
CASTRUL ROMAN DE LA OLTENI 

ZOLTAN SZEKELY 

· Satul Olteni (jud. Covasna) este aşezat în valea Oltului, în aprop'ie
Y.ea strîmtorii Tuşnadului, unde Oltul străpunge arcuL munţilor Harghitei 
de sud şi masi.vul Ciumatu, ca să ajungă din depresiunea Ciucului în 
bazinul judeţului Covasna. Pornind de la Olteni spre Tuşnad, valea 01-
tului începe să se îngusteze, oferind astfel un loc bun din punct de 
ve9ere strategitc, valea fiind închisă prin construirea unei fortificaţii. 
Inc'epînd de la Olteni Valea Oltulu'i se lărgeşte treptat şi rîul culige pe 
cîmpia cunoscută sulb denumirea de "Cîmpul Frumos". 

Această poziţie strategică a locului a fost folosită în cursul istoriei, 
tncepînd din neolitic pînă în epoca feudală, aşa cum dovedesc urmele 
de aşezări şi fortificaţii care se găsesc pe amlbele maluri ale Oltului. 
Romanii şi.,.au făcut pe acest loc un castru, prin care asigurau apărarea 
graniţei de est a prorvintciei DaJCia oon'tm atacurilor externe. 

Primul car·e face menţiune despre castrul roman de la Olteni es'te 
J. Benk61• însemnările lui Scheint2 despre castru sînt repro'duse şi de 
J. F. Neugebaeur3, J. Ackner4 şi B. Orban5, care aşează locul castrului 
pe terenul castelului Mik6. L. K6v·ari6, C. Goss7 şi I. Marţian8 după au
torii mai sus menţionaţi, pomenesc şi ei acest oastru. 

Dintre cercetătorii mai noi, V. Christescu9 acceptă cu reZJervă exis
tenţa Ja Olteni a unui castru ro!man. Şt. FerentczP0 şi Şt. Paulovics11 pla
sează castrul tot pe terenul ·castelului Mik6. Con'S't. Daitcoviciu12 }odalizetază 
la Olteni o ~aşezare romană !Civilă; a:bia în urma e:x<ecutării unui sondaj de 
verifieare în anul 1949, a fost 1aeceptJată existenţa unui castru pe acest 
1oc13. 

Printre preocupările Muzeului din Sf. Gheorghe pentru istoria re
giunii, a figurat de mult timp şi aceea de a a 1duce date noi asupra castru
lui de la Olteni, întemeiate pe o cercetare arheologică sistematică. Pri
mele cercetări de verificare au fost executate în anul 1949 olbţinîndu_,se 
rezultate sigure despre existenţa castrului41 . Cercetările au fos:t conti
nuate cu mai mare amploare în anii 1968-1970. 

1968-1970. 
Satul Olteni este aşezat pe malul drept al Oltului, pe o terasă care 

coboară lent spre albia rîului. La capătul nordic al satului terasa este 
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Fig. 1. Olteni. 1 colţul nord-vestic al zi
dului castrului; 2 turnul răsăritean al por
ţii; 3 pragur porţii; 4-5 zidurile clădirii 
feudale suprapuse peste zidurile praeto
riului; 6 fundul cuptorului de copt; 7 zid 

feudal aşezat pe strat roman. 
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mai ridicată formînd un platou cu mai abrupt. Pe acest loc se află cas
telul conţilor Mik6, construit în anul 1827. Castelul este orientat N-S, 
la 10 m de malul abrupt al Gitului, pe terasa amenajată din vechime. 
La începutul secolului nostru, perpendicular pe latura nordică a caste
lului, s-a ataşat o clădire care are o prelungire şi în direcţia $Ud. în. faţa 
capătului acestei aripi se află un grajd de formă dreptunghiular&. ·Prin· 
construirea acestor clădiri, pe platou s-a format un dreptunghi, la care 
colţurile de nord-vest şi cel de sud-est ale terenului au rămas liibere. 
In colţul sud-estic s-a construit un bazin · de baie, iar cel sud-vestic a 
fost îngrădit cu un gard de piatră, terenul acesta fiind folosit ca grădină 
de zarzavat. O suprafaţă considerabilă a promontoriului a fost înconju
rată cu gard de piatră, cuprinzînd şi clădirile mai sus amintite. în acest 
complex intrarea se face dinspre vest, din drumul asfalta't care duce 
spre Tuşnad. 

Cercetările au 'fost începute pe singurul teren liber, în ,colţul de 
sud-'Vest. Au fost executate şanţuri în direcţia est--vest, perpendicular 
pe gardul de piat,ră şi şanţuri paralele în direcţia nord-sud. In aceste 
şanţuri a fost dezvelit în mai multe puncte zidul de piatră al curtinei 
şi colţul nord-vestic al castrului (fig. 1/1). Zidul a fost construit din bolo
vani de piatră şi din lespezi le,gate cu var stins, avînd o grosime de 1 m . 
In multe locuri s-a păstrat m1rrnai fundaţia zidului. Pe latura nordi:că a 
castrului, zidul s-a ,putut urmă-ri numai pe o porţiune de 42,5 m, pînă la 
clădirea nouă a castelulut, care a fost construită peste porta praetoria, 
iar zidul de incintă pînă la colţul lui nord-estic. Pe latura estică, prin 
secţiuni mici a fost dezvelit colţul sud-estic al castrului. Această latură 
a castrului se află pe malul Oltului; între mal şi nivelul apei este o dis
tanţă de 10-15 m. Pe această latură de est, castrul n-a avut nid poartă 
şi nici turnuri la cele trei colţuri dezvelite ale castrului; numai zidul 
a fost îngroşat cu 20 de cm. Pe l'atum vestkă zidul s-a putut urmări 
numai pînă la gardul de :piatră al castelului Mik6. Dincolo d.e drum, ,care 
duce dinspre şosea în curtea castelului, zidul a fost s·cos pînă la fun
daţie (fig. 2). Urmele zidului scos s-au putut urmări pînă unde se pierde 

. sub grajd. Pe această parte, unde s-a construit grajdul, terenul e mai 
jos şi este plin cu moloz. Colţul sud-vestic al castrului se află - probabil 
tot demolat pînă la fun1daţie - sub a!ceastă clădire. Poarta lipseşte şi pe 
această latură. Pe partea sud-vestică a castrului zidul a fost scos, fapt 
dovedit în secţiunea şanţului executat în direcţia nord-sud, pe11pendicular 
pe clădirea grajdului. Partea sud-estkă a cas'trului se află pe un teren 
mai ridicat, unde s-au păstrat incinta de piatră şi ruinele porţii decu
mane. Poarta a avut 2 bastioane pătrate, :cu dimensiunile 4,20 X 3,80 m în 
anterior şi 5,50 X 6,20 m la exterior (fig. 1/2). Zidul exterior de ~care s-a 
Je,gat incinta de piatră a avut grosimea de 1 m, iar zidurile interioare 
de 0,80 m. S-a păstrat întreg numai bastionul estic, iar din cel vestic 
!Ilumai jumătate şi anume partea lui de est. Partea vestică a fost demo
lată din oauzra drumului oare duce din grădină în curtea castelului. La 
mijlocul zidului de est al bastionului au fost scoase pietrele, iar din cără
mizile acestea s-a construit un depozit. Intre cele 2 ba'stioane ale 
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porţii; şi tot in situ au fost găsite 
cele 2 inele în care s-au ânv[rti<t ca
naturile porţii ~ig. 9/,N). Piesele din 
fierăria porţii ca piroane, ba:lamale, 
inele au fost descoperite mai mult în 
jurul pragului de piatră şi în inte
riorul lbastionului de est (tfig. 9/1-q, 
12-15, ,19). 

La co'lţui estilc al grajdului, în 
faţa gardului care desparte curtea 
de grădină, au fost descoperite zi
durile unei clădiri dreptunghiulare 
din 17·9'5, orientată nord-suid. Din a
ceaJStă c'lădire au foslt rirlkate zidu
rile unei î.ncăperi cu dimensiuni1:e de 
1{) X 7,5 m, care a fost împărţită în 
3 camere (fig. 4). Zidurile dădirii 
au :fost urmărite spre nord; a10estea 
pre'lunginldu-:se pînă la drumul care 
duce în curte, nu s-a mai putut ur
mări întinderea ei totală. Zildul ex
terior a fost gros de 0,80 m, i:ar zildu
rile despărţitoare de 0,5'1 m . .A!ceastă 
clădire tîrzie a fost consrtruită pe un 
strat de pămînt negru amestecat cu 
fragmente de ~cărămizi şi de ţigle ro
mane, iar în zid, print.re 'pietre, în 
afară de cărămizi romane au fost pu
se şi cărămizi medievale (fig. 1/7). 
Peretele despărţi tor al clădirii, cu 
direcţia est-vest a fost ataşat de 
zidul sudic al unei clădiri romane 
dreptunghiulare, iar zidul vestic al 
clăidirii suprapune ziidu[ roman 
(fig. 1/4,5). 

Clădirea din epo1ca romană are 
.forma dreptunghiulară cu dimen1siu
nhle 1'3,50 m x~l8,8!0 m. Zidurille ei, 
groase de O, 70 m, au avut fundaţia 
in pămîntul viu de culoare gallbenă 

fiind fălcute din leSipezi de piatră. În 
interiorul clădirii s-a găsit o depu
nere de pămînt amestecat cu ce
nuşă, multe fragmente de cărămizi 
şi ţigle romane. Printre ele au fost 
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găsite şi cărămi12i cu colţuri (tegula mammata), care au ser.vit l!a încăl
zirea pereţilor 1aterali. Frag'mente de ceramiică au fost mai puţine; prin
tre ace/Stea se aflau cahle şi vase medievale (1fig. 11/3-4). A.lceastă con
strucţie trebuie să fi fost clădirea 1comandamentului, proetorium (prin
cipia), cai"e a fos t arsă şi deva'sta'tă. Peste ea, la sfîrşiltul se00lului al 
XVIII-lea, s-a supra:puls o c'lăldire medievală după cum reiese din srcri
soarea lui N. GaH din anul 17915 către Gh. Aranka. 

Alte resturi de clădiri romane au mai fost descoperite în colţul nord
vestic al castrului. Parald cu zidul nordic al castrului s-a găsit o !bucată 
de zid dintr-o clădire ale cărei dimensiuni nu s-au putut StaJbili, fiind 
scoase pietrele (fig. 3). La 1,25 m de acest zid a fost găsit un cuptor 
de ,copt pîine, lat de 0,50m, lung de 1 m, înalt de 30 ·cm cu fundul pavat 
de cărămizi pătrete, la vînd idimenLSiuni1e 27 X 27 X 5 cm i(fig. ~1/6). In :aceLSt 
colţ al castrului, ·ca şi la mijlo:c, în secţiunile făcute s-au găsit foarte 
multe urme de arsură. În şanţurile executate pe acest teren liber, n-au 
fost găsite şi alte resturi de clădiri. SUib stratul roman a fost pămînt viu, 
lut galben. 

Castrul are forma dreptunghiulară. Zidul de incintă este construit 
din piatră cu mortar bun 1grosimea variind între 1-1,20 m. Valul d e pă
mînt din interior s-a putut observa hine în şanţul II. Herma mai puţin 
clară, are lăţ~mea de 1 m. Şanţul extern, aşezat l'a 1,5 m de zid, este adînc 
de 2,10 m. Porţile au fost plasate la treimea curtinelor. 

Dimensiunile castrului; 142 m X 92,5 m Cfig. 4). 
Lîngă zidurile incintei de piatră, la lbastioane., în interiorul clădirilor 

au fost descoperite fragmente de cărămizi, ţigle, ceramică, obiecte de 
bronz şi fier. 

Ceramica 

Materialul cerami'c în raport cu cel descoperit la castrul de la Coma
,lău este destul de sărăcăcios şi foarte fragmentar. Numai cîterva vase au 
putut fi întregite. În castru s-a găsit ceramică romană împr-eună cu ·Ce
.rami·că dacică. 

Ceramica dacică. 

La capătul sudic al şanţului VIII - la adîncimea de 0,40 m, în stra
tul roman, în arsură-· au fost găsite fragmente de vase dadce, din care 
am putut reconstitui următoarele: 

1. O ceaşcă dadcă (opaiţ) din care s-a păstrat jumătatea cu toartă, 
care porneşte din margine şi se l-eagă de fund. E făcută cu mîna, din 
pastă .grosolană cu pietricele. Dimensiunile: înaltă de 5,5 cm (fig. 6/2). 

2. Vas-borcan făcut cu mînă, din pastă grosolană, cu buza răsfrîntă 
.în afară şi tăiată drept. Pe umăr a fost decorat cu brîu în ghirlande şi 
·CU butoni plaţi intercalaţi. S-a păstrat numai un buton (fig. 6/ 3). 
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3. Vas-borcan făcut cu mîna, din pastă grosol,ană, de ou1oare cenuşiu 
închisă, cu buza răsfrîntă în afară şi cu corp zvelt, fără decor. Dimen
siunile: 1=17 cm; diam. buzei=ll cm; grosimea peretelui=l,l cm 
(fi.g. 6 /6). . 

4. Fragment din marginea unui vas-'borcan făcut cu mîna (fig. 8'/10). 
5. Fragment din buza unei fructiere, din pastă fină cenuşie., lucrată 

la roată (fig. 7 /9). 
în anul 1965 în colţul sud-estic al castrului, cu ocazia amenajării 

bazinului de băi, muncitorii au scos din stratul roman o ceaşcă dacică. 
Ceaşca este făcută cu mîna, din pastă grosolană. Toarta plină, porneşte 
din umăr şi se leagă de fundul oval. Vasul este ars secundar. Dim·ensiu
nile: Î=9 ~cm; di~am. buzei=:lt.,2 cm; di,am. fundului=4X5,4 cm (fig. 6/7). 

Ceramica romană 

'l'\7Iaterialul ceramic roman este lucrat la roată şi se poate împărţi în 
trei grupe: 

GRUPA 1 

Ceramică fină cu firnis, cu decor de impresiuni şi elemente în relief. 
Acestei grupe îi aparţine un fragment dintr-un pahar de terra sigillata, 
marfă de import, probabil din Gallia. Paharul e fără decor (fig. 7;/3). In 
afară de acesta au mai fost găsite şi cîteva fragmente de vase cu decor. 

a) Un fragment de vas decorat cu cercuri făcute din impresiuni, 
avînd la mijloc cîte o rozetă (fig. 7 /2). 

b) Fragment din marginea unui vas cu toartă lată. Este vopsit cu 
roşu, iar pe umăr este decomt cu impresiuni de unghie aşezate în spic 
(fig. 7 /11). 

Tot în această categorie putem încadra şi un fragment de teracotă, 
reprezentînd -probabil- o scenă mitologiică, din care ~s-.a pălstrat partea 
de jos a unui peşte sau a unei sirene (fig. 7 /4). 

GRUPA 2 

Materialul ceramic din această grupă este foarte fragmentar şi re
prezintă următoarele forme de vase: 

A. V a s e - b o r c an. Acestea sînt cu sau fără toartă. Cele din urmă 
au buza răsfrîntă în afară sau îngroşată, iar pîntecul bombat (fi.g. 8'/5, 10). 
Vasele cu toartă au La fel buza răsfrîntă în afară sau îngroş,ată, iar toar
tele de diferite dimensiuni, pornesc de sub marginea buzei şi se leagă de 
umăr (fig. 6/4; 7 /7). Un vas borcan de formă ovală are toarta aşezată pe 
pîntec; buza este puţin îngroşată, iar pe umăr şi pe pîntec este decorat 
cu caneluri. Are fundul tăiat. Dimensiuni: Î= -19 cm; diam. buzei= 8,5 cm; 
diam. fundului = S cm {fig. 6~5). 
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Fig. 6. Olteni. 2, 3, 6, 10 vase dacice; 1, 4, 5, 9, 11, 12 vase şi opaiţ roman. 
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Fig. 7. Olteni. 1-11 fragmente de vase romane şi tipar de opaiţ. 
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Cîteva ·fragmente de vase cu buza ·răsfrîntă în afară au pereţi groşi 
de 2 cm, sînt vopsite în culoare roşie deschisă şi aparţin unui tip de 'Vas 
de dimensiuni mari. 

B. Străchini. S-au păstrat fragmentar. Aceste vase sînt cu buza 
.îngroşată la exterior, unele .fiind vopsite cu dungi roşii {fig. 8/12). 

GRUPA 3 

.A!cestei grupe îi aparţin trei categorii de vase. Din prima categorie 
fac parte vase borcan şi străchini, lucrate din pastă cu nisip fin, arse 
brun, avînd buza îngroşată la exterior; uneori prezintă o •şănţuire pe 
.această îngroşare exterioară (fig. 7 /10; 8/1-3, 7-9). Un alt fragment 
de vas are margine lată şi decorată ca şi umărul cu caneluri (•fig. 8/2). 
S-a găsit un singur blid; este fragmentar şi cu apucătoarea tăiată orizon
tal cu o sîrmă. 

Vasul de tip .~,Krausengefăss" este reprezentat prin cîteva fragmente 
de margini avind sub buză decor în bandă de linii incizate sau caneluri 
(fig. 8/27-29). Partea de sus a unui astfel de vas, ars brun închis, este 
decorată pe umăr cu linii în va11 iîntre benzi orizontale din lilnii para
,lele indzate (fig. 7 /5). Un alt fragment este decorat cu o singură linie 
.în val între două caneluri. 

Un suport de vas de forma unei coloane cu secţiunea dreptunghiu
lară aparţine tot acestei grupe de ceramiCă. 

- In categoria a doua .cupTinidem oale cu sau fără toartă, cu ·buza lată 
sau răsfrîntă în afară şi străchini din pasta fină cenuşie ·~fig. 8/17-26). 
Străchinile au buza îngroşată, iar la unele marginea este îndoită în sus 
~fig. 8/14-15). Un fragment de margine cu buza îngroşată este decorat 
cu cercuri formate din impre:siuni, - pătrăţele, avînd la mijloc o rozetă. 

Ultima •categorie este reprezentată de o strachină făcută din pastă 
fină, de culoare cenuşie, acoperită cu firnis negru. Strachina are margi
nea înaltă iar buza îngroşată; corpul este semisferic iar fundul profilat. 
Dimensiunile; 1=11,5 cm, diam. buzei=20,5 •cm (fig. 6/8). 

In anul 1957, tot în interiorul castrului a fost descoperit un vas cu 
gît înalt şi 3 toarte (din care două lipsesc). Acesta este făcut din pastă 
bună şi ars brun. Buza îngroşată la mijloc este decorată cu o linie ori
zontală incizată; de sub buză pornesc toartele care se leagă de umărul 
v•asului. Fundul es<te plin 1ca un soclu. Dimensiunile: Î=13,7 cm; diam. 
'buzei=8,2 cm; diam. fundului=·6,4 cm (fig. 6/9). 

In apropierea castrului, în nisipăria de la gara Bodoc, a fost desco
perită o cană romană. Cana cu o singură toartă are gît ·înalt cilindric, 
marginea lată şi îndoită, corpul piriform şi umărul bine artkulat; pe 
gît, sub margine se găse:şte un inel profilat de unde porneşte şi toarta. 
Cana este făcută din pastă fină, arsă roşu. Dimensiunile: I=28,5 cm, 
diam. gurii=11,5 cm; diam. fundului=•8,5 cm (tfig. 6/1). 

Au mai fost găsite două opaiţe de lut. Primul are cinci orificii, din 
care 2 sînt întregi (fig. 7 /13). Celălalt, păstrat fragmentar, a avut un sin
gur orificiu (fig. 7 /12). Acesta din urmă intră perfect în tiparul de opaiţ 
5- ALUTA X-XI 
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Fig. 8. Olteni. Profile de vase romane. 
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descoperit cu cîţiva ani mai înainte în interiorul castrului (fig. 7 /8). Ţigte 
de acoperi.<? au fost găsite numai fragmentare. · Cărămizile dr,eptunghiulare 
au avut dimensiunile: 27X27X7 cm şi 21X21X5 cm. Nici o ţiglă şi nici 
o cărămidă n-a avut ştampilă. -

Obiecte de 1bronz. 

La fundul şanţului roman, în secţiunea executată la ,colţul sud-estic 
al -castrului (S. XI), a fost 1găsită o fibulă cu arcul semicircular. Este 
turnată din bronz, capul este perforat pentru trecerea acullii, care lip
seşte ca şi arcul. La capătul inferior al arcului sînt 2 linii incizate,, sub 
care se află pe ambele laturi 2 proeminente mici. Dimensiunile; Lung. 
totală=4,3 cm; Lung. arcului=2.,9 cm; Lung. piciorului=1,4 cm (fig. 9/21). 

In şanţul nr. VIII, la o adîncime de 0,40 cm a ,fost descoperit un disc 
de !bronz perforat la mijloc. Suprafaţa discului este împărţită în 2 părţi 
printr-un cerc adîncit; pe partea 'exteriO'ară este punctată urmărtoarea 
inscripţie: T. MAXIM. Candidvs. Diam. discului=5,4 cm; grosimea=-0,1 cm 
(fig. 10/1-1 a). 

Au mai fost descoperite în colţul nord-vestic al castrului următoa
rele piese: a. o tablă de bronz îndoită (Lung,.=-7 cm; 1.=1,4 cm şi gro
sime= 0,1 cm) (fig. 9/20); b. o bucată de bronz, probabil material brut 
(fig. 9/16); c. O mică brăţară din sîrmă de bronz cu secţiunea rotundă şi 
capetele deschise; (grosime=0,2 cm; diam. brăţării=5,3 cm) (fig. 9'/23); 
d. o limbă de curea deteriorată (fig. 9/9). · 

Obiecte de fier 

Cele mai multe dintre obiectele de fier găsite în castru fac parte din 
fierăria înt~ebuinţafă la canaturile porţii, piroane de diferite dimensiuni, 
inele cu diametrul 13 cm şi late de 5 cm. Colţul _canatului se învîrtea 
într-un inel de fier gros de 9,5 cm cu diametrul de 13 cm. 

S-au mai găsit o litmlbă de cuPea deteriorată şi două verigi de fier 
(fig. 9/8, 15., 19). Bucata de zgură descoperită în şanţul II este o dovadă 
a prelucrării fierului în lagărele romane (fi!g. 9/17). 

Un vîrf de lance (pilum) reprezintă singura armă descoperită în 
castru (fig. 9/10), iar un fragment de compas singurul instrument 
(fig. 9/22). 

Din castru mai provine un cap de be11bec din marmură16., capul unei 
- zeităţi indiene17, descoperită cu cîţiva ani rriai înainte. În cursul ultimelor 
săpături n-au mai fost găsite piese de artă plastică. Dintre obiectele de 
piatră sînt de relevat partea de jos a unei rîşniţe rotative, din rocă vul
canică, găsită în apropierea praetoriului la colţul lui sud-vestic şi un 
fragment dintr-o piatră cu inscripţie (altar votiv). Fragmentul este o bu
cată dintr-un fronton cu urme de vopsea roşie; din inscripţie nu s-a 
păstrat nimic. Piatra a fost găsită în molozul care acoperea pragul porţii. 
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Fig. 9. Olteni. 1-17, 19-23 piese de bronz şi de fier descoperite în castru; 18 sferă 
de lut. 
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Monede găsite în castru. 

Pe teritoriul castrului au fost descoperite următoarele monede ro
mane: 

1. Domitian sau împărat sec. I. 
As. Greut. 9,67 g; diam. 28 mm. Conservarea foarte slabă. 
Moneda tocită~ ' · 

2. Traian 
Dupondius. Greut. 14,32 g; diam. 28 mm. Conservarea bună. 
Moneda puţin tocită. 
Cohen2; 410, RIC. 

3. Elagabal. ', . 
Denar subaerat. Greut. 2,42 g; diam. 18 mm. Conservarea slabă. 
Tocită. 

· Cohen,2, 196/?/ RIC, ... Anul 221. 

la 

2 
Fig. 10. Olteni. 1-la disc de bronz cu inscripţie; 2 ştampilă pe cărămidă. 
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Fig. 11. Olteni. 1-4 fragmente de vase feudale; 5-8 profile de vase feudale. 
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4. Nicomedi.a, Se"Verus Alexander . . 
AE. Greut. 3,3o gi tdiam. 20 mm. Conservarea satisfăcătoare . . Rv. 

Faţadă de templu, cu opt. '{.10loane; legenda TPIC NEOKOP şi în exer.gă 
Head2, p. 517. · . . ·· 
În anul 1957 tot în .castru a fost de3>coperită o monedă de bronz 

mare, foart~ tocită, care aparţine probabil împăratului Antoninus Pius. 
Materialul ceramic d11gic; aparţine unei faze tîrzii, după cum ne arată 

forma borcanelor18• Ceaşca· dacică cu toartă plină aparţine tot unei faze 
tîrzii. Descqperirea ace!sltor vaJse 'în interiorul ·ca'Strtilui, în st.catul roman, 
indică prezenţa elementului da!ci.Jc, care mai lHcra a1ceastă ceramică tra
diţională şi legătura trupei romane cu populaţia băştinaşă. 

Ceramic.a, rc;>mană, este de factură lo·cală, cu excepţia paharului de 
terr.a sigillata~· Lrnitatii de terra sigillata au fost fabri·c·a:te in •atelierul ro
man de olărie de la 'cristeşti şi sînt cunoscute din vilele rustice19 şi din 
celelalte castre20 de pe graniţa de est a provinciei Dada. 

In afară de această · ceramică cu decor, restul materialului ceramic 
reprezintă diferite tipu~i de vase de uz casnic. Acestea sînt produse lo
cale, reflectîrid tradiţii italice .şi celtice, fapt dovedit de cana .cu o toartă21 • 
Vasul cu corjJ ZV(f!lt, pe umăr cu o toartă, este. cunoscut şi din castrul de 
la Comalău22• Străchinile reflectă pe lîngă tradiţia .italică şi o tradiţie 
celtică23• Tot de factură locală sînt şi opaiţele, după cum dovedeşte tipa
rul descoperit in castrti. Întreg materialul ceramic se încadrează în teh
nica olăriei provincial~ ;romane ·Şi nu diferă cu nimic Jde materialul ce
ramic descoperitîn celelalte castre romane din Dacia. 

Fibula de bronz €Ste de origine italică şi înfăţişează o variantă sim
plă a fibulei aşa-zise "Aucissa"24• Acest tip este cunoscut şi din castrul 
de la InlăcenFş. 

Discul de b1~onz ·este o aplică de lădiţă {cutie) rfiind singura piesă cu 
inscripţie des·coperită în castru. Aplica prezintă analogii cu aplicele lădi
ţei descoperite în cimitirul roman de la Burgheim26 din Bavaria, care au 
formă pătrată şi sint mai recente. Inscripţia a fost executată din puncte 
bătute cu vîrful unui obiect ascuţit şi conţine următoarele litere: T. MA
XIMN CANDIDUS Lectura T(itus) M1AXIMU(S) CANDIDUS, probabil 
numele proprietm~ului lădiţei. Literele au fost bătute ulterior. !n nomen 
gentilicium literele M şi V sînt în legătură. 

Concluzii generale 

Castrul roman de la Olteni, aşezat la graniţa de est a Daciei, a fost 
una dintre acele fortificaţii romane puţin cunoscute şi multă vreme ră
mas neprecizat printr-o cercetare propriu-zisă. Săpăturile executate de 
muzeul din Sf. Gheorghe au lămurit această problemă, stabilind defini
tiv locul şi forma castrului. 

Nu s-au .găsit urmele unui castru mai vechi de pămînt; prin urmare, 
primul castru construit la Olteni a fost de .piatră. În raport cu configura
ţia terenului, castrul a fost construit în formă dreptunghiulară numai cu 
2 porţi, porta . praetoria şi porta decumana, fără :porţi la.terale. Colţurile 
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rotunjite neintărite cu turn sau contraforţi, precum şi turnurile de poartă 
dreptunghiulare cu fronton ieşit în afară, indică ca dată de · construire a 
castrului prima jumătate a secolului II e.n., probabiL în timpul lui Ha
drian sau Antoninus Pius. Analogia pentru forma castrului o găsim pe 
limesuf german de sus, la castrul de la Li.itzelbach, care datează tot din 
acest timp27• Data timpurie a construirii castrului o arată şi monedele 
împăraţilor de la sfîrşitul sec. I şi de la inceputul secolului Il e.n., desco
perite mai înainte şi în cursul săpăturii. .Acest fapt este confirmat şi de 
moneda Faustinei I, descoperită într-un sarcofag de cărămizi2B. 

Pentru stabilirea numelui trupei, care a avut garnizoana la Olteni, 
săpăturile nu au furnizat date. Nu a fost găsită nici o piatră cu inscripţie. 
Nici cărămizile n-au avut ştampilă. Prin urmare pentru rezolvarea acestei 
probleme n~ putem baza numai pe s·crisoarea lui N. Gall, care menţio
nează o cărămidă cu ştampila CIIIIB şi pe cărămizile ştampilate ale sar
cofagului descoperit în sat29• Ştampila de pe cărămida despre care ne re
latează Gall este cuprinsă într-un cadru dreptunghiular. cu dimensiunile 
10,5 X 2,5 cm; ea poate fi citită în mai multe <feluri (fig. 10/2). Pe bil.;za 
datei furnizate de S'crisoarea lui Gall, am dat prima lectură: C{o.hots) 
II BE(ssorum) şi am identificat-o cu Cohors II Flavia Bessoruin, car~ ·a 
avut garnizoana la Cincşor30• În urma descoperirii sarcofagului, văzînd 
cărămizile ştampilate, am emis părerea că poate să fie una · dintre urmă
toarele unităţi: C(ohors) IIII B(rittorum) E(quitata), C(ohors) IIII B(esso
rum) sau (Cohors) IIII B(etavorum). N. Gostar31, bazîndu-:se pe existenţa 
"punctul la mijlocul celor patru haste verticale", consideră corectă. lec
tura "Cohors H BessoTum", identifildînd-o cu cea care a avut garnizoana 
la Cincşor. Cercetînd ştampila nu am putut observa existenţa .ac~'lui 
punct, pe care se întemeiază Gostar şi cred, că deocamdată, această . pro
blemă rămîne deschisă. Pe de altă parte, prezenţa · unei trupe · necunos
cute încă în sud-estul Transilvaniei e mai puţin plauzibilă, dar nu ex
clusă. 

Despre o altă trupă nu avem nici o ştire; astfel, trupa al cărui nti'rhe 
s-a aflat scris pe cărămizile sarcofagului a fost aceea, care a construit 
castrul şi a staţionat la Olteni pină la părăsirea .aoestei părţi a DacieL 

Urmele de incendiu descoperite pe tot teritoriul castrului unde s-au 
făcut săpături demonstrează incendierea şi devastarea castrului. Acest 
atac s-ar fi putut intimpla lia mijlocul secolului III e.n., fiind că ultimele 
monede descoperite aparţin acestei perioade. Aceasta este data cînd au 
fost devastate şi celelalte castre de la graniţa de est a Daciei.32 

Discul de !bronz cu inscripţia (Titus Maximus Candidus) furnizează 
un nume nou în nomenclatura Daciei romane. După nume pare că este 
originar roman, însă nu ştim ce :funcţie ocupase în cadrul unităţii mili
tare care a avut garnizoana la Olteni. 

Nu au fost observate alte resturi de lacuire ulterioare 'imediat epocii 
romane. în timp ce la Comalău în castru au fost descoperite vase aparţi
nînd culturii Cerneahov-Sîntana de Mure.ş33, la Olteni s-au găsit numai 
3 mone'de (dintre care una singur a lui Constantius li, ·Coh2 VII, 20 h) 
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găsite în afara teritoriului castrului, ceea ce arată circulaţia monedelor 
romane în această regiune pînă în sec. IV e.ri. 

După cum reiese din opera lui Benk6, ruinele castruluî erau în 
picioare pînă la începutul secolului al XIX-lea. Peste zidurile pretoriului, 
în a doua jumătate a secolului al XVIII, a fos făcută o c1ădire -- fapt 
confirmat de scrisoarea lui G<ill din anul 1795 - ale cărei ziduri au fost 
găsite de noi în cursul săpături. - Această clădire a ·fost demolată de 
contele N. Miko, care în anul 1827 a construit castelul şi grajidul şi a în
conjurat clădirile şi grădina cu o incintă de piatră. Cu această ocazie au 
fost scoase complet pietrele zidului curtinei din colţul sud-vestic şi pie
trele cu inscripţii despre care vorbesc Scheint şi Orban. 

Materialul ceramic roman, în multe locuri~ la poartă, la pretoriu~ 
a fost găsit amestecat cu vase şi fragmente de vase medievale. în şan
ţul roman secţionat în şanţul nr. XI, au fost descoperite resturile unui 
cuptor medieval de ars oale cu fragmente de vase şi cahle medievale. 
Dintre acestea sînt de menţionat: 

1. O ceaşcă cu toartă, de culoare neagră, cu gura largă, buza răs
frîntă în afară. Sub ·buză şi pe umăr vasul este decorat cu cîte două ca
neluri. Dimensiunile: Î=7,4 cm; diam. buzei='8 cm, ldiam. {undului=6 cm. 
Lucrat la roata rapidă, cu fundul tăiat (fig. 11/1). 

2. O amforă miniatură. Faţa exterioară este de culoar·e cărămizie, iar 
interiorul este acoperit cu smalţ verde. Vasul este înalt de 5,5 ·cm 
(fig. 11/2). 

3. Jumătatea unui castron. 
: ; 4. Fragment din partea de jos a unei tigăi cu p1c10r (fig. 11/3). 

, ·5, Fragmente de margini din vase cu buza răsfrîntă în afară, cu 
pereţii subţiri şi arse negru (fig. 11/5-8). Un ·.fragment de margine aco-
perit cu smalţ verde (fig. 8/4). · 
........... 6. Jumătatea unui pahar de culoare cărămizie .. 

. 1 J. Benko, Transilvania, I, lS34, p . 548 unde scrie: "Plurium quoque comme
mqravimus, Romanorum Arcium vesUgia, in Dada nostra certe superant. Curia No
bilitaris et Domidlium, in pago Oltszeme, Sedeque Sepsi, III, Dom. Nicolai Comitis 
Mik6 de Bodok, multorum ind'ido in ruderibus (quae et nos vidimus) Romani castri 
ia'cet". 

2 Scheint, Das Land und Volk der Szeck~ern, 1'8'83, p. U6. 
3 J. F. Neugebaeur,. Dacien, 1851, p . 279. 
4 J. Ackner, Die romische Altherthilmer, III, Comm. I./1857, p. 42. 
5 B. Orbân, A Szekelyfold leirasa, IH, 1866, p. 56. 
6 A. K6vâri, Erdely epit. emlekei, J181616, p. 219. 
7 C. Gooss, Chronik, Hl67, p. 96. 
8 J. Martian, Repertoriu arheologic penbru Ardeal, 1920, p. 29. 
9 V. Christescu, Istoria militară a Dadei romane, 1937, p. 121. 
10 Şt. Ferenczi., Szekelyseg, 9, W39, p. 71, n. 16. 
11 Şt. PauloV'ics, Dacia Keleti hatarvonala, 1944, p. 62. 
12 C. Daicoviciu, Dada; 7-a, 19'37-40, p. ~1. 
13 Jdem, SCIV, 1, 1950, p. 118. 
a Z. Szekely, Raport ... , în Almanah, 19'5'5, p. 28-3'1. 
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15 Ibidem, p. 31. 
1G z. Szekely, Materiale, 8, 196Q, p. 3129, fig. 4/18. 
17 Publicarea aces·tei piese este }n .Alpulurn, sub tipar. 
18 I. H. Crişan, Ceramica daco-getică, Bu~ureşti, 19168, fig. 65. 
19 z. Szekely, St. Corn. Si1biu, 14, 1969, fig. 7/6, p. 1713. 

20 

20 Z. Szekely, A Komoll6i eroditett r6mai tabor, Cluj, 1943 p. 2:3 pl. 10/1·3-16. 
21 E. B6nis, Die kaiserzeii'liche keramik van Pannonien, Diss Pan'n, Seria I, r.r, 

2·0, 11\9412" p. i25., pl. 27/1. 
22 Jb.iJdem, pl. 14/3. 
23 E. B6nis, op. cit., p. 14/21Zt. 
24 E. Patek, Verbreitung der romischen Fibeltypen in Pannonien, Diss Pann, 

Seria IT, .m, 1<942, p. 34, pl. 5r21, \1'0·. 
25 Z. Szekely, Raport ... în Almxmah, 1g55, p. 34, fig. 17. 
26 A. Ra1dn6ti, BayerVibl, 213, 1958, fi~g. 4·. 

27 Das KQ!stell Liltzelbach, Limes des Roemerreiches Heidelberg, 1904, p. 7, 
pl. 7. 

28 z. Szekely, ArhMold, 5, 1967, p. 114!1. 
29 z. Szekely, ArihMold ,5, 196·7, p. 138-1411. 
30 z. Szekely, Raport ... în Almanah, 19'55, p. 31. 
31 N. Gostar, ArhMold, 4, 1966, p. 179. 
32 E. Kornemann, Răm'ÎISChe Geschi:chte, II, 194'2., p. 243; Szekely, A 1romoU6i 

r6mai tabor, 194;~, p. •1. 
33 z. Szekely, Aluta, 1, 1969, p. 1!7-19. 

AZ OLTSZEMI ROMAI TABOR 

Kivonat 

Oltszernen a r6mai, tabor pontos· helyet az 1949 es 1968-!70 korott vegzett rege
szeti kutatasok alapjân lehetett rnega1lapitani. A 'Sepsiszentgyorgyi Muzeum asatasai 
rev·en felszinre kerult a tabor es a parancsnoksag epoillete (praetorium). A tabor az 
Olt partjân, a volt MilOO kastely teriileten volL 

A hossznegyszogii tabor meretei: 142X95,5 m. A kapuk cşak ai eszaki es a deli 
oldalon kerultek elo (porta praetoria e's a porta decuman.a). A deli oldalon levo 
kaput fel lehetett tami, az eszakio kapu egy ujabbkori epiilet alatt van. 

A tclibor tertileten vas es bronz târgyak, valam~nt .garoag keramiai anyag ke
ri.ilt elo. A vas targyak, egy landzsahegy valamint e.gy korz6 toredek kivetelevel, a 
deli ka,pu vas reszeib61 szarmaznak. A bronz tar.gyak koziil egy bronz fibula es a 
tulajdonos. Titus Maximus Candidus nevevel ellatott M.daveret emliotesre melt6. Ot 
erem is elokerillt, ezeki kozi.il Helio,garbalus es Alexander Severus csâ'szarok ermei. a 
legkes6<bbiek. A keramia megegyezik a tobbi dadai r&nai t<ilbor es teleptiles keramia 
anya.gaval. 

A tabor i.sz.u. a IL sz. els6 feleben epi.ilt es elha.gytak a III. sz. kozepen. A 
f·eliratos emlekek hianyâlban eleg nehez az itt allomâsoz6 csapattesot nevet megalla
pitani. Egy belyeges tegla alapjan, amely a kovetkez6 lbetuket tartalmazza, eUoga'd
hat6nak tartjuk a t8glabelyeg kovetkez6 felo1dasat: Cohors II Flavia Bessorum vagy 
Cohors IIII Bata<vorum, 

LE CAMP ROMAIN L'OLTENI (DEP. COVASNA) 

Resume 

Le camp romain d'Olteni a ete identif'ie avec certitude â la suite des recher
ches archeologiques exeeutees par le musee de Sf. Gheorghe dans les annees 1'949, 
196'3-19·7·0. L·e camp romain est situe au bord de l'Olt, ou aujourd'hu'i se trouvait la 
propriete de la familie Mik6. 
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De forme redangulaire a deux portes., une vers le nord et l'autre vers le sud 
porta pretoria et rporta de'cumana - le camp a les dimensicms sui·vantes: 

142X9'2,5 m. 
Les fouilles ont ete effedueeS' seulement dans la partie sud du camp, parce 

que la partie nordique est couverte par un bâtiment medieval. A l'ex'ception d'une 
pointe de Ian:ce et d'un fragment de compas, les objets en if·er qui ont ete :trouves, 
font partie de la ferrure de la porte. Les plus importants des objets. en bronze sont 
une Hbule et une applique de malle avec le nom de Titus Maximus Candidus. 

On a trouve cinq rnonnaies; les plus recentes. appartiennent aux empereurs 
Elagabal et Alexander Sever. 

La ceramique· rnise a jour contient les memes categories qui se trouvent aussi 
dans les. autres camps et etabliss·ements de la Da·c'ie. 

Le camp d'Olteni• a ete bâtio dans la premiere moitie du ![ e siecle et aban
donne vers le milieu du I[I e siecle. On ne ·connaî-t pas la garnison qui y stationnait; 
pour ce probleme H y a un seul inldic·e, c'es.t la ibrique a inscription a:v·ec Ies 
lettres CUHBE, ou peu:vent etre lus les signes de la Cohors II Flavia Bessorum ou 
de Ia Cohors UU Betavorum. 

EXPLICATION DES FIGURES 

Fig. 1. Olteni. 1 Le cote nord-ouest du mur du camp; 2 la taur de l'est de la 
porte; 3 le seuil de la parte; 4'-15~ les murailles du bâtiment f.eodal superposees aux 
murs du praetoriurn; 6 le four a cuisson; 7 mur feodal construit sur le ni·veau 
rom ain. 

Fig. 2. Olteni. La section du foss·e XXIV avec lL1 tranchee de fondation. 
Fig. 3. Olteni. La section du Im-e fosse. 
Fig. 4. Olteni. Le plan du camp. 
Fig. 5. Olteni. La section du fosse XVIII. 
Fig. 6. Olteni. 2r---3, 6, 10 des vases daciques; 1, 4-5. 9, llt-J2 poterie et lampe 

romaines. 
Fig. 7. Olteni. 1--1111 fragments de <poterie romaine et .le moule d'une lampe. 
Fig. 8. Olteni. Sections de poterie romaine et feodale. 
Fig. 9. Olteni. 1-17, 19-2·3 rpieces en 'bronze et en fer decouvertes dans le 

camp; ·}8 sphere en argile, 
Fig. 1W. Olteni. 1 Ia disque en bronze a inscription; 2 la brique estampilh~e. 
Fig. 11. Olteni. 1..---4: fragments de poterie feodale; 5-8 sections de <poterie 

feodale. 
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