
DATE PRIVIND VIATA ŞI ACnVI'T ATEA ŞTIINJIFICA 

A LUI LA$110 FERENC IN. ANII 1923 ·1925 

Corespondenţa cu V. Gordon Chil de. 

Colaborarea ctu Vasile Pârvan 

A. LASZLO 

Arhiva Muzeului din Sf. Gheorghe păstrează, pe lîngă ~Jte docu
niEmte apqrţinînd lui Laszl6 Ferenc, şi un lot de citeva ~ci Q.e scrLsori 
din corespondenţa eminen~j;iqlUJi. :q.T~heo~og, :Dost director-custode .~;~1 acestei 
i)lstituţii, ~orn.emorat a~urn. cu ocaz~p. împlinirii a o sută de ani de la 
naştere. 

Această . corespondenţă, deosebit de va1o:r10asă pentru is-to~ia arheo
logi.ei translHvănene din primul sfert a~ secolului nostru cuprinde, 
printre tcrltele, scrăsorrl. adresate ;lui F. Laszl6 din partea unor savanţi 
bine cunooouţi ai epocii, ca V. Gortlon C h i 1 de, Ham pe 1 J6zsef, 
K o V a c s ·)jstvm, M ar tt o n .LaJjos, M e ~11 i c h Janos, Jaroş~v 

P a rl l i a r d i, P 6 s t a Bela, Ro s k a Marton, Hubert S c h m i d .t, 
Julrus T te u rt s c h, Mliloje V asi c, ş. a.i 

In comunicarea de faţă ne propunem să publlicăm cor:esponden~a 
purtată, în perioada anilor 1923-1925, între F. Laszlo şi savantul engle;?; 
V. G. Ch'iJlJde. In prima parte a rlu:crărili no1as·tre prezentăm raJceas•tă co-
respondenţă, tem'Uil mteg'r1al1 00. scrisorilor, în originOO., frilind cuprinS în 
palrfua a treia (anexă). In a doua pall"te a lucrării urmează cîteva consi-· 
det'laţii pe margti.nea acestui sohdmb de scrisori, îrncercînd să evocăm 

p:rfuoipatlele momente· dm u:Iitimii ani ai vlieţiii lUi F. Las1ll6. Ne vom opri, 
in mod deosebit, asupra legăturilor sale de colaborare, stabi·lite in anii 
postJbel.irci, ou oeT~curile cUJl·turn1e · şi ştiinţil:fice româneştli., în frunte cu 
V!asile Pârnnan. 
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I 

Oorespondenţla, pe care ne-am propus să o publicăm 'aici, este com
pusă din şase scrisori a[e lui V. G. Chiilde, redactate .Ia Londra, la oa~re 
se ,adaugă patru răspunsuri, păstrn,te în copie saru sub fonna unor con
cepte3. Două dlin cel~ şase scriiSori ale lui Ohilde sînt adresate lui V. 
Cs1utatk, în caH11Jatea sa de director al fostului muzeu, rbot Osutak redac
tînd, în urma unei consultări cu Laszl6, şi unul din cele patru răspun-

suri. Aceste scnis'Ori au fost incluse în mod fiDesc în comunicarea noa
stră, eJe ve:f1erindu-se exclusiv la prob[ema rreluării săpăturilor arheolo
gice de la Ariuşd, sub conducerea lui F. Laszlo. Schimbul de scrisori 
între Laszlo şi Childe a fost, după cît se pare, mai bogat: în corespon
denţa păstr:ată se f1ac aluzii şi la al:te sc11isori, necunoscute nouă în mo-
mentul de f:aţă . 

(1) După cît se pare, corespondenţa dintre V. G. Childe şi F. 
Laszl6 a fost iniţi,ată de savantul eng,lez. In prima sa scrisoare (Londra, 
24 X ·1923), redadaltă în hlm:ba germană, Childe semnalează, înainte de 
toalte, expedierea unui e~ a:l articolului său, referi,tor lia r1aporturd.le 

dint:r.e Thessalia şi Europa Centrală, respectiv răsări·teană, în epoca ce
ramicii pietalte4. Menţione1arză că ~a!Vea intenţi1a de a veni pe:r:sonal JJa Sf. 
Gheorghe, ceea oe însă nu i-a reu'Şi•t. Fliind informat de prof. Kozlowskii5 
despre descoperirea unor case de tip megraron l'a Ari;uşd6 şi cunoscînd 
o 'luorarrre mai veahe 'a Jrui !Jaszl6, pubillioată în "Archaeologiai Ertesit0"7, 

neavînd înlSă posibilitatea să oonsulrte s·budiHe ~acestuia 'apărute în "Dol
gozariJoJk"B (revista firind inexi.S'tentă iLa Londra), Cihilde . îşi exprimă do
rinţa să cunoască rezulrtla:tele săpă~turi1or ma1i no'i ,atle lui Laszl6. Are 
nevro[e de 'aoesrbe infor~maţii, continuă Ohilde, întrudt pregăteşte o lu
crare mai amplă asupra ceramicii pictate, şi în special asupra vaselor 
de ·l:a Şipeniţ, pe ca:re le-:a studiat l1a V:iena9. Il roagă pe Lasz:l6 să-i 

trimeată din lucrările sale despre Ariuşd, oferind, în schimb, o carte 
enJg[lezească saru fr,anceză, de cwe Laszl6 :ar avea nevoie. 

Aflind de descoperir,~a, la Ariuşd, a unui topor de aramă10, Childe 
întreabă, dacă e·S:te de tip "unguresc" (aici urmează în text desenul 
schematic al unui topor cu două tăişuri şi cu braţe în cruce; (fig. 1/1), 
tnformîtndu-1 apoi pe Laszl6 că asemenea top01are ~au fost de·scoperite 
recent în CI'Ieta, ~e,le mai vechi fiind datbate în Minoicul Timpuriu Il a, 
adică înlalinte de 2400 î.e.n. 
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(2) Nu ounoaşrtem răspunsul lui Lasz16 la scrisoarea de mai sus. 

Din corespondenţa ullbenioară rei:ese î111Să, pe de o pfl['te, că Laszl6 i-a 

trimis lui Childe atît extrasele cerute cît şi unele informaţii şi desene, 
ia.Jr pe de altă parte, că Ch!i,lde i-a trimi,s lui D:lszl6 lucrarea sa despre 

Şipeniţ, apărută între timp, probabil însoţită şi de o scrisoare. 
In a doua sa scrisoare, redactată în limba engleză (Londra, 30. 

VI 1924) Childe îl informează pe Laszlo că va publica în curînd o carte 
despre dJVi~izaţiile neol'iltice a1e Europei11• Pentru 1a-şi îmbunătăţii lucra-

rea, Chillle cere o serie de [n:fiormlaţii suplimentare cu privire la desco

pelririle de la Ariuşd: în oe slt~at apar pim.iladere[e (fig. 1/2), oare amin

tesc ·de peceţile cretane; dacă s-au descoperit măciuci de piatră (fig. 

1/ 3-4), statuete de piatră (ca la Turdaş) şi brăţări din scoica Spondy
lus (ca în Bulgaria sau Vinca etc.); dacă Laszlo consideră că arama 
apar1e numai în stratul superior? Chlilde ·se miră că l1a Ariuşd nu ~-au 

descoperit obiecte de ~aur. In 'Dhes1s·aJia, pe a~cropo1a de la Sesklo, Tsoun-" 

tas a descoperit un mic pandantiv de aJUr - oontlinuă OhiJde, 'a[}Jexînd 

şi un mic desen schematic al piesei (fig. 1/5) - împreună cu vase foarte 
asemănătoare <cu cele de l1a .Airiuşd12. Şi la Sesklo s-au descoperit to-

poare de pilatră, fixabe în mîner prin coarne de cerb (fig. 1/6-7), ca la 

Ariuşd 13. In încheie:r:e, Chri.lde îşi exprimă speranţa că I.JfusZil6 a primi·t 
extt-asul s·tudiu.J.ui său 'despre Şipeniţ14 şi că i-a plăcut lucrarea. Atr~age 
atenţia că Ariuşdul ar trebui comparat cît mai curînd cu Cucuteni I 
Stau cu Tripo,~ie A. 

(3) La întrebările lui Childe, Laszl6 răspunde deosebit de amă
nunţit (15-21 vn 192415). Pen.rtru piese!le în d'iSICUţie el indică numărul de 
inventar şi · literatura, anexînd chiar desene şi fotografii, în special 
pentru obi~erctJele 1inedi•te sau neilusrtmte în publicaţiile sa\le anteri·oare. 
InJformaţi'He sînt gru.partJe pe categorii de descoperiri. 

In •Ce priveşte pintaderele, la Ariuşd s-au descoperit în total cinci 
exemp1afle, .toate prr01venind dlin stratul d.nferior (VII)16. De la Ol1teni 
provin, de asemenea, cinci pintadere, la oare se mai adaugă încă o 
piel',ă, desooperită .la Reai 17• Măciuci de piatră şi figurine .de piatră nu 
s..,au descoperlt, nJiai Q,a Ariuşd, nici în celelal!te staţiuni cu ceramică 
pidată din wle:a Oltului. De asemenea, nu au fost descoperite brăţări 
de sootică. S-'au descoperit, în schimb, în "depozitul" de obiecte de po
doabă din stratul IV18, 35 c;le plăcuţe din scoică, lungi de 3-6 cm şi 
late de 1 om, găuri:te la cele două oapete. Probabil sînt părţile compo-

nente ale unei podoabe pectorale, fiind înşiruite sau cusute. 
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Nmnărul obieutelor de a:mtnă, descoperite ~a Ariuşd, s-au înmul
ţit simţfiltor în •CUl'ISU:l săpă1looil.or din anii 1911-1912-1913. La·sz·l6 pre
zintă lJistJa Jor comp~e.tă: 1. sîrmă plată, L=4 om, stratul VII; 2. sîrmă 
cilindrică îndoită, două exemplare, stratul VI; 3. sulă, L=9,5 cm, 
g=6 mm, stratul VH; 4. sulă, s·tratllll IV; 5. lamă de cuţit (?), stratul 
IV; 6. in "depozi,tul" de obie-cte de podoabă, pe lîngă pedele de eli-ferite 
mărimi şi cele şase sţ>iratl.e, apare şi o plăcuţă înfăşurată cihlndr:ic; 7. 

verigă dlin sîrmă cilindrică, · g=1 mm, d=2,8 cm, stratul II; 8. două frag
mente ale unei pl~·ci cu srupMfaţa tronconică, d=l3,5 cm, str,a;tul II; 
9. pLacă in formă de frunză de salcie (pumhal ?), L=190,. 1=38, 
g=3 mm, s•trratul Ii; 10. g.Pf.fille, două exemplare, d=7,5 şi 8 cm, spi
ralate de 7,75, respectirv de 8 orl, stnart:Jul I; 11. topor ou două tăişuri şi 

cu braţe în cruce "aJ cărui desen - scrie Lasm6 - vi l-am trimis data 
trecută" (stro:tul I). Din toate acestea reiese, adaugă Laszl6, că numărul 
obiectelor de aramă creşte în straturile superioare, piesele de cupru fiind 
însă prezente încă din stl'latrul cel mai trimpuri.u19. 

Lista lui Laszll6 continuă cu obiectele de arur, descoperite la 
Ariuşd. Incă în rursul săpăturrllor din anu~ 1910, în "depozitul" de 
obiecte de podOOJbă, s-a descoperit o spirală de aur, form.:altă dintr-o 
pl1acă lată de 3 mm, sprnalată de ainai ori, cu amîndouă capetele ascu
ţi•te (d=8 :rh.m, g=2,15 gt). Publicarea acestei piese de aJUr, înainte de 
încheierea săpătturHor, riu ar fi fost recomandată, în interesul siguran
ţei a'JşezătiJî20. Iri cur8ul săpături1or din 1911, in s:tratul VII, s-a desco
perit încă un obiect de aur: o verigă, confecţionată dintr-o sîvină cilin
drică (L=66 mm, g=0,5 mm), ascuţită ra cele două capete21. 

I·i:i ce pftiveşte coarn.e.ie de ~rb perforate, numE:ii un singur exem- · 
plat, provenit de la Ol•tehi, ·avea fixat, îh capătul său inferior, o pană 
de piatră ascuţită, cu trei 1afuri22. Laszl6 mai remarcă un obiect di,il 
corn de cerb, ~ ave1a tăJişuJ peil'pendicular faţă de axul gaur~i de în
mănuşare, forma sa corespunzînd 1a:s·tfel ceiei de sapă.23 

După aoesrte inf·ormaţi[ detaliate, LaszJ6 menţionează că a avut 
prH~juJ, incă · în ahul 1913, cu ocazia une1 călătorii de s-tudiu, să exa
minle~ m'a•beria~lul de la Cuouteni, aflat la Berlin, precum şi descoperi
rile de la Şipefiliţ, păstralte la Viena24. !şi ex~imă speranţa că desenele 
şi ~ndteJ.e făcu·te cu acest prilej vor putea f1i v,alorificafu la studiul com
parativ al desoop~rn·riior2s. 11 raagă pe Childe să-l inforrrieze, dacă 
Huibert Schmidlt a reuşit între tim~p să publice în mod detaliiat desco
peririle de la Cuou~ni. Las7îl6 îşi eJCprimă regretul că nu le-a putut stu
dia la faţa. lbcului descoperirile din Rusia, acestea fiirtdu~i cunoscute 
num1ai dm 11i~atura ck! speoialltate26. In incheiere, :Laszl6' îi multumeşte: 
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lui Childe pentru lucrarea despre Şipeniţ27, rugîndu-1 să-i trimeată, 'şi 
în continuare, publ'iloaţii[e ce a1par în legătură ou cer.amka pictată nro-
litică. 

(4) Childe răspunde neîntirziat : următoarea sa scrisoare, redac
tată în limba engleză, este datată la 6 VIU '1924, din Londra. Mulţu-
meşte penJtru ilnrfonnaţiHe amănunţite, pri!mirte de l:a Lâszl6. Cu toalte 
aoe<s,tea, ronJtiooă Oh'Hde, el nu va putea ofer1i, în oart.ela sa, o rrmagine 
oompletă crespre rezU'ltaitele ce:I'Icetări[or lui Laszlo28, aceS'tea fiind mai 
puţin cunoscute în Marea Britanie, deoarece revista ;,Dalgozatok"29 este 
destul de :nară în această ţară. Totuşi, 1adaugă Childe, dînd o înaltă-

apreciere opere[ lui illszl6, "rezultate1e Dumne.aiVoastră sînt cele mai 
importante pe care ie avem din întreaga siferă a cel'lami'Cii picJtate, cac1 
- în afalră de Hubert Schmi<:lrt - stnteţU singurul om, care aţi dezvelit 
o aşezalîe, m'eltodic ş1 ştiinţi,flic"30. 

Sav-a.ntu[ eng1lez este de părere că obiectele de aur, descoperi1te 
de Laszl6, pot fi legate de pandantivul de la Sesklo care, la rtndul lui, 
prOVIine dlintr-un complex cu o ceramică (de stiil Dimini), asemănatoare 
cu Viasele d:e [a A:rtuşd31. Chiide îşi exprimă speranţa că nu va peric1irta 
cu nimic siguranţa 1aşezării, amintind în cartea sa obieetele de 1aur, des
coperite la Ar1iuşd. Dacă Laszl6 'ar fi totuŞii de a1tă părere, va renunţa, 
fireşte, să l·e menţioneze. 

Este ciudat, continuă Childe, că pintadereLe apar numai în stra
tul iruferior32. S-ar părea, ca 'Şi cum Ariuşd I :ar fi început numai în 
aproximativ aceeaşi vreme ca Lengyel şi ca .. cerallllioa similară din Mo-

. ra'Via, deoaooee Pa1l!iardi33 semnalează de la BoskoV!Stejn34 o pintaderă, 

descoperită împreună ou Vlalsele picta·te35. Insă, aşa cum s-a arătat şi în 
"Dimini CU!~ture", stilul de pictură moravi1an-Lerrgyel aparţine ThessallJi
anului TII, în timp ce stilul ariuşdean co.respunde Thessaiianului H36• 

OhJilde îl in.formează :apoi pe Laszl6 că H. Schmitdt nu a publ-icat 
încă rerultate·Ie sălpăturilor de la Cucuteni şi M'Onteoru, deoarece, după 
cum Î-18' mărturisit însuşi Sohmidt, :ar~heologul german nu a reuşit să· 

găJs~aJScă o ediltrură37. La sfîrş'irtul scrisorili Chi.lde se întreaJbă, care ddn:tre
ce're două aşezări, CUCU!t:.er)i I sau Ariuşd, este ttllali veche. lneereînd apoi 
să-şi: răs1pl!l!Ildă· La această întooba_re,. savarnltruil englez îşi e'C:primă pă

ret"ea că, pe baZJa :&ta~tuetelot, cele două aşezări pot fi considerate parţial 
contem.poran~ea&. 

(5) In răspunsul său, Lâs~l6 î[ âtl.ttotizează cu armabilimte pe 
Ohiilde să :folrosească, . în luct'1area sa, întreg mratterialul p>e- care i- l-a pus 
l·a d!ispoziţlie pînă aoum, inclJus:iJv piesele de aur. Cele două Lucrări ale 
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lui Chi'lde - continuă LaisZilo -, ·pe care autorul i le-:a trimis, vor fi 
reoenLJate în curînd pe :pagini:le revistreti. "Convorbiri literare" din Bucu
reşti39. Laszlo menţionează apoi că a aflat de la Vasile ·Pârvan40 desco
perirea, lîngă Focşani, a llillei noi aşezări cu ceramică pictată, in care 
săpăturile vor fi începute în CUI'!înd41. In ulrtimele rîndu:rti ale scr~sorii, 

Laszlo îi mulţumeşte lui Childe, şi în numele său personal, pentru de
mersuriilie făcute de arheoflogul e:n•glez în vedere1a reluăi'ili săpăturilor 
arheologice de la Ariuşd42_ 

Conceptul păstrat este lipsit de dată dar, avînd în vedere referi
rea La intervenţiile lui ChHde şi, pt1obabil, la o întîlnire ou Vasi1e Pârv;an, 

se poate considera că această scrisoare a :fost redaiCtată după primirea 
scrisorii lui OhHde din 20 IX 1924, adresată direcţiunii MuzeuluJi din 
Sf. Gheorghe, vespectirv, după vizi1Ja luli V. Pârvan la Sf. Gheorghe din 
1 X 192443. Nu este exclus, fireşte, că Childe l-a iinf:ormat între timp 
şi pe L•âlszl6 persoml de:spre intenţia de a subvrenţiona · săpă•turiJe de 
la Ariuşd, această scrisoare nefiind însă păstrată. 

(6) In scrisoarea sa din 20 IX 1924, adr:esa,tă lui V. Csutak, d~

rectorul Muzeului din Sf. Gheorghe, Childe se interesează de "săpăturile 
de la Ariuşd, conduse cu 1atîta ingeniozitate şi perseverenţă de către 

dr. Laszlo" şi care, după cum este el informat, iru fost într~erupte din 
lipsă de fonduri. Childe întreabă că, dacă un muzeu din Anglia ar 
oferi fondurile neoesare, Muzeul cliin Sf. Gheorghe şi dr. Laszlo ar fi 
oare dispus 1să reia săpă:turile, în aceleaşi' condiţili, ca şi în oazul unei 
colaborări din tre~ut44, adică împărţind în mod e1gal malteJI"ialut desco
perit. Aru\torizat de directorul MuzeulUii de Arheologie şi Etnologie a:l 
Uni:versHăţi din Cambridge, el comunică chiar că .aoeaS'tă instituţie este 
de!ja d~spus să ofere 60 de lire sterline în sprijirnul săpătur1lor de la 
Ariuşd, în schimbul împărţirii drepte· şi egarle a materialului, in special 
a vaselor, sta:tuetelor şi pintaderelor. A~ceasta nu ar diminua cu nimic 
valoarea colecţiei Muzeului din Sf. Gheorghe continuă Childe -
căoi, după propria sa experienţă priiVitoare la aşezările cu ceramică 
plidată, în aceste staţiuni ies la !i.vea.lă numeroase pie•se similare, care 
oferă o imagine completă asupra tipurilor de obiecte descoperirt:e. 
Aceasta ou atît mai mull.t, cu cît Mru.wul din Oambriidge axe nevoie de 
piese tiptce şi nu de excepţii. Pe de altă parte, Childe se întreabă, dacă 
legHe din Românlia permit scoaterea din ţară a materiarlelor; . dacă direc
ţiunea Muzeului din Sf. Gheorghe este de acord cu ·aoeas1tă propunere 
şi dacă dr. Laszlo este dispus să-şi reia munoa pe baza unei' asemenea 
înţelegeri ? 
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(7) Conceptul răspunsului, semnat de V. Csutak, poartă data de 
21 X 192445. Csutak îi comunică lui Ohilde, pe baza discuţiilor purtate 
cu L~ă:sZJ16, că altîlt direcţi1rmea muzeilrl.IUi cîlt şi F. Lâs:i'Jl6 eSte dispus să 
.reila săpăturile de la Ariuşd, ,.,atît de importante pentru ştiinţă". Timpul 
fiind deja înaintat, lucrările ar putea fi în cepute însă abia în vara anului 
1925. Pînă atunci se vor face demersurile necesare pentru obţineTeA au-

. torizaţiei de săpătură. Muzeul din Sf. Gheorghe nu are însă posibili
tatea să obţină permisiunea pentru scoaterea din ţară ~a pieselor arheo
logice, ce i-ar rev1eni părţii EIDg1eze. A1C~easta ar !trebui obţinută de către 
Univemitatea din Camibrldge, prin in,termediul Minisrteru1ui de Externe 
al AngUei, la Ministerul Cultelor şi Artelor din RomânJia, ca!'le, probabil, 
nu ar refuza să acorde acea~tă permisiune46. Mulţumind pentru interesul 
şi spri'jinul :acordaJt, CsutaJk cere ca suma oferirtă să . fie livrată în primă
vara anului următor. 

(8) Răspunsul l'Uii V. Csutak ajunge probabil cu m:are întîrziere 
la Childe, căci arheologul englez, temîndu-se că scrisoarea sa anterioară 
nu a ajuns l1a destinaţie, la 21 XI 1924 scrie din nou direcţiunii Muzeu
lud din Sf. Gheonghe. In ~această scrisoare se repetă oferta din partea 
d-l'llli Loulis CLare, curator al Muzeului UniiVersttăţii din Cambridge, de 
a 'Sprijini cu 60 de lire sterline reluarea săpăturilor de l~a Ariuşd, în 
aceleaşi condiţii, în care s-a colaborat în trecut cu Muzeul Naţional din 
Budapesta. Şi în această scrisoare, Childe are cele mai frumoase cuvinte 
despre săpăturti:le !lui Laszl6 de :la Ariuşd, "eXJecutate . în mod strălucit", 
adăugînd că "se înţelege de la sin~e că doar dr. Laszl6 poate să re!ia 
săipăturHe" . 

(9) Ultima scrisoa1re a lui Ohilde, cunosOUJtă în momentul de faţă, 
adresată l'Uii F. Laszl6, poartă data de 1 XII 1924. Chi1de mulţumeşte 
penti'IU permisiunea de a reproduoe ilustraţH.1le primite şi de a ;faoe refe
riri la descoper'irill'e inedite ,ale lui Laszl6. Menţionează că ii va expedia 
în curînd extrasul unei lucrări mai mici, privitoare la un vas de aur 
din Grecia, ·arflată sUJb · tilpar46a. In încheiere Childe îşi exprJ.mă satis-
facţia pen,tru faptul că a reuşit să i,nterJVină pentru ca La~szl6 să-şi poată 

C'Oil!tinUJa ooroetămle şi, de asemell1efa, că La!szl6 este dispus să reia să
păturile de la Ariuşd, în condiţiile propus~e. 

(10) Ultimă piesă ounoscută, deocamdartă, din corespondenţa cu 
care ne ocupăm, es1te scrisoarea lui ·F. Laszlo, adresată b.I!i V. Gordon 
Childe, din 1 V 1925. La,szl6 îl informează pe Childe că a pdmit, încă 
în uanuarrl.e, lucrarea despre vasul de aur de tip hel1adic timpuriu. La 
rîndul să1u, şi el i-a trJ.mis luli. Childe, în săptăm<inile trecute, numărul 
din noiembrie 19'24 all revistei "Convorbiri Literare", în oare a r&.enzat 
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cele 'două studii alle lui Chillde, despTe Dimini şi Şipeniţ47. În acelaşi 
timp, i-a trimis şi artkol:ul său, apărut în "Szekely Nep"48, despre cul
tura oeramicii pictate neoli:tke. F. Laszl6 mărturiseşte că aşteaptă eu 
mult interes aparivia cărţii lui Childe cu privire la culturile neolitice ale 
Europei49, pe' care ar putea să o utiLizeze în lrucraroo sa, care urmează 

'· 
să apară în curînd la Tiibingen, in seria "Veroffen tliohung . des U rge-
schichtlichen Forschungsin:stituts"50, în aceeaşi .formă, în care a apărut 

nu de mult CaTtea !lui Hans Reinerth, "Die Chronologie der ji1ngeren 
Steinzeit"s1. In încheiere Laszlo mai menţionează că a reuşit să reconsti
tuJie mode~ul aasei "L 1" de lia Ariuşd şi că îi va trimărte liui Chil de două 
fotografii ale acestei machete, încă ina~nte de a o publica52. 

II 

Prin ce:rcetă:rlile începute aproape simultan, în ultimele decenii 
ale secolrului rtre:cut, în TransiliVania, Moldova şi Ucrairna, şi continuate 
pînă în zilele noastre, s-a conturat din ce în ce mai olar imaginea unei 
strălucite cultuni neol!itice cu ceramică piatată, răspîndită pe un spaţiu 
imens, din bazinul superior al Oltului şi Mureşului pînă în valea Ni
prului: marele complex ctlltural Ariuşd-Oucu:teni-TripolJe53. 

Cunoaşterea grupei vestice a acestui mare complex: cultura Ar!i.uşd 
este strîns lega,tă de cercetările arheologice întreprinse de Laszl6 Ferenc, 
în primul sfert al secolului nos,tru54. El a identificat aproape 30 de aşe
zări ale acestei culturi, dintre care u nele au fost cercetate şi prin son
daje şi săpă·turi, de proporţli.i mai mici sau mai mani (Ariuşd, Olteni, 
Sf. Gheorghe, Ilieni, Reci). Cele mai însemnate sînt desigur săpăturile 
sale metodice · de la Ariuşd, începute, după repe·tate amînări, din lipsă 
de fonduri, în anul 190755. Aplicînd pnintre primii metoda dezvelirii unor 

suprafeţe mai mari, Lăszl6 nu numai că a pr.ecizat nlivelurile de locuire 
succesive ale aşeză1:ii, dar a reuşit să descopere locuinţe întregi cu ane
xele lor (vetre, cuptoare, gropi etc.), a stabilit sistemul · de fortificaţie al 
staţiunâ.i, scofmd }a iveală, în acelaşi timp, şi un bogat şi vari1at materi1al 
arheologic. ",Graţie · cercetăr-ilor şi înainte· de ·toate a săpăturilor· lui 
Laszlo, mai întîi chiar la Sf. Gheorghe, apoi la Olteni şi, în sfîrşit, la 
Ariuşd - scria Pârvan -,.Muzeul din Sf. Gheorghe a devenit unul din 
c;entrele ce-Le mai limportante <ale aotivităţii, arheologi~ dip. Transilvania 
şi un depozit de pl'lim ordin de materiale privind ci:v;ilizaţţile preistorice 
ale Daciei. Ceramka piotată eneolitkă, de 'tip Mo[dav, este ilustrat ~cum 
într-o manieră ex10epţională şi aproape de neaşteptat, prin descoperirile 
numeroase ale lui I.Jăszl6, peste :tot în judeţuJ nostru, dar în primul rînd 
La . Aritişd,' a~lierul ce~am:ic cel mai .bOgat şi cel mai cam~ristid d!in 
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~ntreaga regiune"56. La toate acestea trebuie adăugată şi publicarea 
exemplară a descoperirilor, cu descrieri precise şi interpretări chibzuite, 
cu ilus~traţ:ii abundente (printre care şi multe fotognafii!), cu largi rezu
mate în limba franceză. F. Laszl6 a devenit astfel, pe bună dreptate, un 
aliheolog de renume european, iar Muzeul din Sf. Gheorghe ajungînd 
po:ses:orul uneia din cele mai bogate cole~ţii neolitice aJe vremii de pe 
continent. Incă în 1914 Laszl6 putea să menţioneze, într-una din lucrări,le 

sal,e, că săpăturile de la Ar.iuşd au fost vizitate, respectiv, materialul a 
fost studiat în muzeu, în afară de arheologii din Ungaria de atunci (ca 
L Kovaos, L. Marton, B. Posta, M. Roska, G. Teglas} şi de unii specia
lişti strălim.i, ca Walter Bremer, Gustarv Kossinna, J aroslav Palliardi, Hu
berrt: Schmidt57. Această listă va fi completată, în anii postbelici, cu nume 
noi, printre oare şi V. Gordon Childe şi Vasile Pâl'Vla:n. 

Săpăturile de la Ariuşd au fost continuate pînă în anul 191358. 
Iri acelaşi an toate colecţiile au fost mutate în noua - actuala - clă
dire a muzeului, construită de · renumitul arhitect şi scriitor K6s Ka-

' roJy59_ In noi,le condiţii, restaurarea, conservarea şi clasificarea descope
ririlor a progresat în mod sensibi160, devenind posibHă prelucrarea şti in
ţifică întregului material, în vederea publicării monografice a rezul
t>a,beJor săpături-lo:r61. 

Dar, odată cu izbucnirea primului război mondial, săpăturile lui 
Laszl6 şi în genertal raoti vi,ta,tea ştiinţifică a muzeului vor fii între rupte 
pentru o lungă perioadă. Din 1916, clădirea muzeului V'a se!rvi drept 
spital militar, iar apoi fiiind închisă, împreună cu colecţii:e, pînă în pri
măvara anului 192062. In situaţia grea de după primul război mond!ial, 
nu numai reiluarea săpă<burilor îi părea lui Lalszl6 de nerealizat, dar -
din 'litpsa unei revliste de specialita,te -- ohiarr şi continuarea pUJblicărlii, 

în condiţii corespunzăi:IO:a!re, a desooperirilor din campaniile · anterioare . . 

Ajuns la depLină ma'turi'tarte ştiinţirrică şi de-a dreptul pasionat de 
cercetările sale, F. Lâszl6 esrte nev,oit să-şi vadă planurile ştiinţifice din 
ce î:n oe mai greu de realizat. La toate acestea se adaugă şi boMa sa, 
agravată mali ales în cursul ultimilor trei nni ai vieţii saile. Va părăsi 
foarte rar incint'a muzeului, aici venind şi elevii săi de la Colegiul Sf. 
Gheorghe, pentru a'"!i ·asculta lecţiile63. Corespondenţa cu V. Gordon 
Childe, ca şi colaborarea ştiinţifică cu Vasile Pârvan, va lua naştere în 
aoe~tă ultimă perioadă a sourteli vi,eţi a ;lui Laszl6 Ferenc . 

.. 
Originar din Australia, V. Gordon Childe (1892-1957)64, după 

absolv,irea univ,er:sităţii din Sidney se înscrie, în anul 1914, la Qeen's 
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College din Oxford, pentru a-şi contfinua studiile în f]lologie cltaJSică, 
obţinînd doctoratul în 1916. După ~ncheierea studiilor l:a Oxford, Childe 
se in1toarce pentru o scufltă pe:rli:oadă în Aus·tralia. Consiiliul universităţii 
din Sidney, "acu:c]ndu-1" oa adept al marxismului, îi refuză numirea Ia 
aoeaiStă und:v.ersitate. Childe devine :astfel secretarul particular al preşe
dintelui }albur,ist ,al consiliu}uli de minliŞitri din regiunea Qeensland. Din 
anii '20 el se va oonSiaJCI'Ia exclusiv arheo'logti.ei. Se s1labHeşte în Angl'ia, 
fa,ce că'lătorii de strudili în Europa centrală şi de sud-est. După cum măr
turiseşte în prima 1sa scrisoare, adres1ată lui F. L'cis2ll6 (24 X 1923), Childe 
avea intenţi1a de a vizita si Trtanslilvania, ·ceea oe îi va reusi însă abia 

' ' . 
peste cîţiw ani. Acum apar şi primele lucrări ştiinţifice ale lu~ Childe, 
dedicate preistoriei europene, şi în special, perioadei neolitice din estul 
şi sud-es'tJUl continentuh.Li noSitru. Tot în aceşti · ani pregăt·eşte prima sa 
operă de mari proporţii, "'Dhe Dawn of European Civilisation"65, lucrare, 
oare îi vta s/iltua printt:rre frun1taŞiii ştiinţlei p:rre:istoi'Ii~oe mondi1ale. Din anu'l 
1925 Ohiilde dev.ine bibli:O'tec:ar ra1l Institutului Reg1ail de Antropologie, pu-

blid[l)d, în curînd, a doua sa lucrare de sin1teză, "The ArYJallls. A Study 
of Indo-Eurapea:n Odg1i.n:s"66. In urma apariţiei acestei cărţi Childe v;a 
ocupa, în vîrs•tă de numai 35 de 'ani, catedra de arheologie preistorică 
a Un:ir\nersi1tăţii din EdJi[ljburgrh, unde VJa lucna, fără înJtrerupere, timp de 
două decenii (1927-1946). 

Interesul manifes·tat de OhOde pentru acthlli,Uaitea lui F. Laszl6 
se explică prin preocupările arheologţJ.lui englez, concentrate, în această 
periloadă, aJsupra epocii neolirt:i:ce, şi mai ales asupra culturilor cu cera-
mică pictată din Europa est-centrală, răsăniiteană şi de rsud-eSit, asupra 
relaţiilor dintre lumea egeeană şi spaţ;iul nond-baJoank67. Acest inberes . 

eSite cu !altît mai explidab.Ll, cu oît - după însăşi mărlturisirea lui Chi1de6! 
-, pe lîngă Hube:rrt Sohmidlt, l.Jaszl6 a fost silngurul arheolog, oare a efec
tualt săpături metodiice şi ştiinţifice într-o aşezare cu oer,amică pictată. 

Dar, dacă H. Sahmidt s-a p:r1eocupat în primul rind de pro,Weme de stra-

tigra!Lie şi de ervoluţia tStilisti,că a oeram[1aii - oonduZJiile sa1e fiind, în 
cea mai mare parte, pe'flfedt valiabile şi astăzi69 -, Laszl6, fără _,a neglija 
aceste domenii, prin dezvelirea unor suprafeţe mai marii, descoperind 

comiplexe tntreg[ de locuinţe, a urmărit în primul dnd reconstituirea 
modului de viaţă al creatorilor civilizaţiei ceramicii pictate. Acest fel 
ele a privi misiunea cercetărilor arheologice este foarte apropiată de con
cepţia luâ. Childe, predominată de punctul de vedere isto:rUc în interpre
tarea datelor arheologice. 
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Ohilde so1idtă lui Laszl6 extrase şi un:elre informaţii mai întîi în 
cursul redactănii studiului său desp:rre aşeza::rrea neoJ~1tică de rla Şipeniţ 

- prtima prezentare stiinţi:fică, în ansamblu, a descoperirilor din această 
s;taţiiune cu cerramică, pictartă, în cea mai mare de tip Cu~teni B, din 
Bucovina7o. După aceea, pregătindu-şi pr,ima sinteză asupra preistoriei 
europene ("The Dawn of European Civilisation"), Childe va cere noi in
fOimaţii. Prme numell."oase î!Illbrebă,ri, la oare F. Laszl6 răspunde deO'sebi:t 
de 'amălllrmţitt, rauoori~îndu;..l pe Chi1rle să utilizeze în [ucrrarea sa in
formaţiile primite. Răspunsul lui Las21l6 - însoţit de desene, fobogrraHi, 
indicaţii bibliografice e11c. - este deosebirt de preţios, conţ~nrînd multe 
datte in;edite, unele rămînînd nepublioate chiar pînă în zilele noast:rre. 
Sînt înşirate, de pildă, eeile 11 pintadere, desooperi1te în ·trei aşezăT!i ou 
oeramică pictată din sud-estul Transil:vanliei (Ariuşd, Olteni, Reci)11. 
Liuszl6 dă şi o listă compJetă a obiedtelor de arlamă, descoperite. la 

Ariuşd, cuprinzînd 19 piese (3 sîrm~, 1 veriga, 8 spirale, 2 plăci, 2 
sule, 1 lamă de cuţit şi 1 lamă de pumnal, precum şi un topor cu două 
tăişuri, cu braţe în cruoe), la oare se mai arc1augă şi un număr mai mare 
de perle de aramă. Aşa cum remwcă însuşi L,aszl6, obiectele de aramă, 
care apar încă din stra!tul inferior (VII), rse înmulţesc în nivelurile ur
mătoare, cele mai numeroase fliind descoperli:tJe în stratul IV72. Este 
semnificativ penlbru metodele de cercetare înaintate :ale luJi Lasz16 că 

încă din anul 1913 s-a efectuat şi analiza chimică a obiectelor de aramă, 
descope:ri1te la Ariuşd73. Aurul apare, de asemenea, încă din primul strat 
al aşezării. Obie:cteJle de aur, descoperite la Ariuşd (şi care nu sînt con
fecţionate din aur transilvănean74, fiind probabil, piese de import), sint 
pen:t11u prima dată menţionate în această sorisoare75. Aşa cum specifkă 

Laszl6, publi<carea lor, înainte de încheierea sărpăturilor, ,ar fi pericli1Jat 
siguranţa aşezării. Reiese, ded, şi de aici, că F . Laszl6 nu a renunţat, 
nici în i924, dupa un deceniu de întrerupere a săpăturilor, l'a planul său 
de ra dem eli integral aşezarea de la Ariuşd. Se obs,ervii, pe de altă parrte, 
preaaruţi1a l'Uii Lasz:l6, team1a s1a de "căutătorii de comori", oare, ·aflînd 
de eXistenţa obiectelor de aur, ar fi putut di:struge aşezarea, a•şa cum 
au provocat, de fapt, serioase deranjamente, încă înaintbe de începere 
a săpăturilor sistematice76. 

în aoeastă corespondenţă se discută şi cîteva probleme d:e o în-
semnătate mai gene•rail.ă, cum ,ar fi: valoarea (sau, mai precis, l:ipsa de v,a-
1oare) cronologică a p~nibarlere1or 77; raportul dJntre descoperirile de la 
A:Muşd, Cucuteni şi TripoJie7B; legăturile dintre descoperinile de tip 
Ariuşd şi ail.te culturi (Diminri., Lengyel, ooram~ca pictată morravăf9, ra
portarea neoliltioului oonltrel şi e:st-european la cronologia relativă şi 
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absolută a spaţiului egeean80• Acestea sînt printre primele încercări de a 
încadra descoperirile de la Ariuşd, pe d~ o parte în complexul Ariuşd

Cucu~eni-Tripolie, ilall" pe de altă parte, în contextul mai larg a1l civiLi
zaţiilor neolitice din Europa centrală, răsăritean.ă şi de sud-est. 

Aflăm că, în vederea preluc:rărH mat.erialului de la Ariusd si a . . 
inte:rpretării lui în contextul întregului ansamblu cultural din oare :fa(:e 
par~, LasZI16 a studiat, încă în anull 1913, descoperirile de La Cucuteni 
şi Şipeniţ, la Museum .fur Volkerrlmnd~ din Berlin şi la N:aturhisto
risches Museum din VienaB1. ,tn acelaşi timp, Laszl6 şi-a exprimat regre_. 
tul, că nu a avut posibilitatea de a sturua, ~La faţa locului, descoperirile 
din aria tripoliană, acestea fiindu-i cunoscute numai din literatura ·de 
speciali!l:ate, la care se mai adaugă şi [nformaţiile primite de la arheo..:. 

. logul ucrninean V. V. Ohvojka82. Esifu o reală pierdere pentru ştiinţă, 
că acest bogat material compamtiv doar în pa'rte a putut fi valorifioat83, 
F. · Laszlo ne mai reuşind să prelucreze întregul materi,al provenit de la 
Ariuşd şi să publice rezul~altele 1a oare a ajrms. 

Este interesantă şi menţiunea 1ui Childe cu privire l1a greutăţhle 

lui Hubert Sahmidt de a găs[ o editură, în vederea publicării monogra
fiei sale despre Cucuteni84. După cum se ştie, această remarcabilă lu
cmre a apărut abia în 1932, cu peste două decenii după încheierea · să

păilu:nilor, cu un an înein.Jte de moartea •lui H . . Schm~dtas. , 
Reiese din aceas·tă corespondenţă, că Ohilde i-a trimis lui Laszl6, 

în mod regulat, studiiile Slale, 1imediat după apariţia lor. Aces't schimb 
de informaţii şi de lucrării şti~nţifice a însemnalt pentru Laszlo reluarea, 
după ani de zile de întrerupere, a oonrtaotelor cu viaţa ştiinţifircă inter
naţională. "Am ci:tit şi stud~at cu plăcere studiul Dumneavoastră . pre-

ţios despre Şipen:iţ, pe care aţi fos!t atît de amabil să mi-I trimiteţi. Bu
curia mea a fost cu atît mai mare cu cît, de anii de zi1e, nu mi...,au fost 
accesibi[e rezultate1le mai noi ~a!le cercert:ă.tori[or rarfueologice di:n străină
tate. Vă rog să :Diţi amabil şi să-mi trlimiteţi şi în continUJare publica
ţiiLe rreferitoare 1la 1acest sUJbiect" - 'scrie LaszJ.o în scrisoarea sa din 
15121. VTI.19124. 

Aflăm •apoi, că Laszlo a înoeput să reda~oteze monogrrafila aşeză
rii de la Ariuşd, care urma să apară, încă în anul 1925, la Tlibingen, în 
limba germană, în colecţia "Vreroffentlkhung des Urgesohichtlichen 
Forsdhungsirns'ti,tuts86. Ideea de a publli.ca această lucrare în serd.a de mo
nog'l'afii a Insrti:tutului de C'errcetări Preistorice ral Universităţii din Tli
b~ngen îi raparţine Jui Hans Reinerth, colabona<tor al irnSibitutului menţio
nat. Cu prilejU!l călă,toriei sale de studiu în TI'Iansilvania, însoţit de 
Jullius Teultsch, Reiii1eritlh vizitează, în S'eptembrie 1924, şi Muzeul din 
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Sf. Ghroxghe, oferind pub1ioarea descoperirilor. de la Ariruşd în ' colecţiJa 
menţionată . Propunerea fiind îmbrăţişată de prof. R. R. Schmidt, di
reotor al Urgest'lhichtliches Farschungsinsti:tut de la Tiibingen, F. Lc\sZJl6 
a şi redactat o bună parte din aceas•tă monogmfie, întitu}artă "Staţiunea 

neolitică de la Ariuşd"87. Dar, din nefericire, nici această lucrare nu a 
mai putut fi terminată şi publicată. 

F. Laszil:6 nu a mai apucat nici apariţia dirţii Lui Childe, "The 
Dawn of European Civi1isaltlion", în prerfaţa . căreila 'autorul îşi exprimă 

reoonoşrtinţa raţă de acei specialişti, printre care şi F. ,Laszl6, care 1-au 
sprijinH · în eJaiborerea a1cesteli 1ucrări88. Rezultatele cerce:tărilor lui Lâsz-
16, informaţiiile tmn.smise în scrisorile salle, au fost v~1ori!ficate în cartea 
lui ChHde într-un capitol aparte, întiwlat "Oltenlian Culture", consacralt 
civilizaţiei neo'li:tice ou ceramica piotată din bazinul superior al Oltu-: 
lui89. 

·Se pare că F. Laszlo şi-a dat seama de impo.rtanţa cercetărilor 
lui Chi!l'<ie penrtru cunoaşterea neoliticului din EJut,opa \ centrală, răsări

te~mă şi de sud-est, înieă de la publilcarea primelor l:uclrări de speciali
tate ale arlleologului englez. O dO'Vladă în acest sens es•te' şi f,aptul, că a 
recenzat două dintre cele mali timpurii studii 1ale lui Chiil'Cl~e: "The East 
EJurope:an Relations of tbhe Dimini 0Uilture"90, şi "Schipem·~:r a Laite 
Neolirthk Sltartion Wilth Palinted Por!Jtery in BuroOVÎinla"91. AcestE\, recenzii, 
apăr.ute în "Convorbiri Literare" 92, sînt prinltre primele semrual~i, pe 
plan internaţional, despre lucrările lui Childe şi, după cît ştir1'1, au 
atras pentru prima dată atenţi,a cercurilor dJe specialitate şi a pu&\icu-
lui mai LaT~g din ţJar:a noastră 'asupra pe:r·soanei sarv.antului englez şi a 
imporrtanţefi studiiLor sale penrtru prei:stoda României. 

Totodată, publliearea aceSitor două recenzn, m limba română, 

intr-o rervistă bucureştealllă, marchează şi întă11irea legăturilor lui F. 
L<:isz·16 ou vi:aţa ştiinţifică ş'i culturală românească postbelJică. Merirtă să 

dtăm, în aoes1t sens, reoornanda:rea din partea redacţieli "Convorbirilor 
Li,ter:are", cu oaazi1a rpuhlircădi oeJor două vecenzii: "D-l Dr. Francisc 
Lârsz16, directorul Muzeului din Sf. Gheorghe şi autorul cercetărilor aşa 
de interesaJnte din Ariuşd, despre care a fost vorba în N-ru!l din Ian.
Fe:br. al C.L.93, ne trimite următoarele două recenzili, care vor fi urma1te 
de .alte 'ar"lticole ale D-sale" 94. 

Aoest gest .al lui LâsZ!l6 nu t'l'tebuie rsubarpreciart;, ,av1nd în vedere 
anumite reali>tăţi din prima perioadă de după unirea TDansilv:anied. cu 
Român'ia. Este se~nifioatiiV1 in acesrt sens, pasajul următor dintr-un ar-
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"tiool pubNoat cu oca200 morţid lui Laszl6: "Atunci cînd lozinca pasivi
tăţii excesive a împiedic;at renaşterea insti,tuţihlor culij;urale, el nu s-'a 
lăsat innuenţ8t de Jozinci, -făcînd parte ~astfel diin aceia, care nu au fost 
înţe Ieşi de ero~1J Iozinrcarz'i. Ni:ci aces·ta nu i-a putut ştirbi însă presti-
giul".95 \ 

Partiei pai ea la circuitul vieţii culturale şi ştiinţifice a României 
postbelice caractţ2rizează, de fapt întreaga activitate a Muzeului din 
Sf. Gheorghe. RE.tţinem, în acea:sltă privinţă, CUIVÎIIltele lui Al. Tzigara-Sa-
muroaş, inspect:Jok- general al muzee1·or, aşternute pe hîrtie cu ocazia 
semicentenaruh.ii\ muzeului din anul 1929: "Îmbărbătaţi de înaHJa. apre
ciere a oolecţuilor .'lor, conducătorii muzeului au ştiut, ·de la început, să 
se adapteze vren\ urilor nod. SifaturHe ce li s-au dat cu prilejul inspec
ţiunilor, au fos't t,cptdeauna urmate, iar sUJbvenţitile acordate mtmme, 
neapă'l'lat, din cauz~ numeroaselor insti1tuţii similare, ce trebuiau deopo
trli.vă ajutate - lcH 1 fost bine întrebuinţate, punîndu-se colecţ~ile cît mai 
larg în servliciul vi,.d:tatorilor prin etiteihe:te 'trilingue"96. 

!ntărirea lergăturilor cu viaţa ştiinţifică a ţării i-a fost mult înlesnită 
lui F. Laszl6 prin . faptui că în persoana lui Vasile Pârvan el a cunoscut un 
adevărat om şi ·savant, care a ştiut să-i aprecieze fără prejudecăţi, calită- · 
ţile sale de cer.'cetător. Cu puţin timp după moartea lui Laszl6, V; Pârvan 
nota într-o SC' _risoare adresată lui M. Roska 97: "Intre timp am cunoscut pe 
mult regre' tatul Francisc Laszl6 şi i-am oferit sprijinul şi prietenia mea; şi 
Laszl6 r?..:.mînînd un membru devotat al minorităţii naţionale din care făcea 
parte, ·a devenit totuşi un eminent şi devotat colaborator al nostru. De 
aceea .. volumul I din "Dacia. Recherches et decouvertes archeologiques en 
Rf' JUmanie" va cuprinde la loc de onoare articolul său despre tipurile 

de vase de la Ariuşd 98 şi un călduros articol al meu despre dînsul" 99. 

La aceste legături cu Vasile Pârvan se face aluzie şi într-una din 
scrisorile lui Laszl6, adre&ată lui Childe, în care îl informează pe arheolo
gul englez despre descoperirea în Moldova a unei noi aşezări cu ceramică 
pictată, fiind vorba, după cît se pare, de staţiunea de la Bonţeşti 100_ Ştirea 

acestei noi descoperiri i-a fost împărtăşită lui Laszl6 cu ocazia uneia din 
vi~itele lui Pârvan la Muzeul din Sf. Gheorghe (probabil la l.X.1924) 101. 

Ca organizator şi îndrumător al cercetărilor arheologice din Româ
nia, Pârvan a încercat să stabilească, în anii postbelici, relaţii de colabo
rare cu arheologii de naţionalitate maghiară din Transilvania, activitatea 
unora din ei fiind de fapt bine cunoscută pentru el 102_ Astfel, cu toată 
existenţa unor neînţelegeri între ei la început 103, M. Roska a devenit cola
boratorul lui V. Pârvan, publicînd în revista "Dacia", încă din primul 
volum al ei 104. Pârvan l-a sprijinit cu multă bunăvoinţă şi pe arheologul 
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dujean, atunci încă tînăr, Ferenczi Sandor 105, care, de asemenea a devenit 
un colaborator al revistei "Dacia" 1°6. Pârvan a făcut posibil, atît pentru 
Ferenczi, cît şi pentru Mallasz J 6zsef, participarea la colectivul săpăturilor 
arheologice de la Costeşti, respectiv, Sarmisegetusa, executate cu fonduri1e 
pU!Se la dispoziţie de ComisiUJnela Monumente~lor Istorice 107• 

In ceea ce îl priveşte pe Laszl6, Pârvan i-a apreciat, înainte de toate, 
perseverenţa şi seriozitatea, rigurozitatea ştiinţifică, în activitatea sa arheo
logică. "Inzestrat cu un spirit de observaţie şi de o perseverenţă admira
bilă - nota Vasile Pârvan - Lasz16 a devenit un arheolog, executînd 
săpături exemplare, a cărui metodă exactă, conştiincioasă şi precisă s~a 

evidenţiat la tot pasul, nu mai în munca lentă şi anevoioasă de prelucrare 
a materialului descoperit, dar şi în rapoartele sale, publicate fie în "Dolgo-

t k .. f" A A h 1 .. E' t "t""" f" A D . " 108 za o ... , 1e 1n " re aeo og1a1 r es1 o ... , 1e In " ac1a . 

* * * 
Interesul manifestat de V. Cordon Childe şi de Vasile Pârvan faţă 

de munca sa, aprecierile elogioase ale celor doi oameni de ştiinţă cu pri
vire la cercetările sale arheologice riguros ştiinţifice au avut, desigur, un 
efect binefăcător asupra stării de spirit a lui F. Laszl6, deja grav bolnav .. 
Oferta Muzeului de Arheologie şi Etnologie al Universităţii din Cambridge, 
făcută prin intermediul lui Childe, de a sprijini cu 60 de lire sterline 
reluarea săpăturilor de la Ariuşd 0 19, a însemnat pentru F. Laszl6 o nouă 
speranţă pentru traducerea în viaţă a unui plan îndrăgit, dar spulberat de 
peste un deceniu. 

Condiţiile propuse de muzeul din · Cambridge au fost acceptate, 
fiind obţinută, pe cale diplomatică, şi permisiunea din partea autorităţilor 
româneşti de a scoate din ţară piesele care îi reveneau părţii engleze. Urma 
ca fondurile să fie livrate în primăvara anului 1925, iar săpăturile să aibă 
loc in vara aceluiaşi an, sub conducerea lui F. Laszl6 110. 

Acearstă coilabo~are plănuiltă cu Muzeul din Oambridge nu s-a înfăp
tuit însă, săpăturile de la Ariuşd fiind reluate, fără ca descoperirile să fie 
împărţite cu un muzeu străin. 

Dîndu-şi seama de importanţa deosebită a aşezării de la Ariu.şd 
pentru neoliticul ţării şi, în general al Europei răsăritene, Pârvan va inter
veni, ca din fondurile încă foarte modeste, puse la dispoziţia cercetărilor 
arheologice din România 111, să fie alocată o sumă importantă pentru 
reluarea săpăturilloc din s'taţiunile dte pe dealul "Tyiszk". In ur'1ma aces,tor 
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inlt:ervenţii !ÎJnJSÎSrtenltle, minis1lm.1Jl cultelor şi artelor, kl. Lepădaitu, oare în 
var1a anuJlui 19,24 a făcut o inspecţie oficimă la Mu-reuldih Sf. Gheorghe, 
a repartizat suma de 50.000 lei pentru săpăturile din anul1925 112. La lucră-: 
rile şantierului, care s-au desfăşurat între 6 august şi 5 septembrie, a mai 
participat Laszl6 Arpad, custode al Muzeului din Sf. Gheorghe, fii lui F. 
Laszl6, precum şi un grup de elevi de la Colegiul din Sf. Gheorghe 113. 

Săpăturile au fost vizitate şi de Vasile Pârvan, care avea în grijă supr~ve
gherea tuturor lucrărilor de pe şantierele din Ardeal, executate cu fondu..., 
rile puse la dispoziţie de Comisiunea Monumentelor Istorice 114. Pârvan îşi 
va aminti cu cele mad ca!llde curvinte despre impresiile sa1e: "Nod nu vom 
uita niciodată întîlnirea pe care am avut-o cu acest cercetător neobosit, 
chiar la locul descoperirilor sale cele mai fericite, la Ariuşd, în august 
1925, cu abia cîteva săptămîni înainte de moartea sa neaşteptată. Foarte 
fericit că şi-a putut relua săpăturile, după lunga întrerupere provocată de 
anii atît de. trişti ai Marelui Răz~oi, · Laszl6 era de-a dreptul transfigurat 
de dragostea pentru disciplina sa, explicîndu-ne pe loc nu numai ultimele 
sale descoperiri, dar şi întreaga istorie a săpăturilor de la Ariuşd, cu detalii 
topografice şi stratigrafice deosebit de preţioase, care niciodată nil pot fi 
înţelese exact, decît descrise la faţa locului, pe şantierul de săpături" 115. 

Săpăturile din anul 1925 fiind finanţate de Comisia Momumentelor 
Istocioe, colabor!area cu Muzeul din Oambrildge UTma să aibă loc- conform 
unei noi înţelegeri cu Childe -în vara anului următor 116. Colaborarea nu 
va fi realizată însă nici de această dată. Cu mai puţin de două săptămîni 
după încheierea săpăturilor de la Ariuşd din anul 192'5 F. Laszl6 nu va mai 
fi în viaţă, rezultatele acestei ultime campanii, efectuată graţie sprijinului 
lui Vasile Pârvan, rămînînd inedite pînă astăzi. 

Dar nu numai rezultatele ultimelor sale săpături au rămas inedite ci 

şi o bună parte din descoperirile sale anterioare. Publicarea monografică 
a săpăturilor ·de la Ariuşd, începută în: 1914117, a fost întreruptă mai întîi 
datorită evenimentelor războiului, iar apoi din cauză că revista respectivă 
~i-a încetat apariţia 118. In lipsa unei publicaţii de specialitate, care ar fi 
asigurat tipărirea unor studii în condiţiile corespunzătoare cerinţelor ştiin
ţifice, Laszl6 a publicat în aceşti ani, doar articole de proporţii reduse, în 
presa locală sau în reviste de cultură119. 

Atunci, cînd Vasile Pârvan a început să pregătească editarea revistei 
,;Dacia", a solicitat şi colaborarea lui Laszl6 la realizarea primului volum. 
Este semnificativ pentru maniera înţelegătoare a lui Pârvan că a . cerut 
lui Laszl6 să-şi redacteze manuscrisul în limba sa maternă, el însuşi îngri
jindu-se de traducerea textului în limba franceză 120. Laszl6 a şi redactat 
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un studiu · cuprinzător cu pnv1re la "Tipurile de vase pictate de la 
Ariuşd"121, manuscrisul fiind încheiat la 8 iunie 1925122. 

Nu este cazul să analizăm aici importanţa acestei lucrări, dorim nu-
mai s? atragem atenţia asupra unor aspecte mai generale. Este interesantă, 
în primu'l rînd, înceroarea lui I.Jaszlo de a Sitalbili ,looul descoperirilor 
de tip Ariuşd în ansamblul ceramicii pictate din Europa răsăriteană şi 

de sud-est. Reţinem şi 1lerminol01gia folos~tă penrtru încadrarea în eta
pele evoluţiei preistorice a celor două cu~turi, i:dentific~ la Ariuşd, 
"Cultura A", cu ceramică pirctart:ă (de t~ Ail"iuşd), este mcă nedlJitică dar, 
dooaa-ooe o:biiedte1e de aramă apar ahiar din prlml\.1!1 nivel de 11ocuire, era 
poalte fi considerată oa aparţilnînd "epocii pietrei şi a aramei (epocă 
chalchoil!irtilcă)" 123. In schiiiillb, "oulJturn B" (care ra fost identificată mrai 
tîrzJiu cu ouli1Ju:ra Schnecken!Oerg din bronzul timpurdtu), a fost încadrntă 
de Laszlo îrn "epoca de tmnziţie de la epoca pietrei lJa epoca bro'liZU

l1Ui"124, noţ1une, oare s-a generalizJat în liteTiaitura noastră de speda'litalte 
ahira în curnul ultimiflor. două decenii. 

Este ciemn de remarcat şi metoda publicării tipologiei ceramicii, ca
re ar putea constitui un model şi astăzi. Concizia expunerii este asigurată 
prin strinsa unitate şi conexiune a textului, ilustraţiei, tabelelor statistice 
şi a trimiterilor bibliografice. Ceramica este împărţită în 12 grupe (A- M), 
fiec9-re cuprinzînd mai multe variante. Fiecărei grupe îi corespunde o 
planşă, cu figuri pentru toate variantele. Se atrage atenţia asupra legă
turilor strînse dintre formele şi decorul ceramicii. Descrierea grupelor şi 
vcmi!antelor es1Je exrbrem de scurtă, căci "figurile . . . dau ele îniS'eşi, unei 
persoane specializate în .acest gen de studii, toate explicaţiile dorite, în ce 
priveşte tipurile şi formele" .125 La fiecare tip şi variantă se fac referiri la 
exemplarele deja publicate şi, de asemenea, se indică analogiile cunoscute 
din descoperirile din ţară şi străinătate (Cucuteni, Petreni, Şipeniţ, Tripo
lie, Diminj etc.). Pentru fiecare vas de tip Ariuşd menţionat se indică şi 
numărul de inventar. In sfîrşit,, pentru a se putea urmări frecvenţa şi aso
cierea tipurilor şi variantelor în diferitele straturi ale aşezării de la Ariuşd 
prec~m şi în staţiunea de la Olteni, Uiszlo a întocmit un tabel statistic cu
prinzător126, procedeu, care abia astăzi începe să fie folosit pe o scară mai 
largă. 

Sînt foarte interesante şi c;onstatările lui Laszlo privind funcţionali
tatea şi modul de utilizare a diferitelor tipuri ceramice, precum şi observa
ţiile sale cu privire la legătura dintre tipurile de vase şi modul de viaţă al 
unei comunităţi preistorice. 
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F. Laszl6 era convins că "studiul formelor de vase nu este suficient 
pentru stabilirea treptelor de dezvoltare în ansamblul acestei civilizaţii"127. 
El şi-a exprimat speranţa că atunci cînd întreg materialul de la Cucuteni 
preoum şi din ail.'te srtlaţiuni afLate mai spre est va fi publicat, "fiind dată 
asttfel poslibili!batea de 18 compara ce~cetările, ne va fi fo~mte uşo1r de a 
stabi'li evoluţia a;oested. ci~i1izaţii, pe bază de dovezi certe şi reale"128. 

Aceste cuvinte optimiste cu privire la perspectivele cunoaşterii evo
luţiei culturi Ariuşd-Cucuteni-Tripolie vor vedea lumina tiparului abia 
după dispariţia subită a autorului lor, intervenită la Cluj, la 16 septembrie 
1925, la o vîrstă de numai 52 de ani129. Cel dintîi volum al revistei "Dacia", 
în care a apărut, prin grija lui Vasile Pârvan, la loc de onoare, acest st1l
diu privind tipurile ceramicii de la Ariuşd, include şi necrologul, în care 

se dă ,.cu cel mai viu regret ultimul omagiu eminentului arheolog transilvă
nean şi deosebilt de preţios collaborator a:l "Daci ei", prof. d:r. Francisc 
Laszl6, de la Sf. Gheorghe ... Moartea sa - se încheie acest călduros ne
crolog semnat de Vasile Pârvan- este o mare pierdere pentru arheologia 

preistorică a Daciei. Am pus la inimă de a deschide şi de a încheia acest 
prin volum al revistei noastre cu opera lui şi cu comemorarea sa"130. 

* .. 

* * 
BuneJ,e rel<aţii colegiale dlintr.e LasZI16 şi Childe, brusc în:trerupte pl'lin 

moartea prematură a arheologului transilvănean, nu au mai putut fi în
tărite printr-o întîlnire a celor doi cercetători. Ch.ilde va reuşi să viziteze 
Muzeul din Sf. Gheorghe şi să studieze descoperirile de la Ariuşd, abia în 
aprilie 1926131. Explicaţiile necesare, cu privire la descoperirile provenite 
din săpături,le din anul 1925, neinrv.enl'bariaitle încă, i-au fost oferite lui 

Chlilde de Lasz16 Arpad şi La1szl6 Ferenc jr., fratele, respectiv, fiul ar
heologului, amîndoi pa:rtti'dpanţi la lucrăril1e şantieruilui132. Childe va 
păstra neş:tearsă, pînă la Slfîrşiltul vieţii, amin:tiooa legăturilor sale cu cer
cetătorii aşezărlii neoliltice de la Ariruşd, ţinînd să se înti:ln.ească la Cluj, 
cu oaazi1a ultimeli slaile vizite în România din ·anul 1955, cu Laszl6 
Dez:so, rmul din lfii 1ui F. Laszl6. 

Aflînd de diispariţlia lui Loc1sz16 Ferenc, Childe va publica, încă în 
noiembrie 1925, în revista Institutului Regal de Antropologie din Londra, 
un necrolog elogios, în care va scoate în evidenţă importanţa, pe care o 
prezentau, la vremea respectivă, cercetările arheologice ale lui F. Laszlo, 
pentru preistoria europeană. "Prin moartea lui Dr. Laszlo Ferenc de la 
Muzeul din Sf. Gheorghe - scria Childe cu acest prilej133 -, preistoria 
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europeană a suferit o grea pierdere ... Aşezarea de la Ariuşd, săpată de Dr. 
Lâszl6 cu o grijă atît de meticuloasă, reprezintă, ca rezultat al cercetărilor 
sale, cea mai preţioasă sursă a noastră de informaţii, privitoare la cultura 
cu · ceramică pictată din sud-vestul Europei". 

Corespondenţa dintre V. Gordon Childe şi Lâszl6 Ferenc, chiar ne
fiind încă în întregime cunoscută, ne-a oferit cîteva date interesante cu 
privire la cercetarea civilizaţiilor neolitice cu ceramică pictată din centrul, 
răsăritul şi sud-estul Europei şi, în special, la cea a culturii Ariuşd din 
bazinul superior al Oltului. De asemenea, această corespondenţă ne-a pri-

lejuit evocarea unor momente mai puţin cunoscute din viaţa şi activita
tea ştiinţifică a lui F. Laszlo, din legăturile sale cu unii reprezentanţi de 
seamă ai arheologiei româneşti şi europene. Am ţinut să evidenţiem că, da
C'ă legăturile cu V. Gordon Childe au însemnat pentru F. Lâszl6 reluarea 
contractelor cu viaţa ştiinţifică internaţională, reluarea activităţii sale 

ştiinţifice pe tărîmul arheologiei, întreruptă de evenimentele primului răz
boi mondial, a devenit posibilă, în mare măsură, datorită înţelegerii , şi 
srijinului dezinteresat al lui Vasile Pârvan. Este regretabil că această cola
borare, care ne constituie şi astăzi un exemplu de urmat, a fost atît de 

brusc întreruptă prin moartea tragică a lui F. Lâszl6, intervenită cu numai 
doi ani înainte de dispariţia, la fel de tragică, a fondatorului şcolii ro
mâneşti de arheologie. 

1 

Scrisoarea manuscrisă, în limba germană 134, a lui V. G. Childe, adresată lui F. lăszl6. 
london, 24 octombrie 1923. 

1917 Club 
4-5, Gerrard Street, W.I. 
One minute from Leicester Sq. Station 
T·elephone: 3223 Gerrard 
Telegrams: "AZLedora, Wes.trand, London"135 
24X23 

Sehr geehMer Herr Colleg.a (!) 

Ich erLaube mich (!) hiermit einen Sonderabdruck mei-nes Aufsătzes (!) ilber die 
Verhaltnisse {!) zwisohen ThessaMen ·und Mittel bzw. Os·teuropa (!) wahrend (!) der Zeit 
der bemahlten (!) Keramik Ihnen zu senden. Ich hatte gehofft selbst nach Sepsi Szent 
Gyorgi 136 fahren zu konnen aber leilder lst das ndcht gelungen. 

Der P!'of. K·ozl'OWlski den Jsch m J:.w6w kennen gelemt halbe, te:ilt mir mit -dass Si:e 
be.i Erosd137 Megaron-hăuser (!) gefunden haben (!). Le1der W Ihre Veroffentliohung (!) 
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s.ată lui V. G. Chillde, din 1 ·mrai 1925, s-a rpăstmt' numai intr-o •COPie tn limba en,gleză. 
în traducerea fiulUJi lui F. Lăszl6, Lă•s.:;U6 Kâlman. Tot eri a tradus tn limba engleză şt 
scrisoarea nr. 5 . . conceptele sau copiile răspunderilor s•int însoţite uneori de note şi 
insemnari prelriminare. Scrirsorile lui ChHdle s·înt scri.se pe hirtie cu antet de 20 x 12,5 
cm, cu excepţia celei din 21 noiembrie 1924, care apare pe hirtie liniată de 25 x 19,5 cm. 
Răspunsurile sint redactate pe coli de 34 x 21 .cm, cu excepţia scri·sorii lui Laszl6 din 
1 mai 1925, care apare pe o hirltie cu antet, de 31,5 x 23,5 cm. îndoită . 

4 Es1e vorba :de studiul lui Childe, "The East-European Relations of the Dimini Cui
ture", JHS, 1922, p. 252-275, recenzat apoi de F. Lă·szl6 în "Convorbiri Li1erare", 
1924, p. 874-876. . 

5 Leon Kozlowski (1892-1944), arheolog polonez, profesor la uil:1iversitatea din Lwow, 
autor al unor monografi'i privind epo-ca pietrei şi a bronrzului dlin Polonia. Cf. Jan 
F'iliip, "Handbuch", 1, p. 635. · · ~ 

6 tn legătură cu tipurile de locuinţe de la Ariuşd a se vedea F. Laszl6, DolgCluj, V, 
914, p. 325-378, 402-414. Cf. şi M. Roska, "Emh~kkonyv 1929", p. 274-275 şi nota 17, cu 
trimitere la lucrarea sa "A gorog megaron eredete" în "Csengeri Emlekkonyv", Szeged, 
1926, p. 260-21'4. In legăltură cu discuţiile mai noi privind problema locuinţelor de tip 
megaron de la Ariuşd; a se vedea Vl. Dumitrescu, Dlaci.a, NS, II, 1958, p. 57-58; nota 70. 

7 E·ste vorba de unul dlin c:e•le două artdcole rale lui F. Lâsz16, pubJ.icate în aC'oostă revistă : 
."Flest1etrt e®nyelk az er&.dă es oJ<ts,:IJemi teJLepeikroQ", ArchEII't, 1912, p, 57-66 şi "Az 
erO.sdi ăsatăsok-Fouilles a ErO:sd. Culture premycenienne", ibidem, 1914, p. 151-153, 168. 

a Cf. F. Laszl6, "Haromszek varmegyei premykenaei jellegu telepek-Sta'tions de 
l'epoque pre UlYCenienne dans la ·comitat de Hăromszek", :Oo~g:Cluj, II, 1911, p. 175-
259; . "Asatăsok az er5sdi ostelepen-F<oumes a la station primitive de Er6sd, ibidem, 
V, 1914, p. 279-417. 

9 Cf. V. G. CHILDE, "Schipenitz: a Late NeoUthic Station with Painted Potrtery in 
Btţkovina", JRAI, 1923, p. 263-288. Des·cop€ririile, in cea mai mare parte de tip Cucu
teni B, •din ace.as·tă lorcalritrate (astăzi : Sipen~rcy, R.S.S. Ucmineană, U.R.S.S.) de pe 
!Ţlalul stîng al Prutului superior au fost publicate apoi de O. Kandyba, "Schipenitz. 
Kunst JJnd Gerăte eines neolithischen Dorfes", WLen-Leipzig, 1937, 130 p, 

10 F. LASZL6, DolgCluj, 1914, p. 299; M. Roska, ."Emlekkonrv 1929", p. 269, fig. 17. 
11 Cf. V. G. CHILDE, "The Dawn of European Civilisation", London, 1925.' 
12 Legăturile dintre ceramica pictată de tip Ariuşd şi neoliticul ·Thessaliei (cultura Di

mi>ni) au fost discutate de Childe într-un rsltudiu special, "Erosd and Dimini - . Er6sd ~s 
Dimini", "Emh~kkănyv 1929", p. 338-350. 

13 Afirmaţie eronată. Singura piesă de acest tip ,s-a descoperit la Olteni si nu la Ariusd. 
Cf. s.cri!soarea lui LăsJZr16 din 15-21 tu:Ue 1924 (nr: 3). · · 

14 Cf. no·ta 9. F. La.szl6 nu numai că a primit extrasul (vezi scrisoarea nr. 3), dar a şi 
recenzat această lucrare a lui Childe. Cf. "Convorbiri !Jiterare", 1924, p. · 876-877. 

1:; Această scrisoare s-a păstrat în limba maghiară, bătuttă 'Ia maşină, purtind data de 
15 iulie 1924, precum şi într-·o traducere manuscrisă, în Hmba ·engl-eză, datată 1a 21 
iulie 1924. S-au păstrat, de asemenea, însemnările lui F. Lasz16, în vederea redac
:ării răspunsului. 

16 Penltru srtratigll'afia aşeză,rii de lia Ar•iuşd, a se vedea F. Lăszil6, I?ol~01uj, 1911, p. 184-
186 şi, în special, ibidem, 1914, p. 291-297; fig. 78. 

17 !n le.gărtură cu pintaderele, a se vedea F. Lăszl.6, DoJgCluj, 1911, p, 219, 256, fig. 78. 
Cf. şi nota 32. 

18 Cf. F. LASZLO, DolgCluj, 1911, p. 224, 258. A se vedea şi Vl. Dumitrescu şi colab ., 
"Hăbăşeşti. Monografie arheologică", Bucureşti, 1954, p. 446 şi urm. 

19 AceaSit'a este .singura listă completă a obiectelor de aramă, descoperite la Ariuşd. In 
legătură ou aceste piese a &e vedea F. LaszJ6, DolgCluj, 1911, p. 224-225, 258, .fig. 
92-94; ibidem, 1914, p. 299; M. Roska, "Emlekkonyv 1929", p. 168-2!'9, fi.g. 13-17; idem, 
"Repertorium", fig. 92. 

2u M. ROSKA, "Repertorium", p. 79, nr. 30, fig. 93J2. 
21 Ibidem, fig. 93/1. 
2t F'. LASZL6, DolgCluj, 1911, P. 223, 257, fig. 91/3. 
23 Pentru comparaţie, LaszJ6 indică o piesă similară, descoperită la Cucuten1, publica

tă in "Zeitschrift fUr Ethoologie", 1911, p. 593, pl. 10. 
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24 In legă!tură cu aceas1ă -căl~torie oe studiu .a Juli F. Lăszl6, a se vedea darea d~ seamă, 
Intocmită de el, păstrată în arhiva Muzeului din Sf. Gheorghe. 

25 Pal"lţ!ial, acest material comparativ a fost V'alorificat de F. Lăszl6 ln studiul său "Les 
types de vases peints d'Ariuşd" (Er5sd)", Dacia, I, 1924 (1927), p. 1-27. · 

26 !n cunoasterea descoperirilor din aria trLpoli.ană, de un real folos ri-'au fost lui Laszl6 
şi legătu~ile S.ale c.u arheologul ucrainean V. V . . Chvojka (1850-1914), renumit cercetă
tor al culturii Tripolie. In studiul său,· publicat in Dacia, I, 1924 (cf. nota ·precedentă), 
Lâszl6 face repetate referiri la fotografia unor vase tripoLiene, trimise de Chvojka 
(cf. p. 7, 10, 13-14, 20). 

27 Cf. nota 9, 14. 
28 !!Il cartea sa, Childe va ·consacra totuşi un ·capitol aparte (întitUJLat : "Oltenia Cultu

re") descQIPeririlor cu cerami.că pictată din bamnul superior al Oltului. Cf. "The Dawn 
oi European Civilisabion", Ediţia a treia, revăzută, London, 1939, p. 130-135. 

29 In legătură .cu r.evista "Dolgozatok" a se vedea Csorba Csaba, "A Debreceni Deri Mu
zeum Evkonyve", 1969--1970 (1971), P. 117-146. 

30 Acesrt pasaj a fost reprodus şi în necrologul semnat de M. Peter, custode al Muzeului 
din Sf. Gheorghe, pubUcat d:n revista c1ujeană "Păsztortliz" (XI, nr. 20, 4. oct. 1925, 
p. 423). La M. Peter însă, după •treJi puncte, citatul continuă in felul următor : "Cn 
oly.an tokeletes es pâratlan munkat vegzett a praemykenei ostelep feltarasăban, hogy 
ezzel egyedi.il ălL az ·egesz vilagon. Ezert a tudomânyos vilâg hălăjăt tolmăcsolom 
onnek". (Dumneavoastră aţi depus o muncă abît de perfectă şi de !Ileegalat ·in dezveli
rea aşezării primitive premiceniene, incî!t, prin aceasta, slnteţi fără . de seamăn tn 
într.eaga lume. Pentru aceasta vă transmit mulţumirile lumii ştiinţli:fice). AJcest pasaj 
din .urmă nu apare însă. în scriSO'area Lui Childe, in forma in care ni s-a păstrat aceas
tă scri-soare. Ultima filă (cea de a treia) a scrisorii este ruptă (nu tăliată!) in două la 
mijloc, păstrîndu-.se numai' . jumătatea superioară. Ultima frază de pe faţa anterioa
ră a acestei jumătăţi de file este [ntreagă, iar pe verso, in partea de sus, se află doar 
semnătura lui Childe şi cele citeva cuvinte de politeţă, de înche1ere a scrisorii. Est.e 
ded posibil ca pas:ajul care lipseşte să fi fost s·c.ris pe faţa anterioară a acestei jumă
tăţi de file, dispărută. Ca intindere, avind în vedere scrisul rar, cu litere mari, al 
s:avantulUJi englez, textul respectiv s-ar incadra exact intr-o jumătate de pagină a 
hirtiei de scris, .de mki dimensiuni, folosită de Childe: Este însă mai greu de expli
cat, de ce · pasajul respectiv nu apare nici în conceptul traducerii în limba ma.ghiiară a 
acestei •scrisori, oare ni s-a păstnat alături de origin;alul. Oare irusuşi Lăszl6 a înlătu

rat, dintr-o modestie exagerată, pasajul respectiv, care a fost dat totuşi publicităţii 
după moartea sa? Sau; pasajul ~n cauză provine oare dintr-o altă scrisoare a lui 
Childe (necunoscută nouă), fără ca acest lucru să fi fost semnalat !n necrologul din 
"Păs:ztortliz" ? 

31 Cf. nota 12. Pentru discuţiile mai noi privind problema .r.aporturilor dintre cultura 
Dimini şi ArLuşd-Cucuteni, a se v~dea VI. Dumitrescu, Dacia, NS, II, 1958, p. 52-58. 

32 F. Lâszlo consideră o simplă intimplare faptul că Pintaderele .apar numai în stratul 
inferior de la Ariuşd. Cf. Dacia, I, 1924, p, 27. Childe a atras, de asemenea, atenţia 
asupra lipsei de valoare cronologică a pintaderelor. Cf. "The Most Ancient East", Lon
don, 1928, p. 151 ; "Emh~kkonyv 1929", P. 342, 350, n<Yfu 13. 

33 Jaroslav Palliardi (1861-1922), arheolog autodidact; a descoperit ceramica pictată mo
ravă, .a pus bazele cronologiei relat~ve a neoliticului morav. Cf. Jan Filip, "Hand
buch", II, p. 993-994. 

34 In text, greşit, Boskovstyn. Importantă aşezare neolitică în Moravia de SV (Cehoslo-
vacia). Cf. Jan Filip, "Handbuclh", I, p. 150. 

35 WPZ, I (1914). Nota lui Childe. 
36 A se vedea nota 4. 
37 Savantul berlinez Hubert Schmidt (1864-1933) a efectuat săpiHuri arheologice in aşe

zarea eponimă a cultur ii Cucuteni in anii 1909-1910, iar la Sărata Monteoru în 1917-
1918. Monografia aşezării d e la Cucuteni a putut fi publicată abia cu peste două de
eenii după încheierea săpăt·•rilor. Cf. H. Schmidt, "Cucuteni in der oberen Moldau", 
Berlin-Leipzig, 1932. 
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32 In legătură cu per1iodizarea culturii Cuouteni şi locul descoperirilor de ttp Arluşd· !n 
cadrul complexului Ariuşd-Cucuteni-Tripolie, a se vedea Vl. Dumitrescu, SCIV, 14, 
1963, 1 şi" 2, p . 51-78; 285-308; A. Niţu, "Reconsiderarea Ariuşdului", tn prezentul 
voLum . 

. :<9 Cf. nota 4, 9, 114. 
(1 In mua de 1 octombrie 1924 V. Pârvan vizitează Muz.eul din Sf. Gheorghe, tmpreună 

cu prof. lD. M. T·eodorescu de la Cluj, semn!ndu-JŞi amîndoi n~J:mele ~n regi&trul de 
vizitatori al muzeului. (Informaţie amabilă, transmisă de Fadgyas Anna, fosta secre
tară a Muzeului din Sf. Gheorghe). Pârvan şi Uiszl6 au discutat probabil despre 
această nouă descoperire cu ocazia acestei întîlniri. 

(1 Este vorba de aşezarea neolotică de la Bonţe-şti (jud. Vrancea), ult!imul şantier arheo
logic, i:naugurat personal de Vasile PârVIan, in septembrie 1926. SăJpălturtile, tncepute de 
Pârvan, 'au fost continuate de elevul său, Vl. Dumitr.escu, Dacia, III-IV, 1927-1932 
(1933), p. 88-U4. ~ 

42 A se vedea mai jos, scrisorile nr. 6-8. 
43 Cf. notele 40 şi 42. 
44 3ăpăturile de la Ariusd din anul 1912 s-aJu efectuat în colaborare cu fostul Muzeu Na

ţional al Transilvanie[ din Cluj, iar cele din anul .1913, cu Muzeul Naţional din Buda
pesta. Cf. F. LâszY16, Dol.g10Luj, 1914, p . 285, 291, 389, fJig. 4. Cf. şi no·ta 73. 

45 Răspunsul a fost, deci, redactat cu o lună după data scrisorii lui Childe. Cuvintele lui 
Csutak: "Vă 1înştHnţez grabnic ... ", precU!ffi şi rugămintea lui de pe v:erso-ul concep
tulud scrisorii, de 'a ,se traduce cît mai repede scrisoarea în limpa engleză (cf. nota 3), 
ne 'sugerează că vina pentru această întîrziere nu V. Csutak o poartă. Probabil, scri7 
soarea lui Chi.lde a ,ajuillS cu întîrziere la destin,a'tar, ceea ce ISie va ~ntimpla si cu aces~t 
ră·spuns a lui V. Csutak (v. mai jos). · -

46 Intr ... adevăr, s-a oqţtnut, pe oale diplomatică, ,Permisiunea de a ltl'lansporta in Anglia 
jumătatea materialu1uli, rezultat din săpăturile, care urmau să fie reluate la Ariuşd. 
Informaţie de la F. Lâszl6. · 

46a Cf. V. G. Childe "A Gold v.ase of Eearly Hallodic Type", 745, 44, 1924, p. 153-165. 
47 Cf. not.ele 4, 9, 14. i 
43 Ziar din Sf. Gheorgihe ; F. Lâszl6 numărîndu-se printre colaboratorii s·ăi permane-nţi. 

"In persoana lui Dr. Lâszl6 Ferenc, redacţia şi .administraţia Szekely Nep a pierdut 
un eminent colaborator al ziarului. Dr. Lâszl6 Ferenr. a publ.icat timp de aproape trei
zeci de ani in ziarul nostru, articolele sale fi'ind intotdeauna interesante si v.aloroas·e" 
-scrie ziarul la moartea arheologului (Szekely N ep, XLIII, 75, 20. septe;nbde 1923). 

4~ Cf. ri.ota 11. 
50 Serie de monografii, editată de InsUtutul de Cercetări Preistorice .al Universităţii din 

Tiibingen, întemeiat de prof. R. R. Schmidit (1882-c-1950). Cf. Jan Flilip, "Handbuch", II, 
p. 1234, 1514. 

51 Cf. "Chronologie der jUngeren Steineeit in SUd-Deutschland", 1923, 107 P. Hans Rei
nerth (1900-) arheolog german, colaborator al profesorului R. R. Schmidt la Ti.ibin
g.eni, .apoi urmaş al lui Gus:tav Kossinna La oatedra de .pre- şi protoistorie a Uniiversită
ţii din Berlin. Cf. Jan Filip, "Handbuch", II, p. 1133. 

52 Des•crterea . .acestei case : DolgCluj, 1914, p. 325-336, fig. 79 (nota lui Lâszl6) . Macheta 
casei este expusă la Muzeul din Sf. Gheorghe. 

53 .In 1egă.tură ·OU prime~e ,oer.cetă,ri ,din a.ria A·riluşd-Ouc.uteni a s>e vedea F. LâszL6, Dolg 
Cluj, 1911, p. 175-188, 227-234; ibidem, 1914, p. 280-285, 387-389; Dacia, I, 1924, p. 
1-5; M. Petrescu-Dtmboviţa, "Cucuteni", Bucureşti, · 1966, P. 5-13. 

54 Principalele publica~ii ale l1ui Lâszl6 sînt menţ>ionate în •studiul său din Dacia, I, 1924, 
p. 3. Pentru bibliograifia aşezării de l.a Ariuşd a se vedea M. Roska, "Repertorium", p . 
77-79, nr. 30 şi J. Banner-I. Jak.abffy, "A Kozep-Dun.amedence regeszeti bibliogrâfiâj'a" 
(I), Bud:1pest, 1954, p. 195-196. 

55 F. LASZLO, DolgCluj, 1914, p. 284, 389. 
56 R. PÂRVAN, Dacia, 1, 1924, p. 368. 
57 F. LASZ,LO, DolgG.!Juj, 1914, p, 285, 389. 
58 Idem, Dada, I, 1924, p. 1. · 
59 V. CSUTAK, "Emlekkănyv 1929", p. 17. 
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60 F. LASZLO, Dacia, I, 1924, p. 3-4. In legătură cu metodele f.olositte pentru restaura
rea v.aselor a se vedea, ~n special, nota 1 de la p. 4. 

61 F. La•s:zl6 a int.enţionalt să publice rezultatele săpMurilor de la Ariuşd monografie, in 
trei părţi (cf. DolgCluj, 1914, p. 283), din care a apărut doar prima (DoJgCluj, 1914, p. 
279-417). F. Lasrzl6 nu a reuşit să termine nici monografia, care urma să apară, in 
limba germană, la Tubingen (cf. notele 50, 86, 87). 

62 V. CSUT AK, "Emlekkonyv 1929" p. 17. 
63 Cf. "Ujsâg" (Cluj), XXVU, 210, 17 septembrie 1925. 
64 Date'l•e bio.grafi.ce de mai jos am 'cules din scurta introducere a lUJi R. Palme Dutt, in 

V. Gordcn Childe, "A civili,zâci6 bClcsoje", Bu.dapest, 1959, p. 3-t'. A se ma.i vedea şi 
Em. ConduraCihi, in V. G. Childe, "Făurirea civiliizaţiei", Bucureşti, 1966, p. 5-20; Jan 
Filip, "Handbuch", I, p. 226. 

65 London, 1925, 328 p. (Ediţia a şasea: London, 1957). 
66 London, 1926, 221 p. 
67 A se vedea scri!sorile l<ui Childe, nr. 1, 2, 4 şi notele 4, 9, 11. 
68 Cf. scrisoarea lui Childe, nr. 4. 
69 M. Petre~cu-Dimbov~ţ.a, "Cucu<teni", p. 8-9. 
70 Cf. nota 9. 
7' Cf. nota 17, 32. 
72 Cf. nota 19. 
73 A s•e vedea scriisoarea lui F . Lâs·zl6 din 16 aprilie 1925 către direcţiunea Muzeului Na

ţional din Budapes1ta, în care, prdntre a1tele, el .soHcită să se efectueze an·aliza chimică 
a celor două plăcute de formă tronconică (nr. 21 şi 181), provenite ddn săpăturile din 
anuJ 1913, e.fe:ctuate pentru MUiZeul Naţional din Budapesta, menţionîndu-se că celelalte 
piese de aramă 1au fost a'!1JaJ,irote <Încă în anul 1915, de cătr·e dr. Gasperetz. (Scrisoarea 
se află in arhiva muzeului din Sf. Gheorghe.) 

74 M. RO.SKA, "Re,pertorium", p. 79, nr. 30. 
n Cf. notele 20-21. 
76 F. LASZLO, DolgCluj, 1914, p, 286, 293. 
77 Cf. scr>isorl.le nr. 2, 3, 4 şi nota 32. 
78 Cf. ·s·crisorile nr. 2, 4. 
79 Cf. scrisorile nr. 2, 4. 
80 Cf. scrisorile nr. 1, 2, 4. 
81 Cf. s•oriisoar:ea nr. 3 şi n101ta 24. 
82 Cf. nota 26. 
S3 F. Laszl6, Dacia, I, 1924, p. 1-27. 
84 Cf. scrisoarea nr. 4. 
s~ Cf. nota 37. 
36 Cf. scrisoarea nr. 10. A se vedea şi scrisoarea lui F. Laszl6 din 16 apriUe 1925, adresa

tă Direcţiuniii Muzeuil.ui Naţional din Budapesta. In această scri,soar.e Laszl6 solicită, 
printre altele, fotografia sau desenul unor obiecte, pr.ovenite din săpături'le din anul 
lQl:-1 rlP la Ariuşd şi aflat la Bnd•I'IJOP.sta. A•ceste fotografii şi desene vor fi utilizate -
s·crie Las:zl6 - pentru ilustrarea lucrării "Die neolit.ische Station von Erosd", care 
urmează să .aJPară la Tubingen, îniCă în anul 1925. Fotografiile cerute au şi fost expe
diate, i111soţite de o scrdso.are, semnată de F. Tompa (Budapest, 22 iunie 1925). Scriso
rile se păstrează în arhiva muzeului din Sf. Gheorghe. 

87 M. PETER, "Pâ·S'ztortuz", XI, 20, 4 oct. 1925, p. 423. Hans Reinerlth s.emnează registr11l 
de vizJi:t ator>i a:l Muzeului din Sf. Gheorghe la 7 septembrie 1924. (Informaţie transmi· 
să de Fadgyas Anna.) 

88 Cf. Prefaţa la ediţia I, in V. GoPdon Ohilde, "The Dawn of European civilisatdon", 
London, 1939, p. 15. 

89 Ibidem, p. 130-135. 
90 JHS, XLII, 1922, p. 252-275. 
91 JRAI, Llll, 1923, p. 263-288. 
92 Anul 56, noiembrie 1924, p. 874-876 şi 876-877. 
93 ci. AL. TZIGARA-SAMURCAŞ, "Convorbiri Literare", 56, ian.uarie-februarie 1924, p. 

93- 121 (in special : 114-118). A se vedea şi partea a II-a a acestui artlicol, ibidem, 
martie 1924, p. 215- 227 (în special : 221-223). 
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94 Convorbiri Literare", 56, noiembrie 1924, p. 874, nota 1 (semnat : D.).-Din scrisorile 
'iui Al. Tzigara-Samurcaş, adresată Direcţiunii Muzeului din Sf. Gheorghe, la 6 de
cembrie 1925, aflăm că F. Laszlo a mai pregătit un arlti·col pentru "Convorbirile Lite
rare". Informaţie F. Lâszlo jr., care păstrează o copie a acestei scrisori. 

93 "U}sâg", Cluj-Kolozsvar, XXVII, 210, 17 sepltembrie 1925. 
96 AL. TZIGARA-SAMUR!CAŞ, "Emlekkonyv 1929", p. 34. 
97 VASILE PARVAN, "Corespondenţă şi acte" (Ed,iţie îngrijită, cu introducere, note şi 

indice de Al. Zub), Bucureşti, 1973, p. 247. 
98 CI. Dacia, I, 1924 (1927), p. 1-27. 
99 Ibidem, p. 3t'8. 

10n C~. scrisoarea nr. 5 şi nota 41. 
101 Cf. nota 40. 
102 A se vedea, de exemplu, V. Pârvan, "Geti ca. O protoistorie a Daciei", BIUcUreşti, 1926, 

passilm, cu numeroase referiri la lucrările arheologilor din Ungaria antebe1i•că. Este 
demn de remarcat si faptul că .pen•tru a putea utiliza mai bine această bi~ilografie, 
Pârvan a •învăţat chiar limba maghiară. Cf. R. Vul!Pe, în V. Pârv~, "Dacia. C~vilizaţii-
le ant,ice din ţările carpato-danubiene", BUJcureşti, 1967, p. 20. · 

103 ·V. PÂRVAN, ,Corespondenţă şi acte", p. 274-275 (nr. 312). 
104 Cf. M. ROSK;A, Daci:a, I, 1924, P. 297-316; II, 1925, p .400-416, etc. 
105 V. FÂRVAN, "Corespondenţă şi acte", p. 275 (nr. 312). 
106 Cf. AL. FERENCZI, Dacia, I, 1924, p . 264-272. 
10/ V. PÂRVAN, "Corespondenţă şi acte", p. 277 (nr. 314). 
1os Idem, Dacia, I, 1924, p. 368. 
1C9 Cf. scrisorile nr. 6-8. 
11o Cf. scrisoarea nr. 7 şi nota 46. 
111 V. PAHVAN, Dacia, I, 1924, p. V. 
112 M. PETER, "Pâ·sztortuz", XI, 20, od. 1925, p. 423. Cf. şi V. ~ârvan, ,1Coresponden.ţă şi 

acte", p. 278 (nr. 314). 
113 M. PETER, op. cit., p. 423. 
114 V. PÂRVAN, "Cores•pondenţă şi acte", p. 277 (nr. 314). 
m Idem, Dacia, I, 1924, p. 368. 
116 Informaţie d€ la F. Lâszl6 jr., partictpant la săpăturile de la Ardu~d d~n anul 1925. 
117 Cî. ndta 61. 
113 F. LASZL6, Dada, I, 1924, p. 3. Revista "Dolgozatok" din Cluj a apărut intre 1910-

1919. Cf. nota 29. 
119 A se vedea, de pildă, recenziile apărute rn "Convorbiri Literare", sau articolele publi-

c,ate în "Sze~ely Nep". Of. notele 4, 14, 48. 
12~ Infovmaţie de la F. LaszlO jr. 
121 F. LASZL6, "Les 'types de veses peints d'Ariuşd (Erosd)", Dacia, I, 1924, p. 1-27. 
122 Ibidem, p. 27. 
123 Ibidem, p . 2. 
124 Ibidem. 
125 Ibidem, p. 4. 
126 Ibidem, .pl. XIV. 
127 Ibidem, p .27. 
128 Ibidem 
12? împrejurările morţii lui F. Lâ.szlo au f.ost larg comentate tn presa vr·emii. A se vedea 

de palidă, "Kelety Oj.sâg" (Cluj-Koloz&var), VIII, 210, 17 s.eptembrie 1925 : "Ujsâg" (Cluj
Kolozsvar), XXVII, 210, 17. septembrde 1925; "Szeke1y Nep'' (Sf. Gheorghe-:Sepsiszent
gyorgy), XLIII, 75 şi 76 20 şi 24 se[Ptembrie 1925, etc. 

13~ V_ PARVAN, Dacia I, 1924, p. 368. A se vedea şi A. Lâszlo, "Scrisoarea de c.ondole.anţă 
a lui Vasile Pârv.an la moartea lui Ferenc Lâszlo", "AlUJta", 1970, p. 26.1-265; idem 
"Korunk", XXVIII, 19t'9, nr. 12, p. 1864-1865. Aeeastă scrisoare a fost menţionată 
pentru prima dată în "SzekeJy Nep", XLIII, 76, 24 septembrie 1925. 

131 V. G. Childe, însoţit de C. Daryll Forde de la University College din London, a vizitat 
Muzeul din Sf. Gheorghe în zilele de 12-13 aprilri·e 1926. Informaţie transmisă de Fad
gyas Anna. 
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132 Informaţie F. Lă.szl6 jr. 
133 V. G. CHILDE, "Man. A M~nthly Record of Antlhropologi.Cal Sienioe", X.XV, 1925, U, 

p. 179, nr. 110. 
134 Greşelile de gramatică sau de ortografie vor fi semnalate prin semnul exclamărl:i In

chis ~n .paranteze (!). 
135 Acelaşi anif:et prezintă şi toate cel•elalte scrisori ale lui ChiLde, cu excepţia celei dtn 

21 noiembrie 1924. 
13G Corect: Sepsiszentgyi:irgy (Sf. Glheorghe). 
m Ari.tuşd, corn. Vtlcele, jud. Covasna. 
138 AI'chaelogtai Ertesito. 
139 Desenele schematice (fig. 1/1-7) insoţes•c s·crisorile lui Chitde. 
140 Corect: v. Ch. Inj,ţial Childe a scris B.C. 
141 Cf. nota 136. 
142 Data ştampilelor de :pe plic: London, 1 iulie 1924; Sf. Gheorghe, 5 iulie 1924. 
143 Turdaş, jud. Hunedoara. 
144 Corect: 6besseny6 (Beşenova Veche, azi: Dud.eştii Vechi, jud. Timiş). 
14S Olteni, corn. Bodoc, jud. Covasna. 
146 Reci, jud. Covasna. 
147 Data ştampilei de pe plic: London, 8 august 1924. 
14! Corect:. Lengyel (comitatul Tolna, Ungaria). 
149 Corect: Boskovsltej0 (Moravia, Cehoslovacia). 
150 Cf. nota 30. 
151 Pe aceeaşi coală de hirtie, paralel cu textul in Limba maghiară, se află şi ·conceptul !n 

limba engleză <!- textului, tradus de Lăszl6 Kălmăn, fiului lui F. Lăszl6. 
152 Data ştampilelor de pe plic: London, 22 septembrie 1924; Sf. Gheorghe 26 septembri·e 

1924. 
153 Muzeul Naţional Maghiar. 
154 Cuvint indescifrabil. 
m Cf. nota 3. 
156 Data ştampilelor de pe plic: London, 21 noiembrie, 1924; Sf. Gheorghe, 26 noiembrie 

1924. 
· 157 Data ştampilelor de pe plic: London, 5 decembrie 1924; Sf. Gheorghe 10 decembrie 1924:. 
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Fig. 1. Desene schematice din scrisorile lui V. Gordon Childe 
Sketches from V. Gordon Childe's letters 

5 

Some data concerning the life and scientific activiti of 

Ferenc Laszlo between 1923 and 1925 
The correspondence with V. Gordon Childe. The collaboration with Vasile Pârvan 

ABSTRACT 

' 

Taking interest in the cultures of neolithic painted pottery in cen-:
. trai, eastern and south-eastern Europe and in the relationships between 
the Aegean world and the territories north of the Balkans, in 1923 V. Gor
don Childe got in touch with the Transylv!'mian archeologist Ferenc Lăszl6 
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(1873-1925), 'famous for his research of the Ariuşd (Erosd) settlement and 
of other stations with Ariuşd type painted pottery in south-eastern Tran
sylvania. 

Childe asked Laszlo for some reprints and information - at first 
while ellaborating his study on Schipenitz (Schipenitz: a Late Neolithic 
Station with Painted Pottery in Bukovina, JRAI, LUI, 1923, p. 263-·288), 
and then · wi'late preparing his first synthesis of European prehistory (The 
Dawn of European Civilisation, London, 1925). Of particular importance 
among F. Laszlo's letters is that dated 15-21 July 1924, in which ·a~e inele
sed drawings, photographs and bibliographical notes. This letter also com
prises some unpublished data, as for example those about ali copper objects 
(there wires, one ring, eight spirals, two plates, two awls, one knife blade, 
one dagger blade, one double edged axe, and several pearls) and goţd 
objects (one spiral and one ring) discovered at Ariuşd, as well as those 
about the clay seals (pintaderas) found at Ariuşd, Olteni and Reci. Laszlo 
gives ali data required (dimensions, layers, invento:ry number, etc.). 

The correspondence also includes some problems of more general 
nature, such as the connections between the finds of Ariuşd, Cucuteni and 
Tripolye, between the finds of the Ariuşd type and other cultures (Dimini, 
Lengyel, the Moravian painted pottery) and a comparison between the 
neolithic period in central and eastern Europe and the relative and absolute 
chronology of the Aegean space. 

The results of F. Laszlo's research, the information given in his let
ters were gathered in a separate chapter (Oltenian Culture) of Childe's 
book, The Dawn of European Civilisation (edition 1939, p . 130-135). 

Two of Childe's earlier studies ('i'he East European Relations of the 
Oimini Culture, JHS, XLII, 1922, p. 252- 275; Schipenitz ... , JRAI, LIII, 
1923, p. 263-288) were reviewed by F. Laszl6 (Convorbiri Literare, 56, 
Bucharest, November 1924, p. 874-876, 876-877), being among the first 
testimonies of Childe's work on international plane, ~nd, as for as we 
~now, they drew for the first time the attention of Romanian specialists 
on the importance of the English scholar's research in the prehistory of 
eastern and south-easternEurope. 

On Childe's intervention the Cambridge University Museum of 
Archeoloky and .Ethnology offered a sum of i 60 in supporting further 
excavations at Ariuşd. The conditions proposed were accepted by the Mu
seum of Sfîntu Gheorghe and permission was granted by the Romanian 
authorities to export the finds which were due to the Museum of the Cam
bridge University. Excavations were to be started in the summer of 1925, 
under the quidance of F . Laszlo . . 
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This collaboration, however, was not put into practice because the _ 
Romanian Committe for Historical Monuments allotted an important sum 
for the Ariuşd excavations of 1925, and the beginnirig of joint excavations 
with the Museum of Cambridge University was postponed until 1926, fol
lowing a new agreement with Childe. This time Laszl6's tragic death on 16 
September 1925 made the realisation of the project impossible. 

Childe could study the finds of Ariuşd in the Museum of Sfîntu 
Gheorghe only in April 1926, after Laszl6's death. 

_ As a 1ast homage Childe purblishred a 1audatory obîtuary highligh
ting ~again the 1importance of F. lJaszlo's r~esearch for 1he prehis1Jory of 
eastern and south-eastern Europe. (Man, XXV, 1925, 11, p. 179, nr. 110). 

With regard to the scientific collaboration between F. Laszl6 and 
Vasile Pârvan (professor at the University of Bucharest, director of the 
National Museum of Antiquities, general secretary of the roumaniar 
Academy), in the present paper we discuss the support given by the rouma
nian scientist to the resumption of the excavations at Ariuşd (1925) and for 
the publication of the latest study performed by the transylvanian archeo
logist, regarding the painted pottery from southeastern Transylvania (cf. 
F. Laszl6, Les types de vases peints d' Ariuşd (Erosd), Dacia, I, 1924, Bucha
rest, 19'27, p. 1-27). 

(Letters 1-9 are kept in the archives of the Sfîntu Gheorghe Mu
seum; letter 10 is the property of the Laszl6 family.) 

Adatok Laszlo Ferenc eletehez es tudomanyos munkassagahoz 
KIVONAT 

DQilgozatunk LasZ'l6 Ferenc eleltenek s az er6sdi jelJlegii festett 
agyagmuvesseg kutatasaban kifejtett munkassaganak utols6 ket esztende
jet (1923-19'25) telkinti a't, a neves angol regesszel, V. Gordon ChiJlde-dal 
folyrtatdbt le,velle~senelk kozreadasa kapcsan. 

. . 
Kiilon kiitJertiinJk Laszl6 Ferenc tudomanyos egyti:ttmukodesere a 

klival6 roman tud6ss1al, v;aiSilre Pâ,rVIannal, a1kinek nagy sz~enepe vo1t ah
ban, hogy Laszl6 ujrakezdhette az 1913-ban felbeszakadt er6sdi a•sataso
kat s hogy k:ozzetehetlte kutatasaJÎinak ujabb eredmenyeit (lasd: "Dacia", 
I, 19'24, Bukiare-st, 1927, 1....:.....27. tllap). 

V. Gortdon Ohildte es La,szl6 Ferenc tlevelez,eset magyar nyelven a 
"Korunk"-ban kozoltiik (XXXIII. evf. 3. sz., Kolozsvar, 1974 marcius, 
473-482. lap). 
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