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Harta teritoriului judeţelor Bacău, Covasna, Harghita şi Mureş, cu nominalizarea principalelor zone etnografice din Secuime şi di n
zona li mitrofă I Bak6, Hargita, Kovaszna es Maros mcgyc lcrtilcte, a Szt'kclyf61d es a szomszedos tertiletek nep- es tăjraj z i
videkeinek bcjeltilescvel.
Prescurtările utilizate pentru oraşele din cele patru jude\e I A varosok nevenek rtividftese: B-Baraolt/Bar6t, BB - Bălan/Bal anbanya,
BC-BacăutBak6, BS-Borscc/Borszek, BU- Buhuşi , C-Comăneşti, CS-Miercurea-Ciuc/Csfkszereda, 0-Târnăveni/Dicsllszentmarton ,
G-Gheorgheni/Gyergy6szentmikl6s, O-Oneşti (Gheorghe Gheorghiu Dej), H-Topli\a/Maroshcvfz, IB-Îmorsura Buzăului/B odzafordu l6,
K-Covasna/Kovaszna, KV-Tg. Sccuiesc/Kezdivasarhcly, L-Luduş/Maros lud as, M-Moineşti , MV-Tg . Mureş/Maro svâsărhely ,
R-Reghin/Sz:l.•m!gen (Rccn), S-Sovata/Szovata, SG-Sf. Gheorghe/Sepsiszenlgytirgy, SK-Cristuru Sccuiesc/Szekel ykeresztur,
SM-S l ănic-Moldova, SV-Sighişoara/Segesvar (Schă.'iSburg), T-Tu~nad-Băi/fusnMfiirdll, TO-Tg. Ocna, U-Ododieiu SecuiesdSzt\kclyudvarhely,
V-Vlăhi\ll/Szcntegyhăz.a.
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Ivan BALASSA

Despre cimitirele din Bazinul
Baraolt (Erdovidek)
(Despre lucrare)
Autorul a cercetat cimitirele Bazinului Baraolt în anii 1942 şi 1943, fiind pe atunci
muzeolog al Muzeului Naţional Secuiesc.
Atenţia sa nu a încetat să ne onoreze nici o
clipă dealungul jumătăţii de secol trecut de
atunci. Munca de teren din aceste campanii vechi a rezultat 4-500 de fotografii,
schiţe şi măsurători. Materialul grafic a
fost întocmit, pe baza ciornelor, de Zoltan
BALOGH, elev în gimnaziu pe atunci. în
timpul războiului o parte a materialului colectat s-a distrus, şi multe date nu ·se mai pot
reconstitui. în timpul unei călătorii din
anul 1972, autorul constată degradarea cimitirelor în Bătanii Mari, Bodoş, Biborţeni, Tălişoara, Bătanii Mici - Vârghiş face
excepţie. Lucrarea reprezintă traducerea
părţii generale a volumului tin8lizat până
la urmă în anul 1988: ,,A srekelyfoldi
Erd6videk temet6i" (Cimitirele Bazinului
Baraolt, în Sec,uime), Debrecen, 1992.

Introducere 1

în anii 1942-43 am reuşit să fac cercetări
în 21 cimitire ale Bazinului Baraolt. Observaţiile
mele sunt valabile pentru această perioadă. în
funcţie de posibilităţi am luat în considerare şi
lucrările mai vechi. Cele ulterioare sunt întâmplă
IOMS şi nu se referă asupra întregii zone, de aceea
nici nu le-am folosit, am făcut cel mu)t o referire.
în perioada cercetată zona a avut o populaţie secuiească (maghiară). Români, puţin la

număr, nu trăiau decât în câteva sate. Bazinul
Baraolt era o zonă destul de omogenă inclusiv
din punct de vedere confesional. Majoritatea covârşitoare a populaţiei era de religie reformată.
Unitarienii erau majoritari în trei sate (Aita Mare,
Belin, Vârghiş), romano-catolicii erau de întâlnit
mai mult în diasporă, şi erau majoritari numai în
două comune (Baraolt, Micloşoara). 2 Bazinul
Baraolt este despărţit de Ţara Bârsei de râul Olt.
Se pot evidenţia foarte puţine legături cu aceasta
din urmă. 3 Familii de saşi au trăit abia câteva în
zonă, cele de confesiune evanghelică (lutherană)
făceau de asemenea excepţie.
Jumătate parte a bazinului (scaunul filial
Micloşoara) a aparţinut de Trei Scaune, însă în
afara relaţiilor administrative populaţia a avut
contacte reduse în această direcţie. Singurul
drum care le lega, prin Pasul Hatod, nu era de
ajuns pentru a avantaja considerabil aceste legă
turi. Partea de nord a bazinului (scaunul filial
Brăduţ) a aparţinut de scaunul Odorhei, dar şi
acestea s-au legat cu lin singur drum care trecea
prin păduri imense spre satele de pe valea
Homorodului. Amândouă reşedinţe de scaun,
Sfântu Gheorghe şi Odorheiu Secuiesc, sunt la o
distanţă de 48 km de Baraolt. Zona formează o
unitate destul de închisă, fapt de care şi-a dat
seama în primul rând biserica reformată, atunci
când a început să organizeze teritoriul bazinului
într-o singură unitate bine definită: în dioceza de
Erd6videk ('ţinutul pădurii') .
Partea centrală, deluroasă a bazinului
este înconjurată de păduri, şi oferă o privelişte cu
ogoare şi păşuni, precum şi pârâuri de care te
îndrăgeşti. David BAROTI SZABO scrie despre
Bazinul Baraolt, când de mult nu mai trăieşte
aici, că „era ca o grădină minunată în toate,
fâneaţa-i dădea iarbă aleasă, hotaru-i producea
grâu curat, râurile-i se întreceau cu orice culoare,
fie ea argint de orice seamă de curat. ..''4

Aspectul exterior al cimitirelor
Pe tot cuprinsul teritoriului locuit de pocu limbă maghiară, de la judeţul Vas şi
la maghiarii din Moldova, de la satele din

pulaţie
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jurul oraşului Nitra şi până în Sremska, porţiunea
de pământ care serveşte pentru înhumarea
morţilor, se numeşte temeto ('înhumătoare ' , participiul prezent de la verbul temetni = 'a înhuma'). Această formă rezultă prin asociere de
semnificaţie din formele temet61tely ('loc de
înhumare'), temetofOld ('pământul folosit pentru
înhumare'), temet61cert ('grădină folosită pentru
înhumare'). Este vorba de o structură de atribut
unde atributul preia şi semnificaţia cuvântului
însoţit. Forma actuală a început să se dezvolte pe
la mijlocul secolului XVII., Istvan GELEJI
KATONA se adresează deja în 1638 principelui
Gyorgy RAK6CZI, referitor la cimitirul de la
Alba Iulia, utilizând forma prescurtată: „Cimitirul nostru [a mi temetonk] se foloseşte ca
bătătură . " Această formă scurtă apare rar, dar în
1742 la Aita Seacă se folosea deja şi în scris. Fără
doar şi poate, forma trebuia să fi ajuns generală
în limba vorbită. La rândul ei, forma lungă a
rămas mult timp în folosinţă, în formă scrisă, în
limba oficială. În 1796, la Aita Medie, mortul era
însoţit în cimitir (temeto kert), dar acelaşi izvor
utilizează şi forma scurtă temeto. La Bodoş, în
acelaşi an, numele cimitirului este temeto helj
('loc de înhumare'). În 1840 va fi pomenit:
temetkezo helj ('locul unde se înhumează',
formă reflexivă). La Herculian, precum şi la
Doboşeni, Brăduţ, Filia, Căpeni în 1796 se scrie
temeto hely ('loc de înhumare'). Ultima formă
trebuia să fi fost generală în Bazinul Baraolt, deşi
la începutul secolului nostru Elek BENEDEK
utilizează consecvent termenul de temet61cert
('grădină folosită pentru înhumare'), într-o limbă
arhaizantă. Nu am întâlnit pe de altă parte termenul cinterim (din lat. cemeterium), nici în
izvoare şi nici în Jimba vorbită, cu toate că se
poate întâlni atât în Scaunul Odorhei cât şi în
Trei Scaune, chiar dacă numai răzleţ .
Cu câteva excepţii, cimitirele din
Bazinul Baraolt se situează la marginea satului,
pe dealuri cu pantă lină, mai rar abruptă. 5 În evul
mediu s-au situat în jurul bisericilor, ca şi în tot
cuprinsul Bazinului Carpatic. Autorităţile laice au
impus strămutarea lor în ultimele decenii ale sec.
XVID. Conform Decretului nr 7722. din 1708,

„„.cimitirul trebuie să fie în afara satului şi în sta«
bine îngrijită." 6 Distanţa de la sat era stabilită î=
general în 600 stânjeni vienezi. În majoritatea
telor din Bazinul Baraolt ordinul s-a executat, totuşi în unele locuri, excepţional, cimitirul a ră mas
în jurul bisericii cu trecut bogat. Astfel s-a întâmplat de exemplu la Băţanii Mari, unde biserica de
origine medievală se ridica pe dealul de la marginea satului - edificiul era astfel mai accesibil
dinspre Băţanii Mici şi Herculian, localităţi ai
căror locuitori aparţineau iniţial de aceeaşi biserică. Biserica se situează şi în ziua de azi pe margine de sat, în consecinţă cimitirul din jur putea
rămâne pe loc. S-a folosit în continuare, pe o
perioadă lungă, şi cimitirul din jurul bisericii fortificate unitariene de la Aita Mare. Spre deosebire, la Belin cimitirul s-a mutat în afara zidurilor
fortificate. La Aita Medie, în prima treime a sec.
xvm„ cimitirul era încă în jurul bisericii. În
jurul anului 1770, J6zsef BENKO scrie: „La fel
ca şi în alte părţi, pe timpul strămoşilor s-au întâlnit şi la Aita Medie mormanele mari de oase şi de
leşuri omeneşti pe lângă biserică; acestea s-au
scos din mormânt, şi după voie, s-au aruncat
unele peste altele; Aita Mare a fost ultimul sat
unde aceste rămăşiţe s-au reîngropat într-o
groapă mare făcută în acest scop, în urma unor
vizitaţii şi ordine lăsate, acum 50 de ani" 7 . Se
pare că reglementările puterii centrale au fost
totuşi ascultate şi aici în 1770, măcar în parte,
pentru că „îngroparea morţilor în biserică şi aruncarea afară a leşilor a fost interzisă " 8 , ca' şi în
celelalte părţi ale ţării.9
Majoritatea cimitirelor sunt împrejmuite
cu şanţ şi cu val de pământ pe care s-a plantat
măceş , ori cătină de garduri, pentru a împiedica
intrarea animalelor. Gardul de scândură se întâlneşte rar. Am descoperit urmele unui astfel de
gard la Filia, unde poarta cu două aripi din sec.
XIX„ mai ornamentată, a ajuns deja într-o stare
foarte deteriorată, îi lipsea în mare parte scândura
de acoperiş (drânica = 'şindrilă lungă') . La Belin cimitirul era împrejmuit cu gard puternic de
piatră, am observat urmele unor garduri similare
şi în alte părţi. Trebuie să tragem totuşi concluzia, că în Bazinul Baraolt populaţia nu s-a pre-

ocupat de îngrijirea cimitirelor, fapt înregistrat în
repetate rânduri la sfârşitul sec. XVIII. şi în sec.
XIX.
După intrarea în cimitir am văzut foarte
rar morminte înşirate, mormintele şi însemnele
funerare au fost dispuse în grupuri mai mari sau
mai mici, în funcţie de mărimea familiei mari. O
astfel de familie, sau gintă se înmormânta pe vremea aceea de regulă în grup, odihnindu-se împreună, aşa cum au trăit şi muncit împreună. Acest
lucru s-a arătat prima dată de Gyula LASZL6,
referitor la cimitirele din perioada descălecatului
maghiar. LASZL6 dă şi exemple etnografice:
„conform credinţei referitoare la «lumea cealaltă» ,
familia va păstra acolo aceeaşi structură, ca şi pe
lumea aceasta, pământească . Tocmai de aceea s-a
acordat o mare atenţie , pentru ca fiecare să fie
înmormântat la locul cuvenit - un loc similar
celui din timpul vieţii. Această ordine s-a păstrat
şi atunci, când nevoia (sălaşul comun din timpul
iernii), sau legea au constrâns mai multe familii
să se stabilească în acelaşi loc." 10 Acelaşi lucru
se observă, la prima vedere, în multe cimitire din
Bazinul Baraolt. La Bodoş 10-12 stâlpi de mormânt (gombfa) laolaltă arată că acolo se odihnesc membrii familiei J6ZSA, sau FABIAN. La
Băţanii Mici familia BENEDEK reprezintă
jumătate din populaţie şi se înmormântează în
acelaşi loc. În 1814 se scrie despre J6zsef
BENK6 că „„ .a fost înmormântat sub teiul unde
se odihnesc alături părinţii şi neamurile" adică
degeaba a devenit preot, locul lui a fost alături de
neamul său .
Din păcate, timpul şi cunoştinţele mele
de atunci nu mi-au permis să cercetez problema
mai în amănunt, dar cred că acest tip de înmormântare se poate întâlni în tot cuprinsul
Secuimii. Aron TAMAS! scrie despre Lupeni
(Scaunul Odorhei): „Iau în braţe florile şi le duc
aşa în cimitir. Mormântul tatălui meu este
departe de intrare, alături de morţii vechi ai neamului. Primii au fost înmormântaţi acolo când s-a
făcut cimitirul. Deasupra mormântului tatălui
meu se ridică o cruce mare de stejar, Iemnu~i de
o culoare brună închisă deja, dar şi tabla de deasupra„. Alături se odihnesc şase fraţi de ai mei.

Apoi bunicul

şi fraţii săi.

Mai departe străbunicul

şi numeroşi strămoşi ." 11 Acest tip de înmor-

mântare a familiei mari se putea întâlni şi în
Bazinul Baraolt, şi ar fi bine dacă l-am putea
cunoaşte şi în detalii.
Mormintele sunt orientate în general EV, iar mortul este aşezat cu faţa spre răsărit.
Această orientare veche se poate observa şi atunci
când cimitirul se dispune în jurul bisericii - bisericile amintite sunt reformate, sau unitariene, de
aceea nu se practică înmormântarea cu faţa spre
sanctuar, obicei catolic.
Mormăntul este săpat totdeauna de vecini
şi de rude, în ziua următoare decesului, astfel ca
acesta să fie gata după masă. Am observat acelaşi
lucru ca şi MALONY AI, cu vreo patru decenii în
urmă : „După ce au săpat groapa, au introdus
patru stâlpi de lemn în cele patru colţuri, partea
superioară a ajuns aproape până la jumătatea
gropii. Pe acestea au fixat patru grinzi în poz iţie
orizontală : câte 2-2 în lung şi în lat, cele patru
grinzi formând o bordură de susţinere pentru
restul grinzilor. Când toate au fost aşezate la
locul lor, pământul nu mai putea cădea în golul
de dedesupt, pregătit pentru coşciug. Această
cavitate podită cu lemn, în formă de criptă, se
numeşte şi azi padmaly ['mormânt cu podeal ă' ] ,
şi în cele mai multe sate bărbaţii mai de seamă ,
femeile mai înstărite sunt îngropate şi astăzi în
padmaly''. 1 ~ Într-o astfel de groapă însă se putea
aşeza un singur coşciug, fapt pentru care în
amândouă laturile gropii s-a săpat câte o cavitate
similară
(numită
de asemenea padmaly,
'firidă '), pentru alte coşciuguri. Se cunosc şi situaţii , mai cu seamă în cazul unor copii, când
noul coşciug s-a aşezat peste podeală .
În cimitirele din Bazinul Baraolt se găsesc
în general mulţi copaci, mai ales partea veche a
cimitirelor arată a pădure. Alături de tei se întâlnesc în număr mare şi diferiţi copaci de pădure ,
dar mai ales pomi fructiferi . Cimitirul din Băţanii
Mari arăta la începutul secolului nostru ca o
livadă . Plantarea câte unui copac, sau pom la
capul mormântului, era un obicei comun şi în
Bazinul Baraolt. Astfel şi mormântul lui J6zsef
BENK6 a fost .însemnat cu un copac, ceea ce

arăta că aceşti copaci se socoteau însemne provizorii, înainte de aşezarea însemnului obişnuit:
„ ... Natura s-a dovedit a fi mai pioasă şi a plantat
prin graţia sa pe gratis un tei înalt lângă mormântul marelui spirit persecutat în viaţă şi uitat în
moarte. Acest copac uriaş şi-a aruncat umbra
asupra rămăşiţelor dragi, şi păsările au cântat
cântece triste în singurătatea cimitirului. De când
însă mormântul este cinstit de către amintirea
umană, teiul a dispărut." 13 Pe fotografiile executate de mine se văd deseori copaCi, despre care se
poate presupune că s-au plantat la capul mortului. Acest lucru este cu atât mai posibil, cu cât
obiceiul este un obicei cunoscut până în ziua de
azi în Transilvania. Se cunoaşte că la Buzasbesenyo (Valea Izvoarelor), comitatul Târnava
Mică, cei săraci au plantat copaci vii în loc de
însemn funerar de lemn, sau de piatră. Andras
S'OT6 - cel mai mare scriitor maghiar în viaţă
din Transilvania - scrie odată că la capul mormântului bunicului s-a plantat un salcâm.
Pe mormintele· din cimitirele Bazinului
Baraolt în general creştea iarbă, aceasta se cosea
din când în când. Pe câte un mormânt am găsit şi
flori, dar am întâlnit acest lucru în majoritatea
cazurilor în situaţii, când în amintirea celui decedat s-a înălţat piatră funerară (kogomb), mai precis în cazul pietrelor de tip nouă , în formă de
coloană. Acestea erau în general morminte ale
unor intelectuali (preotul, dascălul, notarul, etc).
Noua modă s-a preluat ulterior şi de alte familii,
mai înstărite. În unele cimitire (Bodoş, Belin,
Filia) mormintele cu flori abia că au apărut.
Mormintele cu coroane au fost şi mai
rare. Am revăzut sute de fotografii de morminte,
şi abia am găsit câteva, pe care s-au pus coroane.
În partea centrală .a ariei de folosinţă a limbii
maghiare, coroana şi buchetul de flori au apărut
în cimitire numai pe la sfârşitul secolului trecut.
Florile artificiale numai în secolul nostru. Se pare
că la începutul anilor 1940 încă nici una din acestea nu a prins rădăcini în Bazinul Baraolt, acest
lucru a avut loc mai târziu. 14
În timpul primelor cercetări m-a surprins
cel mai mult faptul că în Bazinul Baraolt stâlpii
de mormânt se numesc gombfa („lemn [cu] nas-

ture", 'însemn funerar de lemn cu terminaţie de
glob'), cele de piatră kugomb ("'nasture" [de]
piatră') . Dacă am întrebat aşa, au înţeles şi
cuvântul kopja, kopjafa („lance" , 'însemn
funerar de lemn în formă de lance'), dar le-au
folosit numai în conversaţia cu orăşenii, nevrând
să dee impresia unor oameni inculţi . Azi ştiu
deja, că termenul de gombfa este cunoscut nu
numai în Secuime, dar şi în zona Călatelor, ca şi
în unele părţi ale judeţelor Bihor/Bihar şi Abauj ,
iar între Dunăre şi Tisza este aproape general
(gombosfa = „lemn cu nasture"), ba se întâlneşte
chiar şi în jurul oraşului Szentes (SER. Ungară) .
Nu am găsit date referitoare la istoria
acestor stâlpi de mormânt nici în Bazinul Baraolt
înainte de mijlocul sec. XVIII. Conform unei
constatări din 1742, la Aita Seacă [nişte adolescenţi au deteriorat stâlpi de mormânt de două tipuri] 15 : kopja, pe care probabil s-a fixat şi steag,
respectiv gomb (însemnul funerar de lemn plasat
la capul mortului, şi pe care s-a gravat eventual şi
epitaf). Această presupunere este întărită şi de
datele mai noi.
În 1796-97 se intent~ază un „proces de
erezie" împotriva lui Janos J6ZSA, preot reformat de la Aita Medie. Aflăm cu aceasă ocazie că
inculpatul a făcut anumite aprecieri referitoare
tocmai la un epitaf de pe un Gombos Fa/Halott
Fejenel levo Fa ( = 'însemn de lemn de la capul
mortului'). 16
Termenul gomb, gombfa trebuia să fi
fost cunoscut în această perioadă în întreg
Bazinul Baraolt. În matricolele din 1807 din
Băţanii Mici se pomeneşte un gomb al preotului
Samuel BENEDEK, pe care s-a scris o poezie.17
J6zsef BENK6 a decedat cu câţiva ani
mai târziu, în 1814. Am amintit deja stâlpul pus
la mormântul său. Despre acest gombfa ni s-a
păstrat şi un desen, probabil nu al originalului, ci
al unei copii (în 1857 rudele au înnoit stâlpul de
mormânt), desenul este publicat de Balazs
ORBÂN, apoi de Gabor SZINTE. De menţionat
că cele două desene nu corespund în toate detaliile. Conform experienţei mele dobândite în faţa
locului şi în ţară, atunci când s-a pus un stâlp nou
în locul unui mai vechi, acesta din urmă era în

toate cazurile copie fidelă a primului, nu era permis să schimbi ceva.
ORBAN reproduce epitaful de pe mormântul lui BENK6 [... ] 18 şi adaugă o explicaţie
care reflectă gândirea epocii: „mormântul este
totodată model pentru stâlpii de mormânt din
Bazinul Baraolt, executate după gust turcesc şi
care reprezintă cioplituri de o rară frumuseţe . Ca
şi la turci, este cunoscut şi aici obiceiul de a orna
cu pălărie, căciulă însemnele bărbaţiilor, cu
arabescuri şi ornamente vegetale pe cele ale
femeilor". 19 Pentru a ridica un monument de piatră sau de metal lui BENK6, în 1856 s-a făcut nu
numai o colectă, dar s-a organizat şi un „spectacol de amatori'', dar nici aşa nu au reuşit să
strângă suma necesară . Monumentul dorit a fost
executat până la urmă abia în 1914. Pe acest
monument preotul şi omul de ştiinţă este figurat
pe un relief de bronz, între coroane întoarse spre
j os - simbol al doliului.
Privind desenul stâlpului funerar (gombfa), acesta se deosebeşte de celelalte însemne
într-un singur lucru, în afară de mărime . Se termină într-o stea cu opt raze, simbolizând steaua
de la Betlehem. Acest motiv indică probabil ocupaţia mortului - preot (pe desenul lui SZINTE are
forma unei stele cu multe raze dispusă în spaţiu,
asemănător celor de pe turnurile bisericilor reformate). Alte motive posibil de urmărit pe acest
desen, sunt „mustaţa", simbol al bărbaţilor, şi
steau obişnuită de pe stâlpi. Alături se văd şi alţi
stâlpi de mormânt, care pe timpul cercetărilor
mele au fost caracteristici în special pentru cimitirul de la Belin, ocazional şi pentru cel de la Aita
Mare. Nu pot stabili însă funcţia motivelor, atunci
nu le-am acordat atenţia cuvenită, se leagă eventual de apartenenţa la confesiunea unitariană.
Acestea au fost datele privind istoria
însemnelor funerare din Bazinul Baraolt. Datele
sunt puţine la număr, totuşi au o importanţă apreciabilă în comparaţie cu numărul mic al datelor la
nivel naţional. În prima parte a sec. XVIII. se
cunoaşte deja lancea care indică probabil obligaţiile militare. Putea indica şi starea de primipil
(călăreţ) . Trebuie să precizăm că mai târziu nu
apare. Nu o întâlnim nici în izvoarele scrise şi

nici pe desenul mormântului lui BENK6. T<
este amintit de ORB AN în unele sare
Odorhei, până şi în a doua jumătate a sec:olt~
trecut. În timpul cercetărilor mele însă, repet. Bazinul Baraolt nu am dat de urmele lancei
Denumirea de gomb, gombfa,
bosfa, pare termen de uz general şi în
plasat totdeauna la capul mortului, iar la sfâ
sec. XVIII. s-a şi scris . Se foloseau expresii
venţionale : Itt nyugszik ('Aici se odihneşte '
Itt vârja Jezussât ('Aici îşi aşteap tă Mânmimrul') ... Ultima se cunoaşte în special în Transilv
nia, în sec. XVIII. pe o arie mai întinsă . S-a e ·
mai ales în a doua jumăta te a acestui
„procesul de erezie" menţionat, preotul de la Alt:!
Mare şi-a exprimat dezacordul faţă de a
expresie, poate tocmai din cauza no u tă\ii sale.
rămânând un partizan al primei expresii,
vechi.
La sfârşitul sec. XIX. începe să se
trezească interesul faţă de arta populară , şi cimitirele bogate ale Bazinului Baraolt servesc ca
izvor îmbelşugat pentru satisfacerea acesnri
interes. Gabor SZINTE pe care l-am amintit deja.
a făcut o cercetare mai amplă pe la începutul secolului, chiar dacă aceasta s-a extins numai
asupra câtorva comune. Desenele sale, extrem de
valoroase, au imortalizat mulţi stâlpi de mormânt
(gombfa) pe care eu nu mai aveam să le găsesc
patru decenii mai târziu.20 În Bazinul Baraolt a
lucrat numai în trei sate (Biborţeni, Aita Medie
Belin), şi a realizat în total 30 de desene pe care
figurează stâlpi funerari (gombfa) executaţi între
1855-1900. Prezintă astfel cu succes stilul din a
doua jumătate a secolului trecut. A acordat o mare atenţie semnelor pe care le-a şi prezentat
împreună, într-un tabel aparte. Glob (gomb),
stea, harpon, vârf de suliţă, săgeată ; mugure,
boboc, liliac (ultimul este substituit mai târziu de
lalea) - pentru femei, fete, copii; căciulă, bonetă
pentru bărbaţi. SZINTE constată pe baza acestora: „cu aceste semne simbolice de pe însemnul
funerar se putea exprima tot ce trebuia spus
despre cel decedat, trebuia să laşi eventual pu ţin
loc pentru data morţii - pe frontul însemnului, ori
în vreunul din câmpurile simbolurilor". Partea

din pământ a stâlpilor a putrezit după 30 de ani,
atunci însemnul funerar s-a introdus şi mai mult
în pământ, prin care durata lui de trai s-a prelungit cu încă 20 de ani. Într-adevăr, n-a găsit stâlpi
de mormânt (gombfa) mai vechi de 50 de ani în
cele trei cimitire studiate din Bazinul Baraolt.
Dezso MALONYAl, în volumul referitor
la Secuime, în privinţa cimitirelor din bazin se
bazează de asemenea pe culegerea lui SZINTE,
dar introduce şi alte câteva cimitire în discuţie.
"Cei mai mulţi stâlpi funerari (kopjafa) s-au păs
trat la Filia, Căpeni, Aita Mare, Belin. Sunt
ornate cu bun gust, şi se vopsesc în albastru, roşu
cărămiziu , sau în mai multe culori asociate.
Pădurea de stâlpi (kopja), coloraţi, dau cimitirului un specific straniu. Parcă ne-ar face de acolo
semn de adio bogăţia răsăritului şi trecutul
apus". 21
Am citat această consta.tare, pentru că
arată clar romantismul cu care erau privite cimitirele maghiare, şi în speciale cele reformate,
romantism de care nu am reuşit să scăpăm până
în zilele noastre. Să ne gândim numai la exemplul denumirii de kopjafa, care de fapt nu s-a
folosit nicăieri în satele maghiare. Drept că există
alături de gombfa uneori şi kopja, aceasta din
urmă însă indică numai o anumită apartenenţă
socială. Trebuie să mai precizez în legătură cu
vopsirea în culori, că albastrul reprezenta
tinereţea , iar roşul moartea violentă, în tot
Bazinul Carpatic, şi mai ales în partea de est a
acestuia. Aşa se ştia şi în Bazinul Baraolt, acest
lucru este dovedit în afara culegerii mele şi de o
notiţă din prima jumătate a secolului trecut
(1827). „Pornind la drum de' la Racoş în dimineaţa următoare, am văzut în cimitirul de la Căpeni
două însemne funerare (fejfa) vopsite în roşu.
Când am întrebat un localnic, cine o fi fost.? acesta ne a spus că doi bărbaţi de la Sărata care au
fost omorâţi."22
MALONY Al ne prezintă astfel un cimitir din Bazinul Baraolt: „Pe imaginea colorată se
vede un cimitir secuiesc caracteristic: cel de la
Băţanii Mari. Se situează pe un deal, lucru general în Transilvania, şi are mai ales. stâlpi funerari
de lemn (kopjafa), alături de puţine pietre fune-

rare, copaci şi mulţi pomi cu coroana bogată, dintre care se ridică acoperişul roşu al bisericii. " 23
Gyula LASZL6 a desenat între 1926-28,
la îndemnul lui Istvăn GYORFFY, la Doboşeni,
apoi şi la Biborţeni stâlpii- (gombfa) cei mai
caracteristici. Desenele lui se găsesc şi astăzi în
Baza de Date a Muzeului Etnografic (Maghiar)
(R. 4538-4540; R. 6042).
După culegerea mea au trecut mulţi specialişti prin zonă, s-a şi publicat câte ceva, dar
aceste publicaţii fiind ulterioare, nu mă ocup de
ele - sarcina mea este în primul rând să public
culegerea proprie, cu toate că prezintă lipsuri din
loc în loc.
Stâlpi de mormânt (gombfa)
antropomorfe24
Mai mulţi au arătat că însemnele funerare
ridicate la capul mortului (fejfa, gombfa, gombko) simbolizează de fapt mortul. De mii de ani,
oamenii se străduiesc să imortalizeze pe cel pierdut, şi consideră aceste monumente drept
reprezentanţi ai celor decedaţi. Putem înţelege
astfel şi rândurile lui Săndor PET6FI: „Mă
apropii tăcut de-al tău mormânt,/ Nu fac altceva,
sărut însemnul de la cap."
Cuvântul gomb are în graiurile secuieşti ,
dar nu numai acolo, inclusiv o semnificaţie de
'cap'. Jănos KRIZA scrie într-una din poveştile
publicate în „Vadr6zsăk" (p. 396.): „Îi pun să-ţi
taie capul (gombod)." Semnificaţia aceasta se
poate pune în. evidenţă deja în sec. XVI. Din sec.
xvm. avem dovezi şi pentru provenienţa acestei
semnificaţii : „Lăsăm partea superioară a parului
de lângă trandafir puţin mai lungă, şi o cioplim în
formă de glob (gomb), sau ataşăm unul din altă
bucată de lemn; trebuie vopsit, poleit cu aur,
poate fi şi de formă alungită, nu numai sferică.
Dacă cineva ar vrea să aibă unul şi mai reuşit, să
comandă de la olari, în special de la creştinii
noi25 , ei fac globuri (gombok) smălţuite, unul
mai frumos decât celălalt, cu care poţi împodobi
parii" . Am întâlnit porţi cu globuri (gomboskapuk) la Doboşeni şi la Aita Seacă până şi la
începutul anilor 1940. Pe stâlpii porţii s-au cio-

plit globuri. Gomb are într-adevăr o semnificaţie
e „cap omenesc", motivele înrudite se pot pune
în evidenţă nu numai în trecutul îndepărtat (v.
fig. 2).
Ombilicul (kOldok) este primul element
cioplit proeminent al stâlpului de mormânt
(gombfa), în partea inferioară . Lucru interesant,
ombilicul are un rol foarte important pe stelelor
fu nerare orientale din perioada migraţiilor
(kamennaia baba). În limba maghiară cuvântul
„ombilic" indică în general partea centrală,
importantă . Elementul denumit astfel este general
în special la Bodoş , excepţional se întâlneşte şi la
B ăţanii Mari.
Deasupra ombilicului se ciopleşte inima
(sziv) care nu se execută niciodată în proeminenţă. Conturul ei se adânceşte mai mult sau mai
puţin în lemn. Inima este înfăţişată în majoritatea
cazurilor în poziţie inversă, se întâlneşte cel mai
des la Bodoş , în comunele învecinate mai rar.
Este străpunsă de una sau două linii, eventual de
săgeată - aluzie la oprirea inimii, adică la deces.
La întrebarea mea referitoare am primit răspun
sul că inima străpunsă cu săgeată dublă semnifică
sinucidere, sau omor.
Cele două elemente poartă interes tocmai
prin caracterul de inversiune. Ombilicul nu se
ciopleşte conform realităţii , ci dimpotrivă , ca o
formă pozitivă . Vârful inimii este îndreptat la
rândul lui iarăşi în direcţie inversă, în sus.
Reprezentarea aceasta îşi are rădăcinile eventual
în credinţa maghiarilor de a privi lumea cealaltă
drept inversul celei de pe pământ. Gyula
LASZL6 a fost primul care a atras atenţia asupra
acestei posibilităţi, pe baza analizei mormintelor
din perioada descălecatului [maghiar] . La secuii
din secolul nostru parcă ar fi reînviat aceeaşi
credinţă .

Mustaţa

(bajusz) este cioplită în
de deasupra epitafului, şi s-a vopsit în
general în culoare neagră, ceea ce atrage atenţia
mai ales dacă stâlpul de mormânt în rest s-a lăsat
în culoarea sa naturală . Elementul se întâlneşte
mai frecvent la Bodoş şi pe valea Aita, ceea ce ar
fi un indiciu în favoarea unei legături a satului
Bodoş în această direcţie . Mustaţa prezintă deja
streaşina

indiciu şi pentru sex, chiar şi pentru vârstă.
SZINTE a considerat acest element un simplu
ornament şi l-a încadrat între elementele de ornament marginale.26
Omoplatul (lapocka) este un element
unic. L-am întâlnit în formă dublă , rar şi singulară . La Bodoş este general , în satele învecinate
se întâlneşte rar. Indiferent de sexul celui decedat, se ciopleşte în partea superioară a stâlpului
funerar (gombfa), sub elementul ornamental de
pe vârful acestuia. Nu am reuşit să-i stabilesc
semnificaţia şi originea, dar numele se referă
probabil la asemănarea cu oasele omeneşti .
Semnele distinctive, indicatoare de sex,
ale stâlpilor de mormânt (gombfa) au trezit
atenţia cercetătorilor deja în a doua jumătate a
secolului trecut. Nu am reuşit să clarific la ce s-a
referit ORBAN, când a scris despre „arabescurile" amintite deja27 (v. şi la nota 19.). Nu am
găsit aşa ceva nici pe desenul publicat, nici în
cele ce au urmat. SZINTE şi-a dat seama de
asemenea, că majoritatea semnelor indică sex şi
vârstă, menţionează între altele, după cum am
amintit deja, mugurele, bobocul gata să se
deschidă, liliacul. 28 MALONYAI notează urmă
toarele: „Pe stâlpul de mormânt (fejfa) al preoţilor
se ciopleşte un potir (kehely). Laleaua, mugurele, bobocul se pot întâlni pe mormântul fetelor
tinere." 29 În ceea ce mă priveşte, în cazul preoţi
lor am întâlnit nu potirul, ci steaua executată în
spaţiu, pe vârful stâlpului (gombfa).
Să revenim în continuare asupra elementelor ornamentale din culegerea mea de la
începutul anilor 1940. Trebuie să precizez de la
bun început că sistemul de semne este unitar
numai în privinţa elementelor cele mai importante, şi uneori prezintă deosebiri chiar şi în cazul
aceluiaşi cimitir. Lucru firesc, dacă ne gândim că
în acelaşi sat au lucrat în acelaşi timp mai mulţi
meşteri cioplitori, iar satele apropiate cunoşteau
bine şi cimitirele vecine.
Mugurele (riigy), sau bobocul (bimb6)
sunt în general indicii pentru copii de ambele
sexe, până în limitele vârstei şcolare . Se pot întâlni aproape în toate cimitirele. Au formă de glob
(gomb), de dimensiune mai mică, care se

ascuteşte spre parţea superioară. Aceeaşi form~
la Doboşeni poartă numele de inimă (sziju), şi se
întâlneşte de asemenea atât pe stâlpii de mormânt
ai unor fetite cât şi pe ai băieţilor. (6., 31., 43.)
Multe însemne au în vârf lalea (tulipan)
(2., 12., 15., 16., 18., 25., 35., etc.) care indică o
vârstă între limite destul de largi. Laleaua poate
indica şi copil mai mic (băiat sau fată), dar în cele
mai multe cazuri se ciopleşte pentru fecioarele
tinere, sau pentru femei tinere, cam până la vârsta de 25 de ani. începând cu sec. XVIII., laleaua
este unul dintre motivele cele mai folosite ale
artei populare maghiare, şi arată înrudire cu
moti:vul de liliac din evul mediu. Acesta din urmă
are un rol similar de indicator de vârstă, ceea ce
se şi poate demonstra pe pietrele funerare transilvănene din secolele premergătoare (ex. Cluj,
cimitirul Hajongard). în Bazinul Baraolt întâlnim
atât varianta cu trei, cât şi cea cu patru petale.
Am întâlnit şi forma la care floarea are stigmatul
cioplit, sau ataşat în centru. În una-două cazuri
laleaua s-a executat ca şi un element plat, conturat, iar într-un singur caz (la Belin) au executat-o
în formă de buchet.
Cocul (konty) indică femeie mai în
vârstă (13 ., 14., 50., 52., 53.), am întâlnit utilizarea lui conştientă numai în câteva sate (Bodoş,
Doboşeni, Belin). Are diferite denumiri. La Doboşeni şi acest efoment este numit inimă (sziju),
dar are vârful aplecat, semn al tristetei. Este
vorba de fapt de un element cioplit cu formă
semilunară, executat în variante cu grosimi diferite. La Belin am observat aşa ceva şi pe vârful
stâlpilor de mormânt (19.). în câte un sat elementul terminal piramidal cu sau fără glob indică
de asemenea femeie mai în vârstă (6., 8., 9., 23.)
Pentru indicarea bărbaţilor servesc mai
multe elemente, foarte variate: globul (gomb ),
şapca (sapka), pălăria (kalap) (5., 7., 11., 20., 22.,
24., etc.). Se întâlnesc atât forme colţuroase, cât şi
altele rotunjite. Unele au un glob minuscul cioplit
pe vârf (33.). Variantele de pălărie, glob, şapcă se
întâlnesc în toate cimitirele din Bazinul Baraolt,
fiind folosite în mod general, ca şi laleaua.
Culorile indică mai puţin sexul, şi mai
mult vârsta. Stâlpii albi şi azurii sunt relativ rari,

şi indică totdeauna copii mici. Negrul poate indica amândouă sexele, de la vârsta mijlocie până la
bătrâneţe. În unele cimitire (ex. Băţanii Mari,
Belin) serveşte la conservare - aici aproape toţi
stâlpii de mormânt sunt vopsiţi cu catran.
Culoarea roşie a indicat, după cum am amintit în
repetate rânduri, moarte violentă (omor, sinucidere), deja în prima jumătate a secolului trecut
(Căpeni). La Aita Mare am întâlnit un s~ngur caz
similar, aici culoarea roşie a doi stâlpi (gombfa)
identici a indicat de asemenea moarte violentă ,
însă epitaful scris în lungime a trădat că cei
decedaţi au fost de origine de dincolo de Olt
(probabil din satul Apaţa) .
Cred că această trecere în revistă ne
poate convinge că stâlpii de mormânt reprezentau oameni, chiar dacă nu totdeauna în mod conştient, dar oricum cu o destul de mare consecvenţă, mai mult, indicau sexul şi diferite vârste. Dacă
înşirăm elementele: cap/glob (gomb), ombilic,
inimă (în mai multe aspecte), omoplat, mustaţă ,
coc, şapcă, etc., atunci vedem în faţa noastră o
figură umană. Acest lucru dovedeşte că stâlpul
de mormânt este reprezentantul mortului la suprafaţa pământului, şi permite să stabilim mai
multe lucruri la prima vedere (vârsta, sexul, chiar
starea materială) . Această concepţie se poate observa la diferitele popoare, în toată Eurasia şi chiar
mai departe, şi are o strânsă legătură cu concepţia
naturală a omului, referitoare la viaţă şi la moarte. Există sau nu vreo legătură genetică între diferitele concepţii asemănătoare, este o altă întrebare. Cred că nu. Să ne gândim numai la faptul că
în nici un mormânt din perioada descălecatului
nu s-a găsit vreun însemn funerar, nu se întâlnesc
în cazul mormintelor oamenilor de rând nici în
evul mediu - chiar dacă ar fi existat iniţial , biserica n-ar fi tolerat, considerându-l relicvă păgână .
Reforma a fost nemiloasă faţă de orice creaţie de
artă , care ar fi amintit de o sculptură. Abia în secolul XVII., şi numai în jumătatea a doua a acestuia, apar primele mărturii, însemnări care dovedesc existenţa unor stâlpi de mormânt (antropomorfi): gombfa, fejfa, în cimitire. Consider că
acestea apar printr-o evoluţie locală bazată pe
exigente universale ale omului (v. fig . 2.).

Alte elemente cioplite ale stfilpilor de
mormint (gombfa) ·
Apariţia şi evoluţia stâlpilor de mormânt
(gombfa) a fost influenţată în mare măsură şi de
celelalte cioplituri întâlnite în Bazinul Baraolt,
atât în ultimul timp cât şi în secolele mai vechi.
În legătură cu acestea SZINTE precizează că
,,Atât în cazul casei, cât şi al porţilor, grinzilor,
stâlpilor de mormânt (temetlifejflik), arta acestora ne convinge că cioplitul în lemn în plină
înflorire în perioada romanică şi cea gotică s-a
impus în asemenea măsură la bazele vieţii populare, prin formele sale dominante, tehnicile simple, încât rareori vom întâlni forme renascentiste".30 SZINTE are dreptate în parte. Cioplitul
în lemn din Bazinul Baraolt a păstrai numeroase
forme provenite din secolele mai vechi, nu numai
în sec. XIX., dar chiar şi în sec. XX. Acest lucru
se poate observa deosebit de bine în cazul stâlpilor de mormânt (gombflik). (v. fig. 3.).
Am amintit deja globul · (gomb).
Elementul numit răsfrângere (kihajtas) se asociază de acesta. Este vorba de un fel de glob pitit,
în multe cazuri de un segment de sferă, care se
poate întâlni în toate cimitirele săteşti, împreună
cu globul. Prezintă variante care au în general
rolul de a despărţi elementele cioplite (glob, stea,
etc.), şi de a sublinia importanţa acestora.
Alt element cu o frecvenţă relativ mare ar
fi steaua (csillag), în forme multiple. Steaua este
un element ornamental îndrăgit, în special în
partea de nord a Bazinului Baraolt. Steaua dispusă în spaţiu se întâlneşte la o frecventă maximă
în cimitirele din Filia şi din Herculian, aici întâlnim până şi stâlpi <;u câte două stele cioplite. Cele
mai puţine se găsesc la Aita Medie şi Belin,
unde, în cimitirele foarte bogate de altfel, se
întâlnesc numai câteva. Nu cunosc cauzele, dar
fără îndoială, steaua este elementul cel mai greu
de cioplit. Acţionarea puţin mai neatentă a ferestrăului, sau întâlnirea unui nod este de ajuns pentru ca întreg stâlpul să se arunce.
Globul şi steaua apar împreună în foarte
multe cazuri, în general globul dedesubt şi steaua
deasupra - mai rar putem observa exemple şi

pentru o dispunere inversă. Solutia ne a
aminte de turnul bisericilor reformate, de pe
căror vârf nu poate lipsi globul şi steaua S
s-a asociat în asemenea măsură cu biserica reformată, încât în Bazinul Baraolt până şi stâlpul de
mormânt (gombfa) al preotului refo
primeşte - după cum am văzu t - o stea în Tocmai de aceea presupun că cele două elemcnu:
s-au dezvoltat timpuriu, spre a indica monninrek
reformaţilor. · Originea stelei trebuie să fie
biblică : „Se vede o stea la naşterea lui Hristo
scrie evanghelistul Matei.
Steaua poate să aibă şi altă formă, tocmai
din cauza greutăţii execuţiei. Pentru realiz.aR:a
acesteia se ciopleşte mai întâi un cub. Pe laturile
cubului se sculptează cruci ale lui Sf. An
Privit de la distanţă, forma dă iluzia unei stele
dispuse în spaţiu . Soluţia aceasta se întâlneşte
răzlet, dar aproape în toate cimitirele. &te
prezentă într-un număr mai mare acolo, unde ·
steaua dispusă în spaţiu are o frecvenţă mare. În
sfârşit se cunosc şi stele executate în plan, care
sunt conturate cu ajutorul compasului, înainte de
a fi sculptate, şi de obicei se vopsesc în negru.
Cele mai multe Ie-am văzut în cimitirul din
Belin.
Există şi alte semne cioplite pe stâlpii de
mormânt (gombfa). De exemplu, elementul ornamental reticular, pe care am putea numi mai
degrabă felinar (llimpas), pentru că seamănă cu
un felinar din sec. XVIII-XIX. , de formă dreptunghiul ară, în care s-a pus lumânare. Nu-i cGnosc semnificaţia . Putem presupune şi în acest caz
legături cu referiri biblice. Apostolul Petru scrie
următoarele (l.1:9): „Vorba. lui Dumnezeu este
ca un felinar ce face lumină în întuneric". Un exemplar din cimitirul din Aita Medie a fost prezentat
deja la mijlocul secolului trecut, şi tot aici,
SZINTE a întâlnit 5 exemplare. Eu am reu şit să
descopăr câte unul la Bodoş, Băţanii Mari şi
Herculian.
În Bazinul Baraolt se mai cunosc elemerue
de legătură ca gâtul (nyak), sau stâlpii de diferite
forme, care variază în funcţie de cunoştintele bogătia motivelor meşterului cioplitor.
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Simboluri şi elemente de podoabă
sculptate
Am amintit deja inima figurată în poziţie
de la dreapta la stânga, şi
steaua reprezentată în spaţiu, dar se găsesc mai
multe semne demne de menţionat şi în afara
acestora. Trebuie să recunoaştem însă, că însemnele funerare (sirjelek) din Bazinul Baraolt nu
sunt prea bogate în acestea.
Salcia plângătoare, în decurs de aproximativ un singur secol şi jumătate, a devenit în
practica bisericii reformate un simbol universal
al morţii. A apărut cândva în al doilea sfert al secolului trecut, la est de Tisza, probabil în împrejurimile oraşului Debrecen, de unde s-a propagat
spre marginile teritoriului de limbă maghiară . În
centrul de iradiere au rezultat opere frumos executate, care iau în considerare spaţiul, şi sunt bine
construite din punct de vedere artistic. înspre
margini - dincolo de Dunăre sau în Secuime întâlnim reprezentări destul de rudimentare.
Aceasta este situaţia şi în Bazinul Baraolt. Pe de
o parte s-au reprezentat şi rădăcinile, pe de alta
trunchiul şi ramurile aplecate se ridică parcă
dintr-un fel de vas (1-8.). În majoritatea cazurilor
sunt figurate numai ramurile principale, cele secundare sunt desenate rar (3., 6.,). Se vede foarte
bine că meşterii cioplitori au făcut cunoştinţă cu
acest motiv de foarte puţin timp. Se pare că au
luat modelul de la oraşe , de pe pietrele funerare
piramidale - cele mai noi.
Semnul infinit (vegtelen jel), care nu
este altceva decât un opt culcat, se întâlneşte
. relativ rar, şi se execută de regulă pe partea inferioară a stâlpului de mormânt (gombfa) (17 .).
Am întâlnit şi un caz, când s-a cioplit împreună
cu o inimă în poziţie normală (11.), poate pentru
a exprima un doliu infinit.
Laleaua (tulipan) reprezentată în plan
este relativ rară pe stâlpii de mormânt (gombfa)
din Bazinul Baraolt (24., 25), şi are o execuţie
destul de schiţată . Se găsesc şi una-două executate în detaliu (30., 34), ultimul sugerează o
provenienţă de după o imprimată cu modele.
inversă, străpunsă
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Din când în când întâlnim şi rozmarinul
(rozmaring) sculptat în stil aşchios, care este
greu de deosebit de motivul „copacul lui
Dumnezeu" (isten faja). Uneori se sculptează
două fire laolaltă (28.), alteori ramurile aplecate
una spre cealaltă formează parcă o coroană (32„
33.). Se folosea numai pe însemnul funerar al
tinerilor - doar era folosit şi în viaţă numai de
aceştia. Putea să aibă importanţă şi semnificaţia
lui de floare cu putere de a alunga răul , şi de a
purta noroc.
Motivul „ghiveci cu flori" (viragto) se
poate urmări la rândul lui până la antecedente
gotice-renascentiste. Este greu să-l sculptezi pe
stâlpii de mormânt, cu trunchiul îngust, totuşi are
o frecvenţă destul de mare în cimitirele din
Bazinul Baraolt. Floarea reprezentată într-un vas
are dispunerea simetrică, cu trei sau cinci ramuri
(20-23„ 27). Pe primele patru se găsesc boboci,
acestea pot fi şi boboci de lalea; pe ultima variantă apare o floare cu patru petale, larg deschisă .
Această reprezentare constituie un ornament
îndrăgit al renaşterii florale, respectiv al celei
populare, se întâlneşte atât pe broderie, cât şi pe
vase ceramice, sau pe cioplituri. Se poate întâlni
destul de frecvent între ciopliturile de pe porţi ,
după toate probabilităţile de aici s-a şi preluat. În
acest grup de motive, elementul dominant este
floarea, putem să presupunem deci, că s-a cioplit
în special pe mormântul tinerilor.
în afară de flori am întâlnit şi soarele
(nap) şi steaua (csillag). Drept că pe prima
numai o singură dată (16.). Curios că nu am
descoperit unelte, care să indice ocupaţii. Poate
din cauza că zona este destul de unilaterală din
punct de vedere al ocupaţiilor, aici s-a trăit de pe
urma pământurilor şi a pădurii, iar la cioplitul în
lemn se pricepeau toţi bărbaţii , chiar dacă în
măsură diferită. Ar fi fost greu să găseşti vreo
unealtă caracteristică pentru cineva în parte. De
fapt am găsit, totuşi, unul singur: ciocanul folosit
la minerit (banyâszkalapacs) (31), la Căpeni ,
unde în secolul trecut s-a început exploatarea căr
bimelui. Ciudat că nu s-a dezvoltat nici un semn
referitor la munca din furnalele de la Filia şi de la
Herculian, ba din contră, cei de aici au dezvoltat

stâlpii de mormânt, adică de lemn (gombfa) cei
mai ornaţi.
Semnele pe care le-am văzut o singură
dată : coroana (koszorti) (26), triunghiul (baromszog) şi caracterele (18 „ 19.), trebuiesc privite ca
reprezentări singulare (v. fig 4).
Epitafe pe stâlpii de mormânt
(gombfa)
Stâlpii de mormânt (gombfa) din
Bazinul Baraolt sunt îngusti, ceea ce nu a
favorizat plasarea unor inscripţii pe acestea. Nu
se prea puteau scrie poezii, în special cele mai
lungi, iar dacă totuşi s-au executat, într-una-două
decenii au devenit indescifrabile. De aceea avem
puţine cunoştinţe referitor la acestea, cu toate că
sunt menţionate deja la sfârşitul sec. XVIII.[...]
Între expresiile introductive permanente
(gen leit-motiv) cea mai generală este: „Aici se
odihneşte ... " (ltt nyugszik ... ). Pe stâlpii de mormânt din sec XX. nu am dat de urmele expresiei
relatate în 1796: „Aici îşi aşteaptă Mântuitorul..."
(ltt varja Jezussat... ), cu toate că precursorii
acesteia au fost consemnate deja în sec. XVII„ în
cimitirul Hajongard de exemplu, mai ales pe
morminte unitariene.
În cazul nostru epitafele relativ scurte, în
număr mic, dovedesc că acestea pe de o parte au
fost relativ mai recente, pe de alta de o importanţă mai redusă în comparaţie cu sistemul de
semne cioplite şi sculptate. Se simte şi pe poezii
că au fost scrise mai ales de dascăli, preoţi, eventual gospodari care făceau versuri. Iată un exemplu:
Am încercat viaţa
Pe marea tristă a lumii,
Am fost salvat de chinuri,
Mă odihnesc în fundul gropii.
SANDORNAGY
n. 26 apr. 1868,
m. 194... [indescifr.]

Mă

Mă

dor dureri, mă frământ
odihnesc în acest mormânt

Aita Medie 31
În majoritatea cazurilor se trec numai
datele cele mai importante, aşa cum am citit pe
un stâlp de mormânt (gombfa) de la Belin. Aici
odih I nesc în acest mor I mânt Miklos I NEMET
năs I cut 1897 I a murit 19 I 38, 2 apr. I ... [indescifr.] . În cimitirul din Băţanii Mari s-au consemnat versurile:
Pro patria
Sandor BENEDEK, jun.
1925-1944
A murit pentru patrie,
nu ne plângem deci.
Dumnezeu să fie binecuvântat.32
La începutul anului 1940 am observat de
fapt aceleaşi lucruri pe care le-a constatat şi
Gabor SZINTE, cu patru decenii în urmă, şi ceea
ce am citat deja: „ .. .Semnele de pe stâlpul de
mormânt (fejfa) au exprimat tot ce era important. "33 Deasupra streaşinei epitafului de multe
ori se găseşte un loc liber, unde iniţial s-a trecut
numai data morţii . Cel mai probabil, aceasta era
informaţia cea mai veche, mai târziu s-a trecut şi
numele celui decedat.
Textele aşa ziselor monumente vesele
(neveto fejfâk) nu s-au trecut de fapt niciodată
pe stâlpii de mormânt. Acestea au reprezentat un
gen de artă (poezie) sernipopulară, independentă .
S-au prezentat cu diferite ocazii (întruniri), unele
versuri sunt cunoscute pe tot cuprinsul teritoriului
de limbă maghiară. De multe ori găsim analogii
şi dincolo de graniţe . Genul a rămas viu până în
zilele noastre, epitafele multor personalităţi de
seamă se obişnuia să se citeze deja în timpul
vieţii acestora. Versurile următoare s-au consemnat la Aita Mare, dar sunt cunoscute în multe
părţi:

Âron T6T se odihneşte aici.
Nu mai umblă-n târg, şi nici

Nu mai face afacere atât
Pentru că un cal l-a azvârlit.
L-a lovit direct în coapsă,
I-a rămas această chitanţă.

*

Aici se odihneşte PEŞTI,
Cel care din mormânt codeşte.
N-are tăiţeii cu brânză-n gând,
A alunecat de mult în mormânt.

*

Oh, creştinule, orice ai spune,
M-a ucis găluşca cu prune.3 4
Acest gen de poezie, ale cărui prime produse se pot urmări de la începutul secolului trecut, este viu şi azi, şi a fost propagat în primul
rând de studenţi şi de holtei.
Cioplirea stâlpilor de mormânt
(gombfa) la Bodoş 35
În fiecare sat din Bazinul Baraolt se
unul sau mai mulţi meşteri cioplitori de
stâlpi de mormânt. La Bodoş, în anii 1910-1940
cel mai căutat era Mikl6s J6ZSA. Dacă a murit
cineva, el a fost rugat să cioplească stâlpul de
mormânt. În acest caz lăsa orice muncă, chiar şi
cele mai importante, pentru că aşa se cuvenea.
Cioplirea stâlpilor de mormânt era considerată
muncă în clacă (kalâkamunka), pentru care nu
se luau bani. La Bodoş ar fi fost mare ruşine să
faci această muncă pentru plată, dar meşterul cioplitor a fost răsplătit în general cu altfel de
munci.
În acest sat stâlpul de mormânt s-a cioplit
din lemn de stejar (cserefa), dar în alte sate
(Băţanii Mari, Filia) s-a folosit şi lemn de prune.
În general se lucra în curtea casei îndoliate, dar la
dorinţa meşterului, trunchiul bine uscat se ducea
cu carul sau se trăgea cu lanţul şi în curtea lui.
Prima prelucrare superficială, cioplirea brută
(nagyolâs), poate fi efectuată de· mai mulţi
împreună, dar executarea ornamentelor este
munca unui singur om.
Stejarul necioplit se aşează pe un suport
de butuci special (farag6âszok), la mijlocul
găsea
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acestuia, pentru a putea fi lucrat din toate părţile .
Cioplirea brută se execută de mai mulţi odată, cu
secure mare având coada de lungime de un
metru. Cel care ciopleşte avansează cioplind spre
spate, face mai multe crestături pe trunchi, dând
de două-trei ori în acelaşi loc; şi îndepărtează
bucăţile numai la sfârşit. Scopul acestei operaţii
este detaşarea inegalităţilor lemnului.
Abia după această primă operaţie se
qecide ce se poate executa de fapt din trunchi.
Dacă cioplitorul vrea să facă muncă ca lumea
(emberelejbe val6 munka), atunci laturile
grinzii trebuie să aibă cel puţin 15-18 cm lăţime .
Copacul a fost ales de la început astfel încât să nu
aibă noduri, dacă apar totuşi, nu se vor mai
scoate. Pe o grindă de dimensiuni mai mici decât
cele descrise, nu se pot ciopli ornamente în şir. În
asemenea cazuri nu se ciopleşte decât semnul
indicator de sex şi de vârstă, în partea terminală
a stâlpului, restul rămâne necioplit. Iată explicaţia formelor mai puţin ornamentate, simplificate de stâlpi de mormânt (gombfâk).
Dacă prima operaţie pare să fi reuşit, cioplitorul ia metrul (a metret), şi împarte exact
trunchiul, unde şi ce fel de ornament să cioplească. Mai întâi face semn pentru limita părţii
inferioare (az a,Ua), cea care se va introduce în
pământ. Această parte este lăsată în starea sa
originală. După aceasta măsoară partea în care se
va sculpta epitaful. Ceea ce rămâne, partea superioară cioplită, care se îngustează, se numeşte
vârf de bici (ostorhegy). După măsurarea acesteia, şi după ce s-a însemnat totul cu creion,
împarte vârful de bici: unde se va ciopli răsfrân
gere (segment pitit de glob, concav, kihajtâs),
unde globul (gomb), îndoitură (segment pitit de
glob, convex, behajtâs), steaua (csillag).
Acestea nu se desenează înainte, se pune numai
câte un semn indicator, pentru a indica locul lor
pentru ca stâlpul să rămână frumos, şi toate semnele să încapă pe el, proporţional.
După aceste operaţii de pregătire
meşterul se apucă de cioplirea propriu-zisă: de
acum înainte unealta sa cea mai importantă este
barda (farag6fesze, uneori şi bârd, dar prima
denumire este utilizată mai frecvent) . Aceasta are

o coadă de 40 cm lungime, îndoită spre interior,
care protejează mâna cioplitorului, să nu se
lovească de lemn. Mai de mult era confecţionată
de ţigani, mai târziu s-a cumpărat în prăvălie, ca
marfă industrială. Partea sa cea mai importantă
este lama sau tabla (lap, tabla), de aceasta
depinde dacă se poate folosi bine.
Executarea vârfului de bici necesită
neapărat şi ferăstrăul cu ramă şi sfoară (felkez
raresz), acesta este unealta cea mai potrivită atât
pentru tăierea şi desprinderea bucăţilor (kivagdalâs), cât şi pentru executarea ombilicului (lapockâzâs), sau pentru executarea globului (gombozâs). Folosirea acestuia cere multă îndemânare,
dar şi o mare experienţă, pentru că o singură
greşeală, şi iarăşi, întregul stâlp trebuie aruncat.
Prima dată se execută tăietura de deasupra epitafului, aceasta este urmată în general
de glob (gomb). Pentru cioplirea stelei (csillag)
se realizează mai întâii un mic cub, ale cărui
colţuri (cel din dreapta sus şi cel din stânga jos)
se vor tăia.
Excutarea răsfrângerii (kihajtâs), şi a
îndoiturii (behajtâs) începe de fapt cu o tăietură
(bevagâs), care se va ciopli în continuare realizându-se o formă concavă, respectiv una .convexă . Locurile greu accesibile sunt aplatizate cu
cuţitoaie (kezvon6), pentru ca suprafeţele să
devină netede. Tesla (szalu) este folosită pentru
cioplirea omoplaţilor (lapockak). Aceeaşi
unealtă este folosită şi pentru fabricarea de obadă
(kerekfal) şi pentru executarea unor părţi ale
porţilor cu acoperiş (kotOttkapu, „poartă
secuiască") . Tesla este de obicei produs ţigănesc,
fabricile le confecţionează numai în ultimul timp.
În trecut s-a făcut din fier de Filia (fiilei vas).
Omoplatul care în majoritatea cazurilor se
dublează, este foarte greu de cioplit, pentru că
lemnul trebuie mult îngustat pentru aceasta ..Dacă
se iveşte o crăpătură anterioară (szaraz repedes),
atunci lemnul crapă, şi toată munca de până
acum a fost făcută pe degeaba.
Răzuşul (vesO) se foloseşte pentru executarea figurilor mai mici, în locurile unde nu se
poate lucra cu altă unealtă. Răzuşul este lovit cu
mai (bunk6, butunka, bot6ka); acesta este con-

fecţionat acasă şi i se ataşează o coadă de 25 cm.
Pe partea terminală a stâlpului se exec u tă laleaua
(tulipant), a cărei confecţionare este o muncă
extrem de grea, mai ales dacă se doreş te executarea unor petale răsfrânte (kihajl6). La B odoş
nu se făceau numai petalele, dar şi stigmatul dintre ele, aceasta din urmă , făcută dintr-o mică bucată de lemn, s-a introdus într-o gaură făcută în
mijlocul lalelei.
Când vârful de bici era gata făcu t , s-a
netezit cu rindea (simitt6 gyalu), alungind astfel
timpul de viaţă al stâlpului de mormânt (gombfa) . Cu aceasta s-a netezit şi partea lăsată pentru
epitaf. Ultima operaţie este cioplirea ombilicului
(kOldok) despre care Mikl6s JOZSA a spus că :
„...este ceva formal, să nu se termine aşa simplu"
(„ ... ojan formaji dolog, hogy ne vegzoggyek
ojan egyszeraen"). Ombilic similar putem întâlni şi în cazul barelor porţii. [... ]
Epitaful se scrie după terminarea cioplirii. Caracterele nu se desenează înainte, cioplitorul execută literele rotunde frumos una lângă
alta, cu dalta V (ir6kes), asemănător cu răzuşul.
De cele mai multe ori locul epitafului este vopsit
în negru de la bun început, şi astfel caracterele
executate vor fi evidenţiate bine de culoarea
iniţială, gălbuie a lemnului. Inscripţiile c,le acest
fel dispar repede, peste 15-20 ani abia se mai pot
desluşi . [ ... ]
Vopsirea stâlpilor de mormânt constituie
o raritate, şi după spusele lui Mikl6s J6ZSA,
acest obicei la Bodoş niciodată nu s-a practicat.
Părţile proeminente, ornamentele sunt vopsite
într-adevăr cu vopsea neagră, însă aceasta se spală repede de ploaie. Culoarea neagră se păstrează
cel mai mult timp pe mustaţa de pe stâlpii de
mormânt ai bărbaţilor, fiind apărată de sprânceana (szemoldok) epitafului. Ungerea stâlpilor
cu catran este un obicei mai nou, şi nu s-a generalizat, s-a preluat probabil din Băţanii Mari. La
începutul anilor 1940 câte un stâlp de mormânt al
unor copii mici s-a vopsit în alb.
[... ] Menţionăm că stâlpul de mormânt
trebuie să fie gata timp ce mortul se află pe
catafalc, pentru a putea fi duşi în cimitir împreună.

Cruci
După

cum am mai ammtlt, catolicii
majoritatea numai la Baraolt şi la
Micloşoara. În alte părţi, de exemplu la Aita
Mare, Aita Medie, locuiau numai câteva familii.
Astfel nici nu se putea dezvolta o bogăţie a crucilor de pe morminte, ca şi cea caracteristică unor
părţi din Odorhei, sau din Scaunul Ciuc. Trebuie
sa prezentăm totuşi câteva, care pot trezi interes
(v. fig.5.).
Cimitire catolice nu erau decât două în
tot Bazinul Baraolt, însă catolicii au primit câte
un colţ separat în cimitirele reformate, deja la
începutul secolului trecut. Acest lucru este
pomenit în cazul mai multor comune (ex. Bodoş,
Aita Mare, etc.). În ultima J6zsef BENK6 consemnează următoarele în jurul anului 1770:
„Tinerii [care au consumat probabil mult alcool
înainte] au rupt în bucăţi crucea de lemn exigată
în locul de înmormântare al catholicilor" 36 ,
lucru ce s-a întâmplat şi cu însemnele gomb şi
kopja, în alte locuri (exemplul amintit la Aita
reprezintă

Seacă) .

Dacă luăm în revistă crucile din figură,
putem stabili în primul rând că unele caracteristici ale acestora sunt împrumutate de fapt de la
însemnele gombfa. Acest lucru este cu atât mai
verosimil, cu cât în aceeaşi localitate le-a executat probabil acelaşi meşter. Am întâlnit câteva
exemplare, al căror corp a avut în partea terminală numai glob (gomb). Pe partea inferioară a
corpului de multe ori s-a pregătit o suprafaţă netedă pentru epitaf. Dacă mortul a fost un om
tânăr, scândura de protecţie a .fost ornată în
majoritatea cazurilor cu motiv de lalea cu două,
sau trei petale. În două cazuri apare şi motivul
coc (konty), pe care în unele cimitire l-am
cunoscut drept indicator pentru femei mai în
vârstă . Pe baza acestora, luate la un loc, putem
constata că stâlpul de mormânt gombfa şi
crucea din Bazinul Baraolt diferă foarte mult la
prima vedere în privinţa formei, dar găsim şi
semne care dovedesc o strânsă legătură între
cele două.
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Pietre funerare
La început am urmărit numai scopul propus iniţial şi am studiat numai stâlpii de mormânt
(gombfa, fejfa). Interesul faţă de pietrele funerare mi s-a trezit atunci când o femeie în vârstă
mi-a vorbit despre globurile/capetele de piatră
(kogombok), care ocupă tot mai mult locul celor
de lemn (gombfak ). Acest lucru s-a întâmplat
deja pe la sfârşitul cercetărilor mele, şi nu am mai
putut efectua o culegere sistematică. Totuşi , răs
foind din nou desenele, şi mai ales fotografiile ,
am observat şi câteva pietre funerare. Punându-le
alături, am putut face anumite constatări.
MALONYAI se plânge deja la începutul
secolului, că în locul însemnelor de lemn (kopja
fejflik) încep să fie folosite pietre, dar scrie totodată, că amintirea acestora rămâne până şi în
denumirea monumentelor de piatră , care se numesc în mai multe locuri „însemn de lemn din
piatră" (ko-fejfa). În continuare face o caracterizare a pietrelor la modul general; „pietrele funerare sunt cioplite din piatră de o duritate mai scă
zută. În partea superioară se ciopleşte totdeauna
şi un element ornamental, de regulă trandafir, sau
lalea. Piatra este vopsită în alb, ori în albastru
mai deschis, sau mai închis. Ornamentul şi epitaful este poleit cu aur, sau vopsit în negru. " 37
Tumba trebuia sa fi fost unul dintre cele
mai vechi tipuri de pietre funerare (koporsokO,
'piatră-coşciug') . Aceasta a fost culcată pe mormânt, iar datele celui decedat s-au trecut pe laturi.
Acest tip s-a folosit însă numai în cazul unora care
au aparţinut păturilor superioare ale societăţii , sau
al preoţilor mai însemnaţi . O asemenea tumbă s-a
găsit pe vremuri şi pe mormântul lui J6zsef
BENK6, ORBAN vorbeşte despre „... coşciug de
piatră, simplu, fără podoabă ..." 38 Nu am văzut aşa
ceva în cimitirele Bazinului Baraolt. 39
Se întâlnesc mai frecvent pietrele funerare cioplite în formă de coloană, cu element
ornamental terminal având formă asemănătoare
cu un coşciug micşorat, pe care s-a mai executat
şi un glob (gomb) (ex. Băţanii Mari, Filia, Belin,
Aita Seacă , etc.). Cele din Căpeni au de asemenea o formă specifică . La începutul secolului tre-

cut cimitirul de aici era încă plin de stâlpi de
mormânt (gombfa), dar cei mai înstăriţi au comandat deja pe atunci coloane de piatră, cu glob
(gomb) pe partea superioară. În cazul formelor
mai simple, acesta s-a împodobit ulterior cu
ornament de vrej, sau de flori , ceea ce a acoperit
aproape în întregime globuJ.40
Pietrele funerare plate, rotunjite, sau
ascuţite în partea superioară s-au întâlnit la o
frecvenţă mai mare printre altele în partea de
nord a Bazinul Baraolt. Acestea s-au cioplit pe
vremuri în special de meşterii din Herculian, din
piatră de culoare roz, uşor de prelucrat 41 , şi au
fost cumpărate în număr mare şi de către satele
vecine. În partea superioară, de formă triunghiulară, sau semicirculară s-au cioplit ornamente de
vrej şi de flori, locul epitafului era pregătit sub
acest compartiment.
Coloanele înalte, cu terminaţia piramidală , au apărut după primul război mondial.
Acestea erau cioplite deja mai degrabă de meşteri
de la oraş. Mare parte au fost turnate în perioada
interbelică, din piatră artificială, şi nu au nimic
comun cu tradiţia locală. Reprezentând gustul de
la oraş, s-au răspândit foarte repede.
Majoritatea pietrelor funerare au fost cioplite, sau turnate de meşteri cu şcoală, care au
însuşit şi diferitele semne convenţionale. Astfel,
de exemplu, primele reprezentări de salcie
plângătoare au apărut în Bazinul Baraolt pe
pietre funerare, după cum am mai amintit,
începând cu al doilea deceniu al secolului, dar
formele executate superficial apar după foarte
puţin timp şi pe stâlpii de mormânt (gombfa).
Coroana în poziţie inversă s-a răspândit probabil
în acelaşi fel, inima în poziţie inversă însă s-ar
putea să fi existat mai întâi pe însemnele de lemn,
şi să fi ajuns motiv al pietrelor funerare fiind preluată de acolo.
Deosebiri între cimitirele din Bazinul
Baraolt
În urma muncii meşterilor cioplitori de
stâlpi de mormânt au apărut caracteristici specifice pentru diferitele sate, sau grupuri de sate.

Am amintit de exemplu că forma felinar se
Ia Bodoş, dar este specifică în p ·
rând pentru valea Aita, în special pentru Ai
Medie. Tipul de stâlp de mormânt (fejfa) de
Belin, care are o frecvenţă foarte mare acolo
poate întâlni şi la Aita Mare şi Aita Medie, răz1
apare chiar în câte un sat mai nordic. Fenom
se explică probabil printr-un obicei cow
căruia celor ajunşi să se stabilească în alte sate
prin căsătorie , li se cuvenea un însemn folosit satul natal. Meşterul cioplitor a venit de aco o
pentru a executa stâlpul de mormânt cuvenit, E
ce a contribuit Ia proliferarea formelor, elementelor ornamentale, semnelor.
Un astfel de ·fenomen s-a observat la
începutul secolului şi în cimitirul reformat din
Braşov, unde au fost înmormântate multe fete din
Secuime, deseori tocmai din Bazinul Baraolt,
tinere care au ajuns aici ca servitoare, şi majoritatea au decedat în tuberculoză. Rudele venite la
înmormântare au adus cu ele stâlpi de mormânt
(gombfa) gata făcuţi, sau măcar stâlpul necesar,
cioplit brut, caz în care l-au executat pe loc. În
cazul în care ulterior a mai venit cineva la mormânt, putea să recunoască de departe, unde se
odihneşte al lor, doar avea un stâlp de parc ă ar fi
murit acasă, în satul natal.
Diferenţele dintre cimitire se manifestă,
desigur, nu numai în formele, elementele ornamentale, uneori în semnificaţia acestora, dar şi în
alte privinţe. Între altele, în raportul dintre stâlpi
(gombfâk) şi pietre (sirkovek). Am întâlnit cimitire (de exemplu la Bodoş, Filia, Belin, etc. )
dominate de stâlpi, în care pietrele funerare constituiau excepţii. În alte părţi (de exemplu la Baraolt, Biborţeni, Băţanii Mari, Aita Seacă , etc.)
pietrele funerare de diferite tipuri - „globurile de
piatră" (kogombok), respectiv alte forme - erau
deja în· majoritate. La început am crezut că aceste
diferenţe au legătură cu măsura diferită a pătrun
derii proceselor de urbanizare, în anumite locuri
ale industrializării . Situaţia nu este totuşi aşa de
simplă, chiar dacă se verifică local. Să ne gândim
la cimitirele bogate în stâlpi de mormânt de la
Filiaşi Herculian. În furnalul primului sat în anumite perioade au lucrat în acelaşi timp chiar şi
întâlneşte şi
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două

sute de muncitori, iar Herculian nu numai
că s-a industrializat, dar chiar aici s-au executat
pietrele funerare, care în majoritatea lor au ajuns
totuşi în cimitirele din Băţanii Mici, deşi acolo
nu existau nici urme de indsutrializare. La
Biborţeni nici eu nu am mai găsit decât câţiva
stâlpi de mormânt (gombfa), cu toate că în urmă
cu patru decenii cimitirul nu numai că era plin de
ele, dar erau şi cele mai frumoase. La Racoşul de
Sus nu cunosc situaţia de mai devreme, dar în
mod ciudat, pe morminte se puneau tăbliţe mici,
asemănătoare cu cele întâlnite şi la oraş . Toate
acestea la un loc arată că cimitirul fiecărui sat trebuie studiat foarte minuţios , în parte, pentru a
găsi răspuns la întrebările puse.
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Note
I. Cu permisiunea autorului, dl. prof. BALASSA, am ales pentru
traducere numai principalele capitolele şi pasaje de parte generală .
Volumul ,~ sUkelyfOldi ErdOvid~k lemetOi" cuprinde în afarA. de
cele traduse părţi introductive ş i de încheiere, cu definirea şi
descrierea unităţii teritoriale numite ErdOvi d~k (zona etn ografică
corespunzătoare în mare Bazinului Baraolt), şi cu rrumoase confesiu·
ni ale autorului; respectiv o parte specială, în care se discută toate
cimitirele, unul câte unul, şi care este ilustrată cu desenele tuturor
monumentelor funerare, descrise de altrel în amănunte. Din cauze
obiective · suprapunerea unor pasaje din capitolele generale, cu cele
de sintezA, recapitulative · am omis unele pasaje, sau le-am rezumat
([„.]). Problemele speciale legate de montarea capitolelor şi pasajelor
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Kisujszâllâs, 1899.

ORBAN Balâzs: A Szekelyf<ild leirâsa. 1-3. ktit. Pest, 18681869.

traduse sunt semnalate în note, în notele intercalate ale tra ducătoru ·
lui. Textele citate s-au tradus şi ele, originalele, cu o singură excep ţie ,
nu s-au mai introdus în note, din cauza lipsei de spatiu. Aş vrea să ·i
mulţumesc cu această ocazie inel odată autorului, pentru bunăvoinţa
şi sprijinul acordat. Îi datorez de asemenea cele mai calde mulţumiri
d·lui muzeograf Nicolae MOLDOVAN, ptr. ajutorul acordat n
realizarea acestei traduceri. B.H. (Nota trad.)
2. Tabel cu numărul bărbaţilo r şi femei lor din evidenţa din 1766 referitoare la bisericile reformate din Scaunul Brăduţ.
(BENK<'i J6zser, 1944. 113.):
Comunită\i

reformate

llă\anii

Mari (Nagybaco n)
BiboJ1eni (llibarcfalva)
llă\anii Mici (Kisbacon)
Herculian (Hermâny)
Filia (FU!e)
llrădu\ (llard6<:J
Doboşcni (Szâldobos)
Vârghiş (Vargyas)
Tăli şoara (Olasztelek)
Onncniş (0rm0s)

Nr. bărba\ilor
319
167
154
230
198
169
138
36
168
34

Nr. femeilor
319
177
166
213
223
170
136
27
176
32

De mcn\ionat c ă din punct de vedere adminislraliv Ormeniş, din comilalul
Târnava Marc (la dala respectivă de Alba, între 1775-1876, cu câteva
perioade de excepţ ie de Alba Superior) nu a aparţinul nidodală de
Scaunul Brăduţ , iar Băţanii Mari apa!1ine la această dată în parte de
Scaunul Brăduţ (Odorhei), în altă parte de Scaunul Micloşoa ra (Trei
Sc.aunc) , şi constituie o unitate numai din punct de vedere bisericesc.
(Ormeniş este un sat unitarian, ca şi VArghiş, ceea ce explică numărul
mic al reformaţilor de aici. Nota trad.)
Celălat tabel provine din 1775, tot de la BENK6. (v. Tab. 2.) A doua
rubrică indică numărul

familiilor reformate. Aici, în prima coloană fi.
datele celor mai înstări\i , care au plătit bisericii simbrie întreagă
(eg~sz kepe). În această perioadă simbria făcea trei claie (kalongya) de
grâu, 4 claie de ovăz, şi un car de lemne. Două treimi erau plătite preotului, o treime dascălului (iskolamester). Excepţie de sub regul ă: la Bătanii
Mici, Doboşcni şi Aita Mare întreaga simbrie era primi tă de preot. Acolo
unde majoritari erau rcforma\ii, catolicii plăteau şi ei contributia preotului
reformal, iar în d ouă localităţi (Micloşoara şi Baraolt) şi cei de altă religie
au plătit-o parohului catolic. Coloana a doua reprezintă numărul săraci l or
şi văduvelor, primele trebuiau să plătească 36 de krajc8r, ultimele 18
gurcază

tnjdr, sumă numită aspru (oszpora). Numă111l familiilor rcformale mai
• lări le era de &43. Dacă îl înmulţim cu coeficientul obişnui t de cinci,
rezu ltă 4170 de sunete. Numărul de capi de familie la săraci şi văduve se
rid ică în total la 356, ceea ce înseamnă I 780 de persoane. Totalul final ar
fi 5950 de suflete de confesiune reformată, raportul dintre cei având o
stare materială relativ mai bună şi cei săraci era în consecinţă aproximativ
:3. În satele amintite au locuit 61 familii de confesiune catolică, dar în
llbel nu figurează localităţile Baraolt şi Micloşoara unde catolicii
reprezentau majoritate covârşitoare. Sunt 229 familii de unitarieni, dar nu
figureaza în tabel localitatea unitariană Vârghiş. (Nici RacoşuJ de Sus, şi
de data aceasta nici Ormeniş, comune unitariane aparţinitoare de
romitatul Alba, şi tocmai din acest an, la Alba Superior. Nota trad.).
Ritu l grec în majoritatea cazurilor se referă la români. Numărul lor este de
250 fami lii , cei mai mulţi trăiau la Belin. În rubrica a şasea şi a şaptea figurează mărimea ogoarelor şi fâ neţelor preotului şi al dascălului , în kOOOI
(unitate de măsură egală cu aproximativ 800 de stânjeni pătraţi).
Statistica în nici un caz nu este completă, lipsesc din tabel atât Baraolt,
Micloşoara cât şi Vârghiş, dar dacâ Ic estimăm şi pc ace.Stea, atunci în a
doua jumătate a sec. XVIll. numă111l populaţiei din Bazinul Baraolt era în
jur de 10 mii de locuitori. (Cele două sate unitariene amintite deja,
rimase de asemenea în afară, Racoşul de Sus şi Ormeniş, nu _a r aduce
modificări semnificative. Nola trad.) Mai mult de 60 la sută din această
populaţie era de confesiune reformată .
3. Autorul şi-a făcut cercetArile în timpul anilor de dupA Dictatul de
la Viena. În aceasti. perioadA graniţa romino-maghiară trecea prin
Bazinul Baraolt· pe-a lungul râului Olt. Dat fiind situaţia deosebit de
încorda tă dintre cele două state, cercetările nici nu s-au putut extinde
asupra satelor din stAnga Oltului, deşi cel puţin Ormeniş (0rmăs),
din punct de vedere etnografic aparţine de Erd6vîd~k, şi putem i ntAlni numeroase elemente comune şi in cazul lui Apaţa (Aplica), localitate aparţinătoare de ceangăimea din 8Arsa. Autorul mărturiseşte că
a întâlnit diricultACi pinA şi în dreapta Oltului • în zona de granilA
orice străin era privit cu neîncrede de cAtre autorităţile militare.
(Nota trad.)
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lui Lâszl6

SzerzC5 1942-ben es 1943-ban jarta be ErdC5videk temetC5it, mint a Szekely Nemzeti Muzeum akkori munkatarsa. Megtiszte!C5 figyelme az6ta sem sz(int meg a muzeum sorsât nyomon kovetni. A gy()jtout eredmenye 4-500 fenykepfelvetel, rajz es meres volt. A grafikai anyagot BALOGH Zoltân, akkor gimnâziumi tanul6 tisztazta
le. A hâbonlban az anyag egy resze megsemmisiilt, szâmos adata mâr nem rekonstruâlhat6.
1972-beli utja alkalmâval a temetC5k pusztulasât
âllapitja meg Nagybaconban, Bodosban, Bibarcfalvân, Olaszteleken, Kisbaconban. Vargyas kivetel. A dolgozat a vegiil 1988-ban veglegesitett
konyv („A szekelyfoldi Erdovidek temetoi'·,
Debrecen, 1992) âltalânos reszenek român foniiuisa.

1

On the Cemeteries of the
Baraolt Basin (Erdovidek)
(About the paper)
The author visited the cemeteries of
Szekelyfold during 1942-1943, as the employee
of the Szekely National Museum at that time. His
honouring attention is continuously focused on
the museum since. The results of the collecting
journey consisted in about 4-500 photographs,
drawings and measurings. The graphical material
was cleared up by Zoltan BALOGH. A smaller
part of the material was distroyed during the war,
many data cannot be reconstituted any more. On
the occasion on his journeys in 1972, he ascertained the degradation of the cemeteries in
Băţanii Mari (Nagybacon), Bodoş (Bodos),
Biborţeni (Bibarcfalva), Tălişoara (Olasztelek),
Băţanii Mici (K.isbacon). The cemetery of
Vârghiş (Vargyas) was an exception. The paper
is the Romanian translation of the general part of
the book completed finally in 1988, published in
Debrecen, 1992: „A szekelyfoldi Erdovidek
temetoi" (The Cemeteries of the Baraolt Basin in
Szekelyfold, Debrecen, 1992).

Reformate
Comunitate
Reformate
Băţanii

Mari

121
50
83
108
82
44
44
66
54

Bodoş

Aita Seacă
Aita Medie
Că peni
Tălişoara

Doboşeni
Brăduţi

Fili a
Herculian
Băţanii Mici
Biborţeni

. Belin
AitaMare

176

60
I'•

48
43
15
16

săraci,

RomanoUnitariene
catolice

De rit
grecesc

-

-

-

-

4
6
13
6
2
l
6
1

4

3
11

5

-

1
3

2

113
106

I

Făneţe

stânjeni

văduve

46
21
30
44
26
18
19
14
25
32
8
29
28
16

Ogoare

24
2
9
28
15
3
9

7 y.
7 '!.
8
11
6
6

5

5 '!.
7 '!.
10 '!.
6 '!.
9 '!.

7
12
8
3
100
25

-

13
6

7 '!.
2
4
1
4
1
4
3 y,
4
9
4
2 '!.
7
1 y,

Tabel privind populaţia din Bazinul Baraolt, în număr de familii şi stânjeni, (BENK6 J6zsef, 1944. 114.)

Figura 1. Stâlpi de mormânt caracteristici în satele Bazinului Baraolt

177

~·

178

Figura 2. Elemente antropomorfe
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Figura 3. Elemente ornamentale terminale ale stâlpilor de mormânt în Bazinul Bar.toi!
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Figura 4. Elemente ornamentale sculptate ·
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Figura 5. Cruci ,
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Figura 6. I-secure, 2-rindea, 3-barda, 4metru, 5-dalta V, 6-burghiu, 8-răzuş, 9cu\itoaie, IO-teslă, I I-echer, 12-ferăstrău

Figura 7. Cioplire brută pe suport de butuci (ambele
desene după Andras CSIK6S T6TH).

