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Populaţia de pe teritoriul 
j. Covasna la mijlocul sec. XVI. 

(Rezumat) 
Îmbunătăţirea condiţiilor de trai în sec. 
XVI. în Secuime conduce la o creştere pro
nunţată a numărului populaţiei. Această 

creştere se explică în primul rând prin 
creşterea capacităţii de întreţinere a agri
culturii. Pe de altă parte în anii şaizeci ai 
secolului se amplifică conflictele sociale. 
În urma înăbuşirii răscoalelor secuieşti 
dintre 1562 şi 1595-96, relaţiile de io
băgie câştig teren şi în Secuime. Pier
derea privilegiilor secuieşti are repercusi
uni negative asupra numărului popula
ţiei . Vârful atins la mijlocul secolului se 
poate estima la 82-83.000 de locuitori în 
Secuime, şi la o densitate de 8 locui
tori/km' . Pe teritoriul actualului judeţ 

Covasna trăieşte aproximativ o treime a 
acestei populaţii, în sate destul de mari. 
Aşezările cele mai mari se găsesc însă în 
scaunele Ciuc-Giurgeu-Caşin. Traducerea 
lucrării s-a făcut pe baza manuscrisului 
textului apărut în limba maghiară în 
Magyar Statisztikai Koz!Ony (Revista 
Maghiară de Statistică), Budapest, 
1995/10, 838-845. 

După cum se ştie , înainte de mijlocul sec. 
XIX. nu dispunem de documente sau tabele sin
tetice care ar fi luat în evidenţă populaţia reală 
sau stabilă a tuturor localitiţolor de pe teritoriul 
actualului judeţ . Până şi recensământul de pe 
timpul lui IOSIF II. ( 1784-1785), respectiv recti
ficările din 1786 şi 1787) care se extind asupra 

întregii populaţii , şi în care se iau în considerare 
atât nobilii, cât şi pătura de mijloc, copiii, 
femeile, etc., lasă în afara evidenţei familiile de 
grăniceri în zona regimentelor de grăniceri (deci 
şi pe teritoriul judeţului nostru) . 

Primele date bisericeşti referitoare la 
populaţia din Secuime provin din listele de dijmă 
papală din 1332-1335. (Datele referitoare la j . 
Covasna vezi în revista Korunk 1978/3, 215-218.) 
Pe de altă parte putem să facem unele aprecieri 
bazându-ne pe datele referitoare la "frigerea 
boului" ("okorsi.ites"), un "dar voluntar", obliga
ţie faţă de voievod sau de rege. "Numărul boilor" 
nu ne permite estimarea numărului de locuitori 
de pe un teritoriu anume, însă constituie punct de 
plecare pentru studiul creşterii numărului popu
laţiei. La începutul anilor 1500, cu ocazia căsăto

riei regelui ULASZL6 II., s-au strâns în total 
cca. 10.000 de boi de pe întreg cuprinsul Se
cuimii, iar în 1555 raportorii regelui Ferdinand 
sesizează cca. 12.000 de boi.1 În consecinţă pe 
durata unei jumătăţi de secol "darul" a sporit cu 
20%, ceea ce pledează desigur pentru creşterea 
numărului populaţiei .. 

La mijlocul sec. XVI. secuii au plătit deja 
şi tribut în bani. Despre această problemă se ştie 
numai atât că Gyorgy MARTINUZZI a plătit în 
locul secuilor, drept împrumut, 4000 de Forinţi.2 

Din anul 1567 avem deja izvoare din care 
aflăm mai multe detalii. Se cunoaşte numărul de 
porţi după care se plăteşte tribut. Pe baza acestuia 
putem trage concluzii inclusiv asupra numărului 
populaţiei . 3 Pentru această perioadă se cunosc 
atât relaţiile sociale, cât şi evenimentele istorice, 
sau mediul de viaţă, conflictele şi luptele dintre 
stări, respectiv cauzele acestora. Avem deci posi
bilitatea realizării unei interpretări valabile. 

Estimarea numărului populaţiei din tre
cut constituie o problemă palpitantă . Numărul 

calculat pe baza diferitelor criterii nu reprezintă o 
dată precisă . Abateri apar, însă în cazul unei pre
lucrări şi interpretări corecte a izvoarelor erorile 
nu vor depăşi o toleranţă acceptabilă . 

Referitor la Secuime trebuie să precizăm 

de la bun început că în sec. XVI. condiţiile de trai 
par a fi mult mai favorabile, decât în perioada an-
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terioară. Mărturiile scrise servesc destule argu
mente în acest sens. Situaţia se explică în primul 
rând prin îmbunătăţirea agriculturii, cu recoltele 
sporite. În cazul creşterii animalelor se pune deja 
accent nu numai pe creşterea cailor (a armăsar

ilor) şi a animalelor de lucru, ci câştigă teren şi 
creşterea altor animale domestice. Rentabilitatea 
acestor preocupări creşte puternic. Nu se mai 
produce numai pentru consumul familiilor, ci şi 
pentru piaţă . Dezvoltarea comerţului permite şi 

creşterea numărului de oraşe, localităţile mai 
mari câştigă privilegiul de a ţine târguri săptămâ
nale sau regionale. Se observă o creştere cantita
tivă inclusiv în cazul industriei casnice şi mici, 
ramurile acestora orientându-se tot mai mult şi 
ele spre piaţă.4 

La mijlocul sec. XVI. pe de altă parte se 
agravează conflictele sociale care vor culmina în 
răscoala din 1562. Răscoala din 1595-96 consti
tuie o continuare a acesteia. După înăbuşirea răs

coalelor relaţiile de iobăgie câştigă teren şi în Se
cuime, oamenii de rând ajung în mare parte într-un 
statut similar cu cel al iobagilor din comitate, 
prin urmare se generalizează şi plata impozitelor. 

Privilegiile nu-i mai apără pe secuii de 
rând. Numărul populaţiei scade vertiginos. După 
cum am amintit deja, pentru anul 1567 dispunem 
de date suficiente pentru a-l estima. Ne vom baza 
pe numărul de porţi contribuabile.5 Trebuie 
menţionat însă că în Secuime "porţile" nu reprez
intă totuşi "porţi de iobagi". Ultima formă de 
impozit s-a folosit numai în comitate. · 

În 1567 în Secuime se strâng impozite 
pentru ridicarea cetăţilor de la Gherla şi de la 
Sebeş. Contribuţia se stabileşte funcţie de porţi , 

după fiecare poartă trebuie să se plătească 25 de 
denari. 

Numărul porţilor contribuabile de pe ter
itoriul scaunelor istorice Trei Scaune şi Brăduţ 

(filia scaunului Odorhei) este de 2687. S-au luat 
în considerare 105 de localităţi. Acestea sunt gru
pate după scaune, şi figurează cu numărul de 
porţi, ceea ce oglindeşte în mare măsură şi 

mărimea lor. 

Nr. Numele 

crt. actual oficial 

1. Cernatul de Jos 
2. (Turia de Jos, de Turia) 
3. Breţcu 
4. Belani 
5. Bita 
6. Lutoasa 
7. Dalnic 
8. Estelnic 
9. Cernatul de Sus 

I O. (Turia de Sus, de Turia) 
11 . Alungeni 
12. Hătuica 
13. lcafalău 
14. Mereni 
15. Albiş 
16. Mărtineni 
17. Mărtănuş 
18. Mărcuşa 
19. (de Tg.Secuiesc) 
20. (de Tg. Secuiesc) 
21. (de Tg. Secuiesc) 
22. Poian 
23. Sânzieni 
24. Tg. Secuiesc 
25 . Caşinu Mic 
26. Valea Scurtă 
27. Lemnia 
28. Le\ 
29. Lunga 
30. Moacşa 
31. Ojdula 
32. Cătălina 
33. (Velencze, de Lemnia) 

(Scaunul Kezdi) 

l. Brateş 
2. Ţufalău 
3. Chiuruş 
4. (disp. în. de sec. XVII.) 
5. Ghelinţa 
6. Harale 
7. Hilib 
8. !meni 
9. Covasna 

I O. Telechia 
11. Păpăuţi 
12. Pachia 
13 . Pava 
14. Peteni 
15. Tamaşfalău 
16. Surcea 
17. Zăbala 
18. Zagon 

(Scaunul Orbai) 

I. Dobolii de Jos 
2. Angheluş 

Numele Numărul de 

vechi porţi 

contribuabile 

Alsochernaton 
Also Torija 
Bereczk 
Belaffalwa 
Bytha 
Chjomorthan 6 
Dalnok 4 
Eztelnek r 
Felseo Chernaton 36 
Felseo Torija 22 
Fwtasfalwa 13 
Hatolka 12 
Ikaffalwa 17 
Almas l i 
Albis 13 
Martonffalwa 12 
Martonos 10 
Markosfalwa 21 
Orozffalwa 15 
Salffalwa 14 
Zazffalwa 10 
Polijan 39 
Zenthlelek 54 
Kijzdij Wasarhel 60 
Kyskazon 12 
Kurthapathak 7 
Lemhen 51 
Lezffalwa 24 
Nijwjthod 25 
Maxa 38 
Osdola 40 
Zent Katolna 13 
Venecze 17 
Kyzdij 808 

Bara tos 24 
Czoffalwa 3 
Keoreos 14 
Domokosfalwa I 
Gelencze 61 
Haralij 13 
Hijlijb 14 
Imechffalwa 21 
Kowazna 61 
Thelek 14 
Papolcz 19 
Pake 20 

Pawa 22 
Peteoffalwa 4 
Tamasffalwa l O 
Zeorche 6 
Zabola 45 
Zagon 51 
Orbaij 403 

Aldobolj 
Angijalos 

40 
30 



uş 

· ianii Mari 
3araolt 

· falău 
- 3odoc 
Bodoş 
3elin 
de Zoltan) 
-\n inoasa 

_ & esteghin 
Dobolii de Sus 

- Fotoş 
. Ghidfalău 

Uieni 
- Cainic 

Chilieni 
.:_ Boroşneu Mic 

_;_ Comolău 
: . Chichiş 
_ Căpeni 

:3. Aita Medie 
.: . (de Sântionlunca) 
--. Lisnău 
JS. Malnaş 
_ . Micloşoara 
: . Aita Mare 
~- Boroşneu Mare 
30. Olteni 
31. Reci 
32. Pădureni 
33. Valea Crişului 
34. Măgheruş 
35. (de Fotoş) 
36. Sf. Gheorghe 
37. Sâncrăieni 
38 .. Saciova 
39. Aita Seacă 
40. (de Sf. Gheorghe) 
4 1. (de Sântionlunca) 
42. Coşeni 
43. Ozun 
44. Zălan 
45. Zoltan 

(Scaunul Sepsi) 

I. Brăduţ 
2. Biborţeni 
3. Filia 
4. Băţanii Mici 
5. Herculian 
6. (de Băţanii Mari) 
7. Tălişoara 
8. Doboşeni 
9. Vârghiş 

(Scaunul Brăduţ) 

Arkos 
Baczon 
Baroth 
Bykffalua 
Bod ok 
Bod os 
Biilon 
Etthffalwa 
Eger Pathag 
Ereztewen 
Feldobolj 
Fothos 
Gydoffalwa 
Illijeffalwa 
Kalnok 
Kijllyen 
Kys Borosnijo 
Komollo 
Keokecis 
Keopeocz 
Felaijtha 
Laborffalwa 
Lyznijo 
Malnas 
Mykloswara 
Nagijaijtha 
Nagij Borosnijo 
Oltzeme 
Retthij 
Bessenij 
Keoreospathak 
Monijoros 
Martonos 
Zenthgeorgj 
Zenthkiral 
Zachwa 
Zarazaijtha 
Zemerija 
Zenthijwan 
Zotijor 
Wzon 
Za lan 
Zolthan 
Sepsij 

Bardoczfalwa 
Bijborchffalwa 
Fvle 
Kys Bachon 
Hermanij 
Nagij Bachon 
Olasztelek 
Zaldobos 
Wargijas 

30 
30 
73 
54 
26 
22 

130 
6 

21 
12 
20 
10 
15 
62 
li 
22 
16 
12 
34 
46 
53 
22 
31 
15 
19 
61 
36 

9 
17 
28 
20 
9 
li 
63 
30 
13 
43 
23 
22 
33 
68 
17 
9 

1374 

5 
11 
13 
4 

14 
14 
19 
9 

13 
102 

(Notă: Datele Scaunului Brăduţ au fost 
scoase din tabelul Scaunului Odorhei) 

Alături de impozitele încasate diplo
matarul "Szekely Okleveltăr" prezintă în voi. II. 

şi numărul de porţi al localităţilor pentru fiecare 
scaun în parte. 

"Het ezer penzvl tezen tijzen nijlcz zaz 
forintot esmet ottwen forintot megijnt ott forintot 
s ottwen penzt [7000 de bani, înseamnă 1855 
forinţi şi 50 de bani. N. trad.]. 

Totta Summa Connumeratorum por-
tarum 

Sedis Maros faciunt port. .... . 1146 
.. . idem Sedis Wdvarhel faciunt .... . 2085 
... idem Sedis Chijk ... .. 1199 
... idem Sedis Gijergio .... . 289 
... idem Kazon . . . . . 144 
... idem Sedis Kyzdij .... . 808 
... idem Sedis Orbaij ..... 403 
... idem Sedis Sepsi ..... 1374 

Totta Summa Connumeratorum portarum 
Sex Sedium Siculicilium faci unt port. 7 444 

Ezeknek hwzon eot adoia tezenfl. I.m. es 
VUII es ismet LXI forintot" . 

(1961 forinţi. Gy. B.) 

Pentru construirea cetăţilor de la Gherla 
şi de la Sebeş s-au adunat în consecinţă de pe te
ritoriul judeţului 25 de denari, adică 114 forinţi 
pentru fiecare poartă, în total 671,75 de forinţi, 
ceea ce reprezintă mai mult de 36% din suma 
adunată din întreaga Secuime. Conform litera
turii, pentru fiecare poartă contribuabilă din 
Secuime trebuie să luăm în considerare câte două 
gospodării . 7 Celor 2687 porţi ar corespunde 5374 
gospodării. 

Pe lângă cele 105 de localităţi secuieşti 

contribuabile de pe teritoriul judeţului6 trebuie să 
mai menţionăm şi cele 10 localităţi care din 
punct de vedere administrativ nu au aparţinut de 
administraţia· scaunelor, ci făceau parte din corni -
tatul Alba: (Kanta, actual de Tg. Secuiesc), 
Racoşul de Sus, Mărcuş, Hăghig, Valea Seacă, 
(Karatna, Als6volâl, Felsovolăl, actual de Turia), 
Araci, Ariuşd. Pentru a calcula numărul popu
laţiei acestora va trebui să utilizăm altă metodă. 
Numărul gospodăriilor acestora se poate estima 
pe baza proporţiilor dintr-o altă . perioadă . În 
cazul nostru baza de comparaţie cea mai accep-



tabilă este numărul gospodăriilor contribuabile 
din 1720-1721.8 

Comparând media gospodăriilor pe 
1720-1721 cu media perioadei cercetate, rezultă 
un raport de 1 :0,56. Utilizând acest coeficient, 
numărul gospodăriilor celor 10 localităţi lipsă se 
ridică la 370-380. Avem deci: 

105 localităţi, nr. de gospodării calculat pe baza 
nr. de porţi contribuabile 5374 
10 localităţi , nr. estimat al gospodăriifor pe baza 
comparaţiei cu altă perioadă 370-380 
Total 5744-5754 

Literatura atribuie diferite valori pentru 
numărul de persoane dintr-o gospodărie în sec. 
XVI„ numărul variază între 4, 5 şi 7, chiar 12. 
Analizând izvoarele şi datele acestora, calculând 
media, vom obţine în zona noastră rezultatul de 4 
(3,95) membri pentru o gospodărie pentru 
perioada 1550-1600.9 Faţă de această valoare în 
cazul celor 10 localităţi am utilizat o valoare mai 
mare, de 6 membri pe gospodărie. Am considerat 
că în aceste localităţi nu trebuie să excludem 
gospodării din evidenţe (ca în cazul gospodări
ilor scutite de impozite în Secuime, ale nobililor, 
preoţilor, dregătorilor, sau ale săracilor care au 
avut "valori" sub baremul de 3 forinţi . 10 

În cazul celor I 05 localităţi trebuie să 
luăm în considerare şi numărnl acestora din urmă, 
ceea ce influenţează în mare măsură numărnl 
final calculat. Am deosebit două categorii: 

a) primari, nobili , preoţi, etc. scutiţi 
b) săraci şi scutiţi 
Am fi putut deosebi încă o categorie, a 

celor scutiţi pe motivul că au fost afectaţi în 
anul precedent de calamităţi: inundaţie , grin
dină, incendiu, epidemie (ciumă), etc. Numărul 
lor însă ne se cunoaşte nici pe localităţi , nici pe 
scaune, de aceea am şi făcut abstracţie de 
această a treia categorie. Suntem oricum de 
părerea că numărul lor nu afectează în mod 
nefavorabil calculul populaţiei pe această 

perioadă. 

Numărul populaţiei din scaune s-ar ridica 
la 21496 (2687 porţi , adică 5374 gospodării, 
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înmulţit cu 4) la care trebuie adăugat numă 

2250 (370-380 înmulţit cu 6 pentru cele JO 1 
lităţi) . 

Unul din izvoarele cele mai de încrede! 
care permite să aruncăm o privire asupra 
porţiei categoriilor sociale din Secuime, prav· 
din 1614.11 (Tabela 1.) 

În perioada în discuţie în zona cercela:l 
s-au găsit cca. 130-150 gospodării de primari 
nobili , după care nu s-au plătit impozite, şi 
50-60 familii de prirnipili (16f6) care au a 
fiecare câte 2-3 iobagi, respectiv 55-60 familii de 
preoţi , dregători, etc. care de asemenea nu au fi
gurat pe evidenţele contribuabililor. 

Pentru gospodăriile nobiliare am folosit 
un număr de membri de 11-12 pentru că a tre
buit să luăm în considerare şi servitorii, perso
nalul, etc. Am obţinut astfel în total 2100-2200 
pentru numărul nobililor şi al servitorilor, etc. 
Pentru grupul preoţilor şi dregătorilor au rezul
tat de asemenea în jur de 2200-2300 de per
soane. 

În cazul categoriei săracilor scutiţi am 
luat în considerare câte 4-5 gospodării în medie 
pentru fiecare localitate în parte. Luând 5 mem
bri ptr. o gospodărie, în această categorie intră 
cca. 2500 de persoane. 

Prin însumarea celor calculate populaţia 
teritoriului actual al judeţului Covasna se poate 
estima pentru anul 1567 astfel: 

- Populaţia calculată pe baza porţilor 
contribuabile 
- Populaţia celor 10 localităţi din 
comitatul Alba 
- Primari, nobili, primipili mai 
înstăriţi , preoţi, etc. 
- Săraci scutiţi de impozite 
Total: 

21500 

2250 

2150 
2500 

28400 

Media populaţiei pe localităţi ar fi fost de 
247 locuitori. Densitatea populaţiei (pe km2) de 
7,7 locuitori, aproape 8. 

Pe baza mediei calculate, numărul popu
laţiei Secuimii s-ar putea estima la cca. 82 000-
83 OOO de locuitori. 



Vom încerca să extindem rezul tatele 
bazate pe eviden\a din 1567 pentru întreaga 
Secuime: 12 (Tabela 2.) 

Din populaţia Secuimii teritoriului 
judeţului nostm îi revin 34,5%, din localităţi 

numai 27%. Satele noastre aveau în consecinţă 
populaţia numeroasă, 247 de locuitori faţă de 
194, media calculată pe întreaga Secuime. Cele 
mai populate erau însă satele din zona Ciuc
Giurgeu-Caşin (318 locuitori/localitate). 

Desigur, cercetări noi ar putea pune în 
evidenţă şi date suplimentare care ar afecta şi 

numărul calculat (estimat) al populaţiei . 
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Kovaszna megye nepessege 
a 16. szazad kozepen 

(Kivonat) 

A 16. szazad a Szekelyfoldon az eletko
ri.ilmenyek jelentos javulâsât hozza, ez elsosor
ban a mezogazdasâg eltart6kepessegenek nove-

kedesevel magyarazhat6, es komoly nepesscgnb
vekedeshez vezet. Mâsrcszt, a szazad hatvanas 

eveivel kielezodnek a târsadalmi ellentetek, es az 

1562-tol 1595-96-ig fellangol6 szekely felkele

sek Jeverese utân a Szekelyfoldbn is âltalânossa 
vâlnak a jobbâgyviszonyok. A kbzbssegi szabad
sagok elvesztese nyoman rohamosan csokkeni 
kezd a lakossâg szambeli ereje. A szâzad kăze
pen elert demografiai cs(1cs idejen a Szekelyfbl
don mintegy 82-83.000 fo lakossaggal es 8 
f6/k:m2 nepsurt'.iseggel szamolhatunk. A lakossâg 
egyharmada esilc a mai Kovaszna megye teriile
tere, falvai nepesek. A legnagyobb telepi.ilesek 

Csik-Gyergy6-Kaszon szekben talâlhat6ak. A 

forditâs a Magyar Statisztilcai Szemleben (Buda
pest, 1995/10, 838-845) megjelent magyar nyel

vu dolgozat alapjân tortent. 

The Population of the County 
Covasna at the Middle of the 
16th Century 
(Abstract) 

The 161h century brought about a substantial 
improvement in the living-conditions of Szekelyfăld, 

which is due mainly to the improvement of agricul

ture, the growth of its capacity to supply the needs of 
the people, and thus led to a growth of the popula
tion. On the other hand, in the sixties of the century 
the divergence between the social levels become evi
dent, and. after the Szekely revolts between 1562 and 
1595-1596, with the decline of the Szekely commu
nity, serf relations become general, too. After the loss 
of the social liberties the number of the population 
started to decrease more and more. At the time of the 
demographical peak at the middle of the century we 
can count about 82,000-83,000 people on the 
Szekelyfăld with 8 people/km2. One third of the pop

ulation can be be considered to be that of the inhabi
tants of what is Covasna county today. The largest 

settlements were to be found in the Csik-Gyergy6-
Kâszon district. The translation was done on basis of 
the Magyar Statisztikai Szemle (Budapest, 1995/10, 
838-845) [Hungarian Statistica! Journal]. 
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Repartiţia stărilor 

secuieşti în 1614 

Scaunele Sepsi, Orbai, Odorhei Mureş Ciuc, Giurgeu, Total nr. 

Kezdi, Brăduţ (fără Brăduţ) Caşin famil ii 

Nobili 282 46 46 18 392 
Primipili* 1435 987 640 1069 4131 

Pixidari** 1279 619 431 548 2877 

Secui liberi 1406 812 521 1039 3778 

Iobagi 1788 1678 1138 464 5068 

Al te categorii 974 575 984 1417 3950 

(orăşeni , etc.) 

Total: 7164 4717 3760 4555 20196 
*călăre\i 

** puşcaşi (pedestraşi) 

Tabel -

Numărul populaţiei estimate 

pentru întreaga secuime (anul 1567) 

Scaunele Porţi Nr. populaţiei Nr. localităţilor Nr. de locuitori Densitatea 

contribuabile (calculat/es timat) (media pe localil. ) (locuit./km2) 

Sepsi 1375 14530 49 297 

Kezdi 808 8540 38 225 

Orb ai 403 4250 18 236 

(Filia) Brăduţ 102 1080 10 108 

Total (j. Covasna) 2688 28400 115 247 7,7 

Mureş şi Odorhei 3129 37000 257 144 10,3 

Ciuc, Giurgeu, 1627 17100 54 318 5,5 

Caşin 

Total Secuimea 7444 82500 426 194 7,9 
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DENES Istvâ11 

Olaszteleki temeto a 
fejedelemseg korab61 

(Kivonat) 
Az erdovideki Olaszteleken, a 249-es 
hazszamu telken hazepftes-pinceasas 
kozben tobb keletelt, kopors6s sfrra buk
kantak. Az egyik sirban, a csontvazon ta
lalt BETHLEN Gabor korabeli (1625) 
denar keltezi a temetot. A hajdani faluve
gen levo temet6r61 sem az okiratok, sem 
a nephagyomany nem 6rzott meg adato
kat. A szerzo a felfedezes kori.ilmenyeit, 
a sfrok leirasat es nehany falutorteneti 
adatot ismertet. 

Olasztelek (Bard6c kozseg, Kovaszna 
megye) als6 feleben 1996 majusaban a Miske
patak es az orszaglit alta! bezart haromszogben, 
a 249-es Mzszamli telken, a tulajdonos DEME
TER Janos , a regi pajta-csur lebontasa utan, an
nak helyere lak6hazat kezdett epfteni. A pince
gădor ( 4,80 x 5,80 m) kiasasa kozben tăbb sfrt 
1alaltak. 

Tudomast szerezve a sfrokr61, a helyszf
nen elvegeztem a pincegodor felmereset, rogzf
tettem a godor falaban lathat6, atmetszett sirok 
helyzetet es allapotât. 

A godor deli sarka 15 meterre van a 
Miske-patakt61, az eszakkeleti oldala pedig 7 
meterre az orszaglitt61. A godor melysege 1,25 
m. Nagyobb resze sarga agyagba, keleti sarka 
agyagos kavicsba as6dott. A godorben 8 sirt azo
nositottarn. Egy sir a keleti sarokt6! az orszaglit 
iranyaba asott sancban van. 

A sirok rovid leirasa: 

l. szâmil sir. Az eszaknyugati falban, 
szinte kozepen lâthat6, ferden van elmetszve. 
Melysege a felszintoJ 1,05 m, lathat6 hossza 1,42 
m. Keletelt, kopors6s temetkezes. 

2. szâmil sir. A godor eszaki sarka fele 
helyezkedik el. Teljesen kiâstâk, helyet nem le
het pontosan megallapftani. Kopors6s temetke
zes volt. Csontokat es nagyfejli, vas kopors6sze
geket tettek felre bel6le. 

3. szamli sir- Helye bizony!alan, a gădăr 

kăzepe fele lehetett. Teljesen kiâstâk. A csontvâ
zon penzermet talâltak. A zăld patinaju, er6sen 
korrodâl6dott, kismeretu ermet szettărtek es el
dobtâk. A sirb61 csontokat es vas kopors6szege
ket oriztek meg. 

4. szâmli sir. A gădor delnyugati falâban 
volt 0,80 m melysegben. Derekban elmetszettek. 
Az 1 m szeles, keletelt sirban kopors6ba temetve 
egy gyermek csontvâza feki.idt. A făld benyomta 
a 0,40 m szeles kopors6 fedelet, osszenyomva a 
vâzat es a koponyat. A kismeretu koponyaban 
tejfogak voltak. Az egyik borda zold szinezodest 
mutat. Az as6k szerint a mellkas tajekân egy 
penzerme volt. A zăld patinaju, kis ermet eldob
va talaltam a gădăr mellett. Az erem egy·resze le 
volt torve. Megtisztitâs utan meghatârozhat6va 
vâlt. BETHLEN Gâbor denarja 1625-bol 1. A sir 
csontanyagât ăsszegyujtottem. 

5. szamu sir. A godor deli sarka fele fe
ki.idt 0,60 m melyen. Kiâsasa elott ezt a sirt sike
riilt feltârni. A kopors6 irânya delnyugat-eszak
kelet. A fenyofa kopors6 1,82 m hosszli, szeles
sege a fejnel 0,55 m, a lâbnâl 0,49 m. A mellkas 
tâjekan a kopors6 egy kisse kiszelesedik. Kopor
s6szegeket nem talâltam. A test fejjel delnyugat 
fele helyezkedik el. A hanyatt, kinylijt6ztatva 
fektetett ferfi (?) csontvâza kăzepes megtartâs·:\, 
hossza 1,65 m, a koponyât a făld nyomâsa ossze
torte. Als6 karjai konyoktol be voltak hajlitva, es 
kezei hastăjekân egymasra voltak teve. Semmi 
melleklet nem volt a sirban. A csontvazat lefeny
kepeztem. A sir az âsâs miatt megsemmisi.ilt. 

6. szamli sir. A godor eszakkeleti falaban 
lathat6 0,70 m melyben, keresztben elmetszve. A 
kavicsba âsott sirban 0,60 m szeles kopors6s te
metkezes volt. 
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7. szâmti sfr. A deJ keleti fa lban hosszâ
ban târn! fe l. A kopors6 szeJet lemetszeltek. A sir 
melysege 0,80 m. 

8. szamti sir. A 7. szamti sfr fejenel, an
nak iranyara kisse ferden helyezkedik el. A ko
ponya leas6dott, a sir iranyat a gerincoszlop ira
nyab61 lehetett megallapitani. A sir melysege 
0,80m. 

9. szamu sir. A keleti sarokt61 az orszâg
ut fele asott sâncban csontokat talaltak. Val6szi
nffieg itt is egy sir volt. 

A kis tertileten levo, egymas mellett el
helyezett, jobbara keletelt sirok egy ezideig is
meretlen temeto letet bizonyitjak a 17. szazadb61. 
Errol a temetorol senki nem tudott semmit, a 
nephagyomâny sem orzătt meg semmit r61a. 

A szazadelon a falu bar6t feloli vege meg 
itt volt a Miske-patak (idoszakos vizfolyas) hid
janal. A telektulajdonos elmondasa alapjân a la
k6haz măgătti kertben regi kofalazas alapjaira 
bukkant asas kăzben. 

Olaszteleket koran, 1322-ben es 1334-
ben a papai tizedjegyzekben Olazteluk neven 
emlitik2. 

A falu kăzepen emelkedik az alacsony 
kofallal kăriilvett, keletelt, reformatus templom. 
Nyugati homlokzata e!Ott az 1795-ben epi.ilt ki.i
lănall6, a keritesfalba foglalt torony all. Kisebbik 
harangja 1489-ben ăntetett. A jelenlegi 1857-
1858-ban ujjaepitett templom helyen, val6szinu
leg a 13-14. szazadok fordul6jan epitett regi 
templom volt. Kofaragvanyaib61 tăbbet az uj 
templomba epftettek be. A deli bejâr6ja mellett 
all az egy darab andezitbOl faragott 0,95 m ma
gas keresztelo medence3 . 

A templomhoz kăzel (kb. 80 m), keletre 
van a falu jelenkori temetoje. 

Feltetelezhet6, hogy a megtalalt temetke
zohelyen valamilyen kăzepkori veszedelem al
dozatait temettek el vagy egy regi, csalâdi temet
kezohely volt. A sirok rendezettsege, elhelyezke
desi.ik, a kopors6s es mellekletes temetkezes 
azonban ellentmond e ket feltetelezesnek, fgy 
megallapfthat6, hogy ezen a helyen egy teljesen 
feledesbe meri.ilt kozepkori temeto volt. 
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A beepitettseg ncm engcdi a tovab 
tatast, fgy csak a jovOben vegzendo epitk 
vagy mas fOldmunkak szolgâltathatnak tăb 
tot a temeto megismeresehez. 
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Cimitirul de la Tălişoara 
(j. Covasna) din timpul 
principatului 
(Rezumat) 

Satul Tălişoara (comuna Brăduţ, jude 
Covasna) este unul dintre localităţile care s 
amintite în registrele papale din anul 1332 
1334 sub numele de Olazteluk. Biserica refor
mată situată în centrul satului, înconjurată cu zic: 
de incintă a fost construită probabil la sfârşi 

sec. XIII. sau începutul sec. XIV. Clopotul mi 
din turnul construit separat de biserică a fost tur
nat în anul 1489. Biserica a căpătat forma actual · 
după reconstruirea din 1857-1858. La cca 80m 
spre est se afl ă cimitirul actual al satului. 

În primăvara anului 1996 pe imobil 
situat la numărul 246, având ca proprietar pe J. 
DEMETER şi care se află între drumul judeţean 
şi pârâul Miske, proprietarul intenţiona să con
struiască o casă nouă în locul unei şure demolate. 
Cu ocazia săpării pivniţei au fost descoperite 9 
morminte orientate aproximativ est-vest, cu 
coşciug de lemn. Pe baza unei monede (denar) a 
lui Gabriel BETHLEN, din 1625 mormintele au 
fost datate în perioada principatului. Despre acest 
cimitir nu există nici un document, şi nici tradiţia 



yopulară nu a păstrat nimic despre existenţa 

necropolei în acest loc. 

The Cemetery at Olasztelek 
(Tălişoara, Covasna County) 
from the Period of the 
Principality 
(Abstract) 

Tălişoara village (Covasna county) is 
one of the localities which are mentioned (for the 
firs t time) in the Papal registrum in 1332 and 
1334 under the name of Olazteluk. 

The reformed church which is situated in 
the middle of the village and is surrounded by a 
wall was probably built at the end of the 13lh 

century or at the begining of the 14th _ The small 
be li , from the tower, which was built separately 
from the church, was cast in 1489. The church 
got the actual aspect after the reconstruction 
between 1857-1858. The cemetery of the village 
is sin1ated at a distance of 80 m to Eastern part 
from the church. 

In the spring of 1996 on the building site 
no 249 owned by Janos DEMETER and situated 
betwen the road and Miske Brook the owner 
started to build a new house on the place of an 
ald barn. When the cellar place was dug, they 

discovered 9 graves, with wood coffins , lying in 
an E-W direction. 

According to a Gabriel BETHLEN coin 
from 1625 the graves were dated in the Middle 
Age. 

There are neither documents about this 
cemetery nor the present-day population knows 
anything about it. 
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