STUDII

CONTRIBUȚII PRIVIND MORMINTELE HALLSTATTIENE TÂRZII
CU ZĂBALE DE TIP SZENTES‑VEKERZUG ÎN BAZINUL CARPATIC
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Rezumat: În perioada hallstattiană târzie sunt atestate, în bazinul carpatic și în regiunile
limitrofe, primele înmormântări de cai; anterior acestui orizont, în morminte și depozite se aflau doar
zăbale și piese de harnașament. Orizontul hallstattian târziu Vekerzug este definit și prin zăbalele de tip
Szentes‑Vekerzug, caracterizate prin fixarea cu nituri a muștiucului de psalii. Ele sunt răspândite mai
ales în bazinul carpatic, dar și pe Sava superioară și în Subcarpații de sud.
Ritul de înmormântare a cailor era inhumația, aceste morminte fiind de obicei izolate; totuși, în
necropolele de la Szentes‑Vekerzug și Szentlőrinc, unele morminte de cai formează grupe.
Zăbalele de tip Szentes‑Vekerzug au fost ordonate pe baza formelor psaliilor în trei grupe. Cele
mai timpurii zăbale, din prima grupă (datată înainte de sfârșitul secolului al VII‑lea a.Chr. – cca 525
a.Chr.), au psaliile aproape drepte. Psaliile ușor îndoite ale celei de‑a doua grupe (cca 525–450 a.Chr.)
se transformă în psaliile puternic îndoite ale grupei a treia (450 ‒ cca 400 a.Chr.). Datarea absolută a
acestor grupe s‑a stabilit mai ales prin legătura lor cu cronologia hallstattiană târzie din Slovenia.
Lățimea interioară a muștiucului zăbalelor de tip Szentes‑Vekerzug măsoară în medie 9,7 cm și
corespunde lățimii interioare a zăbalelor hallstattiene din Europa centrală.
Înserierea zăbalelor de tip Vekerzug și a altor părți de harnașament de călărie și de tracțiune din
28 de descoperiri funerare face posibilă ordonarea diverselor seturi, pornind de la cronologia zăbalelor.
Cuvinte‑cheie: analiza corelațiilor, cai, cronologie relativă și absolută, Hallstatt târziu,
(înmormântări cu) zăbale, înseriere, seturi de harnașament, (tip) Szentes‑Vekerzug, Tigveni, tipologie.

INTRODUCERE
Articolul constituie un fragment al lucrării privind mormintele cu care
hallstattiene târzii din bazinul carpatic, publicate recent în limba germană1. Deoarece
zăbalele de tip Szentes‑Vekerzug sunt atestate și în Subcarpații sudici, iar mormintele
de cai sunt frecvente la Dunărea de Jos, începând cu această perioadă și până la
sfârșitul epocii fierului, am reluat aici această contribuție în limba română2. În plus, a
* Institutul de Arheologie „Vasile Pârvanˮ, București; e‑mail: emilianteleaga@hotmail.com;
Vorgeschichtliches Seminar, Philipps‑Universität Marburg; e‑mail: teleaga@staff.uni‑marburg.de.
1 Teleaga 2017, p. 54–63.
2 Înserierea s‑a realizat cu ajutorul programului Winbasp Version 5.43, iar analizele de
corespondența cu SPSS Statistics 17.0.
SCIVA, tomul 68, nr. 1–4, București, 2017, p. 5–29
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fost adăugată o scurtă notă privind mormântul tumular de la Tigveni pentru care, în
cadrul proiectului UEFISCDI, PN‑II‑RU‑TE‑2014‑4‑1602, Înmormântări și obiceiuri
funerare în Hallstattul târziu la Dunărea de Jos, a fost obținută o datare 14C.

ZĂBALELE DE TIP SZENTES‑VEKERZUG:
CARACTERISTICI, DATARE ȘI RĂSPÂNDIRE
Zăbalele de tip Szentes‑Vekerzug pot fi deosebite de toate celelalte zăbale
hallstattiene târzii, care aveau o legătură mobilă între psalii și muștiuc, prin fixarea
cu nituri a muștiucului de psalii.
Zăbalele de tip Szentes‑Vekerzug sunt caracterizate, de asemenea, printr‑un
muștiuc cu încheietură mobilă și cu urechi laterale (în care erau fixate capetele
frâului) și prin psaliile cu trei orificii. Muștiucul este nituit în orificiile din mijloc,
iar celelalte două orificii laterale, libere, serveau prinderii zăbalelor la fălcele
(fig. 1). Modul de realizare a zăbalelor de tip Szentes‑Vekerzug variază; ele pot avea:
a. psalii în formă de plăcuțe cu trei orificii, care se continuă printr‑o treaptă spre
capetele în formă de băț; b. psalii cu orificii în formă de urechi lățite; c. psalii în
formă de plăcuțe cu trei orificii care se îngustează spre capete (fig. 8/jos). Psaliile
pot fi drepte, îndoite în forma literelor „Cˮ sau „Sˮ și să se termine printr‑un vârf,
o sferă, o ureche sau o figură zoomorfă (fig. 9/jos). Orificiile terminale ale muștiucului
cu încheietură pot fi triunghiulare sau rotund‑ovale. Toate împărțirile tipologice
propuse până acum se bazează pe aceste caracteristici, reliefate în mod diferit, ca
fiind de însemnătate principală, secundară sau fără importanță3.
Zăbalele de tip Szentes‑Vekerzug sunt răspândite mai ales în bazinul carpatic,
dar și pe Sava superioară și în Subcarpații de sud, în vreme ce în alte regiuni ele se
întâlnesc rar (vezi lista 1 şi fig. 2).
Aceste zăbale sunt datate unitar în cercetarea actuală4 în secolele VI–V a.Chr.
În această contribuție sunt discutate în primul rând acele contexte datate absolut
prin legătura lor cu cronologia hallstattiană târzie din Slovenia și cu cea grecească,
deoarece cronologia „sciticăˮ se bazează mai ales pe vârfurile de săgeți, care sunt
rareori asociate în morminte cu zăbale de tip Szentes‑Vekerzug. Cronologia zăbalelor
poate fi stabilită și prin câteva contexte cu datare relativă și absolută din grupul
sudcarpatic Ferigile.

3

Kemenczei 1985; Werner 1988, p. 12–30, nr. 7–94, pl. 1–14, 68/A, 72/B, 73; Hellmuth 2007,
p. 78–82, fig. 14–17.
4 Werner 1988, p. 12–30, nr. 7–94, pl. 1–14, 68/A, 72/B, 73; Kemenczei 1985.
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Fig. 1. Reconstituirea grafică a căpăstrului unui cal din mormântul 12 de la Szentes‑Vekerzug.
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Fig. 2. Răspândirea zăbalelor de tip Szentes‑Vekerzug (numerotarea de pe hartă corespunde numerotării din Lista 1).
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Lista 15 (fig. 2)
Slovacia:
1. Dolné Krškany, lângă Nitra, mormânt6;
2. Chotín, mormintele 22, 40, 119–120 și 2207;
3. Košice, descoperire întâmplătoare8;
4. Presel’any nad Iplom, descoperire funerară9;
Ucraina:
5. Nevic’ke, regiunea Zakarpaska, tumul10;
6. Perebykovcí, regiunea Černovitsk, tumulul 2: mormântul construit din bârne poate fi
datat, pe baza vârfurilor de săgeți, în a doua jumătate a secolului al VII‑lea a.Chr., cel
mai târziu în jurul anului 600 a.Chr.11;
Federația rusă:
7. Kelermes, Republica Adigea, tumulul 24 – mormântul de cal 6, prima jumătate a
secolului al VII‑lea a.Chr.12 sau a doua jumătate a aceluiași veac13;
Austria:
8. Landskron, Kärnten, descoperire întâmplătoare14;
9. Oberpullendorf, Burgenland, mormânt de incinerație15;
10. Schandorf, Burgenland, descoperire izolată16;
Ungaria:
11. Algyő, comitatul Csongrád, mormântul 59, de femeie17;
12. Ártánd, comitatul Hajdú‑Bihar, mormânt tumular fastuos18;
13. Cegléd, comitatul Pest, descoperire izolată19;
14. Csanytelek, comitatul Csongrád, mormântul 8920;
15. Cserhátszentiván, comitatul Nógrád, descoperire izolată21;
5

După Werner 1988, p. 15–23, nr. 7–14, p. 17–28, 30–83, pl. 1–14, 73–74 și Kemenczei 2009,
p. 181, cu completări.
6 Romsauer 1993, p. 20, fig. 10.
7 Werner 1988, p. 15, 22, nr. 8–9, 68–69, 72, pl. 2, 12.
8 Werner 1988, p. 18, nr. 36, pl. 7.
9 Werner 1988, p. 17, nr. 31, pl. 6.
10 Popovič 1985, p. 59, fig. 8/4.
11 Werner 1988, p. 20–21, nr. 61–62, pl. 11; Smirnova 1998, p. 455, fig. 11/4.9.
12 Kossack 1987, p. 71.
13 Galanina 1997, p. 45, cat. 346, pl. 25.
14 Gleirscher 2003, p. 25–37.
15 Werner 1988, p. 23, nr. 81, pl. 13.
16 Werner 1988, p. 19, nr. 47, pl. 8.
17 Kemenczei 2009, p. 116, pl. 3/1.
18 Kemenczei 2009, p. 116, pl. 4/4.
19 Werner 1988, p. 17, nr. 27, pl. 6.
20 Werner 1988, p. 17, nr. 28.
21 Werner 1988, p. 20, nr. 55‒56, pl. 10.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Cserszegtomaj, comitatul Zala, descoperire întâmplătoare22;
Füzesgyarmat, comitatul Békés, locul de descoperire 2323;
Gyöngyös, comitatul Heves, descoperiri funerare24;
Miskolc‑Diósgyőr, comitatul Borsod‑Abaúj‑Zemplén, descoperiri funerare (fig. 3)25;
Nagy Eged, lângă Eger, comitatul Heves, mormântul 1926;
Nagytarcsa, comitatul Pest, depozit27;
Nyékládháza, comitatul Borsod‑Abaúj‑Zemplén, descoperiri funerare28;
Nyíregyháza, comitatul Szabolocs‑Szatmár‑Bereg, descoperire întâmplătoare29;
Nyírmártonfalva, comitatul Hajdú‑Bihar, descoperire întâmplătoare30;

Fig. 3. Zăbală de la Miskolc‑Diósgyőr, Muzeul Ottó‑Herman, nr. inv. 83.819.4, scara 1:2.

22

Werner 1988, p. 15, nr. 10, pl. 2.
Kemenczei 2009, p. 120, pl. 18/1.
24 Werner 1988, p. 15, nr. 11–12, pl. 2; Teleaga 2017, p. 88–89, cat. 2.9–2.10, pl. 6.
25 Werner 1988, p. 16–17, nr. 15–16, 29, pl. 3, 6; Teleaga 2017, p. 85–86, cat. 1.1–1.3, pl. 1.
26 Kemenczei 2009, p. 168, pl. 146/1.
27 Werner 1988, p. 20, nr. 57–60, pl. 10–11.
28 Werner 1988, p. 17, 21–22, nr. 30, 67, 70, pl. 6, 12.
29 Werner 1988, p. 19, nr. 46, pl. 8.
30 Werner 1988, p. 22, nr. 71, pl. 12.
23

6
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25. Szentes‑Vekerzug, comitatul Csongrád, mormintele 6, 11–13, 16, 18, 22, 36, 139, 142,
146 și 151 (fig. 10)31;
26. Szentlőrinc, comitatul Baranya, mormintele 52, 58, 60–6132;
27. Szurdokpüspöki, astăzi orașul Pásztó, comitatul Nógrád, descoperiri izolate33;
28. Tiszavasvári, comitatul Szabolocs‑Szatmár‑Bereg, mormintele 32, 38, 49 și 5734;
România:
29. Curtea de Argeș, judeţul Argeș, tumulul 5 – mormântul 6 (sau tumulul 14 – mormântul
21) și tumulul 18 – mormântul 2635.
30. Ferigile, judeţul Vâlcea, tumulul 44 – mormântul 1 și tumulii 134–13536;
31. Ieșelnița, judeţul Dolj, tumulul 137;
32. Tigveni, județul Argeș, tumulul 1 – mormântul 2 și tumulul 9 – mormântul 5 (fig. 6/4)38;
Serbia:
33. Atenica (Čačak), tumulii 1 (fig. 4) și 2 (fig. 5)39;
34. Badovinci, tumul40;
35. Ponor on Miroč, construcția 941;
Bosnia‑Herțegovina:
36. Donja Dolina, Republica Sârbă, descoperire izolată42;
Slovenia:
37. Brezje, tumulul 6 – mormântul 143;
38. Libna, mormântul 144;
39. Magdalenska Gora, Ljubljana, tumulul 2 – mormântul 13; tumulul 2 – mormântul 19 și
tumulul 4 – mormântul 345;
31

13–14.

Werner 1988, p. 16–19, 22–23, nr. 18–20, 32–34, 39–41, 48–49, 73, 82–83, pl. 3, 6–9,

32

Werner 1988, p. 16, 19–20, nr. 21, 50–52, pl. 4, 9.
Tankó 2015, p. 435, 439–440, fig. 2/4–5.
34 Kemenczei 2009, p. 150–151, 155, pl. 106/3–6, 110/5, 112/9, 120/14.
35 Werner 1988, p. 21, 23, nr. 66, 80, pl. 11, 13; Măndescu 2004, p. 149, 152, fig. 6/1, 8/6, 11/1,
33

12/5.

36

Werner 1988, p. 19, nr. 43–45, pl. 8.
Werner 1988, p. 18, nr. 35, pl. 7.
38 Werner 1988, p. 21, nr. 63–65, pl. 11.
39 Werner 1988, p. 20, 23, nr. 54, 75–78, pl. 10, 13; Teleaga 2017, p. 114, 124, cat. 4.1.63–64,
4.2.13–16, pl. 33, 37.
40 Werner 1988, p. 23, nr. 79, pl. 13.
41 Jevtić, Peković 2007, p. 196, fig. 7.
42 Werner 1988, p. 19, nr. 42, pl. 8.
43 Werner 1988, p. 15, nr. 7, pl. 1
44 Werner 1988, p. 15–16, nr. 13, pl. 2.
45 Werner 1988, p. 16–18, nr. 14, 24, 37, pl. 3, 5, 7.
37
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Fig. 4. Reconstituirea grafică a unei zăbale din tumulul 1 de la Atenica
(Čačak, Serbia, Muzeul Național, nr. inv. 1505).

Fig. 5. Reconstituirea grafică a unei zăbale din tumulul 2 de la Atenica
(Čačak, Serbia, Muzeul Național, nr. inv. A 663), scara 1:2.
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40. Novo Mesto. a. Malenškova gomila, mormântul 3 și tumulul 4 – mormântul 346; la
acestea se adaugă tumulul 3 – mormântul 1247; b. Kapiteljska njiva, tumulul 7 –
mormântul 1948;
41. Šmarjeta, descoperire întâmplătoare49;
42. Stična, tumulul 48 – mormântul 9950;
43. Vače, descoperire funerară51;
44. Zagorje ob Savi, mormânt descoperit întâmplător52;
Polonia:
45. Wymysłowo, Poznań53.

DATE CRONOLOGICE PRIVIND ZĂBALELE DE TIP SZENTES‑VEKERZUG
Anticipând tematic rezultatele obținute, zăbalele de tip Szentes‑Vekerzug vor
fi atribuite uneia dintre cele trei grupe definite mai jos și contextele lor cronologice
vor fi prezentate în detaliu.
Cele mai timpurii zăbale (Perebykovcí și Ártánd) se întâlnesc deja în a doua
jumătate a secolului al VII‑lea a.Chr. sau la sfârșitul său. Mormântul de cal 6 din
tumulul 24 de la Kelermes aparține secolului al VII‑lea a.Chr. Zăbalele determinabile
tipologic de la Perebykovcí și Kelermes aparțin primei grupe definite aici și au fost
găsite în afara zonei de răspândire a tipului Szentes‑Vekerzug. Există, totuși, descoperiri
funerare mai târzii, care conțin puncte de reper cronologic pentru zăbalele de tip
Szentes‑Vekerzug.
Tumulii de la Atenica au fost înălțați, probabil, la scurt timp unul după altul.
Tumulul 1 conținea o fibulă de tip Novi Pazar cu placa piciorului trapezoidală sau
pătrată, tip care este întâlnit, împreună cu importuri grecești, și în mormântul princiar
eponim, pe la 500 a.Chr.54; tumulul 2 este puțin mai vechi (cca 540–520 a.Chr.). În
tumulul 2 s‑a găsit o cană corintică cu cioc (prochous), produsă55, probabil, pe la
mijlocul secolului al VI‑lea a.Chr. Fragmentele unei cutii etrusce din acest tumul
sunt decorate figurativ, aceasta fiind atribuită, pe criterii stilistice, unui atelier de la
Vulci și datată56 pe la 520 a.Chr. Așadar, tumulul 2 poate fi datat în al treilea sfert al
secolului al VI‑lea a.Chr. Două dintre cele patru zăbale, provenind din tumulul 2,
46

Werner 1988, p. 16–17, nr. 17, 25, pl. 3, 5.
Križ 1997, p. 60, pl. 37/2.
48 Egg 1999, p. 334–335, fig. 10/1, pl. 17/1.
49 Werner 1988, p. 17, nr. 26, pl. 5.
50 Werner 1988, p. 18, nr. 38, pl. 7
51 Werner 1988, p. 16, nr. 22, pl. 4.
52 Werner 1988, p. 16, nr. 23, pl. 4.
53 Werner 1988, p. 20, nr. 53, pl. 9.
54 Vasić 1999, p. 77–81, nr. 582–626, pl. 41–42.
55 Parović‑Pešikan 1988, p. 45, nr. 25, fig. 1, 3/8.
56 Vasić 1992, p. 53–56, fig. 1–3.
47
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aparțin cu siguranță primei grupe tipologice; fragmentele celorlalte două zăbale nu
pot fi determinate (fig. 4)57. Cele două zăbale provenind din tumulul 1 sunt
fragmentare; una dintre ele aparține, însă, celei de‑a doua grupe sau chiar celei de‑a
treia grupe tipologice (fig. 5)58. Astfel, poate fi stabilită trecerea de la prima la a
doua grupă de zăbale tip Szentes‑Vekerzug la sfârșitul secolului al VI‑lea a.Chr.
Mormântul secundar 5 din tumulul 9 de la Tigveni conține un akinakes tip
Tigveni, un vârf de lance, o zăbală tip Szentes‑Vekerzug din prima grupă, un fragment
dintr‑o zăbală cu muștiucul mobil, o farfurie evazată fără decor (folosită ca urnă),
dar și fragmentele uneia cu decor canelat pe buză și un pahar globular (fig. 6)59.
Ultimele două vase încadrează mormântul anterior ultimei faze ceramice a
necropolei de la Ferigile, caracterizate prin ceramică lipsită de decor, adică60 înainte
de circa 500 a.Chr. O probă 14C din acest mormânt se datează 2474 ± 76 BP, adică în
intervalul 763–514 a.Chr. (calibrat, cu probabilitate de 68,2%)61.
Mormântul 99 din tumulul 48 de la Stična conține o zăbală de tip
Szentes‑Vekerzug din cea de‑a doua grupă și patru distribuitoare de curele cu două
urechi pe partea posterioară; acestea sunt decorate cu patru capete de cal dispuse
spiralic și cu o rozetă centrală62. Mormântul poate fi datat, în funcție de fibulele pe
care le conține, în jur de 500 a.Chr. (perioada dezvoltată a fibulelor Certosa)63.
Acest tumul poate fi datat, pe baza probelor de carbon radioactiv, în a doua jumătate
a secolului al VI‑lea a.Chr., confirmând astfel datarea arheologică64.
Mormântul 13 din tumulul 2 de la Magdalenska Gora conține o zăbală de tip
Szentes‑Vekerzug din grupa a doua și piese de harnașament (inclusiv plăcuțe
decorative de curea în formă de capete de bou). El poate fi datat în intervalul de
timp dintre 500 a.Chr. și prima jumătate a secolului al V‑lea a.Chr. Din acest
mormânt provine o placă de curea decorată cu monștri înaripați, realizată în stilul
artei situlelor din prima fază a acestei specii65.
Descoperirea funerară de la Dolné Krškany (lângă Nitra) conține una dintre
cele mai târzii zăbale de tip Szentes‑Vekerzug din grupa a doua și aplice de curea
triplu semisferice cu ureche. Astfel de aplice de curea provin dintr‑un set de piese
de harnașament descoperit întâmplător la Brădești, judeţul Dolj, România. Acolo
ele erau asociate cu aplice de curea în formă de palmetă, din prima jumătate a
secolului al V‑lea a.Chr., și cu aplice în formă de albină66. Aceste aplice în formă de
57

Teleaga 2017, p. 124, cat. 4.2.13–16, pl. 37/1–8.
Teleaga 2017, cat. 4.1.63–4.1.64, pl. 33/14–15.
59 Vulpe, Popescu 1972, p. 110, fig. 13/1–7.
60 Teleaga, Sârbu 2016, p. 24, 27.
61 Institutul pentru Fizica Particulelor din ETH Zürich, proba 70060.
62 Gabrovec et alii 2006, p. 76, pl. 57/10–13.17.
63 Gabrovec, Teržan 2008, p. 290–292, fig. 41–42.
64 Teržan, Črešnar 2014, p. 457–459, 719–721, fig. 25/8–10, 36.
65 Tecco Hvala, Dular, Kocuvan 2004, p. 129, pl. 24/3; Turk 2005, p. 23–24, fig. 28.
66 Nestor 1932, p. 149–151, nota 618, pl. 18/4–6.
58
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Fig. 6. Mormântul 5 din tumulul 9 de la Tigveni: 1–4. scara 1:3;5. scara 1:4
(după Vulpe, Popescu 1972, fig. 13/1–7).

albină s‑au descoperit și în setul de harnașament din mormântul cu arme de la
Golemani. Pe baza unei pelike a pictorului Agrigent, mormântul se poate data67 pe
la 470–445 a.Chr.
67

Mannack 2001, p. 17–19, fig. 10; Thraker 2004, nr. cat. 198; Cărov 2008.
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Cele mai târzii zăbale de tip Szentes‑Vekerzug, cu psalii puternic îndoite, din
grupa a treia (unghiul psaliilor mai mic de 140° și lungimea segmentului de psalie /
lungimea psaliei mai mare decât 1,2), pot fi încadrate cronologic de o manieră
absolută pe baza câtorva complexe de la Novo Mesto:
a.
Din mormântul 12 – tumulul 3 provin o situlă de bronz și o placă de curea68,
ambele decorate în stilul artei situlelor din prima jumătate a secolului al
V‑lea a.Chr.
b.
Din mormântul 3 – tumulul 4 provine o situlă de bronz, aparținând stilului
artei situlelor, și fibule de bronz, care pot fi datate69 pe la 400 a.Chr. Pentru
acest tumul există acum și probe radiocarbon, care asigură datarea sa70 în
prima jumătate a secolului al IV‑lea a.Chr.
c.
Mormântul 17 – tumulul 7 a fost datat71, pe baza fibulelor Certosa și a
situlei de bronz cu decor târziu, în a doua jumătate a secolului al V‑lea –
începutul secolului al IV‑lea a.Chr.
CAII CU ZĂBALE DE TIP SZENTES‑VEKERZUG
Măsurătorile pentru 61 de zăbale de tip Szentes‑Vekerzug, prelevate mai ales
din literatură, dau o lățime interioară (Gebißfreiheit = „libertatea botuluiˮ
corespunzând distanței dintre cele două psalii) între 8,0 cm și 12,8 cm, în medie de
9,7 cm, ceea ce înseamnă că ele au fost produse pentru cai mici72. Această valoare
medie corespunde aceleia a zăbalelor hallstattiene din Europa centrală, care aveau o
deschidere medie de 10 cm73.
Rasele de cai hallstattiene târzii din bazinul carpatic au fost cercetate mai
întâi de către Bökönyi; el a stabilit că rasele de cai proprii orizontului Vekerzug
aparțin grupei estice, care este caracterizată prin cai mai mari decât cei ai grupei
vestice. Primii aveau o înălțime medie la greabăn de 136 cm și erau robuști, ceilalți,
cu o înălțime de doar 126 cm, erau zvelți74. Cercetările mai noi privind rasele de cai
eurasiatici întăresc, în principiu, teoria lui Bökönyi75.
Totuși, „libertatea botuluiˮ corespunde lățimii capului cailor, iar capul se află
într‑o relație biometrică cu celelalte părți ale corpului animalelor, astfel încât fie
datele cercetării lui Bökönyi nu sunt suficient de relevante, fie cele două grupe de
68

Križ 1997, p. 24–28, 32–35, pl. 38–39, anexele 3–4; Turk 2005, p. 55–56, nr. 43–44, fig. 38,
44, 84–85.
69 Knez 1986, p. 88–90, pl. 32, 36/3–5, anexele 2–3; Turk 2005, p. 67, nr. 60–61, fig. 62–63,
102–103.
70 Teržan, Črešnar 2014, p. 486–490, 719–721, fig. 27/3.2–6, 42–43.
71 Egg 1999, p. 339–342, fig. 9/7–8, 16/1, pl. 16/5–6, 19/1–2.
72 Cele 61 de zăbale cu „libertatea botului” măsurată corespund numerelor 1–6, 10, 13, 15–17,
19, 21–23, 25–29, 31–32, 35–36, 38–39 și 42–44 din lista 1.
73 Kossack 1988, p. 135.
74 Bökönyi 1993, p. 45–56, fig. 7–17.
75 Benecke 1994, p. 138–142, fig. 93; Benecke 1998.
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cai din bazinul carpatic și din Europa de vest aveau aceeași mărime a capului, în
ciuda diferențelor lor rasiale. Mai mult, este posibil ca zăbalele cu o lățime interioară
mai mare să fi fost folosite și pentru cai mici și gracili.
O zăbală de tip Szentes‑Vekerzug, găsită în afara zonei principale de difuziune a
acestui tip, provine din tumulul 24 – mormântul de cal 6 de la Kelermes – și are o
lățime interioară de 14,4 cm, care era considerabil mai mare decât cea a zăbalelor de
tip Szentes‑Vekerzug din bazinul carpatic. Această deschidere a zăbalei corespunde
valorii medii de 13,0 cm a tipurilor de zăbale mai timpurii de la Kelermes76. Zăbala de
tip Szentes‑Vekerzug de la Kelermes indică legături între cele două regiuni, zona
Kobanului de nord și bazinul carpatic: pentru un cal din zona Kobanului de nord,
băștinaș sau străin, s‑a făcut o zăbală de tip Szentes‑Vekerzug pe baza măsurilor locale.
TRANSFORMAREA ZĂBALELOR DE TIP SZENTES‑VEKERZUG
Problema principală a acestei cercetări este găsirea unei dezvoltări cuantificabile
a zăbalelor de tip Szentes‑Vekerzug, independente de tipologiile rigide folosite până
acum. Pentru aceasta nu se ia în considerare „libertatea botului” și, prin acesta, lungimea
muștiucului, care poate fi dependentă de mărimea capului sau corpului cailor.
Tabel 1
Corelații ale caracteristicilor specifice zăbalelor de tip Szentes‑Vekerzug
(° tendinţă către semnificaţie statistică, * semnificativ statistic, ** înalt semnificativ statistic,
*** foarte înalt semnificativ statistic)
trăsătură caracteristică

trăsături caracteristice

lungimea segmentului de cerc al
psaliei
unghiul psaliei
lungimea psaliei
capetele psaliei
lungimea psaliei
lungimea segmentului de cerc unghiul psaliei
lungimea psaliei
al psaliei
unghiul psaliei
lungimea psaliei
Modul de realizare al psaliei

semnificație

grad de
semnificație

0,002 **
0,018
0,070
0,093
0,009
< 0,001
0,053

*
°
°
**
***
°

Forma zăbalei se schimbă în mod evident și se cuantifică pe baza unghiului
dintre cele două capete ale psaliilor având ca centru nitul mijlociu. În afară de
aceasta, sunt luate în considerare lungimea segmentului de cerc (măsurată pe baza
lungimii arcului psaliei dintre cele două capete) și lungimea psaliei (fig. 7).
Psaliile pot avea fie trei orificii în formă de urechi lățite, fie în formă de plăcuțe
cu trei orificii, continuate printr‑o treaptă spre capetele în formă de băț sau
îngustându‑se lin spre capete (fig. 8/jos). Capetele psaliilor pot fi ascuțite, în formă de
ureche, de sferă, în forma literei „Sˮ, terminate într‑o sferă sau zoomorfe (fig. 9/jos).
76

Kossack 1988, p. 135.
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Fig. 7. Zăbalele de tip Szentes‑Vekerzug: schema calculului lungimii segmentului de psalie (a),
a unghiului psaliei (b) și a lungimii psaliei (c).

Modul de confecționare a psaliei, curbura și capetele ei sunt caracteristici
morfologice; modificările curburii psaliilor pot fi și ele cuantificate. Mai întâi, însă,
trebuie găsite acele trăsături care determină variația formei psaliilor. Aceste
caracteristici sunt cercetate prin analiza corelațiilor.
Atât modul de confecționare a psaliilor, cât și capetele și unghiurile lor sunt
caracteristici care se dezvoltă independent de lungimea muștiucului (care, la rândul
său, stă într‑o legătură directă cu lățimea interioară a zăbalei și, prin acesta, cu
mărimea corpului calului).
Nici aceste caracteristici, nici proporțiile psaliilor (lungimea segmentului de
cerc/lungimea psaliilor) nu se află într‑o relație semnificativă statistic cu lungimea
muștiucului. Pentru ordonarea tipo‑cronologică a zăbalelor trebuie folosite acele
caracteristici care se află într‑o relație statistică între ele: modul de realizare a
psaliilor, capetele și unghiurile lor, dar și lungimea segmentului de cerc, care se află
într‑o relație semnificativ statistică cu lungimea psaliilor, modul lor de confecționare,
lungimea segmentului de cerc, dar și cu unghiul lor; la fel, modul de confecționare a
psaliilor cu lungimea segmentului de cerc (tabel 1).
Dimensiunile unghiului psaliilor și proporția psaliei (lungimea segmentului
de cerc/lungimea psaliei), aflată în legătură cu acesta, permit o împărțire a psaliilor
în trei grupe: a. unghiul psaliei > 160° și proporția psaliei între 1,00 și 1,05;
b. unghiul psaliei > 140° și ≤ 160° și proporția psaliei între ≥ 1,05 și ≤ 1,20;
c. unghiul psaliei ≤ 140° și proporția psaliei > 1,20 (fig. 8).
Cele două moduri principale de realizare a psaliilor (cu trei orificii în formă
de urechi lățite sau în formă de plăcuțe cu trei orificii, continuate printr‑o treaptă
spre capetele în formă de băț) apar în toate grupele. Totuși, psaliile în formă de placă
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Fig. 8. Zăbalele de tip Szentes‑Vekerzug: unghiul și proporțiile psaliilor, pe baza modului de
confecționare (tabel 1)77.

predomină în prima și a doua grupă, iar cele cu urechi lățite în grupa a doua și a
treia. Modul mai puțin întânit de confecționare a psaliilor în formă de plăci,
îngustându‑se spre capete, este atestat doar în cea de‑a doua grupă.
77

Cercetarea se bazează pe măsurătorile celor 59 de zăbale corespunzând numerelor 1–2, 4–8,
10, 13, 15–17, 19–32, 34, 36, 38–39 și 42–44 din lista 1.
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Așa cum arată contextele funerare cu zăbale de tip Szentes‑Vekerzug,
importante pentru cronologie, menționate mai sus, această variație a unghiului
psaliilor și a proporțiilor lor poate fi interpretată cronologic: cele mai vechi psalii
sunt aproape drepte și devin cu timpul tot mai îndoite (unghiul dintre cele două
capete ale psaliilor scade, iar proporția dintre lungimea segmentului de cerc și
lungimea zăbalei crește).
Forma capetelor psaliilor pare a fi independentă de dezvoltarea unghiului
psaliilor și proporțiilor lor: cele mai frecvente capete de psalii, cele în formă de sferă,
însă și cele mai rare, cele ascuțite, apar în toate cele trei grupe de psalii (fig. 9).
Capetele în formă de ureche sunt atestate în prima și, mai ales, în cea de‑a
doua grupă; capetele zoomorfe sunt, însă, atestate doar pentru psaliile ușor îndoite

Fig. 9. Zăbalele de tip Szentes‑Vekerzug: capetele psaliilor în dezvoltarea unghiului și proporțiilor lor.
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(grupa a doua). Capetele de psalii în forma literei „Sˮ cu sferă sunt întâlnite doar la
psaliile puternic îndoite din grupa a treia. Aceasta este răspândită78 doar în Slovenia,
în a doua jumătate a secolului al V‑lea a.Chr. – începutul secolului al IV‑lea a.Chr.
Rezumând, se poate stabili că cercetările de mai sus arată următoarele: cele
mai timpurii zăbale de tip Szentes‑Vekerzug din prima grupă (înainte de sfârșitul
secolului al VII‑lea a.Chr. – circa 525 a.Chr.) au psaliile aproape drepte. Psaliile ușor
îndoite ale celei de‑a doua grupe (circa 525‒450 a.Chr.) se dezvoltă în psaliile
puternic îndoite ale grupei a treia (450 ‒ circa 400 a.Chr.). În cursul acestei dezvoltări,
modul de confecționare a psaliilor și capetele lor sunt puțin grăitoare. Lățimea
interioară a muștiucului zăbalelor de tip Szentes‑Vekerzug măsoară în medie 9,7 cm
și corespunde lățimii interioare a zăbalelor hallstattiene din Europa centrală.
ÎNMORMÂNTĂRI CU CAI DIN BAZINUL CARPATIC ȘI SETURILE LOR
DE HARNAȘAMENT DE CĂLĂRIE ȘI DE TRACȚIUNE
Primele înmormântări de cai din bazinul carpatic și din regiunile limitrofe
sunt atestate abia în orizontul pseudo‑scitic Vekerzug. În descoperiri funerare și
depozite mai timpurii din aceste regiuni sunt depuse doar zăbale și piese de
harnașament în morminte de oameni, caii fiind rareori înmormântați79.
Acei cai nu au fost omorâți; poate caii personali ai proprietarului defunct nu
mai erau călăriți, erau scoși din circuitul economic normal și lăsați liberi în herghelie.
Prin aceasta, calul de călărie îl „jelea”, împreună cu membrii comunității umane, pe
defunct, acest obicei fiind documentat în felurite moduri la kara‑kirgisii nomazi din
stepa sud‑vest siberiană în secolul al XIX‑lea a.Chr.80.
Abia în epoca scitică, în bazinul carpatic, caii sunt îngropați împreună cu
harnașamentul lor, ceea ce înseamnă că relația oamenilor cu caii lor se schimbase.
Deoarece în numeroși tumuli scitici timpurii din regiunile nord‑pontice apare
obiceiul înmormântărilor de cai, acest fenomen ar putea susține teoria migrației
scitice în bazinul carpatic. Diferența esențială referitoare la înmormântările de cai
nord‑pontici și din bazinul carpatic este aceea că primii au fost depuși sub tumulii
persoanelor decedate – așa cum este atestat obiceiul la membrii bogați ai populațiilor
altaice nomade81 din secolul al XIX‑lea a.Chr. Caii din urmă au fost în multe cazuri
depuși separat de persoanele decedate, izolat sau grupați în cadrul cimitirelor. Acest
fapt oglindește o altă relație dintre oameni și cai în bazinul carpatic față de cea din
ținuturile nord‑pontice.
78

Werner 1988, p. 25–27.
Vezi Metzner‑Nebelsick 2002, p. 204–206; Dular 2007, p. 737–748. Stadiul deficitar al
cercetărilor privitoare la epoca timpurie a fierului ar putea constitui explicația pentru rarele cercetări
arheozoologice ale mormintelor de cai, respectiv ale părților de cai din mormintele de oameni: vezi, de
exemplu, mormântul de cal de la Doroslovo (Trajković 2008, p. 35–36, 190, 363–367).
80 Radloff 1884, vol. 1, p. 449, 487.
81 Radloff 1884, vol. 1, p. 321.
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Așa cum arată analiza de mai sus a zăbalelor de tip Szentes‑Vekerzug, cele
mai timpurii exemplare ale acestei specii sunt atestate la est de Carpați (Kelermes și
Perebykovcí), ceea ce înseamnă că acestea s‑au dezvoltat într‑un mod propriu în
bazinul carpatic (vezi mai sus). Problema migrației scitice în bazinul carpatic a fost
discutată în mai multe feluri82, iar analiza de aici trebuie realizată independent de
această presupusă migrație.
Înmormântările de cai sunt fie incluse în structura necropolei de la
Szentes‑Vekerzug, fie formează o grupă de morminte de cai în colțul nord‑estic al
suprafeței funerare cercetate (vezi mai sus, fig. 10). O grupă de înmormântări de cai
este atestată și în necropola de la Szentlőrinc83. Deoarece, însă, aceste înmormântări
de cai nu conțin ofrande care să fie depuse și în morminte, ele nu pot fi ordonate în
structura necropolei.
Izolate sau grupate, înmormântările de cai sunt atribuite culturii Vekerzug pe
baza zăbalelor lor. Aceste zăbale au fost cercetate aici în dezvoltarea lor, astfel încât
este posibil ca ele să fie determinate tipo‑cronologic. Ele formează, împreună cu
celelalte piese de harnașament de călărie și de tracțiune, un ansamblu, a cărui
dezvoltare va fi cercetată în cele ce urmează.
Condițiile pentru a include în analiză atât înmormântările de cai, cât și
mormintele cu harnașament de tracțiune și de călărie au fost ca ele să conțină o
zăbală de tip Szentes‑Vekerzug și cel puțin un alt element sigur de harnașament de
călărie sau de tracțiune. Ca bază de cercetare, au fost alese pentru această analiză
următoarele 28 descoperiri funerare din 13 situri diferite (vezi lista 2).
Înserierea zăbalelor de tip Szentes‑Vekerzug și a altor părți de harnașament de
călărie și de tracțiune (catarame, aplice și distribuitoare de curele, ca și pandantive
și falere) arată, mai întâi, ordonarea seturilor pornind de la cronologia zăbalelor
stabilită mai sus (fig. 11). Cele mai timpurii seturi sunt caracterizate prin distribuitoare
de curele găurite în formă de cruce. Abia în seturile dezvoltate apar falerele „clasice”
cu două urechi, care la început erau mari și acoperite cu placă de argint, mai târziu
devenind mici.

Lista 2
Ungaria:
1. Gyöngyös, mormânt cu car, distrus84;
2. Miskolc‑Diósgyőr, mormânt cu car, distrus85;
3. Szentlőrinc, mormântul 52 (înmormântare triplă de cai), mormintele 58, 60–61
(înmormântări de cai)86;
82

Parzinger 1993, p. 203–237; Teržan 1998, p. 511–560.
Jerem 1968, p. 175–176, fig. 2.
84 Teleaga 2017, cat. 2.9–11, 2.13, 2.19–28, pl. 6/1–3.5, 7/1–11.
85 Teleaga 2017, cat. 1.1–3.12–13, pl. 1, 4/3–4.
86 Jerem 1968, p. 169–171, fig. 10–13, 26, 28, pl. 46–48.
83
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Fig. 10. Variantele de zăbale de tip Szentes‑Vekerzug și alte tipuri de harnașament de tracțiune sau
călărie ale necropolei eponime.

24

Emilian Teleaga

20

Fig. 11. Dezvoltarea seturilor de harnașament de călărie și de tracțiune cu zăbale
de tip Szentes‑Vekerzug (vezi lista 2).

4. Szentes‑Vekerzug, mormintele 11, 16, 18–19, 139 și 146 (înmormântări de cai),
mormântul 12 (înmormântare dublă de cai), mormântul 13 (înmormântare dublă de cai
cu car) și mormântul 142 (mormânt de incinerație)87;
Slovacia:
5. Chotín, mormântul 220 (de inhumație)88;
6. Dolné Krškany, lângă Nitra (mormânt de incinerație)89;
Serbia:
7. Atenica, tumulul 2 (mormânt cu car)90;
87

Párducz, Csallány 1945, p. 89, pl. 45; Párducz 1952, p. 144–148, pl. 42–50, 52–63; Párducz
1954, p. 26–27, pl. 1–3; Párducz 1955, p. 8–10, pl. 10–12; Teleaga 2017, p. 98–107, cat. 3.1.1–7,
3.1.14–18, 3.2.1–112, pl. 13/2, 14/1–4.7–8, 15/1–2.4–7, 18–24).
88 Dušek 1966, p. 63, pl. 24/12–32; Werner 1988, p. 22, nr. 69, pl. 12.
89 Romsauer 1993, p. 20, fig. 10.
90 Teleaga 2017, cat. 4.2.1–17, pl. 35, 36/1–8, 37.

21

Contribuții privind mormintele hallstattiene târzii cu zăbale de tip Szentes-Vekerzug în bazinul carpatic

25

Croația:
8. Brezje, lângă Trebelno, tumulul 6 – mormântul 1 (mormânt de inhumație cu cal)91;
Slovenia:
9. Magdalenska Gora, Ljubljana, tumulul 2 – mormântul 13 (mormânt de inhumație cu
cal)92;
10. Novo Mesto. a. tumulul 3 – mormântul 12 (mormânt de inhumație)93; b. tumulul 4 –
mormântul 3 (mormânt de inhumație)94; c. Kapiteljska njiva, tumulul 7 – mormântul 19
(mormânt dublu de inhumație)95;
11. Stična, tumulul 48 – mormântul 99 (mormânt de cal)96;
Ucraina:
12. Perebykovcí, tumulul 2 (mormânt de incinerație, a doua jumătate a secolului al VII‑lea
a.Chr., cel mai târziu pe la 600 a.Chr., pe baza vârfurilor de săgeți)97;
Federația Rusă:
13. Kelermes, tumulul 24 – mormântul de cal 6, secolul al VII‑lea a.Chr.98.

Aplicele cu o ureche pentru împodobirea căpăstrului devin și ele mai mici:
a se compara cele ale cailor din mormântul cu car 13 de la Szentes‑Vekerzug cu cele
din mormântul 52 și, mai ales, din mormântul 61 de la Szentlőrinc. Tipurile de
pandantive apar rar, o dată sau de două ori în mormintele cercetate. Pentru seturile
cele mai târzii sunt specifice, pe lângă falerele mici cu două urechi, aplicele de curea
în formă de cruce cu o ureche. Motivul celor patru capete de cai dispuse spiralic de
pe aplicele de curea din tumulul 48 – mormântul 99 de la Stična este ilustrat, stilistic
degenerat, pe o aplică de curea din tumulul 3 – mormântul 12 de la Novo Mesto.
Unul dintre cele mai recente seturi de harnașament provine din mormântul 19 de la
Szentes‑Vekerzug, care poate fi atribuit fazei târzii a acestui cimitir, databile în
epoca La Tène timpurie.
Prin această analiză, zăbalele de tip Szentes‑Vekerzug devin un indicator
cronologic relativ precis în cadrul orizontului funerar hallstattian târziu din bazinul
carpatic, iar obiceiul înmormântărilor cu cai este evidențiat în specificitatea sa.

91

Werner 1988, p. 15, nr. 7, pl. 1, 72/B.
Tecco Hvala, Dular, Kocuvan 2004, p. 129, pl. 27/31–43.
93 Križ 1997, p. 60, pl. 36/6, 37/2.
94 Knez 1986, p. 89, pl. 34/9–11.
95 Egg 1999, p. 334–335, fig. 10/1, pl. 17/1.
96 Gabrovec et alii 2006, p. 76, pl. 57/10–13.17; Werner 1988, p. 18, nr. 38, pl. 7.
97 Werner 1988, p. 20–21, nr. 61–62, pl. 11; Smirnova 1998, p. 455, fig. 10/16–23, 11/4.
98 Galanina 1997, p. 45, cat. 346–347, pl. 25.
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CONTRIBUTIONS TO THE LATE HALLSTATT GRAVES WITH HORSE BITS
OF SZENTES‑VEKERZUG TYPE IN THE CARPATHIAN BASIN
ABSTRACT
In the Late Hallstatt period in the Carpathian basin and in surrounding regions are evidences of
the earliest horse graves; before this horizon in the graves and in the deposits there were only horse bits
and their bridles, but not the horses. The Late Hallstatt Vekerzug horizon is defined also by snaffles of
Szentes‑Vekerzug type, characterised by a fixed connection between cheek‑pieces and snaffle bits,
which are riveted together. These snaffles are widespread in the Carpathian basin, even on the upper
Sava and in southern Subcarpathia too. The funerary custom of the horses was inhumation, these horse
graves have been isolated normally in the necropolises; the necropolises from Szentes‑Vekerzug and
Szentlőrinc however have had some horse grave groups.
The snaffles of Szentes‑Vekerzug type can be divided by the forms of cheek‑pieces into three
groups: the earliest snaffles of the first group with almost straight cheek‑pieces are dated before 600 BC
until ca. 525 BC. The slightly curved cheek‑pieces of the second group, ca. 525‒450 BC, are transformed
in the strongly curved cheek‑pieces of the snaffles of third group, 450 ‒ ca. 400 BC. The absolute dating of
these groups has been fixed principally through their connexions with the Late Hallstatt chronology from
Slovenia. The distance between the cheek‑pieces (“Gebißfreiheit”) of the snaffles of Szentes‑Vekerzug type
is measuring on average ca. 9.7 cm; this corresponds to the distance between the cheek‑pieces of the
Hallstatt snaffles of central Europe. The seriation of the snaffles and bridles, or harnesses, from 28 funeral
findings made it possible to organise the sets, outgoing from the chronology of snaffles.
Keywords: correlation analyses, horses, principal features, relative and absolute chronology,
Late Hallstatt, (graves with) snaffles, seriaton, widespreading, sets of bridle, Szentes‑Vekerzug (type),
Tigveni, typology.
LIST OF CAPTIONS
Fig. 1. Graphical reconstruction of the halter of one horse from the grave 12 in Szentes‑Vekerzug.
Fig. 2. The spreading of the snaffles of Szentes‑Vekerzug type in conjunction with list 1.
Fig. 3. Snaffle from Miskolc‑Diósgyőr; scale 1:2.
Fig. 4. Graphical reconstruction of one snaffle from barrow 2 in Atenica; scale 1:2 (Čačak,
National Museum, nr. inv. A 663).
Fig. 5. Graphical reconstruction of one snaffle from barrow 1 in Atenica; scale 1:2 (Čačak,
National Museum, nr. inv. 1505).
Fig. 6. The grave 5 from barrow 9 in Tigveni; 1–4. scale 1:3; 5. scale 1:4 (after Vulpe, Popescu
1972, fig. 13/1–7).
Fig. 7. Scheme of the calculation of the cheek‑piece segment (a), of the cheek‑piece angle
(b) and the cheek‑piece lenght (c) for the snaffles of Szentes‑Vekerzug type; scale 1:2.
Fig. 8. Angle and proportion of cheek‑pieces of snaffles of Szentes‑Vekerzug type on the basis
of their manner of accomplishment.
Fig. 9. The ends of the cheek‑pieces of snaffles of Szentes‑Vekerzug type in the development
of their angle and  their proportions.
Fig. 10. The variants of snaffles of Szentes‑Vekerzug type and another types of bridles or
harnesses from the eponymous necropolis.
Fig. 11. The development of the sets of bridles or harnesses with snaffles of Szentes‑Vekerzug
type in conjunction with list 1.
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