
R A P O R T
d e s p r e  c e r c e t ă r i l e  a r h e o l o g i c e  e x e c u t a t e  d e  Muzeul R e g io n a l  

din Sf. G h e o r g h e  î n t r e  anii 1 9 4 5 - 1 9 5 3

In istoria Muzeului Regional din Sf. Gheorghe anul 1949 înseamnă un 
eveniment important. Activitatea ştiinţifică a muzelui, care în anul 1954 
şi-a îndeplinit 75 de ani de la fondarea lui, era .determinată totdeauna de 
mij loace le materiale, care er au puse la dispoz i ţ i a 1 ui. In timp de' 1 O a n i, 
organele oficiale şi organizaţiile de masă ale regimului nostru democratic, 
la îndrumarea Partidului Muncitoresc Romîn au dat un sprijin atît de con
siderabil, încît direcţiunea Muzeului a putut s ă -şi realizeze în parte planul 
său, şi 1 n uz eu l a p utut să fie un factor educativ al maselor l argi populare 
şi să facă cercetări ştiinţifice. Aruncînd o privire asupra activităţii desfă
şurate de rnuzeu între 1945 şi 1949, se poate constata că în planul de 
muncă al instituţului, cercetările arheologice au ocupat un loc de frunte. 
Despre aceste cercetări ştiinţifice diiecţiunea muzeului din timp în timp 
a publicat cîte u n  raporta Raportul nostru de faţă îmbrăţişează rezultatele 
încă nepublicate ale activităţii noastre desfăşurată în timp de 10 ani. Cer
cetările făcute pînă acum au. avut numai un interes local conform posibi- 
lităţii ' m at eri ale. ale muzeul ui. Anul 1949 a făcut posibil, ca Muzeul Regio
nal din Sf. Gheorghe în cadrul Institutului de Istorie şi Filosofie al Repu
blicii Populare Romîne să poată lua parte la cercetările, arheologice exe
cutate diipă un plan unitar şi sistematic. Cu acest fapt activitatea şiinţi- 
fică a m uz eu l ui din Sf. Gh eor gh e n-a rămas şi mai depare izolată, ci s-a. 
transformat în muncă colectivă sub conducerea Institutului de Istorie şi 
Filosofie al Academiei R.P .RA Cercetările noi în regiunea ' săcuiască în 
anul 1949 au fost executate în mod colectiv de Institutul susam in t^a .

a f ă cut cercetări comune şi cu Muz eu l Raional din Mediaş, 
rezultateie cărora au fost publicate în. editia acestui muzeu2b. 1 2

1 Székely Z. Contribuţii la epoca migraţiunii in Ţara Săcuiască, 1945" Notiţe 
asupra istoriei Daciei, 1946. — Istoria or aş u lu i Sf. Gheorghe pînă la evul mediu, 
1948. — Cetatea Zetea, 1949.

2 M. Roller: Realizări • şi sarcini noi pe tărămul ştiinţelor istorice Studii IV. 
2, 21—24., 449. .

2a) Z. ' Székely: Săpăturile Ia Leţ—Varheghiu, Tesaurul dacic de la Şimleul- 
Silvaniei, Săpăturile la Bicsadul Oltului. Ed. Acad.- R.P.R. 1951.

2b) Z. Székely: Cercetări arheologice la Şoroştin; C er c e t ă r i arheologice - în
Regiunea Stalin şi Regiunea Autonomă Maghiară, Me di a ş, 1953.
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Muzeul Regional din Sf. Gheorghe între' a n ii 1945 şi 1953 a făcut 
cercetări arheologice luînd în considerare evoluţia uneltelor de producţie 
şi a societăţii omeneşti — în următoarele localităţi. (Fig. 1).

Fig. 1. — Localităţi, unde au fost executate cercetări arheologice de M. N. S. între 
anii 1945—1919. — Aufzeichnung der Fundor. die diurch des Sekler National Museum

unternommenen archeologischen Grabungen.

Comuna primitivă.

Casin (Raionul Tg. Secuiesc).
Direcţiunea Muzeului Regional d i n Sf. Gheorghe în a pri l i e anul 1949 

a fost înştiinţată de Iuliu Rab, locuitor din comuna Casin, că la vîrful 
muntelui „Perkő“ au fost găsite nişte topoare de cupru. La 8 mai 1949 
m-am deplasat la faţa locului şi am aflat, că Ştefan Jako, care era clopo
tarul capelei care se află pe munte„ în anul 1942 în timpul aratului a găsit 
3 topoare de cupru, aşezate unul lîngă altul în formă de cruce. Un al pat
rulea topor — probabil în acelaşi loc — a fost găsit de copiii lui. Afară de 
topoare nu s-a găsit nimic, nici un fragment de cer a m i că sau a l t ' obiect. 
Dintre topoarele unul a fost donat lui Iuliu Rab, unul lui Coloman Giesel, 
unul şcolii primare din Casin, iar al patrulea a fost păstrat de el însuşi3. 
Trei topoare — afară de toporul lui Giesel Coloman — au ajuns în colec
ţia muzeului din Sf. Gheorghe.

3 Acest topor a fost donat muzeului, prin directorul şcol:ii, Caro! Dénes.
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Locul unde au fost găsite topoarele este pe muntele „Perkő“, în partea 
sudică a satului, la picioarele .căruia în timpul comunei primitive a curS 
apa Casinului Mic, acuma curge de la marginea satului la o distanţă oa
recare. Topoarele au fost găsite între locuinţa clopotarului şi între capelă. 
In acest loc am făcut o săpătură de verificare. Sub stratul de humus g ros 
de 30-40 cm. am găsit calcar, din care constă muntele „Perkő“. N-am g ă 
sit nici o urmă, care ar fi dat vre-o îndrumare că aici a fost staţiune; preis
torică. Numai în partea vestică a muntelui „Perkő“, în faţă cu troiţă au 
fost găsite fragmente de vase în mod sporadic. (Un fragment de vas de
corat cu incizie, un fragment cu buton şi buza unui vas din epoca La 
Téne. Nr. de inv. 11.746— 11.787). Securile au un singur tăiş vertical, cu 
gaura transversală şi prevăzută cu manşon mai mult sau mai puţin pi o- 
nunţat. Topoarele au o lungime de 14-16 cm, diametrul găurii e cca 2 cm. 
(Fig. 2. 1—3) şi sînt turnate. Topoarele acestea aparţin în grupa a doua 
după calegorizarea lui Hampelb Acest tip a fost găsit şi în alte părţi ale 
Regiunii Autonome Maghiare, la Ojdula4 5, la Arcuş6 7 8 şi la BeşineuT

Cronologic aceste topoare aparţin începutului epocii bronzului în Re
giunea Autonomă Maghiară (sfîrşitul epocii de cupru) ă, şi se poate cons
tata că avem de a face cu un tezaur ascuns, iar fragmentele de ceramică din 
comuna primi ti vă şi din orînduirea se lavagistă, laparţin unei aşezări dis
truse.

Crăciunel.. (Raionul Odorhei).

Muzeul Regional din Sf. Gheorghe în anul 1949 a cumpărat de la 
Adalbert Borbáth o ceaşcă de lut, un vîrf de lance, o brăţară şi un ac de 
bronz. Toate acestea au fost găsite într-una dintre movilele, care se găsesc 
pe muntele „Kövesbérc“ lîngă Crăciunel. In movila — după' cum a po
veştii A. Borbáth — erau 2 schelete pe spate şi obiectele sus înşirate lîngă 
ele (Fig. 2, 4—6). Au mai găsit cu ocazia săpării movilei şi o pereche de 
cercei de aur, pe care le-au vîndut unui bijutier.

Ceaşca de lut are o culoare brună, buza puţin întoarsă în afară, iar 
fundul e rotund. înălţimea vasului : 6,5 cm. diametrul buzei 6 cm, al 
fundului : 0,5 cm. (Fig. 3, 6, 20, 1). Vîrful de lance are o formă de frunză 
de dafin. coada nu e á douille, ci are o prelungire. Are o lungime de 14 cm. 
iar lăţimea de 3 cm. Brăţara a r e - o formă ovală cu capetele deschise, cu 
secţiune ovală, grosimea e : 0,8—0,4 cm. Dimensiunea măsurată pe din 
afară e 8 cm. La suprafaţă e fără decoraţie. Acul de bronz are o lungime 
de 9,6 cm, grosimea lui e 0,4 cm, vîrful e ascuţit, gaura e făcută din sîrmă 
formată în placă şi încovoiată în formă de tub.

4 Hampel: Zeitschrift f. Ethn. XVIII, 1896. Fig._ 64, 9, 65, 14 şi 66, 19. D. 
Popescu: Die Friihe und mittlere Bronzezeit in Siebenbürgen, 1944 32.

5 J. Nestor: Der Stand . .. 79, N. 312.
6 M. Roska: A Székelyföld őskora, 270, — Erdély Régészeti Repertóriuma 

I. 1942, 30, Fig. 25, 1—2.
7 M. Roska: o. c. 244, Fig. 302.
8 M. Roska: o. c. N. 272:, Nestor, o. c. 79., Popescu, o. c. 36, 37.
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Fig. 2. — Descoperiri de la : Funde : Sîncrăieni, Casinul mic ( 1—3), Crăciunel (4—6,. 
Comolău (7, 8, 14), Inlăceni (9—13).

La sfîrşitul secolului trecut A. Solymossy a săpat 18 dintre aceste 
movile şi a constatat, că sub ele sínt înmormîntări de inhumaţie9’- După 
părerea lui Gârdonyi şi a lui Roska10 aceste înmormîntări se datează din 
epoca neolitică. Pe baza acestor obiecte, care au fost găsite 1a "Köves- 
bérc“ data acestor morminte se poate stabili cu mai mare exactitate. Ana
logia ceştii o cunoaştem din inventarul mormîntului Nr. 141 din cimitirul 
de la Szőreg11 * 13 14 15, din Ungaria, din epoca de bronz ; vîrful de lance cu pre
lungire e cunoscut din materialul săpăturii de la Bandul de Cîmpie^, iar 
brăţara de bronz şi acul de bronz se găsesc aproape în toate tezaurele de 
bronz descoperite în Regiunea Autonomă M ag h ia ră^  Astfel de ac de 
bronz e cunoscut şi în inventarul cimitirelor din epoca de bronz din Unga
ria 14 După cronologia făcută de Reiniecke1', mormintele de lîngă Crăciu- 
nel apar ţ in în perioada a doua a epocif de bronz şi au furnizat date noi 
pentru stabilirea cronolog iei în Regiunea Stalin şi Regiunea Autonomă 
M a g h i ar ă.

9 Solymossy: Az oklándi kunhalmokról Udvarhelymegyében. Arch. Ert. Üj foly. 
XV. 1895, 417-419. V. Gárdonyi: A magyarországi halmok kérdéséhez, Arch. Ért. ÜJ 
f. XXXIV, 1914. 387. — Roska: Az osrégészet kézikönyve II. 1927. — Nestor: o. c. 67.

10 Gárdonyi: o. c., Roska: o. c.
11 I. Foltiny: A szoregi bronzkori temeto, 1941. 32, Pl. XIII. 17.
12 Roska : A Székelyföld őskora, Emlékkönyv, 284, —. Repertórium I. 175.
13 Roska: A Székelyföld őskora, Emlékkönyv, 287—292.
14 Reinecke: Tanulmányok . a magyarországi bronzkor kronológiaj áról. 1. Arch. 

Ért. XIX., 1899. 244.
15 Reinecke: o. c. II. 32. V. Nestor: o. c. 80—84., A. Mozsolics: A magyarországi 

bronzkor kronológiájáról. Erd. Tud. Füzetek Nr/ 169. 1943, 7.



Fig. 3. ■— Descoperiri de ]a: Funde: Alungeni (1), Comolău (2, 4, 5, 9, 10), 
Olteni—Cetate de fete- (3), Crăciunel (6), Bicsadul-Oltului—Cetatea Vápa (7),

Baraolt (11).

Comuna primitivă. Orinduirea sclavagistă.

Bicsadul Oltului. (Raionul Sf. Gheorghe). .
Pe malul drept al pîrîului „Rakottyás“ pe un promontoriu sînt ruinele 

cetăţii „Vápavára“ din timpul feudalismului, ale cărei ziduri de piatră cu 
un turn pătrat se poate observa în latura nordică a promontoriului16. Teri
toriul cetăţii "V ápavára“ a fost cercetat şi' de arheologul Fr. ■ László17, care 
a constatat, că sub ruinele cetăţii feudale e o aşezare preistorică cu cera
mică pictată, (tip Ariuşd), iar cele 3 şanţuri adînci în partea nordică a 
cetăţii poate să fie de origine preistorică, dar şi feudală. In ultimul timp
A. Ferenczi18 a făcut o săpătură' de verificare în acest loc. In anul 1946 
am cercetat . teritoriul cetăţii19 şi în partea sudică a promontoriului, care 
în urma exploatării de piatră se prezintă în secţiune, am stabilit u rm ă
toarea stratigrafie: Pe bază de andesit s-a depus un strat de nisip aluvial 
gros. de 0,5 m, deasupra căruia s-a depus un strat de civilizaţie gros de
1,5 . Jos e stratul de cultură de tip Ariuşd, cu ceramică pictată, are o

16 L. Kovalri: Erdély régiségei 147, Erdély építészeti emlékei 54—55., Orbán: A 
Székelyföld leírása III. 59—61., Könyöki—Nagy: Kozépkorí várak külcnös tekintettel 
Magyarországra, 260., I. Martian: Repertoriu arheologic pentru Ardeal, 65.
1 17 Jelentés a Szék e ly N. Múzeum 1908. és 1909. évi állapotáról, 45. — Három-
székmegyei nraemikenaei jellegű telepek, Dolg. II. 177, 272.

18 A. Ferenczi: Raport asupra unei excursii arheologice în jud. Treiscaune. An.
Corn. Mon. Ist. Secţia- pt Trans. I. 1926—28, 245. — Cetăţi antice în jud. Ciuc, IV. 
1932—38. 316-319, 325-26.' '

19 Z. Székely: Jegyzetek Dácia történetéhez, 1946. 20—22.
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grosime de 0,75 m, iar deasupra lui s-a depus un strat de cultură cu cera
mică grosolană (dacică). In acest strat într-un mormînt de incineraţie am 
găsit o falcă de om. Pe baza ceramicei găsite s-a putut stabili u rmăt o a - 
rele straturi de cultură : Cea mai veche — constatată si de László — e 
cea de tip Ariuşd (Cucuteni A.)2°. Am găsit fragmente de vase pictate cu 
negru pe fond alb (Nr. de inv. 11 589. Fig. 4, 10) ■ şi cu ' alb pe fond roşu 
(Nr. de inv. 11.586, 11.587. Fig. 4, 12, 11, 16). Decoraţiunea acestor frag
mente de vase e geometrică şi e cunoscută dm materialul staţiunilor pre-

Fig. 4. — Descoperiri de la: Funde: Comolău (1—3), Boroşneul-mic (4—5), 
Baraolt (6, 8, 13), Bicsadul-Oltului—Cetatea Vápa (9—12, 13—16). •

istorice de la Ariuşd şi Olteni. S-a niai găsit şi o ceaşcă fără toartă cu 
buza puţin întoarsă, în afară cu incrustaţie de var (Nr. de inv. 11.592). 
Are o înălţime de 6,5 cm, diametrul buzei e 9 cm, grosimea peretelui 
0,8 cm (Fig. 3, 7, 20, 8). Această ceaşcă, împreună ctţ un fragment de vas 
(Nr. inv. 11.588) decorat la buză cu triunghiu, aparţin epocii de bronz, 
cultura Wittenberg. (Fig. 4, 15). Asupra staţiunii preistorice fază Cucuteni 
A., s-a suprapus şi o aşezare din epoca de bronz-hallstattiană, ceea ce e 
dovedit şi printr-un topor de bronz, care a fost găsit tot în teritoriul ce- 
tăţii20 21. (Nr. de inv. 7.889). Promontoriul a fost locuit şi în epoca La Tene, 
de poporul dacic, după cum dovedeşte fragmentul unui vas cu suport (Nr. 
de inv. 11.581, Fig. 4, 14) şi 2 ceşti dacice (Nr. de inv. 11.805, 11.839,

20 H. Schroller: A háromszéki festett kerámika. Emlékkönyv, 334.
2! M. Roska : Repertorium I. 246.
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Fig. 5, 1, 2), care au fost găsite în interiorul incintei cetăţii. Nu s-a găsit  
nici un fragment de vas din timpul sclavagismului roman, prin urmare se 
presupune, că viaţa acestei aşezări dacice s-a încetat cînd romanii şi-au 
făcut castrul lor la Olteni, în interiorul caste1ului Mik6. In apropierea ce
tăţii în secolul trecut la locul numit „Lüget“ de soţia lui J. Vasi a fost 
găsit un aureus al împăratului Nero. (Av. Chipul împăratului. Rev. CON
CORDIA AUGUSTAE. O figuiă femenină stînd pe sella curulis. Moneta 
nu se găseşte în colecţia muzeului, numai d(S;Sci ierea ei).

Despre cetatea feudală cu incinta de piatră nu e cunoscut ni ci un 
document istoric. Are o formă ovală, axa principală în direcţia N— S nu 
se poate măsura fiindcă capătul. ei lipseşte, lăţimea în direcţia E—V e de 
27 m. Zidul cetăţii, e făcut din pietre nelucrate cu mortar, are o lăţime de
1,6 m. In partea nordică a incintei e un turn pătrat, al căru iz id  are o gro- 
sime de 2 m, interiorul lui e 3x3 m. Măsurat pe din afară latura sudică 
are o lungime de 6 m, iar cea estică e 5 m. Muzeul Regional din Sf. 
Gheorghe a păstrat 2 pinteni, o monetă, 2 fragmente de lănci, o. cheie, o 
teacă de sabie şi o furcă, (toate' din timpul feudalismului), descoperite în 
interiorul incintei de piatră (Nr. de n . 106— 113). Aşezarea a fost s ă 
pată în anul 1949. (V. Z. Székely, Săpăturile la Bicsadul-Oltului, A. R.P.R.. 
1951).

Boroşneul-Mic. (Raionul Sf. Gheorghe).
In hotarul satului, în valea Pîrîului Mic pe un deal, numit „Borz

vára“. e o aşezare cu ceramică pictată (tip Ariuşd) 22 23. Roska vorbeşte şi de 
vase celtice23, descoperite la Borzvára. In anul 1948 am cercetat terenul şi

Fig. 5. — Vase dacice de la Bicsadul-Oltului—Cetatea Vápa. — Gefas.se dakischer
Herkunft Bicsadul-Oltului—Cetatea Vápa.

am găsit 2 fragmeqte de vase, care aparţin epocii La-Tene-ului dacic, cu 
influenţă celtică. Unul e făcut din pastă cărămizie cu roată şi pictat pe 
fond roşu cu culoarea albă (Nr. de inv. 11.316, Fig. 4, 5). Fragmentul

22 B. Orbán: o. c. 164, Jelentés a Sz. N. Múzeum 1907.evi állapotából, 19. Jelen
tés 1908. es 1909. évi állapotáról, 44. — Fr. László: o. c. 182, 232. Schrol!er: o. c. 334.

23 V. R. Kiss: A nemes székely nemzet képe. 1. 31., Roska: Repertórium 1. 125.
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celălalt e de culoare cenuşie închisă. făcut cu roată, face parte dintr-un vas 
cu suport, decorat la buză cu linii ondulate. (Nr. de inv. 11.327, F'ig . 4,4). 
Aceste fragmente de vase arată analogie cu materialul ceramic al cetăţii 
dacice de la Zetea24. Pe cest loc a fost şi o cetate cu zid de piatră din 
timpul feudalismului, după cum scrie Orbán că „aici au fost găsite mari 
bucăţi de fier şi de cupru, pinteni, lănci şi săgeţi, care au fost contopite2s.

Biborţeni. (Raionul _ Sf. Gheorghe).
Pe înălţimea care se ridică deasupra satului şi e înconjurată la Nord 

de pîrîul Baraolt, la Vest de „Várpatak“ se află o incintă de pămînt 
(Fig. 6). Benko scrie, că aici au fost găsite monete, urne funerare si 
aşează tot la acest loc un castru roman26 După opera lui Benko toţi cer-

Tiborc. :— B borţeni, Burg Tiburc. 
nordică. — Reste der Burgmauer von Tiburc.Ftg. 7.

Fig .6. Biborţeni, Cetatea 
— Zidul cetăţii Tiburc la la'turea

cetătorii din secolul trecut, Neigebaur, Ackner, Ipolyi, Vass, Goss, Toci- 
lescu şi Bielz la Biborţeni au ' fixat locul unui castru roman24 25 * 24 25 * 27 * *- O rb á ^ 8 a 
tăiat incinta de pămînt şi în ea a găsit un zid de piatră. El a crezut \tă 
această .cetate face parte ' din şirul cetăţilor din timpul ungurilor, cînd ei 
încă erau păgîni. Mulţi cercetători din ultimul t im p au acceptat părerea 
lui Orbán29̂ G. Teg1 ás crede, că cetatea a fost construită înainte de cuceri
rea Daciei de către romani30. •

In vara anului 1948 cu 15 elevi am făcut o săpătură pe teritoriul dea
lului ca să stabilesc data construirii cetăţii. Incinta de pămînt se întinde

24 Z. Székely: Zetevára, 17—18.
25 B. Orbán. o. c. 164.
26 I. Benko:. Transsilvania I. 1778, 548.• ’
27 Dacien .. . 1851. 279. J. d. Sch. CC., 1856, 32; A. K. II. 1861, 250; Erdély a 

romaiak alatt 118; AUSL XIII. (1876.) 267; Doc. Toc. 51:37, 354; ISKV. .XVIII. 
(1898) 81.

2S B. Orbán: o . c. I. 215-6 -
L. Kővári: o. c. 143, 48. — Martian: o. c. 61.

30 G. Téglás: Dák várak Udvarhelyme-:-gye keleti " és éjszaki hegyvidékein, Erd. 
Műz. XTI. 1895. 238, 243. — V. Könyöki—Nagy: o. c. 224. "



Fig. 8. - -  Cetatea Tiburc, secţiunea şanţului nordic. Querschnitt des nördlichen
Grabnes Tiburc.

Fig. 9. — Biborţeni.. Planul cetăţii Tiburc. — Grundriss der Burg-Tiburc.

pe vîrful dealului în formă şi spre Vest- şi Est se îngustează .. In
partea nordică şi sudică precum şi la Est şi Vest am executat cîte vun 
tranşeu. In tranşeul de Nord precum şi în celelalte tranşee am găsit un 
zid de p i a t ră (Fi g . . 7). Acest zid e fă c u t d i n pi e t r e nelucrate suprapuse şi 
legate cu pămînt, fără mortar. In partea interioră a zidului în pămînt b ă 
tut în adîncime de 30 cm am găsit fragmente de'vas făcute fără roată din 
pastă impura, iar în adîncime de 40 cm din mormînt de incineraţie f rag 
mente de vase făcute cu roată. Unele f r agm en te de urne funerare au fost 
vo p s i t e cu vopseală roşie (Fig. 8). Zidul c et ă ţ i i are o grosi me de 1,2 m. 
Axa principală . în di r ec ţ ia E—V e lungă de 275 m, iar l ă ţ i m e a cetăţii e 
130 ITI.- (Fig. 9).

15



' Pentru stabilirea datei construirii cetăţii de la Biborţeni numai felul 
construcţiei zidului de piatră şi fragmentele de cer amică, pot să ne dea 
o îndrumare. Cetatea nu se poate înşira în grupa cetăţilor dacice din 
Transilvania cunoscute pînă în prezent31 *, fiindcă nu e întărită cu t erase şi 
cu turnuri, ceea ce se găsesc şi la cetăţile dacice de la Covasna şi Zetea32, 
dar şi aceste cetăţi se diferă de cetăţile dacice din Regiunea Hunedoarei. 
Nici ceramica nu reprezintă cera mica tipică, c a r e -e caracteristică la daci. 
Cred, că cetatea de la Biborţeni —• după felul construcţiei zidului ei, după 
felul de înmormîntare — a fost făcută la începutul epocii La Tene-ului.

Nu în teritoriul cetăţii, dar în afară, în jurul satului a existat o s t a 
ţiune romană. Acest fapt e dovedit de sarcofagiile de piatră33 găsite în 
hotarul satului, precum şi de un ulcior, de o strachină, de un vas cu 2 
torţi, de o figură de teracotă34, reprezentînd o pasăre, care sînt de factură 
romană şi se găsesc în colecţia muzeului de Antichităţi din Cluj (Nr. de 
inv. I. 8002-4, 8038, 8031). Aşezarea romană sau castrul (?) ar fi putut 
exista la Baraolt (Vecer) sau Ia Telişoara.

Din cauza lipsei de cercetări sistematice s-a crezut, că în teritoriu 1 
raioanelor Sf. Gheorghe, Tirgu Săcuiesc, Ciuc şi Odorhei, nu se_ poate s t a 
bili locurile unde au fost aşezările civile şi cetăţile poporului autohton 
dacic35 36. Cercetările făcute de Muzeul Regional din Sf. Gheorghe în ultimul 
deceniu au dovedit, că această regiune înainte de cucerirea 'romanilor a 
fost locuită de poporul dacic. A. Ferenczi în studiile sale mai multe ori a 
şi accentuat acest fapt, iar în anul 1942 încredinţat de Muzeul Regional 
din Sf. Gheorghe, a săpat cetatea dacică-de la Covasna3*\ Iar cel care 
semnează aceste rînduri a săpat în anul 1946 cetatea dacică de la Zetea37. 
Pe baza cercetări lor executate în ultimul timp se poate întocmi harta aşe
zărilor dacice în Regiunea Autonomă Maghiară. (Fig. 1).

In valea Oltului aşezări dacice erau : la Sf. Gheorghe38 *, (Eprestető 
Bedeháza), alea Crişului (lîngă N agypatak) 39, _ Olteni (Leánykavár), 
Bicsadul Oltului (V ápavára), în valea Ugiului Negru, la Alungeni40, Ghe- 
linţa41 42, Cernatul de Jos, Surcea, Catalina, Covasna, Boroşneul Mare, Bo- 
roşneul Mic (Borzvára), Comolău şi OzunM Afară de acestea şi ■ la Bara
olt a fost o aşeza re. Singura cetate dacică în raionul , Tg. Secuiesc e la 
Covasna. La Bicsadul Oltului a fost numai o asezare civilă. Cetătile daci

3’ V. Nestor: o. c . .170—175.
32 Acest fapt se poate constata pe baza raportului şi a • cercetărilor. făcute î:i 

anul 1947 de A. Ferenczi. V. Székely: Zetea, 5, 23.
33 Arch. Ért. I. 312.
34 Comunicarea lui I. I. Russu.
35 M. Roska: A Székelyföld őskora . . . 322. — I. Eröss: Háromszék telepedesi 

története. Emlékkönyv, 1929. 126.
36 Raportul lui A. Ferenczi e în arhiva M u zeulu i N. S ă c u e sc.
37 Z. Székely: Zetevara, 1949.
38 Z. Székely: Sep si s z en tgyörgy története, 1948. 32—38.
89 Z. Székely: Jegyzetek Dácia törtenetéhez, 1946. 20.
40 Z. Székely: Le trésor de Alungeni. Dacia XI—XII. 105—114.
41 A Székely Nemzeti Múzeum Értesítője I. 53.
42 Z. Székely: Jegyzetek Dada történetéhez, 26. — In ultimul timp cu ocazia 

clădirii unei şure în teritoriul satului a fost găsit şi donat muzeului de Bodo Carol 
o amphora făcută cu mînă, din pastă impură, cu 2 torti (Nr. de inv. 13.159., Fig. 26, 1). 
Dimensiunile: înălţimea: 38 cm., diametrul buzei şi al fundului e 10 cm., grosimea pe
retelui 1 cni. O astfel de aniphoră se găseşte în colecţia Muzeului de Antichităţi de la
16



ce de la Jigodin au fost cercetate de A. Ferenczi43. In raionul Odorhei s in
gura cetate dacică descoperită şi săpată pînă în prezent e la Zetea.

Baraolt. (Raionul Racoş).
Cu ocazia săpăturii executate în vara anului 1948 la Biborţeni am 

găsit o aşezare dacică cu totul necunoscută. Komporály Veress Alexandru, 
locuitor din Biborţeni, m-a înştiinţat că în anul 1947, cînd a cărat nisip

' Fig. 10. '— Descoperiri de la : Funde: Comolău ( 1), Baraolt (2).

din nisipăria de l î n g ă pîrîul Baraolt, în adî n c i ni e de 1,8 m a găsit un 
mormînt cu schelet. Scheletul era aşezat pe spate în direcţia E şi a 
avut lîngă cap un mare vas cu 2 torţi, iar lîngă mîna dreaptă 3 ceşti cu 
torţ i .  Pentru muzeu au fost donate următoarele obiecte: Vasul mare cu 2 

o ce a ş c ă cu toartă, o buză de vas decorat cu buton din pastă impură 
şi un fragment de vas de culoare neagră, din pastă impură, buza e deco
rată cu linii inc i z a te vertical. (Nr. de i n v . 11.626, 11.622-24. Fig. 4, 6-7). 
Vasul cel mare în formă biconică e făcut cu mîna, din pastă impură, sub 
buză are 2 torţi, una lipseşte. Are o înălţime de 35 cm, diametru! buzei 
e: 17 crn, al fundului: 10 c .  (Fig. 10, 2, 11). Ceaşca e fragnienta ră , la

Cluj (Nr. de înv. 2427) de la Poeniţa (Rai Tg.-Săcuesc). Aceste vase aparţin în .grupa 
ceramicei populaţiei băştinaşe dacice şi împreună cu vasele de la Olteni . (Fig. 3, 3.), 
.rle la Comolău (Fig. 3, 2) pe lîngă imitaţia formelor greceşti, dau dovadă despre bogă
ţia formelor şi a ornamentaţiei ceramicei locale.

43 Ferenczi: o. c. -— Székely: Jegyzetek Dácia történetéhez, 33—38.
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buză e decorată cu linii verticale, are o înălţime de 7 cni, diametrul fun
dului : 6 cm, grosimea peretelui, 1 cm. (Fig. 3, 11, 20, 2).

Nisipăria se află pe malul stîng al părîului Baraolt, la o distanţă de 
cca 2 km de la cetatea din Biborţeni pe o movilă, care e aproape epuizată 
din cauza exploatării de nisip. In peretele nisipăriei am putut observa 
secţiunea unor gropi cu diametru şi cu adîncime de 1,5 m. In fundul unei 
gropi am gasit fragmente de vase, cenuşe şi o falcă de om. Fragmentele 
de vase g ă si te sînt făcute cu mînă, au culoarea: neagră şi sînt decorate cu 
linii ondulate, unele cu triunghiu vopsit în culoare albă (Nr. de inv. ' 11.596.

' Fig. 4, 8). Au fost găsite şi fragmente de vase f ă c ute cu r o a t ă din pastă 
pură, un fragment avea un decor vopsit cu vopseală roşie. (Nr. de inv.
11.601, Fig. 4, 9). Fragmente de vase de culoare nea gr ă sînt părţile unor 
vase cu su p o r t - (Nr. de inv. 11.594 Fig. 4, 13). '

Vasele găsite în mormîntul descoperit — împreună cu vasul cel mare, 
care arată o influenţă timpurie hallstattiană — sînt vasele caracteristice 
a l e p op or ul u i dacic. Ceaşca cu tort ă e cun oscut ă din m ateri a lul dacic din 
regiunea no astră şi din ţara întrea gă4 4 • A na l o gia pentru vasul c u - suport 
e cunoscută tot din ase z ari le dacice care se află în t ara noastră4̂  Ritul 
funerar obişnuit în epoca La Téne e incineraţie, arderea cadavrului45 La 
Baraolt am g ă s i t şi r i tu l- de incineraţie şi cel de inhumaţie. Una dintre 
g ropile, care au fost observate, a păstrat urme de înmormîntăr i de incine
raţie. Felul de înmormîntare cu schelet, îl cunoaştem numai din povestirea 
lui K. Veress Alexandru. Ceramica găsită lîngă schelet e ceramică carac
teristică p e n tru p o p oru l dacic. ■ I n t r ucît aceste v as e p rovin din inventarul 
unui mormînt cu schelet, avem d e - a face cu un r i t funeral destul de rar la 
poporul băştinaş dacic. '

Comolău. (Raionul Sf. Gheorghe). .
Aşezarea d a c i c ă de la Como 1 ău în valea Ugiului Negru e amintită şi 

de C. Daicoviciu4k Această aşezare are la bază ' o staţiune preistorică. 
Acest f apt e dove d i t de un nucleu de cremene, de un ciocan de piatră (Nr. 
de inv. 11.280, 11.279. F i g . 2, 14), şi de un vas, care au fost găsite nu 
de mult la locul numit ,, N a gyma r t “, pe malul Ugiului Negru. (Fig. 3, 5, 
20 4). Vasul e f ă c u t cu mîna, e de culoare brună, toarta se ridică d ea su pra 
buzei, la umăr e decorat cu împunsături. Are o înălţime de 7,5 cm. (Fig. 
3, 5, 20, 4). Un astfel de vas e publicat de Roska din materialul aşezări-i 
din epoca de bronz de lîngă Sf. Gheorghe, de pe malul stîng al Oltului48. 
Au mai fost găsite- şi n îşte fra gm en t e de vase cu suport dacice. (Nr. de 
inv. 1 1.275. Fig. 3, 4) şi o ceaşcă dacică, î n a 11 ă de 4 cm, a 1 cărei toartă

44 Székely: Sepsiszentgyörgy története. Pl. II. 3—4. — R. şi E. Vulpe: Les fouil- 
les de. Pioana, Dacia III—IV., 290. Fig. 43, 1—4. — Nestor: p. c. Pl. 21, 6.

45 Nestor: o. c. Pl. 20. 2, 14.
■ 44 * 46 47 Parvan: Getica 626 şi urm. 801. — R. şi E. Vulpe: o. c. 348. — Floca: Siste

mei de înmormîntare din Dacia superioară Romană, Sargentia II. 1941, 83 91-105. — 
Székely: Zetevâra, 22. " ’

47 C. Daicoviciu: An. Inst. de Studii Clasice, 1940, 231. — Székely: A koniolloi 
erődített római tábor, 8.

43 M. Roska: A Székelyföld őskora. 302. Fig. 57, 2.
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lipseşte. (Nr. de inv. 11.886. Fig. 3, 9, 20, 1 O). Un vas cu suport dacic a 
mai fost găsit şi în trecut în intravilanul lui I . Szilágyi49. In vecinătatea 
lui, în curtea lui Şt. Dombora, care e aşezată, la piciorul movilei, unde se 
află cimitirul r ef o r m a t, în anul 1947- prop r i eta r u l cu ocazia nivelării c u rţ i i 
a gă s it fragmente de vase da ci ce, decorate cu be nzi de gh i r l an d ă (Fig. 
4, 1) ş i o  ceaşcă dacică, înaltă de 6 c m, cu 2 t o r ţ i : (Nr. de inv. 11.251). 
Torţiîe ceştii sînt rupte. (Fig. 3, 10, 20, 3). In anul 1947 î ’ locul unde au 
fost găsite aceste obi ecte, am făcut o s ă p ătur ă de verificare. In a dînc i m e 
.de 70 cm, am găsit fundul unui vas, decorat cu o bandă în formă de ghir- 
l a n d ă (F i g. 10, 1), un fragment de vas mic, făcut cu mîna, fr agmen te de 
vase de culoare cenuşie, făcute pe roată (Nr. de inv. 11.250—11.-249) şi 
un vîrf de l a n c e de f i e r, lu nf^de 33 cm. şi o f us oia l ă de l u t . (Nr. de inv. 
11.271, 11.254. Fig. 2, 8). Impreună cu aceste obiecte am găsit oase de 
om carbonizate şi cenuşe, ceea ce arată că era un mbrmînt de incineraţie. 
Mormîntul a fost acoperit cu o p i a tră. La o d i s t a n ţă de 2 m în acee a ş i 
-adîncime am gă s it f ra gme nt de vas cu suport şi u n vas mic (în a 11 de 7,5 
-cm), la umărul căruia e o bandă, care e decorată cu tăieturi verticale. (Nr. 
.de i nv. 11.252. Fig. 3, 2, 20, 6). Un plug de f i e r (Nr. de inv. 11.273. F i g. 
2, 7), analogia c ă r u i a o c u noa ş tem de la Cristeşti50 51 52, a fost g ă s i t împreună 
-cu f ra gm e n tel e unei amfore (Nr. d e inv. 11,267. Fig. 4, 2) şi cu f r a g - 
mentele unui vas cu mîner (Nr. de inv. 1 1.265. Fig. 4, 3).

Pe baza cer amicei găsite se poate con s ta t a, că Ia m a l u l drept ill 
Ugiului Negru în satul Comolău era o aşezare dacică. Acest fapt e dovedit 
•şi de ritul de înmormîntare (i nci n e r aţi e), care a fost r i t u l o b i ş n u i t în 
«epoca La Téne-ului dacic.

La c a p atu l satului se ridică o mov i lă (n umi t ă Cetate), aici era un 
mic castru rom a n51 52. Cu ocazia s ă p ă turii lui Csutak Vilhelm d i n anul 
1909— 1 O, în teritoriul castrului a fost găsit un f r agment de p i atr ă cu 
înscripţie52^ Acest fragment de piatr ă a fost g ă s i t cu ocazia aranjării lapi
darului. E făcut din calcar, are o înălţime de 40 cm, grosimea e de 16 cm. 
E  un fragment dintr-o i nscripţie votivă, din te xt a r ă m a s n u ma i ultimele 
3 litere : POS (POSVIT). Această inscripţie a fost făcută probabit de 
trupa, sau de un m e m b r u al t r up e i. care a avut garnizoana în castru. Lite
rile sînt frumos făcute (Litera P şi S a r e o î n ălţim • de 6 c m, iar O 3,5 cm ) . 
..4ce astă in cr i pţie ■ se poate data pe Ia mij I o cu 1 seco 1 u1 u i I I d. e. n. 
{Fig. 12).

Catalina (Raionul Tg. Secuiesc).

In partea sudică _a s a t u l u i a fost găsită o c e a ş c ă dacică. (Nr. d e inv. 
10.091. Fig. 26, 7). E f ă c u t ă cu mînă, din pastă p o r o a s ă . Are o înălţ i me 
.de 7,5 cm, diametrul fundului e 6 cm, grosimea zidului e 1 cm.

49 Székely: o. c.
50 In colecţia muzeului din Tîrgu-Mureş, 2 buc. găsite la Cristeşti..
51 Székely: o. c. ■
52 Jelentés a Sz. N. Múzeum 1910—11. évi állapotáról, 61.
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Cernatul de Jos. (Raionul Tg. Secuiesc).

Lîngă cimitirul reformat e o aşezare preistorică de tip Ariuşd, dea
supra căreia' s-a suprapus o aşezare din Hallstatt şi La ■ Téne dacic. Do
vadă e un fragment de vas hallstattian (Nr. de inv. 3.168) şi o ceaşcă 
dacică, care a fost găsită în anul 1910. (Nr. de inv. 2.760. Fig. 26, 10) .. 
Are o înălţime de 6,5 cm, diametrul buzei e 10 cm, a fundului e 5,5. cm.. 
Toarta e ruptă.

Alungeni. (Raionul Tg. Săcuiesc).

In partea nordică a satului numită „Fîntîna Săra tă“, în curtea lui: 
Lukács Ştefan în anul 1945 a fost găsit un tezaur de monete rom anerepu-  
blicane5̂  Din acest tezaur de monete, cca 148- bucăţi, • Muzeul Regional 
din Sf. Gheorghe a achiziţionat 23 buc., »iar Muzeul de Antichităţi dirr: 
Bucureşti 10 buc. Veress Adalbert, elev din clasa Xl/b al liceului de băiete 
din Sf. Gheorghe mi-a anunţat, că în curtea lui Lukács Ştefan s-au mar 
găsit din nou fragmente de vase. La 16 ianuarie 1949, însoţit de Kovács. 
Dionisie, responsabilul Secţiei Culturale al P.M.R. m-am deplasat la faţa. 
loculului. Cu cazia deplasării am aflat,că Lukács Ştefan, a săpat o pivniţă- 
în pămînt şi în timpul săpării în adîncime, de 1,5 m a găsit fragmente de- 
vase făcute cu mîna din pastă poroasă şi un ulcior cu toartă, făcut pe- 
roată din pastă pura de culoare cenuşie. Ulciorul are o înălţime de- 11 cm,.. 
diametrul buzei e 5,5 cm, al fundului 4 cm, grosimea peretelui e 0,7 cm ... 
(Fig. 3, 1, 20, 7). Afară de fragmentele de vase n-a găsit nimic. Acest 
ulcior aparţine în grupa ceramicei dacice de factură fină. (Nr. de invr- 
11.915) şi e cunoscut din stratul La Téne al aşezării dacice de la Poiana53 54.. 
Am mai aflat că Lukács Ştefan a vîndut marea parte a monetelor unui. 
bijutier din Tg. Secuiesc, lui Bardocz Ludovic. Bijutierul din monete a 
făcut verigi pentru săteni, numai 11 bucăţi au fost salvate ca să nu fie- 
contopite. Tot din acest tezaur am primit 3 monete prin intervenţia lui. 
Veress Béla, de la bijutierul din Turia, Veress Alexandru. Lukács' Ştefan 
a afirmat că 20 de monete au fost predate lui St. Kopacz, locuitor din 
Breţcu. (Kopacz, cînd m-am interesat după monete, a - negat, că a primit 
monete de la Lukács Ştefan). Prin urmare, numărul total al monetelor 
găsite la Alungeni, a fost 148 bucăţi.

Descrierea monetelor primite ulterior:

53 Székely: o. c. Dacia, XI-XII. 105-114
54 R. şi E. Vulpe: o c. 298, 60, fig. 3.
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sI1
i Nr. 

crt. A v e r s R e v e r s
• 1

Data

1 Denat Anonim.

;.
Capul Romei spre d!r. cu .coif înari
pat, înapoi : X.
Coh. 1857, VIII. 3. Greutatea = 3,7 
gr., Di am etrul : 1,6 cm.

ROMA. Dioscurii călare îna
intează spre dreapta.

Sec. III. 
i. e. n.

2 C. Iunius C. F.

;

Capul R om e i spre d!r. cu coif înari
pat, înapoi X.
Den. argint. Grueber,' Roma, 660. 
Gr.=:3,5 gr. diametr. = 1,7 cm.

Dioscurii călare nainftează 
spre dr., sub cai C IVNI C F, 
sub aceasta : ROMA.

172-151 
i. e. n.

3 . M. Baebius Q. F. Tampilus.

;■
f.
i.

Capul Romei cu coif naripB.t spre 
st, înapoi TAMPÍL, înainte (\:). 
Denar uzat. Cirl.leber, Rnnia, 935. 
Gr. = 3,5 gr., diametr.= ’,7 cm

M. BAEBI (Q. F.) în exergă, 
Apollo în quadriga spre dr. 
sub picioarele cailor : ROMA.

150-125 
i. e. n.

4 Cn. Cellius.

V
•
! 5

Capul Rome i cu coif în aripat spre 
dr. în a p oi X. totul e înconj u r at cu 
o cunună de laur.
Den. argint. Grueber, Rom a, 9118, 
Gr. = 3,5 gr., diametr. = 1,7 cm.

Al Sergius Silus.

R.OMA (în exerga). Mars cu 
coif în quadriga spre dr. cu 
rnînă dreaptă susţine pe Ne- - 
reida, cu stînga un scut, sub 
picioarele cailor : C N (C 
N G/EL).

150-125. 
i. • e. n.

K,

1
t

V. .

6

ROMA. EX. S. C. Capul Romei cu 
coif în a r i p a t, înapoi : *
D en. arginit Grueber, I tal i a, 512. 
Gr. = 3,5 gr., dia m etr. = 1,7 cm.

Q. Marcius Pilipus.

M.. SERGI. SILVS. în cîmp : 
Q. Călăreţ cu coif sp re st., 
ţinînd în mînă dreapta un 
scut, în stiîngă o sabie şi cu 
păr un cap tăiat.

99-94. 
1 e. n.

V.-

1
Capul Rcmei s p r e dr. ; napo i un X 
tăiat.
Den. argint. Grueber, Roma, 1143. 
Gr.=3,7 gr., Diam.=l,9 cm.

Q. PILIPVS (ROMA). Călă
reţ spre dr. îm brăcait în 
chlamy ., ţinînd o 1 ance, în 
cîmp un coif macedonean.

94.
i. e. n.

7 D. Iunius Silanus.

'

f '

ß  •

i

Capul Romei spre dr., în a poi a capu
lui litera S. j 
Den. argint. Grueber, Roma, 1776. 
Gr. = 3,9 gr. Diam. = 1,7 cm.

(DS) ILANVS L F (RO)MA 
Victoria în biga spre dr., 
sus VIII.

88.
i'. e. n.
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Nr.
crt. r s ; R e v e r s Data

i

8 C. Vibius Pa ns a. '
PANSA. Capul laureat al lui Apollo 
spre dr. în ai nte a un symbo l.
Den. argint. Grueber, Roma, 2299. 
Gr. = 3,7 gr., Diani. = 1.9 cm.

(C) V1BIVS- C F. Pallas în 
1 quadriga spre dr., ţinînd un 
1 t r of eu şi o lance.

87.
i. e. n.

3

9 1 L. Rubrius Dossenus.
■

\ DOSSEN. Capul' laureat al lui Iu- 
piter spre dr., înapoia un sceptrum. 
Den. argint. Grueber, Roma, 2448. 
Gr. = 3,8 gr., Diam. = 1,6 cm.

L RVBRI. Un car tras d!e 
4 cai spre dr., sus Victoria, 
pe c ar un butoiu.

86.
i. e. n.

.!

1 10 Denar Anonim.
C pul lui I upiiter spre dr., înainte : 
un simbol.
Den. argint. Grueber, Roma, 2622. 
Gr. = 3,8 gr., Diam. = 1,8 cm.

In quadriga Victoria spre dr. 84.
i. e. n.

j1
j
1
i

11 Q. Antonius Balbus,

i Capul laureat al lui Iupiter spre dr. 
înapoi S. C.
Denar dinţat. Grueber, Roma, 2758. 
Gr. = 4,1 gr., Diam.=-1,8 cm.

Q. ANTO. BALB. (în li g a - 
tură) P. R. Victoria în qua- 
drigă spre dr., ţinînd o c o - 
roană şi o palmă.

82.
i. e. n. i

12 C. Poblicius .

C ap ul Romei cu coif, înapoi ROMA, 
sus X.
Den. dinţat. Grueber, Roma, 2916., 
Gr. = 3,9 gr., Diam.= 1,8 cm.

C. POBLICI. Q. ■ F. Hercule 
în luptă cu Leu din Nemea, 
jos armele lui, sus X.

81.
î. e. n.

'i

13 Q. Caecelius Metellus Pius.

Capul cu d'iademă al P i et ăţi i, înain
te a o barză.
Den. a rgi n t._ Grueber, Sp., 43., 
Gr. = 3,7 gr., Diam.= 1,8 cm.

(Q) C. M. -P. I. Elef a n t s pre
st.

79—77. 
i:. e. n.

i

14 Q. Fufius Kalenus.

KALENI. Capul lui Honos şi al lui 
Virtus cu coif spre dr., la stingă 
(H) O, la dreaptă : VIRT (în liga- 
tură).
Den. dinţat. Grueber, Roma, 3358, j 
Gr. = 3,9 gr., Diam. = 18 cm. :

CORDI. Două figuri de fe
meie dînd-mînă, una ţine 1n 
mînă un caduceus, cealaltă 
o lance şi pune pi ci orul pe 
un glob. La stînga un cadu
ceus î n ari p a t . şi I TS L (în li-. 
gatură), la dreaptă R. O.

72.
i. e. n.
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In colecţia muzeului din Sf.-Gheorghe e o ceaşcă dacică cu toartă 
(Nr. de inv. 6030., Fig: 3,' 8, 20, 9), care are o înalţime de 4 cm. Localita
tea e luată în evident,ă, ca aşezarea dacică.55 56 '

Mărtineni (Rai. Tg.-Săcuesc.) • .

Fig. 11. — Profil de vas. — Querschnitt des Kruges. von (Fig. 10,12)

Vîlcele (Rai. Sf.-Gheorghe).
In hotarul băii Vîlcele, pe malul stîng al pîrîului Szemerja la ,,Veres- 

kút“, în şanţul săpat de arrnata maghiară, Csákány Alexe a găsit un frag
ment de vas cu suport de factură dacică.55 56 Cercetind terenul ani constatat 
că staţiunea dacică e distrusă.

55 M. Roska: Repertori um I. 122.
56 E în proprietatea lui Csákány ' Alexe.



In bazinul fostului judeţ Treiscaune in valea Ugiului Negru, la Boroş
neul-Mare chiar în secolul trecut au fost găsite urme de s tăp în ire ro
mană.57 Orbán a fost primul, care a observat forma pătrată a dealului unde 
e piaţă satului şi biserica reformată şi a emis părerea, că aici a fost un 
castru roman. Tot el face menţiune şi despre zidurile de piatră care au fost 
găsite în grădina lui Colornan Konya. De la cercetarea lui Orbán a trecut 
o jumătate de secol, cînd custozii Muzeului Naţional Săcuesc, V. Csutak 
şi Fr. László^8 în anul 1911 au făcut o săpătura de verificare în grădina 
lui C. Konya şi C. Kökösi. Cu ocazia acestei săpături au descoperit un 
cuptor, fragmente de vase romane, de terra sigillata şi cărămizi romane. 
Au mai constatat, că între intravilanul lui C. Kökösi şi cimitirul greco- 
catolic se găsesc şanţuri şi valuri de pămint. In secolul trecut în teritoriul 
cimitirului greco-catolic a fost găsită o opaiţă romană dintr-o înmormîn- 
tare de incineraţie.59 60 Iar pe la anul 1920 Colornan Konya a donat muzeului 
vase romane, 4 cărămizi, din care, una era stampilată/'0 Dintre cercetătorii 
noi C. Daicoviciu vorbeşte despre Boroşneul-Mare, ca despre un loc, unde 
se găsesc obiecte din timpul Romanilor.01 Şt. Paulovics presupune, că la 
Boroşneul-Mare era numai o aşezare civilă.62 A. Radnóti63 şi I. Szilágyi64 
sînt de părere — pe baza cărămizei stampilate găsite — că s-ar fi putut 
exista în acest loc un castellum în timpul stăpînirii romane. Despre castrul 
roman de la Boroşneul-Mare se aminteşte Bajko Alexe în autobiografia 
lui din anul 1882, care se află în arhiva Muzeului Naţional Săcuesc. (Nr. 
de inv. 28.485.) 65

■ Materialul descoperit la Boroşneul-Mare arată, că lingă cimitirul 
greco-catolic a fost sau un castru roman sau o aşezare civilă. Am cercetat 
terenul în anul 1943 si am ajuns la concluzie, că în acest-loc66 s-ar fi putut 
exista un castru roman. Pentru verificare in anul 1947 în intravilanul lui 
C. Kökösi şi C. Konya am executat cîteva tranşee/7

Boroşneul-Mare (Rai. Sf.-G heorghe).

57 B. Orbán: A Székelyföld leírása III. 163.
58 Jelentés a Sz. N'. Múzeum 1910—11. évi állapotáról, 64.
59 Arch. Ért. Oj foly. VIII. 1888. 183. ‘
60 Jelentés a Sz. N. Múzeum 1914. évi állapotáról, 15.
61 C. Daicoviciu: Neue Mitteilungen aus Dacien. Dacia VII—VIII. 320.
62 St. Paulovics: Dácia keleti határvonala, 1944. 73.
63 A. Radnóti: A dáciai limes a Meszesen. Arch. Ert. III. vol. 5—6. 140. N. 25.
64 I. Szilágyi: A dáciai erődrendszer helyőrségei és a katonai téglabélyegek.

Diss. Pann. Ser. II. 21, 1946. 19. "
65 Bajkó scrie urmatoarele: ,.La Boroşneul-Mare sînt ruinele unui castru roman...“
66 Z. Székely: Ala I. Asturum emléke a Székelyföldön. Erd. Múz. voi. 49. Nr.

3—4. 485. — Jegyzetek Dácia történetéhez, 1946. 28. '
67 Pe locul acela unde aşează Bajkó turnul porţii castrului ronian n-am făcut 

săpătura. Cu această ocazie am făcut cercetare s i la Brates unde la locul numit ,,Gră
dina lui Horváth“ am găsit urmele unei aşezări romane civile, care la bază are urme 
de aşezare autochtonă-dacică. In acest loc în anul 1887 au fost găsite 2 monete re=4 
publicane romane. Aceste monete sînt următoarele: Den. argint Fam. Antonia (Bab. 
221. Coh. 84.) Descrierea celeilalte monete. am găsit în inventarul muzeului sub N r. 
28 c/1887. 1 Av. Vultur între 2 insignii militare, LEG XIII. Rev. Corabia. ANT-AUG- 
JII. VIR R. Am cercetat şi teritoriul cetăţii de la Ţufalău-Leţ şi ani constatat, că ceta
tea din timpul feudalismului are ]a bază aşezări preistorice. In arhiva eparhiei refor
mate de la Ţufalău am găsit în manuscris istoria eparhiei, scrisă de preotul Sz. Csá
szár Ludovic, care în paginile 1., 2., 5. vorbeşte despre castrul roman de la Ţufalău,
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In partea nordică a satului se află cimitirul greco-catolic şi grădina 
lui Kökösi C. şi Konya C. Pe aceasta movilă, care are sp re ' Ugiul Negru 
o lature piezisă, se găsesc fragmente de vase romane. Intre movila şi 
Ugiul Negru e un teren neted, prin care curge pîriul Covasna. Grădina lui 
Kökösi e despărţită de grădina. lui Joos Gh. şi Konya C. printr-o uliţă.

In faţa casei lui Kökösi C., lîngă cimitir am executat un tranşeu, în 
care ani găsit rămăşiţe de ziduri de piatră. In tranşeul care a fost executat 
în apropierea gardului de lîngă uliţă, ain g ăsit baza unui bastion în formă 
de semicerc (Fig. 13, 3). Continuarea acestui zid am găsit-o la colţul casei 
lui Râduly Dionisie.* 68 In această parte casele sînt clădite deasupra castru- 
lui. In grădina medicului Bartha Ladislau am executat un tranşeu, în care 
n-am găsit zidul, numai cîteva fragmente de vase rornane. In curtea lui 
C. Kónya — după povestirea proprietarului — _au fost găsite rămăşiţe de 
ziduri. Grosimea zidului găsit în grădna lui . Kökösi e: 1 ,8 ni. Dimensiu
nile bastionului' sînt: 4,5 X 3 m. Zidul e facut .din pietrele nelucrate cu 
mortar. Stratul de cultură şi zidul de piatră se găsesc sub un strat de hu
mus, gros de 30—40 cm.

Afară de această săpătură au niai fost găsite fragmente de vase (Nr. 
de inv. 3876—78, 5549—5662) în mod sporadic şi prin săpătura lui Csutak 
şi László (Nr. de inv. 4048—4091) executată in grădina lui Kónya C. 
Dintre acestea e de remarcat 2 fragmente de terra sigillata (Nr. de inv. 
4064—65). Un fragment la fund are ca decoraţie o rozetă şi stampila 
fabricantului, din numele căruia a rămas numai singura litera S (Fig. 13, 
7, 14, 5). E produsul fabricii din Rheinzabern din timpul împăratului 
Traian. Fragmentul celelalt e decorat cu o figură de animal, din care se 
vede numai un picior şi o parte din o frunză stilizată.

In tranşee am găsit multe fragmente de vase romane provinciale şi 
fragmentul unui vas cu suport, care a fost găsit în adîncimea de 0,5 m. 
lîngă bastion (Fig. 13, 4, 14, 4). In partea exterioare a bastionului, în 
adîncime de 0,5 m., într-un mormînt de incineraţie am găsit o opaiţă în 
stare fragmentară şi un fragment de terra sigillata. Opaiţa arată analogie 
cu opaită publicată de D. Iványi din Pannonia69 din sec. II. d. e. n. (Fig. 
13, 6). Fragmentul de terra sigillată e fără decoraţie (Fig. 13,. 8, 14, 1). 
A ni mai găsit în acest loc afară de cărămizi romane şi un fragment de vas 
de culoare sură, făcută din pasta pură (Fig. 13, 1 O, 14, 5) şi cîteva frag
mente de vase făcute din pastă mai poroasă (Fig. 13, 11, 14, 3). ■

Cu ocazia săpăturii n-am găsit nici o cărămidă stampilată. Konyä 
Coloman în anul 1914 a găsit 4 cărămizi romane, dintre care 2 au fost s tam
pilate.70 In anul 1943 în curtea lui a mai găsit încă o cărămidă stampilată.

despre tezaurul găsit în anul 1843 din timpul migraţiunii şi despre urme funerare ro
mane, care se găsesc pe malul stîng al Ugiului Negru. Această p3rte a satului în urma 
regulării albiei rîului a ajuns sub apă. Cred că ceeace spune. Császár despre castrul 
roman. V. Z. Székely: Săpăturile Ia Leţ-Varheghiu, 1953, 20.

68 Zi d a ru 1 Raduly Ludovic mi-a comunicat, că a observat c i n d a făcut pivniţa 
fui Ráduly Dionisie, că zidul se continuă şi sub casele lui Râduly Alexe şi al lui 
R á d u ly Moise.

69 D . Iványi: A pannoniai mécsesek. Diss. Pann. Ser. II. Nr. 2. 37, Pl.' 2.
70 Jelentés a Sz. N. Múzeum 1914. évi állapotáról, 15.
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Cărămizile stampilate au fost g ăsite la 20 m. de la bastionul săpat, sub' 
gard în uliţă.71 72 (Nr. de inv. 5593—94, 10.350.) Dimensiunile cărămizef 
stampilate sub Nr. 5593 sínt: 19X 19 cm., grosimea e 8,5 cm. Stampila 
are dimensiunile 13X8,5 cm. Stampila e destul de corodată şi următoarele 
litere au fost descifrate: A LVAS. Stampila celeilalte cărămizi stampilate 
e şi niai corodata, numai litera A iniţiala se vede. Stampila cărămizei se 
poate dezlega în modul următor: ALA I AST (urum) /2 Cărămizile stam
pilate acestei trupe sînt cunoscute din castrul de la Hoghiz, Această trupă

Fig. 12. — Fragment de piatră cu inscripţie de la Comolău. — Bruchstück .eines 
römischer Herkunft beschrifteten Steines von Comolău.

în anul 99 d. e. n. a avut garnizoana în Moesia Superior,* 72 73 mai tîrziu a 
luat parte în războiul contra Dacilor şi sub Hadrian se află la . Hoghiz.74 75 76 77' 
Dacă acceptăm — pe baza materialului arheologic găsit — că la Boroş- 
neul-Mare a fost un castru roman, în cazul acesta după Hoghiz, garni
zoana următoare a trupei a fost în acest loc. N -avem nici o indicaţie ca în 
secolul I I I . ' d. e. n. această trupa — afară de Boroşneul-Mare — unde a 
avut garnizoana/5

In Borosneul-Mare afară de cele 2 monete de aur a lui Nero si a lui 
Titus76 77 s-a mai găsit şi un denar de argint republican (Fam. lulia, B a b. 10, 
Coh. 10), care. era în colecţia muzeului din Sf.-Gheorghe. C. Kökösi a găsit  
în grădina lui un denar de argint al lui Hadrian, moneta această s-a pier-

7! Z. Székely: Az Ala- I. Asturum emléke a Székelyföldön. Erd. Múz. voi. 49, 
Nr. 3-4. 485.

72 Z. Székely: J egyzetek Dacia történetéhez, 1946. 28. — Radnóti şi Szilágyi 
publică stampila în mod greşit. o. c. •

73 J. Jung:. Fasten der. Provinz Dacien, 79.
74 C. I. L. III. 8074. C. Goos: Chronik. 79., J. Jung. o. c., Téglás: Adalékok Dácia 

felirattanához. Erd.' Múz. 1888. 248., C. Daicoviciu: An. Inst. Clas. IL 247.
75' W. Wagner: Die Dislokationen der römischen Auxiliarformationen, 1938. 11.
76 Székely: o. c. 28.
77 Szi lágyi: o. c. 20.
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Fig. 13. — Olteni : 1. Zid roman, 2. Mormînt de ţigle din epoca romană, 9. Antefix 
de la aşezarea civilă de lîngă pîrîul Gero, 12. Fragment de vas, reprezentînd un-' cap 
de bou, găsit în şanţul castrului, 3. Temelia bastionului castrului roman; 4—8, 10—11. 
Fragmente de vase romane. — Bruchteil einer Wand aus der Römerzeit, 2. Ziegelgrab 
aus der Römerzeit, 9. Antefixum, Fundort Gero-patak, 4—12. Bruchteile von Gefăssen

römischer Herkunft.



dut. In anul 1948 în curtea lui C. Konya a fost găsită o monetă de bronz . 
a lui Traian. Descrierea nionetei: Av.:- IMP C AESAR NER TRAIANO 1 
OPTIMO AVG GER DAC / PARTHICO PM TRP COS VI PP. Bustul im - 
păratului la dreaptă. Rev.: / SENATVS 1 PO PVLVS QVE ROMANVS 
S. C. Impăratul între 2 trofee. Coh2. II. 55.536. Data: 116 d. e. n.

C u oca z i a s ă p ă t uri i la bastion, în p a rtea interioară ani găsit den a r ul 
de argint a] lui P. Licinius Crassus din anul 58 î. e. n. Descrierea mone
tei: Av. S. C. Bustul zeiţei Venus spre dreapta. Rev. / P CRA / SS 1 VS /

■— M F. / Un călăreţ înarmat, ţinînd calul cu frîu. Babelon II. 134. Nr. 18.
Din construcţia zidulu • nu se p oat e constata cu sigu r a nţ ă , că e ro 

m a n , fiindcă' numai f un d a ni e ntu l a r ăma s . Fragmentele de vase g ă s i t e cu 
ocazia s ă p ă tu r i i erau de factura romană, din timpul feudalismului n-am 
găsit nici un fragment. In lipsa de fond n-am putut executa cercetări mai 
sistematice, n-am p ut ut stabili cu p rec i ziune că la Boroşneul-Mare era 
numai o aşezare civilă, sau un castru, s-ar fi putut întimpla că sătenii au 
distrus z i dur i l e c a stru l u i ş i numai o săpătura de lunga d ur a t ă ar putea 
aduce dovezi decisive.

In orice caz — dacă acceptăm existenţa unui castru roman — castrul 
a fost făcut la încep utul secolului II. de e. n., fiindcă Ala I A st urum în 
pri m a jumăt a te a sec. II. d. e. n. era la H o ghi z, cînd în locul lui a ven i t 
o altă t rup ă Cohors III. Gallorum, ca re deja sub Hadrian era în Da c i a 
Inferior.78 Probabil că Ala 1 Asturum sub Hadrian sau Antonius Pius :  
vu t garn i zoana la Boroşneul-Mare. H a d ri a n us a avut de gind s ă abando

neze Dacia însă in l oc să cedeze, a întărit ho ta re l e Daciei.79 In ace st s is
tem de apărare de sigur că a figu r a t şi închiderea p a ş ul u î . 13 u z ă u 1 u i printr- 
un castru, al cărui loc cel mai convenabil era l a - Boroşneul-Mare. Eveni
mentele istorice din p rima jumătate a s ecolul u i II. d. e. n. au contribuit 
ca p a şu l Buzăului să f i e a p ăra t cu un c a s t r u, a cărui t r upă de c ă l ă r eţ i a 
putut s ă cerceteze şi regiunea^ de pes t e munţi.80

In aceea parte a s at ului, în c a re se află biserica reformata, era o aşe
z a re civ i l ă da ci că. Acest f ap t e dovedit de fragmentele vase lo r făcute cu 
mîn a, d i n p a s ta îm p ur ă, care au fost găsite în gradina şco l i i. (Nr. de inv. 
11.330-11.343.) ’

La Boroşneul-Mare au fost găsite 2 vîrfuri de săgeată din bronz, 
ca re a p arţin' poporului scitic,81 şi în teritoriul sa tu l u i o monet ă de aur 
a lui Alexandru cel Mare.82

Olteni (Rai. Sf.-Gheorghe). . .
D esp re castrul roman de la Olteni p r i ni u l e I. Benko, care se amin- 

teşte.83 Neigebaur84 publică datele ce a găsit la Scheint,85 Ackner dă datele

78 C. Daicoviciu: o. c. 316.
' 79 E u t r o p i u: Brevarium. VIII. 6. — Kornemann: Römische G e schic ht e. II. 1941. 

392. Mici a An. Com. Mon. Ist. Secţia pt. Trans. 1930—31, 24.
80 C. Daicoviciu: Dacica. An. Inst. de Studii, CI. II. 246.
8! Székely N. Múz. Értesítője I. 51. — M. Roska: A Székelyföld Őskora, fig. 66.
82 A c e a s tă monetă a tost în p ose s i u n e a medicului Vajna M i h a i, mi-a comunicat 

că a f o st găsită la Boroşneul-Mare şi a f o s t verificată de Şt Kovăfcs.
83 I. Benko: Transilvania I. 1834. 548.
84 N eigebaur: Dacien, 1851. 279.
85 Das Land und Volk der S z eckl ern. 1833. 116.
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cele mai precise.86 Orbán87 aşează la fel un castru pe locul castelului Mikó. 
Kővári,88 Goos89 şi Martian90 folosesc rezultatele celorlalţi cercetători. 
Christescu91 cu rezervă scrie despre acest castru. St. Ferenczi92 şi ,. Da i- 
coviciu93 au scris în ultimul timp' despre castrul de 1 a Olteni. Daico- 
viciu crede, că la Olteni a fost numai o aşezare civila romană. In anul 
1942 împreună cu St. Paulovics94 am cercetat teritoriul castelului Mikó. 
Pe baza m a ter ialul u i descoperit am putut con s t at a , că ca s te lul Miko fă
cut pe minele unui castru roman In anul 1947 am făcut o săpătura de 
,. erificare în teritoriul castelului.

Castelul 7V1iko e aşezat pe malul drept al Oltului, pe un teritoriu destul 
de ridicat. Teritoriul castrului e cuprins la Est de clădirea castelulu i, la' 
Nord de dependinţele castelului, la Vest de grădina de zarzavaturi şi la 
Sud de grajduri. In afară de . gardul de piatră a grădinii spre Vest şi Nord 
foarte bine s e . poate constata valul şi şanţul castrului roman. Am tras un 
tranşeu în grădină de zarzavaturi, care era singurul loc liber pentru săpă
tură. In colţul sud-vestic al grădinii am găsit rămăşiţe de ziduri romane 
(Fig. 13. 1.), care sînt urmele clădirilor din interiorul castrului. In partea 
nordică a grădinii în tranşeul executat am găsit zidul de piatră al castru
lui, a cărui grosime e 1 m. Zidurile castrului se întind sub clădirea cas
telu lui, a dependinţelor şi a grajdurilor, din care cauză n-am putut să 
facem săpătură în aceste locuri. Dimensiunile castrului aproximative: 
120X80 m., forma c a s tru l ui e pătrată.

Cu ocazia săpăturii am găsit cărămizi şi ţigle romane şi fragmente de 
vase roni a ne. In partea nordică a grădinii arn găsi t un fragment de vas, 
împodobit cu un cap de bou (Fig. 13, 12), iar in colţul nord-vestic al g ră 
dinii, lîngă zid un mormînt făcut din ţigle de acoperiş (Fig. 13, 2.). în 
morrnînt am găsit oseminte omeneşti, cenuşe şi o bucată de fier (fibula?) 
şi fragmentele unei urne, făcute pe roată. Cu ocazia săpăturii n-a fost 
descoperită nici o înscripţie, nici o cărămidă stampilată, din care am fi 
putut stabili numele trupei, care a făcut castrul, precum nu s-a gă s i t nici 
o monetă.

Lîngă moara castelului a fost gă s it moneta de bilon a împărătesei 
Iulia Domna. Tot la Olteni au fost găsite 3 nionete de bronz din timpul 
imperiului, din care numai una, a lui Constantinus II. (Coh. 2. VII. 204.),. 
s-a putut verifica.

86 Die Rom. Alterthümer. (Jb. d. c. Conini. I.) 1857 42.
87 B. Orbán: o. c. III. 56, 58., ...rămăşiţe romane se pot canta la locul caste

lului Mikó, aşezarea lui pe malul Oltului, forma ei pătrată arată, că aici a. putut să 
fie o mansio sau un castru roman, aici au fost găsite şi monetele lui Vespasianus şi. 
ale lui Antonius Pius ...

88 L. Kővári: Erdély épít. emlékei. 1866. 54.
89 Gooss: Chronik, 1876. 97.
90 J. Martian: Repertoriu archáeologic pentru Ardeal. 1920, 29.
91 Christescu: Istoria militară a Daciei Romane. 1937. 121.
92 Székelység IX. 1939. 71, N. 16.
83 C. Daicoviciu: Neue Mitteilungen aus Dacien. Dacia. VII—VIII. 1937—40. 321. 

In urnia săpăturii din anul 1949 recunoaşte existenţa unui castru roman la Olteni. 
Graniţa de Est a Daciei şi triburile libere de la Hotarele de Răsărit ale Daciei. STCIV. 
I. 1950. 118.

94 St. Paulovics: Dácia keleti határvonala. 1944. 62.
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“ 95O aşezare civilă romană a fost pe malul sting al pîrîului • „Gero 
unde László a găsit fragmente de vase si un cap de satir din lut (Nr. de 
inv. 2035, Fig. 13, 9.) ..

Fig. 14. — Profile de vase. — Querschnitte von Gefässen. (1 = fig. 13, 8 ; 2 = fig. 13, 10;
3 = fig. 13, 11; 4 = fig. 13, 4; 5 = fig. 13, 7).

Lîngă castel la locul numit ,,Vârmege“ e o aşezare preistorică de tip 
Ariuşd, care a fost săpată de László.* * 96 Au fost găsite fragmente de vase 
din epoca La Tene şi a stăpânirii romane pe malul sting al Oltului pe un 
promontoriu, care e numit "Leánykavár“. In acest loc pe stratul de cultura 
cu ceramica pictată, László a găsit un strat cu material din epoca La Tene 
şi romană.97 .

In anul 1947 am făcut o săpătura de verificare pe teri toriul „Leányka- 
\ á r“. In partea estică a prornontoriului am executat un traryşeu în care 
am găsit în adîncime de 40 cm.. un zid de p iatră, făcut cu pămînt. Lîngă 
zid am găsit fragmente de vase făcute cu nună, din pastă impură şi po
roasă , precum şi fragmente de vase făcute cu ină din pastă pură. (Nr. 
de inv. 11.466.) In tr a n ş eu l executat în' p a r te a de Nord al promontoriului 
am gă s i t un p i n t a der din lut (Nr. de inv. 11647) şi o cană cu toartă, fă
cută cu mînă din pastă impură şi poroasă. (Fig. 3, 3, 20, 5.) Are o înă l
ţime de 11 cm., diametru! buzei e 8 cni., grosimea peretelui e 0,5 cm. Cana

95 Jelentés a Sz. N. Múzeum 1908—9. evi állapotáról. 44.
96 O. c. 42-43.
97 O. c. 42—43. — Fr. László: Háromszékmegyei praemykenaei jellegű telepek. 

Dolg. II. 1911. 178.



are o decoraţie de benzi cu urme de degete şi n iş te , decoraţii rotunde apli
cate pe peretele vasului. Acest vas era într-un morrnînt cu incineraţie. 
Aceste • fragmente de vase au toate caracteristicele ceramicei dacice. S -a 
putut stabili că deasupra aşezării de tip Ariuşd, s-a suprapus o aşeZare 
dacică, a cărei continuitate pînă în epoca stăp în irii' rom ane-nu s - a -putUt 
•rerifica.

In lipsa de inscripţiuni referitoare asupra castrului roman, constată- 
riie noastre se bazează numai pe materialul descoperit în cursul săpăturii. 
Credem, că castrul a fost clădit cu gîndul, ca drumul, ce duce prin pasul 
Oltului în bazinul Ciucului, să fie supraveghiat şi în 'caz de pericol, să fie 
închis. -Acest castru- e ultima staţiune de paza a sistemului de apărare a ' 
graniţei de Est al Daciei romane. Acest sistem  de apărare a fost făcut 
după un plan unitar şi executarea lui s-a făcut simultan în Dacia în 
treagă.98 99 100

După moneta lui Antonius Pius — publicat de Orban — şi după felul 
construcţiei zidului, cred, că castrul a fost făcut în prima jum ătate a 
sec. II. d. e. n. şi' a fost abandonat la mijlocul secolului III. d. e. n., cînd 
au fost devastate şi celelalte castre la graniţa de Est a Daciei.99 ■

Prof. univ. Jancso Elemér a atras atenţia mea la o scrisoare a lui 
Gh. A ranka. în care e vorba de castrul roman de la Olteni. Textul scrisorii 
mi-a trimis J. J .. Russu, conf. univ. din Cluj,' pentru amabilitatea lui acuma 
îi aduc mulţumire. In această scrisoare se găseşte rîndul următor: "A f o st 
găsit. . .  o bucată de cărămida (după cum s e -lămureşte) romană, în ca re - 
erau imprimate: C IIII B.“ Scrisoarea lui Nicolae Gaáll, către Gh. Aranka 
( 1745), în chestia antichităţilor romane găsite la 01 teni, la 15 dec. 1795. 
In arhiva muzeului din Cluj, colecţia 1 ui Mike Alexandru, scrisorile dife
riţilor savanţi din sec. XVIII—XIX. p. 2. 1. .

Cărămida stam pilată arată că la Olteni un  cohors a avut garnizoană, 
care a avut numărul IIII, sau II (dacă a fost descifrată greşit). După p ă 
rerea mea autorul a citit greşit stampila şi e vorba de trupa Cohors II. 
F lavia Bessorum, stampila căruia conţine urm ătoarele litere: C II FLB . 
Acest Cohors în sec. II. d. -e. n. a fost la Cincşor. (V. Wagner, o. c. 
47, 112, Szilágyi: o. c. 20, V. 94. P t  XVII. 254.) Prin urmare această 
trupă de la Cincşor a fost transferată la Olteni. Afară de ea a mai fost 
vreo altă trupă la Olteni, se poate stabili, nuniai cu o săpătură sistematică.

Inlăceni (Rai. Odorheiu).

Castrul roman de la Inlăceni e cunoscut de mult de arheologi din 
cauza multor descoperiri, care s-au fă cu t. in acest sat. Descrierea cea mai 
exactă a castrului o cunoaştem ' chiar din mijlocul secolului trecut de Fr. 
M üller.101 După Müller ceilalţi cercetători din secolul trceut nu au adus

98 St. Paulovics: o. c. 101.
99 Z. Székely: A komolloi erődített római tábor, 29. — Jegyzetek Dácia törté.. 

netéhez, 30.
100 B Orbán: o. c. III. 51 52.
101 Mitt. der C. Comm. III 1838. 260. — Dimensiunile castrului după ■ Müller sínt 

publicate şi de Cristescu: Istoria militară a Daciei Romane, 1937. 120, 131.
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nici o noutate despre c a s t r u l  In ultimul timp C. Daicoviciu 103 şi Şt. 
Paulovics104 au cercetat teritoriul castrului. ’ ’

Fig. 15. — Castrul roman de la Inlăceni. — Lage des Cas.trums zu Inlăceni.

In anul 1947 direcţiunea Muzeului Regional din Sf.-Gheorghe a luat 
în plan săparea acestui castru. Săpătura, care a fost mult împiedicată din 
cauza ploii, a durat de Ia 25 aug. pînă Ia 2 sept. 1947. La executarea s ă 
păturii au colaborat profesori secundari Molnár Şt. din Cristur şi Horváth 
Iosif din Odorhei, elevii din licee de la Odorhei şi Cristur. Pentru a ju 
torul dat îi aduc mulţumire.

Castrul roman e aşezat lîngă sat în partea lui estică, numită "P a la t“ , 
care cuprinde şi o parte a dealului, care se numeşte ,,Cetate“. Castrul e

102 Arch. Ért. 1874. 21. — Király P.: Dacia Provincia A u g u s t i I. 15. — B. Orbán: 
o. c. 1. 124 — G. Tégláls: Dácia keleti határvonala és annak védelmi rendszere. Erd.. 
Múz. XVII. 1900. 268, 317, 319-22.

103 C. Daicoviciu: Dacia. VII—VIII. 1937—40. 318
' 102 103 104 St. Paulovics: Dácia keleti határvonala, 1944. 43—48.
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înconjurat de 2 drumuri, în partea sudică de „drumul cetăţii“, în p a r tea 
nordică de „drumul Keresztes sau Tabalika“ (Fig. 15). Tot teritoriul e a ra t.

Am început săpătura la teresă, ce se ridică deasupra „Palatului“ , în 
locul numit „Cetate“, în partea vestică unde am căutat zidul castrului. 
Acest loc cuprinde ogorul lui Biro Bl a siu şi al soţi ei lui Biro Vincenţ i u. 
In tranşeu executat perpendicular asupra hatului, ce desparte cele 2 ogoare 
în direcţ i a E-V, am găsit zidul castrului şi un turn al porţii. Acest tu rn  
are o formă pătrată, e aşezată în interiorul zidului cu dimensiunile: 4 X 5 
m., interiorul lui e: 2,5 X 3 m. Zidul exterior al turnului e zidul castru lu i,

Fig. 16. — Castrul roman, de la Inlăceni. Secţiunea colţului sud-vestic ( 1. sol virgin ; 
2. strat ars; 3. strat deranjat; 4. humus). — Querschnitt der südwestlichen Ecke

des Castrums zu Inlăceni.

gros de 1,6 m., iar grosimea zidului interior al turnului e 1 m. In tu rn  
am găsit multe cărămizi şi ţigle romane. Colţul castrului în partea sud- 
vestică e rotunjită, întărit cu' contraforturi, aici am observat un strat gros 
de cenuşe cu urme de incendiu (Fig. 16). In această latură în toate tranşeele 
executate am găsit zidul castrului. Din latura sudică a castrului, pe la m ij
loc, fierarul Kov á c s Martin a scos şi a tr a n s p ortat mul te pietre. In a ce st 
loc am descoperit un turn de poartă, cu dimensiunile asemănătoare cu ale 
celeilalte porţi din latura vestică. Zidul castrului aproape pînă la colţul 
sud-estic s-a păstrat. In stare cea mai bună s-a păstrat zidul estic, la m ij
locul căruia am de scop erit un turn pătrat cu dimensiunile obi şnuite. In la- 
turea nordică, la mijloc, e ogorul lui Patakfalvi Ştefan, care din acest loc 
a scos o mulţime de piatră. Probabil că aici sint turnurile porţii în laturea 
nordică. In acest loc n-am făcut săpătura din cauza timpului ploios şi 
că elevii au plecat In total am săpat cîte un turn de poartă în latura de 
Vest, de Sud şi de Est al castrului şi cele 4 colţuri. In interior nu am exe
cutat nici un transeu.

Intenţia noastră principală a fost ca să stabilim olanul castruluL 
Obiectele găsite sînt cele obişnuite care se găsesc în castrele din Dacia. 
Lîngă tu r n u l de pe latura vestică, în adîncime de 80 cm., am găsit parte a 
superioare a unei rîşnite de piatră. M aterialul ceramic a fost găsit din 
morminte de incineraţie, cu excepţia unui fragment de terra sigillată, care 
a fost găsit lîngă poarta de sud a castrului. Acest fragment e decorat cu 
o figură de animal (Fig.' 17). In colţul nord-vestic al castrului, lîngă zid, 
am găsit multe niormînte de jncineraţie, la o d i st an ţă de 40 cm., unele de
J— Almanah 33



altele. Intr-un rnormînt am găsit o fibula de bronz şi fragmente de- vase de 
culoare cărămizie. Fundul mormîntului e ra ' făcut cu ţiglă şi cu pietre, în 
el au mai fost cenuşe şi oase. La Sud de acest m orm in t am găsit un alt 
morrnînt, în care afară de fragmente de urne era  şi o fibulă lungă de
4,5 cm. (Fig. 2, 10.) In al treilea mormînt, care era făcut din ţigle de aco
periş, am găsit afară de fragmente de urne, cenuşe, oase şi o placă de 
bronz. (Fig. 2, 11.) '

Fig. 17. -  - Inlăceni r Fra g m e nt de terra sigillata ; fi bula de bronz. — Bruchteil 
einer Terra sigillata, Bronzfi bel Fundort InlăoeniL

Fibula găsită în mormînt e făcut din bronz (Fig. 2, 9), are o lungime 
de 6,4 cm., e fără decoraţie (Fig. 19), numai la picior e decorată .cu linii 
adîncite. Aparţine în grupa aşa numitelor "A rm brust“ fibula,105' şi se da
tează din sec. I 1 I. de e. n.

In teritoriul castrului, unde era praetoriul a fost găsită o altă fibulă 
de bronz, a cărei ac lipseşte. E decorată cu linii adîncite, cu puncte şi cu 
un decor în forniă de cruce. O astfel de fibula a fost găsită şi la- castrul 
roman de la Comolău.106 Această fibulă reprezintă tipul tîrziu al fibulelor 
romane provinciale şi se datează din sec. III. d. e. n .^7 Au fost găsite lîngă 
bastioanele porţilor obiecte de fier şi vîrfuri de lănci de fier (Fig. 2, 
12— 13). Analogia acestor vîrfuri de lănci, o c un o a şte din castrele de la 
limesul german.ios Cu ocazia săpăturii am găsit 6 cărămizi stampilate, 
care conţineau următoarele litere: C IIII HISP. Aceste stampile se găsesc 
în 2 dimensiuni; una mai mică, iar cealaltă niai m are (Fig. 18). Dezlega
rea stampilei: Cohors IIII. Hispanorum equitata. 105 103

105 E. Kovrig: A császárkori fibulk főformái Pannoniában. Diss. Pann. Ser. II. 
No. 4. 25. — Patek: A pannoniai fibulatipusok elterjedése és eredete. Diss. Pann. 
Ser. II. No. 19.,71.

10ß Z, Székely: A komolloi erődített római tábor. Pl. VIII. 1 a—b.
!0y E. Kovrig: o. c., Patek: o c 69—70.
103 Das Kastell Zugmantel, Sond, abdruck aus d. w. Der obergerm. Raet. Linies 

des Roemerreiches, Heidelberg, 1909. XIV, 38, 39. — Das Kaste11 Osterburken, 1895. 
Pl. VII. 28-29. — Das Kastell Pfiinz, 1901. Pl. XV. 44.
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Fig. 18. — Starnpile de cărămizi romane de: la Inlăceni. — Römischer
Stempelziegel von Inlănceni.

Fig. 19. — Fibula de bronz de la Inlăceni. — Römische Fibel von Inlăceni.

Numai un singur monument cu inscripţie a fost găsit în cursul săpă
turii. In faţa bastionului porţii de pe laturea vestică a castrului a fost gă
s ită  o piatră de calcar cu inscripţie cu un cadru de tabula ansata (Fig. 21).
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D imen s iun i l e p i etre i: 132X52 cm. I n partea stîn gă e decorată cu 2 r0zete 
şi cu un peşte. Cea o treime din piatră lipseşte. iterele inscripţiei sîn t 
frumos făcute, au o înălţime de 11 cm. şi o grosim e de 1 cm. T extul în - 
scripţiei e următorul (Fig. 22):

IMP CAES M -  IMP (eratori) CAES(ari) M (arco).
PIO FELICI AV — PIO FELICI AV(gusto).
COH IIII HIS — COH (ors) IIII H lS (panorum ).
Această piatră cu inscripţie a fost făcută de Cohors IIII Hispanorum' 

equitata probabil împăratului Caracalla în anul 214 d. e. n. cînd C aracalla  
în războiul lui contra Carp o-Dacilor ar fi putut vizita şi renova castrul 
de la Inlăceni.109

Fig. 20. — Proflie de vase: — Querschnitte: (l=fig. 3, 6; 2=fig. 3, 11 ; 3 = fig. 3, 10;
4 = fig. 3, 5; 5 = fig. 3, 3 ; 6 = fig. 3, 2; 7 = fig.. 3, 1 ; B=fig. 3, 7 ; ..

9 = fig.3, 8; 1O= fig. 3, 9). •

Sub această piatră cu inscripţie a fost o statue de calcar ruptă în 2: 
bucăţi, cu o lungime de 130 cm. Capul şi braţele statuiei au fost rupte.. 
Statuia reprezintă o figură de bărbat (Fig. 21).

Forma castrului e pătrată, cu dimensiunile: 145 X 145 m. şi a fost: 
construit pe panta unui deal. Intre latura de Vest şi Est al castrului e cca. 
3 m. diferenţă de nivel. Zidul gros de 1,6 m. a castrului e făcut din pietre- 
nelucrate (opus incertum) şi are colţuri rotunjite şi porţi cu turnuri pătrate- 
în interiorul zidului. Forma castrului arată tipul obişnuit al castrelor ro
mane provinciale din sec. II—III. d. e. n. Astfel de castre sînt cunoscute 
la limesul germ an.1̂  Stampilele ţiglelo , arată 2 tipuri, care erau cunoscute 103
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110 Das Kastell Lützelbach, 1904. Pl. 1. 2.



şi mai înainte.111 112 113 Un alt tip. a fost găsit în 1946, la locul numit "Palo ta", 
care prescurtează numele de popor în forma de: COHU2 In teritoriul cas- 
trului au fost găsite numai cărămizi cu stam pila acestui cohors, prin u r 
mare trebuie să acceptăm că această trupă a construit castrul. Această 
trupă probabil a avut garnizoana şi la BretcuH3 şi dupăce a fost m utată  
Ja Inlăceni, a răm as aici pînă la căderea Daciei.114 * Construirea castrului se 
poate data la timpul domniei lui Traian sau H ad rianJ15 Pentru stabilirea 111 112 113

Fig. 21. — Fragmente . de statui şi de piatră cu inscripţia de la Inlăceni. — Bruchteile 
einer Biiste und Beschriftetensteines römischer Herkunft von Inlănceni.

111 I. Szilagyi: A daciai erődrendszer helyőrségei és a katonai téglabélyegek.
Diss. Pann. Ser. II. No. 21, Pl. 15, 21. — şi la B. Orb an se găsesc stampile asemănă
toare, o. c. 125.

einer Büste u. Beschriftetensteines römischer Herkunft von Inlăceni.
112 Z. Székely: Jegyzetek Dacia történetéhez, 39, Pl. 1.
113 E. Panaitescu: Atti II. Congresso Studi Romani 1931. 1. 171. — . Wagner:

Die Dislokationen der römischen Auxiliar-formationen, 1938., 155. — I. Szilagyi: o. c. 19.
m J. Jung: Fasten der Provinz Dacien, 120. — Wagner: o. c. 155. — Szilágyi: 

-D. c. 17. — Székely: o. c. 42.
us Székely: o. c. .
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cedării castrului cu date importante servesc m onetele găsi te în cursul s ă 
păturii. In stratul de nisip al drumului, care duce prin poarta praetoria 
(latura vestică a castrului) a fost găsit denarul de argint al lui Alexander 
Severus, la bastionul porţii din latura sudică a castrului, a fost descoperită 
moneta de bronz al lui Gordianus III, iar în interiorul bastionului porţii 
din latura vestică* moneta de bronz al îm păratu lu i Philippus Pater. De
scrierea monetelor:

1. Av. IMP ALEXANDER PIVS AVG. C apul laureat al îm păratului 
spre dreapta. Rev. P. M. TR. P. X. COS III. P. P . Soarele spre st., rid ică ' 
mîna dreaptă, în stînga are un glob. Coh. 2. IV. 443, 411. Data: 232r 
d. e. n.

Fig. 22. — Inlăceni : Textul pietrei cu inscripţie romană. — Beschrifteter Stein
aus, dem Castrum zu Inlăceni.

2. Av. IMP. GORDIANVS FEL AVG. Bustul împăratului spre dr.. 
Rev.: PMSC OLVIM AN III. O figură femenină spre st. între un leu şi un  
taur. (Tipul A.) B. P ick: Dje antiken Münzen von Dacien und M oesia, 
I. 1. Berlin, 1898. Nr. 35, 83. Data: 241 d. e. n.

3. Av. IMP. M. IVL. PH ILIP (VS AUG), bustul împăratului spre dr. 
Rev. PROVINCIA DAC IA AN I. Provincia in  boneta frigiană între un. 
vultur şi un leu, în mînă dreaptă ţine o sabie, în stînga un vexillum cu. 
litere D F. Coh. 2. V. 118, 119, 250. Data: 247 d. e. n.

Ultima moneta în şirul monetelor găsite la Comolău era tot moneta 
lui Philippus Pater, ca la Inlăceni. Prin urm are şi cedarea acestui castr _ 
s-a întîmplat în timpul acela, cînd au fost devastate şi celelalte castre la 
graniţa de est a Daciei, adică cu ocazia invaziunii Carpo-Dacilor în  tim 
pul domniei lui Phliippus Arabs.116

■ Castrul de la Inlăceni a avut un rol de asigurare la trecătorile care se  
găsesc în regiunea celor două Tîrnave.117 118

Lîngă castru în teritoriul satului a fost o aşezare civilă rom ană.11* 
Aici au fost găsite pietre cu înscripţiuni votive, făcute de Cohors IIII. His-

116 J. Jung: itt. d. Inst. f. österr, Geschforsch. Erg. Bd. IV. 11. — E. Korne---
rnann: o. c. 11. !942. 354—55.

n7 G. Téglás: A rómaiak végvárai a Hargita h egy ség alján. Erd. úz. XHL 
1896. 387. — Dácia keleti határvonala I—II. Erd. úz. XVII. 1900. 268, 317, 321.

118 Székely: o. c.
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panorum sau de prefecţii lui. In anul 1944 Paulovics publică înscripţia 
unui altar consacrat 1 ui I upiter, găsit în "g răd ina Cetăţii'**. 119 119 120 La sud de 
castru au fost gasite în ogorul lui Kerestely Moise 2 pietre cu înscripţie 
(probabil sînt identice cu pietrele consacrate Dianei şi au fost publicate 
de Buday), tot în acest loc a fost găsită o altă p ia tră , care e pusă în zidul 
pivniţei lui Kerestély Blasiu. La poarta estică (porta decumana) Bíró Sa-

Fig. 23. — Planul castrului roman de la Inlăceni. -- Grundriss des Castrums zu InlăcenL

muil a găsit o p i a tră , care e sub cerdacul casei lui. La colţul şurei lui 
Bencedi Grigore e jum ătatea unei pietre mari cu înscripţie, care a fost gă-

119 C. I. L. III. 945—49. — Budai: Két római feliratos ko Énlakáról. Erd. úz. 
XXIII. 1906. 132—133. — Megjegyzések Dácia meghódításának történetéhez. Dolg. III. 
1912. 81—82. — G. Téglás: Egy téves adat kiküszöbölése Dácia történetéből. Századok, 
XLVI. 1912. 128—132. — Christescu: Istoria militară a Daciei Romane, 1937. 188—89.

120 St. Paulovics: Dácia keleti határvonala. 47.
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s i t ă — dup ă inform aţi a p reotul ui unitarian Bíró I s a c — lîngă zid, în 
par tea nord-vestică a castrului, şi era piedestalul unei statui. Inscripţia 
s -a început dupa Biró Sam uil în modul urm ător: IMP. CAEC. MARC.
AVR (ANTONINO) A V G ........  Această înscripţie e în legătură sau  cu
împă ratu l Caracalla sau cu El agabal us. Jum ătatea a doua aceste i p ietre 
e aşeza tă sub p odul p îrî ul u i Zsákod, între I nl ă c en i şi Mărtinuş. In pivni ţa 
lui Szabó Alexandru e pusă tot o p iatră cu inscripţie, care a fost găsită 
în t e ri tori u l castrului. Tot de l a Szabó am p r i t nit informaţia, că în g  r ă din a 
de lîngă p r i măr i a satului a fost g ă s i tă o p i a t r a funerară cu 2 figu ri.121 122 *

Drumul care duce lîngă locul numit ,,P ala t‘; in sat. trece prin zidurile 
clădirilor romane. Partea această este aşa n u m i t ă „Grădina P ala tu lu i“ . 
In acest loc a executat un tranşeu şi am găsit 3 cărămizi stam pilate.
în c adr u de tabula ansata pe una e l i te r a C, iar pe c e a l a 11 ă P A L P .  Pe 
c ărăm i d a a treia sta mpila e întrea gă î ntr-un cadr u s ini p l u ş i conţine ur
mătoarele l i t e r e: C P A L P. Dezlegarea sta m p i 1 e l o r : C( o h o r s) P (rim a)
ALP (ino r u m e q u i tat a). C ă r ă m i zile s t a m p i l a te acestui cohors sînt cuno
scut e de la Sărată şi Călugăreni.122 Aceste cărămizi stampilate şi inform a
ţia lui Téglás, dovedesc că această trupă a avut garnizoana şi la Inlă- 
ceni.123 Din ca uza că aceste cărămizi stampilate au fost găsite n u m a i la 
aşezarea civilă, cre d, că tîrziu a fost mut a tă această t rup a la Inlăceni şi 
a staţionat aici numai în mod provizoriu. A luat parte la construcţiile exe
cutate afară de ca stru , ceeace nu exclude însă că n-a d a t ajutor la repara- 
r e a c a s t r ulu i t r up e i Cohors IIII Hispanorum, care a făc u t castrul de p i a t r ă .

Firtănuş (Rai. Odorhei).
B. Orbán124 125 în op er a lui f ace menţ iune că in satu l Firtănuş se află un 

loc în tă r i t cu valuri şi şanţuri, unde au fos t găsite monete rom ane impe
riale şi care are o formă pă tra tă , ca un castru rom an. Paulovics^5 identi- 
f i că acest loc cu p l a tou l „Bárcza“ şi emite părerea că a ici ar fi p utut 
exista o staţiune civilă ro ană.

Preotul unitarian d i n Inlăceni Bíró Isac mi-a comunicat ca în anul 
1923 săteanul Patakfalvi Adalbert a gă s i t pe p l a toul „Bárcza“ o cărămidă

'2' Această pi a t r ă e i d en ti c ă cu aceea, care a fost p u b l i c a t ă de C. D aicovici u în 
Dacia. Vn-VIII. 318.

122 Arch. Ert I. 1869 317; C. I. L. 8074 8/a. In colecţia Muz. Brukenthal, Nr. de 
inv, 7634, 7635/b, c, e,; C. I. L. 8074 8/d. — Téglás: Arch. Ep. Milt. XI. 238, E r d. 
Múz. 1888. 242. — J. Jung: Fasten d er Provinz Dacien, 1894. 138. — C. D aic ovic iu: 
Notiţe archaeologice epi graf ice, An. I. S. C. 1928—32. II. 58—9. — \V. Wagner: o. c. 
83, N. 25. — Szilágyi: o. c. 16. — Paulovics: o. c. 36, 56—59., N. 41, 74. — Ştampilele 
c ă r ă mizil o r găsite în cursul săpăturii sînt i den ti c e cu tipul p ubii c a t de S zi lágy i o. c. 
Pl. XVII. 260—262. Fostul Liceul rom. cat. din Tg.-Mureş a r e de la Sărată 2 cărămizi 
stampiJate, identice cu tipul publicat de Szilagyi: o. c. Pl. XVI. 259, XVII. 258.

‘23 Ghidul EMKE (J891) la p. 250 are următorul rînd: „La Inlăceni era un
castru, conform cărămizilor cu stampila CPALP. (1. I. Russu m-a informat despre
acest lucru, pentru care îi aduc multumire.) Ac e a s t ă informaţie se găseşte şi rn ghidul 
lui EKE (1901) p. 347. Castrul a fost săpat în anul 1950 de un colectiv format de
către Academia R.P.R. din oameni de -speci alitate. V. D e s p r e rezultatele cercetărilor
întreprinse de Ş a n t i er u l Ar c h a eo l o g i c Sf.-Gheorghe—Breţcu, 1950, SCIV. 1951, I. Anul 
II. 304-306. ’

124 B. Orbán- o. c. I. 122.
125 Paulovics: o. c. 46.
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stam pilată cu stampila unei trupe din Gallia (Cohors II. Gallorum). D acă 
luăm în considerare datele lui Orbán şi comunicarea lui Bíró Isac, pe p la 
toul Bárcza (Fig. 15) ar fi putut exista un castru roman. Iar trup a, ca re  
a avut acolo garnizoana, nu a putut să fie alta decît: Cohors II. Gallorum 
Macedonica equitata, care chiar în timpul lui H adrianus a fost mutat d in  
Britannia în Dacia. P rin  urmare acest cohors ar fi putut să ajungă p în ă  
la Firtănuş, ar fi putut să facă un castru de păm înt sau de piatră. In să  
în locul lui timpuriu, chiar sub Hadrian, a venit Cohors IV. Hispanorum 
equitata, care a făcut un castru de piatra nu la Firtănuş, -ci la Inlăceni. 
Aceasta părăre poate fi atestată însă numai prin o săpă tu ră .

Fig. 24. — Cărămizi stampilate de Ia Inlăceni. — Stempelziegel zu Inlăceni.

Şaroş (Rai. Tîrnăveni).

Patakfalvi Eugen, directorul şcolii elementare ini-a comunicat, că în 
hotarul satului sa ten ii în timpul aratului găsesc multe fragmente de ţigle 
şi cărămizi. Acest loc e socotit de săteni, ca o aşezare omenească distrusă. 
Nu de mult aici a fost găsit denarul de argint al l u i Nerva. Descrierea 
monetei:

Av. IMP. NERVA CAES. AVG PMTRP. II. COS. III. P. P. Capul 
laureat al Împăratului spre dr. Av. AEQVITAS AVGVSTI (I.) Aequitas 
spre st. ţinînd în mînă un cîntar şi un caduceus. Coh. 2. II. Nr. 2, 8. 
D ata : 94 d. e. n.

Pe baza acestor descoperiri se presupune, că in hotarul satului a fost 
o a ş ezare civilă sau a dacilor sau a rom ani l or.

Saschizd (Rai. Ş ighişoara).

Dr. Molnár Ştefan, profesor din Crislur, 111-a informat că Tánczos Iosif 
in partea vestică a satului cu ocazia clădirii unei case a găsit un denar 
d e . argint, al împărătesei Faustina Iunior. Descrierea monetei: Av. FAUS
TINA AVG\TSt A. Bustul împărătesei spre dr. Rev. CE-RES. Ceres spre st. 126

126 J. Jurg: o c 118. — \V. Wagner: o. c. 136—137.
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stind pe o cistă, ţinînd în niînă 2 spice si o făclie. Coh. 13. Inform aţiile 
mai precise n-am primit nimic, că alte obiecte, fragmente de vase  etc. au. 
mai fost găsite.

Zălan (Rai. Sf.-Gheorghe).
Deasupra satului se ridică un promontoriu, numit „Csutakosteto“, 

care e la Nord de un alt pr om ontor i u (Pincevár) pe ca re se află o i nc int ă 
de pămînt, amintită şi de O rbân.^7 La "Csutakosteto“ se află o incintă de 
pămînt, la fel ca la „Pincevâr“ . Am secţionat acest şanţ şi am găsit un 
zid de pămînt, amestecat cu piatră . şi cu m ortar. Nu s-a găsit nici un 
fragment de vas. Credem, ca a ce ast ă incintă de pămînt a fost făcută în 
timpul feudalismului.

Arcuş (Rai. Sf.-Gheorghe).
La promontoriul care se ridică în apropierea satului, în tre pîrîul 

" Sugó“ şi pîrîul "Egevcsze“ se ridică o incintă de pămînt, num ită ,,Vâr-

Fig. 25. — Sabia de fier din mormântul de lai Chichiş. — Eisenschwert aus dem
Grabe Chichiş (Fundort).

hegy“. Orbán’27 a cercetat acest teritoriu, a tă ia t valul de pămînt, în care 
n-a găsit nimic afară de bolovani mari puse în păm înt. In anul 1947 am 
tăiat valul de pămînt în partea lui vestică, la bază are o lăţime de 11,5- 
rn., ş i e înalt de 3 m. In interior, afara de cîteva bolovani, n-am  .găsit 
nimic. Incinta e lungă de 76 m. m ăsurată in direcţ i a N—S., i ar în direc
ţia E ' . e 76 m.

Probabil, că această incintă de pămînt a fost făcută în timpul feudalis
mului.

Sasăuşi (Rai. Tg.-Săcuesc).
In anul 1949 cu construirea şoselei, la 300 rn. de la sat, în adîncime 

de 2 m. a fost găsit un mormânt cu schelet întins pe spate, lîngă care era 
o sabie de fier. Pe capul scheletului era un coif de fier, care cu ocazia lu
crării a fost distrus complet. Sabia a fost donată colecţiei muzeului d ■ 
Incze Alexandru, despre forma coifului n-a putut să dea nici o descriere.

Sabia are 2 tăişuri, lama ei e ruptă, are o grosime de 5,5 cm. La 
niîner e un drug de fier lung de 11 cm. Pe baza formei sabiei mormîntul 
se poate data la sec. X. d. e. n .127 128

Chichiş (Rai. Sf.-Gheorghe).
In anul 1949, cu ocazia construirii podului p est e Olt, pe malul drept 

în adîncime de 4 m. a fost găsit un mormînt cu schelet în tins pe spate.

127 B. Orban: o. c. III. 49.
128 Szendrei: Magyar hadtörténeti emlékek, 1896. 64, Fig. 184.
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lîngă care era o sabie de fier şi o moneta. Sabia are 2 tăişuri, lam a are 
o lungime de 87 cm., la mîner se află ca decoraţie o cruce incizată în placă 
de cupru. Despre moneta nu se ştie nimic. M ormîntul pe baza sabiei se 
poate data la sec. XIV., cel mai tîrziu la sec. XV. d. e. n .129

Aceste cercetări făcute timp de 5 ani, au îm bogăţit colecţia arheolo
gică şi istorică a Muzeului Regional din Sf.Gheorghe. Direcţiunea mu
zeului a avut un interes deosebit pentru aşezările omeneşti, care au păstra t 
cultura materială a populaţiei băştinaşe în această regiune. In lipsa de 
fond bănesc cercetările au fost executate numai cu munca voluntară a 
elevilor din licee de la Sf.-Gheorghe, Odorhei şi Cristur. Pentru viitor 
avem speranţă că cu ajutorul serios al Academiei R. P. R. vom continua 
activitatea noastră cu mai mult succes.

SZÉKELY ZOLTÁN

129 V. S z en d r e i: Magyar hadtörténeti emlékek. 1896. 173, Fig. 555. — Nagy G.: 
Magyar kardok. Arch. Ért. XVIII. (1898.) Pl. I. 20. — Nemes—Nagy: A magyar vise- 
letek története, 1900. Pl. 28, 14., 16. ‘
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