
MATERIALE ALE CULTURII SÎNTANA DE MUREŞ 
DIN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI 

SZEKEL Y ZOLTAN 

Au trecut aproape 80' de ani, de cînd custodele Muzeului din Sf. 
Gheorghe, Nagy Geza, a descoperit în Valea Rîului Negru şi a Oltului, 
pentru prima dată, resturile unor aşezări din epoca "bar bară". Materialul 
acestor a!;iezări a fost valorificat numai în parte în "Darea de seamă 
a Muzeului Naţional Secuiesc I." (A Szekely Nemzeti Muzeum Erte
sit6je I .  1890) redactat de cunoscutul custode al muzeului. Faptul că 
obiectele descoperite în aceste aşezări au fost categorisite ca aparţi
nînd epocii "barbare", dovedeau un bun spirit de observaţie şi de 
discernămînt în aprecierea materialului arheologic, contribuind, astfel, 
la cunoaşterea trecutului îndepărtat al colţului' sud-estic al Transilvaniei. 
Rezultatele acestea au rămas însă cunoscute numai într-un cerc foarte 
restrîns şi literatura de speCialitate nu le-a dat atenţia cuvenită. 

La începutul secolului nostru, săpăturile executate în cimitirele de 
la Sîntana de Mureş şi Tîrgu Mureş de către eminentul arheolog tran
silvănean Kovacs Istvan au adus noi dovezi despre cultura unei popu
laţii care a trăit în secolele III-IV e.n, după retragerea legiunilor ro
mane pP. tP.ritoriul acestei regiuni. Concluziile trase acum aproape o jumă
tate de veac de Kovacs Istvan sînt foarte impctrtante şi au ridicat nume
roase probleme în legătură cu istoria formării relaţiilor feudale în Tran
silvania, probleme care aveau să fie rezolvate mai tîrziu de alţi cerce
tători, pornind tocmai de la constatările făcute de acest arheolog. 

V. Pîrvan, marele savant român, in vasta sa activitate de istoric şi 
arheolog, a acordat o atenţie deosebită şi rezolvării problemelor legate de 
istoria veche a Transilvaniei, contribuind mult la aprecierea mai justă 
a materialelor referitoare la cultura din sec. III-IV e.n. de pe teritoriul 
Transilvaniei. 

Descoperirea în anul 1938 a tezaurului de la Valea Strîmbă (sec. 
IV e.n.) a atras din nou atenţia specialiştilor asupra acestei probleme şi 
studiile apărute în ultimii ani, cu privire la această perioadă din trecutul 
ţării noastre, au contribuit mult la aşezarea cunoştinţelor noastre pe o 
temelie mai solidă. 



In afară de unele descoperiri răzleţe şi de materialul provenit din 
cimitirele de la Sîntana de Mureş şi Tîrgu Mureş , lipseau date mai com
plete despre viaţa economică şi socială a populaţiei din sec. IV e.n.; 
care să ne permită, astfel, să tragem concluzii de ordin istoric asupra 
evenimentelor petrecute pe acest teritoriu, evenimente despre care 
izvoarele scrise nu ne dau decît foarte puţine lămuriri. 

În anii regimului de democraţie populară, sub îndrumarea Institu
lui de Arheologie al Academiei R. S. R . ,  muzeele din ţara noais',..; 
tră, .avînd posibilitatea :de a desfăşura o activitate vastă de cercetare 
a trecutului regiunii respective, au contribuit la rezolvarea mai multor 
probleme , care figurau în planul general al Academiei R.S.R. Astfel. 
obiectivul de cercetare al Muzeului din Sf. Gheorghe a fost cunoaşterea 
culturii materiale a populaţiei care trăia în sud-estul Transilvaniei, în 
secolul III-JV e.n. ,  după prăbuşirea stăpînirii romane din Dacia. Cu 
ocazia studierii acestei perioade privind istoria regiunii respective s-au 
ridicat numeroase probleme care completează rezultatele cercetărilor efec
tuate în restul ţării noastre, şi ca atare ele nu pot fi studiate izolat. Acest 
fapt ne-a îndemnat să punem rezultatele cercetărilor noastre, referitoare 
la cultura materrială de tip Sîntana de Mureş, ai cărei purtători au avut 
un rol important în epoca prefeudală a ţării noastre, la dispoziţia specia
liştilor şi a publicului, care se interesează de trecutul ţării. 

Exprim mulţumirea mea tovarăşului prof. Ion Nestor pentru îndru
marea şi ajutorul dat la întocmirea acestei lucrări . 

CIRCULAŢIA MONETARA DUPA ANUL 270 E. N. 
IN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI 

Teritoriul în discuţie, cu excepţia bazinelor Miercurea Ciuc şi Gheor
gheni, a făcut parte în secolele II-III e.n. din provincia romal)ă Dacia, 
iar partea neocupată a fost locuită de dacii liberi . E verosimil că această 
parte de lîngă limesul roman să fi fost sub controlul trupelor de garni
zoană ale castrelor care se înşirau de-a lungul frontierei romane. 

După izvoarele antice Dacia, prin urmare şi teritoriul care ne preo
cupă, din cauza frămîntărilor interne şi a atacurilor popoarelor libere, care 
au locuit dincolo de graniţa răsăriteană a provinciei, a fost părăsită de 
romani în timpul domniei împăratului Aurelianus, probabil în anul 271 e.n. 
Atacurile acestea au fost pornite mai întîi contra regiunii răsăritene a pro
vinciei , regiune situată în interiorul incintei Carpaţilor Răsăriteni, prin 
ale căror trecători "barbarii" au putut mai uşor pătrunde pe teritoriul 
Daciei. Din punct de vedere istoric e foarte importantă stabilirea datei 
cînd au pornit aceste atacuri , care au fost triburile ce au pătruns în 
aceste părţi ale provinciei şi ce fel de populaţie au găsit acestea pe teri
toriul ocupat de ele. 

In urma săpăturilor executate în ultimii ani în acest colţ răsăritean al 
Transilvaniei s-a putut constata că în aşezările şi castrele romane circu-
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laţia monetelor romane se întrerupe pe la mijlocul s�colului III. c.n_ Astfel, '�n aşezarea romană de la Cristeşti (jud. Mureş),; în castrele de la 
Comolău. (jud . Covasna), �nlăceni (jud. Harghita) şi Sărăţeni (jud. Mureş} ultimele rrionete descopente erau de pe timpul împăraţilor Gordianus III 
(238-244) şi Philippus Arabs (244-249). Această întrerupere se poate 
atribui atacurilor carpo-gotice din timpul împăratului Philippus Arabs în 
urma cărora aceasta parte q provinciei a �ost abandonată de romani. 1 ) . Monetele romane însă mai circulau. pe teritoriul în discuţie şi în sAecol�l al IV-le<;t e.r:. ?up� �um ne

. 
arat�

. 
descoperirile făcut� �? inod în

hmplator.· sau prm sapatut.1 sistematice. teista acestor descopenn de moncte 
este următoarea: · , . . · ' . .  

· .  · 
'< .;,. -·'" 

1 .  Cristeşti (jud. Mureş) : în colecţia Muzeului din Tg. Mureş se află 
manete romane provenite din secolele IV şi V c.n., descoperite întîmplă
tor pc teritoriul aşezării romane din actuala comună. Cristeşti. 2) ·i."' '"·· . .-:; '; '• / . ·' .· . . . ......... . � ��. 2. Reghin (jud. Mur�ş).': îrLimprejurirriile_ 9r�şului Ş'egh�n . .,(Brînco
vănesti) a fost găsit un tezaur d� ' monedc imperhile romane , d]n ca're ulti-
ma �onedă a fost de la împăr�tul Constanţ.!uş; Iţ,:�) l> \�:;:,�.'· 

3. Valea Strîmbă (jud. Mureş) : în tezaurul descoperit în hotarul 
comunei, pe lîngă denarii irpperiali romani de argint, din s� <;?!�le II-III 
au fost si mohede de qrgint dio secolul l�, de: la împăratul' Constans �i 
Constanţ

,
ius şi 3 solidi d� la îrhp�ratul Gratianus. 4) ' 

�· \.�.: . \ . ..·.. ��; . - . ·- . 
4. Pas. Tulgheş. Des'coR�I�irea monetară de la CQ�stanţiu� U.5) 

5. Borsec (jud. Mureş) : Intr-un tezaur ascuns s.:.ar fi aflat şi monede 
de aur ale lui Constantin I .  6) 

6. Crăciunel (jud. Harghita) : prinft'e. modedele descdp�rite la "Bel-
mez6" a fost şi o monedă de la Constantius I .. 7) ' 

- �:· 

7. Mediş;rul Mare (jud
·
. Harghita) : Îhcolrcţia MuzeuJui din Cristur 

se află următoarele manete descoperite în hotarul comunei : 
a) Constantius II (323-361). 

Av. D N CONST (ANTIV$ P P AVG.) Bustul împăratuluLdiademat 
si drapat spre dreapta. , · . .  

. � r · � -. i! 
Rv FEL; (TEMP REPARATIO). Un soldat în picioare, spre stînga, ţine 

în stînga un scut, străpunge cu lancea şi loveşte cu piciorufpe duşmanul 
căzut de pe cal. Br. mic . . Coh.2 45. Conservarea slabă (fig. 2, 4). 

b) Valentinianus (364-· 375). 

Av. D N VALENTIN1ANVS (PF A VG.) Bustul împăratului diademat 
şi drapat spre dreapta._ . · .· 

· 
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Rv. GLORIA ROMANORVM. Valentinianus în ţinută militară în pi
doare spre dreapta , ţine în dreapta labarum, iar stînga o ţine pe capul 
unui prinzonier îngenunchiat . Br . mic .  Coh.2 12, uzat (fig. 2, 5) .  

c) Telem, uzat .(fig. 2, 6). 
.• 

8. OLteni (jud . Covasna) . : Pe fişa nr . 625 din colecţia numismatică 
a muzeului din Sf . Gheorghe se găseşte următoarea însemnare făcută de 
Şt. Kovacs : "Constantius II . bronz mic, Avcrs . SMTSA, Coh. 2  VII. 109. 
Nr . de inv. I. 2088. Locul de descoperire Olteni ; a fost găsit împreună cu 
alte două fnonede asemănătoare mai uzate" . 

9. Calnic (jud . Covasna) : La locul numit "Kutrameno", R) a fost găsită 
a monedă de la Constantius II . Se află în colecţia Muzeului din Sf. 
Gheorghe. 

Av. D N CONSTANTIVS (PF AVG.) Bustul împăratului cu diademă, 
platoşa şi paludament, spre dreapta. 

Rv. VOTIS XXX MVLTIS XXXX, în exerga SIRM. Legenda este 
încadrată într-o cunună de palmier. Moneda e tăiată ulterior începînd din 
barba figurii pînă la margine. 

Denar de argint, greutatea 2 ,70  g, eliam. 20 mm. 

Coh. 2 VII , 492, 343i (fig . 2, 2). 

1 O. Sf. Gheorghe (jud. Covasna). 

Constantius II . 

Av. (DN CONSTANTIVS) SPF AVG. Bustul împăratului cu diadema, 
platoşa şi paludament spre dreapta . 

Rv. VOTIS XXX MVLTIS XXXX. Legenda este încadrată într-o cu
nună de palmier . Marginea este ruptă. 

Denar argint . Coh . 2  VII , 342. 
Moneda a fost identificată de Şt. Kovacs : fişa nr. 635 , colecţia numis

matică a Muzeului din Sf. Gheorghe . 

. După inventar , a fost găsită într-o groapă a aşezării prefeudale de la 
"Epresteto" şi a fost păstrată în colecţia Muzeului din Sf . Gheorghe, sub 
nr . de inventar 128-1 883. !l) 

11. Ilieni (jud. Covasna) . 

Constantius II . 
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Av. DN CONSTANTIVS (PF AVG). Bustul împăratului cu diadema 
platoşa şi paludament spre dreapta. 

' 

Rv. VOTIS XXX MVLTIS XXXX. Legenda este în cadrată într-o 
cunună de palmier . 

Denar argint. Coh.2 VII, 342. 

După inventar, a fost descoperit la locul numit "Egrespatak" şi a 
fost păstrat în colecţia Muzeului din Sf. Gheorghe , sub nr. de inv. I. 2081. 

12. Reci (jud. Covasna). 

Constantius Il. 

Av. DN CONSTANTIVS (PF AVG). Bustul împăratului cu diadenia, 
platoşa şi paludament spre dreapta . 

Rv. VOTIS XXX MVLTIS XXXX. Legenda este încadrată într-o 
cunună de palmieri. 

Denar argint. Coh .2 VJI, 342 .  Conservarea bună (fig. 2, 3) . 
A fost găsit la locul numit "Telek", lîngă o vatră circulară, cu ocazia 

săpăturii executate în anul 1 958 ,  în stratul prefedeul de cultură, de tip 
Cerneahov-Sîntana de Mureş. 

· 

J 3. Bran-Porta-Zărneşti (jud-t Başov). 

Un tezaur monetar descoperit în localitatea Zărneşti , din care ultima 
monedă este de la Valentinianus Il.1o) 

14. Braşov. 

Mo!leda lui Probus, descoperită în împrejurimile ora9ului.11) 

1 5 . Crasna (jud. Braşov) . 

Au fost găsite 1 6  bare de aur care datează din epoca anilor 367-
383 e.n. 12) 

16. Covasna (jud . Covasna). 

Pe teritoriul dintre Covasna şi Zagon sînt semnalate trei descoperiri 
monetare izolate : O monedă de argint şi două de bronz, toate de la 
Constantius II (323-36 1 )  12a)' 

17. Tamaşfalău (jud. Covasna). 

Pe teritoriul localităţii au fost găsite patru monede romane de bron z, 
dintre care una aparţine lui Constans L. (333-350) 12b) 
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Circulaţia monedelor romane după Filip Arabul în partea răsăriteană 
a Daciei- dovedită de monedele mai sus amintite - este artibuită purtă
torilor culturii de tip Ccrneahov-Sîntana de Mureş, cunoscută nu numai 
din cimitire dar şi din aşezări . 

· În capitolele următoare dăm lista localităţilor cu resturile de cultură 
materială ale purtătorilor culturii de tip Cerneahov-Sîntana de Mureş din 
sud-estul Transilvaniei. 

CERCETĂRIMAIVECHISIDESCOPERIRI RĂZLETE , ' 

1 . TÎRGU SECUIESC 

În anul 1907 ,  cu ocazia construirii căii ferate Sf. Gheorghe-Bretcu 
au fost găsite la Tirgul-Secuiesc vase întregi, frragmente de vase ş i alte 
obiecte. Dintre a.cestca, 10 vase, o sabie de fier şi o zăbală de fier au fost 
donate muzeului _ l : l) Despre împrejurările descoperirii nu se ştie mm1c. 

În colecţiile muzeului se mai găsesc astăzi următoarele vase : 

1 .  Ulcior cu toarta făcută la roată (nr. de inv. I, 348,  Getica, fig. 439), 
are o înălţime de 32 ,5  cm, cu fund profilat , lat de 9 , 5  cm. E prevăzut cu 
o toartă din bandă lată, care se reazemă de pîntecul ulciorului şi se leagă 
de gît la 4 cm sub buză, unde se află o dungă în relief care merge jur 
împrejur. Corpul ulciorului e bitronconic, partea de sus c decorată cu 
cancluri verticale care se leagă de un brîu la baza gîtului .  Pasta şi arderea 
e bună, culoarea e neagră (pl . I ,  2). 

2. Vas făcut la roată din pastă bună, de culoare sură-neagră cu un 
fund profilat (nr. de inv. I, 353, Getica, fig. 39 6). Corpul vasului spre 
pîntec devine mai bombat, iar buza e puţin răsfrîntă în afară . Vasul e 
lustruit ; înălţimea sa e de 1 5  cm, diametrul buzei e de 1 1  cm, iar al fun
dului de 6 cm (pl .  I ,  1 1). 

3. Vas făcut cu mîna din pastă poroasă, lucrat în mod grosolan (nr. 
de inv. J, 352), la fund jur-împrejur sînt amprente de degete. Corpul e 
zvelt si buza răsfrîntă puţin înafară. E înalt de 1 2  cm, d:ametrul fundului 
are 5,5 cm (pl . I ,  1 4) .  

4. Vas făcut cu mîna din pastă poroasă de culoare brună, ars medi
ocru (nr. de inv . I, 355) .  Corpul vasului e bombat,  cu buza răsfrîntă în
afară. Are o înălţime de 1 6 , 5  cm, diametrul buzei e de 1 1  cm , iar al fun
dului e de 9 cm (pl .  I ,  10) . 

5. Vas de culoare brună făcut cu mîna din pastă cn multe pietricel� 
şi lucrat în mod grosolan (nr. de inv. I ,  35G). Corpul bombat se îngustează 
spre gît, iar buza e puţin răsfrîntă înafară. Înălţimea vasului e de 13,5 rm, 
diametrul buzei e de 7 , 5  cm, iar al fundului de 9 cm (pl. l, 1 2). 
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6. Vas făcut cu mîna şi ars mediocru (nr. de inv. I, 354). Fundul e 
plat, iar corpul zvelt, p�ţin bombat la umăr. Buza e răsfrîntă înafară, cu 
marginea ,tăiată plat. Inălţimea vasului e 18,5 cm, diametrul buzei e 
12,5 cm, iar al fundului 8 cm (pl. I, 8). 

Zăbală de fier făcută din două părţi şi cu verigi la capete, se află în 
colecţia muzeului din Sf. Gheorghe .  

O urnă (nr. de inv. I, 347), o �eaşcă fragmentară (nr. de  inv. I, 350). 
două borcane fragmentare (nr. de inv. I, 351 şi I, 355), o strachină 
(nr. de inv. I, 349, Getica fig. 420), precum şi o sabie de fier, descoperite 
tot în cursul lucrărilor de construire a căii ferate, n-au mai fost găsite 
în depozitul muzeului. 

Vasele şi zăbala (nr. de inv. 352, 354, 356, 358), din deseoperirea 
de la Tîrgu-Secuiesc au fost atribuite de I. Laszl6 ungurilor ocupanţi din 
secolul X. 11i) In ultimul timp K. Horedt s-a ocupat de  această descoperire, 
publicînd patru vase (nr. de inv. I, 356, 355t 352, 354) şi zăbala, pe care 
le-a încadrat ca aparţinînd culturii materiale a slavilor din Transilva
nia. 15) Pe baza lucrării lui K. Horedt, cercetătoarea M. Chisvasi-Comşa, 
consideră vasele descoperite la Tîrgu-Secuiesc tot ca fiind slave şi dintre 
acestea pe un vas (probabil vasul nr. r. 356) îl consideră ca vas slav de 
tip Praga. Hi) 

Materialul descoperit la Tîrgu-Secuiesc a fost  examinat de Ion 
Nestor care a constatat că în afară de unele vase din epoca La-Tene des
coperite în anul 1882 lîngă cimitirul oraşului, vasele descoperite în anul 
1907, - cu excepţia a două vase - aparţin culturii Sîntana de Mureş 
din secolul IV e .n. 17) 

Vasul nr. I, 354, precum şi zăbala şi sabia de fier par a fi dintr-o· 
epocă mai tîrzie. Deocamdată nu cunoaştem morminte din cultura de tip
Sîntana de Mureş în al căror inventar au fost găsite arme. Corpul zvelt 
şi buza tăiată vertical a vasului I, 354, ne îndeamnă ca să datăm acest 
complex în secolul VJI-VIII e.n. 1 

După cum! s-a amintit, nu se ştie în ce împrejurare a fost găsit ma
terialul ceramic prezentat mai sus. Se poate presupune că a fost distrus: 
un cimitir. Materialul ceramic aparţine· culturii materiale a purtătoplor 
culturii de tip Sîntana de Mureş. 

2. TÎRGU MUREŞ 

Pe teritoriul oraşului Tîrgu Mureş, în cursul săpăturilor executate 
de Şt. Kovacs în anii 1909-1910 au fost descoperite 8 morminte care 
aparţin purtătorilor culturii de tip Sîntana de Mureş. 18) 

In colecţia Muzeului judeţean din Tîrgu Mureş se află o fibulă. 
de bronz cu placa semicirculară la cap şi cu picior romboidal (nr. de 
inv. 2789). Resortul spiralic şi acul îi lipsesc. Lungimea : 6,8 cm, lăţi
mea capului 3,4 cm. 
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Fibula provine din colecţia fostului Lioeu romana-catolic şi probabil 
a fost găsită la Tîrgu Mureş (pl. XI, 9 ,  9 a). Fibula �parţine purtătorilor 
culturii Sîntana de Mureş. 

3. SÎNTANA DE MUREŞ 

În anul 1903 arheologul Şt. Kovacs a descoperit pe panta unei movile· 
din hotarul comunei Sîntana de Mureş un cimitir din care a săpat 74 de 
morminte. 19) După acest cimitir cultura care reprezintă acest aspect a 
fost numită în literatura de specialitate,· cultura de tip Sîntana de Mureş .. 

4. P ADURENI (jud. Covasna) 

În hotarul comunei locurilor numite "Telek" şi "Babolnaarka" au 
fost cercetate de custodele muzeului din Sf. Gheorghe ,  N agy Geza, 
în anul 1884 .  Materialul ceramic adunat din aceste locuri constă din 
fragmente de vase de tip "Krausengefăss" şi din fragmente de vase 
făcwte la .roată din pastă sură fină. Acestea, cum menţionează Nagy 
Geza, au analogii cu materialul ceramic des·coperit la Tîrgu-Secuiese şi 
la Sf. Gheorghe "Eprestet6" şi aşezarea a datat-o din epoca migraţiilor.20) 

În cursul cercetării a mai fost descoperită şi o cataramă de brcnz 
(nr. de inv. 39/4-1884) ,  constînd dintr-o verigă şi dintr-o placă elipsoi
dală îndoită şi prevăzută cu trei nituri. Limba de închidere lipseşte. Ca
tarama avea o lungime de 4,4 cm şi o lăţime de 2, 2-3 cm. Catarama
nu se mai află în c,qlecţia muzeului , s-a păstrat numai desenul schiţat ,  
făcut de Nagy Geza, în  inventarul muzeului (fig. 3 ,  2) . 

Fragmentele de vase făcute din pastă sură fină prezintă tipul eera-
micii caracteristice se,colelor III-IV e.n. 

Analogia cataramei o găsim în catarama din mormîntul nr. 36 aL 
cimitirului de la Sîntana de Mureş, 21 ) în cea din tezaurul de la Valea 
Strîmbă şi în catarama mormîntului nr. 4 al cimitirului prefeudal de la. 
Izvoare. 

Acest fapt nu lasă nici o îndoială că la Pădurenii a existat o aşe-
zare aparţinînd culturii Sîntana de Mureş. 

5. DALNIC (jud. Covasna) 

La locul numit "Kis-volgy-Derek-ut melleke"  în anul 1902 au fost 
găsite multe vase , fragmente de vase şi unelte de os şi de piatră. Din 
materialul descoperit un vas cu toartă (nr. de inv. 1 60/1902), 6 5  de bucăţi 
fragmente de vase, trei bu-căţi de os şi 2 pietre de şlefuit au fost donate· 
muzeului din Sf. Gheorghe. 
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Vasul întreg este un borcan cu toarta în bandă, făcut la roată din 
pastă fină de culoare sură-neagră . Buza vasului e răsfrîntă înafară, 
pîntecul e bombat, iar fundul e profilat. Toarta porneşte de la margi
nea buzei şi se reazemă pe umăr. La mijlocul toartei e o canelură. 
Pe umăr de jur împrejur e o canelură, iar pe suprafaţa vasului se văd 
linii lustruite oblic . Înălţimea e de 1 5  cm, diametrul gurii e 10 cm, iar 
al fundului 4 cm (pl. I, 13. Getica, fig . 424). 

Celelalte fragmente de vase sînt făcute cu mîna din pastă poroasă 
şi la roată din pastă fină de culoare cenuşie . 

Pentru vasul cu toartă, analogia o găsim în vasul cu toartă din 
mormîntul nr. 18 din cimitirul de la Sîntana de Mureş.22) Forma vasului 
de la Dalnic e mai zveltă, pîntecul arcuit, nu în unghiu, totuşi poate fi 
considerat ca o variantă a acestui tip de vas . 

Pe baza mderialului ceramic şi această aşezare descoperită la 
Dalnic, se poate încadra în cultura Sîntana de Mureş. 

6 .  SÎNZIENI (jud. Covasna) 

O ceaşcă fără toartă, făcută cu mîna din pastă grosolană, cu pereţi 
oblici, decorată în jurul fundului cu urme de degete, a fost găsită în 
apropierea liniei de cale ferată (nr. de inv. 673/h) şi s-a păstrat frag
·mentar. Înălţimea este 11 cm, diametrul fundului 9,5 cm. 

' 
Ceaşca face parte din grupa ceştilor făcute cu mîna, care aparţin� 

-·culturii Sîntana de Mureş. 

7. CĂPENI (jud. Covasna) 

În valea Oltului. în apropierea minei de cărbuni , au fost găsite 
·fragmente de vase de tip "Krausengefăss", decorate cu linii în val (pl. 
VII, 6) şi de străchini făcute la roată din pastă fină de culoare sură, 
cu fundul profilat . O străchină întregită (nr. de inv. 4036, Getica, fig. 449), 
prezintă analogii cu străchina din mormîntul nr. 19 din cimitirul cJa 
la Sîntan;'l de Mureş 2:1) (pl . Il , 1 1 ) .  Un fragment de străchina aH� 
umărul profilat unghiular (pl. XIII, 4, Getica, fig. 446), iar un alt 
fragment de borcan cu buza uşor răsfrîntă înafară e decorat IA� umli.., 
cu decor în plasă lustruit (pl . XII, 7). 

În afară de acest material a mai fost găsită o ceaşcă făcută cu mîna 
. din pastă mediocră . Ceaşca are pereţi drepţi, în interior la mijlocul fun
·dului e perforată şi e prevăzută cu soclu (nr . de inv. 1479, pl . II, 10). 
Acest tip de ceaşcă e cunoscut din aşezarea de la Sf . Gheorghe "Epres
teto". 

Pe baza acestui material ceramic şi acest punct de la Căpeni trebuie 
considerat ca loc de aşezare din secolele III-IV :e.n. 
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8. COMOLAU (jud. Covasna) 

În hotarul comunei pe locul numit "Dealul Cetăţii" (Vardomb) se 
:află resturile unui mic castru roman, care a fost săpat în anul 1942. 2�) 

Pietrele din zidurile castrului au fost scoase şi folosite la construirea 
'şoselei, care duce la Tîrgul Secuiesc. Din cauza scoaterii pietrei, terenul 
a fost deranjat şi stratigrafic nu s-a putut constata o suprapunere după 
părăsirea castrului de către romani. 

În cursul săpăturii a fost descoperit un bogat material ceramic din 
care unele vase au fost considerate a nu fi de factură romană pro
Yincială. 25) 

Acestea se pot împărţi în următoarele grupuri : 

1. Vase făcute cu mîna din pastă grosolană; 2. vase poroase lucrate 
la roată şi 3 .  vase cenuşii de tehnică superioară. 

1. Vase făcute cu mîna din pastă grosolană. 
! De grupa aceasta aparţin vase făcute din pastă grosolană, de cu

loare brună, cu boabe de pietriş mărunt şi arsă mediocru. Buza acestor 
vase e puţin răsfrîntă înafară, în interior e adîncită, umărul e îngroşat, 
iar fundul e plat. Au fost descoperite două vase de acest gen, fragmen
tare. Unul (nr. de inv. 9943), are o înălţime de 16 cm (pl. V, 2), iar celă
lalt (nr. de inv. 9944) e înalt de 15,5 cm (pL V, 3) . Tot în această grupă 
�se clasează şi o ceaşcă (nr. de inv. 9930) fără toartă, cu pereţi oblici, fă
cută din pastă grosolană cu multe pietricele şi decorată cu urme de degete 
apăsate în jurul fundului. Înălţimea ceştii e d� 6,5 cm,. diametrul buzei 
de 15 cm, iar al fundului de 1 5,5 cm (pl. V, 4). 

2. Vase poroase, lucrate la roată. 
Din această categorie fac parte vase păstrate fragmentar, de culoare 

brun-neagră, care sînt făcute din pastă de aspect sgrunţuros, arse bine. 
Buza lor e răsfrîntă în afară, la unele e adîncită în interior, sînt decorate 
pe umăr cu caneluri orizontale (pl. V, 6). Altele au gîtul mai înalt, cu 
buza mai puţin adîncită în interior şi sînt decorate pe umăr cu două linii 
.:adîncite, care merg de jur împrejur (pl. V, 1). 

3 .  Vase cenuşii, de tehnică superioară. 
:Yn grupa aceasta întîlnim stăchini, oale, castroane, căni cu toarta 

din bandă lată şi urne. 
Străchinele sînt lucrate cu îngrijire din pastă bună cenuşie, fără 

nici un decor şi cu fund proeminent. Unele au buza răsfrîntă în afară. şi 
umărul în muchie ascuţită (pl. V, 8). Altele sînt cu buza îngroşată, cu 
·umăr rotund sau cu mijlocul marcat printr-o muchie unghiulară şi cu 
fund profilat. O strachină de acest tip are o înălţime de 8,5 cm (pl. V, 7); 
iar una din celălalt tip 'e înaltă de 8 cm, diametrul fundului fiind de 
7, 7  cm (pl. V, 6). 
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Afară de acestea sînt şi străchini păstrate fragmentar, care au tot 
buza îngroşată însă sînt prevăzute cu un lustru cenuşiu, ori negru cenuşiu 
(pl. V, 5, 17). 

Oale s-au păstrat numai în fragmente. Ele au buza îngroşată, gît 
înalt, umăr bombat şi sînt acoperite cu un lustru negru cenuşiu (pl. 
V, lO). 

Un alt tip de oală are buza îngroşată, plată, c a  şi vasele mari de tip 
"Krausengefass" (pl. V, 9). La unele, buza e răsfrîntă în afară; pe U;măr 
sînt dungi în relief şi între două dungi, ca decor, sînt lustruite linii 
oblice (pl. · V, 14). 

Din castroane au fost găsite numai două. fragmente. Un fragment 
face parte dintr-un castron cu gît tronconic înalt, cu buza lată răsfrîntă 
orizontal şi prevăzut cu trei torţi late d�spuse vertica.l între buză şi umăr. 
S-a păstrat numai o singură toartă decorată cu o dungă l<;�.tă; pe gît se 
găseşte un decor în plasă lustruit (pl. V, 13). 

Fragmentul celălalt e o toartă din bandă lată cu două caneluri ver
ticale. Pe toartă este aplicată o figură de şarpe, din al cărui corp decorat 
cu punc,te împunse s-a păstrat numai partea superio<;�.ră (pl . V, 15). 

Din căni a.\1 fost găsite numai fragmente cu umărul bombc;tt prevă
zute cu toartă din bandă lată. Un astfel de fragment cu toartă e decorat 
pe gît cu o dungă adîncită şi cu linii verticale lustruite, care pornesc 
de la buza vasului. 

Urnele s-au păstrat numai în fragmente. 
Un fragment dintr-o urnă mică cu buza răsfrîntă în afară e decorat 

pe umăr cu un ornament în plasă lustruit (pl. V, 12). 
Afară de acestea au mai fost găsite multe fragmente de vase mari 

de tip "Krausengefass" cu şi fără decor de linii în val (pl. V, 11). Aces
tea sînt făcute la roată din pastă bună, bine arse, de culoare sură-neagră 
r;au arse la roşu. Se poate discuta care dintre ele sînt romane şi care 
aparţin purtătorilor culturii de tip Sîntana de Mureş, fiindcă au fost des
coperite amestecate. 

Astfel de vase mari au fost găsite foa;rte sporadic în materialul eera
miTic al. castrelor deja săpate din estul Transilvaniei. Prin urmare ele 
aparţin în mare parte, după părerea noastră, tot secolului IV e.n.; acest 
fapt este arătat clar de materialul ceramic de tip "Krausengefass" găsit 
in mediu pur de tip Sîntana de Mureş descoperit la  Sf. Gheorghe "Epres
tet6" şi la Reci "Telek". 

Cel� două vase făcute cu mîna din pastă grosolană, precum şi ceaşca 
fără toartă şi cu împunsături de degete sînt cunoscute din inventarul 
mormîntului nr. 6 al cimitirului de la Sîntana de Mureş. 26) Aceste vase 
se pot considera ca produse de tradiţie locală. 

Pentru celelalte vase făcute la roată din pastă sgrunţuroasă, precum 
�:i pentru cele cenuşii de tehnică superioară găsim analogii în inventarul 
mormintelor din cimitirele de tip Sîntana de Mureş. 27) Astfel străchini.le 
cu buza îngroşată sînt cunoscute din cimitirele de la Sîntana de Mureş, 
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Spanţov 28) şi Izvoare. 2!J) Castroane cu trei torţi la :fel sînt cunoscute din 
cimitirele mai sus amintite. Pentru toarta de castron cu şarpe găsim o 
analogie în inventarul mormîntelui de incineraţie de la Lechinţa de 
Mureş, 30) descoperit în anul 1 9 1 6  şi care conţinea pe lîngă alte vase şi 
un castron cu trei torţi, pe care era aşezat cîte un şarpe. Pe baza fibulei 
ru placa semicirculară găsită în urnă, acest mormînt se încadrează în 
cultura de tip Sîntana de Mureş. 

Materialul ceramic de la Comolău, prezentat mai sus nu se poate 
incadra în cultura materială romană provincială. Formele caracteristice,  
precum şi decorul în plasă lustruit, care se găseşte pe două fragmente ,  
nu lasă nici o îndoială că la Comolău, pe teritoriul castrului roman, a 
fost suprapusă şi o aşezare de tip Sîntana de Mureş. Viaţa acestei aşezări 
ptwe că a fost destul de îndelungată, iar existenţa ei concomitentă cu 

. cea de la Reci "Telek" nu se poate dovedi. 
Multe urme de arsură găsite în interiorul castrului arată că acesta 

a fost incendiat şi din cauza multor deranjări ulterioare nu s-a putut 
obţine date clare cu privire la aşezarea din secolele III-IV e .n. Credem 
că aşezarea a luat fiinţă în a doua jumătate a secolului III e .n. si a fost 
abandonată cel mai tîrziu în a doua jumătate a secolului IV e .n : 

9.  ARCUŞ (jud. Covasna) 

În comuna Arcuş, pe locul numit "Veres  gădăr" (Groapa roşie) au 
fost descoperite urmele unei aşezări al cărei material ceramic datează 
tot din secolul IV e.n .  

În colecţia muzeului din Sf. Gheorghe se află fundul unei ceşti fă
cute cu mîna (nr. de inv. 1 5.449) cu urme de degete împunse în partea 
ele jos a ei şi fragmente de vase de tip "Krausengefăss". 

1 0 .  LISNĂU (jud . Covasna) 

În hotarul comunei pe locul numit "Vălgyteteje" (Creasta Văii) au 
fost descoperite fragmente de vase cenuşii, de tehnică superioară şi vase 
de tip "Krausengefăss" decorate cu linii ondulate. 

1 1 .  GHIDFALĂU (jud. Covasna) 

Pe malul drept al Oltului, pe un "tell" unde s-a deschis o carieră 
de nisip, în stratul de humus, au fost găsite fragmente de vase. Unele din 
acestea sînt de tip "Krausengefăss", altele sînt căni, străchini cu buza 
îngroşată, făcute la roată din pastă fină de culoare cenuşie. U� fragment 
de vas, cu buza răsfrîntă în afară orizontal, cu gît înalt e decorat pe 
umăr cu linii în val. Materialul ceramic aparţine secolului IV e.n. 
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12. SF. GHEORGHE-BEDEHAZA (jud. Covasna) 

În colecţia muzeului se păstrează o strachină (nr. de  inv. 67 3/19 0 7  d) 
�i un fragment de buză al unui vas de tip "Krausengefăss" descoperit la 
aşezarea de la Bedeltlaza (pl. VIII ,  13) .  

Strachina are o buză îngroşată, înaltă, uşor oblică în afară marcată . 
la mijloc printr-o muchie unghiulară ; fundul este profilat. Înălţimea 
8 cm, diametrul gurii 19 cm, al fundului 8 cm (pl. I I ,  7). 

13. VALEA STRÎM'BĂ 

Pe locul numit "Kapolnaoldal" (Latura Căpîlnei) în anul 193 8  a fost 
descoperit un tezaur de argint ascuns împreună cu monede romane im
periale. Tezaurul a fost îngropat în pămînt fără oală. S-au putut iden
tifica şi salva în parte următoarele obiecte : o fibulă, 2 brăţări , 2 cata
rame, 1 capăt de curea, 2 inele, toate din argint ,  3 pendative de aur în 
formă de semilună, 40 denari de argint imperiali şi 3 solidi de la împă
ratul Gratianus. 

Muzeul din Sf. Gheorghe a putut cumpăra fibula , brăţările, catara
mele ,  capătul de curea , două inele , 6 denari de argint romani şi  un solidus 
de la Gratianus .  ;)l) 

Descrierea o biectelor : 

1. Fibula de argint cu cap format din placa semicirculară cu arc 
semicircular şi cu picior pentagonal. La cap e un mic buton. La întîlnirea 
capului cu arcul e un fir perlat ; arcul e concav. Sub placa capului este 
un resort de spirale răsudte pe două axe de fier şi care continuă cu acul 
fibulei . Din placa piciorului se desprinde dispozitivul de oprire al arcului. 
Fibula e turnată. Piciorul este ciocănit. Dimensiunile fibulei : lungimea 
8 ,2 cm, lăţimea capului 4, 1 cm, a arcului 1, 6 cm , lungimea piciorului 
4,2 cm, iar a resortului 4,4 cm. Greutatea este 24 gr (pl. XI , 1, 1 a) . 

2. Două brăţări executate dintr-o bară de argint cu secţiunea ro
tundă, care se îngroaşă spre capete. Corpul brăţării  are forma uşor t ri
unghiulară. La una sînt răsucite pe corp două sîrme de argint. Pri ma 
brăţară are diametrul deschiderii ele 6x5, 1 cm, grosimea barei de 3 mm, 
la capete 4 , 5  mm ; greutatea 17 gr (pl. XI , 2) . 

Cealaltă brăţară are diametrul deschiderii de 6 , 1x 5 , 3  cm, grosimea 
barei de 3 mm, la capete 5 mm ; greutatea 14 gr (pl. XI, 3 ) .  

3 .  Două inele, făcute din bară d e  argint, spre capete fiind îngroşate. 
Dimensiunile celui mai gros : 2,2x 1,9  cm, grosimea barei 2, 5 mm, spre 
capete 3 mm. Greutatea 4 gr (pl. XI ,  7). 

Inelul celălalt e mai subţire ,  dimensiunile lui fiind : 2, 3x2, 1 cm, . 
gros de 1,8 mm, spre capete 3 mm ; greutatea 2 gr (pl. XI, 8 ) .  
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4 .  Două catarame. Una e cu verigă rotundă , cu sectiune rotundă si 
cu o limbă de închidere cu secţiune triunghiulară. O placă îndoită d

'
e 

formă dreptunghiulară se leagă cu veriga . Dimensiunile : lungimea to
tală 4 ,1 cm, placa 1 ,6x1,3  cm , diametrul deschizăturii verigii 2 cm ;  greu
tatea 2 1  gr (pl . XI, 4, 4 a). 

Catarama cealaltă e cu veriga elipsoidală , de  secţiune rotundă, cu o 
limbă de închidere concavă cu secţiune triunghiulară . O placă ovală 
îndoită cu articulaţie, se leagă de verigă. Dimensiunile : lungime totală 
'1 , 1  cm, placa 1,9x3 cm, greutatea 28  gr (pl . XI, 5, 5 a). 

A mai fost găsit şi un capăt de curea, care constă dintr-o verigă cu 
secţiunea rotundă şi dintr-o placă trapezoidală îndoită . Dimensiunile : 
diametrul verigii 1,7 cm, placa 2,3x1,4 cm, greutatea 1 2,5 gr (pl. XI, 6, 6 a). 

Din tezaur mai făceau parte 3 pendantive de  aur în formă de semi
lună, dintre care două erau prevăzute cu cîte un tub . Acestea nu au ajuns 
în colecţia muzeului. 

Descrierea monedelor : 

1 .  Hadrianus (117-138) .  
Denar de argint, uzat . Mattingly III  1 7 0 .  Coh . 1 1 0 5. 

2 .  Marcus Aurelius ( 1 61-180). 
Denar de argint, conservat mediocru . Coh. 1 7 8. 

3 .  Marcus Aurelius (161-180). 
Denar de argint. Coh. 9 1 .  

4 .  Faustina sen. ( + 175). 
Dcnar de argint foarte uzat. Coh. 54. 

5. Lucilla ( + 183). 
Denar de argint bine conservat . Coh. 62 . 

6. Commodus ( 1 75-1 9 2). 
Denar de argint foarte uzat. Coh . 382. 

7 .  Gratianus (367-383). 
Av. DN GRATIA-NVSPF AVG. Bustul împăratului cu paludament şi 

cu diadema,  spre dreapta. 

Rev. VICTOR-IA AVGGTROBC. Cei doi împăraţi şezînd,  din faţă, 
ţinînd împreună un glob, îndărătul lor Victoria. Aureus , conservarea foarte 
bună. Coh. 38 (fig. 2, 7-13). 

Deocamdată e singurul tezaur descoperit şi cunoscut din teritoriul 
judeţelor Covasna şi Harghita, care aparţine purtătorilor culturii Sîntana 
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de Mureş. Pentru datarea ascunderii acestui tezaur ca terminus post quem 
serveşte ultima monedă de la Gratianul din a doua jumătate a seco
lului IV. 

Resturile culturii de tip Sîntana de Mureş se găsesc, ceea ce este şi 
natural şi spre est de judeţele Covasna şi Harghita, astfel colecţia Muzeului 
din Braşov 3ta) păstrează două ceşti făcute cu mîna şi decorate la fund 
cu împunsături de degete. Una a fost descoperită la Stupini (nr. de inv. 
408) ,  iar cealaltă la Braşov-"Stîncile lui Solomon" (nr. de inv. 1 268). 

Numeroasele fragmente de vase de tip "Krausengefass" descoperite 
în castrul roman de la Rîşnov, care se află tot în colecţia muzeului sus
amintit, lasă să fie bănuit faptul că şi acest castru,  ca şi cel de la Co
molău, a fost locuit după retragerea trupelor romane din Dacia de purtă
torii culturii de tip Sîntana de Mureş. 



CERCETĂRI ŞI SĂPĂTURI NOI 

1. SF. GHEORGHE - EPRESTETO 

ISTORICUL CERCETARILOR 

Pe malul stîng al Oltului,  terenul situat între gara Sfîntu Gheor
ghe şi Olt se numeşte "Eprestet6" . În secolul trecut acest mal ridicat  
a fost cercetat şi sondat de foştii custozi ai  Muzeului din Sfîntu 
Gheorghe . Arheologul Nagy Ge·za a făcut în anul 1882  cercetări şi son
daje la "Eprestet6" ,  al căror rezultat l-a şi publicat. 32) Acest sondaj a 
furnizat numeroase fragmente de vase făcute cu mîna din pastă poroasă 
şi altele făcute la roată din pastă fină cenuşie . Dintre acestea unele au 
fost decorate cu un decor în plasă lustruit. În materialul ceramic au 
fost şi multe fragmente de vase mari de tip "Krausengefăss",  decorate cu 
sau fără decor cu linii în val. 

Cea mai importantă descoperire a acestor cercetări este o monedă 
de argint de la Constantius II găsită între fragmente de vase la fundul 
unei gropi. 

După acest sondaj , prin descoperiri întîmplătoare au mai ajuns în 
cursul anilor multe obiecte în colecţia muzeului , fiindcă locul aşezării a 
servit drept carieră de nisip. Obiecte mai numeroase, vase şi fragmente 
de vase au fost găsite şi donate muzeului în anul 1891. 

Dintre acestea sînt de relevat partea superioară a unei amphore, 
două borcane şi un vas cu toartă. 

Amphora e făcută la roată, din pastă fină cenuşie şi e prevăzută 
cu două torţi din bandă lată ; fundul îi lipseşte (nr. de inv. 48-1891 ,  
pl. I I, 12) .  Înălţimea, cît s-a păstrat , 2 9  cm. 

Dintre borcane, unul (nr .  de inv. 65/1891/1), e făcut cu mîna din 
pastă zgrunţuroasă de culoare brună deschisă, cu buza răsfrîntă în afară 
şi cu fu11d plat. Corpul e puţin bombat şi pe umăr sînt 4 butoni cu vîrful 
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ascuţit . Dimensiunile : înălţimea 16,5 cm, diametrul buzei 11 cm, iar ai 
fundului 9 cm (pl . II ,  6). 

Borcanul celălalt e un vas mic (nr. de inv. 87/1 8 9 1/2/e), făcut eli 
mîna din pastă grosolană, cu buza puţin răsfrîntă în afară, cu corpul 
zvelt şi cu fund plat. Dimensiunile : înălţimea 8 , 5  cm, diametrul buzei 
5 cm, iar al fundului 4 cm (pl . XXIII, 5). 

Vasul cu toartă (nr. de inv. 92-91, 2) e făcut cu mîna din pastă de 
culoare brună conţinînd pietricele . Pereţii vasului sînt oblici, f ără ar
cuire, buza e puţin răsfrîntă în afară, fundul e la margine îngrosat, 
imitînd fundul profilat al vaselor de tehnică superioară.  O mică toa�tă,. 
care lipseşte, pornea de la margine . înălţimea 1 1 , 5  cm, diametru! gurii 
8 cm, iar al fundului 7 , 5  cm (pl . I, 9). 

În primele decenii ale secolului nostru au fost descoperite tot Ia 
"Eprestet6" fragmente de vase cenuşii de tehnică superioară, numeroase 
fragmente de vase de tip "Krausengefăss" (pl . VIII,  1 1-12), o seceră 
de fier şi un pieptene de os. Dintre fragmentele de vase, pentru cultura 
Sîntana de Mureş sînt caracteristice două fragmente de ulcior . 

Unul e partea de mijloc a unui ulcior bitronconic, pe umăr cu or
nament în plasă lustruit (nr. de inv. 489/1 901) ,  celălalt (nr. de inv. 6 73, 
Getica, fig. 434) e partea de jos a unui ulcior cu fund profilat, cu corp· 
puţin bombat şi decorat pe umăr cu un decor în plasă lustruit 
{pl . XIV, 1) .  

Secera tie fier (nr. de inv. 6658) are o lamă semicirculară şi  un 
mîner drept . E lungă de 17 cm, lăţimea lamei fiind de 2 cm (pl .  X, 9). 

Pieptenele de os (nr. de inv. 1, 357), format din trei plăci prinse 
cu nituri de fier, e lung de 8 cm şi înalt de 5 cm. 

Cele două plăci exterioare în formă de clopot, formînd mînerul. 
cuprind între ele pe o a treia dinţată, reprezentînd pieptenele propriu
zis (pl. X, 19) . Plăcile sînt prinse între ele prin cinci nituri de fier. 
La· baza mînerului plăcile au pe laturi cîte o mică scobitură. Placa 
pi�ptenului 'are dinţi lungi de 1,8 cm, cu vîrfurile ascuţite. Dinţii de 
margine sînt mai laţi, cu capetele uşor curbate spre exterior. 

Din punct de vedere stratigrafic, aceste cercetări n-au adus rezultate 
suficiente pentru datarea sigură a aşezării şi pentru stabilirea felului 
ele trai a populaţiei care s-a aşezat pe acest loc.  

Noile cercetări ale Muzeului din Sf . Gheorghe erau menite s ă  
umple acest gol . 



CERCETĂRILE DIN ANUL 1 9 5 5  

Pe şoseaua care duce spre Ozun, lîngă podul d e  fier, de peste Olt,. 
pe amîndouă laturile şoselei , a fost deschisă o carieră de nisip. Între 
şosea şi linia căii ferate nisipul a fost exploatat complet în ultimul 
deceniu , cu excepţia unui prag lat de 2 m, în peretele căruia s-au putut 
observa urmele cîtorva gropi (fig. 4, 2 ) .  

în partea dreaptă a şoselei , lîngă podul de fier, se  află prelungirea 
teirasei Oltului., Consiliul popular al oraşului Sf . Gheorghe (a deschis 
pe acest loc în anul 1954  o carieră de nisip şi o parte a nisipăriei a fost 

Fig. 4/2 

exploatată. Lîngă şanţul şoselei a rămas, de asemenea, un prag lat de 
2 m, iar în peretele malului săpat s-au păstrat în secţiune 2 gropi. 
Jumălatea din .materialul acestor gropi a fost risipită de cărăuşi ,  ceea 
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·c� a mai lfămas a fost golit între 30 octombrie şi 2 noiembrie 1 9 5 5  de 
către cel care scrie aceste rînduri. 

Groapa nr.  1 a avut o formă de sac cu o adîncime de 2,05 m si 
cu o lăţime de 1,1 m. Sub humusul actual gros de 10 cm, care a fost a�s 
din cauza că terenul a fost folosit pentrU: facerea cărămizilor de către 
lucrătorii · Întreprinderii ind . locale , a fost un strat de pămînt de cu
loare neagră gros de 0 , 50 m. Sub acest strat urma un alt strat de· 
pămînt de culoare neagră amestecat cu vase, cu fragmente de vase , cu. 
oase de animale şi cu bucăţi de chiripici , gros de 0,9 0  m , urmat de un 
stra� de cenuşă gros de 0 , 3 5  m. La fundul gropii era nisip galben şi 
pămînt (fig . 5). 

O parte din conţinutul gropii a fost găsită, fiind căzută jos la 
fundul nisipăriei . În groapă,  la o adîncime de 0 ,6  m a fost găsită o cană 
ţ ·u două torţi , lîngă care era un vas cu buza aşezată în sus. Mai în j os, 
între bucăţi de chiripici şi cenuşă, au fost găsite fragmente de vase de 
culoare sură, făcute la roată şi un fragment de buză al unui vas de tip 
, ,Krausengefass" , decorat ou linii paralele şi ondula te. La o adîncime 
d.ej 11 4 m a fost găsit un capac făcut la roată. Printre fragmente de 
vase, chiripici şi cărbune au fost găsite oase de animale arse. 

Groapa nr . ' 2  a fost descoperită la distanţa de 1 ,25 m în direcţia 
sudică de la groapa nr. 1 .  

Lungimea gropii era de 2 , 1 3  m ,  iar adîncimea de 0,40 m .  Această 
groapă era plină cu fragmente de vase făcute la roată , din pastă bună, 
de culoare neagră . Sub un strat de humus, gros de 0,20 m era un strat 
de pămînt de culoare neagră amestecat cu cenuşă , care conţinea frag
mente de vase fă·cute cu mîna din pastă poroasă , şi bucăţi de oase . 

:Materialul ceramic al gropii nr . 1 se poate împărţi în următoa
rele grupe : 

I. Vase făcute la roată.  din pastă zgtunţuroasă, care conţine multe 
pietricelc , iar la suprafaţă sînt acoperite cu un strat de lut fin.  

II. Ulcioare cu gura treflată, prevăzute cu o singură toartă. 

III.  Ulcioare cu două torţi. 

IV. Fragmente de vase grosolane, lucrate cu mîna şi la roată , cu 
pereţii groşi. 

V. Capac din pastă zgrunţuroasă. 

VI. Fragmente de străchini şi ulcioare ,  lucrate la roată din pastă 
cenuşie sau brună, de bună calitate . 

GRUPA I 

;r. Un vas-borcan mai mare de culoare sură-închisă. Pe umăr se 
găsesc trei linii incizate , iar pe corp caneluri înguste care merg de jur.;. 
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imprejur ; gura vasului este răsfrîntă în afară ,  fundul plat . Borcanul 
are o înălţime de 25 ,5  cm, diametru! fundului de 7 ,5  cm, iar al buzei 
1 7,5 cm (pl . I I ,  3). 

2. U n  vas asemănător cu cel descris mai sus, cu dimensiuni mai 
reduse ; înălţimea 1 8  cm, fundul 7,5 cm, diametru! buzei 1 1  cm (pl. II , 4) .  

3 .  Fragmente de buză din vase de aceeaşi factură . 
4 .  Două fragmente de buze de vase de tip "Krausengefăss" ; unul 

c decorat pe şi sub buză cu linii în  val (pl . XII , 1 ).  Celălalt e fără 
decor (pl. XII ,  5) . 

GRUPA II 

1 .  Ulcior cu gura treflată, a cărui parte de j os începînd de la pîntec 
lipseşte (pl. I, 5) . 

2 .  Fragment de ulcior avînd sub gură un decor în plasă lustruit 
(pl . I I ,  9) .  

GRUPA I I I  

1 .  Ulcior cu două torţi , d in care una şi o bucată din buză lipsesc. 
Mînerul păstrat e făcut din bandă lată profilată la  mijloc cu o creastă. 
Are înălţimea de 35 cm şi diametru! fundului de 1 0  cm (pl . I ,  3). 

GRUPA IV 

Din această grupă fac parte funduri şi fragmente de vase zgrunţu
roase şi groase,  de diferite dimensiuni. Sînt făcute cu mîna, iar unele 
la roată, din pastă zgrunţuroasă şi au fundul plat. 

GRUPA V 

Capac făcut din pastă zgrunţuroasă, cu fundul tăiat dretp (pl . 
XII , 3). 

GRUPA VI 

1 .  Fragmente de strachin ă cu buza răsfrîntă în afară,  făcută din 
pastă bună, arsă la roşu (pl. XIV ,  2) .  

2.  Fragment de ulcior din pastă bună, de culoare roşie. 
Afară de acestea au mai fost găsite : un fragment de buză al unei 

străchini ; sub buză, între două brîuri paralele , se găseşte un decor în 
formă de plasă lustruit (pl. VI , 1 ) .  Un fragment de vas cu decor în 
plasă lustruit. 
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O toartă profilată la suprafaţă cu trei caneluri , care aparţine unui 
vas cu trei mănuşi .  Toate aceste fragmente sînt făcute din pastă bună 
de culoare brună-închisă (pl. XIII ,  5) .  

' 

Materialul ceramic al gropii nr. 2 se poate împărţi în următoarele 
grupe : 

I .  Vase făcute cu mîna din pastă poroasă, cu ardere mediocră. 

II. Vase făcute la roată din pastă bună,  cu fundul ş i buza profilate. 
Toate sînt acoperite cu un luciu negru şi sînt lustruite . 

I I I .  Ulcioare cu una sau două torţi, făcute din pastă bună, cu un 
luciu negru.  

IV. Vase făcute la roată din pastă bună, de culoare sură. 

GRUPA I 

1 .  Fragment de vas făcut cu mîna din pastă poroasă ,  arsă mediocru. 
Buza vasului c răsfrîntă în afară, pîntecul e puţin bombat. Forma va
sului e zveltă . 

GRUPA II 

Din această grupă fac prate : a) borcane , b) străchini . 

a) Borcane 

' 1 .  Borcan făcut la roată din pastă bună, de culoare neagră ; fundul 
şi buza profilate . Pîntecul e puţin bombat,  pe umăr se află o dungă în 
relief, orizontală (pl. II ,  2 ) .  

2 .  Vas asemănător cu cel descris mai sus, numai că are un profil 
mai unghiular. Dimensiunile : înălţimea 26 cm, diametru! gurii 1 5  cm, 
al fundului 9 cm (pl . II, 1 ) .  

· 

3 .  Fragment de borcan cu buza profilată,  făcut la roată, cu o dungă 
în relief, orizontală pe umăr. Pe pîntec, o fîşie lată de 7 cm, nelustruită 
(pl . XV, 3) .  

4 . Borcan făcut la roată din pastă bună, de culoare neagră, buza e 
răsfrîntă în afară, iar fundul e profilat. Pîntecul e bombat, pe umăr se 
află o dungă în relief, orizontală (pl. VI , 3 ,  XXIV , 1 ) . 

b) Străchini 

1. Strachină făcută din pastă bună, de culoare neagră, cu fundul ş i  
buza  profilate. Umărul are profil unghiular. Înălţimea 1 1 , 5 cm, dia
metrul buzei 26 cm, al fundului 1 0  cm (pl . II ,  8 ) .  
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GRUPA III  

l. Ulcior cu două toarte, făcut din pastă bună, cu ludu negru. 1 
S-a păstrat fragmentar, fundul şi torţile lipsesc (pl .  I ,  4 ) .  

2 .  Ulcior asemănător, păstrat fragmentar (pl. I ,  1 ,  XV, 1 ) .  

3 .  Partea de sus a unui ulcior asemănător cu cel descris mai sus . 

GRUPA IV 

U ltima grupă e form ată din fragmente de străchini , fărute din pastă 
bun ă ,  de culoare sură închisă sau deschisă. Toate acestea au margini 
profila te .  

Un fragment de vas de acest tip e lustruit pe buză şi  în partea 
de dinăuntru (pl . VI , 6 ) .  

Un fragment de  buză al  unui vas  de tip "Krausengefăss" acoperit 
cu un strat lutos de culoare sură-neagră e decorat pe buză la mij loc cu 
o dungă în relief, care merge de jur-împrejur (pl. XII ,  4 ) .  

În peretele pragului rămas la şanţul şoselei ,  spre linia căii ferate 
s-au putut observa urmele cîtorva gropi . 

Conţinutul unei gropi (nr . 3) care s-a păstrat pe j umătate a fost 
salvat. Groapa a avut formă de sac cu o adîncime de 2 ,7  m, şi cu o 
lăţime de 1 , 5  m.  În partea superioară a fost un humus negru, mai jos 
el e 40 cm ua lut amestecat cu nisip de culoare brună, la  fundul gropii 
erau cărbuni, cenuţă, oase de vite şi  fragmente de vase.  

În groapă au fost găsite următoarele fragmente de vase : 

J .  Fragment de vas mai mare , cu buza puţin răsfrîntă în afară, pe 
marginea căreia sînt crestături . Pe umărul puţin bombat se află un şir 
de alveole, făcute cu degetele, care merg de jur-împrej ur. Fundul vasului 
e plat şi puţin mai sus de marginea fundului se găseşte un decor făcut 
cu împunsături de degete (pl. XXIII , 4 ) .  

2 .  Jumătatea unui vas ,  făcut la roată din pastă bun ă,  cu fund pro
filat, pîntec bombat �i buza răsfrîntă puţin în afară . Suprafaţa vasului 
l ustruită, are culoare sură închisă. 

Au m ai fost găsite şi fragmente de vase făcute cu mîna din pastă 
poroasă, de culoare brună, cu buza răsfrîntă puţin în afară . La fundul 
gropii au fost găsite fragmente de vase de tip "Krausengefăss" .  

Acestea sînt făcute din pastă care conţine multe pietricele şi  au o 
culoare cenuşie-deschisă. Decorul se află numai pe umăr şi e format 
cl intr-o canelură trasă cu degetele , care merge de jur-împrej ur (pl . VI, 2, 
XXIII ,  1 ) .  Un alt fragment de margine arc ca decor, sub buză, linii 
paralele. Probabil că mai j os ,  pe umărul ce lipseşte, au fost şi linii 
ondulate (pl. XII, 6 ) .  
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În apropierea gropii a fost găsită, în �od întîmplător,  o ceaşcă fără 
toartă, cu pereţii oblici, făcută cu mîna. In jurul fundului e un decor 
făcut prin împunsături de degete. Fundul e perforat la mijloc. Înălţimea 
7 cm, diametru! buzei 1 3  cm , al fundului 8 cm (pl. IV, 1 5) .  



SĂPĂTURI DIN ANUL 1 9 5 6  

In apropierea podului d e  fier, terenul d e  p e  latura dreaptă a şoselei 
care duce spre Ozun s-a păstrat neatins pe o întindere de 400 m lun-
gime, pînă la gardul crescătoriei de porci a trustului alimentar (fig . 4, 4 ) �  
Această fişie are o lăţime de 10-50 m ; exploatarea nisipului s-a făcut 
mai intensiv la capătul nordic al terenului , care s-a păstrat mai neatins 
l îngă gard . Panta malului e abruptă. Acolo, unde gardul crescătoriei de-· 
porci atinge malul Oltului, face o cotitură . Intre mal şi albia rîului se  
întinde pînă la  podul de  fier o fîneaţă lată de 200-300 m. Dincolo de
curtea crescătoriei de porci terenul e complet distrus, fiind folosit în 
ultimii ani pentru fabricarea cărămizilor, iar pămîntul cu resturi arheo-

Fig. 4/4 

logice a fost scos pentru cărămizi . Urmele fabricării cărămizilor au fost 
observate şi pe terenul de lîngă gard, unde au fost găsite gropi şi locuri 
acoperite cu straturi de arsură ale cuptoarelor de ars cărămizi. 

Pe acest teren , păstrat relativ neatins, au fost făcute între 30 iulie-
1 0  august 1 956,  de către Muzeul din Sf. Gheorghe, cîteva sondaje. 
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Au fost executate 5 sondaje şi au fost dezvelite 5 suprafeţe (fig . 5) .  
Descrierea lucrărilor de săpături va fi  făcută după sondaje  şi  suprafeţe. 

SONDAJUL I 

Primul şanţ (S.  1 )  a fost executat lîngă gard, în  direcţia est-vest, 
secţ.ionînd terenul întreg care fusese cultivat cu cartofi .  Şanţul a fost 
lung de 34 de m, lat de 2 m şi adînc de 0 , 5-6 m. Sub un strat arat, gros 
de 30  cm, urma un strat brun-închis gros de 20-30 cm, sub care se 
găsea nisip galben şi apoi nisip de culoare cenuşie . La capătul estic al 
şanţului , sub stratul vegetal era un strat amestecat cu cioburi şi cu 
humus .  Acest strat a fost format din pămîntul scos ş i  aruncat pe malul 
şoselei cu ocazia construirii acesteia (fig. 5) . Stratul de cultură conţinea, 
în mod răzleţ, fragmente de  vase făcute cu mîna şi la roată . 

În şanţul I a fost găsit un singur vas întreg, la o adîncime de 24 cm, 
lîngă peretele sudic al şanţului, în faţa suprafeţei nr .  3 .  

Vasul e făcut cu  mîna, din pastă cu  multe pietricele, de culoare 
brun ă şi are buza răsfrîntă uşor în afară ; pe margine este decorat cu linii · 
crestate. Gîtul e înalt, pîntecul bombat, iar fundul plat. Pe umăr sînt 
patru butoni mici . Vasul are o înălţime de 1 2, 5  cm, diametrul buzei de 
'9,5 cm, iar al fundului de 9 cm (pl. I ,  1 5) .  

Tot în acest şanţ a fost găsit un fragment de vas făcut cu mîna, din 
pastă poroasă, de culoare brună .  Pe umăr e aplicat un brîu în formă de 
semilună, decorat cu crestături (pl . VI , 1 1 ) .  

SONDAJUL II 

Perpendicular pe şanţul 1 a fost executat în direcţia nord-sud un 
alt şanţ, lung de 1 2 m.  lat de 2 ri1 şi adînc de 0,6 m (S. II ) .  

Şanţul prezintă aceeaşi stratigrafie ca şi primul . 
La adîncimea de 40 cm a fost descoperit un cuţit de · fier cu spatele 

curb şi perforat la mîner pentru un nit care prindea plăcile mînerului ; 
lungimea 23  cm, lăţimea 2-2 ,5  cm (pl. X, 7). 

Ceramica a fost găsită numai în mod răzleţ ; merită să fie amintit 
fundul unui vas mare, de tip "Krausengefăss" , descoperit la o adîncime 
de 40 cm. 

În tot cursul săpăturii , numai in acest şanţ a fost descoperită, la  
adîncimea de 30 cm, o singură monedă. Moneda e de la împăratul An
tonius Pius ( 1 38-1 6 1  c .n . ) .  

A v .  IMP CAES T AEL HADR AN (TONINVS A VG PIVS PP) . Capul 
i aureat al împăratului, spre dreapta 

Rev. PIEPTAS (în excrga) TR. FOT. XIIII (COS) IIII .  Pietas în pi
cioare spre dreapta, ţinînd o ·  capră şi un coş cu fructe ; la picioare un 
altar . Pe suprafaţa monedei e o linie incizată ulterior, probabil ,  ca semn 
de probă. 
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Dcn ar de argint uzat. Diamctrul 1 , 6  cm, greutatea 2,0 5  gr (fig . 2, 1 ) .  
Coh.2 6 1 6  (anul 1 5 1  e .n . ) .  

SONDAJUL III  

Perpendicular pe şanţul 1 ,  în direcţia nord-sud ,  a fost executat un 
şanţ lung de 5 m, lat de 2 m şi adînc de 60 cm (S. I II ) .  Acest şanţ a legat 
şanţul 1 cu suprafaţa 4. Sub humusul vegetal se întindea un strat de 
.cultură gros de 25 cm, care conţinea cîteva cioburi răzleţe. 

SONDAJUL IV 

În direcţia nord-sud , paralel cu marginea carierei de ms1p, a fost 
executat un şanţ lung de 1 2  m, lat de 2 m şi adînc de 70 cm (S. IV) . În 
.el n-au fost găsite resturi de cultură . 

SONDAJUL V 

Paralel cu şanţul 4 în direcţia nord-sud, a fo�t executat un şanţ lung 
de 1 0  m, lat de 2 m şi adînc de 60  cm. Sub humusul vegetal, în stratul 
de cultură , gros de 30 cm, au fost găsite cîteva fragmente de vase atipice . 

SUPRAFAŢA I 

Dreptunghi de 4 m pe 4 m, orientat est-vest. Terenul a fost deran
jat de cărămidari, piese arheologice n-au fost găsite, cu excepţia unor 
-cioburi răzleţe. 

SUPRAFAŢA II 

Dreptunghi de 2 , 5  m pe 4 m, la capătul vestic al suprafeţei I. In 
·stratul de cultură deranjat au fost găslite cîteva cioburi atipice. 

SUPRAFAŢA III 

Dreptunghi orientat nord-sud, de 6 m lungime şi 5 m lăţime, situat 
în apropierea gardului, perpendicular pe şanţul 1 .  Sub humusul gros 
de 30 cm a fost descoperit un complex de locuinţă, format dintr-un strat 
de chirpici amestecat cu fragmente de vase şi cu oase de animale 
(fig. 4, 3) .  

3 - ALUTA I 
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Complexul de locuinţă avea o formă dreptunghiulară, cu dimensiu
nile de 3x2 ,5  m, cu axa principală est-vest. Dimensiunile au fost delimi
tate de găuri de pari , descoperite în pămînt. 

Fig. 4/3 

Pe latura de vest a locuinţei s-au găsit patru (1-4), la nord una (5) 
şi la est două găuri de pari (6-7) .  

Dimensiunile găurilor d e  pari : 

1 .  Diametru! 8 cm, adîncimea 1 7  cm, forma rotundă 

2.  Diametru! 13 cm, adîncimea 9 cm, forma rotundă 

3. Diametru! 7 cm, adîncimea 16 cm, forma rotundă 

4.  Diametru! 1 7  cm, adîncimea 8 cm, forma rotundă 

5. Diametru! 22 cm, adîncimea 1 0  cm, forma rotundă 

6. Diametru! ,26 cm, adîncimea 7 cm, forma rotundă 

7. Diametru! 16 cm, adîncimea 1 1  , cm, forma triunghiulară . 

Parii erau înfipţi drept în pămînt, cu excepţia celui de al 7-lea, c are 
a fost bătut oblic. Capetele parilor au fost ascuţite .  

Intrarea în locuinţă a fost probabil pe latura vestică, spre rîu, între 
parii nr. 3-4, iar pe latura nordică a fost făcută streaşina, cum arată 
urmele parilor nr. 4-5 (fig. 9). 

Vatra dreptunghiulară, cu dimensiunile de 50x70 cm a fost aşezată 
lîngă peretele sudic al locuinţei şi prezenta un strat compact de lutuială 
arsă. 

Podeaua era de pămînt bătut, amestecat cu pietre mici de rîu ; pe ea 
s-au găsit resturile de cultură materială . 
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Inventarul locuinţei consta din fragmente de ceramică, unelte de 
uz casnic şi oase de animale . 

Ceramica se poate împărţi în următoarele grupe : 1 .  vase făcute cu 
mîna, din pastă poroasă ; 2 .  vase de tehnică superioară , cenuşii-negre ; 
3 .  vase din pastă zgrunţuroasă. 
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Afară de cele descrise la şanţul 1 ,  mai fac parte din această groapă 
următoarele fragmente de vase : 

1 .  Fragmentul unei ceşti , făcută din pastă grosolană, decorată în 
jurul fundului cu împunsături de degete (pl. XVI , 1 ) .  

2.  Fragment din fundul profilat al unei ceşti, făcută din pastă gro
solană de culoare cărămizie (pl. XVII ,  8) .  

3 .  Funduri drepte de la  diferite vase cu pereţii groşi , făcute din 
pastă grosolană, arsă mediocru (pl. XIII,  1 5) . Un fragment de vas de 
aceeaşi factură are fundul cu soclu. 

4. Fragment de vas cu buza uşor răsfrîntă în afară, decorat sub gît 
cu un brîu crestat în formă de semilună (pl. XVI, 3) .  
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5 . Fragment de vas cu buza dreaptă (pl. XIII ,  3). 

6. Fragment de vas cu buza uşor răsfrîntă în afară şi  crestată (pl. 
XVI ,  2) .  

7 .  Fragment de vas cu buza răsfrîntă în afară şi decorată cu crestă...: 
turi (pl .  XVI, 4) .  

8 .  Fragment de vas cu buza răsfrîntă în afară şi  lobată (pl. XXIV, 3) . 

9 . Diferite fragmente de vase,  cu buze drepte sau răsfrînte puţin în 
afară (pl. XXIV, 6 ) .  

GRUPA II 

1 .  Fragment de vas cu buza îngroşată ; pe gît  două dungi în relief, 
în benzile formate de acestea, cîte o linie în val, lustruită. 

�· Fragment de vas cu buza răsfrîntă orizontal în afară. Pe gît, 
două dungi paralele, între care e un decor în plasă, lustruit (pl. XVI ,  7) .  

3 .  Fragment de strachină cu buza îngroşată ; umărul profilat în 
unghi . 

4 .  Fragmen t d� :;.} .:::ior , cu toartă, lucrat din pastă de culoare neagră . 

5. Fragme:'1·., de strachină cu buze: îngroşată, făcut din pastă de cu
loare neagră. 

6. Fragment din marginea uşor răsfrîntă în afară a unei străchini de 
culoare cărămizie (pl . XIII ,  14 ) .  

7 .  Fragmente de vase decorate cu caneluri izolate .  

Afară de aceste fragmente de vase au fost găsite , pe podeaua locuin
ţei şi patru fragmente de tip "Krausengefăss" . Acestea sînt următoarele : 

a) Fragment de buză, răsfrîntă înăuntru orizontal, făcut din pastă 
destul de bună,  de culoare brună şi decorat pe buză cu un decor format 
din linii în val. Sub gît e o canelură (pl. VI ,  1 3 ,  XVI, 5) .  

b) Fragment de buză , răsfrîntă înăuntru orizontal, fără decor. (pl. 
XVI ,  6). 

d) Un fragment decQrat cu linii în val şi cu linii paralele. (pl . 
XVI,  8) .  

d) Un fragment din umărul unui vas , ;Krausengefăss" ,  decorat cu 
linii în val, cu linii paralele incizate şi cu şiruri verticale de crestături 
(pl. XVII, 6). 

Dintre unelte de lucru au fost găsite j umătatea unei rîşniţe rotative, 
lucrată din rocă vulcanică , o bucată de piatră de măcinat şi o piatră de 
pisat (pl . X, 23-2 5) .  
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GRUPA III 

Din această grupă fac parte fragmentele unui borcan lucrat din pastă 
zgrunţuroasă şi decorat pe umăr cu linii incizate . 

SUPRAFAŢA IV 

Dreptunghi orientat est-vest, de 8 m lungime şi 4 m lăţime, 
situat la marginea vestică a platoului , pcrpen dietHar pc şanţul 3 . 

Fig. 6/1 

Fig. 6/3 Fig. 6/2 

Sub humusul gros de 30 cm au fost descoperite resturile unui com
plex de locuinţă şi un atelier de olărie cu un cuptor de ars oale 
(fig.  6, 1-3) .  

Locuinţa avea forma dreptunghiulară ; întinderea ci a fost delimi
tată de urme de pari . Dimensiunile : 3 ,75x3 ,75  m (fig . 1 0 ,  1 1 ) .  
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Dimensiunile găurilor ele  pari : 

Nr . 1 diametru! 1 0  cm, adîncimea 1 4  cm, forma rotundă. 

Nr. 2 diametru! 15 cm, adîncimea 12 cm,  forma rotundă. 

Nr. 3, diametru! 15 cm, adîncimea 1 3  cm, forma rotundă. 

Nr. 4 ,  diametru! 1 0  cm, adîncimea 1 2 , 5  cm, forma rotundă . 

1 

Nr. 5 ,  diametru! 5 cm, adîncimea 1 6  cm, forma triunghiulară. 

Nr. 6, diametru! 8 cm, adîncinJ.ca 8 cm, forma rotundă. 

Nr.  7 ,  diametru! 7 cm, adîncimea 10  cm, forma rotundă. 



Vîrfurile parilor au fost ascuţite. 
Intrarea în locuinţă a fost probabil pe latura sudică, între parii 

nr . 6-7. 
Vatra ovală a fost aşezată lîngă peretele estic al locuinţei şi se 

prezenta sub forma unui strat de lut bătut, cu diametrul de 50 cm. 
În colţul nord-vestic al locuinţei, depăşind limita ei ,  exista un strat 

compact de lut ars , lung de ,2 m, lat de 7 5  cm şi gros de 1 0  cm. La 
capătul- ves)tk al stratului de lut ars au fost găsite multe fragmente 
rle vase. 

Pe podea au fost găsite multe fragmente de vase, lucrate cu mîna 
şi la roată. Podeaua a fost făcută din pietre mici de rîu, formînd un strat 
de prundiş, aşezat în pămîntul adîncit la 25 cm. 

Inventarul locuinţei era format din fragmente de vase, o piatră 
de măcinat, o ,piatră de şlefuit ,  un cuţit de fier şi o bară de fier cu 
secţiune dreptunghiulară. 

Ceramica se împarte în următoarele grupe : 

1 .  Vase făcute cu mîna. 

2 .  Vase cenuşii de tehnică superioară , lucrate la roată. 

3.  Vase lucrate la roată din pastă zgrunţuroasă. 

1 .  VASE FĂCUTE CU MÎNA 

Din această grupă s-au păstrat fragmente de vase făcute cu mîna, 
din pastă grosolană de culoare brună, cu buza răsfrîntă uşor în afară, 
cu corpul zvelt şi cu fund plat. La unele, buza e crestată şi umărul deco
rat cu linii incizate în formă de semicerc, legate între ele ; în jurul 
fundului sînt urme de degete împunse (pl . XIII,  1 ) .  

Sînt ş i  fragmente de  vase a căror buză e dreaptă şi pe  care lipseşte 
decorul incizat pe umăr şi liniile crestate de pe buză (pl. XIII , 1 1). Trei 
fragmente de margine dreaptă sînt decorate cu un brîu alveolar (pl. 
XVII , 2-4) .  

2 .  V ASE CENUŞII DE TEHNICĂ SUPERIOARĂ 

Fragmentele de vase de tehnică superioară sînt borcane şi străchini. 
Unele au marginea îngroşată (pl. XIII,  1 2) sau răsfrîntă în afară, ori
zontal (pl. ;x:x, 4) fiind decorate, în parte , pe umăr cu o linie în val, 
lustruită . 

Dintre fragmentele de străchini, un fragment de margine e decorat 
cU: o linie în val , lustruită (pl. XIV, 4) .  Un fragment de vas are luciu 
brun şi e decorat tot cu o linie în val, lustruită şi cu o dungă în relief 
(pl. XVII, 1 ) .  
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Un fund de vas proflilat, de culoare cărămizie (pl. XIII ,  7)  şi () 
toartă plină, cu secţiune triunghiulară (pl. XVIII,  9) .  

•3 . V ASE F ACUTE DIN PASTA ZGRUNŢUROASĂ 

Acestei categorii îi aparţin un vas-borcan şi un fragment de
strachină .  

Borcanul are un pîntec bombat ş i  este decorat c u  linii incizate, care 
merg de jur împrejur ; fundul este plat , partea superio ară lipseşte . 

Fragmentul de strachină are marginea dreaptă îngroşată şi profil 
unghiular (pl. XIII, 9) .  

Trei fragmente de vase de tip "Krausengefăss " ,  dintre care unul e 
din margine, iar celelalte din partea de mijloc a vasului ; sînt toate de
corate cu linii în .val ; după pastă , fac parte tot din această categorie 
(pl. XX, 1-3) . 

Uneltele de lucru descoperite în locuinţă sînt : 

1 .  O bucată de piatră de măcinat, cu o parte rotunj ită şi alta plată. 

2. O piatră de şlefuit cu secţiune dreptunghiulară la capăt şi pre
zentînd mai multe şanţuri . 

3 .  Un cuţit de fier avînd lama cu spatele curb, păstrată numai pe 
jumătate (pl. XIX, 8) .  

4 .  O bară de fier cu o lungime de 13 cm, groasă de 0 ,4 cm şi ca
petele ascuţite ; destinaţia ei e necunoscută (pl. XIX, 7) . 

5. O bară de fier, lungă de 9 , 5  cm, groasă de 0, 5-1 cm ; destinaţia 
n ecunoscută (pl. XIX, 6) .  

La desfacerea podelei s-a văzut că locuinţa a fost construită \pe 
resturile unui cuptor de ars oale (cuptorul II ) , care a servit la rîndul lui 
drept groapa .olarului altui cuptor, săpat în pămînt în partea estică a 
locuinţei (cuptorul I ) . 

CUPTORUL I 

Cuptorul a fost săpat în pămînt şi a avut o formă aproape rotundă� 
cu axa mai lungă spre nord-vest. In secţiune era de formă ovală, îngus
tîndu-se în partea lui superioară. Era prevăzut cu două focare, despărţite· 
între ele printr-un perete de lut fin ,  ars la roşu-violet . Din acest lut 
era făcută şi placa perforată, care a servit drept suport pentru vase� 
Interiorul cuptorului a fost lutuit tot cu lut fin . La 8 , 5 cm sub placă, 
în peretele de nord al cuptorului se găsea gaura, cu diametrul de 10  cm, 
care a servit pentru ieşirea fumului. Intre placă şi fundul focarelor, dis
tanţa era de 30 cm ; înălţimea cuptorului era de cea. 1 m. Partea supe-
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rioară a cuptorului lipsea ,  fiind atinsă de fierul plugului .  Peretele sudic: 
s-a păstrat la o înălţime de 40  cm (fig.  1 2) .  

Pe placa perforată a cuptorului au fost găsite vase "în situ" si  
fragmente de vase (fig . 6 ,  5). 

Fig. 6/5 Fig. 6/6 

Pe placa cuptorului au fost găsite următoarele vase, mni mult sau 
mai" puţin întregi : 

a) Strachină făcută la roată din pastă fină cenuşie, cu marginea răs
frîntă în afară, cu profil unghiular şi cu fund profilat. înălţimea 15 cm, 
diametrul buzei 26 cm, al fundului 7 , 5  cm (pl. II, 1 3) .  

b )  Borcan făcut l a  roată din pastă . zgrunţuroasă, de culoare sură
neagră, cu buza îngroşată,  corpul bombat şi fund . profilat . Marginea e 
scobită în interior ; pe umăr e o linie incizată, care merge de jur-împrejur. 
Inălţimea 1 9  cm, diametrul buzei 1 3  cm (pl. II , 5) . 

c) Borcan făcut la roată din pastă zgrunţuroasă,  de culorae brună, 
cu buza îngroşată, pîntecul bombat şi fundul profilat, plin ; s-a păstrat 
fragmentar. Asemănător cu cel descris mai sus , pe jumătate ars. 

d) B orcan asemănător cu cel descris mai sus,  de asemenea frag
mentar. 

e) Borcan mare, făcut la roată din pastă zgrunţuroasă, de culoare 
brun-cenuşie, cu marginea răsfrîntă în afară , pîntecul bombat ; pe umăr 
e decorat cu trei linii incizate . 

Fragmentele de vase găsite pe placa cuptorului se pot împărţi în ur
mătoarele grupe : 

1 .  Vase făcute cu mîna din pastă grosolană. 

2 .  Vase făcute din pastă fină , cenuşie, lucrate într-o tehnică supe
rioară. 

3. Vase făcute din pastă zgrunţuroasă. 
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1 .  VASE FĂCUTE CU MÎNA, DIN PASTA GROSOLANA 

1 . Fragment de vas cu buza crcstată şi răsfrîntă în afară ; sub 
margine, decorat cu linii incizate (pl. XVIII ,  1 ) .  

2 .  Fragment de vas cu  marginea răsfrîntă în afară, fără decor (pl .  
XXIV, 7) .  

3 .  Fragment de margine al  unui borcan , decorat cu crestături (pl. 
XVI I I ,  2 ) .  

4 .  Partea de jos  a unui vas  cu fund plat (pl . XXI I ,  1 ) .  

5. Partea de jos  a unui vas  cu fond plat, decorat în jurul fundului 
cu împunsături de degete (pl . XVIII ,  4) .  

6 .  Partea de j os a unui vas mare, cu fund plat ; în  j urul fundului 
impunsături de degete (pl. XVIII ,  7) .  

2 .  VASE FĂCUTE DIN PASTA FINA CENUŞIE, 
LUCRATE ÎNTR-O TEHNICA SUPERIOARA 

Acestea sînt de următoarele tipuri : 

a) Oale mai mari cu marginea răsfrîntă î n  afară orizontal, cu sau 
fără decor în val lustruit .  

b) Borcane cu buza în groşată, decorate sub margine, cu brîu în relief 
si cu decor în val lustruit. 

c) Străchini cu buza răsfrîntă în afară , cu buza dreaptă sau îngro
·�ată .  

TIPUL A 

1. Fragment de margine al unui vas de culoare brun-deschisă deco
rat cu două dungi în relief, între care este un decor în linie, în val 
lustruit (pl . VI, 4) .  

2 .  Fragment de vas , de culoare cenuşie, cu margine îngroşată , decorat 
cu două dungi în relief, între care o linie în val groasă lustruită 
(pl. XVIII ,  5 ) .  

3 .  Fragment de vas de culoare cenuşie, cu marginea răsfrîntă în 
afară , decorat cu linie în val lustruită. 

4.  Fragment de vas cu marginea răsfrîni.ă în afară, cu două dungi 
în relief, între care se găseşte o linie în val lustruită (pl. XVIII ,  8 ) .  

5 .  Fragment de vas cu marginea răsfrîntă în afară orizontal ; pe gît 
o dungă în relief (pl . XXII ,  8 ) .  

6 .  Fragment d e  vas c u  marginea răsfrîntă î n  afară orizontal ; luciu 
negru (pl. XXII,  2 ) .  
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TIPUL B 
1 .  Fragment de vas cu marginea îngroşată ; pe umăr o bandă e lă

sată mată şi decorată cu o linie în val lustruită (pl. VI , 9) .  

2 .  Fragment de  vas  cu marginea îngroşată , decorat cu o dungă în 
relief şi cu o linie în val lustruită (pl. VI, 5 ) .  

3 .  Fragment de vas  asemănător c u  cel descris mai sus  ; ars secundar 
(pl. XXI, 2). 

4. Fragment de margine cu decor în plasă lustruit (pl . XVIII ,  3) . 

5 .  Fragment de margine al unui vas decorat cu două dungi în relief 
şi linii lustruite (pl. VI, 1 7) .  

TIPUL C 
1 .  Fragment de strachină făcută din pastă fină de culoare sură 

deschisă, cu marginea îngroşată şi răsfrîntă în afară şi cu fund pl at 
(pl .  XXII,  5) .  

2 .  Fragment de strachină cu marginea răsfrîntă în  afară (pl . XXI I ,  3) .  

3 .  Fragment de strachină cu marginea răsfrîntă în afară, din pastă 
de  culoare brună,  decorat cu două linii paralele incizate . 

4 .  Fragment de strachină cu marginea îngroşată ; dungă în relief, 
luciu negru (pl . XXII, 1 3) .  

5 .  Fragment d e  strachină c u  marginea îngroşată ; dungă î n  relief, 
profil unghiular (pl. XXII ,  1 5) .  

6 .  Fragment de strachină cu marginea îngroşată ş i  cu dungă în relief 
(pl. XXII,  6) .  

7 .  Fragment de strachină de culoare brună cu marginea îngroşată şi 
profil unghiular (pl . XXII, 14) .  

8 .  Fragment de strachină cu marginea puţin îngroşată, decorat cu o 
dungă în relief ş i  cu linii incizate (pl . XXII ,  4) .  

9. Fragment de vas cu marginea îngroşată, decorat cu linii incizate 
(pl . XXII,  7) .  

Tot î n  cuptorul I au fost găsite vase făcute din pastă fină,  decorate 
cu benzi lustruite orizontal sau vertical (pl. XXI, 3), lăsînd între ele cîte 
o bandă nelustruită . 

Pe un fragment de vas de culoare brună, sub decorul în  linii în val 
lustruite se aflau şi benzi lustruite orizontal (pl . XXI, . 1 ) .  

Cîteva fragmente de margini de căni arată că şi  acest tip de  vas 
e reprezentat în materialul cuptorului respectiv. Unul e cu marginea tref
lată, iar celălalt de culoare neagră cu marginea rotundă răsfrîntă orizon
tal în afară (pl. XXII ,  1 2) .  
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3 .  VASE FĂCUTE DIN PASTA ZGRUNŢUROASĂ 

1 .  Fragment cu marginea răsfrîntă în afară , decorat cu caneluri 
(pl . VI , 7 ) .  

2 .  Fragment • de culoare cenuşie închisă, cu m arginea răsfrîntă î n  
afară şi  decorat cu caneluri (pl. XXII,  9 ) .  

a .  Fragment cu marginea răsfrîntă în  afară , decorat cu caneluri (pl. 
XXI I ,  1 0 ) .  

4 .  Fragment de strachină de culoare închisă c u  marginea dreaptă , 
profil unghiular (pl. XIII , 1 0) .  

5 .  Fragment d e  strachină d e  culoare cărămizie,  c u  peretele gros d e  
1 cm, imitînd forma străchinilor cenuşii d e  tehnică superioară (pl. XII ,  1 1 ) .  

Tot în  această categorie s e  încadrează trei fragmente de  vase de tip 
"Krausengefăss" ,  decorate cu linii în val. 

CUPTORUL II 

Sub podeaua locuinţici nr. 2 a fost descoperit şi un al doilea cuptor 
ele ars oale, distrus, de formă ovală, aşezat cu axul lung pe direcţia 
est-ves t .  Dimensiunile : lungimea 140 cm, lăţimea  1 0 5  cm.  Fundul cupto
rului era la 1 , 3 5  m de suprafaţa actuală a terenului . La adîncimea de 
O .7 4 m s-a putut observa, în  peretele sudic al cuptorului ,  resturile 
plăcii pe care au fost aşezate vasele . La capătul vestic a fost aşezată o 
l espede mare de piatră (fig . 1 2) .  

De  asemenea, s -a  putut constata că  acest cuptor răvăşit a servit 
drept "groapă" pentru cuptorul I .  În molozul cuptorului au fost găsite 
fragmente de vase de diferite tipuri. 

Materialul ceramic descoperit în interiorul cuptorului se poate îm
părţii în următoarele grupe : 

1 .  Vase făcute cu mîna, din pastă. grosolană. 

2. Vase făcute la roată din pastă fină, de culoare cenuşie şi  brună.  

3 .  Vase făcute la roată din pastă zgrunţuroasă .  

1 .  VASE FĂCUTE CU MÎNA DIN PASTA GROSOLANA 

1 .  Partea de sus a unui vas cu marginea răsfrîntă în afară şi decorat 
pe buză, cu împunsături de degete (pl. VII ,  3) .  

2 .  Fragment de vas din pastă de culoare neagră cu marginea răs
frîntă în afară şi cu buza crestată ; pe umăr decor de linii incizate (pl. 
VII ,  2). 
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3 .  Fragment de vas cu marginea răsfrîntă in afară ; pe pîntecul 
bombat decor de linii incizate (pl. VII ,  1 ) .  

4 .  Fragment de  vas lucrat în mod grosolan , cu marginea răsfrîntă 
în afară, buza crestată şi decorat cu un brîu alveolar sub margine , (pl. 
XIX, 3) . ' 

5 .  Fragment de vas decorat cu brîu alvcolar . 

6 .  Ceaşcă fără toartă, făcută din pastă grosolană de culoare neagră ; 
înălţimea 6 cm, diametrul gurii 1 2, 5  cm, al fundului 9 cm (pl. IV, 1 4) . 

7. Fundul unei ceşti decorate jur împrejur cu împunsături de degete 
(pl. XII ,  2) .  

2 .  VASE ' FACUTE LA ROATA DIN PASTA FINĂ, 
DE CULOARE CENUŞIE 

1 .  Fragment de strachină cu marginea îngroşată şi profil unghiular 
(pl. VII,  4) .  

2 .  Fragment de strachină asemănătoare (pl. XXII ,  1 6) . 

3. Fragment de strachină cu marginea îngroş ată ; pe umăr dungă în 
relief ; profil unghiular (pl. XXII, 20) . 

4 .  Fragment de strachină cu marginea îngroşată şi profil unghiular 
(pl. XXII ,  1 7) .  

5. Fragment d e  strachină c u  marginea uşor răsfrîntă în afară ; dungă 
în relief şi profil unghiular. 

6 .  Fragment de strachină cu marginea îngroşată ; profil unghiular 
(pl. XIII ,  1 3) .  

7 .  Fragment de strachină cu  marginea îngroşată (pl. XIII ,  6) .  

8 .  Fragment de margine al unui pahar cu m arginea dreaptă şi cu 
o dungă în relief (pl . XIX, 5) .  

9 .  Fragment de vas cu marginea răsfrîntă în afară orizontal, de
corat cu o linie incizată şi cu val lustruit (pl . XIX, 1 ) .  

1 0 . Fragment d e  vas d e  culoare neagră , decorat între două dungi 
cu un val lustruit (pl. XIV, 5) .  

1 1 . Fragment de vas de culoare neagră cu marginea răsfrîntă în afară 
orizontal (pl. XXII,  1 9) .  

1 2 .  Fragment de vas cu marginea răsfrîntă în afară, decorat pe umăr 
cu o linie incizată (pl. XXII,  18 ) .  
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1 3. Fragment de vas de culoare roşie cu decor alveolar, imitînă 
tehnica şlefuirii sticlei (pl . XVIII ,  6 ) .  

14 .  Fragment de toartă de culoare neagră dintr-un vas cu trei torti 
(pl. XXI, 4 ) .  

, . 

1 5 . Fragment de toartă al unui ulcior de culoare neagră (pl. XXI , 7) . .  

1 6 .  Partea de sus a unui ulcior prevăzut cu toartă din bandă lată . 
şi cu gura trcflată (pl. I ,  6 ) .  

3 .  VASE FĂCUTE LA ROATĂ DIN PASTĂ ZGRUNŢUROASĂ 

1 .  Fragment de vas cu marginea răsfrîntă în afară,  decorat pe umăr · 
cu două linii incizate (pl . XXI , 6 ) .  

2 .  Fragment de vas cu marginea răsfrîntă în afară, decorat cu 
caneluri (pl. VII ,  5) . 

3 .  Fragment de vas prevăzut cu o ureche ridicată deasupra margi
nei vasului (pl. XXI, 5) .  

4 .  Fund de vas tăiat, de culoare cenuşie ; pe fund c incizat adînc un 
cerc (pl. XXII ,  22) .  

5 .  Fragment de vas decorat c u  linii în val ş i  c u  linii orizontale inci- · 
zate (pl . XIX, 2) .  

6 .  Fragment de vas de culoare cenuşie închisă, cu buza îngroşată, 
pc umăr cu dungi în relief (pl. XXII,  2 1 ) .  

7. Fragment de  margine a l  unui vas de  tip "Krausengefăss, decorat 
cu o linie în val (pl . XIX, 4) . 

La o adîncime de 40 de cm a fost descoperită o bucată de os, ascu
ţit Ia un capăt, care a servit drept lustruitor de vas ; osul este plat şi 
are la mijloc pe amîndouă feţele cîte o linie incizată. Are o lungime de 
7 cm şi e gros de 0 ,4  cm (pl. X,  1 2 ) .  

SUPRAFAŢA V 

Dreptunghi de 3 m pe 7 m, orientat est-vest,  situat la 3 m de mar
ginea nisipăriei . 

Sub humusul vegetal , la o adîncime de 25 cm a fost descoperit un 
mormînt de inhumaţie (m 1 ,  fig .  5 ) .  Scheletul mortului era foarte răvăşit ; 
s-au găsit numai cîteva bucăţi din oasele lungi, o bucată din bazin, cîteva 
oase din vertebre şi din craniu. Mortul fusese aşezat pe spate, orientat 
est-vest şi în jurul lui se găseau numeroase fragmente de vase făcute 
cu mîna şi la roată . Lîngă bazin, între fragmente de vase ,  au fost desco
perite următoarele obiecte : jumătatea unei mărgele de lut şi un ac de 
bronz încovoiat (pl . X, 14 , 1 ) .  
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Fragment:le de va�e găs
_
ite în 

�
mormînt �înt următ?arele : 1 .  Frag

ment de vas facut cu mma, dm pasta grosolana, cu margmea răsfrîntă în 
afară (pl .  XIII ,  2) ; 2 .  Un fragment de vas asemănător (pl . XXIV,. 4) . 
3 .  Fragment de vas făcut cu mîna cu marginea răsfrîntă în afară sub 
care e aplicat un brîu alveolar (pl . XVII ,  7) ; 4. Borcan făcut la roată din 
pastă fină cenuşie, cu marginea răsfrîntă în afară şi pîntecul bombat 
(pl. XXIV, 5) ; 5 .  Fragment de strachină făcută la roată, cu marginea în
groşată şi cu profil unghiular (pl. VI, 1 6) ; 6. Fragment de borcan de 
culoare sură închisă cu buza îngroşată şi cu profil unghiular (pl. XIII ,  
1 6 )  ; 7 .  Fragment de strachină lucrată la roată din pastă zgrunţuroasă, cu 
marginea răsfrîntă în afară şi cu profil unghiular (pl. VI , 1 2 ; XIV, 3) ; 
8 .  Fragment de borcan făcut la roată, din pastă zgrunţuroasă, cu margi
nea răsfrîntă în afară ; decorat pe umăr cu linii incizate (pl. XVII,  5) ; 
9 .  Fragment de vas de culoare neagră, decorat cu linii î n  val şi linii 
paralele (pl. XIV, 6)  ; 1 0 .  Fragment de margine al unui vas făcut din 
pastă zgrunţuroasă de tip , ,Krausengefăss" ,  decorat pe umăr cu linii 
in val şi paralele (pl . XX, 5) ; 1 1 .  Fragment de margin e al unui vas de 
tip , .Krausengefăss" ,  făcut din pastă zgrunţuroasă, de culoare neagră, 
decorat pe umăr cu caneluri (pl . VI , 15 ; XIII,  8 ) .  

Cu prilejul adîncirii casetei s -a  descoperit la adîncimea de 50-70 cm 
un mormînt de incineraţic.  Groapa mormîntului a fost d e  formă ovală, 
lungă de 1 . 5 m şi lată de 0 , 75  m, orientată est-vest. Fundul gropii a fost 
netezit şi ars (fig . 1 3) .  

În mormînt s-au găsit fragmente d e  vase, cărbune ş i oase calcinate . 
Oasele calcinate erau aşezate într-un vas, lîngă care se  mai afla un 

prîsnel de lut, o mărgea de st iclă verzuie şi un ac de os ascuţit la amîn
două capete (pl .  X ,  1 3 , 1 5 ,  1 0 ) .  Toate acestea au fost acoperite cu frag
mente de vase de culoare roşie şi cu un fragment de buză de ·culoare 
cenuşie. 

Vasul în care erau aşezate oasele şi cărbunii e o oală făcută cu 
mîna din pastă grosolană de culoare brună, cu marginea uşor răsfrîntă 
în afară , cu pîntec bombat şi cu fund plat. Din cauza lipsei unei părţi 
între pîn tec şi fund, înălţimea nu s-a putut măsura. Aproximativ aceasta 
este ele cea 25-30 cm. Diametru! gurii e de 14 cm, iar al fundului 9 cm. 
Peretele are o grosime de 1 cm. În jurul fundului sînt împunsături cu 
degetele (pl. VI, 1 0  ; XV, 2 ) .  

Fragmentele de v2se de culoare roşie sînt două bucăţi din pîntecul 
şi, respectiv o bucată din banda lată ale unui ulcior (pl. XXIII ,  6 ) .  Ulcio
rul a fost făcut la roată din pastă fină, de culoare cenuşie deschisă, la 
f'-Uprafaţă fiind acoperit cu o vopsea roşie. 

Fragmentul de buză aparţine unui borcan cu dimensiuni mai mari 
făcut la  roată din pastă fină cenuşie, cu marginea îngroşată. Pe umăr 
este o linie incizată care merge jur-împrejur, sub care se află un decor 
in plasă lustruit (pl. VI , 1 4  ; XIV, 2 ) .  

Mortul a fost ars în groapă şi  după ardere osemintele au fost adunate 
:;.i depozitate în oală. Cu această ocazie pe interiorul m arginii şi la fundul 
vasului s-a dcpozitat un strat de funin_si.ne. 
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II. RECI - TELEK 

La est de Sf. Gheorghe, la o distanţă de 1 0 km, în valea Rîului Negru, 
pe malul drept al acestuia, se află comuna Reci . Terenul unde e situată 
comuna face parte din bazinul fertil al judeţului Covasna, numit Cîmpu 
' F'rumos. Pe malul stîng al rîului e vestitul Mestecăniş, prin care trece 
un val de pămînt numit "Homarka", a cărui origine încă nu e clarificată. 

La capătul comunei, în direcţia estică, e un platou ridicat, denumit 
"Telek" 33) şi la poalele căruia curge Rîul Negru. In această parte în: 
prezent rîul face o cotitură, lăsînd liberă o fîşie lată de 300 m, între 
poalele platoului şi· albia lui (fig. 4, 1) .  La început rîul curgea la picioa
rele platoului, însă cu timpul acesta şi-a schimbat albia. Terenul e plat, 
ridicîndu-se spre nord-vest şi arat, formînd posesiunea mai multor ţărani. 
Laturile de pămînt ale ţăranilor sînt aşezate în direcţia nord-vest, sud
est. In cursul aratului, plugul a scos la suprafaţă multe fragmente de 
vase din diferite epoci. 

In urma acestor descoperiri, direcţiunea Muzeului din Sf. Gheorghe 
a întreprins între anii 1957-',1959 unele cercetări , în urma cărora au fost 
descoperite - pe lîngă alte culturi mai vechi - şi resturi de cultură de 
tip Sîntana de Mureş. 

In cele ce urmează descriem numai resturile de cultură din secolele 
III-IV e.n. descoperite în ! cursul săpăturilor executate între anii 
1 957-1 959. 



CAMPANIA DE SĂPĂTURI DIN ANUL 1957  

Săpătura a fost începută p e  ogorul lui Barabas Anton, care s e  afla 
aproximativ la mijlocul platoului. Acest ogor - o fîşie lată de 12 m -
se întinde pînă la drumul care duce pe creasta platoului pe sub cimitirul 
satului, din comună. Pe acest teren au fost executate 7 şanţuri . 

Primul şanţ, lung de 1 0  m,  lat de 2 m şi adînc de 1 m, a fost tras 
pe panta platoului, unde acesta se înclină uşor spre rîu. Sub solul arat, 
gros de 30 cm a fost un strat de cultură de culoare brun-neagră, gros de 
30-50 cm. În şanţ au fost descoperite la o adîncime de 40 cm resturile 
u�� locuinţe de formă circulară, cu dimensiunile C2, 5x2 m, orientată 
nord-vest-sud-est (L. 1) .  Urme de pari n-au fost descoperite, însă bucăţile 
de chirpici cu amprente de nuiele arată că pereţii au fost împletiţi cu 
nuiele şi pe urmă acoperiţi cu lut. Locuinţa a fost incendiată (fig . 14) .  

In interiorul locuinţei au fost descoperite multe fragmente de vase 
şi alte obiecte. Ceramica găsită aici se împarte în două grupe : 1 .  vase 
făcute cu mîna din pastă poroasă ; 2.  vase cenuşii de tehnică superioară ; 
vase cenuşii lucrate la roată, din pastă zgrunţuroasă. 

1. V ASE F ACUTE CU MÎNA 

Din această grupă fac parte fragmente de vase lucrate din pastă gro
solană cu multe pietricele de culoare brună. Marginea lor e răsfrîntă uşor 
sau mai mult în afară. Unele au umărul accentuat şi fundul plat (pl. VII, 
8 ,  1 2) . Fragmentul unui vas făcut din pastă mai bună şi arsă la roşu are 
buza ascuţită şi e decorat cu linii paralele în zig-zag. 

Tot în această grupă apar şi ceşti şi c\}ipe fără toartă, cu pereţii 
ob1ici şi cu fund plat. Una e decorată în jurul fundului cu urme de 
degete şi are o înălţime de 7 cm (pl. IV, 1 3) .  · O altă ceaşcă �re · marginea 
uşor răsfrîntă înăuntru şi e fără urme de degete. Are o înălţ1me de 7 cm 
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(pl. IV, 1 0) ,  O cupă cu buza dreaptă, cu pereţi arcuiţi şi cu fund plat 
c:: făcută din o pastă mai bună. E înaltă de 7 cm (pl. IV, 1 2) .  

Fig. 4 / 1  

2 .  VASE CENUŞII DE TEHNICĂ SUPERIOARĂ 

Din această grupă 
·fac parte mai multe străchini .  Un fragment de 

strachină de culoare sură . închisă, cu marginea răsfrîntă în  afară ; sub 
margine şi pe umăr c decorat cu linii incizate . În jurul gîtului se află 
o linie în val lustrui tă . Profilul este unghiular (pl . VI I ,  1 3) .  

Un alt fragment de strachină cu marginea îngroşată şi  uşor răsfrîntă 
în afară are pe gîtul înnlt un decor ln plasă lustruit (pl. VII,  1 7 ) .  

Unele fragmente de străchini cu marginea r.:ăsfrîntă în afară şi  
cu profil unghiular sint prevăzute cu luciu negru (pl .  VII ,  14 ) .  

După fragmentele de funduri prezentate , străchinile au avut un fund 
profilat . 

Afară de străchini ,  o toartă din banda plină, adîncită la mijloc, erau 
şi ulcioare. 

· 

Tot din această grup� mai fac parte şi fragmente de vase făcute la 
roată din pastă bună ,  cu mâ:rginea răsfrîntă în  afară, decorate pe umăr 
cu o singură linie în val, adînc incizată (pl . VII ,  1 0 )  . 
.1 

� ' . . 

3 .  VASE CENUŞII DIN PASTĂ ZGRUNŢUROASĂ 

Fragmentele de vase din această grupă sînt borcane de culoare 
neagră-cenuşie, cu marginea răsfrîntă în afară , cu gît inalt ;;i cu pîntec 
puţin bombat (pl. VII ,  9). 



Afară de aoestea au mai fost găsite fragmente de vase mari de 
tip "Krausengefăss" ,  decorate cu linii în val şi ; cu marginea răsfrîntă 
înăuntru orizontal . Un astfel de fragment de buză, fără decor de linii în· 
val, e vopsit cu roşu. Un fragment din mijlocul unui vas e decorat pe 
o bandă lată cu linii în val ş i  cu linii paralele incizate .  Acest decor e 
executat cu un pieptene (pl . VII ,  16 ) .  

Afară de ceramică inventarul locuinţei cuprindea şi  următoarele 
obiectele : 

2 

1 1 
o 

--- � - � _.....___ -

,___ ___ ____,r: -:._� ��) c-� � ..r-� - ·  - __,. � 
----------�--\� - 6 --� 

Fig. 3 

1 .  Un ob iect de fier cu destinaţia necunoscută compus din două părţi 
legate între ele printr-o articulaţie. Are o lungime de 33 cm (pl. X, 5) .  

2.  Un obiect de fier, la un capăt prevăzut c u  un cîrlig , care probabil 
aparţinuse obiectului mai sus descris (pl. X, 6 ) .  

3 .  Un cuţit de fier cu lama dreaptă , lată de 2 c m  (fig . 3 ,  5 ) .  
4 .  Fragment de vîrf de lance de fier (fig . 3 ,  4) .  
5 .  Ac de fier cu capul încîrligat, lung de 4 , 5  cm (fig . 3 ,  1 ) .  
6 .  Ac de os ascuţit la amîndouă capetele , lungimea 15 c m  (pl . X, 1 1 ) .  
7. O bucată de piatră de gresie,  p e  partea plată cu urme de şănţuire , 

făcute cu un instrument ascuţit (pl . X ,  20 ) .  
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8 .  Valva unei forme de turnat pandative tubulare decorate cu cres
tături transversale. E făcută din piatră de calcar. Dimensiunile : 8x5 cm1 
o margine este ruptă (pl. X, 26 ) .  · 

9 .  Disc de lut făcut din peretele unui vas la  roată din pastă fină 
cenuşie. 

În cursul săpăturii. fragmentele de vas de tip Sîntana de Mureş (de 
categoria . ,Krausengefăss")  au fost descoperite în mod răzleţ în stratul 
superior al şanţului II-III .  

Resturi mai  bogate aparţinînd aşezării culturii Sîntana de  Mureş au 
fost descoperite în stratul de cultură numai în şanţurile IV şi VII .  

În şanţul IV lung de  1 0  m,  lat de  2 m (avînd ş i  două casete) ,  executat 
pe direcţia nord-vest-sud-est, sub pămîntul arat, gros de 30 cm, era 
un strat de culoare brun-neagră gros de 40 cm , c are conţinea resturi ale 
culturii Sîntana de Mureş . La capătul sud-estic al ş anţului era o groapă 
adîncă de 1 m şi lată de 1 , 6  m, aparţinînd acestei culturi. Din materialul 
ceramic, care reprezintă tipurile cunoscute din şanţul I e de relevat un 
fragment de vas, făcut din pastă fină cenuşie, cu m arginea uşor răsfrîntă 
in afară şi dcC'orat pe umăr cu decor şlefuit, în tehnica obiectelor de 
sticlă (pl . VII ,  1 5) .  

La capătul nord-vestic al şanţului a fost descoperit u n  alt fragment 
de vas, făcut din pastă fină cu luciu negru la suprafaţă şi impodobit cu 
un decor şlefuit în formă de ramură de brad (pl. VII ,  1 1 ) .  

Iar ,  la o adîncime de  40 cm,  to t  în  acest şanţ, împreună cu un os 
de vită ş i  cu fragmente de vase lucrate la roată, a fost descoperit un vîrf 
de săgeată de fier în formă de frunză de salcie şi avînd o prelungire pen
tru înmănuşare ; lungimea 9 cm (pl. X, 4 ) .  

Tot în şanţul IV la adîncimea de 90 cm a fost descoperit un mormînt 
de inhumaţie.  Mortul era aşezat pe spate , orientat cu capul la nord-vest ,  
cu  faţa spre 'est ; de la piept în jos  nu s-a păstrat din schelet nimic. 
A fost fără inventar . 

Pe baza fragmentelor de vase găsite la  nivelul m ormîntului socotim 
că acest mormînt aparţine purtătorilor culturii Sîntana de Mureş . 

Şanţul VII ,  lung de 1 0  m. lat de 2 m şi adînc de 0 , 80  m, executat 
in direcţia nord-sud , a prezentat următoarea stratigrafie : sub pămîntul 
arat , gros de 30 cm. a fost un strat de cultură de culoare brun-neagră ,  
gros de 40  cm,  urmat de  pămîntul v iu  (lut galben) .  În stratul de  cultură 
au fost găsite fragmente de vase făcute la roată din pastă fină cenuşie 
şi de tip . ,Krausengefă.ss" . 
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CAMPANIA DE SĂPĂTURI DIN ANUL 1 9 5 8  

Lucrările d e  săpătură întreprinse î n  anul 1 95 7  a u  fost continuate pe 
lotul de pămînt al lui Kovacs Ladislau, situat spre nord-est de ogorul lui 
Barabas Anton. Au fost executate trei şanţuri, dintre care şanţul IX a 
avu t o lungime de 54 m. În acest şanţ, sub pămîntul arat a fost desco
perit un strat cenuşiu gros de 80 cm, amestecat cu fragmente de vase şi 
bucăţi de chirpici, aparţinînd culturii Sîntana de Mureş. Sub acest strat 
.a fost un strat brun închis, gros de 30-70 cm, pe care îl urma solul vir
gin (lut galben) . Straturile de cultură se subţiau spre marginea pantei . 
Stratul de cultură cenuşiu aparţinea purtătorilor culturii Sîntana de Mu
reş, iar cel de culoare brună închisă primei vîrste a fierului şi neoliti
.cului tîrziu. 

În stratul de cultură superior al şanţului IX, la o adîncime de 70 cm, 
a fost descoperită o vatră circulară, împreună cu multe fragmente de 
vase (L. 2 ) .  Marginile vetrei erau făcute din lutuială (fig. 6, 4). Pe vatră 
·şi în j urul ei au fost găsite fragmente de vase făcute cu mîna şi la roată. 
Ceramica se împarte în următoarele grup 

1 .  Vase făcute din pastă poroasă ; 
2 .  Vase cenuşii de tehnică superioară. 
3.  Vase din pastă zgrunţuroasă . 
Unele bucăţi din marginea unui 

� ,Krausengefăss" au fost prinse în lutu
iala vetrei . 

GRUPA 1 

a) Partea de jos a unei ceşti făcută 
din pastă grosolană şi decorată în jurul 
fundului cu urme de degete {pl. IX, 5). 

b) Fragment de vas decorat cu brîu 
alveolar şi cu buton (pl . IX, 3) .  Fig. 6/4 
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c) Fragment de margine al unui borcan făcut din pastă grosolană de 
culoare brună. Marginea e răsfrîntă în afară şi decorată cu crestături 
(pl. IX, 1) .  

Din această grupă mai fac parte un fund de vas şi  un fragment 
de vas cu picior, făcut cu mîna, din pastă de culoare neagră. Apartenenţa 
acestuia la cultura de tip Sîntana de Mureş este îndoielnică. 

GRUPA 2 

a) Borcan făcut din pastă fină, de culoare brun-închisă, cu marginea 
uşor răsfrîntă în afară, pîntecul bombat şi fund profilat. S-a păstrat frag
mentar. Are o înălţime de 1 5  cm , diametrul fundului fiind de 9 cm (pl. 
IX, 13). 

b) Strachină cu marginea răsfrîntă în afară şi profil unghiular ; fun
dul profilat . S-a păstrat fragmentar. Are o înălţime de 8 cm (pl . IX, 9) . 

c) Fragmente de strachină, cu marginea îngroşată şi profil unghiular, 
avînd pe umăr o linie incizată sau o bandă în relief (pl. IX, 10, 1 1 ) .  

GRUPA 3 

a) Fragment din marginea unui borcan făcut din pastă zgrunţuroasă ; 
decorat pe umăr cu caneluri (pl. IX, 7) .  

b) Fragmentul unui borcan decorat pe umăr cu linii paralele incizate 
{pl. IX, 4). 

c) Fragment de vas din pastă zgrunţuroasă cu culoare cenuşie, (pl. 
IX, 2). 

d) Toartă în bandă lată a unui ulcior făcut din pastă zgrunţuroasă, 
(pl. IX 6). 

e) Fragmentele unui vas mare de tip "Krausengefass" ,  cu linii în 
val şi cu linii paralele incizate. Decorul de linii în' val se afla pe buza 
şi pe umărul vasului, care este ars la roşu, (pl. IX, 1 4) .  

in apropierea vetrei au mai fost descoperite două fragmente de 
margini din vase de tip "Krausengefass" . Unul e cu marginea lată, de
corat numai pe gît cu linii în val şi paralele incizate, (pl. IX, 1 2), iar ce
lălalt numai cu linii în val pe marginea mai puţin lată, (pl. IX, 8) . 

Dintre uneltele de uz casnic au fost descoperite o bucată de piatră 
de şlefuit cu secţiune dreptunghiulară şi un lustruitor de vas făcut d in 
lut , (pl. X, 1 6) .  

Din bronz au fost găsite numai două obiecte : un pandantiv şi un vîrf 
de săgeată. Pandantivul e făcut dintr-o verigă de sîrmă răsucită de două 
ori împrejurul corpului verigii şi dintr-un membru turnat. Diametru! ve
rigii · e 1 , 5  cm, lungimea membrului 2 cm, (pl. X, 2). Vîrful de săgeată 
e turnat numai pe o parte ca o placă de bronz, groasă de 0 ,2  cm şi lungă 
de 3,8 cm, (pl. X, 3) .  
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La o distanţă de 2 m spre nord-vest de vatră, la adîncimea de 40 cm,. 
a fost descoperit un pieptene de os. E format din trei plăci prinse cu 
nituri de bronz, lung de 8 cm şi înalt de 6 ,5  cm. Două din cele trei plăci 
formînd mînerul, au formă semicirculară şi cuprind între ele pe o a 
treia dinţată, executată la fel în partea ei superioară, (pl. X, 1 7) .  Plăcile 
sînt prinse între ele printr-un şir de patru nituri de bronz, aşezate ori
zontal şi două nituri la marginile semicercului. Pe plăcile exterioare sînt 
trei linii incizate orizontal, pe laturile mînerului cîte o scobitură. Dinţii 
pieptenului, care lipsesc în mare parte, sînt subţiri ş i  cu vîrfurile ascu
ţite, lungi de 2 cm ; cei de la margine sînt mai laţi, cu capetele uşor 
curba te. 

Lîngă vatră a fost descoperită o monedă de argint de la împăratul 
Constantinus II, (Coh. 2, 7, 342, fig. 2, 3). 

Vatra era de formă ovală, cu diametru! de 1 00x75 cm şi marginile 
lutuite . Dimensiunile locuinţei nu erau delimitate prin urme de pari ; din 
cauza structurii pămîntului (loess nisipos) urmele de pari nu s-au păstrat. 
Suprafaţa acoperită cu cioburi lasă să se presupună că a avut o formă 
dreptunghiulară, cu axul lung orientat nord-est sud-vest. Dimensiunile 
aproximative au fost de 2, 5x2 m. Buc[lţile de chirpici cu urme de bîrne 
secţionate dovedesc că această locuinţă a fost construită din lemn, iar pe
reţii au fost acoperi ţi cu lut. 

Pe baza inventarului s-a putut stabili că acest complex aparţine cul
turii de tip Sîntana de Mureş ; drept element de datare serveşte moneda 
lui Constantinus II, din anul 354 ca data post quem. 

Afară de acest material au fost găsite în mod răzleţ la capătul sud
estic al şanţului, fragmente de vase lucrate la roată din pastă fină cenu
şie sau arse în culoare brun-roşie. Dintre acestea este de evidenţiat pre
zenţa unui ulcior cu toartă, căruia îi lipseşte toarta şi partea de sus, 
(pl. I, 7) .  



CAMPANIA DE SĂPĂTURI DIN ANUL 1 95 9  

Lucrările au fost continuate tot p e  ogorul lui Kovacs Ladislau şi 
Varga Sigismund. A fost executat un şanţ: lung de 1 5  m şi lat de 2 m, 
(S. XI), paralel cu şanţul IX trasat în anul 1 958 .  

În acest şanţ, la  o adîncime de 40 cm, a fost descoperită o vatră 
circulară cu diametrul de 1 , 90  m, în jurul căreia s-au găsit fragmente 
de vase (L. 3) .  Acestea se împart în două grupe : 

1 .  Vase făcute cu mîna şi 
2 .  Vase făcute la roată din pastă fină cenuşie.  
Materialul ceramic s-a păstrat fragmentar, cu excepţia cîtorva vase 

intregi, fiindcă nivelul locuinţei a fost atins de fierul plugului. 

GRUPA 1 

a) O bucată din fundul unei ceşti făcută din pastă grosolană, deco
rată din jurul fundului cu urme de degete. 

b) Vas din pastă grosolană de culoare cărămizie, decorat sub mar
ginea şi la buza gîtului cu brîu alveolar. Gîtul este înalt, pîntecul bom
bat şi fundul plat ; dimensiunile : înalt de 0,50 m, diametrul gurii 0,25 m, 
iar al fundului 0 , 1  m, (pl. III, 6, fig . 7, 1 1 ) .  Forma neobişnuită în cul
tura Sîntana de Mureş . 

GRUPA 2 

a) Vas borcan făcut la roată din pastă fină cenuşie, cu pîntecul 
bombat şi fundul profilat. Pe umăr au fost două torţi din bandă. Una 
dintre torţi şi partea de sus a borcanului lipsesc, (pl. III, 4, fig. 8, 27). 

b) Fragment de margină al unei căni cu toartă. 
c) Piciorul şi fragment de margine ale unui vas fructieră, făcute 

.din pastă fină de culoare cenuşie. 
d) Partea de sus a unei strecurători făcută din pastă fină, arsă în 

<roşu şi prevăzută cu toartă. 
e) Fundul profilat al unei străchini făcute din pastă fină de culoare • 1 cenuşie. . .. , ___ _ ..-... l 
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f) Fragmente de vase de tip "Krausengefăss" arse la roşu, decorate 
cu linii în val şi paralele incizate . 

g) Toarta unui ulcior făcută din pastă fină cenuşie. 
Inventarului mai aparţinea şi un lustruitor de vas, lucrat grosolan. 
Unele din fragmentele de vase se aseamănă cu cele aparţinînd cul-

turii La-Tene dacice, iar restul cu cultura Sîntana de Mureş . Acest lucru, 
precum şi faptul că vatra şi materialul cerainic din jurul ei au fost gă
site în stratul de cultură Sîntana de Mureş, ne-a determinat să încadrăm 
acest complex în sec. IV e.n. 

În şanţul XII, în partea lui nord-vestică au fost descoperite în mod 
răzleţ, fragmente de vase făcută la roată şi la o adîncime de 50 cm un 
cuţit de fier cu lama curbă. E lung de 1 0  cm şi lat de 1,6  cm, (pl. X, 8) . 

fn şanţul XIII, executat pe ogorul lui Varga Sigismund a fost des
coperită la adîncimea de 40 cm o suprafaţă ovală acoperită cu chirpici 
ars cu dimensiunile 2x1 ,5 m, (grosime 0 ,30 m), cu axul lung orientat 
nord-vest-sud-est, (L. 4). Acest strat de chirpici conţinea multe fragmente 
de vase, două greutăţi de plasă de formă piramidală şi multe oase de 
animale. La 2 m de acest strat de chirpici, în direcţia nord-vest, s-a găsit 
o groapă adîncă de 1 ,8 m şi lată de 2 m în care au fost descoperite frag
mente de vase de tip "Krausengefăss" .  La marginea nord-vestică a gro
pii, la o adîncime de 1 , 1  m, s-a găsit o ceaşcă cu toartă şi o bucată din
tru-n pieptene de os, (fig. 3,  6) .  

Materialul ceramic descoperit în complexul de locuire se împarte în 
următoarele grupe : 

1 .  Fragmente de vase făcute cu mîna ; 
2 .  Fragmente de vase făcute la roată, din pastă fină sau zgrunţuroasă. 

GRUPA 1 
a) Ceaşcă cu toartă făcută cu mîna, din pastă grosolană, de culoare 

brună-neagră ; e prevăzută cu o singură toartă. Pereţii ceştii sînt oblici, 
marginea e dreaptă, iar fundul plat. Toarta porneşte mai j os de buză şi  
se leagă de fund. Ceaşca are o înălţime de 6 cm, diametru! buzei de 
1 1  cm, iar al fundului de 9, cm (pl. IV, 1 1 ) .  

b)  Fragment de  borcan făcut din pastă grosolană, de  culoare neagră 
cu marginea răsfrîntă în afară, (pl . VIII, 5) .  

c) Fragment din partea de j os a unei ceşti făcute din pastă gro
solană şi decorată în jurul fundului cu urme de degete, (pl. VIII, 1 ) .  

d) Fragment dintr-un vas făcut din pastă grosolană, de  culoare brună, 
decorat cu linii incizate în formă de ramură de brad, (pl. VIII, 1 0) .  

GRUPA 2 

a) Fragment de vas făcut din pastă fină cenuşie, cu marginea răs
frîntă în afară, decorat pe gît cu benzi de linii în val, (pl. VIII, 6) .  

b) Fragment de strachină lucrată din pastă bună cenuşie, cu mar
ginea răsfrîntă în afară şi umărul unghiular, (pl. VIII, 3) .  
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c) Fragment de strachină din pastă zgrunţuroasă, de aceeaşi formă 
ca precedenta, (pl. VIII, 2) .  

d) Fragment de urnă din pastă zgrunţuroasă, de c uloare neagră, de� 
corată pe umăr cu o linie în val, (pl . VIII, 4) .  

e) Fragment de vas făcut din pastă fină, de culoare brună, cu mar
ginea răsfrîntă înăuntru orizontal, (pl. VIII, 7) .  

f)  Fragmente de căni făcute din pastă fină, de culoare brun-cără
mizie, cu fund profilat şi cu toartă în bandă. 

g) Un fragment de vas cu o bordură şi lustruit în negru. 
h) Fragment de vas de culoare brun-deschisă cu buza răsfrîntă în 

afară, (pl. VIII, 9) .  
i) Fragmentele de vase de tip "Krausengefiissa formează categoria 

cea mai numeroasă a materialului ceramic descoperit în locuinţă şi în 
groapă. Nici un vas nu s-a păstrat întreg. Vasele sînt de dimensiuni 
mari, cu marginea răsfrîntă înăuntru sau în afară, decorate pe margine şi 
pe umăr cu linii în val. Sînt de culoare cenuşie, brună sau arse la roşu. 
Lăţimea marginilor variază, (pl. VIII, 8). O parte din aceste vase sînt 
deformate, fiind arse secundar. 

Inventarului locuinţei îi mai aparţin două greutăţi de plasă de formă 
piramidală, perforate orizontal şi o bucată din corpul dinţat al unui piep
tene de os, care este străpuns cu un nit de bronz. Acesta face parte 
dintr-un pieptene alcătuit din trei plăci, (fig. 3, 6) .  

Pe baza materialului descoperit, complexul de locuinţă şi groapă se 
încadrează în cultura de tip Sîntana de Mureş. 

III. BEZID - LOC (jud. Mureş) 

La est de Sîngeorgiu de Pădure, la o distanţă de 4 km, în hotarul 
comunei Bezid este o vale adîncă, prin care trece pîrîul L6c, care îm
preună cu pîrîul Kusmod se varsă în Tîrnava-Mică. Este o vale secun
dară a Tîrnavei, prin care trecea drumul roman spre castrul de la Să
răţeni, pe malul înalt al pîrîului se află resturi de cultură materială din 
diferite epoci. După tradiţie, în acestă vale exista un sat, numit "L6c
falva" ,  pe care locuitorii 1-au părăsit 34) . Astfel de numiri, ca Vîrful Bi
sericii (Templomhegyese, numele unei movile din vale) şi Locul Satului 
(Faluhelye) arată că pe acest loc a fost odată o aşezare. În prezent, pe 
malul drept al pîrîului se află cîteva case răsfirate, construite .cel mult 
acum 20-30 de ani, (fig. 4, 5) .  

În anul 1 958 ,  între 9-1 1 septembrie, Muzeul din Sf. Gheorghe, în 
colaborare cu Muzeul din Sîngeorgiu de Pădure, a făcut sondaje pe ma
lul drept al pîrîului .  Cu un şanţ lung de 1 1 , 5  m şi lat de 2 m a fost 
secţionat ogorul lui Raduly Francisc, paralel cu malul pîrîului. Ogorul se 
află în apropierea casei locuitorului amintit (fig. 1, 5) .  

La o adîncime de 40 cm, a fost descoperit un complex de locuinţă, 
ale cărui limite au fost determinate de umplutură brună a locuinţei. For
ma ei era dreptunghiulară, cu axul lung orientat nord-est-sud-vest şi di
mensiunile 3x2 m. Urme de pari n-au fost constatate. La mijloc, în partea 
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sud-estică a locuinţei s-a găsit o vatră circulară cu diametrul de 70 cm, 
făcută cu lutuială şi cu lespezi de piatră. Lî�gă vatră s-au găsit vase,  
oase de animale şi alte obiecte de uz casnic. In acel nivel, la o distanţă 
de 40 de cm de latura vestică a locuinţei, a fost descoperit un pieptene 
de os .  (fig. 1 6) .  

DESCRIEREA INVENTARUL UI LOCUINŢEI 

A.  Ceramica. 

1 .  O cană cu două toarte, făcută la roată din pastă fină cenuşie cu 
marginea îngroşată. Corpul e bombat. Toarţele sînt făcute din bandă lată, 
iar fundul e profilat . Are o înălţime de 30 cm, o parte din margine şi 
din toartă lipsesc, (pl. IV, 1) .  _ 

Fig. 4/5 
2 .  Borcan făcut la roată din pastă fină, de culoare cenuşie, cu mar

ginea răsfrîntă în afară, pîntecul bombat şi fundul profilat. Înălţimea e 
de 9, 6 cm, (pl. IV, 5) .  

3 .  Strachină de tehnică superioară, din pastă fină de culoare cenuşie, 
cu marginea răsfrîntă în afară, umărul arcuit şi fundul profilat. Are o 
înălţime de 1 1 , 2  cm, (pl. IV, 2) .  

- 4 .  Strachină din pastă cenuşie, cu marginea răsfrîntă uşor în afară, 
umărul unghiular şi fundul profilat. Are o înălţime de 7 ,2 cm, (pl. IV, 3) .  

5 .  Strachină din pastă fină, de culoare cenuşie-închisă, cu marginea 
răsfrîntă înăuntru, umărul în unghi ascuţit şi fundul profilat. Suprafaţa 
vasului e lustruită. Are o înălţime de 4 cm, (pl . IV, 4) .  

Străchinile sînt păstrate fragmentar. 
6 .  Fragment de margine al unui vas făcut din pastă zgrunţuroasă. 

Marginea e îngroşată. şi răsfrîntă uşor în afară şi scobită la interior. Pe 
gît, sub margine, e o şanţuire care merge de jur-împrej ur, (pl. IV) . 

7 .  Fragment de margine al unui vas făcut din pastă zgrunţuroasă 
cu marginea îngroşată şi răsfrîntă în afară. Pe umăr sînt linii paralele 
inc izate. Fragmentul e deformat prin ardere secundară, (pl. IV, 8) .  _ 

6 1  
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(pl. IV, 6). 
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9. Fragment dintr-un vas de tip "Krausengefăss" ,  făcut din pastă 
bună, cenuşie şi decorat cu linii paralele şi în val, (pl. IV, 9) . 

1 0 . Un fragment de margine făcut la roată din pastă fină, cenuşie, 
provenind de la o fructieră de tip dacic, (pl. XXIII, 3). 

Afară de aceste materiale au mai fost găsite fragmente de vase fă
cute cu mîna, din pastă grosolană, decorate cu alveole pe buză sau cu 
brîu alveolar pe gît. Acestea, ca şi fragmentul de fructieră sînt neobiş
nuite într-un mediu de tip Sîntana de Mureş şi au mai mult un aspect 
de bronz tîrziu şi La-T€me dacic. 

ALTE OBIECTE 

1. Prîsnel de lut făcut în formă de disc plat. 

....  .,.. -.; . . ·· .:..�� ' 

2 .  Piatră de ascuţit cu secţiune dreptunghiulară, lungă de 14  cm şi 
groasă de 2 , 5  cm, (pl. X, 2 1 ) . 

3. O bucată de piatră de ascuţit, cu secţiune rotundă, perforată, la 
·Capăt se află o linie incizată. Are o lungime de 5 ,  7 cm şi este groasă de 
1 ,2 cm, (pl. X, 22). 

4.  Pieptene de os, format din tn:ii plăci, prinse cu nituri de bronz ; 
e lung de 9 cm şi înalt de 6 cm. Partea de sus a celor trei plăci e de 
formă semicirculară şi formează mînerul, placa din mij loc alcătuieşte 
pieptenele propriu-zis, cu partea sa dinţată. Niturile cu care sînt prinse 
plăcile între ele, sînt aşezate în două serii orizontale. Una, compusă din 
cinci nituri, fixează placa dinţată cu cele două plăci exterioare, iar cea
laltă, cuprinzînd numai două nituri, prinde marginea semicirculară a mî
nerului. Plăcile mînerului prezintă pe laturi cîte o mică scobitură. Placa 
exterioară a mînerului e decorată cu zig-zaguri între linii paralele, for
mate din puncte incizate. Un decor asemănător se află şi pe partea su
perioară a mînerului .  Dinţii pieptenului, cu excepţia celor doi marginali, 
laţi de 0 , 5  cm şi uşor oblici în afară, nu sînt păstraţi . Niturile de bronz 
au dat o culoare verde pieptenului. (pl. X, 1 8) .  

Săpăturile la  L6c au fost continuate şi în anii 1 959-60. În campa
nia de săpături din anul 1 960,  în continuarea şanţului executat în anul 
1 958 ,  unde a fost descoperită locuinţa (S. IX), malul pîrîului a fost sondat 
pînă la cotitura lui . In şanţ, pe maL la o distanţă de 3 1  m, de la locuinţa 
mai sus descrisă, la o adîncime de 0 ,50 m, au fost găsite resturile unui 
alt complex de locuinţă, (L. II, fig. 1 7) .  

Forma locui�ţei e dreptunghiulară, cu axul lung nord-sud şi  dimen
siunile 5x3,5 m. In partea nordică a locuin-ţei a fost o grindă arsă, aşe
·zată în direcţia est-vest, iar in apropierea capătului grindei o urmă de 
par groasă de 9 cm şi adîncă de 20 cm. Parul a fost înfipt drept şi a 
avu t capăt rotunj it. La adîncime de 20-60 crr:. în partea sudică şi în 
colţul nordic al locuinţei · au fost descoperite lespezi de piatră. La des
facere s-a dovedit că în colţul nordic al locuinţei a fost un pietrar. Di-



mensiunile : 70x60 cm. Dimensiunile lespezilor de piatră din care a fost 
format pietrarul, pornind de la latura vestică 70x50x7, 45x37x6 şi 
60x40xl 0 cm. Latura sudică a fost deschisă, (fig. 17) .  

Inventarul locuinţei a fost format din fragmente de ceram1ca, un 
.Prîsnel de lut bitronconic, un cuţit de fier şi o unealtă de fier cu desti
naţia necunoscută. 

Materialul ceramic a constat din fragmente de vase făcute cu mînă 
din pasta poroasă şi făcute la roată din pastă fină cenuşie cu fund şi la 
margine profilată. Dintre acestea un fragment de ceaşcă, cu furid şi cu 
margine profilată, pe umăr a fost decorat cu decor imitînd şlefuirea sticlei, 
(pl. XXIII, 2) .  

Pe baza materialului descoperit în complexele de locuinţă (vasele cu 
tehnica superioară, pieptenele de os), ne socotim îndreptăţiţi să încadrăm 
tot complexul în sec. IV e.n. 

IV. SĂRĂŢENI (jud. Mureş) 

In cursul anului 1955�  cu ocazia săpăturii efectuate pe teritoriul cas
trului roman de la Sărăteni, au fost descoperite în interiorul unui edi
ficiu dreptunghiular, mormînte de incineraţie cu vase.  

Mormîntul nr. 1 .  Lîngă peretele vestic al clădirii, spre colţul nord
vest, la o adîncime de 40 cm de la suprafaţă au fost găsite pe lespezi 
de piatră vase, oase calcinate şi cărbune. Mormîntul a fost acoperit cu 
-cărămizi romane. Vasele găsite în mormînt sînt următoarele : 

1 .  Oala făcută la roată din pasta de culoare brun-roşie, arsă bine. 
Marginea e răsfrîntă în afară orizontal : pe buza sînt două linii incizate, 
-care merg de jur-împrejur. Pe umăr se află alte două linii incizate, mai 
jos una singură, iar pe pîntecul bombat încă două, care merg de jur
imprejur. fn cele două benzi formate de linii se .  află cîte o linie în val 
incizată. Fundul e plat. Dimensiunile : înălţimea 23, 5 cm, diametru! gurii 
.23 cm, al fundului 7 cm, (pl. III, 2) . 

2 .  Oala făcută la roată din pasta fină cenuşie. Marginea lată de 
1 , 7  cm, e răsfrîntă în afară orizontal, pe umăr· e o bordură, care m�rg� 
<le jur-împrejur, pîntecul e bombat, fundul profilat. Dimensiunile : înăl
ţimea : 1 8  cm, diametru! gurii 17  cm, al f:.mdului 8 cm, (pl. III, 1 ) .  

3 .  Urna făcută la roată din pasta zgrunţuroasă, cu multe pietricele, 
<le culoare brună-neagră. Marginea e profilată. Sub margine. pe umăr, 
sînt două linii incizate, care merg de jur-împrejur. Corpul vasului e zvelt, 
fundul e plat Dimensiunile : înălţimea 1 8  cm, diametru! gurii 13 ,5  cm, 
(pl. III, 7) .  

4. Urna făcută cu mînă din pasta cu pietricele, de culoare brun
neagră. Marginea e răsfrîntă puţin în afară, pîntecul uşor bombat, fundul 
plat. Dimensiunile :  înălţimea 17 , 5  cm, diametrul gurii 1 7 , 5  cm, al fun
<iului 9 cm, (pl. III, 5). 
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Alte obiecte nu au fost găsite în mormînt. 
Mormîntul nr. 2. In colţul sud-estic al clădirii a fost găsit, la o adîn

cime de 50 cm un alt mormînt de incineraţie, care conţinea două vase. 

Descrierea vaselor. 

1 .  Urna făcută la roată din po.stă fină cenuşie. Marginea e trasă în 
sus şi are interiorul şanţuit. Sub margine e o linie incizată, care merge 
de jur-împrejur. Corpul vasului e marcat la mijlocul pîntecului de o bor .. 
dură accentuată. Fundul e profilat. Dimensiunile : înălţimea 1 6  cm, dia� 
metrul gurii 1 0  cm, al fundului 5 ,5  cm, (pl. III, 8).  

2 .  V as făcut la roată din pastă bună de culoare neagră. Marginea 
este puţin răsfrîntă în afară şi prevăzută cu două torţi în bandă, dintre 
care una lipseşte. Pe umăr e o canelu,ră. Pîntecul e bombat, iar fundul 
profilat. Vasul s-a păstrat fragmentar. Înălţimea : 1 6 , 5  cm, (pl. III, 3). 

Din mormîntul nr. 1 vasul cu linii ondulate arată o prelucrare de 
tradiţie provincială romană. Acest tip de vas e cunoscut din materialul 
ceramic al castrelor romane din Dacia. 

Tipul de vas cu marginea răsfrîntă în afară orizontal şi cu pîntecul 
aproape bitronconic, e cunoscut din mormîntul nr. 26 al cimitirului de 
la Sîntana de Mureş. 35) Spre fund, peretele vasului nostru nu forme'!-ză 
un unghi aşa de ascuţit, ca cel de la Sîntana de Mureş, însă forma sa 
nu lasă nici o îndoială, ca el aparţine sferei de cultură din sec. IV e.n. 

Vasul făcut din pastă zgrunţuroasă, e cunoscut tot din materialul ci
mitirului de la Sîntana de Mureş. 36) 

Vasul al patrulea e singurul vas� care e făcut cu mînă. După pasta, 
ardere şi forma acest vas, prezintă analogii cu vasele făcute cu mînă 
cunoscute din cimitirul de la Sîntana de Mureş. 3') 

Vasul din pastă fină, cenuşie, cu marginea· ridicată în sus, e cu
noscut din mormîntul nr. 22 al cimitirului de la Sîntana de Mureş. 38) 
Acest tip de vas e după Parducz un tip caracteristic în sec. IV-V e.n . 
în cîmpia ungară. 39) 

Vasul celălalt, păstrat fragmentar, · a avut probabil două torţi. Acest 
tip e cunoscut în materialul cimitirelor din sec. IV e.n. de pe teritoriul 
Transilvaniei . Pare că are analogii cu vasul cu două torţi de la Kovegy 40) 
din Ungaria, datînd sec. IV e.n. 

De pe teritoriul Transilvaniei nu sînt cunoscute mormînte de incine
raţie din sec. IV e.n. ,  aparţinînd culturii Sîntana de Mureş, cu excepţia 
celui de la Lechinţa. Pe baza materialului ceramic socotim că mormîn
tele de la Sărăţeni trebuie încadrate în epoca prefeudală, în sec. IV, even
tual începutul sec. V e.n. 

67 



V. MEDIŞORUL-MARE (jud. Harghita) 

În anul 1 9 58, pe locul numit "Bors6fold" , pe un bot de deal, între 
păraiele " Forrasarka" şi "Karpataka" , au fost descoperite resturile unei 
aşezări atribuite, pe baza materialului scos la iveală, populaţiei dacice. 
Pe teritoriul acestei aşezări au fost găsite cele trei monede din sec .  IV 
e.n. , amintite în această lucrare în capitolul I . Acest fapt arată ca aşe
zarea aparţine tot secolului IV e .n .  "1) 

VI. PETRILACA DE MUREŞ (j ud. Mureş). 

În hotarul comunei. la locul numit "Csortos" ,  cu ocazia unui sondaj 
făcut în anul 1 957 ,  a fost dezvelită o platformă de formă ovală, făcută 
din pietre de rîu, pe care se afla inventarul unui mormînt de incineraţie, 
cu vase. Materialul ceramic era, în parte, de tip roman provincial, iar în 
rest reprezentat de vase făcute cu mînă, de tip Sintana de Mureş. 42) 

VII. CERNAT (jud. Covasna) 

În vara anului 1 9 6 1 ,  cu ocazia săpăturilor executate pe locul numit 
"Grădina lui Mihacs" ,  în stratul aşezării de cultură Cucuteni-Ariuşd, la 
o adîncime de 25 cm a fost descoperit un mormînt de înhumare. 

Mortul, fără coşciug, era aşezat pe spate, cu mîinile întinse pe lîngă 
corp . Orientarea : NNE 20°-SSV 200°, cu capul spre nord-est şi cu pi
cioarele spre sud-vest. Scheletul a fost acoperit cu fragmente de ceramică 
de cultură Ariuşd,  la bazin şi în apropierea genunchiului drept a fost 
aşezată cite o lespede de piatră. 

Scheletul s-a păstrat în stare răvăşită. La ridicarea lui, pe partea 
stingă, lîngă bazin a fost descoperit un fund de vas, care acoperea o 
fibulă de fier şi o perlă de sticlă verzuie. fn partea dreaptă a schele
tului, tot în apropierea bazinului, era un cuţit de fier. Mortul era matur, 
între anii 25-40 ; din cauza stării răvăşi te a scheletului, nu s-a putut de
termina sexul. 

Descrierea inventarului 

1 .  Jumătatea unui fund de vas, făcut cu mînă din pastă grosolană 
cu multe pietrice, e bine ars, (fig. 18 ,  7) .  

2 .  Fi bula de fier de tip " cu piciorul întors pe de-desubt" , e lung de 
3 cm ; acul îi lipseşte. Fibula s-a păstrat în stare destul de .slabă, (fig . 
1 8 , 3, 30) .  

3 .  Cuţit de fier. E lung de 1 1  cm, cu un singur tăiş, rectiliniar, cu 
spinarea uşor curbată, cu vîrful ascuţit şi  cu o prelungire triunghiulară 
pentru mîner, (fig. 18 ,  2). 
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4.  Perla de sticlă. Are o formă bitronconică, plată la extremităţile 
gurii ,  e de culoare verzuie, înaltă de 1 , 4  cm şi cu  diametru! de 2,4 cm, 
(fig. 1 8, 4) .  

Din fragmentul de fund de vas se poate deduce forma vasului. Se 
pare că a fost un borcan cu corp puţin zvelt, vas cu forma obişnuită la 
populaţia autohtonă dacică. Fibula de fier aparţine grupei fibulelor cu 
piciorul întors pe dedesubt şi este caracteristică secolelor III-IV e.n. 

Cuţitul, precum şi perla de sticlă sînt obiecte obişnuite în inventarul 
mormintelor din sec. IV e.n. Orientarea mortului este, în general, orien ... 
tarea obişnuită în ritul de înmormîntare a purtătorilor culturii Cernea
hov-Sîntana de Mureş. Prin urmare, pe baza ritului ş i  a inventarului, 
mormîntul se poate data în sec. IV e.n. 

. ... ' '•1 
•• ·-- . , J 

VIII. P ĂDURENI (jud. Covasna) 

Pe teritoriul satului, cu ocazia construirii drumului ,  au fost distruse 
morminte de incineraţie. Din inventarul lor au fost salvate fragmente de 
vase şi un vîrf de lance din fier, toate arse secundar. O strachină a fost 
reconstituită din fragmente. E făcută la roată, din pastă fină de culoare 
cenuş: �. Vîrful de lance are un tub de înmănuşare, iar lama este în for
mă de frunză şi ulterior încovoiată, (fig. 1 3 , 5, 6) .  

LOCUINŢELE 

Pentru a prezenta tipurile de locuinţă ale purtătorilor culturii Sînt
ana de Mureş, avem la di�poziţie complexele descoperite la Sf.  Gheorghe 

- "Eprestet6" ,  la Reci - "Telek" şi la Bezid - "Loc" . Complexele de 
locuinţe dej a descoperite nu sînt atît de numeroase, încît să se poată con
sidera că problema lor e definitiv rezolvată, totuşi credem că cunoştinţele 
noastre actuale sînt suficiente ca să putem prezenta tipul de locuinţă 
folosit în aceasta epocă. La Sf. Gheorghe - "Eprestet6" aşezarea e dis
trusă, la Reci - "Telek" şi la Bezid - "Loc" numai o parte a terenului 
e săpat. Viitoarele cercetări vor completa această descriere, însă credem 
că, în fond, nu o vor schimba mult. 43a) 

Locuinţele au fost făcute la suprafaţă, fiind în general de formă 
dreptunghiulară. întinderea lor la Sf. Gheorghe - "Eprestet6" a fost de
limitată de pari . Fiecare locuinţă a avut un schelet de pari şi pereţi de 
nuiele, lipite cu argilă, iar acoperişul din paie. La Bezid şi la Reci n-au 
fost observate urme de pari . Vatra era făcută din lespezi de piatră, sau 
fără piatră, şi era aşezată aproape la mijloc. La Bezid · - "L6c" vetrele 
se află şi în colţ. In această aşezare, în amîndouă locuinţe vetrele sînt 
"pietrare" ,  vetre formate din lespezi de piatră. Faptul arată că aceasta 
formă de vatră a existat în sec. IV e.n. la purtătorii culturii Sîntana de 
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�ureş . Cre�e� că e_ vorba de o tradiţie loc_ală, de la începutul primei 
v1rste a erei f1erulm. Acest lucru s-a dovedit prin faptul că la Peteni 
(jud.  Covasna),  a fost găsit ,  în campania de săpături din anul 1 960 efec
tuate de Muzeul din Sf. Gheorghe, un pietrar aparţinînd culturii Noa.  
La Sf. Gheorghe - "Eprestet6" ,  podeaua locuinţelor era formată dintr-un 
strat de prundiş, aşezat în pămîntul adîncit, iar vatra, construită din
tr-un strat d e  lut ars , de formă ovală, a fost aşezată lîngă perete. La 
Bezi� , forma locuinţei era tot dreptunghiulară, la Reci, era şi  rotundă. 

In apropierea locuinţelor au fost observate gropi, care conţineau frag
mente de vase şi alte obiecte de uz casnic .  Gropile se aflau lîngă case 
.sau la o distantă oarecare de ele. ' 

Aşezările fiind situate pe terasele rîurilor, pe teren deschis, nu co
respundeau unei situaţii defensive. Se vede că traiul populaţiei nu a ne
·cesitat întărirea aşezărilor şi lipsa fortificaţiei şi a armelor, arată că lo
-eui torii, în această epocă, duceau o viaţă sedentară, relativ paşnică. 

RITUL DE ÎNMORMÎNTARE 

Ritul obişnuit de înmormîntare este înhumaţia fără sicriu, cu orien
tare diferită a scheletelor, dar în general cu faţa spre sud. In privinţa fe
lului de înmormîntare, observaţiile făcute de Kovacs , care a săpat două 
cimitire, sînt j uste, argumentate şi prin descoperirea altor cimitire, săpate 
recent la Spantov şi la Izvoare . Noutăţi , referitoare la înmormîntare, nu 
putem aduce , fiindcă am găsit numai mormînte răzleţe. De aceea apelăm 
doar la cele constatate de Kovacs.  44) 

La Sf. Gheorghe - " Eprestet6" şi la Sărăţeni au fost descoperite şi 
morminte de incineraţie cu . vase, care după inventar aparţin secolului 
IV e. n .  

L a  S f .  Gheorghe - " Eprestet6 " ,  mortul a fost ars pe loc, iar rămă
.-ş iţele au fost adunate şi aşezate, împreună cu ofrandele, în mormînt. 
Afară de un vas făcut cu mîna, printre fragmentele căruia au fost gă
site oase şi cărbune, celelalte obiecte din inventarul mormîntului nu au 
avut nici o urmă de ardere secundară. Prezenţa acului de os şi a frag
mentelor de vase de culoare roşie determină încadrarea mormîntului mai 
mult spre sec. II-III. Fragmentul de vas cu decor în plasă, lustruit, cu 
care era acoperit, perla de sticlă verzuie şi prîsnelul de lut îngăduie însă 
o încadrare mai recentă. 

Incineraţia cu cadavrul ars pe loc, cu groapa în formă ovală şi cu 
fundul ars arată un rit practicat în timpul imperiului roman, în sec . II, 
III 43) , întîlnit şi în Panonia. 46) 

Faptul ca un mormînt de inhumaţie a fost descoperit peste acest 
mormînt arată că mormîntul de incineraţie a fost mai vechi. Prin urmare, 
se p,oate accepta ideea că mormîntul de incineraţie aparţine unui alt ele
ment etnic , decît acela care a practicat inhumaţia. În acest caz se poate 
lua în considere elementul local, care şi în timpul dominaţiei romane 
:şi-a păstrat acest rit vechi tradiţional. La Sărăţeni, în interiorul unei c�ă-
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diri, au fost găsite încă două mormînte de incineraţie, cu vase aşezate 
pe lespezi de piatră şi acoperite cu ţigle romane. Inventarul ceramic, vase 
de tip Sîntana de Mureş, ne obligă să aşezăm cronologic mormîntele în 
epoca de după încetarea stăpînirii romane. Prezenţa, în mormîntul nr. 1 , 
a unui vas de factură romană şi a unui alt vas, făcut cu mîna. an.tă că 
tradiţia locală şi cea romană încă s-au mai păstrat. Prin urmare şi  ritul 
şi o parte din inventar ne îndeamnă să atribuim aceste mormînte unei 
populaţii care şi-a păstrat vechea tradiţie locală. Pe baza vasului cu mar
ginea dreaptă din mormîntul nr. 2, putem să încadrăm aceste mormînte 
în a doua j umătate a secolului IV e.n. 

Mormîntul de incineraţie de la Petrilaca de Mureş ilustrează o tra
diţie locală ş i  romană, credem însă că, cronologic, s e  poate data mai 
degrabă spre sfîrşitul secolului III sau spre începutul secolului IV. 

fn concluzie se poate constata ca mormîntele plane de inhumaţie 
aparţin unei populaţii germanice, probabil goţilor, iar cele de incinera
ţie, populaţiei autohtone. La Spanţov, după mărturia inventarului , a 
fost găsită o ceaşcă dacică într-un mormînt, s-a văzut că elementul lo
cal, în unele părţi ale R. S.  România, a practicat ş i  inhumaţia. 47) 

Mormîntele de incineraţie de la Pădureni aparţin, probabil, purtă
torilor culturii Pşevork şi trebuie să rectificăm constatarea lui Gh. Dia
conu, că taifalii nu s-au aşezat pe teritoriul Transilvaniei. 48) 

ANALIZA TIPOLOGICĂ A CULTURII MATERIALE DESCOPERITE 
ÎN AŞEZĂRI 

Săpăturile executate în aşezările de la Sf. Gheorghe - "Eprestet6" ". 
de la Reci - "Telek" şi la Bezid - "L6c" au furnizat un bogat material 
ceramic şi cîteva unelte de producţie. Acestea, precum şi materialul pro:... 
venit din descoperiri întîmplătoare, prezintă aspectul culturii cunoscute 
sub denumirea de Sîntana de Mureş . În ce1e ce urmează încercăm să 
stabilim provenienţa diferitelor tipuri ale resturilor de cultură materială, 
în limitele posibilităţilor şi, apoi, încadrarea lor cronologică urmînd să 
tragem concluzii de ordin istoric şi etnic. 

C E R A M I C A  

a) Vasele făcute cu mîna, din pastă z:::oroasă . 
Tipul 1 .  (fig. 7, 1 ) .  Oale cu marginea răsfrîntă, mai mult sau mai pu

ţin, în afară. Buza, la unele, este decorată cu crestături verticale (la Sf. 
Gheorghe - "Eprestet6" )  sau sub margine, pe gît, e aplicat un brîu al
veolar, (la Sf. Gheorghe - "Eprestet6" ) .  Pe umăr sînt aşezaţi patru bu
toni cu vîrf ascuţit, pîntecul oalelor e puţin bombat, iar fundul e plat_ 
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Oalele acestea sînt, fără îndoială, de tradiţie dacică, fiind cunoscute 
din diferite aşezări ale populaţiei dacice de pe teritoriul j udeţului Co
vasna. 49) 

Tipul 2 (fig. 7, 2, 8 ,  31) .  Oale cu marginea răsfrîntă puţin în afară, 
cu corpul mai mult sau mai puţin zvelt şi cu fund plat ; sînt fără decor 
(Comolău, Sf. Gheorghe - "Eprestet6" ) ,  sau decorate p e  umăr cu linii in
cizate, în j urul fundului cu împunsături de degete, (Sf. Gheorghe - "Ep
restet6" ) .  

Acest tip d e  vas este tot d e  tradiţie dacică 50) ,  cunoscut d e  asemenea 
şi din inventarul mormîntelor de la Sîntana de Mureş şi Tîrgu Mureş . 5 1} 

Tipul 3 (fig. 7 ,  3-6, 8) .  Vas mic cu pereţi oblici, cu fund plat, decorat 
în jurul fundului cu împunsături de degete (Sf. Gheorghe - "Eprestet6" ,  
Reci - "Telek" ş i  Comolău) . Unele sînt fără decor d e  împunsături, cu un 
soclu sau cu fundul perforat la mijloc, (Sf. Gheorghe - "Eprestet6" ,  Reci 
- "Telek" ) .  

Acest tip de vas, derivat d in  ceaşca caracteristică pentru cultura ma
terială a populaţiei dacice, este un tip conducător în ceramica aşezărilor 
din sec. IV e.n. din regiunea noastră. 

TipuL 4 (fig. 7, 7). Ceaşca cu toartă, cu pereţi oblici şi cu fund plat. 
Toarta porneşte de sub buza ceştii şi se leagă de fund. Acest tip de vas 
e de tradiţie locală dacică, a cărui formă s-a păstrat, puţin schimbată, şi 
in sec. IV e .n.  E mai scundă, deschiderea gurii şi fundul sînt mai late. 
Deocamdată e cunoscut numai un singur exemplar - cel de la Reci -
"Telek" . 

Tipu.l 5 (fig. 8 ,  32) .  Vas mic cu pereţii aproape drepţi, cu buza puţin 
răsfrîntă în afară, cu fund în soclu şi prevăzut cu o mică toartă, care 
porneşte de la buza ·vasului, terminîndu-se pe umăr. Credem că acest vas 
a avut ca prototip ceaşca dacică cu toartă şi reprezintă un tip degenerat 
al acestuia. 

Tipul 6 (fig. 7, 1 1 ) .  Vas mare de provizie, de culoare brună, cu mar
ginea dreaptă, cu gît cilindric, decorat cu brîu alveolar, pîntecul e bom
bat şi fundul e plat . Un singur exemplar a fost găsit la Reci, însă frag
mente de acest tip de vas au fost găsite şi în alte aşezări din sec. II
III-IV e.n. 

Forma vasului arată o tradiţie locală, avîndu-şi originea în hallştatui 
transivănean şi păstrîndu-se şi în La-Tene-ul dacic. Acest tip de vas, 
ca şi multe altele, s-a păstrat într-o formă mai evaluată şi în epoca pre
feudală. 

Vasele făcute cu mîna, din pastă poroasă, cu brm alveolar şi cu linii 
incizate 52) sînt din La-Teneul dacic. Vasul cel mai caracteristic, ceaşca 
cu toartă a evoluat, pe lîngă forma zveltă cu toarta terminată la umăr 
şi la buză, spre o formă nouă, un vas mai scund, fără toartă, decorat în 
jurul fundului cu împunsături de degete. Acest tip de vas e foarte frec
vent şi a fost găsit aproape în toate complexele de locuinţe ale aşezări
lor de la Sf. Gheorghe - "Eprestet6" şi Reci - "Telek" . 
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Vasele făcute cu mîna, afară de ceaşcă cu ş i  fără toarte, sînt cunos
,cute şi din cimitirul de la Sîntana de Mureş . 53) In acest cimitir procen
tajul acestor vase faţă de celelalte, făcute la roată, este de 10%.  54) 

Acest număr se schimbă, în aşezări, la 30% în raport cu numărul 
vaselor făcute la roată. 

b) Vasele de tehnică superioară 

Tipul 1 (fig. 7 ,  1 0) .  Ulcior cu toartă, cu corp bitronconic, decorat cu 
caneluri , şi cu fund profilat. Acest tip este cunoscut deoc9-mdată numai 
de la Tîrgu-Secuiesc . Pîrvan l-a încadrat în epoca I-a Tene 55), iar Roşea 
l-a atribuit goţilor. 56) Ulciorul este un tip caracteristic al culturii Cer
neahov şi prezintă analogii cu ulciorul nr. 6 din tezaurul de la Sîn
nicolau-Mare. 57) Prototipul 1ui pare că a fost 1..-�lciorul făcut din metal .  

Tipul 2 (fig. 7 ,  1 2) .  Ulcior cu  gura treflată, prevăzut cu o singură 
toartă. Nu s-a păstrat nici un exemplar întreg, însă e probabil că fundul 
a fost profilat. Acest tip de ulcior este de tradiţie romană, cunoscut din 
provinciile imperiului roman . 58) 

Tipul 3 (fig. 7, 1 6) .  Cană cu două toarte, cu marginea îngroşată , cu 
pîntec bombat şi cu fund profilat. Acest tip, făcut din pastă fină, cenu
şie sau cu un lustru negru, este cunoscut din aşezările de la Sf. Gheorghe 
- "Eprestet6" şi de la Bezid - "L6c" . Prototipul acestei forme de vas 
il găsim în ceramicg. provincială romană. 59) 

Această formă de vas îşi are analogii în vasele cinerare descoperite 
în cimitirul de la Poineşti !iO) şi arată o legătură neîndoielnică cu mate
rialul ceramic al populaţiei dacice. 

Tipul 4 (fig. 8 ,  27 ,  29). Vas-borcan prevăzut cu două toarţe, este cu
noscut din asezarea de la Reci si din mormîntul de incineratie cu vase ' ' ' 
din castrul roman de la Sărăţeni. Amîndouă variantele acestui tip sînt 
de tradiţie romană, Gi) dar se află şi la populaţia dacică. 62) 

Tipul 5 (fig . 8 ,  1 9) .  Castron larg cu trei toarţe ş i  cu buza lată. Acest 
tip e cunoscut fragmentar din aşezările de la Sf. Gheorghe - "Epres
tet6" şi de la Comolău . Vulpe consideră că îşi are prototipul în cultura 
locală. G:{) Acest tip este caracteristic pentru epoca imperială romană 64 şi 
e cunoscut şi din Dacia. G5) Credem că forma e tot de tradiţie romană, 
care în secolul IV devine generală. 

Tipul 6 (fig. 8, 28 ) .  Castron cu gura largă şi cu buza lată, fără toarte. 
Este cunoscut din mormîntul de incineraţie de la Sărăţeni iar fragmentar 
din aşezările de la Sf. Gheorghe - "Eprestet6" şi de la Reci - "Telek" . 
1n cimitirele de înhumaţie din sec. IV, acest tip de vas a fost descoperit 
la Sîntana de Mureş 66) şi la Spanţov. 61) Prototipul acestor castroane se 
găseşte în castroanele ceramicii provinciale romane 68) 

Tipul 7 (fig. 7, 1 5 , 8, 1 7- 18 ) .  Borcan cu marginea îngroşată, din p astă 
zgrunţuroasă, cu pîntecul bombat, decorat pe umăr sau pe pîntec cu linii 
incizate, şi cu fund plat. Unele sînt făcute şi cu fund profilat. Acest tip 
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e cunoscut şi din cimitire sau aşezări şi e de tradiţia romană provin
cială.  69) 

Tipul 8 (fig. 7, 1 3, 1 4) .  Borcan cu lustru negru.  Marginea e îngro
şată, pe umăr se află o dungă în relief. pîntecul e bombat şi fundul pro
filat. Deocamdată este cunoscut numai din aşezarea Sf. Gheorghe - "Ep
res tet6" . 

Tipul 9 (fig . 8 ,  26) .  Borcan cu marginea aproape dreaptă, decorat cu 
o dungă în relief şi cu o linie incizată. Corpul vasului e puţin bombat, 
mij locul pîntecului e în muchie ascuţită, iar fundul profilat. Acest tip de 
vas e cunoscut din mormîntul de incineraţie de  la  Sărăţeni şi din mor
mîntul nr. 22  din cimitirul de la Sîntana de Mureş . 70) Parducz consideră 
acest tip de vas ca un tip conducător, în timpul stăpînirii hunice în Pan
nonia, şi îl crede de origine sarmatică. 71) Nu cunoaştem analogii pentru 
acest vas în ceramica locală şi provincială romană, prin urmare e pro
babil că prototipul lui trebuie căutat în ceramica  unei culturi formate 
în afară de graniţele imperiului roman. 

Tipul 1 0 . (fig . 8, 20-25) .  Strachina cu marginea uşor îngroşată sau 
răsfrîntă în afară sau înăuntru, cu umărul unghiular sau arcuit şi cu 
fund plat sau profilat. Acest tip, cu variantele lui, este cunoscut din ci
mitirele de la Sîntana de Mureş 72) , Tîrgu Mureş 73) , Izvoare 74, din aşe
zările de la Sf. Gheorghe - "Eprestet6" , Reci - "Telek" şi Bezid. 

Vulpe emite părerea că acest tip de strachină e de origine locală. 75) 
Dintre strachinile găsite în cimitirul de la Sîntana de Mureş, Şt. Kovacs 
consideră strachina din mormîntul nr. 30 ca, eventual, de origine ro
mană. 76) E mai plauzibil ca acest tip de strachină, cu variantele sale, să 
fie de origine celto-dacică 77) , păstrat şi în epoca imperială romană, şi de
venit în secolul IV, de asemenea un tip conducător al ceramicii culturii 
Sîntana de Mureş . 

Tipul 1 1  (fig. 8 ,  30) .  Vas cu dimen siuni mari, chiup, aşa-zis "Krausen
gefăss" ,  cu marginea lată şi răsfrîntă orizontal. Pe buză şi pe gît se află, 
deobicei, un decor din linii ondulate ; uneori decorul lipseşte. E făcut de-
0bicei din pasta cenuşie, dar se găsesc şi exemplare arse la roşu (pro
babil secundar) . Acest tip de vas se află numai în aşezări ; din cimitirele 
d e  la Sîntana de Mureş şi Tg. Mureş nu e cunoscut. 78) Vulpe publică 
de la Izvoare un singur fragment, care este d e  altă factură decît cele 
cun oscute din Transilvania. 

Chiupurile acestea sînt cunoscute din descoperiri întîmplătoare de pe 
teritoriul judeţului Covasna şi Harghita : 1 .  Tîrgu Secuiesc (pl. VII, 7) ; 
2 .  Mărtineni, 2 exemplare întregi 79) ; 3 .  Mărtănuş ; 4 .  Sf. Gheorghe, lîngă 
pîrîul Kokenyes ; 5. Arcuş 80) ; 6. Căpeni - j ud .  Covasna ; 7. Dîrj iu 81) ; 
8 .  Zetea 82) ; 9 .  Filiaş ; 1 0 .  Bodogaia şi Jigodin "Varhegy" 83) - jud. Har
ghita. Din aşezări săpate, sînt cunoscute cele de la 1 .  Comolău, castrul 
roman ; 2. Sf. Gheorghe - "Bedehaza" ; 3. Sf. Gheorghe - "Eprestet6" ; 
4. Reci - "Telek" ; 5 .  Bezid - "L6cz" ,  iar din castrele romane deja să
pate, de la : 1 .  Breţcu, un singur fragment ; 2. Inlăceni, un singur frag
ment (colecţia Muzeului din Cluj , nr. de inv. 6663 ,  6802) ; 3 .  Sărăţeni, 
două fragmente de margine (colecţia Muzeului din Tîrgu Mureş). 
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Din lista de mai sus se vede clar că chiupurile acestea se găsesc în 
număr mai mare numai acolo unde este atestată o aşe�are sau o supra
punere a purtătorilor culturii de tip Sîntana de Mureş . In aşezările da
cice, precum şi în castrele romane - cu excepţia acelora în care s-au 
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aşezat purtătorii culturii Sîntana de Mureş, ca la Comolău şi, probabil, 
şi la Rîşnov (jud . Braşov) - chiupurile se găsesc foarte sporadic. 

Cu origina acestor vase mari de provizii s-au ocupat mulţi cercetă
tori : Pîrvan 84) , Richthoffen 85) , A. Ferenczi 86) , Radu Vulpe Si şi C. Dai-
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coviciu 88) . Considerau aceste chiupuri ca avîndu-şi prototipul lor în 'La...; 
tene-ul dacic. M. Parducz 88) e de părere că origina lor trebuie cău
tată în ceramica celtică şi că din convieţuirea celto-dacică s-ar explica 
răspînd irea lor în Dacia !l0) . Aceste chiupuri persistă în Panonia pînă în 
epoca tîrzie a imperiului roman şi  sînt puse în legătură cu sarmaţii .  Pre
zenţa acestor chiupuri în aşezările dacice dinainte de cucerirea romană, 
ca la Zetea, arată că prototipul lor trebuie căutat în epoca Latene, însă 
real izarea lor s-a produs sub influenţa greco-romană. Deocamdată nu ne 
stă la îndemînă material suficient ca să putem stabili tipurile care sînt 
curat romane şi cele care aparţin populaţiei băştinaşe. Materialul pro...; 
venit din aşezările de la Sf. Gheorghe - "Eprestet6" şi  Reci - "Telek"; 
prezi ntă aspectul din secolul IV e.n. ,  aparţinînd purtătorilor culturii de 
tip Sîntana de Mureş. Vasele sînt lucrate în general din pastă fină sau 
zgrunţuroasă, de culoare cenuşie, neagră sau arse la roşu, marginea e 
răsfrîntă orizontal, cu buza tăiată drept sau subţiată, din care o parte 
cade spre exterior. Sînt decorate pe buză şi pe umăr cu linii în val, in
cizate cu un pieptene sau cu dungi trase cu degetul . Dimensiunile lor 
sînt considerabile, în general , au aproximativ o înălţime de 1 ,03 m, cu 
gura largă de 0 ,39 m. 

1n secolele V-VI, pînă cînd acest tip de vas persistă, marginea lor 
e răs.frîntă orizontal şi cade, ca la Porumbenii Mici - " Galat" spre in
terior. Prin urmare, se constată că acest tip de vas de tradiţie locală e 
un alt tip conducător al ceramicii culturi i Sîntana de Mureş, care diferă 
însă de cele dacice şi de cele provinciale romane. 

Tipul 12 (pl. XII, 3) .  Capac cu mînerul plin, tăiat drept ; a fost găsit 
numai un singur exemplar fragmentar la Sf. Gheorghe - "Eprestet6" .  
Acest tip de capac îşi are originea, ca  formă, în  capacele cunoscute în 
provinciile romane din timpul imperiului. 9 1 )  

Tipul 13  (figura 8 ,  33) .  Vas borcan cu toartă, cu gura largă răsfrîntă 
în afară, cu pîntec bombat şi cu fund profilat. E făcut la roată din pastă· 
fină cenuşie şi e decorat cu linii verticale lustruite. 

Acest tip de vas e de tradiţie dacică şi e cunoscut ca analogie din 
materialul ceramic din aşezarea dacică de la Poian .. 92) 

Tipul 1 4  (fig . .  7, 9) .  Amfora făcută la roată din pastă fină cenuşie, 
la gît prevăzută cu o dungă în relief ; mănuşile sînt plate. Prezintă forma 
amforelor romane. E cunoscut numai un singur exemplar, descoperit la 
Sf. Gheorghe - "Eprestet6" . Amforele găsite în cimitirul de la Poieneşti 
sînt considerate de Vulpe ca marfă de import. 93) Amfora descoperită la 
Sf. Gheorghe - " Eprestet6 " e fabricaţie locală, avînd prototipul în am
fora romană. 

Tipul 1 5  (pl. XXI, 5). Strachina făcută din pastă de culoare sură des
chisă, pe buza cu patru toarte. Numai un singur exemplar fragmentar a 
fost găsit, acest tip îşi are prototipul în strachina din aşezarea dacică de 
la Poiana. 94) 
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În complexele de locuinţe de la Bezid - "Loc" şi de la Reci - "Te
lek" , au fost descoperite şi fragmente de fructiere de tip dacic. Deocam
dată nu putem stabili cu siguranţă dacă acest tip de vas a persistat şi 
în sec. IV, fiindcă la Sf. Gheorghe - "Eprestet6'' n-a fost găsit nici un 
fragment. Însă prezenţa unor forme de vas de tip Latene în aşezări de 
eultura de tip Sintana de Mureş, îngăduie presupunerea ca şi acest tip 
de vas a persistat pînă în sec. IV. 

Procedeul de decorare al vaselor era diferit .  Vasele paroase făcute 
cu mînă au crestături verticale pe buză, pe umăr butoni, brîu alveolar, 
împunsături de degete sau linii incizate în val. Aceste motive de deco
rare sînt cunoscute în Latene-ul dacic. La vasele făcute la roata din 
pastă zgrunţuroasă, găsim pe umăr linii incizate. Acest decor se află şi 
pe borcanele provinciale romane cunoscute din materialul ceramic al cas
trelor din Dacia. fn rest, borcanele prezintă dungi în relief pe umăr şi 
lustruirea suprafeţei . La ulcioare, decorul este format deobicei din dungi, 
liniuţe paralel incizate, sau decor în plasă lustruit. Ornamentul în plasă 
lustruit se găseşte pe diferite tipuri de vase, ca şi liniile în val sau în 
zig-zag. Pe vasele de culoare sură-neagră, decorul lustruit este format 
din dreptunghiuri aşezate orizontal sau vertical. Pe un singur fragment 
ele vas descoperit la Reci se află decorul lustruit în formă de brad, cu- · 
nascut din cimitirul de la Izvoare. 95) Lustruirea a fost întrebuinţată şi 
în epoca Latene - decorul de linii în val lustruit e obişnuit pe margi
nea fructierelor dacice - prin urmare şi acest procedeu de decorare îşi 
are origina tot în tradiţia locală. Pe cupe se întîlneşte decorul şlefuit, 
imitînd tehnica şlefuirii sticlei , de tradiţia romană. Acest procedeu de 
prelucrare a vaselor este folosit la mij locul sau în jumătatea a doua a 
secolului IV e.n.  96) 

În concluzie se poate cons tata ca materialul ceramic manifestă, în 
ceeace priveşte formele şi decorul, pe lîngă tradiţie locală şi trăsături 
păstrate din meşteşugul provincial roman şi unele aspecte cunoscute din 
cultura materială a popoarelor care trăiau în afară de graniţele impe
riului. Acest material este cunoscut, cu puţine excepţii, din inventarul 
mormîntelor de la Sintana de Mureş şi Tîrgu Mureş. Excepţiile se ex
plică prin faptul că deocamdată nu putem lega în mod sigur aceste aşe
zări de o populaţie sau de alta, care par de a se deosebi etnic între ele 
prin ritul lor de înmormîntare. 

ALTE OBIECTE DE LUT 

Acestea sînt fusaiolele, lustruitoarele de vase şi greutăţile de ţesut . .  
Fusaiolele se găsesc şi în aşezări şi în mormînte. fn general, ele sînt sfe
roidale sau bitronconice, plate şi cu concavităţi la extremităţile găurii 
(pl. X, 1 3) .  



Lustruitoarele sînt prevăzute cu mîner, iar partea lor de jos e ovală, 
(pl. X, 1 6) .  Aceste forme de fusaiole şi lustruitoare sînt de tradiţie din 
·epoca Latene. �17) 

Greutăţile de ţesut sînt de formă piramidală ; la partea de sus sînt 
perforate orizontal, ca şi cele cunoscute din aşezările dacice. 

OBIECTE DE OS ŞI DE PIATRĂ 

Obiecte de piatră sînt puţine. Pietre de măcinat, de ascuţit şi o valvă 
de turnat . Pietrele 4e măcinat sînt de două tipuri : piatra de formă ovală 
cu o faţă plată, iar cealaltă convexă, căreia îi aparţinea şi o piatră de 
pisat în forma pumnului. Tipul celelalt, răşniţa rotativa, e lucrat din roca 
vulcanică şi are formă conică. Amîndouă tipurile au fost găsite în com
plexe de locuinţe şi sînt de tradiţie locală. 

Valva de tipar, care a servit pentru turnarea unor podoabe tubulare, 
e deocamdată o piesă unică din cultura Sîntana de Mureş. Podoabele 
turnate în acest tipar au fost probabil din metal preţios . 

Pietrele de ascuţit (cutele) sînt de formă dreptunghiulară şi cilin
drică. Prototipul lor se găseşte în pietrele de ascuţit cunoscute din epoca 
dacică. 98) 

Acele de os cu corp rotund şi cu capetele ascuţite sînt caracteristice 
pentru această cultură, (pl. X, 1 0-1 1) .  Acest tip de ac arată o tradiţie 
romană provincială. 99) Au fost găsite în aşezări şi în mormînte. Obiectul 
de os cu corp plat şi ascuţit la un capăt a fost unealta cu ajutorul căreia 
s-a realizat decorul lustruit de pe vase. Destinaţia lui este arătată şi de 
locul de descoperire, fiind găsit în cuptorul nr. 1 .  

Dintre obiectele de os, cele mai caracteristice sînt pieptenii formaţi 
din plăci de os şi cu mîner în formă de clopot. Aceşti piepteni au fost 
găsiţi în toate aşezările săpate şi figurează şi în inventarul numeroaselor 
mormînte de la Sîntana de Mureş 100) şi Tîrgu Mureş . 101) Tipul de piep
tene este cunoscut în epoca imperială romană şi îl găsim şi la triburile 
germanice, fiind caracteristic şi pentru purtătorii culturii de tip Sîntana 
de Mureş . 

OBIECTE DE STICLĂ 

Perla de sticlă bitronconică, plată la extremităţile găurii , e de culoare 
verzuie şi a fost găsită la Sf. Gheorghe - "Eprestet6" .  Acest tip de perle 
este cunoscut din cimitirul de la Sîntana de Mureş. 102) şi figurează ca  
vbiect de  podoabă în  inventarul mormîntelor. Îşi are origina probabil în 
perlele de sticlă ale popoarelor sarmatice. 103) 
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OBIECTE DE METAL 

a) Bronz 

Din bronz sînt făcute obiectele de podoabă, cunoscute mai mult din 
mormînte. În aşezarea de la Reci - "Telek" a fost descoperit un pan
dantiv cu veriga din bară răsucită, tip cunoscut din cimitirul din Sîntana 
de Mureş. 101.) Acest obiect apare frecvent în descoperirile din sec. III-IV 
din Dacia. 105) Procedeul răsucirii barei este caracteristic pentru arta to
reutică a dacilor . 106) Acul cu capul încîrligat descoperit la Reci (fig . 3, 1) 
este tipic dacic şi se  regăseşte în Pannonia. 107) 

b) Fier 

Din fier sînt făcute uneltele casnice. Cuţitele au spatele puţin curb 
şi o prelungire pentru mîner. Forma secerii, cu prelungire pentru mîner, 
ca şi cuţitele, sînt de tradiţie locală din epoca LatE�ne . 108) Cuţitul figu
rează şi în inventarul mormintelor din cimitirul de la Sîntana de Mu
reş. 109) 

Celelalte obiecte de fier descoperite nu sînt aşa de caracteristice, 
pentru ca destinaţia lor să fie clară şi tipologie se  pot lega şi de epoca 
LatE�ne şi de cea imperială romană. 

c) Argint 
Din argint sînt făcute obiectele de podoabă ŞI m special cele legate 

de port : fibule, catarame, capete de curea, brăţări şi inele. În aşezări, cu 
excepţia cataramei de la Pădureni n-au fost găsite obiecte de podoabe. 
Afară de cimitirele de la Sîntana de Mureş şi Tîrgu Mureş, pe teritoriul 
judeţelor Covasna şi Harghita, numai tezaurul de la Valea Strîmbă a 
furnizat astfel de obiecte. Fibula şi capetele de curea din tezaurul de la 
Valea Strîmbă, au analogiile cele mai perfecte în fibule şi capetele 
ele curea găsite în inventarul mormîntelor de la Sîntana de Mureş 1 10) 
şi Tîrgu Mureş . 1 1 1) Constatarea lui Kovacs referitoare la încadrarea lor 
cronologică şi etnică e justă. 1 12) Brăţările de tip Valea Strîmbă, nu au 
fost găsite în cimitirul de la Sîntana de Mureş, însă sînt cunoscute din 
Pannonia de la Kisk6răs-Als6cele din timplu stăpînirii hunilor. 1 13) 

Acest fapt arată că, constatarea lui Parducz, e justă cînd bazîndu-se 
pe forme mai evoluate ale cataramelor şi pe lipsa brăţărilor în morminte, 
a încadrat cronologic acest tezaur la o dată mai recentă decît cimitirul 
de la Sîntana de Mureş . 1 14) Monedele lui Gratianus găsite împreună cu 
tezaurul amintit, · arată o dată mai recentă. Probabil ascunderea tezauru
lui s-a putut întîmpla după năvălirea hunică. 1 15) Prin urmare se constată 
că obiectele de argint de podoabă tip Sîntana de Mureş aparţin unei 
populaţii germanice, care s-a aşezat în sec. IV în Transilvania. 
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A R M E  

In aşezări ŞI m mormînte n-au fost găsite arme, cu excepţia unui 
singur vîrf de săgeată şi a unui vîrf de lance de fier păstrat fragmentar 
(fig. 3, 4), găsit la Reci - "Telek" . Săgeata în forma frunzei de sălcie cu 
prelungire pentru înmănuşare este neobişnuită la popoarele germanice, şi 
e cunoscut faptul că arcul n-a fost arma preferată a acestora. Vîrful de 
lance cu creasta mediană la mijloc, a fost făcut, probabil, cu coada a 
douille. Acest tip e cunoscut şi la daci. 1 16) Lipsa de arme confirmă con
statările făcute mai înainte la Sîntana de Mureş 1 17) şi la Izvoare 118) con
form cărora purtătorii culturii de tip Sîntana de Mureş au aparţinut unei 
populaţii paşnice. Iar mormîntele de incineraţie de la Pădureni cu vasele 
şi armele trecute prin flăcările rugului pot fi atribuite taifalilor veniţi 
din regiunile culturii Pşevorsk. 1 19) 

CONSIDERAŢII GENERALE 

Resturile de cultură de tip Sîntana de Mureş sînt cunoscute din 
Transilvania, din Moldova, din Muntenia şi într-o măsură mai redusă din 
Oltenia. Inventarul cimitirelor au servit cu precădere drept bază pentru 
cunoaşterea acestei culturi . Cercetările efectuate în ultimii ani pe terito
riul judeţelor Covasna şi Harghita, unde au fost dezvelite urme de aşe
zări, au contribuit mult ca aspectul economica-social al purtătorilor cul
turii de tip Sîntana de Mureş, să fie mai bine lămurit. 

Cu toate că s-au găsit unelte de producţie în număr redus, totuşi 
ne putem forma o imagine despre felul de trai al populaţiei. Pe lîngă 
ocupaţiile primitive, vînatul, pescuitul, creşterea vitelor şi agricultura au 
fost -înfloritoare. Acest fapt este arătat de numeroasele oase de animale 
(cornute mari, oi, porci) păstrate pe podelele complexelor de locuinţe. -

Agricultura dezvoltată este atestată prin secera de fier şi pietrele de 
rîşnit, atît de tip vechi cît şi de tip nou, rotativ. Forma deschisă a tu
turor aşezărilor demonstrează de asemenea caracterul agricol şi păstoresc
al populaţiei. 

Cuptorul de ars oale, precum şi diversele forme de vase făcute cu 
mînă şi la roată, ne arată că meşteşugul olăritului, păstrînd şi îmbinînd 
cu elemente noi tradiţia veche locală, a fost înfloritor. Numeroasele prîs
nele de lut şi greutăţi piramidale de ţesut găsite în locuinţe, sînt dovezi 
că aceste ramuri ale meşteşugurilor casnice au fost practicate intens de 
populaţie.  

Uneltele de producţie şi alte obiecte, fie de uz casnic, fie de po
doabă, făcute din fier, bronz şi argint descoperite în cimitire şi în aşe
zări, sînt dovezi grăitoare, ca prelucrarea metalelor şi arta toreutică au 
fost foarte dezvoltate în această epocă. La uneltele de metal si la obiec
tele de podoabă se pune întrebarea dacă sînt produse de imp

'
ort sau fa

bricaţii locale ? Numeroasele bucăţi de zgură de fier şi bucăţile de var,. 
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găsite în 
.
cuptorul nr. 2 în aşezarea de �a Sf. Gheorghe - "Eprestet6" ,  

precum Ş I  tiparul d e  turnat pentru un obiect tubular de podoabă - pro
babil de aur - arată ca acestea au fost lucrate pe teritoriul Transilva
niei . În această pa.rte a ţări i bogată în metale, materia primă a stat la 
dispoziţia populaţiei pentru a dezvolta meşteşugul metalurgiei . Începînd 
din comuna primitivă pînă la sfîrşitul stăpînirii romane, în Transilvania, 
după mărturia descoperirilor, meşteşugul prelucrării metalelor a fost 
foarte dezvoltat. Prin urmare, pe baza tradiţiei vechi locale - ne referim 
aici la metalurgia dezvoltată a dacilor - în perioada prefeudală, în care 
se plasează cultura de tip Sîntana de Mureş, prelucrarea metalelor nu a 
decăzut, ci dimpotrivă, adoptind noi metode de forme, a luat un nou 
avint. Tipurile de podoabe de argint şi de aur cunoscute din inventarul 
cimitirulu i de la Sîntana de Mureş şi tezaurul de la Valea Strîmbă, sînt 
caracteristice pentru populaţiile germanice, care au pătruns în sec. III-IV 
in Dacia, însă acest fapt nu exclude contribuţia elementului local la for
marea acestor tipuri . 120) În prezent însă nu sîntem în situaţia de a trage 
exact linia care demarcă aportul adus de elementul local în metalurgia 
şi toreu tic a acestei culturi . 

Pentru a trage concluzii de ordin istoric şi cronologic, ne stă la dis
poziţie materialul furnizat de aşezările de la Sf. Gheorghe - "Eprestet6" ,  
d e  l a  Reci - "Telek" ş i  d e  l a  Medişorul Mare, care este datat c u  mo
nede din sec. IV e.n. La Sf. Gheorghe şi la Reci au fost găsite cîte o 
monedă de argint de la împăratul Constantinus II, din anul 354,  iar la 
Medişorul Mare, afară de moneda lui Constantinus II, au fost găsite şi 
două monede de la Valentinianus I. Data emisiunii acestor monede ser
vind ca terminus postquem, reiese că vi aţa în aceste aşezări a durat pină 
în ajunul năvălirii hunice, pînă în a doua jumătate a secolului IV. Aceste 
descoperiri de monede precum şi moneda lui Honorius de la începutul • 
secolului V, descoperită la Cristeşti, sînt o dovadă că marele val de mi-
graţie a popoarelor 121) nu a întrerupt existenţa acestor aşezări . Nu putem 
stabili deocamdată, cu certitudine, durata acestei culturi, însă materialul 
furnizat de săpăturile arheologice efectuate la Bratei de I. Nestor şi E. 
Zaharia, datat în secolul V e.n. ,  are un aspect care arată ca în această 
aşezare, ceramica şi-a păstrat multe forme din cultura de tip Sîntana de 
Mureş. 122) În materialul ceramic al bordeielor din aşezarea româna-slavă 
de la Bezid din sec. VII e.n. se mai păstrează această tradiţie culturală 
Sîntana de Mureş . 1 23) Prin urmare, în Transilvania sînt cunoscute aşe
zări , care reflectă o altă cultură la baza căreia stă cea de tip Sîntana de 
Mureş . Începutul acestei culturi indică sf_îrşitul celei de tip Sîntana de 
Mureş . Data la care se plasează aceasta trecere, a fost probabil sfîrşitul 
secolului IV sau începutul secolului V e.n. 1 24) Parducz datează tezaurul 
găsit la Valea Strîmbă după invazia hunică. 125) Vasul cu marginea 
dreaptă, găsit în mormîntul de incineraţie nr. 2 de la Sărăţeni, arată ca 
şi aceste morminte aparţin sfîrşitului secolului IV e.n. 

Asupra originii culturii Cerneahov au fost emise multe păreri . Unii 
o consideră ca o cultură dezvoltată pe fondul culturilor Pşevorsk şi Li-
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pi ţa 126) ; iar alţii sînt de părere ca problema originii şi formării ei este 
incă nerezolvată . 1:!7) 

După părerea noastră însă, nu e vorba de culturi separate în mod 
riguros, ci de transformarea vechii culturi, care p e  lîngă aspectul vechi 
păstrat, reflectă şi elemente noi, pe care şi le-a însuşit de la diferitele 
culturi, care au exercitat influenţa asupra ei . La această concluz ie au 
aj uns ş i alţi  cercetători . 128) 

Se pune probl ema apartenenţii etnice a purtătorilor culturii de tip 
Sîntana de Mureş . Această cultură materială este cunoscută şi pe terito
riul U . R . S . S . ,  al R. P. Ungare , al R .  P .  Polone, sub denumirea de c ultura 
Cerneahov . În Rept1blica Socialistă România ea a fost numită după cimi -· 
ti rul de b Sintana de Mureş , cuitura Sîntana de Mureş. În Transilvania 
punctul cel mai vestic cunoscut al acestei culturi este pînă în prezent în 
jurul oraşului Cluj , la Palatca. 12!!) 

Cultura de  tip Cerneahov-Sîntana d e  Mureş reprezintă o fază a cul
turii aşa-zise "a cîmpurilor de mormînte" din U.R.S .S .  130) Apartanenţa 
e tnică a purtă.torilor acestei culturi ră .sp'lnd ită în Estul Europei şi  în ba
zinul Dunării a form at mult timp obiec t de discuţie şi părerile au fost 
di verse .  1l l ) Credem că dintre cercetători sovietici M.  Tihanova, tl2) r ele
vînd contribu ţia diferitelor elemente la formarea a cestei culturi , are pă
rerea cea mai justă în rezolvarea acestei probleme. Cercetătorii români : 
f3 .  Mitrea î :�3) , H. Vulpe 13") ,  C .  Preda 13·'l) şi Gh. Diaconu J36) pe baza re
zultatelor săpăturilor executate în cimiti rile purtătorilor acestei culturi ,  
au aj uns la concluzia, că gotii au fost singurii reprezentanţi ai ei .  

În T�·2nsilv<mia Şt.  Kovacs, pe baza ceramicii lucrate cu mîna, des
coperită în inventarul mormintelor din cimi tirul de la Sîntana de Mureş, 
<1 presupus un amestec de populaţie între elementul local şi între noii  
veniţi .  J:l7)  Rezultatul săpăturilor executate în ultimii ani pe teritoriul 
j ude l;elor Covasna şi Harghita, dovedeşte ca în această privinţă consta
tareci lui Kovâcs a fost justă. Faptul că circulaţia monetară în castrele 
romane de la graniţa răsăriteană a Daciei încetează de la mijlocul seco
lului III ,  ne arată, că stă.pînirea romană a luat sfirşit în această parte la 
data sus-menţionată. t:J:3) Noii veniţi care au luat în stăpînire Estul Tran
silvaniei sînt - după izvoarele istorice şi urmele arheologice - carpii 
şi goţii .  1:1!1) Prin urmare continuarea circulaţiei monetare romane după 
Philippus Arabs, trebuie pusă pe seama a cestor populaţii , 140) care timp de 
sute de ani, împreună cu elementul local din Transilvania, au dus o vi aţă 
destul de paşnică . 141) Năvălirea hunilor a turburat traiul lor paşnic, însă 
după cum arată şi  descoperirile arheologice,  nu se poate vorbi de lichi
darea completă a purtătorilor culturii de tip Sintana de Mureş . 

Se pune întrebarea : care dintre resturile de cultură materială de as
pect Sîntana de Mureş cunoscute din cimitire şi din aşezări aparţin goţi
ior şi care elementului local ? 

Rezolvarea acestei probleme e un lucru mai uşor în cimitire. în 
Transilvania, ritul de înmormîntare prin înhumaţie , pe baza inventarului.  
este practicat de goţi, iar ritul de incineraţie este de tradiţie locală, 
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smt gotice, Iar mormmtele de mcmeraţ1e descopente recent aparţin ele
mentului local. 142) 

În privinţa aşezărilor, legarea lor de o populaţie s au de alta, este un 
lucru foarte dificil şi problematic. 143) Goţii socotiţi c a  element dominant 
între purtătorii culturii de tip Sîntana de Mureş , au trăit mult timp în 
vecinătatea carpilor şi al dacilor liberi . Acest contact a influenţat re
ciproc cultura amîndourora, care se reflectă mai mult în aspectul vieţii 
de toate zilele, decît în cimitire, unde se p ăstrează cu pregnanţă formele 
vechi,  de un conservativism tradiţional. Acest fapt explică formele d e  
tradiţie geto-dacică, care se găsesc împreună c u  f o rmele aduse- de ele
mentul nou şi în mormînte şi în aşezări . La Reci,  multe forme de vase 
tradiţionale locale, ca ceaşca dacică, şi  vase de tip nou,  ca fragmentul de 
cana cu decor în formă de ramura de brad lustruit,  cunoscut din cimi
tirul de la Izvoare, se găsesc împreună. Aspectul resturilor de cultură 
din aşezările de la Reci şi  Bezid arată mai degrabă caracterul băştinaş 
al lor. Iar la aşezarea de la Sf. Gheorghe cu vase de caracter local des
coperite în număr mai redus, e mai probabil - ca etnic - să fie legată 
de p opulaţia care a avut cimitire la Tîrgu Mureş şi Sîntana de Mureş . 

Pentru rezolvarea apartenenţei etnice a purtătorilor culturii Sîntana 
de Mureş, datele care ne stau la îndemînă încă nu sînt suficiente, destul 
de convingătoare, şi deocamdată problema rămîne, în parte deschisă.  
Noile cercetări o vor lămuri şi odată cu acest pas,  una din perioadele 
zbuciumate ale istoriei ţării noastre, secolul IV e.n. va înceta de a mai 
fi o problemă p entru istorie. 
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Materiale 
Mitt. Centr. Comm. 

SCIV 
SCN 

Materiale şi Cercetări Arheologice. 
Mitteilungen d.k.k. Centralkommission zur Erforschung w1d 
Erhalttung d .  Baudenkmale 1-X I I I .  1856-1873. 
Studii şi Cercetări de 'Istorie Veche. 
Studii  şi Cercetări de Numismatică.  

KIVONAT 

Dacia kii.iritese es a hunok betorese kozott eltelt evszazad n yi id6szakb61 na
gyor: keves r�geszeti lelet ismere

.
�es. IY!arosszentannan v a�

_
amint Marosvasarhelyen 

feltart temetok a Cerneahov muveltsegnek a Maros volgybe valo behatolasat 
b i zonyitj a k  s az 1938-ban Tekeropatakon talalt kincslelet pedig j elzi az ircinyat 
ennek a keletrol j ott muveltsegnek. A Maros volgyeben e muveltseg hordoz6inal,( 
a gotokat tekintjuk . .  

Az utobbi evek folyaman a sepsiszentgyorgyi Muzeum asataso}mt vegzett s 
ezek a Cerneahov muveltsegnek az Olt VOlgyeben valo j elenletet is bizonyitjalt. 
A Cerneahov muveltsegnek e teri.iletre valo b ehatolasat, mivel a komolloi es az 
enlaki r6mai taborokban a z  ermek sora Phili p.pus Arab romai csaszar .ermevel 
zarul (247) ,  a masodik szazad kozepere vagy valami:vel kesăbbre tehetji.ik. E :mu
veltseget a regeszeti leletek szerint a helyi lakossag is atveszi.  

A h.unok betorese es ennek kovetkezmenyei eredmenyeztek Erdelyben a 
'Cerneahov muveltsegnek a IV. szazad vegen valo eltuneset. 

ZUSAMMENF ASSUNG 

Uber den Zeitraum von etwa einem Jahrhundert, der auf die Preisgabe der 
Provi n z  Dazien bis zu dem Hunneneinfall folgt, liegen nur wenige Bodenfunde 
in Siebenbi.irgen vor. D urch die Freilegung der Friedhofe von Sîntana de Mureş 
(lVIarosszentanna) und Tg. Mureş (Marosvasarhely) wurde das Eindringen der Cer
ueahov-K ultur in das Marostal nachgewiesen und cler 1938 entdeckte Schatzfund 
von Valea Strîmbă (Teker6patak) b ietet einem Hinweis i.iber die Richtung aus 
d er das Vordringen aus dem Osten erfolgte. Als Trăger dieser Kultur im Marostal 
sind vermutlich die Goten anzunehmen. 

Diese Kultur wurde i m  Alttal nach archăologischen Beweisen von der ein
hei mischen Bevolkerung auch aufgenommen. 

In den letzten Jahren wurden vom Museum in Sf. Gheorghe (Sepsiszent� 
gyorgy) Grabungen durchgefU.hrt, clie die Anwesenheit der Cerneahov-Kultur 
a uch im Flussgebiet des Altes nachweisen. Da in elen romischen Lagern von 
Comalău (Komoll6) und Inlăceni (Enlaka) die spătesten Mi.in zen bis  zu Philippus 
Arabs reichen (247 ) ,  ist mit dem Eindringen der Cearneahov-K ultur in dieses 
Gebiet um diesen Zeitpunkt oder kurz darauf zu rechnen. 

Der Hunneneinfall und seine Folgen bewirken gegen Ende des IV. Jahrhun
�l erts das Verschwinden cler Cerneahov-Kultur in Siebenbi.irgen. 



1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 1 0 1 1 12 

13 
. 14 1 5  

Pl an�a I 



.• ! '1 ' 

2 
3 

. 4  
5 6 

7 .  8 
9 

1 0  

1 1 12  1 3  



1 2 3 

4 5 6 

7 8 
Planşa I I I  



3 

/ 

1 
4 5 

7 

1 0 1 1  1 2  

' 1 3 1 4  1 5  
Planşa IV 



1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

1 0 1 1  1 2  

13 1 4  
1 5  

1 6 
Planşa V 



5 

1 0  
12 

1 1 

1 6 

Planşa VI 



1 

? .  

\ 

1 0  

1 5  

Planşa VII 

'1 - ALUTA I 



2 3 

4 5 
6 

7 8 9 10 

1 1 1 2  
Planşa VIII 



4 

7 

5 

1 0  1 1  

13 
' 14 

Planşa IX 

6 



2 0  

' 2 
1 3 

7 8 

1 7  

2 1  

f . 

. 

9 

1 
22 

14  

. } . 

1 3  15 

1 o 1 1 1 2 1 6 

19  

26 

Plan7a X 



o
� 



i 
--P'LtJV -

---:
 



1 
1 
1 

- - - - - _ _  t _  

� <:; � 
1 
i - 1 9 ' 1 � � 

1 1o - - - - - - - _ _  1 

; - - - - - - 'l H 

1 

Ţ 1 

1 
� � 

1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 j 
1 

_ _  j __ 2 

6 

- - -x 

:t l  

1 
1 
1 
1 
1 
1 

l 
� 
1' 

_j'_ 

Planşa XIII 

1 
� <::. <::S' 

1 
1 

f 
1 
1 
i 

1 .  

1 
1 
1 
1 

_ .t  

- -- 1 :13 14 



FL CJ (! ----
� 1 

r-:-
�

 
� 

,. 
-

-
1 -j j 
1; 

' 
' 

'1 i> 

1 r a
tJ -

-
-

-

1 1 1 J
fO

 

1 1 

1 

1 

r
-

1 
-

-
4 049-

1 
-

-,
 

~
 

r-
-

-
. 

-
Y'.9tJ(} 

4
 1 1 1 1 



--- - - -- - -1 
1 
1 
1 
1 
1 

� '\j 
� 

1 
1 
1 
1 
1 
1 ' 
, .  
1 

. 1 
1 

�-___:_:���..2_ - j _  
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

���!...J.Ll..l.::��LL - - - - - - _[_ 
3 

Planşa XV 



5 

T// 
@ "" l.�. - -· 

Planşa XVI 



1 
1 

_l _ _ _ _ 
;: 

2 

1 

8 

Planşa XVII 



�
�

� 
� :_����

� � 
;-

-- ----/.(00-
·--� 1 1 

Â�
 

�y 
1 1 

-, 
1 

;\ 
! 1 

r-
-

__
_: 6'6'0 o - -

-
---

__ l, 
,-<'C>"'

 

�- -�
------' l' �

:·.�
-//

 
��

._�
v

 1 
ţ-

-
--

-v�ţiJ{I ---_J 

H
 

H
 

H
 

� 



� <:> 
<::>' 
1 
1 1 

- - - - ---:- - .-. 1 
1 1 
1 

� ţ::; cy 
1 
1 
1 

���fJ! _ _ _ _  L _ _  _ 

2 

- -- - - _ 1._  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1 �����- - - - - - -- 1_  _ _ 
3 

4 

Planşa X I X  

6 

� (;S 1;:!-
1 
1 ' 
f 

,'� - - -1 
5 

1 - 
;p 



1 1 
1 

�
--

I l 

1 
-

-.tov
-

-
-

-
�

 1 

-
?gofJ-

-
--î 1 1 1 ,,.,.

 
1 



3 

6 

1 
� � <:::l' 
1 
1 

- - - - _t _ _ _  -

Planşa XXI 

4 



/ . -,c2:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  l 

3 

1 s 
-r -

1 

� 

r 
1 ' - r  j 
1 , 1 

1 
1 � � 

� ,, <:;) 
"'' "'' 

<:::; � 
� \: � <:;,' 
1 1 

1 
1 

t 
7 

6 8 9 
to 

T i 

?il "" 
<:;) ;;; 
<:> "' � ._. � "'' 

1 <:;,' 1 1 1 
12 1 1 -� 1 

1 1 3  _ _ _ _ _ __ [ 1-4 
1-f 1. 5  16 17 - - --" 1 1 .  - - Ţ  

1 1 
l 1 ! 

1 1 
1 � l2 " � � <::> ">' � ""' � � � <:::i' 
1 ">' 1 
1 1 1 
1 1 1 ' ,,_t _ -· 1 1 - - - - r_ 

1$ _ _L 19 pe 2.1 
.2 o  

P l a nşa XXII 



1 

4 
8 -- AL TITA I Planşa XXI I I  



1 

_L 
2 

6 

1 

- -- - - "1 

""' 
� 
<:;;:-

;;; <::::, �-

� � '1; ..,;:: 
ţ} <::$ 

1 
1 1 1 _t_ 
1 1 
1 1 
1 1 

_____î 
" 1  

_ _ _  'f_ 

3 4 5 

Pla:1şa XXIV 








	alutaI_007_114
	alutaI_114_114bis3

