
CONTRIBUTII LA: PROBlEMA FORTIFICATII LOR : 
ŞI FORMELO·R DE LOCUl RE' DIN . SUD~ESTUL 

TRANSILVANIEI 

SZEKEL Y ZOLTAN 

Partea sud-estică a Transilvaniei, înconjurată de arcul Carpaţilor
Sudici, deja din timpurile cele mai vechi · a fost locul de aş€zare al mai 
multor popoare, care secole întregii au locuit' pe aceste meleaguri. Aceste-
popoare pentru apărarea lor contra atacurilor inamice au construit forlă-
reţe, cetăţi, în diferite- perioade în timpul staţionării lor în această re~
giune (fig. 1). Pentru atribuirea acestor fortificaţii, cetăţi popoarelor res
pective, care le construiau se întîmpină greutăţi · serioase din cauza·cerce .... 
tărilor puţine. Pe baza cercetărilor făcute ·de Muzeul dd.n Sfintu Gheorghe
în ultimii ani, încercăm să tragem unele concluzii de ordin istoriC şi cro
nologic privind fortifieaţiile construite în sud-estul Transilvaniei · înce
pînd din timpurile cele mai străvechi inclusiv cu epoca feudală. 

I. Epoca neolitică .. Din neolitic, aşezările aparţinînd · celor mai vechi 
culturi atestate în această reg,iune, Criş, cultura cu ceramică liniară, Bo
ian, Precucuteniană nu au avut 'construcţii · de fortificaţii. Aşezările lor.
au fost deschise. Primele resturi de · fortifi!caţiir ş~nţ · şi val înconjurător, . 
sînt dovedite numai în neoliticul mijlociu, la aşezările ·de cultură cu ce-
ramica pictată, denumită după aşezarea eponiină, cultura Ariuşd 1• Acest: 
fapt este dovedit şi de să păturile executate la Cernat în grădina lui ·Mi-
halcz2 unde se află o mare aşezare de cultură Ariuşd întărită cu val şL 
şanţ. Din perioada de trecere din neolitic în epoca bronzului, cînd · pă
trund purtători,i culturii Ttfsa tîrzii, culturii Bodrogkeresztur şi culturii · 
Coţofeni, par că locuiesc în aşezările deschise, după cum ne arată aşeză
rile de la RecP (jud. Covasna) şi de · la Cristur (jud. Harghita). 

II. Epoca bronzului. In această epocă, în această regiune sînt atestate· 
culturile Schneckenberg, Wietenberg · şi · Ciomortan. Aşezările purtătorilor-· 

acestor cultufti - după cum s-a constatat la Zăbala\ la Sfîntu Gheor
ghe - Orko, la Jigodin, la Fliliaş5 şi la Păuleni-Ciomortan6 - au fost 
aşezate în general pe movile şi; au fost întărite cu şanţ' şi vaL Epoca de~ 

trecere din bronz în prima vîrstă a · fierului:esteTeprezentată prin culturac 
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N oua. Aşezările purtătorilor culturii Noua din judeţul Covasna sînt mai 
puţin cunoscute. Aşezarea de la Peteni a fost sondată numai cu cîteva 
:şanţuri, iar cea de la Ghlidfalău aproape în întregime a fost distrusă. 
Ambel1e au fost situate pe terasa unei ape curgăto1are ; resturi de fortifi
,catii nu au fost st·abi'lite ceea ce nu .exclrude existenta unei întăriri cu sant 

t • ' • 

. :şi val. 
III. Prima vîrstă a fierului (Hallstatt). Au fost sondate si cerce

tate aşezările de la Reci, Cernat, Porumben]i .Mari şi Sîngeorgi{t de Pă
d ure. Aşezările de la Porumbenii Mari, Sîngeorgiu de Pădure şi Cernat 
. .au fost fortificate cu şanţ şi vaF. Cea de la Reci a fost, o aşezare des
chisă8. Prin urmare în această epocă sînt aşezări deschise şi fortificate. 

IV. Epoca La tene dacic. In a doua vîrstă a fierului în La Tene-ul 
d acic se construiesc cetăţi pe vîrfurile munţilor, care sînt întări'te cu 
,şanţ şi val de pămînt sau cu zid construit cu lespezi de piatră legată în
t re ele cu lue. Cetăţi întărite numai cu şanţ şi val ca la Jigodin - Mier
.curea-Ciuc (jud. Harghita) pe teritoriul judeţului Covasna deocamdată 
n u sînt atestate. La Cernat, la locul denumit' "Vîrful ascuţit" şanţuri şi 
v aluri mai degrabă aparţin primei vîrste a fierului, iar la Bicsadul 01-
tului cetatea a fost suprapusă de una feudală cu zid de piatră şi resturi de 
i ortifkatii dacice n-au fost constatate. Sînt însă cunoscute două cetăti 
.cu teras~ şi cu zid de piatră fără mortar la Covasna 10 şi în valea Casl
n ului pe vîrful muntelui "Cece". Această ultimă cu deosebire de cea de 
la Covasna la care au fost trei terase avea numai două terase înconju
r ate cu zid de piatră gros de 1,80 cm. (fig. 2). Pe baza materialului arheo
l ogic descoperit, a monedelor (două drachme ale lui Alexandru cel Mare, 
:imitaţii locale (Forrer, 339), precum şi a fibulelor (fig. 3) aşezarea sau 
·cetatea de la Cernat datează din sec. II. î.e.n., iar cetăţile de la Covasna 
:şi din Valea Casinului sînt mai tîrzii, sec. I î.e.n. - sec. I e.n. 

V. Epoca romană. În epoca romană pe teritoriul judeţului Covasna 
t recea drumul roman prin pasul Oituzului. În acest teritoriu, graniţa de 
. .est a Daciei, a fost apărată cu lagăre militare (castra). Valea Oltului a 
f ost închisă cu castrul de la Olteni (fig. 4) ; la pasul Oituzului castrul de 
l a Breţcu, la pasul Buzăului castrul de la Boroşneul Mare (fig. 5) au păzit 
:siguranţa limesului roman în această regiune. Castrul roman de l.a Co
:molău, situat la mijlocul bazinului judeţului Covasna, a avut rolul de a 
.a sigura drumul roman, oare venea din centrul provinciei şi trecea prin 
:pasul Oituzului. 

VI. Epoca prefeudală. După retragerea armatei şi a aparatului ad
.ministrativ roman populaţia romanizată rămasă pe loc trăind o viaţă 
rurală numai făcea fortăreţe, nici popoarele, care s-au aşezat aici şi au 
,convieţuit un timp mai scurt sau mai îndelungat cu ea. În intervalul de 
t imp, sec. IV-X sînt atestate numai aşezări deschise fără fortificaţii. 

VII. Epoca feudalismului timpuriu. La începutul mileniului II şi în 
această regiune s-a instaurat regatul feudal maghiar, care pentru apăra
r ea granriţei de est a regatului îşi pregătise sistemul lui defensiv compus 
mai întîi din prisăci (indagines) 11, mai tîrziu din cetăţi de piatră. In pri
vinţa prisăcilor, care sînt atestate şi în documente, nici din punctul de 
vedere al cronologiei şi nici al construcţiei nu avem date sigure. Probabil 
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deja în sec. XI-XII existau şi construcţia lor, val şi şanţ, era asemănă
toare cu cea folosită în această perioadă în celelalte părţi ale regatului 
feudal maghiar12• Constatările făcute în ultimii ani de către unii cercetă
tori sînt neconcludente şi neconvingătoare. Ceea ce priveşte "şanţurile 
arse - egett sancok", considerate drept un fel de prisăci 13 din feudalismul 
timpuriu părerile sînt divergente, unii cercetători nici nu acceptă astfel 
de sistem, arderea "şanţului" ; arsură în şanţ şi val o consideră drept 
urmare a arderii construcţiei de lemn folosită la val, la vîrful pămîntuluir. 
aruncat din şanţ 14 ; această părere pare confirmată şi de constatările noas
tre făcute la şanţul aşa-zis "Homarka", la care în unele secţiuni făcute a 
fost observat un strat ars roşu cu resturi de pari carbonizaţi 15• Şanţurile~ 
care se găsesc pe teritoriul judeţului Covasna în mare parte au fost cer
cetate de subsemnatul16, dar un răspuns corespunzător nu a fost găsit nici 
în privinţa încadrării lor cronologice, nici destinaţiei lor. in nici un caz; 
nu pot fi un fel de "prisăci" din feudalismul timpuriu. Acestui fapt con
trazice amplasarea lor pe teritoriul judeţului în locurile, unde în această 
epocă, graniţa fiind pe vîrful .arcului Carpaţilor Sudici, din punct de ve
dere srategic al sistemului defensiv nu a avut nici o importanţă. Desti
naţia acestora a fost de altă natură, aceasta şi cronologia deocamdată este 
o problemă nerezolvată. 

In ceea ce priveşte construirea cetăţilor, încadrarea lor cronologică,. 
avem date şi mai puţine. In a doua jumătate a secolului trecut şi la în
ceputul secolului nostru aceste cetăţi au fost cercetate de mai mulţi cer
cetători : B. Orban 17, Ackner, I. Marţian, atribuind unele dintre acestea. 
fie ungurilor-secuilor, fie saşilor, fie dacilor, A. Ferenczi şi I. Nestor cu 
ocazia unei periegheze .au încercat încadrarea unora dintre aceste cetăţi 
din judeţul Covasna în sistemul de fortificaţie a dacilor 18• Desigur că aces
te cercetări avînd la bază numai descoperiri de suprafaţă nu au putut 
aduce date sigure, privind originea acestor cetăţi. 

In ultimele două decenii unele dintre aceste cetăţi au fost săpate de 
către Muzeul din Sfîntu Gheorghe şi săpăturile au furnizat une:e date şi pe 
baza lor, unele dintre aceste cetăţi pot fi încadrate în sistemul de apărare 
construit în epoca feudală. In următoarele rînduri dăm descrierea aces
tora pe care le-am cer.cetat sau pe baza unor descoperiri le putem consi
dera ca provenite din feudalismul timpuriu şi tragem unele concluzii de 
ordin cronologic şi istoric. 

1. - CETATEA BALVANYOS (jud. Covasna) 

Prima descrierea a cetăţii Balvanyos o avem de la Orban Balâzs1~ . 
care în a doua jumătate a secolului trecut a cercetat - printre altele -
şi ruinele acestei cetăţi. In anul 1942 direcţiunea Muzeului din Sfînrtu 
Gheorghe a întreprins săpături la cetatea Balvanyos, conducerea lucrări
lor fiind încredinţată arheologului clujean A. Ferenczi. Rezultatele cam:.. 
paniei de săpătură din anul 1942 nu au fost publicate, fiindcă A Ferenczî 
a dispărut în timpul războiului trecut ; deasemeni au dispărut şi însem-· 
nările lui, precum şi materialul descoperit şi transportat la Cluj. Se păs
trează numai un raport sumar şi o ladă cu material ceramic, care au fost 



depuse de către A. Ferenczi la Muzeul din Sfîntu Gheorghe. A. Ferenczi 
a constatat următoarele : 

a. - Cetatea a fost construită pe etape, mai întîi donjonul, apoi in
cinta interioară şi pe urmă incinta exterioară; 

b. - Nu au fost găsite nici o urmă de aşezare sau de fortificaţii mai 
veche decît epoca feudală timpurie ; 

c. - Nu au fost găsite resturi de construcţii ogivale, nici arme de foc. 
Două piese, resturi de construcţii găsite în cetate au fost făcute în for
mă de semicerc. 

d. - Zidurile nu sînt întărite cu bas'tioane, ci cu creneluri, forme ca
re înfăţişează tipul cunoscut din sec. al XII-lea. 

Pe baza observaţiilor făcute în cursul săpăturii A Ferenczi considera 
că cetatea a fost construită în sec. XI sau cel mai tîrziu în secolul al 
XII-lea. 

SAPATURI DIN 'ANUL il971 

La distanţă de 10 km de la Comuna Turia, într-o vale înconjurată de 
munţi, traversată de pîraie se află băile Balvanyos. in partea de nord a 
văii se ridică un vîrf de stîncă cu pantele abrupte spre vest, sud şi est, 
unde se află ruinele cetăţii Bâlvanyos. Pe partea cea mai înaltă a masi
vului de stîncă este aşezat donjonul, de formă pătrată, construit din les
pezi de piatră legate cu var. Dimensiunile : 10X 10 m măsurat pe dinafară, 
în interior 3,60 m x 3,80m. Grosimea de est este de 3,80 m, celelalte 
fiind groase de 3,20 m. In colţul nord-estic zidul .şi-a păstrat aproape 
întălţimea lui originală, în celelalte părţi s-a dărîmat, păstrîndu-se nu
mai pe o înălţime de cîţiva metri. (fig. 8/1). Colţurile nord-vestic şi nord
estic ale donjonului se leagă de incinta de piatră a unei cetăţi de pia
tră, care cuprinde platoul (fig. 6 ; 9/1). La colţul nord-vestic al donjo
nului din zidul incintei de piatră şi dintr-un zid interior s-a format o în
căpere dreptunghiulară, scobită în stîncă, avînd dimensiunile de 10X4 m. 
Zidul de piatră al incintei nu este ţesut cu zidul donjonului, ci este ado
sat. Pe la1tura nordkă a incintei se găseşte un contrafort lung de 5 m şi gros 
de 3 m, iar pe eea sudică se află locul porţii cetăţii interioare. Pe partea 
nordică şi pe partea sudică ale incintei de piatră pe o porţiune de cea. 
1 O m s-a păstrat la înălţimea ei originală 5 m, măsurată pe interior de la 
temelia zidului pînă la vîrful parapetului. Zidul este lat 1,5 m; parapetul 
înalt de 1 m este gros de 0,45 m (fig. 8/2). Dimensiunile cetăţii interioare 
sînt 40 X 25 m . Cetatea exterioară este formată de o incintă de piatră ova
lă, pe panta abruptă a masivului de stîncă şi se leagă de colţul vestic al 
cetăţii interioare ; poarta cetăţii este situată pe latura estică. Dimensiu
nile : 105x40 m. Grosimea zidului este 2 m. (fig. 7). 

Zidul incintelor de pi:atră este construit din lespezi de piatră legate 
cu mortar, aşezate pe stîncă. in unele locuri stînca este cuprinsă în zid. 
Pentru a obţine o stratigrafie cît mai completă în direcţia nord-sud ce
tatea a fost secţionată cu un şanţ lung de 52,5 m .şi lat de 1 m. Şanţul a 
fost început pe partea exterioară a zidului nordic al incintei de piatră a 
cetăţii interioare, secţionînd fîntîna cetăţii .şi zidurile curtinelor de pe 
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Latura sudică a masivului de stîncă. In această porţiune sub molos compus 
din pietre şi din pămînt amestecat cu mortar, se găseşte un strat de lut 
galben, gros de 20-50 cm, aşezat pe stînca nativă. In continuare terenul 
este acoperit numai de straturi de molos gros de 0,3 m, aşezat tot pe stînca 
nativă. (fig. 7). In cetatea interioară în molos au fost găsite fragmente d · 
vase şi un pinten de fier cu rotiţă (fig. 16/'6). In colţul nord-vestic .al ce
tăţii interioare, pe partea care a fost considerată relativ intactă, a fost 
făcută o casetă cu dimensiunile de 2,5 x 2,5 m. Sub molos a fost stînca 
masivă ; în molos a fost găsit un singur fragment de vas feudal. ·La zidu 1 

cetăţii exterioare ş,anţul a fost lărgit spre est şi vest cu cîte o casetă avînd 
dimensiuni de 3X3 m. Pe această porţiune molosul a fost gros de 0,5 m, 
conţinînd cîteva fragmente de vase feudale. Interiorul donjonului a fost 
curăţat de molos, sub care a urmat stînca. In donjon n-a fost găsită nici 
o piesă arheologică. 

In cetatea interioară secţiunea nu a dat nici un rezultat. De-a lungul 
curtinei şi în interiorul cetăţii pămîntul a fost deranjat, stînca fiind aco
perită cu molos, formînd un singur strat. In humusul subţire şi în molos 
au fost găsite puţine fragmente de vase. Acestea aparţin secolelor XV
XVII (fig. 11/1-2 ; 4). 
Un fragment de margine şi cîteva fragmente din vasele făcute la roată 
înceată, sînt mai timpurii, din sec. XIII-XIV (fig. :10/3, 5-6). In faţa 
porţii, unde stratul de molos a fost cel mai gros, la adîncimea de 25 cm, 
a fost găsit un pinten drept singura piesă de fier. Pintenul reprezintă tipul 
cunoscut din timpul domniei regelui Sigismund şi aparţine sfîrşitului se
colului XIV şi începutul secolului XV21• (fig. 16/6). In cetatea exterioară 
în casetele făcute lîngă zid pe stîncă au fost găsite cîteva fragmente de 
vase, dintre care un fragment de margine parcă este preistoric (fig. 11/3), 
iar celelalte pot fi încadrate în sec. XIV-XV (fig. 11/1-2, 4-5). 

Materialul ceramic descoperit de A. Ferenczi este mai bogat. Au fost 
întregite 4 vase care aparţin epocii feudale timpurii. Pe fundul unui vas 
se găseşte o ştampilă în relief în formă de roată cu 6 spiţe (fig. 12/3). In 
afară de vase borcane au mai fost găsite şi fragmen'te de căni cu toartă. 
Descrierea vaselor : 

1. - Vas borcan - făcut la roată înceată, din pastă bună cu margi
nea răsfrîntă în afară, buza tăiată oblic ; pe umăr este decorat cu o sin
gură linie în val, iar în rest pe corpul vasului este ornamentat cu 4 linii 
paralele distanţate (fig. 12/2). 

2. - Vas borcan - făcut la roată din pastă bună, arsă în culoare 
brun-neagră. Buza, vasului este răsfrîntă în afară cu marginea tăiată 
drept. ·Marginea fundului este îngroşată. Dimensiunile : înalt de 17 cm, 
diametru! gurii 13 cm, al fundului 9 cm. (fig. 12/1). 

3. - Vas borcan - făcut la roată bună, din pastă cu nisip, ars ne
gru, buza răsfrîntă puţin în afară este tăiată drept. Dimensiunile : înălţi
mea 11,4 cm, diametru! buzei 10,8 cm, al fundului 6,5 cm. (fig. 12/5). 

4. - Vas borcan - făcut la roată înceată, de culoare neagră cu mar
ginea răsfrîntă în afară. şi buza tăiată orizontal. Dimensiunile : este înalt 
de 16,4 cm, diametru! buzei 13,5 cm, al fundului 8,7 cm. (fig. 12/4). 
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Fragmentele de margine care au mai fost găsite aparţin tipurilor de 
vas-borcan descrise mai sus. (fig. 10/1-7). în afară de vase-borcan au 
mai fost găsite şi căni cu toarte. Partea de sus a unei făcute la roată din 
pastă fină şi arsă galben este deoorată sub buză cu linie în val încizată, 
iar pe umăr se găseşte o bandă acoperită cu puncte imprimate, aşezate în 
două şiruri (fig. 12/6). 

Pentru stabilirea dattei conSJtruirii cetăţii Bcil.Vianyos ne stau la dis
poziţie în afară de datele arheologice şi documente scrise. Timon22 crede 
că pe acest loc a fost o cetate dacică sau gotică peste care s-a suprapus o 
cetate feudală secuiască. Orban acceptă o cetate secuiască construită de 
familia Apor în timpul lui Ştefan. I. Orban foloseşte şi date furnizate de 
P. Apor23, care referindu-se la documentul eliberat în anul 1402 de îm
păratul Sigismund, afirmă că cetatea a fost construită în sec. XI. Tot con
form acestui document cetatea a fost lărgită cu incintă de piatră exte
rioară în anul 1236, sub domnia regelui Bela IV24• 

M. Roşka aminteşte nişte mărgele celtice păstrate în Muzeul din Sfîntu 
Gheorghe, care provin din cetatea Balvanyos25• Aceste mărgele însă n-au 
fost găsite în depozitul Muzeului. 

în cursul celor două campanii de săpături în anul 1942 şi 1971 n-au 
fost găsite decît urme feudale. Nu avem nici o indieaţie de unde provine 
materialul ceramic descoperit de A. Ferenczi. Presupunem că vasele au 
fost găsi'te în stratul de molos şi în fîntîna cetăţii. Din aceste cauze mate
rialul ceramic al lui Ferenczi se poate folosi numai tipologie. încadrarea 
lui justă pe secole este destul de dificil, fiindcă avem puţine descoperiri 
de ceramică feudală bine datată. Din secolul XII-XIII este un vas deco
rat cu linii paralele distanţate. Acest tip de vas este cunoscut de pe te
ritoriul Ungariei din aşezarea feudală de la Oroshaza26• Vasul cu ştam
pil.a pe fund datează din sec. XIII şi este cunoscut din Germania de la 
Eibenstok-Teufelschloss27• Perioadei mai tîrzii, sec. XIV-XV îi aparţin 
vasele cu gura lată, cu buză evazată şi tăiată orizontal. Materilul ceramic 

_ găsit în anul 1971 este fragmentar. Sînt bucăţi de margini din vase bor
cane care pot fi încadrate în sec. XIII-XIV, iar restul aparţine sec. 
XV-XVIII. 

La stabilirea datei construirii cetăţii în afară de ma'terialul arheolo
gic prezentat mai sus ne ajută însemnările lui P. Apor şi elementele de 
"construcţii. Dacă acceptăm afirmaţiile lui P.Apor au fost trei etape de 
cons'trucţie. Prima cînd s-a făcut donjonul, a doua cînd s-a, construit in
cinta interioară în timpul lui Bela IV, anul 1235 şi a treia cînd s-a ridicat 
incinta exterioară în timpul regelui Ladislau IV, între anii 1272-1290. 
După P. Apor data construirii donjonului trebuie s-o punem în sec. XI 
în timpul lui Ştefan I (1000-1038). 

Donjonul în forma pătrată28 , precum şi sistemul de fortificaţie, zid 
de piatră fără întăriri cu turnuri, pledează pentru o dată de construire 

-destul de timpurie, sec. XII-XIII. Acest: fapt nu este contrazis nici de 
materialul ceramic descoperit în cele două campanii de săpături. Pe baza 
•ceramicii şi a sistemului de construcţie se poate accepta sec. XIII, în cel 
mai bun caz sec. XII, ca cea mai timpurie etapă. A. Ferenczi a acceptat 
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sec XI-XII. Lărgirea ei cu două incinte de piatră s-ar fi putut întîmpla 
tot în cursul sec. XIII, după oum afirmă P. Apor. 

Se pune întrebarea cine au construit această cetate. Apor bazindu-se 
pe documentul eliberat de Sigismund atribuie construirea cetăţii stră
moşului familiei Apor din sec. XI. Acest document este cunoscut numai 
prin menţiunea lui Apor, deoarece primele menţiuni în documente scrise 
despre familia Apor în judeţul Trei Scaune datează numai de la începutul 
sec. XIV29. Familia Apor este considerată ca de origine secuiască30, ca ata
re atestarea membrilor acestei familii în sec. XIII~XIV, este natural, fiind 
cunoscut că secuii s-au stabilit pe aceste meleaguri la sfîrşitul sec. XII, la 
începutul secolului al XIII-lea31. Prezenţa lor însă nu se poate dovedi în 
sec. XI-XII, cînd acest colţ al Transilvaniei aparţinea regatului feudal 
maghiar, judului Feher32. Teritoriul unde se află cetatea Balvanyos îm
preună cu alte localităţi din fostul scaun Kezdi, ca Kanta, Karatna, Volal 
de jos şi de sus, Peşelnec şi Valea Seacă aparţineau fostului judeţ Feher, 
prin urmare acestea au format proprietatea regelui maghiar. Posesiunea 
cetăţii Balvanyos şi a satelor aparţinătoare este confirmată de regele Si
gismund prin documentul emis în anul 1402 amintit de P. Apor3\ ca ve
che proprietate familiară. Acest f'apt ne lasă să presupunem ca această 
cetate la început a fost o proprietate regală, donată în cursul vremii pen
tru anumite merite familiei Apor, fiindcă regele n-a avut drept să doneze
pămînt pe teritoriul populaţiei secuieşti. Pe acest teritoriu au mai fost şi 
alte cetăţi regale ca le Sînzieni34, la Leţ-Varhegy3S, probabil şi cetatea Şoi
milor36 în Valea Oltului la Bicsad, care aparţinea tot fostului judeţ Feher. 
Această ultimă a fost donată în 1421 strămoşului familiei Mik6. 

Dintre numeroasele cetăţi medievale de pe teritoriul unde locuiesc 
secuii numai originea unora este lămurită în sensul că au fost cetăţi re
gale ; originea, încadrarea celorlalţi rămîne deocamdată o problemă des
chisă. Dacă cetatea Balvanyos a fost o cetate regală sau a fost construită 
de familia Apor, este greu de stabilit pe baza datelor care ne stau la în
demînă. Un fapt este sigur că mai întîi a fost construit donjonul. Acest 
donjon ar fi putut servi drept turn de veghe, adăpostind o garnizoană 
mică, ţinînd legătură cu celelalte cetăţi, care se află pe creasta munţilor· 
ca la cetatea Ika, Piatra Şoimilor etc. Dar iniţial ar fi putut să fie şi un 
turn de locuirt, un loc de refugiu, a:dăpostind o famiHe feudaJlă. Astfel de· 
construcţii sînt atestate în Transilvania în a doua jumătate a sec. XIII şi 
în cursul sec. XIV37. Faptul însă că împărţirea în clase a comunităţii secu-
ieşti în sec. XIII-XIV era într-un stadiu de început nu pledează pentru 
construirea unui "turn de locuinţă" într-o vreme aşa de timpurie de către 
o familie feudală secuiască. Prin urmare construirea lui după părere·· 
noastră se leagă de alt factor istoric . . 

Luînd în considerare datele furnizate de documentele scrise precum: 
şi rezultatele săpăturilor executate în anii 1942 şi 1971, putem constatR 
următoarele : Cetatea Balvanyos este una dintre cele mai vechi cetăţi me
dievale din sud-estul Transilvaniei al cărei donjon a fost construit în sec. 
XII-XIII după cum ne arată materialul arheologic descoperit şi sistemul 
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de construcţie al lui În sec. XIII la donjon au fost adaosate două incint~· 
de piatră, concomitent sau la un interval scurt, una de alta. 

Viaţa a durat în ceit·ate pînă în sec. XVII cînd îşi pierde însemnă
tatea, fiind abandonată, după cum ne înştiinţează şi Orban. Acest fapt 
este confirmat şi de rezultatele celor două săpături. Materialul ceramic nu 
depăşeşte secolul XVIII. Ca proprietari ai cetăţii sînt documentaţi mem
brii familiei Apor, începînd din prima jumătate a sec. XIV, iar pentru 
secolele anterioare, XII-XIII nu avem nici un document, care să ne in
formeze cui aparţinea cetatea. 

2. - CETATEA HERECZ (Malnaş sat, jud. Covasna) 

La capătul sudic al satului Malnaş, pe malul stîng al Oltului se ridică 
un promontoriu denumtt "Vîrful cetăţii" - Vartet6". Pe vîrful acestui 
munte se află un platou spre nord, vest şi est cu laturi abrupte ; pe partea 
sudică terenul este mai accesibil. La nord se află pîrîul Herecz, care se 
varsă în Olt, iar la sud "Sziktorka pataka". Pe platoul acestui munte se 
află ruinele "Cetăţii Herecz sau Mik6". 

B. Orban38 este primul care face menţiune despre cetate şi o consi
deră ca cetate medievală construită de un străbun al familiei Mik6. Pen
tru s1tabilirea epocii, cînd a fost construită cetatea în vara anului 1976 a 
fost în.treprinsă o săpătură şi platoul a fost secţionat cu 6 şanţuri (fig. 13). 

S. I. 1n direcţia est-vest teritoriul întreg al cetăţii a fost secţionat. 
Pe ambele laturi ale platoului s-au constatat 2 şanţuri şi valuri şi un zid 
de piatră construtt din lespezi de piatră legate între ele cu mortar. Pe 
partea vestică a platoului, lîngă zid în molos au fost găsite cîteva frag
mente de vase hallsattiene. În secţiune sub humus subţire de 5-10 cm a 
fost numai lut galben fără resturi de cultură (fig. 14). 

S. II. În direcţia nord-sud pornind de lîngă bastion a fost executat un 
alt şanţ lung de 44 m, larg de 1 m şi adînc de 0,40-0,80 m. Sub humus 
gros de 5-10 cm a fost lut galben. 

S. III. În interiorul cetăţii în partea vestică a cetăţii lîngă zid terenul 
este mai ridicat în lărgime de 3 m. La capătu~ sudi•c al cetăţii în 1apropierea 
bastionului, perpendicular la zid în direcţia est-vest terenul a fost sec
ţiona\t cu un şanţ lung de 8 m. Sub stratul de humus gros de 10-20 
cm a fost un strat de pămînt aruncat din şanţul de fundaţie al zidului 
gros de 0,20-0,80 m urmat de un strat de pămînt ars roşu şi gros de 
0,20-0,30 m. Sub acest strat a fost lutb galben. In direcţia nord-sud lîngă 
zidul perpendicular pe acest şanţ a fost executat un alt şanţ (S. IV.) cu 
scopul de a clarifica provenienţa acestui strat ars. Stratul ars nu a fost 
compact şi la bază au fost găsite bucăţi de zgură din rocă, care conţinea 
metal, probabil fier. Cu un alt şanţ executat la capătul estic al şanţului 
III în direcţia nord-sud (S.V.) a fost urmărită întinderea stratului de ar
sură. In stratul de arsură nu a fost găsit nici un obiect, care ar fi putut 
da indicaţie la. o încadrare cronologică sigură. Nu s-a putut stabili nici 
forma unui cuptor de topit meitJale, care ar fi putut exista pe acest loc, 
ceea ce ne arată bucăţile de zgură de fier găsită în strat. (fig. 14 a). 
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S. VI. La capătul nord în direcţia nord-est, sud-vest au fost tăiate 
· ziduri şi cele două şanţuri, care pe aceasltă porţiune înconjoară incinta 
. de piatră. StratigrafJa a fost aceeaşi ca la celelalte şanţuri, sub humus a 
.fost lutul galben (fig. 14 b). 

Bastionul dreptunghiular este aşezat la capătul sudic al incintei de 
_piatră nu tocmai la mijloc, puţin pla!Sat spre est. Pe pa:rtea exterioară 

.. are la ambele colţuri două contraforţi cu dimensiuni 1,35x1,30 m ieşite 
din fronton. La intrarea lată de 2,50 m zidul ieşit la 35 cm la partea es
tkă este gros de 2 m, i1ar .la cea vestică 2,60 .m. Interiorul bastionululi are 

. dimensiuni: 3,15X3,25 m. Partea nordică dinspre interiorul cetăţii este 

. construită tot cu acelasi sistem ca La intrare, frontonul iesit în afară are 
.grosimea de 1,50 m. Pi~trele din colţul estic al bastionului ~înt scoase pînă 
. [a temelie. Din interiorul bastionului dărîmăturile căzuite au fost scoase 
_ pînă la sol virgin. In interiorul bastion ului 1a nivelul de călcare medieval 
a!l solului •a fost găs'it un denar de argint •al regelui Andrei II (1025-1235); 

·C N H, 299, E. Unger, Magyar Eremhataroz6, 1960, 162; fig. 16/1). 
In afară de monedă nu a fost găsită nici o piesă arheologică. 

Forma cetăţii este ovală la capătul sudic cu un bastion dreptunghiu
~r, cu axul lung nord-sud, cu dimensiuni : 182 x 82 m. Zidul cetăţii gros 
de 2 m. Dimensiunile bastionului măsurate pe exterior : 6,45X7,25 m. In 
faţa ba.Sitionului în afară de şanţul apărător la o distanţă de cea 200 m 

·este un alt şanţ în direcţia est-vest, care a avut destinaţia de a împiedica 
. accesul la cetate pe o singură latură plată, unde platoul este legat cu o 
şea cu restul masivului de munte. Zidul de incintă este înconjurat cu un 
şanţ dublu, care pe latura estică este neterminat. 

Pentru stabilirea epocii, cînd a fost construită cetatea sînt puţine da
·te, dar acestea sînt destul de concludente. Fragmente de vase hallstattiene 
găsite pe loc secundar în şanţul I arată ca în prima vîrstă a fierului 
purtătorii acestei culturi numai temporar s-au stabilit pe acest loc. Tot 

.acestei perioade îi aparţin probabil şi resturile "cuptorului de topit", des
·Coperit în şanţul III ; acest lucru pare dovedit prin faptul că acestea au 
fost acoperite de pămîntul scos din şanţul săpat pentru fundaţia zidului 
-de piatră al cetăţii medievale. Alte urme arheologice n-au fost găsite. 

Forma ovală a cetăţii cu zid de piatră făcut cu mortar întărită cu un 
·bastion dreptunghiular la un capăt şi înconjurată cu şanţuri de apă
rare arată că cetatea a fost medievală. Dimensiunile impunătoare ale ce
tăţii arată că numai o putere cenltrală puternică ar fi putut construi o 
;astfel de fortăreaţă. 

Pentru încadrarea cronologică al cetăţii ca "terminus postquem" ne 
:serveşte denarul de arg,int descoperit în interiorul bastionului, începutul 
secolului III anul 1205. Lipsa totală a armelor şi a altor obiecte din turn 
şi din interiorul cetăţii precum şi neterminarea şanţurilor de apărare, 
arată că cet'atea nu a intrat sau a fost numai scurt timp în folosinţă. 

3.- CETATEA COMORILOR- KINCSASVARA DE LA BODOC 

Tot pe acelaşi ma:siv de munte unde este situată cetatea Herecz 
pe lîngă Vîrful Bodoc, un platou este înconjurat de o incintă de piatră 
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(fig. 26) şi pe laiturile nord-vestică şi vestică unde terenul este mai abrupte: 
şi cu şanţ. Incinta de piatră care înconjoară platoul în anul 1950 a fost . 
secţionată cu ocazia cercetării graniţei de est a Daciei romane de către un
grup de arheologi, din care făcea parte şi subsemnatul. S-a constatat că _ 
"au ieş~t la iveală în secţiunea B prin valul interior un zid sec de piatră 
şi puternice urme de arsură (fig. 27). Acestea din urmă sînt însă eventual · 
rezultatul intenţionat al unui' procedeu specific de construcţie (valuri de · 
zgură) şi nu se datoresc arderii zidului în momentul prăbuşirii lui. Cîteva · 
cioburi netipice din secţiune, probabil hallSitattiene, cît şi forma cetăţii, 
prea complicată ca să aparţină unei epoci anterioare, sprijină datarea ei 
la sfîrşitul treptei de mijloc al barbariei"38• 

Pentru o încadrare mai justă a cetăţii credem că ne ajută o sabie -
de fier găsită în interiorul cetăţii de un păstor, care a ajuns în colecţia 
muzeului ca donaţie din partea preotului de la Bodoc, Kiss Ărpâd. Sabia 
are două tăişuri, pe mijlocul lam ei cu un canal de sînge; g11rdina e for- -
mată dintr-o bară cu secţiune dreptunghiulară, la capătul mînerului este 
un glob de formă sferică, la perimetru în patru puncte şi la capă1t apla
tizat. Vîrful sabiei îi lipseşte, este lungă de 103 cm, lama este lungă de · 
83 cm, lată de 4,5 cm, gardina 26,5 cm, groa:să 1 cm, mînerul 18 cm. 
(fig. 16/5). Sabia reprezintă tipul caracteristic al săbiilor feudale în sec . . 
XII-XIII39• 

Aceasltă descoperire precum şi forma cetăţii cu zid de piatră şi cu 
şanţ de apărare ca la cetatea Herecz pledează pe lîngă faptul că cetatea · 
aparţine feudalismului timpuriu. Procedeul de construcţie al zidului cu ·. 
ardere deocamdată a fost constatată numai la această cetate. 

4. -CETATEA VAPA 
Pe malul drept al Oltului în hotarul comunei Biesad· a fost construită ·. 

o cetate de formă ovală cu zid de piatră cu mortar-; la capătul sudic al · 
cetăţii a fost un turn pătrat. Cetatea a fost făcută peste o aşezare de eul- . 
turăAriuşd şi una din La T·em~-ul da:ci:c. După forma cetăţii şi pe baza 
materialului ceramic, a unui pinten considerăm cronologic contempora- ·· 
nă cu cetatea Herecz40• Dimensiunile : 27x80 m cît s-a păstrat în anul1949 ·' 
din incinta de piatră. În prezent a rămas numai turnul: 

5. - CETATEA ŞOIMILOR 
Tot pe malul drept al Oltului în gura strîtntorii de la Tuşn:ad mai ·· 

sus de Bicsad pe vîrful unei stînci înalte se află ruinele unei cetăţi de -
formă dreptunghiulară ; la capătul sudic al cetăţii · a fost un turn pătrat _ 
văzut de Orbân4\ care, nu mai există. Zidul de piatră al cetăţii este legat 
cu mortar. Dimensiunile: 55X10 m (fig. 25): Aceasltă fortăreaţă este a- · 
mintită şi de un document42• (fig. 25). 

6. - CETATEA SACIOVA 
În hotarul satului Saciova în valea pîrîului cu acelaşi nume pe vîr- -

f'ul unui bot de deal se află ruinele unei cetăţi ·de f6rmă ovală cu zid de · 
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piatră. Dimensiunile : 46X 34 m (fig. 17). In secţiune făcută în anul 1976 
prin care a fost tăiat zidul de piatră s-a constatat că pietrele zidului sînt 
legate între ele cu mortar. Prin urmare oonsta'tare:a fă.cută în anul 1949 
trebuie rectificată43 • Cetatea aparţine în epoca feudalismului timpuriu sau 
feudală (fig. 16). 

7. - CETATEA DE LA BOROŞNEUL MIC 

In hotarul satului în valea pîrîului Mic pe o movilă se află resturile 
unei cetăţi de formă ovală, cunoscută sub denumirea de "Bodzawira sau 
Borzvara", cetatea este suprapusă peste o aşezare de cul!tură Ariuşd şi 
una din La 'Dene-ul dacic44• Zidul de piatră făcut cu mortar este gros de· 
1,5 m. Dimensiunile : 29X 14 m. (fig. 18). 

8. - CETATEA DE LA LEŢ 

Săpăturile executate în anul 1959 au confirmat că sub ruinele cetăţii 
medievale cons<truită în sec. XVI se află resturile unei cetăţi mai timpu
rii4S, fapt semnalat şi de documentele istorice46• 

9.- CETATEA IKA 

In hotarul comunei Cernat pe platoul unui promontoriu cuprins în
tre pîrîul Cernat şi Ika se află ruinele cetăţii. Forma este ovală cu axul 
lung nord-sud cu eîite un turn rotund la fiecare capăt, din care s-a păstrat 
numai cel din sud pînă la înălţimea de 13 m (fig. 19). 

La capătul sudic al cetăţii în direcţia est-vest perpendicular la zid 
a fost executat un şanţ lung de 20 m. In şanţ sub humusul gros de 20 
cm a fost un strat de şisturi gros de 70 cm aşezat pe stînca nativă. (fig 
20). Lîngă zidul gros de 2 m făcut din lespezi de piatră legată cu mortar a 
fost găsit un vîrf de săgeată din fier prevăzu1t cu 2 aripioare şi cu tub. 
Este lung de 5,5 cm (fig. 14/2) tot de lîngă zid a ieşit la iveală o cataramă 
de fier ,spinul îi lipseşte. Capătul oval al cataramei este aplatiza!t. Di
mensiunile: 3,7X2,7 cm (fig. 14/4). Zidul turnului rotund este gros de 1,80 
m, diametru! interiorului este de 3,40 m. Dimensiunile cetăţii: 200Xl0 m. 
Forma turnurilor, al vîrfului de săgea1'ă şi al cataramei datează cetatea în 
secolul al XIII-XIV47• 

10.- CETATEA DE LA LEMNIA 

In hotarul comunei Lemnia în valea pîrîului Lemnia Mare se ridică 
un bot de deal, cunoscut sub denumirea de "Varer6sse". Pe vîrful aces:... 
tuia se află ruinele unei cetăţi de formă ovală cu un bastion. Prima dată 
cetatea a fost semnalată de Orban48 şi în vara anului 1976 a ' fost cerce
tată şi de subsemnatul. Zidul de piatră al cetăţii este făcut cu mortar, 
forma bastionului se poate clarifica numai după efectuarea unei săpături. 
Forma şi felul de construcţie ale cetăţii foarte asemănătoare cu cetatea 
Balvanyos ne îndeamnă ca să o considerăm contemporană cu aceasta pînă 
cînd nu avem date mai concludentte. 
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11.- CETATEA DE LA VALEA CRIŞULUI 

Cetatea care se află pe platoul unui bot de deal denumit "Platoul Mes
tecăniş" - "Nyirtet6" a fost săpată în anul 194649• Forma ovală a cetăţii 
cu zid de piatră făcut cu mortar arată că este o cetate medievală. 

12.- CETATEA DE LA BIBORŢENI 

Ruinele cetăţii de formă ovală au fost cercetate în anul 194850• Nu 
avem indicaţii sigure la încadrarea ei cronologică, dar incinta de piatră 
şi cîteva fragmente de vase descoperite lîngă zid pledează mai mult de 
a fi o cetate medievală. 

13.- RACOŞUL DE SUS, CETATEA "R~KA" 

In hotarul comunei între munţi se ridică între două pîraie un bot de 
deal cunoscut sub denumirea de "Ascuţişi - Hegyes" pe al cărui vîrf se 
.află un turn rotund înconjurat cu incintă de piatră în formă ovală51 ; zi
dul de piatră este făcut cu mortar (fig. 21'). Donjonul de formă rotundă 
indică o datare mai !tîrzie, sec. XIV. 

14.- CETATEA -RAKOCZI IN PASUL OITUZULUI 

După Orbân cetatea a fost construită de către principele Transilva
niei, Gheorghe Râkoczi II. Forma ei dreptunghiulară cu cîte un bastion 
dreptunghiular la fiecare colţ arată o etapă de construcţie destul de tîr
zie. Dimensiunile bastion ului de colţ : 8 X 8 m. 

Aceste cetăţi se află pe teritoriul judeţului Covasna. In afară de 
acestea au m.ai fost săpate de către Muzeul din Sfîntu Gheorghe cîteva 
cetăţi care sînt situate pe teritoriul judeţelor Harghita şi Mureş -şi care 
aparţin to!t acestei epoci. Acestea sînt următoarele : 

1. - RACU (jud. Harghita) 

La nord-vest de comuna Racu în munţi, peste o fortificaţie dacică 
s-a suprapus o cetate de formă dreptunghiulară cu un bastion dreptun
ghiular în colţul nord-vestic (fig. 23). Pe baza materialului ceramic şi a 
obiectelor de fier (fig. 24) descoperit cetatea se încadrează în sec. XIII
XlV52. 

2.- GHEORGHENI (jud. Harghita) 

La capătul estic al oraşului pe un promontoriu se află ruinele unei 
·.cetăţi cu zid de piatră făcut cu mortar. Cetatea are formă ovală şi se 
poate data în epoca feudală53 • 

3. - GHINDARI (jud. Mureş) 

In hotarul comunei pe malul stîng al Tîrnavei Mari pe un promonto
riu mic "Ascuţişul cetăţii" peste o cetate dacică cu zid de piatră s-a su
prapus o cetate .de formă ovală cu zid de piatră construit cu mortar care 
aparţine epocii feudale54• 
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4. - RACOŞUL DE JOS (jud. Braşov) 

În hotarul comunei pe malul drept al O]tului pe promontoriu} denu
mit Tepej sau Tep6 se află ruinele unei cetăţi de formă ovală cu zid de 
piatră făcut cu mortar (fig. 21}55• Pe baza unui vîrf de săgeată de fier de 
formă rombaidală prevăzut cu o prelungire cetatea se poate încadra într-o 
epocă destul de timpurie, sec. XII. (fig. 16/3). 

* * * 
Din cele relatate mai sus reiese că primele fortificaţii au fost făcute 

în regiunea noastră deja în neolitic la aşezările de cultură Ariuşd. Aces
tea sînt numai aşezări omeneşti întărite şi nu for:tificaţii făcute cu scop 
militar. Cetăţi, fortificaţii propriu-zise cu zid de piatră fără mortar sînt 
construite numai începînd din epoca La T'ene dacică, care în al!te regiuni 
au fost prevăzute şi cu turnuri. Sistemul de apărare cu fortificaţii cu zid 
de piatră făcut cu mortar şi bastioane au fost contrui!te prima dată în epo
ca cînd romanii au cucerit şi acest colţ al DaJCiei. După cercetările făcute 
în ulrtimii ani, întărirea graniţei de est a Dacie:i cu .castre romane a :fost 
deja în timpul împăratului Traian. Este un lucru dovedit că în timpul 
lui Hadrian castrele erau construite din piatră, castre de pămînt pe te
ritoriul judeţului nu sînt atestate56• După părăsirea acestei regiuni de că
tre armata şi administraţia romană nici populaţia romanizată rămasă pe 
loc, nici popoarele noi venite n-au mai construit cetăţi ; felul lor de trai 
migrător al acestora din urmă nepermiţîndu-le asemenea realizări. Nici 
slavii veniţi în aceste regiuni deja în sec. VI nu au întărit aşezările lor 
nici nu făceau cetăţi cu toa1te că în alte regiuni (Pannonia, Zalavar) sînt 
atestate cetăţi de lemn atribuite slavilor57• 

Numeroasele cetăţi din judeţul Covasna a căror origine a fost obscu
ră în urma cercetărilor efectuate în ulJtimii ani pot fi încadrate cronolo
gic just în epoca feudalismului timpuriu sau în feudalismul dezvoltat. 
Pe baza felului de construcţie putem împărţi cetăţile din feudalismul tim
puriu în următoarele grupe: 

a. - Cetăţi din pămînt cu val şi şanţ; 
b. - Cetăţi de lemn ; 
c. - Cetăţi de formă ovală cu zid de piatră cu un bastion dreptun

ghiular la un capăt, înconjurate cu şanţ; 
d. - Cetăţi de formă dreptunghiulară cu un turn într-un colţ şi 

cetăţi de formă ovală cu 1-2 turnuri rotunde. 
Cetăţi de pămînt cu val pînă în prezent sînt puţine cunoscute. La 

Arcuş, la ZăLan au fost atestate astfel de resturi, care pot fi considerate 
ca provenite din această epocă58• Pentru încadrarea lor sigură nu avem 
însă date concludente; foarte probabil că acestea sînt cele mai timpurii 
cetăţi din această perioadă59• 

Resturi de cetăţi de lemn au fost constatate numai în două cazuri, 
la Valea Crişului, la cetatea de la Nyirtet6 şi la Varhegy de lîngă comuna 
Leţ. Forma cetăţii de la Valea Crişului a fost ovală întărită cu şanţ şi val 
pe al cărui vîrf a fost palisadă făcută din stîlpi de lemn. La Leţ construc
ţia cetăţii a fost mai solidă făcută din grinzi groase de 30-40 cm. Cro-
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nologic pe aceste două cetăţi trebuie să le considerăm ca cele mai tim
purii cetăţi feudale (sec. XI-XII). Cetatea de la Leţ este amintită ca ce
tate regală de un document din anul 135360• Pe vîrful muntelui Perko în 
hotarul comunei Sînzieni a fost o aşezare din epoca bronzului, aparţinînd 
culturii Schenckenberg înconjurată cu un val de pămînt. Cetatea feudală 
regală menţionată în documente arheologice nu a fost atestată61• 

Pentru datarea cetăţilor de formă ovală cu un bastion dreptunghiu
lar (donjon) - · printre care se numără şi cetatea BalvEmyos - în afară 
de cer amic a caracteristică pentru sec. XII-XIII găsită în ele în cursul să
păturilor mai serveşte ca un element mai sigur de datare moneda lui 
Andrei II găsită în bastionul cetăţii Herecz precum şi sabia găsită în ce
tatea Comorilor. Pe baza acestor dovezi arheologice cetăţile acestea pot 
fi încadrate în .a doua jumătate a secolului XII, începutul sec. XIII. 

Cetăţile de formă dreptunghiulară ca cetatea de la Racu precum şi 
cele prevăzute cu turn rotund oa cetăţile de la Cernat şi Racoşul de .Sus 
sînt datate mai tîrziu, sec. XIII-XIV, ceea ce arată şi materialul arheo
logic descoperit în ele. 

Cetăţile acestea sînt aşezate în locurile de trecere, în văile apelor 
curgMoare, pe piscurile înalte ale munţilor, în faţa strîmtorilor, avînd 
rolul de a opri pătrunderea de dinafară a duşmanului. Este un sistem 
de fortificaţie construită în adîncime pe care a putut-o face numai o pu
ternică putere centrală cu scop defensiv şi nu putem atribui ordinului 
cavalerilor teut~ni care a avut permis de-a construi numai cetăţi din lemn. 
Lipsa documentelor scrise referitoare la aceste cetăţi se explică prjn fap
tul că acestea au fost construite înaintea venirii secuilor, iar documentele 
referitoare asupra secuilor din această regiune încep cu secolul XIV deci 
este firesc că din această cauză numai sînt amintite aceste cetăţi62 • După 
stabilirea lor pe aceste meleaguri cetăţile acestea şi-au pierdut însemnă
tatea lor. Fapt dovedit de cetatea de la Herecz la care lucrările de apărare 
exterioare, valuri şi şanţuri nu au fost terminate. Organizaţia militară şi 
felul de-a lupta a secuilor au făcut de prisos aceste cetăţi. Cetatea Herecz 
a furnizat date concrete de caracter arheologic ca argument în plus în 
afară de documente scrise pentru stabilirea datei cînd secuii s-au aşezat 
pe aceste meleaguri. Acest eveniment a fost la începutul secolului al XIII
iJ.ea. Faptul că unele cetăţi în sud-estul Transilvaniei şi în secolele urmă
toare XIII-XIV au mai fost folosite se explică fiindcă comunitatea se
cuiască care la început a fost unitară în această perioadă se diferenţiază 
în clase. Iar regii maghiari oamenilor de încredere, fruntaşilor secui le-au 
încredinţat probabil cu obligaţie militară unele dintre aceste cetăţi, după 
cum dovedesc acest fapt şi documentele ca în cazul cetăţii Şoimilor la 
Bicsad şi cetăţii Balvanyos la Turia. Aceste cetăţi despre care ştim sigur . 
că mai persistau şi după venirea secuilor au fost cetăţi regale şi erau si
tuate pe teritoriul judeţului Feher, care pînă la 1876 nu aparţinea Ţării 
Secuieşti63• Din acest · fapt reiese că secuii nu au făcut cetăţi şi considerau 
o vătămare a libertăţii şi privilegiilor lor strămoşeşti, cînd Ioan Sigismund 
a făcut în urma oprimării revoluţiei secuieşti cele două cetăţi princiare la 



Odorhei şi Leţ. Cetatea de la Leţ a şi fost dărîmată cînd secuii s-au aliat 
armatei lui Mihai Viteazul. 

Desigur că înşirarea şi încadrarea tuturor fortificaţiilor care se gă
sesc pe teritoriul regiunii rtratate în lucrarea de faţă nu este completă. 
Ne-am ba:zat pe cercetările şi săpăturile executate de Muzeul din Sfîntu 
Gheorghe pînă în prezent şi am folosit puţinele date, pe care le-au păs
trat documentele scrise confruntîndu-le cu rezultate obţinute pe cale ar
heologică .. Rezolvarea justă a problemei se poate realiza numai prin cerce
tarea tuturor fortificaţiilor, care se găsesc în sud-estul Transilvaniei64, şi 
numai atunci .se poate stabili relaţi]le demografic-social-politice în acest 
colţ al Transilvaniei. Natural că această problemă solicită şi cercetarea 
aşezărilor şi cimitirelor din perioadele respective. 

* * *" 
Forma de locuire în neolitic a fost bordeiul săpat în pămînt sau lo

cuinţa construită pe suprafaţa pămîntului. In sud-estul Transilvaniei aşeză
rile de cultură Criş şi Boian mai puţin, dar cele din culturile Precucu
teniană şi Cucuteni - Ariuşd sînt mai bine cunoscute. In aceste ultime 
culturi au fost găsite locuinţe dreptunghiulare construite 1a suprafaţa pă
mîntului din nuiele văruite cu lut şi cu acoperiş în două ape65• In epoca 
bronzului după cum s ... a putut constata 'la cultura Schnenkenberg locuinţele 
de formă dreptunghiulară au fost făcute tot la suprafaţa solului66• In epoca 
de tranziţie din epoca bronzului în prima vîrstă a fierului este atestată 
cultura Noua. Purtăltorii acestor culturi au avut următoarele forme de 
locuire : aşa-numita "cenuşare" (zolniki), locuinţă de formă circulară şi 
dreptunghiulară construită la suprafaţa solului67• In prima vîrstă a fierului 
populaţia a locuit în bordeeie dreptunghiulare şi circul:are68• In La Tetne 
dacic sînt atesta,te două tipuri de locuinţe : semibordeiul săpat în pămînt 
şi locuinţa de suprafaţă69 • 

Sub stăpînirea romană în afară de locuinţele din jurul Lagărelor mi
litare (canabae) sînt atestate ferme rurale (villae rusticaer0• După părăsirea 
Daciei de către romani în sec. IV-VI forma de locuire a fost casa drep
tunghiulara construită la suprafaţa solului71• In epoca prefeudală forma 
de locuire este semibordeiul săpat în pămînt cu vatra pietra: într-un colţ72• 

· Formele de locuire din feudalismul timpuriu, sec. XI-XIII, pînă în 
ultimii ani nu au fost cunoscute, fiindcă nici o aşezare din această perioa
dă nu a fost săpată. Numai unele materiale descoperite întîmplător şi 
depozitate în muzeu au indlcat provenienţa lor din această epocă. Dintre 
acestea cele mai importante sînt obiectele găsite la Sfîntu Gheorghe -
Bedehaza. Acestea au fost găsite cu ocazia lucrărilor de construcţii ale căii 
ferate din anul 1912 lîngă Sfîntu Gheorghe la moara de la Bedehaza pe 
terasa Olttului. Aşezarea din feudalismul timpuriu a fost suprapusă peste 
o aşezare dacică. Lucrările au fost urmărite de Laszl6 Ferenc fostul custode 
director al Muzeului din Sfîntu Gheorghe, care a salvat materialul arheo
[ogic şi în limita posibilităţilor a făcut desene despre urmele de aşezare 
pe care le-a putu1t observa73• Acestea însă au fost numai gropi, care apar
ţin diferitelor epoci istorice. Pe acestl loc în anul 1949 &cademîa Română 
în colaborare cu Muzeul din Sfîntu Gheorghe a făcut săpături şi au fost 
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crlezvelite printre altele şi _resturile unei locuinţe, care "aparţine epocii 
_feudale în plină dezvoltare'04• Prin urmare nici prin această cercetare nu 
s-a putut stabili formele de locuire din feudalismul timpuriu. Pentru re
zolvarea .acestor probleme Muzeul din Sfîntu Gheorghe a întreprins cer

,,cetări în unele puncte ale .r.egiunii unde au fost semnalate descoperiri din 
.:epoca feudală. Cercetările executate în anii 1975-1976 la Cernat (judeţul 
Covasna) şi la Cristuru Secuiesc (jud. Harghita) au scos La iveală resturile 
unor bordeie aparţinînd acestei epoci, fiind stabilite şi formele lor. In 
următoarele rînduri descriem aceste bordeie şi pe baza inventarului lor 
încercăm să stabilim şi încadrarea lor cronologică. 

1. Cernat. In toamna anului 1975 Kocsis Ferenc locuitor în comuna 
Cernat sub nr. _231 săpînd o groapă în grădină a găsit un craniu uman. In 
:urma sesizării lui în grădină s- afăcut un sondaj de verificare. 

Casa şi grădina .lui Kocsis Ferenc se află la mijlocul comunei aflată 
__ pe malul stîng al pîrîului denumit "Şanţul dracului - Ordogarka" care 
.se Varsă în pîrîul Cernat. In grădină în direcţia nord-vest, nord-est am 
făcut un şanţ, lărgind în casete, în care am găsit un schelet de femeie 
·zăcînd pe spate cu oapul spre vest şi cu picioarele spre est. Sub acest sche-
let au mai fost încă două schelete de copil de vîrstă 8-10 ani (fig. 27), 

.morţii au fost înmormîntaţi într-o ladă al cărei material lemnos a pu-
trezit. Resturile ·de apHCi de fier ale lăzii au fost găsite la braţul superior 

. stîng şi la picioarele scheletului (fig. 31/6-8). La picioarele scheletelor de 
"copii a fost găsită o placă din os prelucr.ată şi decorată cu cercuri şi semi
·cercuri gravate (fig. '31/11). 

Morţii au fost îngropaţi într-un bordei adîncit în pămînt cu un cup
tor săpat în pămînt în colţul nord-vestic. Bordeiul a avut dimensiuni de 

.. 2,40X2,40 m şi orientat nord-est, sud-vest. Dimensiunile cupitorului: 
1,70X 1,60 m. In fundul cuptorului făţuit cu lut au fost găsite fragmente 
de vase, iar bolta a fost arsă roşu ca şi gura unde s-a păstrat un strat gros 
.de 30 cm ars roşu (fig . .. 27). In cuptor au fost găsite următoarele obiecte : 
un cuţit, o sulă de fier (fig. 2119-10), un prîznel de 1ut, iar în colţul 
nord-vestic scheletul unui sugar aşezat cu capul spre sud. La gura cup
·itorului în afară de o placă de bronz cu decor de crin (fig. 32/1) au fost 
;găsite multe fragmente de vase. Materialul ceramic este foarte fragmentar, 
nu s-a putut întregi nici un vas. Sînt bucăţi din vase şi căni cu toartă 
făcute la roată bună din pa:stă bună arsă l'a roşu. Sînt fără şi cu decor cu 
l inii în val (fig. 29/1___:8). 

Pe baza materialului ceramic bordeiul se poate încadra cel mai de
vreme în sec. al XIV -lea, iar înmormîntările cu mult mai tîrziu, în sec. 
XVI-XVII. Datare-a bordeiului în sec. al XIV-lea eventual în sec. al XV

:l ea este plausibilă, fapt dovedit de placa de bronz cu motiv decorativ flo
ral, crinul, caractefis•tic pentru epoca stăpînirii dinastiei Anjou în Unga
ria. Aplici cu astfel de decor sînt cunoscute din cimitirul din sec. al XIV
Iea descoperit la Hinga ' lîngă Subotica în Iugoslavia75• Diferenţa de timp, 
cel puţin 100-·200 de ani a trebuit să treacă ca locul bordeiului să fie 
u.itat şi în el să facă morminte. Acest caz nu este unic. La Cristur tot în 
a nul 1975 .în grăâina .liceului din oraş a fost săpat un bordei adîncit în 
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pămînt cu vatră circulară, cu suprafaţa făţuită la mijlocul bordeiului,. . 
care a servit tot oa loc de înmormîntare cu coş_ciug a unei femei şi al unui : 
sugar. Bordeiul pe baza cer amicii găsite în el se poa,te încadra tot în sec . . 
XIV-XV-lea. Iar mormîntul de femei pe baza monedei găsită în mîna 
mortului, denar de .argint .al lui Ferdinand II din anul 1622 (E. Unger, Ma
gyar Eremhataroz6, Djkor, 86, 1958, nr. 286) se datează din prima jumă- · 
tate a secolului al XVII-lea. 

2. - Cristur. In cvartalul nou al oraşului situat pe malul drept aL 
Tîrnavei, unde pîrîul Geoagiu se varsă în el cu ocazia construcţiilor au fost 
găsite resturi de locuinţă, gropi, în care au fost găsite ,fragmente de vase · 
si de căldări de lut. În urma acestor descoperiri în toamna anului 1976 
in grădina Gyarfas, unde terenul a rămas intact, a fost executată o cer- . 
cetare de verificare. Intr-un şanţ (S. I.) executat în di:te:cţia nord-sud au .. 
fost dezvelHe resturile unui bordei adîncit în pămînt . cu un cuptor săpat 
în pămînt într-un colţ cu dimensiuni 3 X 2 m, cu axul lung est-vest. Gaură .. 
de par a fost găsită la mijlocul peretelui estic .. Cuptorul cu dimensiuni: 
1 X 1 m se găsea în co-lţul nord-estic ; pe fundul făţuit au fost puse frag- . 
menite de vase. (fig. 28). În bordei şi în jurul vetrei au fost găsite frag- 
mente de vase şi de căldări de lut şi un cuţit de fier. (fig. 31/10). Mate
rialul ceramic a fost fragmentar. Au fost întregite două vase şi parţial U:n · 
vas. Descrierea lor : 

1. - Vas-oală făcut la roată din pastă cu nisip fin, ars negru. Buza 
este răsfrîntă în afară, tăiată drept. Pe umăr este decorat cu o singură . 
iinie în val. Fundul este plat. Dimensiunile : înălţimea 11 cm, diametru! . 
buzei 13 cm, a fundului 8,5 cm, grosimea peretului O, 7 cm (fig 30/3). 

2. - Vas-oală făcut la roată din pastă bună amestecată cu nisip, ars 
în culoare brun-cărămiziu. Buza este răsfrîntă în afară, tăiată drept. Pe· 
umăr este decorat cu o singură linie în val, spre . fund mai sînt încă trei 
linii paralele încizate. Dimensiunile : înălţimea 16,4 cm, diametru! buzei 
15,5 cm, al fundului 9,3 cm, (fig. 30/2). 

3.- Vas-oală făcut la roată din pastă bună, ars negru brun. Buza este · 
răsfrîn'tă în afară, tăiată drept, pe umăr ca· decor este o linie în val urma
tă de o singură linie încizată. Partea dinspre fund îi lipseşte. (fig. 30/1). _ 

Fragmentele de căldări din lut sînt din două vase diferite făcute la · 
roată, păstrîndu-se numai bucăţi din buză. Prima este arsă în culoare · 
cărămizie şi sub buză este decoraJtă cu linii în val. (fig. 30/5-6). Cealaltă 
făcută din pastă bună cu nisip fin este arsă în culoare neagră (fig. 30/4). 

Inventarul bordeiului îi aparţine şL un cuţit de fier descoperit în col
ţul sud-estic al bordeiului (fig. 31/5). Lîngă peretele nordic al bordeiuluic 
au mai fost găsite încă două cuţite. (fig. 30/7-. 8). 

Pentru încadrarea cronologică a aşezării şi a bordeiului se poate fo- 
losi - în afară de forma locuintei - vasele si · căldările- de lut Bordeiul 
adîncit in pămînt cu o boltă săp~tă în peretel~ gropii · într-un c~Iţ al bor
deiului, este o formă caracteristică de locuire în secolele·, XI-· XII. Astfer 
de bordeie sînt cunoscute din Ungaria de la Orosliaza, Razom, Kardoskm, 
Basahalom76• Materialul cer amic, oalele precum şi· că1dările de lut, sînt· 
cunoscute tot din aceste aşezări şi· reprezintă· forme destul : de timpurii ~. 
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, din feudalismul timpuriu77• Da tarea aşezării în sec. al XII-lea este spriji
nită de forma scundă a unui vas întregit şi de fragmentul de căldare de 

.. lut decorată cu linii în val, forme de vase, care nu depăşesc sec. al XII-lea. 
Un inel de tîmplă cu capătul în formă de S găsit lîngă vatra unui boroei 
distrus este tot un . argument în plus că încadrarea justă a aşezării este 

·sec. XII. · 
O aşezare tot .din sec. XI-XII a fost descoperită pe malul drept al 

· Oltului la capătul satului Reci de unde au ajuns în Muzeu următoarele 
. obiecte : 1 pinten, un inel de aramă, şi o mărgea de sticlă. (nr. de inventar 
~319-21). In depozit a fost găsit numai pintenul care prevăzut cu spin 

_piramidal prezintă o formă timpurie (fig. 15). Această datare este confir-
mată şi de săpătura de verificare executată în anul 1957, cînd au fost des

-- -coperite şi fragmente de vase caracteristice pentru această epocă78• 
Din cele relatate mai sus reiese că în sec. XI-XII forma de locuire 

.a populaţiei în sud .. estul Transilvaniei a fost bordeiul adîncit în pămînt 
. cu vatră cu boltă săpată în peretele gropii bordeiului. In secolul al XIV
XV-lea această formă perzistă pe lîngă bordeiul cu vatră circulară aşezat 

· la mijloc. Din sec. al XIV -lea de la Cernat este cunoscută şi o altă formă 
· de locuire, casa cu două eamere, cu vatră cu gardina într-l1n colţ cons
truită la suprafaţa pămîntului. Această ultimă formă de locuire a rămas 
in secolele următoare forma de locuire obişnuită după cum dovedesc ca
sele ţărăneşti construite în sec. XVIII-XIX. În ceea ce priveşte cultura 

. materială ceramica, unelte, bijuterii etc., în cursul secolelor s-au făcut 
schimbări. La ceramica în sec. XIII-XIV dispar căldările de lut, iar oa

.]ele sînt prevăzute cu toarte. Formele se îmbogăţesc, apar căni, ulcioare, 
-cupe etc. Tehnica de confecţionare a ceramicii în privinţa pastei, arderii 
. şi formelor se schimbă. 

În privinţa undtelor de uz casnic în inventarul bordeielor figurează 
·mai mult cuţite din fier. Despre prelucrarea metalelor, în primul rînd al 
fierului şi despre uneltele folosite ne dă o imagine depozitul de unelte 

· descoperit la Poian, în anul 1875 donat muzeului de către Zonda Mihai79• 

Depozitul constă din următoarele obiecte (nr. de inventar 361-369) : 
1. - Sfeşriic de bronz ; 
2. - Tîrnăcqp de fier mic ; 
3. - Tîrnăcop mare din fier, 4. ciocan de fier, 5. bucăţi dintr-un 

:zăvor de fier, 6. cocoşul unei arme, 7. fier de plug (lat), 8. fier de plug 
{lung), 9. daltă din fier. 

Dintre aceste piese s-au putut identifica numai patru piese cu sigu
Tanţă, oare au avut nr. de inventar, acestea sînt următoarele : 1. tîrnăcop 
.mic cu două tăişuri, (fig. 3113), 2. tîrnăcop mare cu un singur braţ (fig . 
. ·31/1), 3. ciocan de fier (fig. 3112), 4. daltă de fier (fig. 31/4). 

'Regretabil este că nu s-au putut identifica brăzdarele de fier care ar 
'fi putut aduce date concrete la folosirea tipului de plug folosit în această 
;perioadă. Pe baza formelor de unelte, cronologic se poate încadra în sec. 
XV-XVI; acest fapt este dovedit de forma tîrnăcopului cel mare care 
e ste identic cu ce'l descoperit în depozitul de la Mohacs80• Componenţa 
.uneltelor arată ~m.odul de viaţă a populaţiei şi ocupaţiile principale, pe care 
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le exercitau, ca agricultura, prelucrarea lemnului etc. Data fabricării"une-J.:... 
celor nu poate să fi fost mai devreme ca sec. XV, iar ascunderea lor în' 
cursul secolului al XVI-lea cu ocazia frămîntărilor sociale prin care a:' 
trecut populaţia secuiască în acest seeaP\ 

In privinţa obiectelor de artă, bijuteriilor, din această epocă avem .. 
foarte puţine descoperiri. Printre acestea sînt cele mai , importante figuri.;
nele de teracotă (capul unui bărbat, o capră) găsite · în oraşul Cristur cU'; 
ucazia construcţiilor făcute pe teritoriul oraşului şi cîteva obiecte de artă. 
toreutică, ca aplica de bronz găsită la Cernat. Acest obiect· făcut cu mă
iestrie arată gradul înaintat al prelucrării metalelor. 

Unei perioade mai timpurii probabil sec. XII-lea aparţine un disC." 
de bronz de formă rotundă care a fost găsit la Tinoasa (jud. Covasna) la: 
capătul satului cu ocazia scoaterii prundiş:ului de pe malul rîului • Negru 
(fig. 32/1). Piesa aparţine probabil unui sfeşnic. Pe acest loc au mai fost 
găsite resturi de bordeie, fragmente de vase şi alte obiecte de ·. uz casnic,. 
aparţinînd epocii feudale . Din acestea numai discul a aJuns în colecţia:· 
muzeului. Motivele cu care este decorat, semicercuri, puncte, cruci, sînt. 
elemente care se găsesc pe monedele ungureşti timpurii şi acest fapt ne· 
îndeamnă ca să-1 datăm în sec. al XII-lea. (fig. 32/2). 

Această datare este plauzibilă şi din motivul. că în apropierea · aş~ză:.._ 
rii în anul 1949 cu ocazia construirii şoselei' de beton a fost găsit un mor-'-
mînt cu schelet întins pe spate lîngă care a fost o sabie de tip. sec~ 
XI-XII. 

Rezultate:e acestea 8ile unor cercetări răZileţe sînt numai contribuţW 
modeste la clarificarea aspectului gradului de dezvoltare economiCo-cul
tural-soci.ală a populaţiei din feuda1ismul timpuriu, pentru cunoaşterea 
lui mai profundă sînt necesare cercetări mai sistematiCe şi de mai · mare-· 
amploare. 
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ADATOK DÉL-KELET ERDÉLY ERÖDÍTMÉNYEINEK 
ÉS LAKóHAZ-TÍPUSAINAK KÉRDÉSÉHEZ 

Az első védelmi berendezések a neolitikumból származnak; az Erősdi 
műveltség hordozói lakótelepeiket árokkal védték az ellenséges támadások 
ellen. Ez a védelmi rendszer megmaradt a br~nzkor (a Schmeckenberg 
és a Wittenberg műveltség, Sepsiszentgyörgy-Orkö, Fiatfalva), valamint 
a kora vaskor folyamán is (Nagygalambfalva). A késő vaskorban a dákok 
mész nélkül~ földdel összerakott kőfalas, terraszcs várakat építenek (Ko
vászna, Kiskászon). A rómaiak. Dacia meghódítása után, a határt katonai 
kőtáborokkal (Komolló, Bereck, Oltszem, Nagyborosnyó) már Traianus 
vagy Hadrianus idejében megerősítik. 

Dacia feladása után sem a helyben maradt lakosság, sem az újonnan 
jött népek várat nem építettek. A VI. században letelepedett szlávoknak 
is csak a nyílt településeiket ismerjük-

A hűbérkor kezdetén használt gyepűről nem sokat tudunk, az úgy
nevezett "égett" sáncok eredete nem világos. A számos, mésszel összera
kott kő:lialLal épített vár - a második évezred elejéről - besorolása idő
rendi szempontból sok nehézségbe ütközik. A sepsiszentgyörgyi Múzeum
nak az utóbbi évben végzett kutatásai alapján, ezeket a várakat időrend
rben a következő csoportokba oszthartjuk : 

a. - Árokkal és földgáttal megerősített földvár; 
b. - Favát'ak; 
c. - Ov·ális alakú kőfallal épített, egy j k végén beugró négyszö

gű toronnyal és árokkal körülvett váMk; · 
d. - Négyzetes alakú, egyik sarokban négyszögű toronnyal 

vagy ovális alakú, egy vagy két kör alakú toronnyal épí
tett vár. 

A kör al·akú, árokkal körülvett földvárak (Árkos, Zalán) talán a 
1egrégebbiek, ezeknek az időrendi besorolásához adat nem áll rendelke
zésünkre. Köröspatakon, a Nyírtetőn az ovális alakú kőfalas vár előtt 
fa palánkvár állott; ugyancsak favár létezett Lécfalván a Várhegyen is, 
melyre a XVI. századi fejedelmi várat ráépítették. Ez utóbbiról tudjuk, 
.hogy királyi vár volt. Szentléleken az oklevelek által említett királyi vár 
inaradványai azonban nem kerültek elő. A Perkö fennsíkját körülvevő 
Gánc a kora bronzkorba tartozik. Az ovális alakú, beugró négyszögű bás
tyával ellátott vár időrendi besorolásához fontos adatot szolgáltatott a 
málnási Herecz várán 1976-ban végzett ásatás. 'A torony középkori járó
szintjén II. András király (1205-1235) ezüst dénáriusa került elő. Az 
~rem alapján a vár építését a XII. század végére, a XIII. század elejére 
tehetjük. Az a tény, hogy a kűlső védelmi sáncokat nem fejezték be, 
továbbá, hogy a vár belterén régészeti anyag nem került elő, azt bizo
nyítja, hogy a várat rövid ideig vagy egyáltalán nem használták. A várak 
ebbe a csoportjába tartozik a torjai Bálványos vár is, melynél három épí
lési periódus. különböztethető meg. Először épült a torony (donjon, 
XII-XIII. század), aztán a belső és külső vár. (XIII. század)· 4 bodóki 
Kincsás vár szintén ebbe a korba tartozik, amit az ott talált XII-XIII. 
sz:ázadi kard is bizonyít. A négyszögű alaprajzú, négyszögű saroktoronnyal 
vagy az ovális alaprajzú két, kör alakú toro1nnyal ellátott várak (Csíkrá-
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kosi és a Csernátoni Ika vár) későbbiek (XIV. sz.); ezt bizonyítják az 
ezekben tal:á:lt edények, vaseszközök és iegyverek. 

Ezek a középkori várak a szorosok, a völgyeken átvezető utak őr
zésére épültek. E mélységben tagozott védelmi rendszert csak egy erős; 
központi hatalom hozhatta létre; a német lovagrend nem jöhet számítás-· 
ba, mivel engedélyt csak favárak építésére kapott. Az a tény, hogy az: 
oklevelek nem tesznek említést ezekről a várakról, azt bizonyítja, hogy· 
a székelyek betelepedése előtt készültek. A Székelyföldre vonatkozó fel-
jegyzések a XIV. századdal kezdődnek, és ezeket a v:áll"akat azért nerru 
említik, ml~rt ezeknek határvédő szerepe a székely;ek betelepítésével 
megszűnt. Ezt bizonyítják a Herecz várán végzett ásatások; ezt' a várat 
be· se fejezik, s nem is lakjták. Azok a várak, melyeket még, kesö;blbi szá
zadokban is használtak a királyi megye (Fehéll") területén voltak. A szé
kelység osztálytagozódása során, a XIV-XV. században. egy-egy székely 
főember birtokába jutottak, valószínű katonai jelleg;ű kötelezettséggel 
(így a sepsibükszádi Sólyomkő vára a Mikó család, a torjpi. Bálványos; 
vára pedig az Apor család tulajdonába került). A székelyek várat nem 
építettek s a Székelyföldön a székelyek letelepedése után. epült várak. 
mlnt a lécfalvi Székely bánja és az ojtozi Rákóczi vár; az erdélyi feje
delemség korában épült fejedelmi várak voltak. 

Kétségtelen, hogy a középkori várak felsorolása nem teljes. Elsősor
ban azo~at az adatokat használtuk fel, amiket az ásatások szolgáltattak .. 
1\iiután az -összes középkori várak feltárása megtörtént, lehetséges csak 
egy pontos időrendi besorolás. 

Az új kőkorban a lakóház földbemélyített putri, vagy a föld felszín-érll 
épített ház volt. Az erősdi műveltségből a föld felszínén épített négy-· 
szögű, fonottfalú, sártapaszcs házakat ismerünk. A bronzkorban sziín..tém 
a föld felszínén épített négyszögű házakban laktak. A bronzkorból a kora. 
vaskorba való átmeneti műveltség (Noua) ho'tfdoZJói Zolniki típU\Sú, . .kör éS. 
négyszögű alaprajzú házakat építettek A kora és a késői vaskorhól 
földbevájt putrik, valamint kör és négyszögű házak ismeretesek .. A nómaL 
hódít-ás korában a katonai táborok körül a szokásos módon építkeznek,. 
továbbá falusi gazdaságok létesülnek. A népvándorlás-kori ház (IV-V~. 
század) négyszögű és a föld felszínén épült. A korahűbérkorbóL ~éiig föld!-. 
bevajt kőtűzhelyes putrikat ismerünk. 

A kora középkor (XI-XIII. század) lakóház típusa még- e:dld1g isme:
retlen volt délkelet Erdélyben, mert e korba tartozó települést még nem 
ástunk. A Sepsiszentgyörgy melletti Bedeházi malomnál kerültek elő 
még 1912-ben koraközépkori leletek, gödrök, háztípus:t azonban nem. si
került megállapítani. A sepsiszentgyörgyi Múzeum 19:75. és. 1976J. évi 
ásatásai Csernátonban (Kovászna megye) és S~ékelykeresztűron (Hargita, 
megye) középkori li:1kóházak maradiványait hozták felszínre. 

Csernátonban az Ördögárka ne.vű patak bal parrtj1an Kocsi$ Ferenc• 
nek a kertjében előkerült egy földbevájt négyszögű putrf; a kerek alap
rajzú tűzhelyet a putri falába vájták. A putriban később egy ládában 
~gy nőt s két gyereket, a kemencében pedig egy csecsemőt te:Ine:.ttek eL 
A tűzhely körül talált kerámia s egy liliommal díszített b.r«mz lemez tQ-. 
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:-edék a putrit a XIV-XV. századra datálja. A tem:et~é·s pErl1g XVf-XVH 
-századra · tehető. Egy ilyen XIV. századi putriban temetkeztek Székely-. 
keresztúron is a városi líceum kertjében. A tem-etkezést a' halott kezéber:t: 
talált érem (II. Ferdinánd ezüst dén:áriusa, 1622) a· XVH .. sz. első felére 
keltezi. 

Székely~eresztúron (Hargita megye) a város területén a Gagy patak 
partján, az újnegyed építésekor koraközépkori gödrök, putrik marad
ványai kerültek elő. Az 1976-os ásatás során a Gyárfás ház kertjében egy 
3X2 m méretű földbevájt kunyhót tártunk fei, rnelyrrek kerek alaprajzú 
boltozatos tűzhelyét a putri sarkában a falba vájták. A tűzhely körül elő
keürült bögre és cserépbogrács töredékek alapján a putrik-kora a XII. szá-
l~adra tehető. Ezt a keltezést megerősíti még egy S-végű hajkarika is 
mely egy másik széitrombolt putri tűzhelye mellől került elő. Egy másik 
XI-XII. századi település ismeretes még Rétyről is (Kovászna megye); 
innen jellegzetes kerámia és sarkantyú került elő. 

A fenti leletek azt bizonyítják, hogy a XI-XII. sz:-ban Erdély dél
keleti részében is a lakosság földbemélyített kunyhókban lakott, melynek 
falába vájták be a boltozatos tűzhelyet. Ez a lakóház-típus· meg a XIV~ 
XV. sz.-ban is tovább él. A putri közepén elhelyezett köralakú tűzhely 
is ismeretes. A későbbi századokban két vagy több osztatú házat építenek. 
t\ kerámia változik; a cserépbográcsok a XIII. sz.-ban eltűnnek s a fület--
len bögrék helyett megjelennek a füles fazakak. · 

Egy XV. századi vaseszköz lelet, melyet a múrt században Kézdipo
lyánban (Kovászna megye) találtak a középkor derekán hasznárt vasesz
h:özök különböző típusait őrizte meg. A Csernátonban, valamint Sárfal
ván (Kovászna megye) előkerült bronz lemez töredékek, valamint a 
Székelykeresztúron talált agyag férfi fej e kor· jellegzetes művészi 
emlékei. 

Az eddig ismert szórvány-leletek, valamint a sepsiszentgyörgyi és; 
a székelykeresztúri Múzeumnak ez a néhány kora középkori ásatása. 
azonban nem elégséges e korszak alapos megismerésére: 
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LISTA FIGURILOR 

Fig. 1. Harta forldicaţiilor în sud-estul TransiJJVaniei cercetate de către Mureul 
din Sfîntu Gheorghe. 

Fig. 2. Planul cetăţii dacice din valea Cas:inul•ui. 
Fig. 3. Fibule de fier din aşemrea daci·că de la "Vîrful Ascuţit", Cernat. 
Fig. 4. Planul castrului de la 011Jeni. 
Fig. 5. Planul castrului de la Boroşneul Mare. 
Fig. 6. Planul cetăţii Balv.anyos dre la Turda. 
Fig. 7. Cetatea Baliv:anyos S.I. profilul peretului es·tic. 
Filg. 8. Cetatea Balv<l:nyos, 1, donjornul, 2, dorujonul cu incinta de pi18.!tră interioară, 

3, porţiune din incinta de' piatră pe partea de sud. 
Fi,g. 9. Cetatea Ba!Lvanyos, 1 planul cetăţii, 2, incinrta de piatră interiroară cu don-

jon, 3-4 rec.onst1tuil."'ea donjonuh1i după Crettiene şi Ferencz,i., 
F1g. 10. ·1- 8, fraganente de va1s.e din oetatea de la Ba1V!ânyos găs.ite in 1971. 
Firg. H. 1-5 fragmente de vas,e' din săpătura anul:ui 1971. 
Fig. 12. Cetatea BalJVimyos, oeramica din cetate. 
Firg. 13. Planul cetăţii Herecz. 
Firg. 14. Cetat•ea Heflecz, profilul nondic al şa nţului I : 

a. - profilul şanţulmi III ; 
b. - profilul şanţului VI ; 

Fig. 15. PintenU\l de frer de la Reci. 
Fi,g. ·16. 1, moneda lui Andrei Il, cetatea He·recz ; 2, 4, vîrf de săgeată şi cataramă 

de fier, oetatea Ika ; 3, vîrf de săgeată de fier, cetatea Tepei, Racoşul de 
Jos; 5, :srabie de fier, oetatea Comorilor, Bodoc; 6, pinrte'Il, cetatea Balvanyos. 

Fig. 17. Planul cetăţii de Ia Saciova. 
Fig. 18. Planul cetăţid "Borz" de la Bor~nerul Mic, făcut de Kisgyi()Pgy Zoltan. 
Fi,g. 19. Planul cetăţii Ilka de la Cernat. 
Fig. 20. Cetatea Ika Cernat Ş.I. profilul peretelui nord-estic. 
Fig. 2.1. Racoşul de Sus, planul cetăţii Rek,a. 
Fi,g. 22. Ra.coşul .de Jos, planul cetăţii Tepei-Te:po. 
Fi,g. 23. Planul cetăţii de La JVa,cu. 
Fi,g. 24. Racu, obiecte din fi.er din ce•tate. 
Firg. 25. Planul ,cetăţii Şoimilor de la Bicsad 
Fig. 2·6. Planul cetăţii Comorilor de la Bodoc. 
Fig. 27. Planul bordeiului de la Oerlllart. 
Fig. 28. Planul bordeiului de la Cristur. 
Fig. 29. FragJmente de VlaiSe din bonde.~ul de la Cerumt. 
Fig. 30. Va~se, fragmenlte de căldări de lut şi cuţ-ite din fier din bordeiu:l din Cristur. 
Fi,g. 31. 1-4, piese din depozitul de unel•te de fier de la Poian, 6--11, sulă, cuţit 

de fier, frogmen\te din apl,ici de fder, pl,acă din os din borde'iul de Ia Oernat ; 
5, cuţ1t de fier. 

Fi,g. 32. 1, di:s·c de la Tinoa:sa ; 2, fragmente de placă de bronz de la Cernat. 

110 

1 

• 
• 
1 


	alutaVIII_IX_052_072
	alutaVIII_IX_073_075
	alutaVIII_IX_076_076
	alutaVIII_IX_077_079
	alutaVIII_IX_080_080
	alutaVIII_IX_081_082
	alutaVIII_IX_083_083
	alutaVIII_IX_084_085
	alutaVIII_IX_086_086
	alutaVIII_IX_087_091
	alutaVIII_IX_092_093
	alutaVIII_IX_094_094
	alutaVIII_IX_095_095
	alutaVIII_IX_096_096
	alutaVIII_IX_097_099
	alutaVIII_IX_100_100
	alutaVIII_IX_101_101
	alutaVIII_IX_102_102
	alutaVIII_IX_103_104
	alutaVIII_IX_105_108
	alutaVIII_IX_109_109
	alutaVIII_IX_110_110

