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MMuuzzeeuulluuii NNaaþþiioonnaall SSeeccuuiieesscc ddiinn
SSffâânnttuu GGhheeoorrgghhee

(Rezumat)
Lucrarea prezintã dezvoltarea agriculturii
pe teritoriul judeþului Covasna, de la înce-
puturi pânã în feudalismul timpuriu, pe
baza uneltelor agricole din colecþia arheo-
logicã a Muzeului Naþional Secuiesc.

*
În colecþia Muzeului Naþional Secuiesc

din Sfântu Gheorghe în urma sãpãturilor execu-
tate în diferite localitãþi ale judeþului Covasna au
intrat mai multe unelte folosite în agriculturã,
care provin din diferite epoci istorice.

Cea mai veche culturã din neolitic din
aceastã regiune, din care avem dovezi cã s-a
practicat agricultura primitivã, este cultura Star-
èevo–Criº1. Purtãtorii acestei culturi au cultivat
cereale (Panicum miliacum), fapt dovedit de
lutul folosit pentru confecþionarea vaselor, care
este amestecat cu paie de grâu. În locuinþele
dezvelite au fost gãsite ºi seminþe de mei.2

În neoliticul mijlociu ºi târziu, în cultura
Ariuºd rãspânditã pe tot teritoriul judeþului Co-
vasna, a fost folositã sãpãliga din corn de cerb
perforatã pentru înmãnuºarea coadei (Fig. 1/2–
3), dar sunt cunoscute ºi sãpãligi din piatrã cu
perforare (Fig. 1/4). O sãpãligã din piatrã a fost
gãsitã la Sfântu Gheorghe la locul denumit Piscul
Cocorilor (Gémvára), într-o aºezare de cultura
Ariuºd. Purtãtorii culturilor neolitice au folosit ºi
secere fãcute la început din lut ars, întroducând
muchii de cremene într-o falcã de animal sau în
lut ars, fãurând astfel secerea cu dinþi de creme-
ne. Plugul primitiv a fost un trunchiu de copac,
retezat din locul de unde a pornit o cracã princi-
palã. Trunchiul lung de 2–3 m alcãtuia grindeiul,

iar craca cu vârful ascuþit era brãzdarul. Mai târ-
ziu a fost adãugat acestui plug un vârf de corn
sau de cremene, întãrând brãzdarul de lemn.3

Cerealele se zdrobeau cu bolovani pe lespezi de
piatrã ovalã uºor curbatã (Fig. 1/1). Aceste unelte
descoperite în aºezãri neolitice sunt dovezi cã
populaþia s-a ocupat cu agriculturã.

În epoca bronzului, chiar în perioada tim-
purie în cultura Schneckenberg4 ºi în cea mij-
locie, în cultura Wietenberg5 purtãtorii acestor
culturi au folosit în agriculturã pentru tracþiune ºi
forþa animalã, cunoºteau ºi carul, fapt dovedit de
roþile fãcute din lut, care au fost gãsite în
aºezãrile de la Sfântu Gheorghe (Piatra de Veghe
– Õrkõ). Seceri din bronz gãsite în aºezãri (Cer-
nat, Fig. 2/1)6 ºi în depozite de bronz la Malnaº7

ºi la Belin8 dovedesc o agriculturã înfloritoare.
Se presupune cã animalele domestice, în primul
rând cornutele au fost folosite ºi în agriculturã.
Mãcinatul cerealelor s-a fãcut ºi în epoca bronzu-
lui cu piatrã de mãcinat de forma ovalã sau drept-
unghiularã.

În prima vârstã a fierului agricultura a
avut o dezvoltare mai mare decât în epocile pre-
cedente. Acest fapt este dovedit de depozitul de
obiecte de bronz ºi de fier de la Cernat9 ºi de
unele depozite de obiecte de bronz, printre care
au fost ºi seceri, care aparþin de aceastã epocã.10

Carul a fost folosit în mai mare mãsurã, apare ºi
calul la tracþiune, fapt dovedit de o figurinã de
lut, care reprezintã un cal, gãsitã la Reci.11

Vârsta a doua a fierului, denumitã La Tè-
ne, reprezintã civilizaþia celþilor, care au ajuns în
cursul rãzboaielor lor de expansiune, trecând ºi
prin Transilvania, pânã în Peninsula Balcanicã.
În sud-estul Transilvaniei descoperiri celtice sunt
în valea Oltului, la Pãdureni (Beºineu)12, în valea
Mureºului, la Bandul de Câmpie13, în valea Târ-
navei Mari, la Cristuru Secuiesc14. La celþi baza
economicã a societãþii a fost agricultura. Toate
ramurile industriei au avut un grad înalt de dez-
voltare. Au cunoscut roata olarului, râºniþa rota-
tivã ºi au fost mari meºteri în prelucrarea dife-
ritelor metale, în primul rând a fierului.15 Deja în
secolul al IV-lea prelucrarea fierului, confecþi-
onarea diferitelor unelte din fier – printre care ºi
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brãzdarul din fier – a fost practicatã la nivel in-
dustrial. Forma brãzdarului celtic – cunoscut ºi
din centrul Europei – a fost lungã cu aripi, iar
lama o pãtrime din întreaga lungime. Celþilor li
se atribuie ºi inventarea brãzdarului în formã de
lopatã, care s-a rãspândit pe tot teritoriul cucerit
de romani.16

În a doua epocã a fierului, în La Tène-ul
dacic populaþia a folosit plugul cu brãzdar din
fier, care nu era identic la formã cu brãzdarul
celtic (Fig. 2/3). Trupul lung al brãzdarului era
ridicat ºi la capãt în formã de triunghi. Acest tip
de brãzdar de fier a fost gãsit în aºezãri dacice,
împreunã cu diferite unelte agricole, care dove-
desc o agriculturã dezvoltatã.17 Astfel de brãzdar
a fost descoperit la Sfântu Gheorghe ºi la Co-
mandãu18. La mãcinatul grâului au folosit râºniþa
rotativã, dupã cum aratã o bucatã de râºniþã
descoperitã la cetatea „Ciuclean–Csuklyan” unde
peste o aºezare din epoca bronzului s-a construit
o cetate dacicã cu zid de piatrã.19

În epoca stãpânirii romane, în valea Ol-
tului romanii au folosit plugul cu brãzdarul de
fier simetric în formã de lopatã, care a fost foarte
bun pentru desþelenirea pãmântului ierbos ºi
celui necultivat. Astfel de brãzdare au fost desco-
perite împreunã cu râºniþa rotativã la castrul
roman de la Comandãu20 (Fig. 3).

Dupã pãrãsirea regiunii de cãtre armata ºi
administraþia romanã, în valea Oltului ºi al Pâ-
râului Negru s-au stabilit diferite popoare, goþii,
gepizii, slavii ºi bulgarii.21 Dintre acestea numai
slavii au lãsat mãrturii despre modul cum au cul-
tivat pãmântul. Slavii au folosit brãzdar de fier
simetric, dar acesta a fost mai mic ca cel roman.
Numai un singur exemplar este cunoscut, de la
Simoneºti (jud. Harghita), din Valea Târnavei
Mari, din aºezarea datatã în sec. VII–VIII22 (Fig.
2/2). În aºezãrile slave din valea Oltului ºi al
Pârâului Negru, la Cernat ºi Poian au fost gãsite
multe râºniþe rotative (Fig. 2/4) ºi cuptoare de
copt pâine.23 Transilvania ºi implicit sud-estul
Transilvaniei au fost cucerite de cãtre unguri la
sfârºitul secolului al X-lea sau la începutul seco-
lului al XI-lea. Aºezãrile maghiare din perioada

Arpadianã (sec. X–XIII) din valea Oltului (Chi-
lieni, Sfântu Gheorghe, Angheluº, Reci, Turia)
nu au furnizat date privind unelte folosite în agri-
culturã. Dintre acestea, la Chilieni24 ºi Turia25 în
locuinþe au fost descoperite însã multe ºi diferite
unelte de uz casnic. Este un fapt cunoscut pe de
altã parte cã un strat al maghiarilor se ocupa cu
agriculturã deja înainte de pãtrunderea lor în
Bazinul Carpatic.26 Populaþia maghiarã a asimi-
lat populaþia slavã gãsitã la cucerire în valea
Oltului, ºi prezenþa acestei populaþii, care se
ocupa – cum s-a vãzut mai sus – cu agriculturã
este doveditã ºi în secolul al XII-lea în cimitirul
de la Zãbala.27 Acest fapt dovedeºte cã în aceastã
perioadã, în primele secole ale mileniului al
doilea, agricultura a fost înfloritoare în aceastã
regiune, având toate premizele pentru dez-
voltarea ei.
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FFööllddmmûûvveelléésssseell kkaappccssoollaattooss
eesszzkköözzöökk aa SSzzéékkeellyy NNeemmzzeettii
MMúúzzeeuumm ggyyûûjjtteemméénnyyéébbeenn
(Kivonat)

A szerzõ a Székely Nemzeti Múzeum ré-
gészeti gyûjteményében levõ, különbözõ korok-
ból származó, a földmûveléssel kapcsolatos tár-
gyak alapján bemutatja a földmûvelési eszközök
fejlõdését Kovászna megye területén, a kezde-
tektõl egészen a a kora középkorig.

LLaanndd––pprroocceessssiinngg MMeeaannss iinn 
tthhee CCoolllleeccttiioonn ooff tthhee SSzzéékkeellyy
NNaattiioonnaall MMuusseeuumm
(Abstract)

On the basis of the objects connected to
the processing of land – in the collection of
archaeology of the Székely National Museum,
the author presents the development of these
means in the district Covasna, from the begin-
nings to the early Middle Ages.
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