din situl 
Odorheiu-Secuiesc–Alsólok prelucrat până în prezent într-un procent de 40%, şi încă alte 537 fragmente 
de ceramică provenite din alte 47 situri. Rezumatele rezultatelor apar în tabelele încadrate în text şi în 
tipologia de buze prezentată în tabelul nr. 26.

Luând în vedere tehnica de modelare, forma şi funcţionalitatea – vasele de ceramică le clasez în trei 
grupuri: 1) ceramică fină, modelată pe roată (396); 2) ceramică zgrunţuroasă, modelată pe roată, degresată 
cu nisip şi/sau pietrişi (320), 3) ceramică modelată cu mână (928). Majoritatea ceramicii examinate de noi, 
o contituiesc fragmentele de oale (1202). Sunt frecvent întâlnite străchinile, cu forme şi ornamentare foarte 
variată (170). Exemplarele conice sunt în general scunde, iar cele bitronconice (castroane) mai adânci, în 
multe cazuri cu două, trei torţi. Un grup alcătuiesc printre străchini cele lucrate cu mâna (ceşti dacice) 
(52), şi cele sferice, care pot fi apreciate ca import roman.

Marea parte a vaselor de provizii (141) este reprezentată de vasele de tip „Krausengefässe”. Pe lângă 
aceste vase de provizii putem aminti vasele mai solide, cu buze groase, şi cele de tip amforă. Cănile şi 
ulcioare cu torţi (29) în toate cazurile sunt lucrate din pastă de bună calitate, uniform arse, lustruite la 
exterior. În cea ce priveşte ornamentarea, cel mai des apar pe vase cu incizii şi linii lustruite paralele, şi 
în val. În timp ce majoritatea vaselor de tip Krausengefässe sunt decorate la buze şi în partea superioară 
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a vasului cu linii incizate paralele, în val, ornamentul străchinilor cel mai des întâlnit îl constituie liniile 
lustruite în zig-zag, în val şi brâu.

Cu toate că oalele şi străchinile conice („ceştile dacice”) sunt în general nedecorate, în cazul în care 
totuşi au fost ornamentate, acestea au fost executate prin şiruri de impresiuni de formă alveolară deasupra 
fundului sau crestături pe buză.

Marea parte a ceramicii fine folosite la servire este lustruită la exterior. În tabelul 3. am rezumat 
tipurile de ornamentare folosite la diferite vase.

Prezenta lucrare aruncă o privire asupra stadiului de cercetare actuală a perioadei migraţiei din 
Transilvania. O străpungere în cercetarea arheologică ar putea fi realizată în cadrul unor mari construcţii 
(parcuri industriale, construcţie de drumuri), dar în prezent există puţine posibilităţi referitoare la aceste 
lucrări. Până atunci rămâne cercetarea de teren, căutarea continuă a siturilor şi săpăturile de salvare.
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Archaeological sites of Sântana de Mureş-Chernyakhov Culture
in the Upper Valley of the Nagy-Küküllő (Târnava Mare) River
(Abstract)

Archaeological sites of Sântana de Mureş-Chernyakhov Culture situated in southeastern Transylvania 
have not come into focus of international and Romanian research for a variety of reasons, including the 
relative lack of archaeological research and publication of such sites. In this study I am considering the 
sites in the upper valley of the Nagy-Küküllő (Târnava Mare) River and the valleys of its tributaries: Gagy 
(Goagiu) Brook, Fehér-Nyikó (Feernic), and the Brook of Szenterzsébet (Eliseni). I am summarizing the 
unpublished results of three rescue excavations (two at Fiatfalva /Filiaşi/ and one in Székelykeresztúr 
/Cristuru-Secuiesc/), two further excavations (site Székelykeresztúr-Lok /Cristuru-Secuiesc/ and  site 
Bögöz-Vizlok /Mugeni/) that were presented in a brief archaeological report, and observations made 
during archaeological field surveys in the area. I have referred to a large settlement unearthed at site 
Székelyudvarhely-Alsólok (Odorheiu-Secuiesc) as well, the analysis of which is still in process, and to 
burials excavated at Rugonfalva (Rugăneşti) that had been presented by previous literature. All these sites 
are situated on the relatively low terraces above the stream valleys, with the exception of one occupying 
the top of Omlás (Galat) Hill nearby  Kisgalambfalva (Porumbenii Mici). The area in question was evenly 
populated by the settlements of Sântana de Mureş-Chernyakhov Culture. A clustering of the sites can 
be observed along the Nyikó (Feernic) River, in the area nearby Rugonfalva (Rugăneşti) and Tarcsafalva 
(Tărceşti), between the settlements of Szentábrahám (Avrămeşti) and Csekefalva (Cecheşti) along the 
Gagy (Goagiu) Brook, and also in the vicinity of Fiatfalva (Filiaşi) along the Nagy-Küküllő (Târnava 
Mare) River.

As only five of the forty-eight identified inhabited sites have been covered by archaeological excavation, 
not much information is available concerning the archaeological features and the inner structure of the 
settlements.  Some of the features were related to craft activities (baking ovens and pottery kilns, iron 
furnaces, workshops), the rest are ditches, wells, pits. The large amount of uniform wheel-thrown pottery 
of good quality that turned up during the field surveys and excavations indicate local pottery production 
of a considerable scale. Pottery kilns have been unearthed in site Székelyudvarhely-Alsólok (Odorheiu-
Secuiesc; two kilns) and  site Bögöz-Vízlok (Mugeni; one kiln). Though pieces of iron slag have been 
observed at more than one settlement, only one iron furnace was found at site Székelyudvarhely-Lok 
(Odorheiu-Secuiesc). Most of the twenty-six dwelling houses unearthed at five different sites were square 
shape semisubterranean structures of a size of 2,5 x 2,5 m (with the exception of one at site Fiatfalva-
Nagyerdő-földje /Filiaş/ that was 5,2 x 5 m large). The traces of a subterranean house were observed at 
site Székelyudvarhely-Alsólok (Odorheiu-Secuiesc); the relative chronological position of this construction 
can be considered as late based on its marginal spatial position within the settlement. Cemeteries of 
the population of the settlements have not been identified yet, except for three graves at Rugonfalva 
(Rugăneşti).

Based on the relatively late dating of the type site of Sântana de Mureş-Chernyakhov Culture, the 
cemetery at Marosszentanna (Sântana de Mureş) a late chronological position – mid-4th century – has 
been suggested concerning each of the Transylvanian sites. Pottery collected during the field surveys did 
not prove to be helpful in refining the dating of the settlements along the valley of the Nagy-Küküllő 
(Târnava Mare) River. Finds unearthed from the features of excavated settlements – brooches, bone 
combs and pieces of costumes’ accessories and jewelry (buckles and pendants) – can serve as the basis of 
establishing a more precise chronology. Based on to the grave goods it seems that the graves in Rugonfalva 
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(Rugăneşti) belonged to a cemetery of  Sântana de Mureş-Chernyakhov Culture dating from the second 
half of the 4th century tha major part of which was destroyed.

Within the 4th century, it is not possible to refine the dating of the settlements; supposedly they were 
abandoned as a consequence of a Hun invasion as it is a commonly accepted view in scholarship. Based on 
the observations during the systematic excavation of the site at Székelyudvarhelyi (Odorheiu-Secuiesc), it 
seems that the settlements in this area were not exposed directly to a Hun attack: houses were gradually 
abandoned by their former inhabitants leaving no more than a few personal objects behind. Other examples 
however, such as remains of a house that was burnt down at site Fiafalva- Nagyerdő-földje (Filiaşi) and 
another one at site Székelykeresztúr-Lok (Cristuru-Secuiesc) show the traces of a sudden escape of the 
inhabitants; in the latter case the rich find material of the house in question is in sharp contrast with the 
low number and variation of objects in the rest of the archaeological features at the same site.

I compiled a database of the pottery finds originating from the region; the analysis is based on 1144 
sherds from site Székelyudvarhely-Alsólok (Odorheiu-Secuiesc) and an overall of 537 sherds from the 
remaining 47 sites (only those sherds were included into the database that could be identified with high 
probability as being the fragments of separate vessels; for a summary of the results see the tables within the 
article). Concerning the technology and material three main groups were possible to distinguish: 1) wheel-
thrown fine ware (396 pieces), 2) wheel-made gritty ware (320 pieces), 3) hand-formed ware (928 pieces). 
Most of the sherds belonged to cooking pots (1202 pieces). A broad variety of bowl types is reflected by 
170 fragments: flat, conical and deeper, biconical forms, the latter were often provided with two or three 
handles. Hand-made bowls, so-called Dacian cups and spherical bowls imported from the Roman Empire 
constitute separate groups. Most of the storage vessels (141 pieces) belong to the “Krausengefässe” type, 
but squat and amphora-shape types are also present. Jugs and jars (29 fragments) belong to burnished fine 
ware. The ornamentation of the pottery consists of incised and burnished rope-and-pulley type decoration 
(characteristically on  “Krausengefässe” type  vessels), grooved decoration, polished zigzag and wavy lines 
(most often on bowls). Most pieces of pottery made with coiling technique bear no decoration, except for 
a few examples with finger impressions on the lower part of the vessel body or pinching and cutting on the 
rim. (For a summary of the decorative patterns according to vessel types, see table No. 3.)

This study offers an insight into the present state of archaeological research of the Migration Period 
in Transylvania. As it appears now, only future large-scale development projects would be able to provide 
with the opportunity for archaeological excavations that would bring new, ground-breaking results in 
the field. What remains as a possibility for present scholarship is continuing with field survey and site 
mapping, and collecting data from occasional rescue excavations.
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2.tábla. Székelyudvarhely/Odorheiu-Secuiesc–Alsólok/Kadicsfalvi rét (KÖRÖSFŐI-NYÁRÁDI-
SÓFALVI 2010 alapján) (Site Székelyudvarhely/Odorheiu-Secuiesc–Alsólok/Kadicsfalvi rét
(after KÖRÖSFŐI – NYÁRÁDI - SÓFALVI 2010))
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3. tábla. Bögöz/Mugeni–Vízlok. 1: a régészeti ásatások összesítő térképe (FERENCZI-FERENCZI 1976 
alapján), 2: a kerámiaégetőkemence égetőtere és munkagödre, 3: a kerámiaégetőkemence in situ kiemelése 
(Site Bögöz/Mugeni–Vízlok.1: Ground-plan of the excavated site (after FERENCZI - FERENCZI 1976),
2: Firing chamber and stoke-hole of a pottery kiln, 3: Elevation of the entire kiln with the aim of preservation)
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4. tábla. tárolóedények töredékei Bögöz–Vízlokról (Sherds of storage vessels from Site Bögöz/Mugeni–Vízlok)
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5. tábla. tárolóedények töredékei Bögöz–Vízlokról 
(Sherds of storage vessels from Site Bögöz/Mugeni–Vízlok)
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6. tábla. tárolóedények töredékei Bögöz–Vízlokról (Sherds of storage vessels from Site Bögöz/Mugeni–Vízlok)
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7. tábla. Korongolt, szemcsés- és római importkerámia töredékei Bögöz-Vízlokról
(Sherds of wheel-made gritty ware and Roman imported ware from Site Bögöz/Mugeni–Vízlok)
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8. tábla. Rugonfalva/Rugăneşti–református papilak udvara/curtea parohiei reformată.
1-2: Az ásatások összesítő alaprajza (Plan of the excavated site) (1971, 2007), 3: 1. sír (Grave 1) (1971),
4: 2. sír (Grave 2)(1971), 5: 3. sír (Grave 3) (2007)
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9. tábla. Székelykeresztúr–Fonoda. Népvándorláskori földbemélyített ház, 1979
(Site Székelykeresztúr/Cristuru-Secuiesc– Fonoda. Semisubterranean house from the Migration Period (1979)
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10. tábla. A Székelykeresztúr-Lokon feltárt település.
1: Az 1976-1978-as ásatások összesített alaprajza (BENKŐ 1992), 2: A 3. lakóházra ráásott szabadtéri 
kemence, 3: A 3. lakóház és a ráásott sütőkemence és annak munkagödre, 4: 3. lakóház és kőtűzhelye (Set-
tlement excavated at Site Székelykeresztúr/Cristuru-Secuiesc– Lok. 1: Plan of the parts excavated in 1976-1978  
(after BENKŐ 1992), 2: A baking oven superposed to house No. 3, 3: House No. 3, the oven superposed and the 
stoke-hole of the latter, 4: House No. 3 with an oven made of stones)
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11. tábla. A Székelykeresztúr-Lokon feltárt település. 1: Az 1. lakóház, 2: A 2. és 4. lakóház (Settlement 
excavated at Site Székelykeresztúr/Cristuru-Secuiesc – Lok 1: House No. 1, 2: Houses No. 2 and 4)
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12.tábla. Székelykeresztúr-Lokon feltárt település kézzel formált edénytöredékei
1-3, 5, 7, 8, 10: fazekak perem- és aljtöredékei, 4: fazékfedő, 6, 9: tálak (Hand-formed pottery from the set-
tlement excavated at Site Székelykeresztúr/Cristur-Secuiesc – Lok 1-3, 5, 7, 8, 10: rim and bottom fragments of 
pots, 4: potlid, 6, 9: bowls)
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13. tábla. Székelykeresztúr-Lokon feltárt település kerámialeletei
1: kézzel formált tál/csésze, 2: kézzel formált gyümölcsös tál talpa 3-5, 8, 9: római import kerámia,
6: korongolt tál, 7: kézzel formált fazék (Pottery from the settlement excavated at Site Székelykeresztúr/Cristu-
ru-Secuiesc – Lok. 1: hand-formed bowl / cup, 2: foot of a hand-formed stemmed bowl 3-5, 8, 9: imported Ro-
man pottery, 6: wheel-made bowl, 7: hand-formed pot)
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14. tábla. Székelykeresztúr-Lokon feltárt település korongolt, fi noman iszapolt kerámialeletei. 
1-3, 5-8: tálak, 4-9: kancsók/korsók 10: hombár(Fine ware from the settlement excavated at Site Széke-
lykeresztúr/ Cristuru -Secuiesc – Lok 1-3, 5-8: bowls, 4-9: jars / jugs 10: storage vesse)l
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15. tábla. Székelykeresztúr-Lokon feltárt település korongolt kerámialeletei.
1-5: fi noman iszapolt tálak és kancsó, 6-13: szemcsés, kaviccsal soványított fazekak, fedő, hombár (Wheel-
made ware from the settlement excavated at Site Székelykeresztúr/Cristuru-Secuiesc – Lok. 1-5: fine ware: bowls 
and jar, 6-13: gritty pot, lid, storage vessel tempered with pebbles)
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16. tábla. Székelykeresztúr-Lokon feltárt településről és Alsóboldogfalváról korongolt, szemcsés kerámialeletek.
1: fül, 2-4, 6, 8-11: fazekak, 5, 12, 14: tálak, 7, 13, 15: hombárok (Wheel-made gritty ware from Site 
Székelykeresztúr/Odorheiu-Secuiesc – Lok and Alsóboldogfalva/Bodogaia 1: handle, 2-4, 6, 8-11: pots, 5, 12, 
14: bowls, 7, 13, 15: storage vessels)
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17. tábla. Székelykeresztúr-Lokon feltárt település fém-, csont-, és agyagtárgyai.
1: csontfésű, 2: csont fi bulaprototípus, 3: fi bula, 4, 5: toalett eszközök, 6, 7: fúrók, 8: vasék, 9-12: csonttűk,
13: ezüst lunula, 14: függő, 16: lándzsahegy (?), 17-24: agyagorsógombok, 25, 27: agyagkorong,
26: sarlótöredék, 28: agyagorsókarika (Metal, bone and clay finds from Site Székelykeresztúr/Cristuru-Secuiesc 
– Lok. 1: bone comb, 2: bone model of a brooch, 3: brooch, 4, 5: cosmetic tools, 6, 7: drills, 8: iron wedge, 9-12: 
bone needles 13: silver lunula, 14: pendant, 16: spear-head (?), 17-24: clay spindle whorls, 25, 27: clay disc, 26: 
fragment of a sickle, 28: clay spindle weight)
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18. tábla. A Fiatfalva-Disznóhizlald lelőhelyen feltárt lakóház leletanyaga. 1-5, 7, 10, 11: kézzel formált 
fazék, 6, 8, 13, 15: kézzel formált tál/csésze, 14, 16: korongolt tál, 18: korongolt fazék, 9: római import 
kerámia, 15: fenőkő, 17: vaskés (Finds from a dwelling house at Site Fiatfalva / Filiaşi - Disznóhizlalda. 1-5, 
7, 10, 11: hand-formed pot, 6, 8, 13, 15: hand-formed bowl / cup, 14, 16: wheel-made bowl, 18: wheel-made 
pot, 9: imported Roman pottery 15: whetstone, 17: iron knife)
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19. tábla. Fiatfalva-Nagyerdő-földje. 1: földbemélyített lakóház paticsomladékkal, 2: a lakóház kibontva, 
3: a lelőhelyen folytatott ásatások összesítő alaprajza (1962-1964, 2008) (Site Fiatfalva / Filiaşi -Nagyerdő-
földje. 1: Semisubterranean house with the remains of its wattle-and-daub wall, 2: the same house cleaned, 3: 
ground plan of the excavated site (1962-1964, 2008))
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20. tábla. Fiatfalva-Nagyerdő lelőhelyen feltárt lakóház edényei (1-3, 5) és egy tál az 1960-as ásatásokból 
(4) Site (Fiatfalva / Filiaşi –Nagyerdő, pottery from the excavated house (1-3, 5) and a bowl found durign the 
excavations in the 1960s (4))
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21. tábla. Fiatfalva-Nagyerdő-földjén feltárt lakóház korongolt, fi noman iszapolt kerámialeletei.
2, 7, 9, 10: fazekak, 3, 5, 8: tálak, 6: kancsó/korsó, 4: római import kerámia (Site Fiatfalva / Filiaşi 
-Nagyerdő-földje, wheel-made fine ware. 2, 7, 9, 10: pots, 3, 5, 8: bowls, 6: jug / jar, 4: imported Roman ware)
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22.tábla. Fiatfalva-Nagyerdő-földjén feltárt lakóház korongolt, szemcsés kerámialeletei.
1: holyagosra átégett kerámiatöredékek, 2: tál töredéke, 3-8, 11: fazekak töredéke, 9: tárolóedény töredéke, 
10: fazékfedő (Wheel-made gritty ware from the house at Site Fiatfalva / Filiaşi -Nagyerdő-földje 1: melted pot-
tery fragments, 2: fragment of a bowl, 3-8, 11: potsherds, 9: fragment of a storage vessel, 10: potlid)
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23. tábla. 1-5: korongolt, szemcsés kerámia Fiatfalva-Nagyerdő-földjéről, 6: vastárgy (kulcs, sarokpánt?) Fiatfalva-
Nagyerdő-földjéről, 7, 15: táltöredékek Csekefalva-Petőszögéről, 8: táltöredék Csekefalva-Lokról, 9: táltöredék 
Nagysolymos-Kérlő-megéről, 10: hombár töredéke Magyarandrásfalva-Tanorokról, 11, 13: táltöredék Csekefalva-
Paprétről, 12, 16: hombár töredéke Rugonfalva-Pali-tagról, 15: fazéktöredék Csekefalva-Petőszögéről 1-5 (Wheel-
made gritty ware from Site Filiaşi -Nagyerdő-földje, 6: vairon object (key? strap-hinge?) from Site Filiaşi -Nagyerdő-
földje, 7, 15: sherds of bowls from Cecheşti -Petőszöge, 8: sherds of bowls from Cecheşti- Lok, 9: sherds of bowls from 
Şoimoşu Mare-Kérlő-melege, 10: fragment of a storage vessel from Andreeni-Tanorok, 11, 13: fragment of a bowl from 
Cecheşti-Paprét, 12, 16: fragment of a storage vessel from Rugăneşti-Pali-tag, 15: potsherd from Cecheşti-Petőszöge)
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24. tábla. Terepbejárások leletanyaga.
1: tárolóedény töredéke Bikafalva-Rétről, 2, 3, 5: agyagorsókorong, kancsó és tárolóedény töredéke Far-
kaslaka-Bálint tanorokáról, 6: tárolóedény töredéke Lengyelfalva-műútról, 7-9: tárolóedények töredéke 
Székelyudvarhely-Melinda Impex lelőhelyről, 10: tárolóedény töredéke Derzsből, 11: Római import táro-
lóedény Kisgalambfalva-Művelődési ház udvaráról (Finds from field surveys 1: fragment of a storage vessel from 
Tăureni -Rét, 2, 3, 5: clay spindle weight, jar and fragment of a storage vessel from Lupeni-Bálint tanoroka, 6: 
fragment of a storage vessel from Poloniţa, 7-9: fragments of storage vessels from Site Odorheiu-Secuiesc-Melinda 
Impex, 10: fragment of a storage vessel from Derjiu, 11: Imported Roman storage vessel from the courtyard of the 
Community Center at Porumbenii-Mici).
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25. tábla. Székelyudvarhely-Alsólok (KÖRÖSFŐI-NYÁRÁDI-SÓFALVI 2010 alapján) (Odorheiu-Secuies 
-Alsólok (after KÖRÖSFŐI-NYÁRÁDI-SÓFALVI 2010))
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26. tábla. A Nagy-Küküllő felső folyása menti lelőhelyeken előkerült agyagedények peremtípusai 
(Rims froms of pottery from the sites in the upper valley of Nagy-Küküllő (Târnava Mare) River)


