UN RAPORT INEDIT ASUPRA SĂPĂTURILOR ARHEOLOGICE
DE LA ARIUŞD DIN ANUL 1925
A. LASZLO

Desfă!Şurate între 1907 şi 1913, săpăturile arheologice ale lui Laszl6
Ferenc de la Ariuşd 1 reprezintă "~n spaţiul larg est-european -considera,
pe bună dreptate, Ion Nestor - primele investigaţii metodice de mare
amploare într-un obiectiv al neoliticului cu ceramică pictată de tip Ariuşd
Cucuteni-Tripolie"2. În urma even1mentellor primuilui război mondial, să
păturile de la AriUŞ1d vor fi între:ruipte pentru o lungă perioadă, actiiVitatea ştiinţ1fică a lui F. Laszl6 fiind, în general, mult ~ngrădită. Săpăturile
urmau să fie .r eluate abi·a ·î n anul .1925, în colaborare ·CU Muzeul de •ATheologie ~i Etnologie .a l Universităţii din Cambridge (Anglia). La intervenţia
lui Vasile Pârvan mini:s terul de Tesort a reparti·z at ·însă suma de ·5·0 000 de
lei pentru săpăturile din anul ·192'5, colaborarea cu muzeul din Cambridge
fiind amînată pentru anul următor 3 •
În scrisoarea .sa din 8 iunie J.92·5 F. Lasz16 îl informează •pe Pârvan
că "măsurile necesare (desfăşurării săpăturilor) în parte au fost luate
deja, în parte sînt în curs", promiţîndu-i că "despre începerea efectivă a
săpăturilor şi înaintarea lucrărilor Vă voi in'f orma .pe parcurs. Mi-ar face
o deosebită plăcere - adaugă Lasz16 - dacă aş avea onoarea, mult stimate domnule :pro:fesor, să ne vizitaţi 1În cursul săpăturilorM. Autorizaţia
de săpătură este emisă la data de t1'5 martie, iar delegaţia la 31 iulie, din
partea Oomisiunii Monumentelor Istorice 6 •
Cu cîtev•a ziLe înaintea 'Începerii săpăturilor, într-un interviu acordat
ziarului progresist Brass6.i Lapok, F. Laszl6 a rezumat în felul următor
obiectivele campaniei din anul19t25: "Scopul săpăturilor de la Ariuşd din
anul acesta este dezvelirea, pe lîngă cele patru locuinţe, descoperite .p'înă
acum, ·a cel puţin încă unei locuinţe, deoarece pînă în momentul de faţă
se cunosc doar locuinţele celui de~al doilea nivel, cu toate că sînt patru
niveluri de locuinţe. Va trebui să .s tabilim, de asemenea, ce tip de locuinţă
îi aparţinea primului nivel. P·r obabil, în 1această vreme, omul preistoric
[de la Ariuşd] locuia ·î n .locuinţe adîncite în păm1înt. În perioada nivelului
al doilea, al treilea şi al patrulea el şi-a construit locuinţa la supratfaţa
solului, aşa cum se fac şi astăzi casele cu împletituri de nuiele [ ... ] Un
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alt obiectiv al săpăturilor de la Ariu.şd este s tabilirea structurii aşezării
din perioada de tranziţie de la ne·o'liti1c la epoca bronzului, care suprapune
straturile cuLturii ceramicii pidate din epoca pietrei. ,In felul acesta, să
păturile de la Ariuşd oferă date importante pentru compamrea ~trăsăturilor
celor două perioade [ ... ] Stratul din ;perioada de tranziţie de Ira neolitic
la epoca bronzului este, 1a Ariuşd, numai de 30 cm grosime, terenul de
săpătură, deveni't , intre timp, .arătură, va trebui, deci, cercetată cu cea
mai mare atenţie " 6 •
.
.
Laszl6 se instalează la Ariurşd la data de ·5 august, săpăturile fiind începute în ziua următoare. La .lucrările şantierului 'a i!nai luat parte, pe
lîngă unii elevii (printre care şi fii) ai lui 1Laszl6 şi ~cus,todele Laszl6 Ar.pad,
fratele arheologului. Cu cîteva zile după începerea săpăturilor a sosit şi
scrisoarea din 7 august .a lui V. Pârv.an, în care îşi ~anunţă vizita la Ariu.şd. Vizita a avut loc în după amiaza zilei de 15 august, Pârvan sosind
eu automobilul. La 5 septembrie LasZ'l6 întrerupe săpătura, plecînd la
Cluj în vederea unui examen de limbă. Aid moare subit, la 16 septembrie,
'Î n urma unei hemoragii oereibrale 7 •
Asupra să1păturilor de la A:riu.şd din anul 1925 s-a păstrat doar un
scurt raport dactilografiat, în limba maghiară , redactat pe baza jurnalului
de săpătură şi .a planurHor <.şi p r ofilurilor întocmite de F. Lasz16. Raportul
-pe 1care 'Îl publicăm mai jos în traducere - a fost întocmit fă,ră indoi,ală
de Laszl6 Arpad. Pe el îl trădează felul redactării şi sUlul, de asemenea,
titlul, ca şi numeroasele corecturi şi adăugiri sînt scrise cu mîna sa. Cît eva adăugiri îi aparţin fostei secret are a muzeului, Fadgyas Anna, ea bă
tînd probabil textul la ma'Şi nă . Raportul s-a întocmit, dUipă toate probabilităţile, la începutul anului 1926; putem menţiona, în acest sens, faptul
că în titlu, da1 torită unei scăpări, figura iniţial 1926, în loc de 1925 6 •
Raportul, chiar dacă în unele locuri formular·e a nu este suficient de
dară, vorbeşte de la sine; explicaţiile, pe care le-am considerat necesare,
au fost cuprinse în note.
A'Şa cum reiese şi din r aport, 1
prelucrarea materialelor descoperite a
fost începută încă pe şantier. In timpul scurtei sale activităţi în calitate
de custode .al muzeului, 'în ultimii doi ani ai vieţii, fiul arheologu;l ui,
praf. Laszl6 J6zsef '(19·02~1932) a început şi restaumrea şi clasificarea
materialului. Dar, rezultatele ultimelor săpături arheologice ale lui
Laszl6 Ferenc, aşa cum, de fapt, şi o rparte a ·Cercetărilor sale anterioare,
au rămas, pînă astăzi, inedHe. Publicînd, în cele ce urmează, raportul
menţionat, oferim cercetătorilor o primă informare asupra săpăturEor
de la Ariuşd din 'a nul 1·925. Prelucmrea integrală 'a materialului şi publicarea corespunzătoare a descoperirilor rămîne încă o datorie a cercetă
rilor viitoare.
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Descrierea săpăturilor arheologice efectuate de dr. Laszlo Ferenc
în vara anului 1925 în aşezarea preistorică de la Ariuşd
(traducere)
Săpăturile, efectuate sub conducerea directorului-:custode9 Laszl6
Ferenc şi cu colabora1rea custo"delui Laszl6 Arpad, s-au desfăşurat între
5 august şi 5 septembrie 1925, reuşind realizarea programului propus.
Chiar dacă în cursul lucrărilor nu au ieşit la iveală descopericr-i reprezentînd noutăţi faţă de rezult•a tele campaniiloT an'terioare, se poate considera, ·în general, că importanţa săpăturilor din anul 192'5 constă tocmai
în confirmarea justeţei observaţiHor anterioare, completîndu-le, totodată,
cu mai multe date preţioase.
Înainte de a trece la prezentarea să·păturilor trebuie menţionat că
în răs•timpul care a trecut de la ultima companie, aşezarea a suferit
multiple stricăciuni, care ar fi putut peridiba efectuaTe-a .sistematică a
săpăturilor. Aceste stricăciuni doar în mică măsură pot fi .a1
tribuite forţe
lor naturii, ele datorîndu-se, în cea mai mare parte, acelor căutători de
antichităţi iresponsabili oare, li~psiţi de cunoştinţele de :specia1i'tate necesare, au deranjat straturile de cultură în mai multe rînduri şi .în 'difrite
locuri, •c auzînd astfel pagube însemnate 10 • Din fericire, lipsurile astfel
apărute au putut fi întregite pe baza secvenţelor .stratigrafke complete,
săpate metodic, unitatea suprafeţei .dezve'lite fiind, în felul acesta,
păstrată.

Potrivit planului dinainte stabili't, săpăturile s-au desfă·şurat în trei
direcţii. Ne-am propus, în primul <Tind, dezvelirea lo cuinţei notate cu
L 5, aflată la vest de locuinţa L 1, iar în al doilea rînd .să obţinem, la
marginea sudică a locuinţelor L 1, L 2, L 3, o secţiune, pe baza căTeia să
stabilim stratigrafia ·şi să lămurim mai bine problema gropilor .săpate
în pămîntul viu, [depistate] în cursul eampaniilor anterioare. În sfîrşit,
a treia sarcină •pe care ne-am propus era dezvelirea locuinţei L 6, aflată
în marginea estică a aşezăTii.
Pentru dezvelirea locuinţei L 5 s-a deschis o suprafaţă de 119 m~,
'lată de 7 m şi lungă de 17 m, ·între liniile 23 şi 30, respectiv -2 şi XV 11 •
Stratul de humus .superior (I), ca şi cel inferior (II) a . fost în aşa tf el
răs colit de plug şi grapă, îndt sbratul II este mai bogat în cioburi aparţinînd culturii B şi neconţinînd aproape de loc fr.a gmente ceramice de
cultură A, ·În schimb în stratul I se ·î ntîlnesc mai multe doburi aparţinînd
culturii A, cele de cultura B aproape lipsind cu totuP 2 • Importanţa săpă
turii din anul 1925 pentru cunoaşt·erea culturii B de la Ariuşd ·Constă
tocmai în faptul că într·eg ma1terialul campaniilor anterioare nu conţine
!Cltîta cer·ami·că aparţinînd cu'lturii B, ca tm aterialul din 1925. Dintre .o biectele descoperite aici se remarcă fragmentul unui topor mare de piatră,
mai multe fusaiole şi o sulă de os.
Stratul de terramare superior (III) nu putea fi diferenţiat. Stratul de
.chirpic superior (IV) a .c uprins un material destul de bogat. Se întinde,
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Fig. 1. Planul schematic al săipăturilor 9rheolo~iGe qin anii 19·07-1913 şi 1925, cu incticarea poziţiei locuinţelor dezvelite
(L 1-6).
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în toată lăţimea, de la Hnia I pînă l'a XII. Partea sudică a aee stui :strat .este
foarte subţire .
Marginea estică şi nordkă a locuinţei .[L 5] a putut fi stabilită cu
ajutorul gropHor de stîlJpi, i'a r marginea de sud a încăperii nordice a locuinţei, prin deg.ajm·ea bazei .perete[ui. Marginea vestică a locuintei urmează încă să fie dezvelită. În partea sudi·că se afla a doua încăpere a
1

Fig. 2. Aspect al săpăturilor arheologice de la Ariuşd din anul 1925: dezvelirea
locuinţei

L 5. In stînga fotografiei Arpad Laszl6.

locuinţ·ei,

dar în legătură cu ~aceasta - în afara întinderii stratuQui de
chirpic - nu avem nici o indieaţie 13 •
Dintre descoperirile imob'ile, găsite in locuinţă, 1pot fi menţionate
·r esturile de chkpi:c de foflmă neregulată , notate cu T 63, aflate în co·lţul
de nord-est al locuinţei, avînd 'l·a mijloc o groapă cu diametru l de 55 cm,
umplută cu terramare. G11osime.a peretelui este 15-20 'cm, iar înălţimea
de 40- 70 'Cm. S-•a umplut ulterior cu terramare. Dedesubt s-a ident'tficat
o groapă de stî:l p.
În apropierea maTginii e.sti'ce a încăperii s-'a descopefi:t rîşniţa notată cu T 64, const<înd din două pietre, aflate in situ. Piatra in'ferioară,
sparte în 12 fragmente, este lungă de 60, lată de 20 şi groasă de 810 cm. S uprafaţa ei este conoavă (coneavibatea = 2,5 cm). Sub ea, pe podeaua locuinţei, se aHa un sbrat de pămînt, .gros de 5-6 cm, iar marginea de nord, est şi sud fiind lipită vertka'L Piatra superioară este lungă
1

~16~------------------------------------------------------~6
de 35 cm, lată de 25 cm, şi g•roasă de 9-11 cm. Una din }aturi'le mai late
este concavă. ConcavHatea este de ·2 om.
La punctul V / 30 14 s-a mai descoperit o rîşniţă, lungă de 50, lată de
30 şi înaltă de 8 cm, notată ·c u T 67. La punctul III/29 se afrl au cinci
pietre îngrămădite {T 66), oare nu puteau să aibă o importanţă deosebită.
În apropierea peretelui despărţitor, pe Unia '29-30, a tfost dezvelită
vatra notată •c u T 5·5, înaltă de 2·5 ·cm. tA.vea un singur •r înd de 'lipitură,
sub ·c are se af-La un strat de pămînt bătăctorit, ars, gros de •5 em şi, ~n
sfîrşit, un strat de lut, g1ros de ·15 rc m .
.Podeaua 'locuinţei este maroată de un rs trat de cărbune, gros de
0,5 1cm. Marginea de sud a !încăperii nordice a locuinţei eiS'te determinată
de jperetele notat 1cu T 65. Acesta !începe ~·a 90 rcm de mar.g inea esti'Că a
locuinţei. Are o 'lungime de 4,25 m. 1Înă'lţime.a sa medie este de 43 cm, iar
grosimea de 112 cm. Partea s:a exterioară e•s te de culoare neagră, prost
arsă, iar •cea interioară roşie, bine arsă. În •l'inia de mij:loc e·l perete'lui a
fost găsit locul a patru pari, re u di.ametrul a 2----.;3 cm. Distanţa între
pari este de 103-105 cm. Nu am reuşit •să stabi'lim urma unor pari mai
groşi. Se pare •că nu este vorba de un perete principal, ci de unul despărţitor, .geparînd două încă!peri. Locul uşii nu :s-a putut observa. PTobabil, uşa se arfLa în 'capăitul estic, unde nu s-au gă·sit urme de rpereţi.
Lungimea părţii degajate .a peretelui este de 4,25 m, nu este ~nsă exclus
că s~a •c ontinuat şi mai departe, spre vest.
La est de iin:La 21615 , peste :stratul de cărbune man~înd podeaua lOcuinţei, s-a observat un strat de terramare, gras de 35 cm, dar delimitat
:la marginea ·sa nordică şi vestică, supmrpus de un .strat de chirpic, gros
de 20 •cm. kcest fenomen arată că baza aşezMii reînnoite esit e marcată
de linia superioară a acestui ~Strat de terr.amare. Stratul de terramare s-a
depus cu ocazia reînnoi-fii, pentru a umple adînciturile din stratul de
chirpic.
Degajarea straturilorr aHate sub 'locuinţa L 5 nu am dnceput-o. Pentru
a ne informa, am trasat, •s pre vest, între liniHe IX-XI, un şanţ de 4 m
lungime, consta•tînd că stratul de chirpic inferior este compus doar din
bulgări de chil,pic Siporadke.

*
După

*

*

.cum .am menţionat de}a ·î n partea întrodudivă, la sud de supraîn ·campaniile anterioare am dezvelit straturile de cultură
într-o Hşie de 2-3 m lăţime pen•tru a obţine, eliberînd terenul de dărî
măturile acumulate în urma stricăciunilor, o secţiune nederanjată. În
urma acestor lucrări s-au descoperit monumentele aparţinînd primei aşe
zări a omului preistoric [de 'la Arriuşd]: mai multe locuinţe-bo rdei, adîncite în pămînt, cu grop'me de provizii şi de gunoi, •ce le ·aparţineau. În
rfelu1 a.cesita se poate stabili cu eertiotudine 'că omul preistork de la Ariu.şd
avea două tipuri de 'lO'cuinţe: îJ.a început locuia în bordeie adîncite în.
faţa săpată
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pătnînt,

iar mai tîrziu, sub o jnfluenţă pe care nu o putem preciza, a trede tip megaronY'
Prezentăm, in •continuare, descrierea detaliată a două dint.I"e cele mai
tipice şi mai mari gropi de locuit. Degajînd la ma~ginea de sud a locuinţei L 1, fîşia dintre liniile XV-XVI şi 1
}5-23, ·a apărut, !î ntre liniHe 1517 groapa notată cu H ·25. 17 Forma ei se aseamănă, în linii mari, ·c u .cea
de dopot. Este adîncă de 2,110 m, avînd diametru'! fundu'l ui, la punctul a,
atît în direcţi'a est-vest, rclt ·şi 'În cea nord...Jsud, de 1,70 m. Diametrele se
mi-cşorează treptat în sus; .J.a punctul b, la 1 mm ·faţă de fundul gropii,
diametru! e/st-vest este de ·1 00 om, i·a r cel nord-sud de 120 cm. La punctul
c, cu 50 ·c m •sUib marginea superioară •a gropii, diametru1 este de 95, respectiv 110 cm. La puniCtul d, cu Q15 cm sub margine, la treapta de intrare,
di.ametrul este de 95, respectiv 105 cm. Marginea gr·Oipii este din nou mai
[·argă, di,a metrul eslt-vest fiind de 105 cm, iar cel no,r d-sud de 140 cm. In
gmapă se putea intra prin treapta care se vede în partea stîngă a fig. 5.
Groapa era ump'lută ·c u terr.amare, tîn care .am găsit fragmente ceramice
şi oase de anima;le. Groapa em locuită 1În timpul .primei .aşezări, umplîndu-·s e prohalbi;l in vreme·a celei de-~a doua aşezări, cu ocazia nivelării
terenului.
La marginea de ~sud a ·locuinţei L 1 am săpat porţiunea a·flată între
liniile 15 şi 5, respectiv XIV şi X·V II. În această porţiune am săpat tîn
întregime groapa de 'lo~uit H 3, începută cu ocazia săJpăturHor anterioare.
A vînd în vedere poziţia centra~ă în dimcţi.a est-vest ~a ·a cestei gropi, ca
şi dimensiunile sale, ea putea să servească drept locuinţă unui membru
de vază a aşezării. Groapa de loc.uit H 3 s.e aHa înbre liniile 7,5-9,5,
respectiv XVI-XVII. Di.ametrul fundului în d.irecţi.a no:rd-1sud este de
2 m. Pe partea ~Stîngă a fig. 7. se poate observa treapta de intrare în
groapă. Pe ;partea dreaptă .a acestei ;figuri •s e observă groapa de stîlp
nr. 309, care constituie un 1pund de sprijin 'i mportant în reconstitukea
acoperişului gropii de locuit. ~Alături de groa1pă, pe 'l atura esUcă, am
descoperi•t groapa de stî~lp nr. 308. Da·că ne imaginăm pe ~·îngă aceste două
gropi de stlllp şi ceHalţi 'Cinci, marcate re u linii intrerupte pe fig. 6, de-'a
lungul marginii gropii, ne putem imagina uşor şi pa~tea exterioa~ă a
acoperişului, aşa cum am retprezent·a t-o ·p·2 .fig. 9. Conţinutul gropii este
o:celaşi cu cel -al gropii H 25, descri:să mai sus.
La sud de L 2, L 3 şi L 4 am ajuns, între liniile 5 şi 3, plînă la latitudinea XIV18 .
Alături de şanţul orientat nord-sud, trasat în anul 1913, la punctul
XIII/-3 19 , Ia 20 cm adîncime f.aţă de supmfaţ.a solului, s-a descoperit
un f.mgment 'din butonu'l de bronz~ 0 , aflat mai demu}t. In ciuda cercetărilor atente, celelalte fmgmente ale sa1e, din păcate, nu au fost găsit€.
Tot de aici mai provine şi o ·sîrmă de •artamă, lungă de 7 mm 'Şi groasă
de 1 mm, o pintaderă 21 , precum şi un Vîrf de ~săgeată de silex.

cut l·a

locuinţele

*
2-

ALUTA X-XI

*

*

18

8

,î n :ultima perioadă a :săJpăturilor, in partea de est a aşezaru, am inceput dezvelirea locuinţei L 6. A'cea:stă 'latură a ·aşezării a !SUiferit eele mai
mari stricăciuni, în parte din cauza eroziunilor, cel mai mult însă din
cauza ~căută<torilor de antichităţi. Dezveilirea straturilor de cu'ltură am
început-o intre liniile -15 şi -2'1 dar, din -cauza timpului :limitat, nu
ne-am putut termina munca şi astfe'l, nu am 'reuşit să obţinem o imagine clară asupra L 6. StratigraHa [iind identică cu cea cunoscută deja
şi avînd ~în vedere şi der.anjamentele existente în această parte a arşe
zării, ·am început, concomitent, dezvelirea mai multor straturi, ajungînd, .în mai mul<te lO'curi, pînă la so~ul viu, iar în .altele pînă la terramare inferioară. Am descoperit şi aid continuarea ·a celui inel de valuri
care urmăreşte margine1a rîlp ei de pe latura nordică a aşezării2 2 • Inelul de
valuri se continuă, neîntrerupt, ;l a marginea de nord a aşezării. Stmtul
de chirpic superior lipsea peste to<t. Din acea'stă cauză, descoperiri imobi'le
au fost identificate numai in stratul VI, cu ocazia dezvelirii stratu'lui
de 'C hkpk inferim.
Am dezve'lit V!abra no1tată !CU T 56, precizînd 't rei rînduri de lipitură .
Alături de aceasta am descoperit construcţii de 1ut de o formă deosebită
ca'f'e au servit, poate, pentru şezut. Am des,c operit şi o aUă vatră (T 62),
mult deteriorată, cu o singură li'pitură.
Cea de~a treia [vatră] (T 6!1) aparţine, de fapt, stratului V, sulb lipiturile ·e i o:bservîndu~se, peste tot, depunerea de chiTpic, grO's de 35-40 cm,
al stratului VI.
Poziţia aeestor descoperiri imobi1e 'Î n ansamblul 'locuinţei, ca şi planul ace:s,tei;a din urmă, V·a putea fi !Stab'iilit numai după 'r eluarea să'pături
lor, cînd va fi dezve'lită şi partea esUcă a ~locuinţei.
Piesele mobile mai importante, descoperite în cursul săpăturilor, au
fost menţionate mai sus. De:srpre ce'le'l alte se 1poate afirma, în genera'l, că
sînt identke cu materialul săpături1or anterioare.
După termina~rea săpăturHor, descoperirile mobHe, împachetate cu
grijă şi în parte inventariate, au fost transportate l,a Muzeul Naţional
Secuiesc, unde da:sificarea şi inventarierea, în ~continuare, a lor, ca şi
reconstituirea şi expunerea [n mod corespunzător .a unor obiecte va avea
loc, probabil, încă 1n ·c ursul verii.
NOTA
In legătură cu viaţa şi a·c tiivitatea lui Laszl6 Ferenc a se vedea volumul
Ferenc, Tudomciny es szolgci.lat. Vcilogatott ircisok, Ed. Kriter1on, Bucureşţi,
1978 (îngrijire ştiinţi-fică de A. Laszl6), cu o anexă cuprinzînd atît lucrările lui
F. Lăszl6, cît şi cele apărute în legătură cu el. Vezi şi E. Comşa Bibliografia neolittcului de pe teritoriul României, I. Bucureşti, 1976, p. 63-64·, nr. 73'1-741.
2 Ion Nes.tor, Consideraţii asupra semnificaţiei cercetărilor arheologice ale lui
Lciszl6 Ferenc, în Studii şi Comunicări, Muzeul Sf. Gheorghe, 19!713, p. 215.
3 Laszl6 A, 1973, p. 185-186.
4 A. Laszl6, Un schimb de scrisori între Vasile Pârvan şi Francisc Lciszl6 în
anul 1925, în Cercetări Istorice, IX, 197'8 (sub tipar).
1
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5 Amîndouă

documentele se află în posesia familiei Laszl6 din Cluj.
Simon Lajos, Kăkori jestett edenyek es kăbronzkoni kultura nyomaban [In
urma vaselor pictate din epoca pietrei şi a unei culturi. din perioada de tranzitie de
la neolitic la epoca .bronzului, în Brass6i Lapok, H}2i5, nr. 1'74.
·
7 In legăturră cu săpăturile arheologice din anul 192'5 , pe lîngă lucrările citate
în notele 3-4, a se vedea şi Laszl6 Feren.c jr., Vri:sszaemlekezeseim .tdesapam wtols6
erosdi asatasara [Amintirile mele priiv ind ultimele săpături de la Ariuşd ale Tată
lui meu], ms, 1976. Mulţumim şi pe această cale lui L. F. jr. pentru preţioasele
sale informaţii priiVirnd săpăturile de la Ariuşd din anul 192·5 şi î!mprejurările reda'Ctărrii raportului, care constituie subiectul prezentei comunicări. In ce priveşte vizita
lui Pârvan la Ari.uşd, într-un călduros necrolog, dedkat luil F. Las·zl6, savantul
român îşi va aminti şi de această ultimă întîlnire cu custodele muzeului din
Sf. Gheorghe. Cf. Dacia, I, 1924 (192'7), p. 368.
8 Raportul se păstrează în două exemplare, în arhiva muzeului din Sf. Gheorghe, respedi·v în posesia familiei. Textul său original este reprodus în volumul cuprinzînd scrierile alese ale lui F. Laszl6, citat în. noba l.
9 In textul original figurează director de muzeu. In anul 19'2•3, în conformitate,
cu legea: privind persoanele juridi·ce, trebuia numit un director şi în fruntea Muzeului Naţional Secuiesc. F. Laszl6, deja bolnav, nu şi-a asumat această funcţie,
consacrîndu-şi toată energia amenajării' muzeului şi muncii ştiinţifice. Directorul
muzeului a devenit Csutak Vilmos., Laszl6 luînd parte, şi în continuare la îndrumarea activităţi~ muzeului. Este semnificati.v că şi reda,cţia revistei ConvorMri
Literare îl prezintă pe Laszl6 drept directorul muzeului. Cf. CL, 1924, p. 874-877.
In acest număr se pulblicau recenziile lui· F. Laszl6 asupra a două lucrări ale lui
V. G. Cihilde pri.v ind relaţiile est-europene ale culturii Dimini (JHS, 19'2i2, p. 2'522'75), reSipectiv aşezarea neolitică de la Şipeniţ din Bucorvirna (JRAI, 1923, p. 218328'8).
10 După cum s-a putut afla, unul din aceşti căutători era învăţătorul Iordache
din Vîlcele.
11 Incă la începutul săpăturilor, Laszl6 a efectuat ridi.carea topografică a locului aşezării, teritoriul acesteia fiind împărţit printr-o reţea de linii lon.gitudinale
(orientate est...,vest şi notate cu cifre romane, pornind de la mar,g inea rîpei, care
limitează aşezarea spre noi'd), respecUv latitudilnale (orientate nord-s ud şi notate
cu cifre arabe poziti'Ve şi negati•v e, pornind de la un punct O, dinainte stabilit). In
felul a"Cesta se putea indica cu uşurinţă locul oricărei descoperiri, iar planurile
de detaliu putînd fi încadrate în planuL genePal a:l aşezării. Vezi fig. 1. şi Laszl6 F,
1914', p. 286-28'8. şi fig. 3-4.
12 In ce pri.veşte strati.grafia aşezării, Laszl6 a stabilit existenţa a două straturi de humus, superior (1) şi inferior (Il), formate, în două etape, printr-un proces
pedologk, din două depuneri arheologice, între care se interpune un anumit interval de timp. SUib acestea urmează - după terminologia lui Las.z l6 - cinci straturi
alternatiive .de "terramare" {formate mai ales din resturile menajere) şi de chirpic
ars (IIJ-VTII). Straturile I I -VII aparţin culturii cu cerami1că pidată de tip Ariuşd
("·c ultura A") şi formează, de fapt, patru ni'Veluri de locuire. StratuL I ("cultura B")
aparţine culturii Schneckenber.g. Cf. F. Laszl6, în
Jelentes SzNM, 19.08-1909,
p. 4!0-4'1; Laszl6 F, 1914, p. 291-297; Laszl6 F, 1924, p. 26.
13 In legă.tură cu tipul locuinţelor descoperite la Ariuşd a se vedea, pe larg,
Laszl6 F, 1914, p 312'5-3718 (L 1-3'). Despre L 4, dezvelită în cursul campaniei din
anul 1913, a: apărut doar o scurtă relatare (F. Laszl6, în Jelentes SzNM, 19'113,
p. 11-13). Locuinţele 1-4 şi 6 aparţin stratului de chil.'lpic inferior {VI), singura
L ·5 fiind identificată în stratul de chi.rpk superior (IV).
14 In textul original punctele de intersecţie a liniilor latitudinale şi longituldinale nu sînt notate uniform.
15 In textul original figurează lipsit de sens - "Intre V. 2- VII. 8, la est
de linia 2'6 ..."
16 "Bol'deiele" nivelului inferior de la Ariuşd, aşa cum reiese din descrierea
lor, aflată mai jos, trebuie considerate, probabil, gropi de provizii. In primele d e6
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ccnii ale secolului nostru era destul de răspîndită părerea potrivit căreia gropile de
genul descoperite la Ariw;;d, de dimensiuni; mai mari, în formă de clopot, prevăzute probabil cu un acoperi~, serveau drept locuinţe primitive. Vezi Ros'k a 19'27
p. 306-207. !n legătură cu problema locuinţelor de tip megaTon de la Arim;;d a s~
vedea nota 1.3; Roska, 1927, p. 215; Vl. DumitreS'cu, în Da:cia, NS, II, 1958, p ... 57-58,
nota 7·0; Gh. Curins.chi'-Vorona· Istoria universală a arhitecturii ilustrată, r Bucureşti, 1977, p. 19-24. Autorul din urmă consideră că "la Ariuş!d s-a stabilit prezenţa
unui tip de locuinţă în care se poate recunoaşte interpretarea în materiale lo·c ale,
schelet de lemn cu împletitură de nuiele, a megaronului·" - tip de constructie de
origine microasiatică şi transmisă zonei carpato-dianubiene prin. intermediul Tessaliei (p. 24).
1 7 Aici ca şi mai. jos, în cazul trimiterilor la figuri, se fac referiri la ilustraţia,
azi pi.erdută, care însoţea, probabil, raportul.
18 După cît se pare, formularea este inexactă. Că:ci în raport se menţionează,
în ma•i multe rînduri, că la sud de sărpăturile anterioare, respectiw de locuintele
L 1--4, a fost dezvelită o fîşie lată de 2L-'3' m. Atun1ci însă, cînd această porţi•ulne
este delimitată şi în funcţie de liniile latitudinale şi longitudinale, este menţionat
numai terenul aflat între liniHe 23 şi 3. Fîşia astfel delimitată nu cuprinde însă
marginea de sud a L 3 şi 4, aflate mai spre est. F. Laszl6 jr. ],şi aminteşte, de
asemenea, ::ă fîşia în discuţie s-a extins, spTe est, pînă la linia -1,5 . De fapt, numai
a.şa se explică descoperirea, la punctul XI'II/-3, a obiectelor menţionate în aliniatul următor.
10 !n textul original, lipsit de sens, figurează "XIII 9- -3".
20 Este vorba, probabil, d e un obiect de aramă.
21 Dacă şi această pintaderă a fost des.coperită la 20 cm adîncime, aşa cUJm
sugerează formularea nu to·cmai precisă, put-em considera dovedită presulpunerea
lui F. Laszl6 potri·v it căreia este doar o întîmplare faptul că pintaderele de$coperite
pînă în anul 19·13 provin toate din stratul inferior. Cf. F. Laszl6, 1924, p. 2'4. A se
vedea şi scris·oarea lui F . Laszl6 către V. G. Childe din 15/.2\1 iulie 19!24 (Laszl6 A,
1973, p. 173, 191).
22 A·c est "in€1 de valuri" e!:>te compus din două valuri între care se află un
"~anţ". Valul interior are înă'lţimea maximă de 110 cm, cel exterior d e 70 cm, iar
distanta dintre crestele lor variind între 16.0-2180 cm. Acest sistem, completat de
palisade, şi-a pierdut rolul odată cu srrîrşitul primului nirvel, fiind suprapu•s de
resturile stratului VI. Cf. Laszl6 F, 1974, p. 3'83-3'86 ~i fig. 7'6'----77.
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EIN UNVEROFFENTLICHTER BERICHT tJBER DIE AUSGRABUNGEN BEI
ARIUŞD AUS DEM JAHRE 1925
(Auszug)

Die zwischen dem 5. August und 5. September 192,5 durchgeflihrten, letzten
archaologis:chen Grabungen F. Laszlo's, in der gut bekannten neolithischen Niederlassung mit bemalter Keramik von Ariuşd, sintd bis heute unveroffentlkht geblieben. Uber di·e hauptsachlichen Er.ge:bnisse dieser GrClibungen giht uns nur ein kurzer, in ungarischer Spraehe getippter Bericht nad1 dem plOtzli'C'hen Tod Laszlo's
am '16. September 192·5 verfasst, :Auskunft. Diesem 'Bericht entsprechend - den
wir hier in rumăniseher Ubersetzung veroffentlichen - besteht das Hauptergebnis
der Grabungen aus dem Jahre 1925 in der teilweisen Freilegung zweier, aus· je
zwei Raumen bestender, n euer Wohnungen: L 5, der Schioht IV zugehori.g und
L 6, in der Schkht VI entdeckt. Der Bericht, in zwei Exemplaren erhalten, eines
im Archi·v des Museums von Sf. Gheorghe, das andere in Familienihesitz, wurde
wahrscheinlich Anfang des Jahres 100'6 von Arpwd Laszl6, dem Bruder des Archiiologen und Tellnehmer an den Grabungen, auf Grund des Grabungstagebuches, der
Plane und Profile von F. Laszlo, verfasst.
KIADATLAN JELENTES AZ 1925. EVI EROSDI ASATASOKROL
(Kivonat)

1191215. aUigUIS\ZbUJ.S< 5'. es SZ!e<ptemher 5. kozott keriilt SiOf L3Js,z l6 Ferenc utols:6 asatasara a korabbi feltarasok nyoman mar Eur6pa -szerte nevezetesse vâlt erosdi 6stelepen. Az asatas legjelentosebb eredmenye a festett keramia muv·e ltsegehez tartoz6 ket ujab:b lak6haz, az L 5 es L 6 maradvanyaina'k - sajnos, csak reszleges feltarasa volt. A roman forditas!ban most
kozreadott jelentes Laszl6 Ferenc
halal.a utan ir6dott. Szoveget
1925. szeptember 1·6-an bekovetkezett varatlan
- LasZJ16 Ferenc asatasi napl6ja es felljegyzes·e i, rajzai• alapjan - a regesz occse,
az asatasokon mindvegig jelen levo Laszl6 Arpad fog.al'mazhatta meg, f·eltehetoen
19.216 elejen. A jelentes egy-egy gepiratos peldanya a s·e psiszentgyorgyi muzeum
irattarăiban, ilil'et<ve a csa1ăld tbir.tokâban o.r<zodot<t meg. Az er.edeti matg yar nyel'vu
szoveg a Laszl6 Feren•c, Taj es tudornany. Valogatott irasok (Kriterion Kony<vkiad6,
Bukarest, 1978) c. kotetben jelent meg.
UN RAPORT INEDIT ASUPRA SAPATURILOR ARHEOLOGICE DE LA
ARIUŞD DIN ANUL 1925
(Rezumat)
Desfă<Şur.ate între 5 august şi 5 septembrie 19Q5, ul,time}e săpăt uri arheologice
.ale lui F. Laszl6 în bine cunos·cuta aşezare neolitkă cu ceramică .pi-ctată d e la Ariuşd
au rămas pînă astăzi inedite. Despre prin>Ci:p.alele rezultate ale acestor săpături ne
informează doar un scurt raport da-ctilografiat, în limba maghiară, întocmit după
moartea subită a lui Laszlo, intervenită la 1'6 septembrie 19'25. Potri·vit acestui
raport - pe care îl publicăm ai'Ci în traducere românească - principalul rezultat
al să'Păturilor din anul 192'5 consta în dezv-elirea parţială a două noi locuinţe compus·e din cîte două încăperi: L 5, Cl!Parţinînd stratului 4, şi L 6, descoperită în sira~
tul VI. Raportul, păstrat în două exemplar·e, î:n arhiva muz~ului din Sf. Gheorghe,
r espectiv în posesia familiei, a f st redactat proba-bil la începutul anului 19:26 de
către Laszl6 Arpad, fratele arheologului, parti'Cipant la săpături, pe baza jurnalului
d e săpătură, a planurilor şi profilurilor, întocmite d e F. Laszl6.

