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Prefaţă

Muzeul Regional din Sf. Gheorghe, institut ştiinţific al poporului nos
tru muncitor, ‘în anul 1954, cînd tara noastră a sărbătorit 1 O ani de la 
«liberarea sa, împlineşte 75 de ani de existenţă.

Insemnătatea acestei aniversări este cu atît mai mare cu cît serbarea 
jubilară a instituţiei noastre, care acum stă în întregime la dispoziţia 
poporului muncitor, a avut loc în anii Democraţiei Popula^ e, care în 
seamnă o nouă împlinire a chemării istorice a ' clasei muncitoare, care 
rupînd lanţul capitalismului în mai multe ţări, a dat posibilitatea celor ce 
muncesc la eliberarea de sub exploatare şi la construirea socialismului.

Victoria cîştigată de către • Glorioasa Armată Roşie asupra dictaturii 
burghez o - f a sc i ste, a dat posibilitatea ca în scumpa noastră Patrie, Repu
blica Populară Romînă, să fie lichidată în mare parte exploatarea omului 
de către om şi sub conducerea şi îndrumarea iubitului nostru Partid, P a r t i 
dul Muncitoresc Romîn, clasa muncitoare în alianţă c u . ţărănimea munci
toare să conducă masele largi la luptă contra rămăşiţelor exploatatoare 
încă existente la oraşe şi sate, asigurînd astfel dezvoltarea orînduirii noas
tre de democraţie-populară către socialism.

In lupta pentru pace, democraţie, socialism şi pentru viitorul fericit 
al omen i ri i,- instituţiile ştiinţifice, între care şi Muzeul Regional din Sf. 
Gheorghe, au un rol important. Acest institut ia parte activă la executarea 
acelor sarcini, care-l obligă la răspîndirea în cele mai largi cercuri a 
ştiinţelor marxist-leniniste, prin aceea că folosind metode intuitive, ne aju-, 
tă la priceperea transformării sociale a epocii noastre şi — după posibi
litate — dă răspuns la toate acele întrebări complicate, ce le ridică istoria 
în faţa omenirii de azi.

Almanahul- — ce apare acuma — cuprinde istoria muncii muzeale din 
ultimii 25 de ani, care timp a fost greu şî plin de lupte.

Institutul nostru însă în toate împrejurările şi greutăţile s-a străduit 
să corespundă menirii sale, iar poporul muncitor i-a urmărit soarta lui cu 
drag şi cu grij ă.

Sîntem convinşi că prin această lucrare contribuim cu' o mică cără
midă Ia cetatea stiintifică constructivă din Patria noastră.

KISGYÖRGY TAMAS 
preşedintele colectivului de muncă 

al Muzeului Regional din Sf. Gheorghe



Dezvoltarea Muzeului Regional din SfÎntu Gheorghe 
sub regimul democraţiei populare

23 august 1954 înseamnă pentru poporul muncitor al Republicii Popud" 
lare Roniîne şi pentru muncitorii Regiunii Autonome Maghiare a 10-a 
aniversare a eliberării lor de sub fascism. Din punct de vedere culturaL 
acest timp de 1O ani are o mare însemnătate în istoria patriei noastre. . 
Aplicarea politicii leninist-staliniste în chestiunea minorităţilor naţionale 
a dat posibilitatea, ca în Regiunea Autonomă Maghiară, locuită de poporul. 
săcuiesc, sub îndrumarea partidului, să se dezvolte o activitate culturală- 
ş tiinţif ică, care nu s-a putut realiza sub regi tnul bur gh ezo-m o şi eresc.

Instituţiile ştiinţifice — printre care şi muzeele — în timpul regimului 
burghezo-moşieresc au fost folosite în interesul claselor dominante. Mu
zeele în starea lor izolată şi din cauză că, au fost greşit organizate, n-au 
reflectat evoluţia şi motivele dezvoltării societăţii omeneşti. Au da_t o ima
gine falsă despre lume şi despre fenomenele ei. După eliberare, cunoscînd’ 
rezultatele obţinute de muzeele din U.R.S.S., a început în patria noastră 
şi în Muzeul Regional din Sf. Gheorghe, o muncă de reorganizare a mu
zeelor. Reorganizarea a dat posibilitate pentru muzee, ca pe lîngă rolul 
lor e duc at i v să-şi exerc ite şi o activitate ştiinţifică serioasă. Muzeul Re
gi onal din Sf. Gheorghe, despre activitatea căruia dăm raportul mai jos,. 
a încercat ca să îndeplinească această menire.

In istoria Muzeului Regional din Sf. Gheorghe, 15 septembrie 1954 e 
a 75-a aniversare a existenţei lui. Fondarea şi dezvoltarea • muzeului pe 
larg  e t r a t ată de V. C s u t a k, fostul director al m u z e u lui între 1925 şi 1936,. 
care a publicat un raport în cartea jubiliară a muzeului, apărută în anul 
1929, şi care a fost re da ctată de dînsuh1 Timp de 25 de ani, cit a decurs de
la 1929, a fost perioada cea mai variată în istoria muzeului.

După moartea lui V. Csutak, în anul 1936 comitetul de conducere at 
muzeului a însărcinat cu conducere pe Felszeghi Ştefan şi pe dr. Konsza 
Samuil, profesori de liceu. La 31 iulie 1938, H ere p e i Ioan, tot de comitetul 
de conducere a fost ' invitat să p re i a conducerea muzeului şi care.' în colabo
rare cu cîţiva profesori a coordonat activitatea muzeului pînă la 30 august 
J940-. Personalul ştiinţific al muzeului pînă la 2 septembrie 1944 a fost 
compus din I. Herepei, d irector, dr. I. Ba l a s s a , custode, M. Ková cs, şi dr ..
1. Arvay, p rep a r a t o r i şi dr. Z. Székely, p r o feso' r de. liceu rep a r ti zat lc 
muzeu. Muzeul, ca personal juridic, a fost condus între anii 1882 şi 2 sep--

1 Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum Ötvenéves jubileumára. Redactat de:
. Csutak, 1929.



íembrie 1944, de un comitet de conducere şi de un consiliu de adm in is- 
t ra ţ  ie.

In urma evenimentelor războiului, oraşul Sf. Gheorghe a devenit 
-teren de luptă şi la 2 septembrie 1944 o parte din materialul muzeal împa
chetat în lăzi, a fos ■ transportată şi in gara oraşului Zalaegerszeg în Un- 
■garia la 27 martie 1945, în urma unui atac aerian, a fost dis trusă.

Conducătorii poporului, care a luat în mîna sa proprie • conduceima 
soartei sale, după ce trupele fasciste au părăsit oraşul, au acordat ajutor 
muzeului. T. Kisgyorgy, prefectul şi dr. A. Gyárfás, subprefectul judeţului 
au subvenţionat muzeul şi la 1 martie 1945, în fruntea institutului părăsit 
■ de conducător, au pus pe avocatul dr. A. Lorincz. Comitetul de conducere, 
reorganizat în şedinţa ţinută la 8 septembrie 1945, a compus personalul 
muzeului din dr. L. Szabédi, direcţor-custode, dr. Z. Székely, dr. I. Arvay, 
■dr. G. Sándor şi Fadgyas Anna, care şi după retragerea trupelor fasciste 
a rămas în funcţie şi a condus muzeul pînă la 1 martie 1945. Dr. L. Sza- 
bedi şi d r. I. Arvay, la data de 1 septembrie şi 1 noiembrie 1947 au demi
sionat. Comitetul de conducere la 1 noiembrie 1947 a însărcinat cu condu
cerea muzeului pe dr. Z. Székely, care împreună cu Fadgyas Anna, secre

tara ,  a coordonat activitatea muzeului. In anul 1949 Máttis Ioan, pictor- 
-artisţ, ca asistent a primit reprtizare la muzeu.

In istoria muzeului susţinut prin donaţiuni, a început un nou capitol, 
cînd decizia gvernului R.P .R., la 1 iulie 1949 a intrat în vigoare şi a ordo- 
-nat înfiinţarea sfaturilor populare provizorii. Un capitol al acestei legi a 
avut şi dispoziţiunea, ca îngrijirea muzeelor provinciale să cadă în sar
cina sfaturilor populare respective.

Partidul Muncitoresc Romîn a acordat de la început o mare atenţie 
•activităţii muzeului. Personalul muzeului în activitatea lui ştiinţi
fică şi adminisţratvă a fost ajutat de un colectiv format din muncitori şi 
intelectuali, în fruntea căruia partidul a pus pe Kisgyörgy Torna, care a 
•avut grijă chiar ca muzeul din Sf. Gheorghe să beneficieze de avantajele 
socialiste acordate de R.P.R. Conform acestei dispoziţiuni,. Comitetul Exe- 

.cutiv al Sfatului Popular Raional în bugetul său a asigurat întreţinerea 
muzeului. In timp de 25 de ani activitatea ştiinţifică a muzeului s-a desfă
şurat în limita posibilităţilor. Sub regimul burghezo-moşieresc activitatea 
-muzeului era redusă. După eliberare organele democratice au venit în aju- 
-torul muzeului şi s-a început în ritm rapid o activitate educativ-ştiinţifică, 
-rezultatele căreia se publică în acest anuar. A fost sărbătorit centenarul 
revoluţiei din anul 1848 şi -muzeul a organizat o expoziţie din obiectele 
-provenite din această revoluţie, care se aflau în .colecţia lui. Tot în .anul 
■centenar, muzeul împreună cu Comitetul Judeţean al Sindicatului, în sala 
-de predare a muzeului a organizat o serie de conferinţe de Universitate 
Liberă.



Muzeul Regional din Sf. Gheorghe îşi înd eplineşte menirea lui adevă
rată 'în Republica Populară Romînă, care construieşte socialismul, şi nu e 
locul de vizită al unor grupuri mici care se interesează de muzeu, ci e fac
tor educativ al poporului muncitor. Reorganizarea diferitelor' colecţii ale 
muzeului, care e în curs, va da posibilitate vizitatorului, ca să vadă oglin
dit în muzeu cunoştinţele dobîndite în celelate domenii ale vieţii. Prezen
tarea ilustrativă a evoluţiei uneltelor de. producţie contribuie la priceperea 
dezvoltării c! iferitelor etape a le societăţii omeneşti şi aplicarea în practi
că a învăţăturilor clasicilor marxism-leninismului. Muzeul prin acest fapt 
a devenit dintr-o colecţie de obiecte, o şcoală activă a poporului muncitor, 
iar în' prezentarea evoluţiei societăţii interpreta torul dezvoltării al prezen
tului si al viitorului.

* SZÉKEL Y -ZOLTÁN
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R A P O R T
d e s p r e  c e r c e t ă r i l e  a r h e o l o g i c e  e x e c u t a t e  d e  Muzeul R e g io n a l  

din Sf. G h e o r g h e  î n t r e  anii 1 9 4 5 - 1 9 5 3

In istoria Muzeului Regional din Sf. Gheorghe anul 1949 înseamnă un 
eveniment important. Activitatea ştiinţifică a muzelui, care în anul 1954 
şi-a îndeplinit 75 de ani de la fondarea lui, era .determinată totdeauna de 
mij loace le materiale, care er au puse la dispoz i ţ i a 1 ui. In timp de' 1 O a n i, 
organele oficiale şi organizaţiile de masă ale regimului nostru democratic, 
la îndrumarea Partidului Muncitoresc Romîn au dat un sprijin atît de con
siderabil, încît direcţiunea Muzeului a putut s ă -şi realizeze în parte planul 
său, şi 1 n uz eu l a p utut să fie un factor educativ al maselor l argi populare 
şi să facă cercetări ştiinţifice. Aruncînd o privire asupra activităţii desfă
şurate de rnuzeu între 1945 şi 1949, se poate constata că în planul de 
muncă al instituţului, cercetările arheologice au ocupat un loc de frunte. 
Despre aceste cercetări ştiinţifice diiecţiunea muzeului din timp în timp 
a publicat cîte u n  raporta Raportul nostru de faţă îmbrăţişează rezultatele 
încă nepublicate ale activităţii noastre desfăşurată în timp de 10 ani. Cer
cetările făcute pînă acum au. avut numai un interes local conform posibi- 
lităţii ' m at eri ale. ale muzeul ui. Anul 1949 a făcut posibil, ca Muzeul Regio
nal din Sf. Gheorghe în cadrul Institutului de Istorie şi Filosofie al Repu
blicii Populare Romîne să poată lua parte la cercetările, arheologice exe
cutate diipă un plan unitar şi sistematic. Cu acest fapt activitatea şiinţi- 
fică a m uz eu l ui din Sf. Gh eor gh e n-a rămas şi mai depare izolată, ci s-a. 
transformat în muncă colectivă sub conducerea Institutului de Istorie şi 
Filosofie al Academiei R.P .RA Cercetările noi în regiunea ' săcuiască în 
anul 1949 au fost executate în mod colectiv de Institutul susam in t^a .

a f ă cut cercetări comune şi cu Muz eu l Raional din Mediaş, 
rezultateie cărora au fost publicate în. editia acestui muzeu2b. 1 2

1 Székely Z. Contribuţii la epoca migraţiunii in Ţara Săcuiască, 1945" Notiţe 
asupra istoriei Daciei, 1946. — Istoria or aş u lu i Sf. Gheorghe pînă la evul mediu, 
1948. — Cetatea Zetea, 1949.

2 M. Roller: Realizări • şi sarcini noi pe tărămul ştiinţelor istorice Studii IV. 
2, 21—24., 449. .

2a) Z. ' Székely: Săpăturile Ia Leţ—Varheghiu, Tesaurul dacic de la Şimleul- 
Silvaniei, Săpăturile la Bicsadul Oltului. Ed. Acad.- R.P.R. 1951.

2b) Z. Székely: Cercetări arheologice la Şoroştin; C er c e t ă r i arheologice - în
Regiunea Stalin şi Regiunea Autonomă Maghiară, Me di a ş, 1953.
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Muzeul Regional din Sf. Gheorghe între' a n ii 1945 şi 1953 a făcut 
cercetări arheologice luînd în considerare evoluţia uneltelor de producţie 
şi a societăţii omeneşti — în următoarele localităţi. (Fig. 1).

Fig. 1. — Localităţi, unde au fost executate cercetări arheologice de M. N. S. între 
anii 1945—1919. — Aufzeichnung der Fundor. die diurch des Sekler National Museum

unternommenen archeologischen Grabungen.

Comuna primitivă.

Casin (Raionul Tg. Secuiesc).
Direcţiunea Muzeului Regional d i n Sf. Gheorghe în a pri l i e anul 1949 

a fost înştiinţată de Iuliu Rab, locuitor din comuna Casin, că la vîrful 
muntelui „Perkő“ au fost găsite nişte topoare de cupru. La 8 mai 1949 
m-am deplasat la faţa locului şi am aflat, că Ştefan Jako, care era clopo
tarul capelei care se află pe munte„ în anul 1942 în timpul aratului a găsit 
3 topoare de cupru, aşezate unul lîngă altul în formă de cruce. Un al pat
rulea topor — probabil în acelaşi loc — a fost găsit de copiii lui. Afară de 
topoare nu s-a găsit nimic, nici un fragment de cer a m i că sau a l t ' obiect. 
Dintre topoarele unul a fost donat lui Iuliu Rab, unul lui Coloman Giesel, 
unul şcolii primare din Casin, iar al patrulea a fost păstrat de el însuşi3. 
Trei topoare — afară de toporul lui Giesel Coloman — au ajuns în colec
ţia muzeului din Sf. Gheorghe.

3 Acest topor a fost donat muzeului, prin directorul şcol:ii, Caro! Dénes.
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Locul unde au fost găsite topoarele este pe muntele „Perkő“, în partea 
sudică a satului, la picioarele .căruia în timpul comunei primitive a curS 
apa Casinului Mic, acuma curge de la marginea satului la o distanţă oa
recare. Topoarele au fost găsite între locuinţa clopotarului şi între capelă. 
In acest loc am făcut o săpătură de verificare. Sub stratul de humus g ros 
de 30-40 cm. am găsit calcar, din care constă muntele „Perkő“. N-am g ă 
sit nici o urmă, care ar fi dat vre-o îndrumare că aici a fost staţiune; preis
torică. Numai în partea vestică a muntelui „Perkő“, în faţă cu troiţă au 
fost găsite fragmente de vase în mod sporadic. (Un fragment de vas de
corat cu incizie, un fragment cu buton şi buza unui vas din epoca La 
Téne. Nr. de inv. 11.746— 11.787). Securile au un singur tăiş vertical, cu 
gaura transversală şi prevăzută cu manşon mai mult sau mai puţin pi o- 
nunţat. Topoarele au o lungime de 14-16 cm, diametrul găurii e cca 2 cm. 
(Fig. 2. 1—3) şi sînt turnate. Topoarele acestea aparţin în grupa a doua 
după calegorizarea lui Hampelb Acest tip a fost găsit şi în alte părţi ale 
Regiunii Autonome Maghiare, la Ojdula4 5, la Arcuş6 7 8 şi la BeşineuT

Cronologic aceste topoare aparţin începutului epocii bronzului în Re
giunea Autonomă Maghiară (sfîrşitul epocii de cupru) ă, şi se poate cons
tata că avem de a face cu un tezaur ascuns, iar fragmentele de ceramică din 
comuna primi ti vă şi din orînduirea se lavagistă, laparţin unei aşezări dis
truse.

Crăciunel.. (Raionul Odorhei).

Muzeul Regional din Sf. Gheorghe în anul 1949 a cumpărat de la 
Adalbert Borbáth o ceaşcă de lut, un vîrf de lance, o brăţară şi un ac de 
bronz. Toate acestea au fost găsite într-una dintre movilele, care se găsesc 
pe muntele „Kövesbérc“ lîngă Crăciunel. In movila — după' cum a po
veştii A. Borbáth — erau 2 schelete pe spate şi obiectele sus înşirate lîngă 
ele (Fig. 2, 4—6). Au mai găsit cu ocazia săpării movilei şi o pereche de 
cercei de aur, pe care le-au vîndut unui bijutier.

Ceaşca de lut are o culoare brună, buza puţin întoarsă în afară, iar 
fundul e rotund. înălţimea vasului : 6,5 cm. diametrul buzei 6 cm, al 
fundului : 0,5 cm. (Fig. 3, 6, 20, 1). Vîrful de lance are o formă de frunză 
de dafin. coada nu e á douille, ci are o prelungire. Are o lungime de 14 cm. 
iar lăţimea de 3 cm. Brăţara a r e - o formă ovală cu capetele deschise, cu 
secţiune ovală, grosimea e : 0,8—0,4 cm. Dimensiunea măsurată pe din 
afară e 8 cm. La suprafaţă e fără decoraţie. Acul de bronz are o lungime 
de 9,6 cm, grosimea lui e 0,4 cm, vîrful e ascuţit, gaura e făcută din sîrmă 
formată în placă şi încovoiată în formă de tub.

4 Hampel: Zeitschrift f. Ethn. XVIII, 1896. Fig._ 64, 9, 65, 14 şi 66, 19. D. 
Popescu: Die Friihe und mittlere Bronzezeit in Siebenbürgen, 1944 32.

5 J. Nestor: Der Stand . .. 79, N. 312.
6 M. Roska: A Székelyföld őskora, 270, — Erdély Régészeti Repertóriuma 

I. 1942, 30, Fig. 25, 1—2.
7 M. Roska: o. c. 244, Fig. 302.
8 M. Roska: o. c. N. 272:, Nestor, o. c. 79., Popescu, o. c. 36, 37.
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Fig. 2. — Descoperiri de la : Funde : Sîncrăieni, Casinul mic ( 1—3), Crăciunel (4—6,. 
Comolău (7, 8, 14), Inlăceni (9—13).

La sfîrşitul secolului trecut A. Solymossy a săpat 18 dintre aceste 
movile şi a constatat, că sub ele sínt înmormîntări de inhumaţie9’- După 
părerea lui Gârdonyi şi a lui Roska10 aceste înmormîntări se datează din 
epoca neolitică. Pe baza acestor obiecte, care au fost găsite 1a "Köves- 
bérc“ data acestor morminte se poate stabili cu mai mare exactitate. Ana
logia ceştii o cunoaştem din inventarul mormîntului Nr. 141 din cimitirul 
de la Szőreg11 * 13 14 15, din Ungaria, din epoca de bronz ; vîrful de lance cu pre
lungire e cunoscut din materialul săpăturii de la Bandul de Cîmpie^, iar 
brăţara de bronz şi acul de bronz se găsesc aproape în toate tezaurele de 
bronz descoperite în Regiunea Autonomă M ag h ia ră^  Astfel de ac de 
bronz e cunoscut şi în inventarul cimitirelor din epoca de bronz din Unga
ria 14 După cronologia făcută de Reiniecke1', mormintele de lîngă Crăciu- 
nel apar ţ in în perioada a doua a epocif de bronz şi au furnizat date noi 
pentru stabilirea cronolog iei în Regiunea Stalin şi Regiunea Autonomă 
M a g h i ar ă.

9 Solymossy: Az oklándi kunhalmokról Udvarhelymegyében. Arch. Ert. Üj foly. 
XV. 1895, 417-419. V. Gárdonyi: A magyarországi halmok kérdéséhez, Arch. Ért. ÜJ 
f. XXXIV, 1914. 387. — Roska: Az osrégészet kézikönyve II. 1927. — Nestor: o. c. 67.

10 Gárdonyi: o. c., Roska: o. c.
11 I. Foltiny: A szoregi bronzkori temeto, 1941. 32, Pl. XIII. 17.
12 Roska : A Székelyföld őskora, Emlékkönyv, 284, —. Repertórium I. 175.
13 Roska: A Székelyföld őskora, Emlékkönyv, 287—292.
14 Reinecke: Tanulmányok . a magyarországi bronzkor kronológiaj áról. 1. Arch. 

Ért. XIX., 1899. 244.
15 Reinecke: o. c. II. 32. V. Nestor: o. c. 80—84., A. Mozsolics: A magyarországi 

bronzkor kronológiájáról. Erd. Tud. Füzetek Nr/ 169. 1943, 7.



Fig. 3. ■— Descoperiri de ]a: Funde: Alungeni (1), Comolău (2, 4, 5, 9, 10), 
Olteni—Cetate de fete- (3), Crăciunel (6), Bicsadul-Oltului—Cetatea Vápa (7),

Baraolt (11).

Comuna primitivă. Orinduirea sclavagistă.

Bicsadul Oltului. (Raionul Sf. Gheorghe). .
Pe malul drept al pîrîului „Rakottyás“ pe un promontoriu sînt ruinele 

cetăţii „Vápavára“ din timpul feudalismului, ale cărei ziduri de piatră cu 
un turn pătrat se poate observa în latura nordică a promontoriului16. Teri
toriul cetăţii "V ápavára“ a fost cercetat şi' de arheologul Fr. ■ László17, care 
a constatat, că sub ruinele cetăţii feudale e o aşezare preistorică cu cera
mică pictată, (tip Ariuşd), iar cele 3 şanţuri adînci în partea nordică a 
cetăţii poate să fie de origine preistorică, dar şi feudală. In ultimul timp
A. Ferenczi18 a făcut o săpătură' de verificare în acest loc. In anul 1946 
am cercetat . teritoriul cetăţii19 şi în partea sudică a promontoriului, care 
în urma exploatării de piatră se prezintă în secţiune, am stabilit u rm ă
toarea stratigrafie: Pe bază de andesit s-a depus un strat de nisip aluvial 
gros. de 0,5 m, deasupra căruia s-a depus un strat de civilizaţie gros de
1,5 . Jos e stratul de cultură de tip Ariuşd, cu ceramică pictată, are o

16 L. Kovalri: Erdély régiségei 147, Erdély építészeti emlékei 54—55., Orbán: A 
Székelyföld leírása III. 59—61., Könyöki—Nagy: Kozépkorí várak külcnös tekintettel 
Magyarországra, 260., I. Martian: Repertoriu arheologic pentru Ardeal, 65.
1 17 Jelentés a Szék e ly N. Múzeum 1908. és 1909. évi állapotáról, 45. — Három-
székmegyei nraemikenaei jellegű telepek, Dolg. II. 177, 272.

18 A. Ferenczi: Raport asupra unei excursii arheologice în jud. Treiscaune. An.
Corn. Mon. Ist. Secţia- pt Trans. I. 1926—28, 245. — Cetăţi antice în jud. Ciuc, IV. 
1932—38. 316-319, 325-26.' '

19 Z. Székely: Jegyzetek Dácia történetéhez, 1946. 20—22.
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grosime de 0,75 m, iar deasupra lui s-a depus un strat de cultură cu cera
mică grosolană (dacică). In acest strat într-un mormînt de incineraţie am 
găsit o falcă de om. Pe baza ceramicei găsite s-a putut stabili u rmăt o a - 
rele straturi de cultură : Cea mai veche — constatată si de László — e 
cea de tip Ariuşd (Cucuteni A.)2°. Am găsit fragmente de vase pictate cu 
negru pe fond alb (Nr. de inv. 11 589. Fig. 4, 10) ■ şi cu ' alb pe fond roşu 
(Nr. de inv. 11.586, 11.587. Fig. 4, 12, 11, 16). Decoraţiunea acestor frag
mente de vase e geometrică şi e cunoscută dm materialul staţiunilor pre-

Fig. 4. — Descoperiri de la: Funde: Comolău (1—3), Boroşneul-mic (4—5), 
Baraolt (6, 8, 13), Bicsadul-Oltului—Cetatea Vápa (9—12, 13—16). •

istorice de la Ariuşd şi Olteni. S-a niai găsit şi o ceaşcă fără toartă cu 
buza puţin întoarsă, în afară cu incrustaţie de var (Nr. de inv. 11.592). 
Are o înălţime de 6,5 cm, diametrul buzei e 9 cm, grosimea peretelui 
0,8 cm (Fig. 3, 7, 20, 8). Această ceaşcă, împreună ctţ un fragment de vas 
(Nr. inv. 11.588) decorat la buză cu triunghiu, aparţin epocii de bronz, 
cultura Wittenberg. (Fig. 4, 15). Asupra staţiunii preistorice fază Cucuteni 
A., s-a suprapus şi o aşezare din epoca de bronz-hallstattiană, ceea ce e 
dovedit şi printr-un topor de bronz, care a fost găsit tot în teritoriul ce- 
tăţii20 21. (Nr. de inv. 7.889). Promontoriul a fost locuit şi în epoca La Tene, 
de poporul dacic, după cum dovedeşte fragmentul unui vas cu suport (Nr. 
de inv. 11.581, Fig. 4, 14) şi 2 ceşti dacice (Nr. de inv. 11.805, 11.839,

20 H. Schroller: A háromszéki festett kerámika. Emlékkönyv, 334.
2! M. Roska : Repertorium I. 246.
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Fig. 5, 1, 2), care au fost găsite în interiorul incintei cetăţii. Nu s-a găsit  
nici un fragment de vas din timpul sclavagismului roman, prin urmare se 
presupune, că viaţa acestei aşezări dacice s-a încetat cînd romanii şi-au 
făcut castrul lor la Olteni, în interiorul caste1ului Mik6. In apropierea ce
tăţii în secolul trecut la locul numit „Lüget“ de soţia lui J. Vasi a fost 
găsit un aureus al împăratului Nero. (Av. Chipul împăratului. Rev. CON
CORDIA AUGUSTAE. O figuiă femenină stînd pe sella curulis. Moneta 
nu se găseşte în colecţia muzeului, numai d(S;Sci ierea ei).

Despre cetatea feudală cu incinta de piatră nu e cunoscut ni ci un 
document istoric. Are o formă ovală, axa principală în direcţia N— S nu 
se poate măsura fiindcă capătul. ei lipseşte, lăţimea în direcţia E—V e de 
27 m. Zidul cetăţii, e făcut din pietre nelucrate cu mortar, are o lăţime de
1,6 m. In partea nordică a incintei e un turn pătrat, al căru iz id  are o gro- 
sime de 2 m, interiorul lui e 3x3 m. Măsurat pe din afară latura sudică 
are o lungime de 6 m, iar cea estică e 5 m. Muzeul Regional din Sf. 
Gheorghe a păstrat 2 pinteni, o monetă, 2 fragmente de lănci, o. cheie, o 
teacă de sabie şi o furcă, (toate' din timpul feudalismului), descoperite în 
interiorul incintei de piatră (Nr. de n . 106— 113). Aşezarea a fost s ă 
pată în anul 1949. (V. Z. Székely, Săpăturile la Bicsadul-Oltului, A. R.P.R.. 
1951).

Boroşneul-Mic. (Raionul Sf. Gheorghe).
In hotarul satului, în valea Pîrîului Mic pe un deal, numit „Borz

vára“. e o aşezare cu ceramică pictată (tip Ariuşd) 22 23. Roska vorbeşte şi de 
vase celtice23, descoperite la Borzvára. In anul 1948 am cercetat terenul şi

Fig. 5. — Vase dacice de la Bicsadul-Oltului—Cetatea Vápa. — Gefas.se dakischer
Herkunft Bicsadul-Oltului—Cetatea Vápa.

am găsit 2 fragmeqte de vase, care aparţin epocii La-Tene-ului dacic, cu 
influenţă celtică. Unul e făcut din pastă cărămizie cu roată şi pictat pe 
fond roşu cu culoarea albă (Nr. de inv. 11.316, Fig. 4, 5). Fragmentul

22 B. Orbán: o. c. 164, Jelentés a Sz. N. Múzeum 1907.evi állapotából, 19. Jelen
tés 1908. es 1909. évi állapotáról, 44. — Fr. László: o. c. 182, 232. Schrol!er: o. c. 334.

23 V. R. Kiss: A nemes székely nemzet képe. 1. 31., Roska: Repertórium 1. 125.
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celălalt e de culoare cenuşie închisă. făcut cu roată, face parte dintr-un vas 
cu suport, decorat la buză cu linii ondulate. (Nr. de inv. 11.327, F'ig . 4,4). 
Aceste fragmente de vase arată analogie cu materialul ceramic al cetăţii 
dacice de la Zetea24. Pe cest loc a fost şi o cetate cu zid de piatră din 
timpul feudalismului, după cum scrie Orbán că „aici au fost găsite mari 
bucăţi de fier şi de cupru, pinteni, lănci şi săgeţi, care au fost contopite2s.

Biborţeni. (Raionul _ Sf. Gheorghe).
Pe înălţimea care se ridică deasupra satului şi e înconjurată la Nord 

de pîrîul Baraolt, la Vest de „Várpatak“ se află o incintă de pămînt 
(Fig. 6). Benko scrie, că aici au fost găsite monete, urne funerare si 
aşează tot la acest loc un castru roman26 După opera lui Benko toţi cer-

Tiborc. :— B borţeni, Burg Tiburc. 
nordică. — Reste der Burgmauer von Tiburc.Ftg. 7.

Fig .6. Biborţeni, Cetatea 
— Zidul cetăţii Tiburc la la'turea

cetătorii din secolul trecut, Neigebaur, Ackner, Ipolyi, Vass, Goss, Toci- 
lescu şi Bielz la Biborţeni au ' fixat locul unui castru roman24 25 * 24 25 * 27 * *- O rb á ^ 8 a 
tăiat incinta de pămînt şi în ea a găsit un zid de piatră. El a crezut \tă 
această .cetate face parte ' din şirul cetăţilor din timpul ungurilor, cînd ei 
încă erau păgîni. Mulţi cercetători din ultimul t im p au acceptat părerea 
lui Orbán29̂ G. Teg1 ás crede, că cetatea a fost construită înainte de cuceri
rea Daciei de către romani30. •

In vara anului 1948 cu 15 elevi am făcut o săpătură pe teritoriul dea
lului ca să stabilesc data construirii cetăţii. Incinta de pămînt se întinde

24 Z. Székely: Zetevára, 17—18.
25 B. Orbán. o. c. 164.
26 I. Benko:. Transsilvania I. 1778, 548.• ’
27 Dacien .. . 1851. 279. J. d. Sch. CC., 1856, 32; A. K. II. 1861, 250; Erdély a 

romaiak alatt 118; AUSL XIII. (1876.) 267; Doc. Toc. 51:37, 354; ISKV. .XVIII. 
(1898) 81.

2S B. Orbán: o . c. I. 215-6 -
L. Kővári: o. c. 143, 48. — Martian: o. c. 61.

30 G. Téglás: Dák várak Udvarhelyme-:-gye keleti " és éjszaki hegyvidékein, Erd. 
Műz. XTI. 1895. 238, 243. — V. Könyöki—Nagy: o. c. 224. "



Fig. 8. - -  Cetatea Tiburc, secţiunea şanţului nordic. Querschnitt des nördlichen
Grabnes Tiburc.

Fig. 9. — Biborţeni.. Planul cetăţii Tiburc. — Grundriss der Burg-Tiburc.

pe vîrful dealului în formă şi spre Vest- şi Est se îngustează .. In
partea nordică şi sudică precum şi la Est şi Vest am executat cîte vun 
tranşeu. In tranşeul de Nord precum şi în celelalte tranşee am găsit un 
zid de p i a t ră (Fi g . . 7). Acest zid e fă c u t d i n pi e t r e nelucrate suprapuse şi 
legate cu pămînt, fără mortar. In partea interioră a zidului în pămînt b ă 
tut în adîncime de 30 cm am găsit fragmente de'vas făcute fără roată din 
pastă impura, iar în adîncime de 40 cm din mormînt de incineraţie f rag 
mente de vase făcute cu roată. Unele f r agm en te de urne funerare au fost 
vo p s i t e cu vopseală roşie (Fig. 8). Zidul c et ă ţ i i are o grosi me de 1,2 m. 
Axa principală . în di r ec ţ ia E—V e lungă de 275 m, iar l ă ţ i m e a cetăţii e 
130 ITI.- (Fig. 9).
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' Pentru stabilirea datei construirii cetăţii de la Biborţeni numai felul 
construcţiei zidului de piatră şi fragmentele de cer amică, pot să ne dea 
o îndrumare. Cetatea nu se poate înşira în grupa cetăţilor dacice din 
Transilvania cunoscute pînă în prezent31 *, fiindcă nu e întărită cu t erase şi 
cu turnuri, ceea ce se găsesc şi la cetăţile dacice de la Covasna şi Zetea32, 
dar şi aceste cetăţi se diferă de cetăţile dacice din Regiunea Hunedoarei. 
Nici ceramica nu reprezintă cera mica tipică, c a r e -e caracteristică la daci. 
Cred, că cetatea de la Biborţeni —• după felul construcţiei zidului ei, după 
felul de înmormîntare — a fost făcută la începutul epocii La Tene-ului.

Nu în teritoriul cetăţii, dar în afară, în jurul satului a existat o s t a 
ţiune romană. Acest fapt e dovedit de sarcofagiile de piatră33 găsite în 
hotarul satului, precum şi de un ulcior, de o strachină, de un vas cu 2 
torţi, de o figură de teracotă34, reprezentînd o pasăre, care sînt de factură 
romană şi se găsesc în colecţia muzeului de Antichităţi din Cluj (Nr. de 
inv. I. 8002-4, 8038, 8031). Aşezarea romană sau castrul (?) ar fi putut 
exista la Baraolt (Vecer) sau Ia Telişoara.

Din cauza lipsei de cercetări sistematice s-a crezut, că în teritoriu 1 
raioanelor Sf. Gheorghe, Tirgu Săcuiesc, Ciuc şi Odorhei, nu se_ poate s t a 
bili locurile unde au fost aşezările civile şi cetăţile poporului autohton 
dacic35 36. Cercetările făcute de Muzeul Regional din Sf. Gheorghe în ultimul 
deceniu au dovedit, că această regiune înainte de cucerirea 'romanilor a 
fost locuită de poporul dacic. A. Ferenczi în studiile sale mai multe ori a 
şi accentuat acest fapt, iar în anul 1942 încredinţat de Muzeul Regional 
din Sf. Gheorghe, a săpat cetatea dacică-de la Covasna3*\ Iar cel care 
semnează aceste rînduri a săpat în anul 1946 cetatea dacică de la Zetea37. 
Pe baza cercetări lor executate în ultimul timp se poate întocmi harta aşe
zărilor dacice în Regiunea Autonomă Maghiară. (Fig. 1).

In valea Oltului aşezări dacice erau : la Sf. Gheorghe38 *, (Eprestető 
Bedeháza), alea Crişului (lîngă N agypatak) 39, _ Olteni (Leánykavár), 
Bicsadul Oltului (V ápavára), în valea Ugiului Negru, la Alungeni40, Ghe- 
linţa41 42, Cernatul de Jos, Surcea, Catalina, Covasna, Boroşneul Mare, Bo- 
roşneul Mic (Borzvára), Comolău şi OzunM Afară de acestea şi ■ la Bara
olt a fost o aşeza re. Singura cetate dacică în raionul , Tg. Secuiesc e la 
Covasna. La Bicsadul Oltului a fost numai o asezare civilă. Cetătile daci

3’ V. Nestor: o. c . .170—175.
32 Acest fapt se poate constata pe baza raportului şi a • cercetărilor. făcute î:i 

anul 1947 de A. Ferenczi. V. Székely: Zetea, 5, 23.
33 Arch. Ért. I. 312.
34 Comunicarea lui I. I. Russu.
35 M. Roska: A Székelyföld őskora . . . 322. — I. Eröss: Háromszék telepedesi 

története. Emlékkönyv, 1929. 126.
36 Raportul lui A. Ferenczi e în arhiva M u zeulu i N. S ă c u e sc.
37 Z. Székely: Zetevara, 1949.
38 Z. Székely: Sep si s z en tgyörgy története, 1948. 32—38.
89 Z. Székely: Jegyzetek Dácia törtenetéhez, 1946. 20.
40 Z. Székely: Le trésor de Alungeni. Dacia XI—XII. 105—114.
41 A Székely Nemzeti Múzeum Értesítője I. 53.
42 Z. Székely: Jegyzetek Dada történetéhez, 26. — In ultimul timp cu ocazia 

clădirii unei şure în teritoriul satului a fost găsit şi donat muzeului de Bodo Carol 
o amphora făcută cu mînă, din pastă impură, cu 2 torti (Nr. de inv. 13.159., Fig. 26, 1). 
Dimensiunile: înălţimea: 38 cm., diametrul buzei şi al fundului e 10 cm., grosimea pe
retelui 1 cni. O astfel de aniphoră se găseşte în colecţia Muzeului de Antichităţi de la
16



ce de la Jigodin au fost cercetate de A. Ferenczi43. In raionul Odorhei s in
gura cetate dacică descoperită şi săpată pînă în prezent e la Zetea.

Baraolt. (Raionul Racoş).
Cu ocazia săpăturii executate în vara anului 1948 la Biborţeni am 

găsit o aşezare dacică cu totul necunoscută. Komporály Veress Alexandru, 
locuitor din Biborţeni, m-a înştiinţat că în anul 1947, cînd a cărat nisip

' Fig. 10. '— Descoperiri de la : Funde: Comolău ( 1), Baraolt (2).

din nisipăria de l î n g ă pîrîul Baraolt, în adî n c i ni e de 1,8 m a găsit un 
mormînt cu schelet. Scheletul era aşezat pe spate în direcţia E şi a 
avut lîngă cap un mare vas cu 2 torţi, iar lîngă mîna dreaptă 3 ceşti cu 
torţ i .  Pentru muzeu au fost donate următoarele obiecte: Vasul mare cu 2 

o ce a ş c ă cu toartă, o buză de vas decorat cu buton din pastă impură 
şi un fragment de vas de culoare neagră, din pastă impură, buza e deco
rată cu linii inc i z a te vertical. (Nr. de i n v . 11.626, 11.622-24. Fig. 4, 6-7). 
Vasul cel mare în formă biconică e făcut cu mîna, din pastă impură, sub 
buză are 2 torţi, una lipseşte. Are o înălţime de 35 cm, diametru! buzei 
e: 17 crn, al fundului: 10 c .  (Fig. 10, 2, 11). Ceaşca e fragnienta ră , la

Cluj (Nr. de înv. 2427) de la Poeniţa (Rai Tg.-Săcuesc). Aceste vase aparţin în .grupa 
ceramicei populaţiei băştinaşe dacice şi împreună cu vasele de la Olteni . (Fig. 3, 3.), 
.rle la Comolău (Fig. 3, 2) pe lîngă imitaţia formelor greceşti, dau dovadă despre bogă
ţia formelor şi a ornamentaţiei ceramicei locale.

43 Ferenczi: o. c. -— Székely: Jegyzetek Dácia történetéhez, 33—38.
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buză e decorată cu linii verticale, are o înălţime de 7 cni, diametrul fun
dului : 6 cm, grosimea peretelui, 1 cm. (Fig. 3, 11, 20, 2).

Nisipăria se află pe malul stîng al părîului Baraolt, la o distanţă de 
cca 2 km de la cetatea din Biborţeni pe o movilă, care e aproape epuizată 
din cauza exploatării de nisip. In peretele nisipăriei am putut observa 
secţiunea unor gropi cu diametru şi cu adîncime de 1,5 m. In fundul unei 
gropi am gasit fragmente de vase, cenuşe şi o falcă de om. Fragmentele 
de vase g ă si te sînt făcute cu mînă, au culoarea: neagră şi sînt decorate cu 
linii ondulate, unele cu triunghiu vopsit în culoare albă (Nr. de inv. ' 11.596.

' Fig. 4, 8). Au fost găsite şi fragmente de vase f ă c ute cu r o a t ă din pastă 
pură, un fragment avea un decor vopsit cu vopseală roşie. (Nr. de inv.
11.601, Fig. 4, 9). Fragmente de vase de culoare nea gr ă sînt părţile unor 
vase cu su p o r t - (Nr. de inv. 11.594 Fig. 4, 13). '

Vasele găsite în mormîntul descoperit — împreună cu vasul cel mare, 
care arată o influenţă timpurie hallstattiană — sînt vasele caracteristice 
a l e p op or ul u i dacic. Ceaşca cu tort ă e cun oscut ă din m ateri a lul dacic din 
regiunea no astră şi din ţara întrea gă4 4 • A na l o gia pentru vasul c u - suport 
e cunoscută tot din ase z ari le dacice care se află în t ara noastră4̂  Ritul 
funerar obişnuit în epoca La Téne e incineraţie, arderea cadavrului45 La 
Baraolt am g ă s i t şi r i tu l- de incineraţie şi cel de inhumaţie. Una dintre 
g ropile, care au fost observate, a păstrat urme de înmormîntăr i de incine
raţie. Felul de înmormîntare cu schelet, îl cunoaştem numai din povestirea 
lui K. Veress Alexandru. Ceramica găsită lîngă schelet e ceramică carac
teristică p e n tru p o p oru l dacic. ■ I n t r ucît aceste v as e p rovin din inventarul 
unui mormînt cu schelet, avem d e - a face cu un r i t funeral destul de rar la 
poporul băştinaş dacic. '

Comolău. (Raionul Sf. Gheorghe). .
Aşezarea d a c i c ă de la Como 1 ău în valea Ugiului Negru e amintită şi 

de C. Daicoviciu4k Această aşezare are la bază ' o staţiune preistorică. 
Acest f apt e dove d i t de un nucleu de cremene, de un ciocan de piatră (Nr. 
de inv. 11.280, 11.279. F i g . 2, 14), şi de un vas, care au fost găsite nu 
de mult la locul numit ,, N a gyma r t “, pe malul Ugiului Negru. (Fig. 3, 5, 
20 4). Vasul e f ă c u t cu mîna, e de culoare brună, toarta se ridică d ea su pra 
buzei, la umăr e decorat cu împunsături. Are o înălţime de 7,5 cm. (Fig. 
3, 5, 20, 4). Un astfel de vas e publicat de Roska din materialul aşezări-i 
din epoca de bronz de lîngă Sf. Gheorghe, de pe malul stîng al Oltului48. 
Au mai fost găsite- şi n îşte fra gm en t e de vase cu suport dacice. (Nr. de 
inv. 1 1.275. Fig. 3, 4) şi o ceaşcă dacică, î n a 11 ă de 4 cm, a 1 cărei toartă

44 Székely: Sepsiszentgyörgy története. Pl. II. 3—4. — R. şi E. Vulpe: Les fouil- 
les de. Pioana, Dacia III—IV., 290. Fig. 43, 1—4. — Nestor: p. c. Pl. 21, 6.

45 Nestor: o. c. Pl. 20. 2, 14.
■ 44 * 46 47 Parvan: Getica 626 şi urm. 801. — R. şi E. Vulpe: o. c. 348. — Floca: Siste

mei de înmormîntare din Dacia superioară Romană, Sargentia II. 1941, 83 91-105. — 
Székely: Zetevâra, 22. " ’

47 C. Daicoviciu: An. Inst. de Studii Clasice, 1940, 231. — Székely: A koniolloi 
erődített római tábor, 8.

43 M. Roska: A Székelyföld őskora. 302. Fig. 57, 2.
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lipseşte. (Nr. de inv. 11.886. Fig. 3, 9, 20, 1 O). Un vas cu suport dacic a 
mai fost găsit şi în trecut în intravilanul lui I . Szilágyi49. In vecinătatea 
lui, în curtea lui Şt. Dombora, care e aşezată, la piciorul movilei, unde se 
află cimitirul r ef o r m a t, în anul 1947- prop r i eta r u l cu ocazia nivelării c u rţ i i 
a gă s it fragmente de vase da ci ce, decorate cu be nzi de gh i r l an d ă (Fig. 
4, 1) ş i o  ceaşcă dacică, înaltă de 6 c m, cu 2 t o r ţ i : (Nr. de inv. 11.251). 
Torţiîe ceştii sînt rupte. (Fig. 3, 10, 20, 3). In anul 1947 î ’ locul unde au 
fost găsite aceste obi ecte, am făcut o s ă p ătur ă de verificare. In a dînc i m e 
.de 70 cm, am găsit fundul unui vas, decorat cu o bandă în formă de ghir- 
l a n d ă (F i g. 10, 1), un fragment de vas mic, făcut cu mîna, fr agmen te de 
vase de culoare cenuşie, făcute pe roată (Nr. de inv. 11.250—11.-249) şi 
un vîrf de l a n c e de f i e r, lu nf^de 33 cm. şi o f us oia l ă de l u t . (Nr. de inv. 
11.271, 11.254. Fig. 2, 8). Impreună cu aceste obiecte am găsit oase de 
om carbonizate şi cenuşe, ceea ce arată că era un mbrmînt de incineraţie. 
Mormîntul a fost acoperit cu o p i a tră. La o d i s t a n ţă de 2 m în acee a ş i 
-adîncime am gă s it f ra gme nt de vas cu suport şi u n vas mic (în a 11 de 7,5 
-cm), la umărul căruia e o bandă, care e decorată cu tăieturi verticale. (Nr. 
.de i nv. 11.252. Fig. 3, 2, 20, 6). Un plug de f i e r (Nr. de inv. 11.273. F i g. 
2, 7), analogia c ă r u i a o c u noa ş tem de la Cristeşti50 51 52, a fost g ă s i t împreună 
-cu f ra gm e n tel e unei amfore (Nr. d e inv. 11,267. Fig. 4, 2) şi cu f r a g - 
mentele unui vas cu mîner (Nr. de inv. 1 1.265. Fig. 4, 3).

Pe baza cer amicei găsite se poate con s ta t a, că Ia m a l u l drept ill 
Ugiului Negru în satul Comolău era o aşezare dacică. Acest fapt e dovedit 
•şi de ritul de înmormîntare (i nci n e r aţi e), care a fost r i t u l o b i ş n u i t în 
«epoca La Téne-ului dacic.

La c a p atu l satului se ridică o mov i lă (n umi t ă Cetate), aici era un 
mic castru rom a n51 52. Cu ocazia s ă p ă turii lui Csutak Vilhelm d i n anul 
1909— 1 O, în teritoriul castrului a fost găsit un f r agment de p i atr ă cu 
înscripţie52^ Acest fragment de piatr ă a fost g ă s i t cu ocazia aranjării lapi
darului. E făcut din calcar, are o înălţime de 40 cm, grosimea e de 16 cm. 
E  un fragment dintr-o i nscripţie votivă, din te xt a r ă m a s n u ma i ultimele 
3 litere : POS (POSVIT). Această inscripţie a fost făcută probabit de 
trupa, sau de un m e m b r u al t r up e i. care a avut garnizoana în castru. Lite
rile sînt frumos făcute (Litera P şi S a r e o î n ălţim • de 6 c m, iar O 3,5 cm ) . 
..4ce astă in cr i pţie ■ se poate data pe Ia mij I o cu 1 seco 1 u1 u i I I d. e. n. 
{Fig. 12).

Catalina (Raionul Tg. Secuiesc).

In partea sudică _a s a t u l u i a fost găsită o c e a ş c ă dacică. (Nr. d e inv. 
10.091. Fig. 26, 7). E f ă c u t ă cu mînă, din pastă p o r o a s ă . Are o înălţ i me 
.de 7,5 cm, diametrul fundului e 6 cm, grosimea zidului e 1 cm.

49 Székely: o. c.
50 In colecţia muzeului din Tîrgu-Mureş, 2 buc. găsite la Cristeşti..
51 Székely: o. c. ■
52 Jelentés a Sz. N. Múzeum 1910—11. évi állapotáról, 61.
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Cernatul de Jos. (Raionul Tg. Secuiesc).

Lîngă cimitirul reformat e o aşezare preistorică de tip Ariuşd, dea
supra căreia' s-a suprapus o aşezare din Hallstatt şi La ■ Téne dacic. Do
vadă e un fragment de vas hallstattian (Nr. de inv. 3.168) şi o ceaşcă 
dacică, care a fost găsită în anul 1910. (Nr. de inv. 2.760. Fig. 26, 10) .. 
Are o înălţime de 6,5 cm, diametrul buzei e 10 cm, a fundului e 5,5. cm.. 
Toarta e ruptă.

Alungeni. (Raionul Tg. Săcuiesc).

In partea nordică a satului numită „Fîntîna Săra tă“, în curtea lui: 
Lukács Ştefan în anul 1945 a fost găsit un tezaur de monete rom anerepu-  
blicane5̂  Din acest tezaur de monete, cca 148- bucăţi, • Muzeul Regional 
din Sf. Gheorghe a achiziţionat 23 buc., »iar Muzeul de Antichităţi dirr: 
Bucureşti 10 buc. Veress Adalbert, elev din clasa Xl/b al liceului de băiete 
din Sf. Gheorghe mi-a anunţat, că în curtea lui Lukács Ştefan s-au mar 
găsit din nou fragmente de vase. La 16 ianuarie 1949, însoţit de Kovács. 
Dionisie, responsabilul Secţiei Culturale al P.M.R. m-am deplasat la faţa. 
loculului. Cu cazia deplasării am aflat,că Lukács Ştefan, a săpat o pivniţă- 
în pămînt şi în timpul săpării în adîncime, de 1,5 m a găsit fragmente de- 
vase făcute cu mîna din pastă poroasă şi un ulcior cu toartă, făcut pe- 
roată din pastă pura de culoare cenuşie. Ulciorul are o înălţime de- 11 cm,.. 
diametrul buzei e 5,5 cm, al fundului 4 cm, grosimea peretelui e 0,7 cm ... 
(Fig. 3, 1, 20, 7). Afară de fragmentele de vase n-a găsit nimic. Acest 
ulcior aparţine în grupa ceramicei dacice de factură fină. (Nr. de invr- 
11.915) şi e cunoscut din stratul La Téne al aşezării dacice de la Poiana53 54.. 
Am mai aflat că Lukács Ştefan a vîndut marea parte a monetelor unui. 
bijutier din Tg. Secuiesc, lui Bardocz Ludovic. Bijutierul din monete a 
făcut verigi pentru săteni, numai 11 bucăţi au fost salvate ca să nu fie- 
contopite. Tot din acest tezaur am primit 3 monete prin intervenţia lui. 
Veress Béla, de la bijutierul din Turia, Veress Alexandru. Lukács' Ştefan 
a afirmat că 20 de monete au fost predate lui St. Kopacz, locuitor din 
Breţcu. (Kopacz, cînd m-am interesat după monete, a - negat, că a primit 
monete de la Lukács Ştefan). Prin urmare, numărul total al monetelor 
găsite la Alungeni, a fost 148 bucăţi.

Descrierea monetelor primite ulterior:

53 Székely: o. c. Dacia, XI-XII. 105-114
54 R. şi E. Vulpe: o c. 298, 60, fig. 3.
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sI1
i Nr. 

crt. A v e r s R e v e r s
• 1

Data

1 Denat Anonim.

;.
Capul Romei spre d!r. cu .coif înari
pat, înapoi : X.
Coh. 1857, VIII. 3. Greutatea = 3,7 
gr., Di am etrul : 1,6 cm.

ROMA. Dioscurii călare îna
intează spre dreapta.

Sec. III. 
i. e. n.

2 C. Iunius C. F.

;

Capul R om e i spre d!r. cu coif înari
pat, înapoi X.
Den. argint. Grueber,' Roma, 660. 
Gr.=:3,5 gr. diametr. = 1,7 cm.

Dioscurii călare nainftează 
spre dr., sub cai C IVNI C F, 
sub aceasta : ROMA.

172-151 
i. e. n.

3 . M. Baebius Q. F. Tampilus.

;■
f.
i.

Capul Romei cu coif naripB.t spre 
st, înapoi TAMPÍL, înainte (\:). 
Denar uzat. Cirl.leber, Rnnia, 935. 
Gr. = 3,5 gr., diametr.= ’,7 cm

M. BAEBI (Q. F.) în exergă, 
Apollo în quadriga spre dr. 
sub picioarele cailor : ROMA.

150-125 
i. e. n.

4 Cn. Cellius.

V
•
! 5

Capul Rome i cu coif în aripat spre 
dr. în a p oi X. totul e înconj u r at cu 
o cunună de laur.
Den. argint. Grueber, Rom a, 9118, 
Gr. = 3,5 gr., diametr. = 1,7 cm.

Al Sergius Silus.

R.OMA (în exerga). Mars cu 
coif în quadriga spre dr. cu 
rnînă dreaptă susţine pe Ne- - 
reida, cu stînga un scut, sub 
picioarele cailor : C N (C 
N G/EL).

150-125. 
i. • e. n.

K,

1
t

V. .

6

ROMA. EX. S. C. Capul Romei cu 
coif în a r i p a t, înapoi : *
D en. arginit Grueber, I tal i a, 512. 
Gr. = 3,5 gr., dia m etr. = 1,7 cm.

Q. Marcius Pilipus.

M.. SERGI. SILVS. în cîmp : 
Q. Călăreţ cu coif sp re st., 
ţinînd în mînă dreapta un 
scut, în stiîngă o sabie şi cu 
păr un cap tăiat.

99-94. 
1 e. n.

V.-

1
Capul Rcmei s p r e dr. ; napo i un X 
tăiat.
Den. argint. Grueber, Roma, 1143. 
Gr.=3,7 gr., Diam.=l,9 cm.

Q. PILIPVS (ROMA). Călă
reţ spre dr. îm brăcait în 
chlamy ., ţinînd o 1 ance, în 
cîmp un coif macedonean.

94.
i. e. n.

7 D. Iunius Silanus.

'

f '

ß  •

i

Capul Romei spre dr., în a poi a capu
lui litera S. j 
Den. argint. Grueber, Roma, 1776. 
Gr. = 3,9 gr. Diam. = 1,7 cm.

(DS) ILANVS L F (RO)MA 
Victoria în biga spre dr., 
sus VIII.

88.
i'. e. n.
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Nr.
crt. r s ; R e v e r s Data

i

8 C. Vibius Pa ns a. '
PANSA. Capul laureat al lui Apollo 
spre dr. în ai nte a un symbo l.
Den. argint. Grueber, Roma, 2299. 
Gr. = 3,7 gr., Diani. = 1.9 cm.

(C) V1BIVS- C F. Pallas în 
1 quadriga spre dr., ţinînd un 
1 t r of eu şi o lance.

87.
i. e. n.

3

9 1 L. Rubrius Dossenus.
■

\ DOSSEN. Capul' laureat al lui Iu- 
piter spre dr., înapoia un sceptrum. 
Den. argint. Grueber, Roma, 2448. 
Gr. = 3,8 gr., Diam. = 1,6 cm.

L RVBRI. Un car tras d!e 
4 cai spre dr., sus Victoria, 
pe c ar un butoiu.

86.
i. e. n.

.!

1 10 Denar Anonim.
C pul lui I upiiter spre dr., înainte : 
un simbol.
Den. argint. Grueber, Roma, 2622. 
Gr. = 3,8 gr., Diam. = 1,8 cm.

In quadriga Victoria spre dr. 84.
i. e. n.

j1
j
1
i

11 Q. Antonius Balbus,

i Capul laureat al lui Iupiter spre dr. 
înapoi S. C.
Denar dinţat. Grueber, Roma, 2758. 
Gr. = 4,1 gr., Diam.=-1,8 cm.

Q. ANTO. BALB. (în li g a - 
tură) P. R. Victoria în qua- 
drigă spre dr., ţinînd o c o - 
roană şi o palmă.

82.
i. e. n. i

12 C. Poblicius .

C ap ul Romei cu coif, înapoi ROMA, 
sus X.
Den. dinţat. Grueber, Roma, 2916., 
Gr. = 3,9 gr., Diam.= 1,8 cm.

C. POBLICI. Q. ■ F. Hercule 
în luptă cu Leu din Nemea, 
jos armele lui, sus X.

81.
î. e. n.

'i

13 Q. Caecelius Metellus Pius.

Capul cu d'iademă al P i et ăţi i, înain
te a o barză.
Den. a rgi n t._ Grueber, Sp., 43., 
Gr. = 3,7 gr., Diam.= 1,8 cm.

(Q) C. M. -P. I. Elef a n t s pre
st.

79—77. 
i:. e. n.

i

14 Q. Fufius Kalenus.

KALENI. Capul lui Honos şi al lui 
Virtus cu coif spre dr., la stingă 
(H) O, la dreaptă : VIRT (în liga- 
tură).
Den. dinţat. Grueber, Roma, 3358, j 
Gr. = 3,9 gr., Diam. = 18 cm. :

CORDI. Două figuri de fe
meie dînd-mînă, una ţine 1n 
mînă un caduceus, cealaltă 
o lance şi pune pi ci orul pe 
un glob. La stînga un cadu
ceus î n ari p a t . şi I TS L (în li-. 
gatură), la dreaptă R. O.

72.
i. e. n.

•



In colecţia muzeului din Sf.-Gheorghe e o ceaşcă dacică cu toartă 
(Nr. de inv. 6030., Fig: 3,' 8, 20, 9), care are o înalţime de 4 cm. Localita
tea e luată în evident,ă, ca aşezarea dacică.55 56 '

Mărtineni (Rai. Tg.-Săcuesc.) • .

Fig. 11. — Profil de vas. — Querschnitt des Kruges. von (Fig. 10,12)

Vîlcele (Rai. Sf.-Gheorghe).
In hotarul băii Vîlcele, pe malul stîng al pîrîului Szemerja la ,,Veres- 

kút“, în şanţul săpat de arrnata maghiară, Csákány Alexe a găsit un frag
ment de vas cu suport de factură dacică.55 56 Cercetind terenul ani constatat 
că staţiunea dacică e distrusă.

55 M. Roska: Repertori um I. 122.
56 E în proprietatea lui Csákány ' Alexe.



In bazinul fostului judeţ Treiscaune in valea Ugiului Negru, la Boroş
neul-Mare chiar în secolul trecut au fost găsite urme de s tăp în ire ro
mană.57 Orbán a fost primul, care a observat forma pătrată a dealului unde 
e piaţă satului şi biserica reformată şi a emis părerea, că aici a fost un 
castru roman. Tot el face menţiune şi despre zidurile de piatră care au fost 
găsite în grădina lui Colornan Konya. De la cercetarea lui Orbán a trecut 
o jumătate de secol, cînd custozii Muzeului Naţional Săcuesc, V. Csutak 
şi Fr. László^8 în anul 1911 au făcut o săpătura de verificare în grădina 
lui C. Konya şi C. Kökösi. Cu ocazia acestei săpături au descoperit un 
cuptor, fragmente de vase romane, de terra sigillata şi cărămizi romane. 
Au mai constatat, că între intravilanul lui C. Kökösi şi cimitirul greco- 
catolic se găsesc şanţuri şi valuri de pămint. In secolul trecut în teritoriul 
cimitirului greco-catolic a fost găsită o opaiţă romană dintr-o înmormîn- 
tare de incineraţie.59 60 Iar pe la anul 1920 Colornan Konya a donat muzeului 
vase romane, 4 cărămizi, din care, una era stampilată/'0 Dintre cercetătorii 
noi C. Daicoviciu vorbeşte despre Boroşneul-Mare, ca despre un loc, unde 
se găsesc obiecte din timpul Romanilor.01 Şt. Paulovics presupune, că la 
Boroşneul-Mare era numai o aşezare civilă.62 A. Radnóti63 şi I. Szilágyi64 
sînt de părere — pe baza cărămizei stampilate găsite — că s-ar fi putut 
exista în acest loc un castellum în timpul stăpînirii romane. Despre castrul 
roman de la Boroşneul-Mare se aminteşte Bajko Alexe în autobiografia 
lui din anul 1882, care se află în arhiva Muzeului Naţional Săcuesc. (Nr. 
de inv. 28.485.) 65

■ Materialul descoperit la Boroşneul-Mare arată, că lingă cimitirul 
greco-catolic a fost sau un castru roman sau o aşezare civilă. Am cercetat 
terenul în anul 1943 si am ajuns la concluzie, că în acest-loc66 s-ar fi putut 
exista un castru roman. Pentru verificare in anul 1947 în intravilanul lui 
C. Kökösi şi C. Konya am executat cîteva tranşee/7

Boroşneul-Mare (Rai. Sf.-G heorghe).

57 B. Orbán: A Székelyföld leírása III. 163.
58 Jelentés a Sz. N'. Múzeum 1910—11. évi állapotáról, 64.
59 Arch. Ért. Oj foly. VIII. 1888. 183. ‘
60 Jelentés a Sz. N. Múzeum 1914. évi állapotáról, 15.
61 C. Daicoviciu: Neue Mitteilungen aus Dacien. Dacia VII—VIII. 320.
62 St. Paulovics: Dácia keleti határvonala, 1944. 73.
63 A. Radnóti: A dáciai limes a Meszesen. Arch. Ert. III. vol. 5—6. 140. N. 25.
64 I. Szilágyi: A dáciai erődrendszer helyőrségei és a katonai téglabélyegek.

Diss. Pann. Ser. II. 21, 1946. 19. "
65 Bajkó scrie urmatoarele: ,.La Boroşneul-Mare sînt ruinele unui castru roman...“
66 Z. Székely: Ala I. Asturum emléke a Székelyföldön. Erd. Múz. voi. 49. Nr.

3—4. 485. — Jegyzetek Dácia történetéhez, 1946. 28. '
67 Pe locul acela unde aşează Bajkó turnul porţii castrului ronian n-am făcut 

săpătura. Cu această ocazie am făcut cercetare s i la Brates unde la locul numit ,,Gră
dina lui Horváth“ am găsit urmele unei aşezări romane civile, care la bază are urme 
de aşezare autochtonă-dacică. In acest loc în anul 1887 au fost găsite 2 monete re=4 
publicane romane. Aceste monete sînt următoarele: Den. argint Fam. Antonia (Bab. 
221. Coh. 84.) Descrierea celeilalte monete. am găsit în inventarul muzeului sub N r. 
28 c/1887. 1 Av. Vultur între 2 insignii militare, LEG XIII. Rev. Corabia. ANT-AUG- 
JII. VIR R. Am cercetat şi teritoriul cetăţii de la Ţufalău-Leţ şi ani constatat, că ceta
tea din timpul feudalismului are ]a bază aşezări preistorice. In arhiva eparhiei refor
mate de la Ţufalău am găsit în manuscris istoria eparhiei, scrisă de preotul Sz. Csá
szár Ludovic, care în paginile 1., 2., 5. vorbeşte despre castrul roman de la Ţufalău,
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In partea nordică a satului se află cimitirul greco-catolic şi grădina 
lui Kökösi C. şi Konya C. Pe aceasta movilă, care are sp re ' Ugiul Negru 
o lature piezisă, se găsesc fragmente de vase romane. Intre movila şi 
Ugiul Negru e un teren neted, prin care curge pîriul Covasna. Grădina lui 
Kökösi e despărţită de grădina. lui Joos Gh. şi Konya C. printr-o uliţă.

In faţa casei lui Kökösi C., lîngă cimitir am executat un tranşeu, în 
care ani găsit rămăşiţe de ziduri de piatră. In tranşeul care a fost executat 
în apropierea gardului de lîngă uliţă, ain g ăsit baza unui bastion în formă 
de semicerc (Fig. 13, 3). Continuarea acestui zid am găsit-o la colţul casei 
lui Râduly Dionisie.* 68 In această parte casele sînt clădite deasupra castru- 
lui. In grădina medicului Bartha Ladislau am executat un tranşeu, în care 
n-am găsit zidul, numai cîteva fragmente de vase rornane. In curtea lui 
C. Kónya — după povestirea proprietarului — _au fost găsite rămăşiţe de 
ziduri. Grosimea zidului găsit în grădna lui . Kökösi e: 1 ,8 ni. Dimensiu
nile bastionului' sînt: 4,5 X 3 m. Zidul e facut .din pietrele nelucrate cu 
mortar. Stratul de cultură şi zidul de piatră se găsesc sub un strat de hu
mus, gros de 30—40 cm.

Afară de această săpătură au niai fost găsite fragmente de vase (Nr. 
de inv. 3876—78, 5549—5662) în mod sporadic şi prin săpătura lui Csutak 
şi László (Nr. de inv. 4048—4091) executată in grădina lui Kónya C. 
Dintre acestea e de remarcat 2 fragmente de terra sigillata (Nr. de inv. 
4064—65). Un fragment la fund are ca decoraţie o rozetă şi stampila 
fabricantului, din numele căruia a rămas numai singura litera S (Fig. 13, 
7, 14, 5). E produsul fabricii din Rheinzabern din timpul împăratului 
Traian. Fragmentul celelalt e decorat cu o figură de animal, din care se 
vede numai un picior şi o parte din o frunză stilizată.

In tranşee am găsit multe fragmente de vase romane provinciale şi 
fragmentul unui vas cu suport, care a fost găsit în adîncimea de 0,5 m. 
lîngă bastion (Fig. 13, 4, 14, 4). In partea exterioare a bastionului, în 
adîncime de 0,5 m., într-un mormînt de incineraţie am găsit o opaiţă în 
stare fragmentară şi un fragment de terra sigillata. Opaiţa arată analogie 
cu opaită publicată de D. Iványi din Pannonia69 din sec. II. d. e. n. (Fig. 
13, 6). Fragmentul de terra sigillată e fără decoraţie (Fig. 13,. 8, 14, 1). 
A ni mai găsit în acest loc afară de cărămizi romane şi un fragment de vas 
de culoare sură, făcută din pasta pură (Fig. 13, 1 O, 14, 5) şi cîteva frag
mente de vase făcute din pastă mai poroasă (Fig. 13, 11, 14, 3). ■

Cu ocazia săpăturii n-am găsit nici o cărămidă stampilată. Konyä 
Coloman în anul 1914 a găsit 4 cărămizi romane, dintre care 2 au fost s tam
pilate.70 In anul 1943 în curtea lui a mai găsit încă o cărămidă stampilată.

despre tezaurul găsit în anul 1843 din timpul migraţiunii şi despre urme funerare ro
mane, care se găsesc pe malul stîng al Ugiului Negru. Această p3rte a satului în urma 
regulării albiei rîului a ajuns sub apă. Cred că ceeace spune. Császár despre castrul 
roman. V. Z. Székely: Săpăturile Ia Leţ-Varheghiu, 1953, 20.

68 Zi d a ru 1 Raduly Ludovic mi-a comunicat, că a observat c i n d a făcut pivniţa 
fui Ráduly Dionisie, că zidul se continuă şi sub casele lui Râduly Alexe şi al lui 
R á d u ly Moise.

69 D . Iványi: A pannoniai mécsesek. Diss. Pann. Ser. II. Nr. 2. 37, Pl.' 2.
70 Jelentés a Sz. N. Múzeum 1914. évi állapotáról, 15.
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Cărămizile stampilate au fost g ăsite la 20 m. de la bastionul săpat, sub' 
gard în uliţă.71 72 (Nr. de inv. 5593—94, 10.350.) Dimensiunile cărămizef 
stampilate sub Nr. 5593 sínt: 19X 19 cm., grosimea e 8,5 cm. Stampila 
are dimensiunile 13X8,5 cm. Stampila e destul de corodată şi următoarele 
litere au fost descifrate: A LVAS. Stampila celeilalte cărămizi stampilate 
e şi niai corodata, numai litera A iniţiala se vede. Stampila cărămizei se 
poate dezlega în modul următor: ALA I AST (urum) /2 Cărămizile stam
pilate acestei trupe sînt cunoscute din castrul de la Hoghiz, Această trupă

Fig. 12. — Fragment de piatră cu inscripţie de la Comolău. — Bruchstück .eines 
römischer Herkunft beschrifteten Steines von Comolău.

în anul 99 d. e. n. a avut garnizoana în Moesia Superior,* 72 73 mai tîrziu a 
luat parte în războiul contra Dacilor şi sub Hadrian se află la . Hoghiz.74 75 76 77' 
Dacă acceptăm — pe baza materialului arheologic găsit — că la Boroş- 
neul-Mare a fost un castru roman, în cazul acesta după Hoghiz, garni
zoana următoare a trupei a fost în acest loc. N -avem nici o indicaţie ca în 
secolul I I I . ' d. e. n. această trupa — afară de Boroşneul-Mare — unde a 
avut garnizoana/5

In Borosneul-Mare afară de cele 2 monete de aur a lui Nero si a lui 
Titus76 77 s-a mai găsit şi un denar de argint republican (Fam. lulia, B a b. 10, 
Coh. 10), care. era în colecţia muzeului din Sf.-Gheorghe. C. Kökösi a găsit  
în grădina lui un denar de argint al lui Hadrian, moneta această s-a pier-

7! Z. Székely: Az Ala- I. Asturum emléke a Székelyföldön. Erd. Múz. voi. 49, 
Nr. 3-4. 485.

72 Z. Székely: J egyzetek Dacia történetéhez, 1946. 28. — Radnóti şi Szilágyi 
publică stampila în mod greşit. o. c. •

73 J. Jung:. Fasten der. Provinz Dacien, 79.
74 C. I. L. III. 8074. C. Goos: Chronik. 79., J. Jung. o. c., Téglás: Adalékok Dácia 

felirattanához. Erd.' Múz. 1888. 248., C. Daicoviciu: An. Inst. Clas. IL 247.
75' W. Wagner: Die Dislokationen der römischen Auxiliarformationen, 1938. 11.
76 Székely: o. c. 28.
77 Szi lágyi: o. c. 20.
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Fig. 13. — Olteni : 1. Zid roman, 2. Mormînt de ţigle din epoca romană, 9. Antefix 
de la aşezarea civilă de lîngă pîrîul Gero, 12. Fragment de vas, reprezentînd un-' cap 
de bou, găsit în şanţul castrului, 3. Temelia bastionului castrului roman; 4—8, 10—11. 
Fragmente de vase romane. — Bruchteil einer Wand aus der Römerzeit, 2. Ziegelgrab 
aus der Römerzeit, 9. Antefixum, Fundort Gero-patak, 4—12. Bruchteile von Gefăssen

römischer Herkunft.



dut. In anul 1948 în curtea lui C. Konya a fost găsită o monetă de bronz . 
a lui Traian. Descrierea nionetei: Av.:- IMP C AESAR NER TRAIANO 1 
OPTIMO AVG GER DAC / PARTHICO PM TRP COS VI PP. Bustul im - 
păratului la dreaptă. Rev.: / SENATVS 1 PO PVLVS QVE ROMANVS 
S. C. Impăratul între 2 trofee. Coh2. II. 55.536. Data: 116 d. e. n.

C u oca z i a s ă p ă t uri i la bastion, în p a rtea interioară ani găsit den a r ul 
de argint a] lui P. Licinius Crassus din anul 58 î. e. n. Descrierea mone
tei: Av. S. C. Bustul zeiţei Venus spre dreapta. Rev. / P CRA / SS 1 VS /

■— M F. / Un călăreţ înarmat, ţinînd calul cu frîu. Babelon II. 134. Nr. 18.
Din construcţia zidulu • nu se p oat e constata cu sigu r a nţ ă , că e ro 

m a n , fiindcă' numai f un d a ni e ntu l a r ăma s . Fragmentele de vase g ă s i t e cu 
ocazia s ă p ă tu r i i erau de factura romană, din timpul feudalismului n-am 
găsit nici un fragment. In lipsa de fond n-am putut executa cercetări mai 
sistematice, n-am p ut ut stabili cu p rec i ziune că la Boroşneul-Mare era 
numai o aşezare civilă, sau un castru, s-ar fi putut întimpla că sătenii au 
distrus z i dur i l e c a stru l u i ş i numai o săpătura de lunga d ur a t ă ar putea 
aduce dovezi decisive.

In orice caz — dacă acceptăm existenţa unui castru roman — castrul 
a fost făcut la încep utul secolului II. de e. n., fiindcă Ala I A st urum în 
pri m a jumăt a te a sec. II. d. e. n. era la H o ghi z, cînd în locul lui a ven i t 
o altă t rup ă Cohors III. Gallorum, ca re deja sub Hadrian era în Da c i a 
Inferior.78 Probabil că Ala 1 Asturum sub Hadrian sau Antonius Pius :  
vu t garn i zoana la Boroşneul-Mare. H a d ri a n us a avut de gind s ă abando

neze Dacia însă in l oc să cedeze, a întărit ho ta re l e Daciei.79 In ace st s is
tem de apărare de sigur că a figu r a t şi închiderea p a ş ul u î . 13 u z ă u 1 u i printr- 
un castru, al cărui loc cel mai convenabil era l a - Boroşneul-Mare. Eveni
mentele istorice din p rima jumătate a s ecolul u i II. d. e. n. au contribuit 
ca p a şu l Buzăului să f i e a p ăra t cu un c a s t r u, a cărui t r upă de c ă l ă r eţ i a 
putut s ă cerceteze şi regiunea^ de pes t e munţi.80

In aceea parte a s at ului, în c a re se află biserica reformata, era o aşe
z a re civ i l ă da ci că. Acest f ap t e dovedit de fragmentele vase lo r făcute cu 
mîn a, d i n p a s ta îm p ur ă, care au fost găsite în gradina şco l i i. (Nr. de inv. 
11.330-11.343.) ’

La Boroşneul-Mare au fost găsite 2 vîrfuri de săgeată din bronz, 
ca re a p arţin' poporului scitic,81 şi în teritoriul sa tu l u i o monet ă de aur 
a lui Alexandru cel Mare.82

Olteni (Rai. Sf.-Gheorghe). . .
D esp re castrul roman de la Olteni p r i ni u l e I. Benko, care se amin- 

teşte.83 Neigebaur84 publică datele ce a găsit la Scheint,85 Ackner dă datele

78 C. Daicoviciu: o. c. 316.
' 79 E u t r o p i u: Brevarium. VIII. 6. — Kornemann: Römische G e schic ht e. II. 1941. 

392. Mici a An. Com. Mon. Ist. Secţia pt. Trans. 1930—31, 24.
80 C. Daicoviciu: Dacica. An. Inst. de Studii, CI. II. 246.
8! Székely N. Múz. Értesítője I. 51. — M. Roska: A Székelyföld Őskora, fig. 66.
82 A c e a s tă monetă a tost în p ose s i u n e a medicului Vajna M i h a i, mi-a comunicat 

că a f o st găsită la Boroşneul-Mare şi a f o s t verificată de Şt Kovăfcs.
83 I. Benko: Transilvania I. 1834. 548.
84 N eigebaur: Dacien, 1851. 279.
85 Das Land und Volk der S z eckl ern. 1833. 116.
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cele mai precise.86 Orbán87 aşează la fel un castru pe locul castelului Mikó. 
Kővári,88 Goos89 şi Martian90 folosesc rezultatele celorlalţi cercetători. 
Christescu91 cu rezervă scrie despre acest castru. St. Ferenczi92 şi ,. Da i- 
coviciu93 au scris în ultimul timp' despre castrul de 1 a Olteni. Daico- 
viciu crede, că la Olteni a fost numai o aşezare civila romană. In anul 
1942 împreună cu St. Paulovics94 am cercetat teritoriul castelului Mikó. 
Pe baza m a ter ialul u i descoperit am putut con s t at a , că ca s te lul Miko fă
cut pe minele unui castru roman In anul 1947 am făcut o săpătura de 
,. erificare în teritoriul castelului.

Castelul 7V1iko e aşezat pe malul drept al Oltului, pe un teritoriu destul 
de ridicat. Teritoriul castrului e cuprins la Est de clădirea castelulu i, la' 
Nord de dependinţele castelului, la Vest de grădina de zarzavaturi şi la 
Sud de grajduri. In afară de . gardul de piatră a grădinii spre Vest şi Nord 
foarte bine s e . poate constata valul şi şanţul castrului roman. Am tras un 
tranşeu în grădină de zarzavaturi, care era singurul loc liber pentru săpă
tură. In colţul sud-vestic al grădinii am găsit rămăşiţe de ziduri romane 
(Fig. 13. 1.), care sînt urmele clădirilor din interiorul castrului. In partea 
nordică a grădinii în tranşeul executat am găsit zidul de piatră al castru
lui, a cărui grosime e 1 m. Zidurile castrului se întind sub clădirea cas
telu lui, a dependinţelor şi a grajdurilor, din care cauză n-am putut să 
facem săpătură în aceste locuri. Dimensiunile castrului aproximative: 
120X80 m., forma c a s tru l ui e pătrată.

Cu ocazia săpăturii am găsit cărămizi şi ţigle romane şi fragmente de 
vase roni a ne. In partea nordică a grădinii arn găsi t un fragment de vas, 
împodobit cu un cap de bou (Fig. 13, 12), iar in colţul nord-vestic al g ră 
dinii, lîngă zid un mormînt făcut din ţigle de acoperiş (Fig. 13, 2.). în 
morrnînt am găsit oseminte omeneşti, cenuşe şi o bucată de fier (fibula?) 
şi fragmentele unei urne, făcute pe roată. Cu ocazia săpăturii n-a fost 
descoperită nici o înscripţie, nici o cărămidă stampilată, din care am fi 
putut stabili numele trupei, care a făcut castrul, precum nu s-a gă s i t nici 
o monetă.

Lîngă moara castelului a fost gă s it moneta de bilon a împărătesei 
Iulia Domna. Tot la Olteni au fost găsite 3 nionete de bronz din timpul 
imperiului, din care numai una, a lui Constantinus II. (Coh. 2. VII. 204.),. 
s-a putut verifica.

86 Die Rom. Alterthümer. (Jb. d. c. Conini. I.) 1857 42.
87 B. Orbán: o. c. III. 56, 58., ...rămăşiţe romane se pot canta la locul caste

lului Mikó, aşezarea lui pe malul Oltului, forma ei pătrată arată, că aici a. putut să 
fie o mansio sau un castru roman, aici au fost găsite şi monetele lui Vespasianus şi. 
ale lui Antonius Pius ...

88 L. Kővári: Erdély épít. emlékei. 1866. 54.
89 Gooss: Chronik, 1876. 97.
90 J. Martian: Repertoriu archáeologic pentru Ardeal. 1920, 29.
91 Christescu: Istoria militară a Daciei Romane. 1937. 121.
92 Székelység IX. 1939. 71, N. 16.
83 C. Daicoviciu: Neue Mitteilungen aus Dacien. Dacia. VII—VIII. 1937—40. 321. 

In urnia săpăturii din anul 1949 recunoaşte existenţa unui castru roman la Olteni. 
Graniţa de Est a Daciei şi triburile libere de la Hotarele de Răsărit ale Daciei. STCIV. 
I. 1950. 118.

94 St. Paulovics: Dácia keleti határvonala. 1944. 62.
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“ 95O aşezare civilă romană a fost pe malul sting al pîrîului • „Gero 
unde László a găsit fragmente de vase si un cap de satir din lut (Nr. de 
inv. 2035, Fig. 13, 9.) ..

Fig. 14. — Profile de vase. — Querschnitte von Gefässen. (1 = fig. 13, 8 ; 2 = fig. 13, 10;
3 = fig. 13, 11; 4 = fig. 13, 4; 5 = fig. 13, 7).

Lîngă castel la locul numit ,,Vârmege“ e o aşezare preistorică de tip 
Ariuşd, care a fost săpată de László.* * 96 Au fost găsite fragmente de vase 
din epoca La Tene şi a stăpânirii romane pe malul sting al Oltului pe un 
promontoriu, care e numit "Leánykavár“. In acest loc pe stratul de cultura 
cu ceramica pictată, László a găsit un strat cu material din epoca La Tene 
şi romană.97 .

In anul 1947 am făcut o săpătura de verificare pe teri toriul „Leányka- 
\ á r“. In partea estică a prornontoriului am executat un traryşeu în care 
am găsit în adîncime de 40 cm.. un zid de p iatră, făcut cu pămînt. Lîngă 
zid am găsit fragmente de vase făcute cu nună, din pastă impură şi po
roasă , precum şi fragmente de vase făcute cu ină din pastă pură. (Nr. 
de inv. 11.466.) In tr a n ş eu l executat în' p a r te a de Nord al promontoriului 
am gă s i t un p i n t a der din lut (Nr. de inv. 11647) şi o cană cu toartă, fă
cută cu mînă din pastă impură şi poroasă. (Fig. 3, 3, 20, 5.) Are o înă l
ţime de 11 cm., diametru! buzei e 8 cni., grosimea peretelui e 0,5 cm. Cana

95 Jelentés a Sz. N. Múzeum 1908—9. evi állapotáról. 44.
96 O. c. 42-43.
97 O. c. 42—43. — Fr. László: Háromszékmegyei praemykenaei jellegű telepek. 

Dolg. II. 1911. 178.



are o decoraţie de benzi cu urme de degete şi n iş te , decoraţii rotunde apli
cate pe peretele vasului. Acest vas era într-un morrnînt cu incineraţie. 
Aceste • fragmente de vase au toate caracteristicele ceramicei dacice. S -a 
putut stabili că deasupra aşezării de tip Ariuşd, s-a suprapus o aşeZare 
dacică, a cărei continuitate pînă în epoca stăp în irii' rom ane-nu s - a -putUt 
•rerifica.

In lipsa de inscripţiuni referitoare asupra castrului roman, constată- 
riie noastre se bazează numai pe materialul descoperit în cursul săpăturii. 
Credem, că castrul a fost clădit cu gîndul, ca drumul, ce duce prin pasul 
Oltului în bazinul Ciucului, să fie supraveghiat şi în 'caz de pericol, să fie 
închis. -Acest castru- e ultima staţiune de paza a sistemului de apărare a ' 
graniţei de Est al Daciei romane. Acest sistem  de apărare a fost făcut 
după un plan unitar şi executarea lui s-a făcut simultan în Dacia în 
treagă.98 99 100

După moneta lui Antonius Pius — publicat de Orban — şi după felul 
construcţiei zidului, cred, că castrul a fost făcut în prima jum ătate a 
sec. II. d. e. n. şi' a fost abandonat la mijlocul secolului III. d. e. n., cînd 
au fost devastate şi celelalte castre la graniţa de Est a Daciei.99 ■

Prof. univ. Jancso Elemér a atras atenţia mea la o scrisoare a lui 
Gh. A ranka. în care e vorba de castrul roman de la Olteni. Textul scrisorii 
mi-a trimis J. J .. Russu, conf. univ. din Cluj,' pentru amabilitatea lui acuma 
îi aduc mulţumire. In această scrisoare se găseşte rîndul următor: "A f o st 
găsit. . .  o bucată de cărămida (după cum s e -lămureşte) romană, în ca re - 
erau imprimate: C IIII B.“ Scrisoarea lui Nicolae Gaáll, către Gh. Aranka 
( 1745), în chestia antichităţilor romane găsite la 01 teni, la 15 dec. 1795. 
In arhiva muzeului din Cluj, colecţia 1 ui Mike Alexandru, scrisorile dife
riţilor savanţi din sec. XVIII—XIX. p. 2. 1. .

Cărămida stam pilată arată că la Olteni un  cohors a avut garnizoană, 
care a avut numărul IIII, sau II (dacă a fost descifrată greşit). După p ă 
rerea mea autorul a citit greşit stampila şi e vorba de trupa Cohors II. 
F lavia Bessorum, stampila căruia conţine urm ătoarele litere: C II FLB . 
Acest Cohors în sec. II. d. -e. n. a fost la Cincşor. (V. Wagner, o. c. 
47, 112, Szilágyi: o. c. 20, V. 94. P t  XVII. 254.) Prin urmare această 
trupă de la Cincşor a fost transferată la Olteni. Afară de ea a mai fost 
vreo altă trupă la Olteni, se poate stabili, nuniai cu o săpătură sistematică.

Inlăceni (Rai. Odorheiu).

Castrul roman de la Inlăceni e cunoscut de mult de arheologi din 
cauza multor descoperiri, care s-au fă cu t. in acest sat. Descrierea cea mai 
exactă a castrului o cunoaştem ' chiar din mijlocul secolului trecut de Fr. 
M üller.101 După Müller ceilalţi cercetători din secolul trceut nu au adus

98 St. Paulovics: o. c. 101.
99 Z. Székely: A komolloi erődített római tábor, 29. — Jegyzetek Dácia törté.. 

netéhez, 30.
100 B Orbán: o. c. III. 51 52.
101 Mitt. der C. Comm. III 1838. 260. — Dimensiunile castrului după ■ Müller sínt 

publicate şi de Cristescu: Istoria militară a Daciei Romane, 1937. 120, 131.
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nici o noutate despre c a s t r u l  In ultimul timp C. Daicoviciu 103 şi Şt. 
Paulovics104 au cercetat teritoriul castrului. ’ ’

Fig. 15. — Castrul roman de la Inlăceni. — Lage des Cas.trums zu Inlăceni.

In anul 1947 direcţiunea Muzeului Regional din Sf.-Gheorghe a luat 
în plan săparea acestui castru. Săpătura, care a fost mult împiedicată din 
cauza ploii, a durat de Ia 25 aug. pînă Ia 2 sept. 1947. La executarea s ă 
păturii au colaborat profesori secundari Molnár Şt. din Cristur şi Horváth 
Iosif din Odorhei, elevii din licee de la Odorhei şi Cristur. Pentru a ju 
torul dat îi aduc mulţumire.

Castrul roman e aşezat lîngă sat în partea lui estică, numită "P a la t“ , 
care cuprinde şi o parte a dealului, care se numeşte ,,Cetate“. Castrul e

102 Arch. Ért. 1874. 21. — Király P.: Dacia Provincia A u g u s t i I. 15. — B. Orbán: 
o. c. 1. 124 — G. Tégláls: Dácia keleti határvonala és annak védelmi rendszere. Erd.. 
Múz. XVII. 1900. 268, 317, 319-22.

103 C. Daicoviciu: Dacia. VII—VIII. 1937—40. 318
' 102 103 104 St. Paulovics: Dácia keleti határvonala, 1944. 43—48.
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înconjurat de 2 drumuri, în partea sudică de „drumul cetăţii“, în p a r tea 
nordică de „drumul Keresztes sau Tabalika“ (Fig. 15). Tot teritoriul e a ra t.

Am început săpătura la teresă, ce se ridică deasupra „Palatului“ , în 
locul numit „Cetate“, în partea vestică unde am căutat zidul castrului. 
Acest loc cuprinde ogorul lui Biro Bl a siu şi al soţi ei lui Biro Vincenţ i u. 
In tranşeu executat perpendicular asupra hatului, ce desparte cele 2 ogoare 
în direcţ i a E-V, am găsit zidul castrului şi un turn al porţii. Acest tu rn  
are o formă pătrată, e aşezată în interiorul zidului cu dimensiunile: 4 X 5 
m., interiorul lui e: 2,5 X 3 m. Zidul exterior al turnului e zidul castru lu i,

Fig. 16. — Castrul roman, de la Inlăceni. Secţiunea colţului sud-vestic ( 1. sol virgin ; 
2. strat ars; 3. strat deranjat; 4. humus). — Querschnitt der südwestlichen Ecke

des Castrums zu Inlăceni.

gros de 1,6 m., iar grosimea zidului interior al turnului e 1 m. In tu rn  
am găsit multe cărămizi şi ţigle romane. Colţul castrului în partea sud- 
vestică e rotunjită, întărit cu' contraforturi, aici am observat un strat gros 
de cenuşe cu urme de incendiu (Fig. 16). In această latură în toate tranşeele 
executate am găsit zidul castrului. Din latura sudică a castrului, pe la m ij
loc, fierarul Kov á c s Martin a scos şi a tr a n s p ortat mul te pietre. In a ce st 
loc am descoperit un turn de poartă, cu dimensiunile asemănătoare cu ale 
celeilalte porţi din latura vestică. Zidul castrului aproape pînă la colţul 
sud-estic s-a păstrat. In stare cea mai bună s-a păstrat zidul estic, la m ij
locul căruia am de scop erit un turn pătrat cu dimensiunile obi şnuite. In la- 
turea nordică, la mijloc, e ogorul lui Patakfalvi Ştefan, care din acest loc 
a scos o mulţime de piatră. Probabil că aici sint turnurile porţii în laturea 
nordică. In acest loc n-am făcut săpătura din cauza timpului ploios şi 
că elevii au plecat In total am săpat cîte un turn de poartă în latura de 
Vest, de Sud şi de Est al castrului şi cele 4 colţuri. In interior nu am exe
cutat nici un transeu.

Intenţia noastră principală a fost ca să stabilim olanul castruluL 
Obiectele găsite sînt cele obişnuite care se găsesc în castrele din Dacia. 
Lîngă tu r n u l de pe latura vestică, în adîncime de 80 cm., am găsit parte a 
superioare a unei rîşnite de piatră. M aterialul ceramic a fost găsit din 
morminte de incineraţie, cu excepţia unui fragment de terra sigillată, care 
a fost găsit lîngă poarta de sud a castrului. Acest fragment e decorat cu 
o figură de animal (Fig.' 17). In colţul nord-vestic al castrului, lîngă zid, 
am găsit multe niormînte de jncineraţie, la o d i st an ţă de 40 cm., unele de
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altele. Intr-un rnormînt am găsit o fibula de bronz şi fragmente de- vase de 
culoare cărămizie. Fundul mormîntului e ra ' făcut cu ţiglă şi cu pietre, în 
el au mai fost cenuşe şi oase. La Sud de acest m orm in t am găsit un alt 
morrnînt, în care afară de fragmente de urne era  şi o fibulă lungă de
4,5 cm. (Fig. 2, 10.) In al treilea mormînt, care era făcut din ţigle de aco
periş, am găsit afară de fragmente de urne, cenuşe, oase şi o placă de 
bronz. (Fig. 2, 11.) '

Fig. 17. -  - Inlăceni r Fra g m e nt de terra sigillata ; fi bula de bronz. — Bruchteil 
einer Terra sigillata, Bronzfi bel Fundort InlăoeniL

Fibula găsită în mormînt e făcut din bronz (Fig. 2, 9), are o lungime 
de 6,4 cm., e fără decoraţie (Fig. 19), numai la picior e decorată .cu linii 
adîncite. Aparţine în grupa aşa numitelor "A rm brust“ fibula,105' şi se da
tează din sec. I 1 I. de e. n.

In teritoriul castrului, unde era praetoriul a fost găsită o altă fibulă 
de bronz, a cărei ac lipseşte. E decorată cu linii adîncite, cu puncte şi cu 
un decor în forniă de cruce. O astfel de fibula a fost găsită şi la- castrul 
roman de la Comolău.106 Această fibulă reprezintă tipul tîrziu al fibulelor 
romane provinciale şi se datează din sec. III. d. e. n .^7 Au fost găsite lîngă 
bastioanele porţilor obiecte de fier şi vîrfuri de lănci de fier (Fig. 2, 
12— 13). Analogia acestor vîrfuri de lănci, o c un o a şte din castrele de la 
limesul german.ios Cu ocazia săpăturii am găsit 6 cărămizi stampilate, 
care conţineau următoarele litere: C IIII HISP. Aceste stampile se găsesc 
în 2 dimensiuni; una mai mică, iar cealaltă niai m are (Fig. 18). Dezlega
rea stampilei: Cohors IIII. Hispanorum equitata. 105 103

105 E. Kovrig: A császárkori fibulk főformái Pannoniában. Diss. Pann. Ser. II. 
No. 4. 25. — Patek: A pannoniai fibulatipusok elterjedése és eredete. Diss. Pann. 
Ser. II. No. 19.,71.

10ß Z, Székely: A komolloi erődített római tábor. Pl. VIII. 1 a—b.
!0y E. Kovrig: o. c., Patek: o c 69—70.
103 Das Kastell Zugmantel, Sond, abdruck aus d. w. Der obergerm. Raet. Linies 

des Roemerreiches, Heidelberg, 1909. XIV, 38, 39. — Das Kaste11 Osterburken, 1895. 
Pl. VII. 28-29. — Das Kastell Pfiinz, 1901. Pl. XV. 44.
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Fig. 18. — Starnpile de cărămizi romane de: la Inlăceni. — Römischer
Stempelziegel von Inlănceni.

Fig. 19. — Fibula de bronz de la Inlăceni. — Römische Fibel von Inlăceni.

Numai un singur monument cu inscripţie a fost găsit în cursul săpă
turii. In faţa bastionului porţii de pe laturea vestică a castrului a fost gă
s ită  o piatră de calcar cu inscripţie cu un cadru de tabula ansata (Fig. 21).
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D imen s iun i l e p i etre i: 132X52 cm. I n partea stîn gă e decorată cu 2 r0zete 
şi cu un peşte. Cea o treime din piatră lipseşte. iterele inscripţiei sîn t 
frumos făcute, au o înălţime de 11 cm. şi o grosim e de 1 cm. T extul în - 
scripţiei e următorul (Fig. 22):

IMP CAES M -  IMP (eratori) CAES(ari) M (arco).
PIO FELICI AV — PIO FELICI AV(gusto).
COH IIII HIS — COH (ors) IIII H lS (panorum ).
Această piatră cu inscripţie a fost făcută de Cohors IIII Hispanorum' 

equitata probabil împăratului Caracalla în anul 214 d. e. n. cînd C aracalla  
în războiul lui contra Carp o-Dacilor ar fi putut vizita şi renova castrul 
de la Inlăceni.109

Fig. 20. — Proflie de vase: — Querschnitte: (l=fig. 3, 6; 2=fig. 3, 11 ; 3 = fig. 3, 10;
4 = fig. 3, 5; 5 = fig. 3, 3 ; 6 = fig. 3, 2; 7 = fig.. 3, 1 ; B=fig. 3, 7 ; ..

9 = fig.3, 8; 1O= fig. 3, 9). •

Sub această piatră cu inscripţie a fost o statue de calcar ruptă în 2: 
bucăţi, cu o lungime de 130 cm. Capul şi braţele statuiei au fost rupte.. 
Statuia reprezintă o figură de bărbat (Fig. 21).

Forma castrului e pătrată, cu dimensiunile: 145 X 145 m. şi a fost: 
construit pe panta unui deal. Intre latura de Vest şi Est al castrului e cca. 
3 m. diferenţă de nivel. Zidul gros de 1,6 m. a castrului e făcut din pietre- 
nelucrate (opus incertum) şi are colţuri rotunjite şi porţi cu turnuri pătrate- 
în interiorul zidului. Forma castrului arată tipul obişnuit al castrelor ro
mane provinciale din sec. II—III. d. e. n. Astfel de castre sînt cunoscute 
la limesul germ an.1̂  Stampilele ţiglelo , arată 2 tipuri, care erau cunoscute 103
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şi mai înainte.111 112 113 Un alt tip. a fost găsit în 1946, la locul numit "Palo ta", 
care prescurtează numele de popor în forma de: COHU2 In teritoriul cas- 
trului au fost găsite numai cărămizi cu stam pila acestui cohors, prin u r 
mare trebuie să acceptăm că această trupă a construit castrul. Această 
trupă probabil a avut garnizoana şi la BretcuH3 şi dupăce a fost m utată  
Ja Inlăceni, a răm as aici pînă la căderea Daciei.114 * Construirea castrului se 
poate data la timpul domniei lui Traian sau H ad rianJ15 Pentru stabilirea 111 112 113

Fig. 21. — Fragmente . de statui şi de piatră cu inscripţia de la Inlăceni. — Bruchteile 
einer Biiste und Beschriftetensteines römischer Herkunft von Inlănceni.

111 I. Szilagyi: A daciai erődrendszer helyőrségei és a katonai téglabélyegek.
Diss. Pann. Ser. II. No. 21, Pl. 15, 21. — şi la B. Orb an se găsesc stampile asemănă
toare, o. c. 125.

einer Büste u. Beschriftetensteines römischer Herkunft von Inlăceni.
112 Z. Székely: Jegyzetek Dacia történetéhez, 39, Pl. 1.
113 E. Panaitescu: Atti II. Congresso Studi Romani 1931. 1. 171. — . Wagner:

Die Dislokationen der römischen Auxiliar-formationen, 1938., 155. — I. Szilagyi: o. c. 19.
m J. Jung: Fasten der Provinz Dacien, 120. — Wagner: o. c. 155. — Szilágyi: 

-D. c. 17. — Székely: o. c. 42.
us Székely: o. c. .
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cedării castrului cu date importante servesc m onetele găsi te în cursul s ă 
păturii. In stratul de nisip al drumului, care duce prin poarta praetoria 
(latura vestică a castrului) a fost găsit denarul de argint al lui Alexander 
Severus, la bastionul porţii din latura sudică a castrului, a fost descoperită 
moneta de bronz al lui Gordianus III, iar în interiorul bastionului porţii 
din latura vestică* moneta de bronz al îm păratu lu i Philippus Pater. De
scrierea monetelor:

1. Av. IMP ALEXANDER PIVS AVG. C apul laureat al îm păratului 
spre dreapta. Rev. P. M. TR. P. X. COS III. P. P . Soarele spre st., rid ică ' 
mîna dreaptă, în stînga are un glob. Coh. 2. IV. 443, 411. Data: 232r 
d. e. n.

Fig. 22. — Inlăceni : Textul pietrei cu inscripţie romană. — Beschrifteter Stein
aus, dem Castrum zu Inlăceni.

2. Av. IMP. GORDIANVS FEL AVG. Bustul împăratului spre dr.. 
Rev.: PMSC OLVIM AN III. O figură femenină spre st. între un leu şi un  
taur. (Tipul A.) B. P ick: Dje antiken Münzen von Dacien und M oesia, 
I. 1. Berlin, 1898. Nr. 35, 83. Data: 241 d. e. n.

3. Av. IMP. M. IVL. PH ILIP (VS AUG), bustul împăratului spre dr. 
Rev. PROVINCIA DAC IA AN I. Provincia in  boneta frigiană între un. 
vultur şi un leu, în mînă dreaptă ţine o sabie, în stînga un vexillum cu. 
litere D F. Coh. 2. V. 118, 119, 250. Data: 247 d. e. n.

Ultima moneta în şirul monetelor găsite la Comolău era tot moneta 
lui Philippus Pater, ca la Inlăceni. Prin urm are şi cedarea acestui castr _ 
s-a întîmplat în timpul acela, cînd au fost devastate şi celelalte castre la 
graniţa de est a Daciei, adică cu ocazia invaziunii Carpo-Dacilor în  tim 
pul domniei lui Phliippus Arabs.116

■ Castrul de la Inlăceni a avut un rol de asigurare la trecătorile care se  
găsesc în regiunea celor două Tîrnave.117 118

Lîngă castru în teritoriul satului a fost o aşezare civilă rom ană.11* 
Aici au fost găsite pietre cu înscripţiuni votive, făcute de Cohors IIII. His-

116 J. Jung: itt. d. Inst. f. österr, Geschforsch. Erg. Bd. IV. 11. — E. Korne---
rnann: o. c. 11. !942. 354—55.

n7 G. Téglás: A rómaiak végvárai a Hargita h egy ség alján. Erd. úz. XHL 
1896. 387. — Dácia keleti határvonala I—II. Erd. úz. XVII. 1900. 268, 317, 321.

118 Székely: o. c.
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panorum sau de prefecţii lui. In anul 1944 Paulovics publică înscripţia 
unui altar consacrat 1 ui I upiter, găsit în "g răd ina Cetăţii'**. 119 119 120 La sud de 
castru au fost gasite în ogorul lui Kerestely Moise 2 pietre cu înscripţie 
(probabil sînt identice cu pietrele consacrate Dianei şi au fost publicate 
de Buday), tot în acest loc a fost găsită o altă p ia tră , care e pusă în zidul 
pivniţei lui Kerestély Blasiu. La poarta estică (porta decumana) Bíró Sa-

Fig. 23. — Planul castrului roman de la Inlăceni. -- Grundriss des Castrums zu InlăcenL

muil a găsit o p i a tră , care e sub cerdacul casei lui. La colţul şurei lui 
Bencedi Grigore e jum ătatea unei pietre mari cu înscripţie, care a fost gă-

119 C. I. L. III. 945—49. — Budai: Két római feliratos ko Énlakáról. Erd. úz. 
XXIII. 1906. 132—133. — Megjegyzések Dácia meghódításának történetéhez. Dolg. III. 
1912. 81—82. — G. Téglás: Egy téves adat kiküszöbölése Dácia történetéből. Századok, 
XLVI. 1912. 128—132. — Christescu: Istoria militară a Daciei Romane, 1937. 188—89.

120 St. Paulovics: Dácia keleti határvonala. 47.
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s i t ă — dup ă inform aţi a p reotul ui unitarian Bíró I s a c — lîngă zid, în 
par tea nord-vestică a castrului, şi era piedestalul unei statui. Inscripţia 
s -a început dupa Biró Sam uil în modul urm ător: IMP. CAEC. MARC.
AVR (ANTONINO) A V G ........  Această înscripţie e în legătură sau  cu
împă ratu l Caracalla sau cu El agabal us. Jum ătatea a doua aceste i p ietre 
e aşeza tă sub p odul p îrî ul u i Zsákod, între I nl ă c en i şi Mărtinuş. In pivni ţa 
lui Szabó Alexandru e pusă tot o p iatră cu inscripţie, care a fost găsită 
în t e ri tori u l castrului. Tot de l a Szabó am p r i t nit informaţia, că în g  r ă din a 
de lîngă p r i măr i a satului a fost g ă s i tă o p i a t r a funerară cu 2 figu ri.121 122 *

Drumul care duce lîngă locul numit ,,P ala t‘; in sat. trece prin zidurile 
clădirilor romane. Partea această este aşa n u m i t ă „Grădina P ala tu lu i“ . 
In acest loc a executat un tranşeu şi am găsit 3 cărămizi stam pilate.
în c adr u de tabula ansata pe una e l i te r a C, iar pe c e a l a 11 ă P A L P .  Pe 
c ărăm i d a a treia sta mpila e întrea gă î ntr-un cadr u s ini p l u ş i conţine ur
mătoarele l i t e r e: C P A L P. Dezlegarea sta m p i 1 e l o r : C( o h o r s) P (rim a)
ALP (ino r u m e q u i tat a). C ă r ă m i zile s t a m p i l a te acestui cohors sînt cuno
scut e de la Sărată şi Călugăreni.122 Aceste cărămizi stampilate şi inform a
ţia lui Téglás, dovedesc că această trupă a avut garnizoana şi la Inlă- 
ceni.123 Din ca uza că aceste cărămizi stampilate au fost găsite n u m a i la 
aşezarea civilă, cre d, că tîrziu a fost mut a tă această t rup a la Inlăceni şi 
a staţionat aici numai în mod provizoriu. A luat parte la construcţiile exe
cutate afară de ca stru , ceeace nu exclude însă că n-a d a t ajutor la repara- 
r e a c a s t r ulu i t r up e i Cohors IIII Hispanorum, care a făc u t castrul de p i a t r ă .

Firtănuş (Rai. Odorhei).
B. Orbán124 125 în op er a lui f ace menţ iune că in satu l Firtănuş se află un 

loc în tă r i t cu valuri şi şanţuri, unde au fos t găsite monete rom ane impe
riale şi care are o formă pă tra tă , ca un castru rom an. Paulovics^5 identi- 
f i că acest loc cu p l a tou l „Bárcza“ şi emite părerea că a ici ar fi p utut 
exista o staţiune civilă ro ană.

Preotul unitarian d i n Inlăceni Bíró Isac mi-a comunicat ca în anul 
1923 săteanul Patakfalvi Adalbert a gă s i t pe p l a toul „Bárcza“ o cărămidă

'2' Această pi a t r ă e i d en ti c ă cu aceea, care a fost p u b l i c a t ă de C. D aicovici u în 
Dacia. Vn-VIII. 318.

122 Arch. Ert I. 1869 317; C. I. L. 8074 8/a. In colecţia Muz. Brukenthal, Nr. de 
inv, 7634, 7635/b, c, e,; C. I. L. 8074 8/d. — Téglás: Arch. Ep. Milt. XI. 238, E r d. 
Múz. 1888. 242. — J. Jung: Fasten d er Provinz Dacien, 1894. 138. — C. D aic ovic iu: 
Notiţe archaeologice epi graf ice, An. I. S. C. 1928—32. II. 58—9. — \V. Wagner: o. c. 
83, N. 25. — Szilágyi: o. c. 16. — Paulovics: o. c. 36, 56—59., N. 41, 74. — Ştampilele 
c ă r ă mizil o r găsite în cursul săpăturii sînt i den ti c e cu tipul p ubii c a t de S zi lágy i o. c. 
Pl. XVII. 260—262. Fostul Liceul rom. cat. din Tg.-Mureş a r e de la Sărată 2 cărămizi 
stampiJate, identice cu tipul publicat de Szilagyi: o. c. Pl. XVI. 259, XVII. 258.

‘23 Ghidul EMKE (J891) la p. 250 are următorul rînd: „La Inlăceni era un
castru, conform cărămizilor cu stampila CPALP. (1. I. Russu m-a informat despre
acest lucru, pentru care îi aduc multumire.) Ac e a s t ă informaţie se găseşte şi rn ghidul 
lui EKE (1901) p. 347. Castrul a fost săpat în anul 1950 de un colectiv format de
către Academia R.P.R. din oameni de -speci alitate. V. D e s p r e rezultatele cercetărilor
întreprinse de Ş a n t i er u l Ar c h a eo l o g i c Sf.-Gheorghe—Breţcu, 1950, SCIV. 1951, I. Anul 
II. 304-306. ’

124 B. Orbán- o. c. I. 122.
125 Paulovics: o. c. 46.
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stam pilată cu stampila unei trupe din Gallia (Cohors II. Gallorum). D acă 
luăm în considerare datele lui Orbán şi comunicarea lui Bíró Isac, pe p la 
toul Bárcza (Fig. 15) ar fi putut exista un castru roman. Iar trup a, ca re  
a avut acolo garnizoana, nu a putut să fie alta decît: Cohors II. Gallorum 
Macedonica equitata, care chiar în timpul lui H adrianus a fost mutat d in  
Britannia în Dacia. P rin  urmare acest cohors ar fi putut să ajungă p în ă  
la Firtănuş, ar fi putut să facă un castru de păm înt sau de piatră. In să  
în locul lui timpuriu, chiar sub Hadrian, a venit Cohors IV. Hispanorum 
equitata, care a făcut un castru de piatra nu la Firtănuş, -ci la Inlăceni. 
Aceasta părăre poate fi atestată însă numai prin o săpă tu ră .

Fig. 24. — Cărămizi stampilate de Ia Inlăceni. — Stempelziegel zu Inlăceni.

Şaroş (Rai. Tîrnăveni).

Patakfalvi Eugen, directorul şcolii elementare ini-a comunicat, că în 
hotarul satului sa ten ii în timpul aratului găsesc multe fragmente de ţigle 
şi cărămizi. Acest loc e socotit de săteni, ca o aşezare omenească distrusă. 
Nu de mult aici a fost găsit denarul de argint al l u i Nerva. Descrierea 
monetei:

Av. IMP. NERVA CAES. AVG PMTRP. II. COS. III. P. P. Capul 
laureat al Împăratului spre dr. Av. AEQVITAS AVGVSTI (I.) Aequitas 
spre st. ţinînd în mînă un cîntar şi un caduceus. Coh. 2. II. Nr. 2, 8. 
D ata : 94 d. e. n.

Pe baza acestor descoperiri se presupune, că in hotarul satului a fost 
o a ş ezare civilă sau a dacilor sau a rom ani l or.

Saschizd (Rai. Ş ighişoara).

Dr. Molnár Ştefan, profesor din Crislur, 111-a informat că Tánczos Iosif 
in partea vestică a satului cu ocazia clădirii unei case a găsit un denar 
d e . argint, al împărătesei Faustina Iunior. Descrierea monetei: Av. FAUS
TINA AVG\TSt A. Bustul împărătesei spre dr. Rev. CE-RES. Ceres spre st. 126

126 J. Jurg: o c 118. — \V. Wagner: o. c. 136—137.
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stind pe o cistă, ţinînd în niînă 2 spice si o făclie. Coh. 13. Inform aţiile 
mai precise n-am primit nimic, că alte obiecte, fragmente de vase  etc. au. 
mai fost găsite.

Zălan (Rai. Sf.-Gheorghe).
Deasupra satului se ridică un promontoriu, numit „Csutakosteto“, 

care e la Nord de un alt pr om ontor i u (Pincevár) pe ca re se află o i nc int ă 
de pămînt, amintită şi de O rbân.^7 La "Csutakosteto“ se află o incintă de 
pămînt, la fel ca la „Pincevâr“ . Am secţionat acest şanţ şi am găsit un 
zid de pămînt, amestecat cu piatră . şi cu m ortar. Nu s-a găsit nici un 
fragment de vas. Credem, ca a ce ast ă incintă de pămînt a fost făcută în 
timpul feudalismului.

Arcuş (Rai. Sf.-Gheorghe).
La promontoriul care se ridică în apropierea satului, în tre pîrîul 

" Sugó“ şi pîrîul "Egevcsze“ se ridică o incintă de pămînt, num ită ,,Vâr-

Fig. 25. — Sabia de fier din mormântul de lai Chichiş. — Eisenschwert aus dem
Grabe Chichiş (Fundort).

hegy“. Orbán’27 a cercetat acest teritoriu, a tă ia t valul de pămînt, în care 
n-a găsit nimic afară de bolovani mari puse în păm înt. In anul 1947 am 
tăiat valul de pămînt în partea lui vestică, la bază are o lăţime de 11,5- 
rn., ş i e înalt de 3 m. In interior, afara de cîteva bolovani, n-am  .găsit 
nimic. Incinta e lungă de 76 m. m ăsurată in direcţ i a N—S., i ar în direc
ţia E ' . e 76 m.

Probabil, că această incintă de pămînt a fost făcută în timpul feudalis
mului.

Sasăuşi (Rai. Tg.-Săcuesc).
In anul 1949 cu construirea şoselei, la 300 rn. de la sat, în adîncime 

de 2 m. a fost găsit un mormânt cu schelet întins pe spate, lîngă care era 
o sabie de fier. Pe capul scheletului era un coif de fier, care cu ocazia lu
crării a fost distrus complet. Sabia a fost donată colecţiei muzeului d ■ 
Incze Alexandru, despre forma coifului n-a putut să dea nici o descriere.

Sabia are 2 tăişuri, lama ei e ruptă, are o grosime de 5,5 cm. La 
niîner e un drug de fier lung de 11 cm. Pe baza formei sabiei mormîntul 
se poate data la sec. X. d. e. n .127 128

Chichiş (Rai. Sf.-Gheorghe).
In anul 1949, cu ocazia construirii podului p est e Olt, pe malul drept 

în adîncime de 4 m. a fost găsit un mormînt cu schelet în tins pe spate.

127 B. Orban: o. c. III. 49.
128 Szendrei: Magyar hadtörténeti emlékek, 1896. 64, Fig. 184.
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lîngă care era o sabie de fier şi o moneta. Sabia are 2 tăişuri, lam a are 
o lungime de 87 cm., la mîner se află ca decoraţie o cruce incizată în placă 
de cupru. Despre moneta nu se ştie nimic. M ormîntul pe baza sabiei se 
poate data la sec. XIV., cel mai tîrziu la sec. XV. d. e. n .129

Aceste cercetări făcute timp de 5 ani, au îm bogăţit colecţia arheolo
gică şi istorică a Muzeului Regional din Sf.Gheorghe. Direcţiunea mu
zeului a avut un interes deosebit pentru aşezările omeneşti, care au păstra t 
cultura materială a populaţiei băştinaşe în această regiune. In lipsa de 
fond bănesc cercetările au fost executate numai cu munca voluntară a 
elevilor din licee de la Sf.-Gheorghe, Odorhei şi Cristur. Pentru viitor 
avem speranţă că cu ajutorul serios al Academiei R. P. R. vom continua 
activitatea noastră cu mai mult succes.

SZÉKELY ZOLTÁN

129 V. S z en d r e i: Magyar hadtörténeti emlékek. 1896. 173, Fig. 555. — Nagy G.: 
Magyar kardok. Arch. Ért. XVIII. (1898.) Pl. I. 20. — Nemes—Nagy: A magyar vise- 
letek története, 1900. Pl. 28, 14., 16. ‘
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AUSZUG.

Alterskundlicher Forschungen des Museums zu Sepsiszentgyörgy Siebenbürgen
zwischen den Jahren 1945—1953.

Das. Museum zu Sepshzengyörgy Siebenbürgen erfüllte am 15 September 1954 
75 J ahre seines bestehens. Die Anstalt legte immer grosses Gewicht auf Alterskunde. 
^Dieser Bericht legt Rechenschaft der Alterkundlichen Forchungen im Zeitabschnitt zwi
schen den J ahren 1945-1953 entsprechend der Sozialernentwicklurng. in der R.V. R. lm 
Zeitabschnitt der 10 Jahre wurde an d!en folgenden Orten Forschungen unternommen 
beziehungsweise Alterskundliche Funde wurden freigelegt.

1. Casin — Kiskdszon.

Auf der „Perkő” genannten Anhöhe, an der Grenze des Dorfes, wurden von einem 
Landmann beim ackern drei Axte aus Kupfer frei gelegt, welche der späteren Kupfer 
.beziehungsweise der früheren Bronzezeit dieser Gegend zu schreiben sind.

2. Crăciunel — Homoródkarácsonyfalva

Durch Ankauf kamen in dien Besitz, des Museums die von einem Bewohner des 
Dorfes „Vargyas’’ aus einem der „Homoródkarácsonyfalva Kövesbérc“ benannten Hügel
gräber eine Lanzenspitze, .ein Armband und eine Nadel aus Bronze ausserdem- ein 
Töpfchen aus Ton. Neben zwei am Rücken liegenden Skeletten befanden sich ein paar 
Ohrringe aus Gold welche an einen Juwelier verkauft wurden. Diese Funde sind auf 
•Grund Reineckes Kronologie in die spätere Bronzezeit zu stellen. Diese Hügelgra jer 
warten auf wissenschaftliche Freilegung.

3. Bicsadul Oltului. — Sepsibiikszdd.

Am rechten Ufer de . Altfluses befinden sich die Überreste einer mittelalterlichen 
Festung mit einem viereckigem Turm „Vápavára” genannt. A usser „Erosdi" bemalter 
"Keramik Typen urzeitlicher Siedlungen, lässt sich bei „Vápavára“ noch Bronze und 
.La-Tené zeitliche Siedlung feststellen welches sich durch folgende Funde beweisbar 
machte : eine kropfig gehenkelte Axt aus Bronze und zwei Dakischen Schalen. In der 
nähe der Festung wurde eine Goldmünze aus. der Kaiserzeit Neros gefunden, weitere 
Funde römischer Abstammung sind unbekannt.

4. Boroşneul-Mic — Kisborosnyó.

In der Nahe des Dorfes„Borzvára” genannten Erhöhlung wurde ausser „Erösdi“ 
bemalter Keramik Typen Siedlung, auch eine La-Tene-Zeit Siedlung späterer Herkunft 
festgestellt. Diese Vermutungen ■ unterstützen Bruchstücke eines auf der Scheibe her
gestellt u. bemalter Gefässes und das Saum-bruchstück einer Fusschalle. Es ist annehm
bar, dass hir auch eine mittelalterliche Festung stand.

5. Biborfeni — Bibarcfalva.

Am südlichen Rande des Dorfes zwischen den Dorfen Barót u . Várpataka liegen
den Bergerhöhung genannt „Tiburczvára” zieht sich ein elipsenföirmiger Erdgraben
dahin. An dies€n Orte wurden im J ahre 19-48 Grabungen vorgenommen, der Graben
schliest eine in Kot gelegte Steinmauer in sich, neben der: Mauer wurde ein Urnengrab 
gefunden. Das befestigungsgepräge st'mmt wieder mit den (Costeşti, Zetea, — Zetevár, 
Covasna, — Kovászna). Dakenbefestigungen überein, da die Terassen und Bastei för
mige Bauart volkommen fehlt. Die durch das. Museum zu Sf. Gheorghe vei anstalteten
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Forschungen machten es. nioglich dass eine Landkarte derDaken-sied'lungen iln Raion 
Sf. Gheorghe gemacht werden konnte.

In Tale des Altflusses,: Sf. Gheorghe, Sepsis.zentgyörgy (Epresteto-genanntea
Erholung und neben der „Bedeháza“ genannten Mühle. (Valea Crisului—Kőrőspatak) 
am Ufer des Nagypatak genannten Baches, bei Olteni — Oltszem, Leánykavára, Bicsa- 
dui Oltului — Sepsibiikszád, Vápavára. Am Feketeügy bei Alungeni — Futásfalva, Ghe- 
linţa — Gelence., Covasna—Kovászna, Boroşneul M a r e—Nagybb ro s nyo (B o rzv a r a),
Comolău— Komol6 u. Ozun—Uzon benannten Gemeinden d'e.s o ben genannten Raions.,

6. Baraolt — Barát.

Bei Baraolt — Barót kam ebenf a l s. ei ne D a k i s ch e Siedlung zum vor sch ein, in ei ner' 
Sandgrube am rechten Ufer dies ,,Barotpataka’’ genannten Baches, fand ein Fuhrmann 
neben einem Skelettgrab, Gefässe dakischer Herkunft. Diese Siedlung wurde durch die: 
Sandgewinnung vollkommen zerstört.

7. Comolău — Komollá.

Am rechten Ufer des „Feketeügy” genannten Baches ein nehenbach des Altflusses,, 
längst des Dorfes Komo116 dehnt sich ei ne dakische Siedlung aus. Im Hofe eines, Dorf
bewohners vorgenommenen Forschungen deren Ergebnis, dakische Aschengräber waren,.. 
deren Inhalt Lanzenspitzen aus Eisen und Gefässe dakischer Herkunft auf weisen.

Im Jahre 1909-1910 wurde von Csutak Vilmos Grabungen am „Vár” Burg; 
genannten Geiände geleitet, hier befindet sich eine kleinere romische Befestigung. Bei: 
den arb eiten wurd e ein B ruchstück ' e i ne s beschrifteten Steines tgefunden.

8. Catalina — Szentkatolna.
Am südlichen Rande des Dorfes kam eine Schale dakischer Herkunft zum Vorschein ..

9. Cernatul de Jos — Alsocsernáton.

Im ref. Friedhofe des Dorfes auf einer urzeitlichen Siedlung „Tip Erosd’’ 1 agert 
sich eine Siedlung der Früheren-Eisenzeit sowie eine Dakische-Siledlung.

19. Alungeni — Futásfalva.

Am R an de des Dorfes Futasfalva befindet sich eine dakische Siedlung wo eine
Urne gefunden wurde deren Inhalt schätzungsweise 148 Münzen der römischen Republik 
enthielt, wovon 33 Stück fachmănisch aufgearbeitet sind : Siehe Le trésor de Alungeni,, 
Dacia XI-XII. 1945-47. 105-114.

Später gelang es bei einem J uw el i e r noch 14 Stück venden 148 zu erringen die 
ebenfals >aus dler Urne entwendlet wurden. In der Nähe der Urne wurde noch ein fein. 
ausge.fuhrter dakischer Krug gefunden. 11

11. Mărtineni — Kézdimártonfalva.
\ *
Von Mărtineni — Kézdimártonfalva, ebenfals eine Gem e i n d e im Rajon Ke z d i, Tg 

Secuiesc befindet sich im Sekler National Museum eine kleinere dakische Schale wodurch 
zu schli es sen ist, d a s s auch hier eine dakische S i edl ung war.

12. Vîlcele — Élőpatak.

Zwischen Sf. Gheorghe — Sepsiszentgyörgy und Vîlcele — Elopatak am rechten Ufer 
des Szemeria-baches in der Gegend des so genannten „Vereskút” Brunnen wurde eine



Dakische-Fusschale gefunden es isi anzunehmen, das da t;ine aus der La-Tene Zeit 
stammende verwüstete Siedlung stand.

13. Boroşneul-Mare — Nagyborosnyá.

Von einer Anhöhe beim Dorfe „Nagyborosnyó” wurden viele Bruchstücke Gefässen 
und Ziegeln der Römerzeit ins Sekler National Museum gebracht. Einige der Ziegeln
sind mit den Buchsltaben AL V S versehen oder mit A-,........... dem Stempel römischer
Reitertruppen. An diesen Orte wurden Forschun^n vorgenommen, neben Grundmauern 
kamen viele Keramikstücke d:er Römerzeit zu erschein. Weiterhin im Boden d!es Hofes 
eines Dorfbewohners eine Bronzemünze aus der Regierungszeit des Trajanus aus dem 
Jahre 116. Hier befand sich entweder eine römische Zivilsiedlung oder eventuel ein rö
misches Kastrum keines von beiden konnte einwandfrei festgestellt werden,In der ge
gend der dortigen ref. Dorfkirche gefundene Keramik zeigt das da eine aus der La- 
Tene-Zeit stammende Siedlung war. Die am „Várhegy“ befindliche Festung verratet 
Urzeitliche und Mittelalterliche Spuren.

14. Olteni — Oltszem.

In der Nähe des Dorfes am rechten Ufer des Abflusses. auf dem Gebiete des 
,,Mikó” Schlosses breitet sich ein römisches. Kastrum aus, hier wurden Forschungen 
vorgenommen an der nördlichen Seite wurde die 1 m diche Lagiermauer gefunden. Es 
kamen zum Vorschein, römische Keramik, ein Ziegelslteingrab, und Ziegelsteine. Das von 
den Truppenkörper erbaute Lager weist gar keinen Stempelziegelstein auf, durch wel
chen die Truppen-einheit festgestellt werden könnte die dieses Lager’ bewohnte.

Eine aus dem XVIII Jahrhundert sitammente Handschrift erwähnt einen Stempel
ziegel versehen mit dem Zeichen C .. IIII B., unserer Ansicht nach hat der Verfasser der 
Handschrift, irrtümlich den Stempelzie el datiert, wir glauben und schreiben in dem 
Cohors Il Flavia Bessorum Truppenteil zu.

15. Inläceni — Énlaka.

Hier wurden im laufe des J ahres 1947 Forschungen unternorn,en. Am östlichem 
Rande des Dorfes genannt ,,Vár” breitet sich ein römisches. Kastrum aus dessen Grosse 
145x 145 m. betragt. Die Form ist viereckig mit a bgerundeten Ecken, an. der Seiten
mauern befinden sich nach innen stehende Tortürme deren Umfangsmauern 4x5 m. und 
ihre Lichtweite 2,5x3 m betragt. Die äussere Festungswandstärke stimmt überein mit der 
Wandstärke der Türme von 1,60 m. Stempelziegeln versehen mit dem Zeichen! Cohors 
IV Hispanorum equitata wurden gefunden. Stempelziegeln anderer Truppeneinheiten im 
inneren des Kastrums wurden. nicht gefunden. Bei den weiteren Forschungen kam beim 
westlichem Tor ein fehlerhafft beschrifteter Stein und eine Büste zum Vorschein es ist 
anzunehmen dass dieser mangelhaft beschriftete Stein, zu Ehren des Kaisers Caracalla 
vom Truppnkorper des Cohors IV Hispanorum aufgestellt wurde. Das Kastrum stammt. 
aus der Frühzeiit d!es II. J ahrhunderts Traians-Hadriians. Zeit. Die römische Herrschaft 
in diesem Kastrum im Jahren 147 machte sich feststellbar durch eine Bronzene Münze 
des, Kaisers Philippus. Arabs, welche am westlichem Eingangstor gefundlen wurde. Unter 
dem Schutze des Kastrums am „Palota” genanurtenTeile befand sich eine bürgerliche 
Siedlung, wo Ziegelstempel mit dem Zeichen C P ALP ( cohors prima Alpinorum) ge
funden wurden.

\ -

16. Firtänus — Firtosmartonos.

Nach Orbán B. war auf der Anhöhe in der N ahe des Dorfes Firtosmartonos ein 
römisches Kastrum. Diese Höhe ist identisch mit der Bárcza genannten Anhöhe, wo ein 
Patakfalvi Izsák genannter Bauer einen Stempelziegel mit der römischen Aufschrift des
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II. gallischen cohors fand es ist anzunehmen d!<:Jss es sich auf das Cohors II. Gallorum 
Macedonica equitata Truppeneinheit bezieht, diese Frage kann nur .durch örtliche 
Grabung gelöst werden.

17. Şaroş — Magyarsáros.

Auf den Ackerfeldern am Rande des. Dorfes kamen viele Ziegel und Scherben
splitter zum Vorschein. Neuerdings wurde eine Silbermünze des Nerva gefunden, an 
diesem Orte ist anzunehmen dass sich eine bürgerliche römische Siedlung befand!.

18. Saschizd — Szászkézd.

■ Beim Bau eines Hauses des Dorfes wurde eine Silbermünze des Faustina Junior 
gefunden.

19. Zälan — Zalán.

Westlich des Dorfes Zalán wurden im J ahre 1949 Forschungen vorgenommen, ein 
9 m. im Durchmesser wahrscheinlich mittelalterlicher runder Graben wurden durch
forscht. Die Forschungen bachten gar kein Material zu Tage.

20. Arcuş — Árkos.

Auf der zwischen den „Sugó’’ und „Egeveszepatak“ liegenden Anhöhe befindet 
sich „Várhegy“ ein kreisförmiger Erdigraben dessen stärke 115 cm. und Höhe 300 cm. 
betragt, der Durchmesser von Nord-Süd beträgt 76 m. von Ost-West 72 m. Beim durch - 
schneiden des Grabens wurden nur einige Bausteine gefunden die auf mittelalterliche 
Herkunft schliessen lassen.

21. Săsăuşi — Szászfalu.

Beim Wegbau durch das Dorf Szászfalu wurde -in d!er Tiefe von 2 m. ein Grab 
f reigelegt in dem ausser dem Skelett ein Helm und ein eisernes. Schwert gefunden 
w urde. Der Helm wurde von der arbeitern vernichtet, das Schwert dagegen befindet 
sich im Sekler National Muzeum zu Sepsiszentgyörgy. Das Grab ist in das 10 Jahr
hundert unserer Zeit zu Stellen.

22. Chichiş — Kökös.

Am rechten Ufer des Altflusses wurde bei der im Herbst des J ahres 1949 instand
setzen der Brücke auf ein Skelettgrab gestossen wo ein Schwert aus Eisen gefunden 
wurde, welches in der ZeHabschnitt des XV J ahrhundert zu stellen ist
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D a te  r e f e r i t o a r e  a s u p r a ' e p o c ii  b ronzului 

din R e g iu n e a  A u to n o m ă  M a g h ia r ă

M. Roska s-a ocupat în ultimul timp cu preistoria Regiunii Autonome 
Maghiare. 1 2 Ceilalţi cercetători s-au ocupat în cadru  mai lat cu preistoria 
regiunii, în legătură cu preistoria Ardealului. 2 Cultura Schneckenberg,. 
care se află afară de teritoriul Regiunii Stalin şi pe teritoriul Regiunii 
Autonome Maghiare, a fost studiată de A. Prox, 3 care însă nu s-a ocupat 
cu aşezările de tip Schneckenberg, aflate în Regiunea Autonomă M aghiară .. 
Cercetările făcute de Muzeul Regional • din Sf. Gheorghe au dat noi contri
buţii pentru lămurirea cronologiei epocii bronzului în Regiunea Autonomă 
Maghiară. 4

Cultura de tip Schneckenberg p e teritoriul Regiunii Autonome M aghiare 
— după cunoştinţele noastre actuale — prezintă cea mai bogată aşezare pe 
muntele „Orkö“, în hotarul oraşului Sf. Gheorghe. Din cauza exploatării de 
piatră, aşezarea e distrusă şi observaţii stratigrafice nu s-au făcut. Urmele 
culturii de tip Wietenberg sînt cunoscute din mai multe localităţi,5 nici o 
aşezare de tip Wietenberg însă n-a fost săpată, prin urmare, în lipsă de 
observaţiuni stratigrafice, constatări cronologice s-au putut face num ai pe 
baza materialului descoperit.

Ritul caracteristic de înmormîntare al culturii Schneckenberg e cu 
ladă de piatră, cu schelet în poziţia chircită. 6 In ultimul timp la Araci (Re
giunea Stalin) a fost descoperit un mormînt cu ladă de piatră. Spre Ariuşd, 
la cca 500 m. de Olt, la capătul satului Araci e o înălţime numită „V ápa“,, 
la poalele căreia sînt aşezate casele ţiganilor. Terenul care se întinde între 
înălţimea şi rîul Olt, e cîmpie şi e numit „Lorhám “‘. Balogh Ioan, ţă ran

1 Roska M. : A Székelyföld őskora, Emlékkönyv a Székely. N. Múzeum ötvenéves 
jubileumára, 1929.

2 J. Nestor: Der Stand der Vorgeschichtforsehung in Rumänien, Bericht der
Römisch-Germanischen Kommission, 1933. H. Schroller : Die Steini- und Kupferzei t
Siebenbürgens. Vorgeschichtlice Forschungen, 8. f. 1933. D. Popescu : iDie Frühe und 
Mittlere Bronzezeit in Siebenbü rgen, 1944. P. Patay: Erdély bronzkorához. Arch. Ért. 
1942, III. f. 1-2, 110-113.

3 A. Prox : Die Schneckenbergkultur, 1941.
4 Székely Z. : Bronzkori telep Alsócsernátonban. Erd. Műz. vol. LI. 1946, 1-4. 

nr. 76. Sepsiszentgyorgy története a középkor végéig, 1948.
5 Sch rolle r : o. c. 74-78.
6 A. Prox : o. c. 70.
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domiciliat în Araci, în această parte a satu lui a făcut cărămizi. Ţig a n ii în 
acest loc, cînd au scos lutul, la adîncime de 1,60 m. au descoperit un' mor- 
mînt cu ladă de piatră. Muzeul Regional. din Sf. Gheorghe numai în anul 
1954 a aflat această descoperire şi pe cînd subsemnátul împreună cu asis
tentul M áttis Ioan, s-au deplasat la faţa locului, lespede!' de acoperiş, pre
cum şi scheletul au fost scoase. Mormîntul a fost aşezat în direcţia N-V—

Fig. 1. — Tîrnăcop de cupru de la Araci. — Kupferaxt Fundort: Araci.

• S-E. După informaţiile date de lucrători, mormîntul a fost acoperit cu o 
singură bucată de lespede de gresie. Lada a fost făcută din patru lespezi 
de piatră, groase de 7-8 cm., cu următoarele d imen si u n i : 32x36, 45x33,
86x57 şi 80x55 cm. In fund nu era piatră. După povestirea martorilor ocu
lari, capul şi restul scheletului erau aşezate în colţul mormîntului, sub 
lespeda de piatră în adîncime de 30 cm. Adîncimea mormîntului a fost de 
50—57 cm. Interiorul lăzii de piatră a avut o. dimensiune de 70—50 cm. In 
mormînt nu s-a găsit nici un obiect. Scheletul a fost scos de lucrători. C ra
niul şi membrele au putut fi salvate pentru colecţia muzeului. Oasele
4 — Almanah 49



păstrate arată  că mortul a fost un adult. La 25 m. spre vest de la mormînt 
tot la o adîncime de 1,60 m. Gh. Lakatos, cînd a scos lutul, a 
un tîrnăcop de cupru roşu cu un singur tăiş (Fig. 1), care a fost donat de 
V. Lukâcs muzeului din Sf. Gheorghe. Lungimea tîrnăcopuiui e de 21 cm., 
iar greutatea lui de 1,4 kgr. Capătul tîrnăcopului din cauza folosirii e 
puţin încovoiat, (avînd din margine tăiată o bucată, deoarece, descoperi
t o r ii, crezînd că e din aur, 1-au cioplit). Gaura de înm ănu ş a r e e proemi
nentă în formă cilindrică. Tîrnăcopul aparţine în grupa tîrnăcoapelor cu 
axa dreaptă cu un singur tăiş.

Au fost cercetate toate gr op i le, însă nu a fost g ă s i t nici un fragme n t 
de ceramică care ar fi- putut da vreo indicaţie şi nici lucrător ii n-au gă s i t 
fragmente de vase.

Cu to a te că, în mormînt n-a fost găsit n ici un ob iect, acest tip de 
mormînt trebuie să-I înşirăm la faza B a culturii Schneckenberg. Dintre 
cele 3 morminte gă site la Codlea două au avut aceleaşi dimensiuni ca şi 
mormîntul de la A r a c i.7 După toate pro b a b i l i tăţi l e mortul a fost îngropat 
în poziţia chircită, ceeace însă n-a fost observat de des cop er i t or i. Acest fa pt

Fig. 2. — Vas incrustat cu var de Ia Örkő (Sf. Gheorghe). — Inkrustiertes
Gefass. von Örkő (Sf. Gheorghe).

se  dovedeşte şi prin declaraţia d es cop eri tori lo r, care afirm ă că „ cr a niul şt 
oasele au fost alezate la co11ul mormîntului“.

La Ariuşd urmele culturii Schneckenberg se află deasupra m ateria
lului aşezării cu ceramică pictată. Tot în acelaşi strat de cultură a fost des
coperit un t î r n ăco p de cupru cu braţele în cruce ; 8 c a re e datat de Prox la un 
timp mai recent ca faza A a culturii Schneckenberg. 9 Nu se cunoaşte nici 
un tîrnăcop de cupru cu un singur tăiş din teritoriul Regiunii Autonome 
M a gh iare. S a p a de cupru de la Bancu reprezintă un alt tip. 10 11 12 Tîrn ă co a p e 
de cupru cu un singur tăiş sînt cunoscute din aşezarea de la Cucuţeni 11 12 cu 
ceramica din faza A şi de la Vidra. 12 Tîrnăcopul de cupru arată analogie 
cu tî rnăco apel e găsite la Ilişua şi ta N á d u d var 13 şi reprezintă un t i p mai 
d e z vol t a t , ca tîrnăcopul de. la Vidra. Tîrnăcopul de la Araci se poate pune

7 A. Prox : o. c. 75-76.
8 Roska : o. c. fig. 17.
9 A. Prox : o. c. 82.
J  Roska : o. c. fig. 26/a., Rézcsákányok, közlemények II/1. 1942, fig. 1.
11 N es tor : o. c. 78.
12 Rosetti : Săpăturile de Ia Vidra, 1934. Fig. 42. Publicaţiile Mu zeul ui Murnn- 

piului Bucureşti, Nr. 1.
13 Roska : Rézcsákányok, fig. 7, 45.
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în legătură,. pe baza mormîntului descoperit, cu purtătorii culturii S c h u 
ckenberg. In acest caz, contrar constatării lui Roska, perzistenţa tîrnăcopu- 
lui cu un singur tăiş, se poate demonstra pînă în epoca bronzului. 14 15 Se 
presupune, că la Araci n-a fost aşezare ci numai cimitir. Acest lucru arată 
■şi faptul, că lucrătorii au mai găsit astfel de lespezi de piatră, sub ca..e 
probabil sînt morminte. Lespezile acestea au fost acoperite cu pămînt, n-au 
fost desgropate, deoarece pămîntul care era la nivelul mormintelor nu 
putea servi fabricării cărămizilor. Aşezarea purtătorilor culturii Schne
ckenberg se află la .o distanţă de 4 km. pe înălţim ea „Tyiszkhegy“, aşezată 
d-easupra stratului de cultură de tip Ariuşd.

După Prox i5 cultura Schneckenberg a durat pînă la începutul epocii 
bronzului. După părerea noastră, această cultură a durat mai mult. . cest

Fi[f. 3. — Fragmente d'e vase din cultura Wietenberg. — Der Wietenberg Kultur 
angehărige Gefässbruchstiicke. 1, 2, 4, 5. Miercurea Ciuc, 3. Racoş, 6. Bicsadul-Oltului.

fapt se dovedeşte şi printr-un vas mic încrustat cu var; care a fost găsit 
pe teritoriul aşezării de la Orko, de lîngă Sf. Gheorghe. Vasul e o m ică' 
strachină, făcută din pastă de culoare sură cu buza puţin răsfrîntă înafară, 
cu fund rotund. De la buză pînă la umăr e un buton plat. Buza, muchia 
butonului şi umărul sînt decorate cu puncte şi linii înc:zate şi încrustate 
.cu var. De la punctele aşezate pe umăr pornesc caneluri oblice decorate cu 
linii formate din puncte imprimate. Liniile acestea sînt incluse cu un cerc* 
încizat, din care pornesc mănunchiuri de linii oblice. La fund e un decor 
format din puncte şi dintr-un cerc incizat (Fig. 2). înălţimea vasului e de
4,5 cm., diametrul buzei e de 8,2 cm. (Nr. de inv. 9.526) Un astfel de vas

14 Roska : o. c. 66.
15 Prox : o. c. 83-84. D. Popescu : o. c. 53.
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e cunoscut din cultura Tei din Ţara Bîrsei şi de la Rîşnov. 16 Forma şi moti
vele de d eco r a re şînt caracteristice pentru cultura Wietenberg. 17 Dura-ta 
culturii Wietenberg, după rezultatele noilor cercetări, se poate demonstra 
pînă la sfîrşitul epocii bronzului. 18 Vasele încrustate cu var, şi după: 
Wosinsky 19 * aparţin  aşezărilor din epoca bronzului.

Cercetîn d aşezăr i le culturii Wietenberg pe teri toriul Regiunii Auto-- 
nome Maghiare s-a constatat că acestea se află aşezate deasupra aşeză
rilor de t i p Ariuşd cu cer a mic ă pictată, la Bicsadul-Oltului (Cet a t e a Vápa), 
Ma' lna ş - Bă i (Fiivenyesteto), sau separat, ca la Sf. G h eorgh e (G é m v á r a ) r 
1 a Miercurea Ciuc (I\ocsuklánd) sau la Racoş (B ogát tető) (Fig. 3, 3) ..

Fig. 4. — Sabia de bronz de Ia Curteni. — Bronzeschwert (Säbel) von Curteni.

Cîteodată la aşezarea de tip Wietenberg se găsesc şi vase din epoca tim 
p u rie a fier ului, de ex. la J i g o d in (Gátvége). 21 Urmele c u ltu rii Wietenberg- 
cu ocazia săpăturii din anul 1949 au fo st. găsite numai în mod sporadic.. 
Aşezarea a fost situată pe malul pîrîului Rakottyás, care, cu ocazia. exploa
tării pietrelor dej a înainte de executarea săpăturii, a fost nimicită. Colec
ţia muzeului din Sf. Gheorghe are cîteva fragmente frumoase provenite din 
descoperiri izolate. Dintre acestea e caracteristic fragmentul unui vas-

16 Prox : Die Tei-Kultur in Burzenland, Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen; 
Museums, Anul IV, 1940. Nr. 1-4, 93, pl. VIU. 93.

17 Schroller : o. c. pl. 9 : 2, 5.
18 Nestor : o. c. — Patay : o. c. — Székely Z. : Régészeti kutatások Sorostélyon

1953, ia
19Wcs.insky M. : Ai őskor mészbetétes disziítésü agyagmüvessége, 1948, 74.
2J Székely Z. : Săpăturile la Leţ-Varheghiu, 1951, Pl. XIV. 1-4.
21 Székely Z. : Jegyzetek Dácia történetéhez* 1946, nota 13.
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lobat care arată analogie cu strachina lobată descoperită la Gémvára, lîngă 
:Sf. Gheorghe (Fig. 3, 6). O aşezare de tip W ietenberg se află la I<ocsuk- 
lând lîngă Mi ercure a - C i u c. Acest loc e o înălţime acoperită cu i arb ă , care 
■e s i tu a t ă la nord de locul numit ,,Suta Fenyője“ şi înco nj urată de p mu l 
S u ta . Panta înălţimii către satul Fitod e lentă. Sătenii pe' latura estică au 
deschis o c a rieră de p i atr ă şi în secţiune s-a putut observa bine s tra tig r a fia 
-pămîntului. Sub hurnusul gros de 20 cm. se află un strat de cultura gros 
de 40 cm, de desubtul căruia e lut şi gresie. M aterialul descoperit, afară de 
fragmente de ceramică caracteristice pentru cultura \Vietenberg (Fig. 3, 4), 
mai conţine şi fragmente de vase, care sînt caracteristice pentru cultura 
Schneckenberg. (Fig. 3, 1, 2, 5). Cu ocazia săp ătur ii executate în anul 1950 
la Gémvára lîngă Sf. Gheorghe au fost descoperite alături de fragmente 
..de c e r a m i că de cul t u r a -Wietenberg şi fragmente de vase caracteristice 
- p e n t r u cultura S c hnecken b erg.

Vasul decorat cu încrusta ţie ' de var, d es cope r i t la Orko, precum şi 
vasele culturii \Vietenberg caracteristice pentru cultura Schneckenberg, 
-arată că cultura Schneckenberg a durat mai mult, după cum s-a constatat 
-pe baza cercetărilor precedente şi a contribuit la geneza culturii W ieten- 
berg. După părerea noastră sfîrşitul culturii Schneckenberg se situ iază la 
m ijlocul epocii b r o n zul u i, cînd cultura Wietenberg e în plină floare.

Referitor la epoca bronzului pe teritoriul Regiunii Autonome M aghia
re  o sabie de bronz, găsită în anul 1951 la Curteni (raionul Tg.-Mureş) 
care se află în colecţia Muzeului Regional din Tg.-Mureş, ne-a furnizat o 
dată n ouă.' (Nr. de i n v. 3.732). Această sabie a fost d es cop erit ă cu ocazia 
.aratului pe ogorul Gospodăriei Colective şi a fost donată muzeului sus- 
amintit de către Fábián Coloman. Despre anexele acestei săbii nu se ştie 
nimic. Vîrful sabiei e rupt, lungimea e de 91 cm., mînerul e lung) de 9 cm. 
G ros i me a lamei e de 1l mm. Lama către vîrf se lăţ eşte, s u b gar da mîne- 
rului e lată de 4 cm., iar la 86 cm. e lată de 2,5 cm. La mijlocul limbii 
m ţneru l u i 4 cm, iar la m a r g i n i cîte 3 cuie au servit la fixarea plăcii mine
rului. Partea de sus a lamei e decorată cu linii p u n ct a te formate din' cîte 4 
linii 1 n c i z ate. La m ijlocul lamei e o creastă mediană, care se subţiază 

..c ă t r e m a r g ini. (Fig. 4).
Această sabie aparţine grupei săbiilor cu limba la mîner ş i arată 

-cronologie cu sabia de bronz de la Budvár. 22 După gruparea lui Pulszky 
aparţine celei d e 8 doua grupe a s ă b i i l o r de b ro n z. 23 E prima descop e r ire 
din epoca bronzului cunoscută pînă acum pe teritoriul c omun e i' Curteni. 22 23 24

Székely Zoltán

22 Roska : A Székelyföld os kora, fig. 41 : 1.
23 Hampel 1. : A bronzkor emlékei Magyarhonban, 188ţ), voi. I. 72, Pl. XX. 1 -4.
24 Roska : Repertórium, 1942. 293. Nr. 1.



AUSZUG.

Die durch das Sf. Gheorgher Muzeum veranlassten Grabungen brachten neue 
Daten zur Klärung der Bronzezeit in dem gebiete der Ungarischen Autonomie. Am rande 
det S tadt Sf. Gheorghe am sogenanten ,,örkö’’ ist die Siedlung die zur Schneckenberg
kultur zalt zugrunde gegangen, die dort gefundenen Gefässe Witenbergkultur als auch: 
Gefässe der Schneckenbergkultur lassen hin deuten dass die Schneckenbergkultur bei
trug zur Entwicklung der Witenbergkultur. Die Schneckenbergkultur dehnt sich bis. in-, 
die mittlere Bronzezeit aus in diesem Zeitabschnitt wurd!e noch die einscheidige Kupfer
axt verwendet, dies beweist der Fund einer einscheddigen Kupferaxt neben einem Stein
kistengrab das der Schneckenberg B tipus angehört, Fundort Araci, reg. Stalin.

In der Gemeinde Curteni (Raion Tg. Mureş) wurde ein Bronz schwert gefunden 
dieser Fund ist der erste im umkreise . dieser Gemeinde.
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Noi d e s c o p e r i r i  s c i t i c e  la L o p a d e a  U n g u re a s c ă

Becsey Pavel, inspector şcolar, în toam na anului 1949 a donat mu
zeului din Sf. Gheorghe 3 vîrfuri de săgeţi din bronz şi o lamă de creme
ne. Aceste obiecte au fost găsite la Lopadea Ungurească . (raionul Aiud) 
înainte de 1940 şi el a primit de la un elev al său, în timpul cînd a fost 
profesor la liceul de băeţi din Aiud. Despre această descoperire n-a putut 
să dea nici o informaţie mai precisă.

Fig. 1. — Vîrfuri de săgeţi scitice. — Pfeilspitzen.

Descrierea vîrfurilor de săgeţi :
1. Vîrf de săgeată cu 3 aripioare cu un dinte decurbat în jos, lung de

3,5 cm. (Fig. 1, 3). 2. Vîrf de săgeată cu 3 aripioare, lung de 2,8 cm. 
(Fig. 1, 2). 3. Vîrf de săgeată care iare o formă de frunză, cu 2 aripioare 
şi are un dinte decurbat (Fig. 1, 3). Toate aceste vîrfuri de săgeţi sín t a 
douille.

Analogia cea mai precisă pentru aceste vîrfuri de săgeţi e cunoscută 
din inventarul mormintelor scitice din jurul oraşului şi chiar din oraşul 
Aiud. Vîrful de săgeată cu 3 aripioare e cunoscut din inventiarul mormîn- 
tului scitic de la dealul „Czinege“1 2 (Nr. 1. 4), iar cea în formă de frunză 
are analogia cu vîrfurile cu Nr. 5, 6, 7 din acelaşi mormînt2; Vîrful de să

1 C. Herepei : A Nagy-Enyedi Múzeum némely régiségeiről. Arch. Ért. Uj folyam 
XVII. 1897. 64, fig.' 4.

2 o. C.
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geată  cu 3 aripioare fără dinte decurbat în jos e cunoscut din inventarul 
mormîntului scitic de ba „dealul Cocoşului“ din Ai ud (Nr. 2-5) 3.

Prin urmare, e evident că aceste 3 vîrfuri de săgeţi de bronz au fo ;t 
găsite într-un mormînt scitic, şi formează numai o mică parte din inven
tarul lui. Pe baza unei brăţări scitice, chiar M. Roska a constatat, că Ia 
Lopadea Ungurească sînt urme scitice. Această nouă descoperire dove
deşte, că Ia Lopadea Ungurească er a o aşezare sau un cimitir scitic4.

SZÉKELY ZO LTA n

AUSZUG.

Aus diem dorfe Lopadea Ungurească (Magyarlapád) kam iu dem Besitz des
Museums 3 Bronzene Pfeilspitzen Skitischer-abstammung die den Beweis erbringen 
dass hier eine Skitische-Siedlung oder Bestattungsort sich befunden hat.

3 Roska : Ujabb skytha leletek Nagyenyed'rői. Dolg. V. 1914: 13:
• 4 Vezi : Roska : Skytha sirok Pisikirot. Dolg. IV. 1913. N. 4. Dolg. V. 1914. 14, 

N. 2. Erdély Régészeti Repertóriuma 1. 1942. 133.
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D a te  r e f e r i t o a r e  a s u p r a  c u s ă tu r ilo r ,  c a r e  s e  a f lă  

î n . c o le c ţ ia  e tn o g r a f ic ă  a  M uzeului R e g io n a l d in  S f. - G h e o r g h e

Defunctul Csutak Vilhelm, fostul director al muzeului în lucrarea lui 
despre- dezvoltarea fondului. Muzeului în timp ,de 50 de ani, menţionează 
c ă - s e c ţ i a etnografica are mai i l ips u r i, care cu achiziţionarea u n o r obiecte 
preţioase no pot fi lichidate. Acea"tă constatare e valabilă şi în zilele 
noastre, cînd din p e rspe c t iva a - 20 de ani privim fondul col e cţ i e i e tnogra
fice a muzeului, care reflectă viaţa de toate zilele, sufletul şi în general 
trăs ăturil e caracteristice ale pop oral ui. Colecţia etnografică a muzeului 
la sfîrşitu l. anulu i 1928 a num ă r a t 6.826 de bucăţi de obiecte etnografice. 
Acest număr a crescut în ultimii ani şi creşte ş i ' în zileîei noastre, însă ac
tualul n u măr al obiectelor etn o g r a f i ce este 7.495 de bucăţi, fiindcă o parte 
foarte preţioasă a col ecţ i e i a fost distr usă în f u rtun a războiului hitlerist.

O colecţie etnografică a muzeului, aleasă din obiectele c e l e ■ mai pre .. 
ţioase, a căzut jertfă unui atac aerian în anul 1945 şi a fost distrusă com
p l e t . Această colecţie e ra compusă din o b i e c t e valoroase d in- produse popu
lare, care reflectă s imţ ul artistic al p o p o r ul u i şi pe care nu le: mai putem 
recupera,- Prin urm are a fost nimicită partea etnografică-al muzeului în 
deosebi colecţia de cusături, care oglindeşte mai mult suf 1 etul, arta produ
c ă t o a re şi simţul fru m o s al femeilor săcuieşti. L. Roediger, fostul-membru 
al Comitetului de Conducere al muze ului, între anii 1907— 1910 a mai 
putut s t u d i a şi desemna din fondul et n ogr a f i c al muzeului, aproximativ 130 
de. b u c ăţi de cusături, aşa zise „keresz ts z emes, szálánvarrott şi írásu tán i“. 
Acest etnograf a î mpăr ţ i t m aterialul de cusături al muzeului în 6 gr u p u ri 
şi anume : 1. „keresztszemes ( szálánvarrott), 2. irá sut ă n i, 3. szálhűzásos 
(subrikált), 4. hurkolásos (hurko 1 ás sau azsur), 5. brodăria îm brăcăm in
tei or, 6. tiillvarrásos“.

C ele ' două războaie m ond i a l e au n i m i c i t o parte şi d i n celelalte colec
ţii ale muzeului, î n să p a g u b a cea m 2. i ma r e . 2 suferit m a t er i a l u l de cusă
turi. In colecţia muzeului se mai află însă cîteva din vechile cusături _ în 
casa s ăcu i a s c ă, care se află reclădită în curtea muzeului de la- Armăşeni 
(ra i o n u l Ciuc), 4 perne şi un cearceaf. A ceastă. casă a fost făcută în anul 
1767. CecJrceaful a fost făcut în anul 1795 şi cusăturile sînt făcute după 
motivele, care vor fi amintite mai jcs. M arginea feţelor de perne din pat 
la fel sînt cusute. Dintre cele patru feţe de perne 3' sînt' ornam entate cu 
m o t i v e geometrice, iar una e decorată cu . c u s ă t uri cu o r n am en t e de flori 
şi bordura e cusută şi decorată cu motive de flori. Prin urmare restul cusă..
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turilor s tudiat şi desemnat de L. Roediger în afară de cele 4 feţe de perne, 
au fost distruse.

In a nu l 1949 Comitetul Provizoriu al Sfatului Judeţean T rei s caun e a 
dat un ajutor serios pentru muz eu, cînd a îm bogăţit colecţia muzeului cu 
cusăturile, care au fost adunate din comuna Ariuşd ş i - Hăghig. Tot în anul 
1949 în colecţia muzeului au ajuns şi cîteva bucăţi de cusături provenite 
din donape şi cump ă r are. Prin urmare în a. f ară de cele 4 feţe de p e r n e, 
care sînt în casa săcuiască în colect ia muzeului se mai află încă 25 de cu 
sături săcuieşti, care sînt expuse în vi t r i n e. Aceste cusături a p a r ţ i n în’ g ru 
pa aşa numită ."keresztszemes (szálánvarro tt). C u săt u r i l e cele mai p re
ţ i o ase sînt acelea, care sînt p rove n ite din sec. &1 XVII-lea, a c h i z iţi onat e 
din com una Ar i u ş d. Acestea sînt acele c us ă turi, care sînt num ite "tüzes
nyilas“ şi " a s zt a l Iá b a s “ . Se mai află î n colecţia muzeului şi cî te va cusă-

Fig. 1. — Cusături secueşti. -— Sekler S tickerein.

turi la m arginea cărora este o decorare cu combin a ţia a diferitelor orna
mente cu flori. Orn a me nt u l acestora e f o a rte s t i liz at, p r in u rma re ni ci nu 
se şt i e dacă aceste ornamente reprezintă o garoafă sau un alt mo t i v de 
d ecorare. O cus ă t ur ă cu orn ament de f l oa re stilizată de o vechime asemă
nătoare, făcută cu o mare precizie la bordura ei, are decorare de garofiţă. 
Această cusătură este tot din sec. al XVII-lea şi e de provenienţă tot din 
comuna A riusd.

O cusătură frumoasă decorată cu flori stilizate e achiziponată din 
comuna Hăghig şi la bordura ei se află tot un ornament de flori.

Chiar dacă nu a vem de a face cu o cu s ă tu r ă originală totuşi copia ei 
ne arată frumuseţea celei originale. Tot de la H ăghig a ajuns în colecţia
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muzeului o faţă de pernă care e decorată cu ornamentul numit "békasze
m es“ şi are 2 cîmpuri decorate, despărţite unul de altul cu o linie cusută. 
Pe amîndouă părţi ale liniei despărţitoare se găseşte cîte un ornament de 
floare. Tot de la Hăghig e provenită o faţă de pernă cu un ornament nu
mit "békaszemes“ , a cărei cîmp de decoraţie e plin cu ornamente de flori. 
Unele cusături au trei cîmpuri de decoraţie. Astfel o perdea e decorată cu 
ornament numit "békaszemes“, iar la bordură se află un ornament cu la
lea. La m a r g ine a de jos a perdelei se află un ornament crestat. O altă 
perdea este decorată cu ornament numit "békaszemes“ şi afară de aceasta 
se mai găsesc şi decoruri cu flori.

In colecţia muzeului se mai află încă o perdea, care e decorată cu 
ornamente geometrice împărţite în patru cîmpuri, care sînt bordurate cu

ornamente de lalea. De femeile săcuieşti au mai fost făcute şi cusături 
pentru acoperirea pereţilor, care au fost decorate cu .motive artistice popu
lare. Printre acestea e de amintit una care' e prQvenită de la comuna 
Hăghig şi e cusută cu ornamente de ochi de broască şi . de lalea şi a re  
două cîmpuri decorate. Tot de la Hăghig a fost achiziţionată o altă bucată 
care e decorată cu un motiv, care reprezintă două capete de vulturi, ceea 
ce arată o influenţă străină (austriacă). Decorarea acesteia .diferă de deco
r a rea celorlalte bucăţi. Bordura decorată. cu ornamente de lalea e de o  
mărime exagerată ceea ce nu se găseşte la cusăturile originale săcuieşti, 
la care orn a men taţi a nu depăşeşte mai mult de un sfert din toată supra
faţa cusăturii. O faţă de masă, care e provenită dm comuna Hăghig e de
corată cu ornamente geometrice. Intre cele două borduri decorate se g ă 
sesc ornamente geometrice, iar bordura e decorată cu ornamente cu flori 
variată (garoafe, roze, etc.). Şirul cusăturilor de la Hăghig se încheie cu
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două cusături mici, dintre care una este decorată cu ornamente geometri
ce, iar la bordură cu ornament de .lalea. Cealaltă are o decora ţie de flori, 
care reprezintă roze, iar la bordură se află un ornament túzvasas-
rozsás“. Acest decor se află şi la mijlocul ei. M ai există încă două bucăţi 
de cusături achiziţionate de la comuna Ariuşd şi sînt provenite din sec. 
al XIX-lea. Una este o faţă de pernă decorată cu motivul Ummit ochi de 
broască. L.a marginea ornamentelor este un decor de lalea. C eala ltă cusă
tură e ornamentată cu o decoraţie geometrică şi c u ' flori. La b0rdura ei 
se află un decor format din flori stilizate.

In afară de cele cumpărate mai există şi alte cusături, c a re aparţin 
în categoria grupelor înşirate mai sus şi sîn t i dentice cu obiectele mai 
sus descrise. Din centrul principal a! cusăturilor secuieşti din fostul judeţ 
Treiscaune, din Ariuşd au mai fost achiziţion i te  un ,port de linguri deco
r a t . cu motive de frunze de stejar („duvadtszem u“), o faţă d e ' pernă cu 
ornamente aşa zise „tűzvasas, csillagos“, un capăt de saltea decorat. cu 
acelaşi ornament şi cu lalea. Toate acestea sînt provenite din sec. al XIX- 
lea. Trebuie să mai amintim însfîrşit un capătf de saltea, c a re e decorat cu 
m otive. de stele şi cu garoafe.

Aceste cusături arată simţul artistic al poporului săcuiesc. Sînt obiec
te originale s a u - făcute după cele originale şj reprezintă o trad iţie  popu
lară, care a ra tă ' dezvoltarea artei şi al simţului artistic al femeilor munci
toare săcuieşti.

HARKÖ F. IOSIF.

AUSZUG.

In Muzeum zu Sf. Gheorghe befindet sich eine Ethnografische Sammlung deren 
Material sich im laufe der Zeiten immer vergrößerte, dieses Material wird mit Vorliebe 
im von Seklern bewohnten Gebiete gesammelt. In den Kriegsjahren ging ein Teil des 
Ethnographischen Materials zu gründe, unter diesem befanden sich -auch Volkssticke
reien. -Durch Roed'iger Lajos wurden noch. viel Ethnographisches Material bearbeitet.
Das Muzeum sammelte um diese Lucke zu vermeiden von Ariuşd und Araci originale 
Volksstickereien die mit den verschiedensten Volksmotiven versehen sind, ausserdem 
ist es nun die Aufgabe die mit Volkskunde reichen Orte zu besichtigen, sammeto u. 
dieses Material auszus-telien.



U rm e le  d e  În m o rm În ta re  v e c h e  la C o v a s n a

La 9 aprilie în anul 1946 Árpád Ugron, primpretorul comunei CovaS- 
na a înştiinţat direcţi unea muzeului din Sf. G h-orghe, că la Voineşti cu 
ocazia s ăpă rii u n e i p ivn iţe au fost găsite cîteva s ;crii, în: care s-au păstra t 
îmbrăcămintele celor înm orm întaţi. La cererea direcţiunii muzeului lucră
rile au fost s u s p e n date pînă cînd s u b s em nat ul s-a deplasat la faţa  ̂ locului.

La 1 O aprilie, împreună cu Á. Magyarosi, directorul liceului s i cu 
primpretorul am cercetat terenul, unde sicriile au fost descoperite.

Cînd am sosit la locul desco p eri r ii, d ej a o mare parte a săteni lor era
de faţă şi a u răscolit scheletele şi î mb r ă căm int ea lor.

Locul de d es cop erir e e într-o grădină situată pe o movilă, care e în
posesia lui Fr. Olosz. Cu ocazia nivelării terenului pentru pivniţa unei
măcelării, păm întul au săpat şi au scos pînă la adîncime de 2,2 m., şi cu 
această ocazie au fost găsite sicriile. Oamenii nu-şi amintesc, că în acest 
loc a f o s t cimitir. Am întrebat 2 bătrîni, amîndoi a u d ec l a r a t păreri con
trare. S. Vajna, în vîrstă de 76 de ani a spus, că el îşi aminteşte, că în 
acest loc au fost nişte cruci de lemne şi că a fost cimitir. St. Vajna, tot 
în vî r s t ă de 76 de ani, a afirmat că n-a fost c i m i t i r .

Am p u tut cerceta 2 m o r m i nte. In primul mormînt e ra - scheletul unui 
bărbat în vîrstă de 5 0 -6 0  de ani. Pe c r a n iu s-a păstrat p ă r u l cărunt, 
m embr e l e inferioare s-au păsL at mai b i n e ca cele superioare. Pe cap era 
o căciulă exterior de culoare neagi ă, i a r în interior de culoare albă, făcută 
d i n piele de miel. Nu s-a p u t u t constata, că afară de cămaşă, ce a acopei it 
corpul superior. Cămaşa era făcut ă din cîn ep ă, nu s-a putut observ a nici 
forma croitului, însă din ea s-a păstrat o bucată, care arată o interesantă 
de co r a ţ i e.; d r ep t ungh i u aşez at pe vîrf ş i la fiecare vîrf se l ea g ă cîte un 
dreptunghi u, m ijl ocul cărora era gol. Pe laturile dreptunghiului mare era 
cîte o rozetă, care la mijloc au f o s t perforate. In d r e p tun gh i u l cel m are 
înt re 4 rozete mici era o cruce. S upr a faţa liberă a dreptungh i ulu i era um 
plut ă cu drep tungh i u ri decorate ş i nedecorate. Au folosit la c u s ut aţa bine 
sucită. Mortul a p ur t a t pan t alo n i făcuţi din pîn z ă bătută de culoare albas
tră. Fasonul era ca pantalon i săcu i eşti, la şold cu o c r ăpă tu ră , înainte cu 
apărătoare. Un şnur, făcut din materialul pantalonilor, înainte legat în 
nod, a servit ca curea de pantaloni. Pantalonii au fost decoraţi cu şnur 
negru, c um a fost a p lic a t nu s-a p ut u t observa fiindcă sătenii au demontat 
din p oz i ţ i a lui o ri gi n a 1 ă . Pantalonii au f ost cusuţ i la partea interioară a 
cr a cu l u i şi erau borduraţi cu şnur. Pe partea exterioară nu era cus ă t u r ă,
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fiindcă e m i croiţi dintr-o singură bucată. Cism a era cu tu reac  mol si 
înalt pînă la genunchiu, care cu o bucată de p ie1 e în formă de se  ilună 
a p li cată pe p a rte a de dinainte a fost p u ţin mai ridicat, ca p a t tea de din- 
d ă r ă t . Cum a u spus s ă ten ii, cisma fost decorată cu curea de p  i ele, care a 
fost deja dem ontată. Tureacul cismei a fost cusui nu pe partea de dindă
răt, ci pe l a turea ei. Căputa nu era ascuţită, mai mul t era lată. Talpa c is 
mei era cusută, n-a avut toc, pe locul tocului era bătută o potcoavă de 
cupru. Capetele potcoavei se terminau în două vîrfuri, la partea de d in
dărăt se term ina într-o proeminentă ascuţită. Sub capul m ortului era o 
pern ă umplută cu paie, iar în s i c r i u erau aşch ' i de rindea. Cosciugul a: fost 
făcut din scînduri grosolan lucrate şi prinse cu cuie de lemn. Cosciugul 
nu avea p i c i or şi a fost a ş ez a t în direcţia. Est-Vest.

Mortul celălalt era o bătrînă, care s-a mumificat. Mîini 1 e e r a u .  puse în 
sîn. Nu s-a putut constata ce a purtat pe cap. Dim î m b răc ăminte s-a' p ut u t 
observa c ăm a ş a în creţ i t ă la gît, de a s up r a c ăre i 2 a p uri a t c ve s tă  albastră,
care a fost brodată cu şnur de culoare galbenă închisă. Pentru strîngere. au 
servit nişte verigi de p l u m b, iar pentru în ţepcrire n i ş t e plăci de lemn.. 
Afară de acestea a mai p u r t a t o 1 ochie f ă c u t ă din pînză albită. A fost a c o - 
p e r i t ă cu un cearceaf alb. Nu. s-a putut constata că ce 2. avut la picioare. 
Sub capul b ă trî n e i era o pernă umplută cu pene, iar în c o sc i u g aşchii de' 
rindea. C o s c i ug u l a fost fabricat ca cel ă lal t. Am mai o b se rva t 2 cranii, re s
tul s ch el et el or na s-a p ăst ra t . Aceste două co s c i u ge au fost păstrate d“n 
cauză că stratul de sus f o rm a t din. 1 ut şi strat u l de jos de a r d ez i e au ferit 
acestea de aer şi de apă.

ata a c e s to r morminte se poate pune la q doua jum ătate a secolului 
al XVII I -1 ea1 . '

Imbrăcămintele g ăsi te în cosciuge a r a t ă că c. f os t d es coper i t un vech1’ 
cimitir al poporului săcuiesc, care a avut sarcina de a păzi graniţa de Vest 
a Transilvaniei.

SZÉKELY ZOLTÁN

AUSZUG.

In d;er Gemeinde Covasna im Voineşti genannten teile kamen in einem Garten 
einige Grä ber zum Vorschein. Sowohl im Grabe wo ein Mann als. auch in einem anderen 
’wo eine Frau bestattet war, b lieben die Kleidungsstücke erhalten, so dass fesitgestellt 
werden konnte dass diese dem XVIII. Jahrhundert, datieren u. dies ein Friedhof der 
Seklergrenzler ist.

1 Anclcgia precisă pentru costumul femeilor înmormântate în secolul al XVIII-lea, 
0' găsim într-un document, care .sie află la arhiva Muzeului din Sf. Gheorghe. Documen
tele familiei Bogdan, pachetul Potsa, XIX. 4, 1777, VI. 9.
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M o d u r i  d e  v Î n ă t o a r e  p o p u l a r ă  În Î m p r e ju r im e a  pÎrÎului lvo

Pîrîul Ivó este un afluent bogat în apă al Tîrnavei-Mari, care izvoreş- 
te din Muntii Architei si se varsă în Tîrnava la Nord de comuna Zetea 
(i aionul Odorhei, Regiunea Autonomă Maghiară).

Lungimea e cca 20 km. Afluenţii din Archita:Ci,ceu s î n t : pîrîul Sugó 
şi Deşag. Bazinul de recepţie e 160 kmp. In regiunea aceasta sînt aşezări 
secuieşti resfirate. Omul din această regiune, muntoasă a dus totdeauna un 
trai greu, plin cu eforturi eroice. Şi-a înfipt rădăcinile adînc în pămînt, ca 
şi bradul, care se ridică din solul stîncos, deşi nu avea pămînt, decît atît 
cît şi-a cucerit din codru. Cosea sau coseşte pe petecul de pămînt, sau dacă 
îl putea ara, semăna cartofi sau porumb, legume ori în timpurile recente 
cîteva soiuri de graminee. Pe lîngă pămînt încă era codrul: „totul“. A c e a s - 
ta îl recompensa de oboseala luptei cu el. Codrul era pentru el căminuî, 
viaţa, lupta, înviorarea. Săcuiul din codru s imte palpitînd în jurul său 
forţa primtivă a naturii şi această împrejurare i-a întărit fizicul şi 1-a 
făcut vîrtos. '

Pe lîngă agriculturi şi tăierea copacilor din pădure o ocupaţie com
pletivă a fost prinderea animalelor sălbatice. D’băca  omului sărac cîşti- 
gată în lupta cu viaţa, a fost îndemnul, care 1-a făcut să profite de ocazia 
oferită de pădure. Dar au contribuit şi instinctul străbun de vînător, l— 
apărarea rodului micului petec de pămînt, -— sentimentul răzbunării faţă 
de animalele, care i-au răpit oile, porcii sau juncile ; cîştigarea blănurilor 
— pentru apărarea contra frigului, —■ banii ce-i reveneau din vînzarea 
pieilor, şi nu în ultimul rînd bucuria de a dejuca pe „vînătorii domni'1, 
precum şi pasiunea de a prinde animalele sălbatice. Foarte puţini s-au 
putut gîndi — din lipsă de mijloace — să-şi procure puşti, sau permis de 
vînătoare, de aceea erau nevoiţi să născocească ei înşişi mijloacele .n e c e - 
sare pentru a prinde animalele sălbatice.

Modurile şi mijloacele vechi de prinderea animalelor sălbatice şi 
aplicarea celor noi, pe baza celor vechi, au devenit tot mai rare, deoarece 
şi printre munţi a pătruns „legea domnilor“, care veghea cu vigilenţă 
asupra teritoriilor de vînătoare ale bogaţilor proprietari şi arendaşi de 
pădure şi nu rareori avea urmări grave asupra săracilor locuitori din 
pădure.

Descrierea modurilor de vînătoare încă nu e complectă, de s :gur sînt 
şi alte moduri, însă cercetătorul se izbeşte de neîncrederea locuitorilor.

Afară de modurile şi mijloacele cunoscute în general, sînt şi unele, 
care au fost născocite de omul acestei regiuni.
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Modurile şi mijloacele de prinderea animalelor sălbatice: capcana, 
diferite curse, laţul, undiţa, băţul, vergeaua cu clei, etc. împuş--area cu
puşca lega t ă. Aceasta din urmă a m numărat-o pri n t re modu r i l e p o p ul a re, 
deoarece împuşcarea animalului e întîmplătoare.

★  ★  ★

Ursul — fiară mare a Harghitei, — în trecut, dar chiar şi azi face 
multe neplăceri omului pădurilor. Vînarea lui era dreptul celor privilegiaţi, 
însă aceasta nu-l împ iede c a pe secuiul munţi lor să nu încerce prinderea 
acestui animal şi fără permi s. In' a Cest scop a comandat l a f i e rar o cap
cană mare, care -  din cauza greutăţii -  era transportată de doi oameni la 
destinaţi e. C a pca n a era eşezată în drumu l ursului. Pervazurile capcane1’ 

prevăzute cu dinţi — au fost desfăcute cu o prăjină , iar limba a fost 
fixată numai în măsură ca pervazurile să se poată închide la atingerea 
animalului. Capcana nu a fost legată, ci i-au fix a t la capăt un lanţ cu 
un cîrlig, astfel animalul prins a tărît-o după sine, iar cîrligul s-a agăţat 
în c op a c i, în rădăcini, împiedicîndu-1 să d isp ar ă . Capcana n u a fost l egată, 
ca să nu fie găsită de alt om. Insă au luat măsuri prin tăbliţe de aveFtis- 
ment — la depă rt ă r i mari de ca p c a n ă — ca omul să nu ca dă în ca pca n ă .

Nu apar ţi n e cu totul modurilor p opulare împuşcarea ursului cu puşca 
le ga tă de cop a ci, d eoa rece pentru pr i n derea animalului se întrebuinţează 
a r m a, dar am amintit pri n t re m odu r ile p o p ulare deoarece se f o l o s e ş t e de - 
către braconieri, nu de vînători legali. Braconierul leagă puşca încărcată 
de un copac în unghiu drep t spre drumul u r sul u i ca ţeava să stea Ia înăl
ţimea p i ept u lui ursului (Fig. Nr. 1). Cînd e gata, trage t r ă gaci u l la care 
a fixat un mic arc spiral. La capătul liber al arcului fixează o sfoară 
lungă, îngustă, dar t a re . Trage sfoara în di recţia opusă a trăgaci ul ui
(după cum arată fi gura Nr. 2) şi tra ge ■ sfoara în urma ursului la înălţimea 
pieptului şi o leagă de un copac la c e ala 11 ă parte a ulmei. Ursul înaintează 
pe ul mă fără bănuială, ati n ge sfoara cu pieptu l. In momentul acesta încă 
nu s e descarcă puşca, arcul se des tind e. Cînd însă trece cu j u mătat e a ' lun
gi m i i corpului înaintea ţevei puştii, întinde sfoara într-atît, încît arcul nu 
se mai p o a te destinde, tră g a ciu l se trage, puşca se descarcă. A s t f e l pro
babil — glonţul străpunge măruntaiele ursului, care dacă nu şi cade 
imediat, dar nu poate î n a int a mult. Rar se întîmplă ca să r ă m î n ă viu sau. 
să s c a p e cu răni mai mici.

Aşezarea puştii cere dibăcie mare, însă are avantajul că nu trebuie să 
stea la pîndă -— împrejurare importantă pentru braconier — nu trebuie 
să se întîlnească cu oameni „nedoriţi“. Se p oate în t reb u i n ţ a şi în întuneric 
şi nu trebuie să stea f aţă - n fată cu ursul.

Afară de urs se ob i şnuieşte şi p r ind erea l u pulu i, ori vul p i i cu capc a - 
nă, d a r mai ales a vulpii. Om u l ui munţilor în general nu-i p asă de lu p , 
deoarece prinderea cu capcană a lupului, cere o pregătire mai mare, —  
lupul nu are ulmă obişnuită, — rătăceşte în p ă du re, astfel dacă cineva 
vrea să-l atragă în cursă — . trebuie să-1 atragă la locul, unde e pusă. 
capcana.
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Timpul punerii capcanei cade pe lunile de iarnă. Alegerea locului se 
face într-o parte neumblată de oameni a pădurii, într-un loc stufos. „Obiş- 
nuirea“ se face prin momeală. In scopul acesta oamenii cumpără un cal 
îmbătrînit, îl taie, iar carnea proaspătă o aşează în mai multe locuri. Lea
gă cu sîrmă tare o bucată mare, ca sîrma să intre în carne şi o aga ţă  de 
o creangă, la o înălţime, ca lupul să nu o poată muşca decit sărind. Lupul 
rătăcitor merge după mirosul de carne, observă momeala agăţată, muşcă 
din carne cît poate, sau trage toată bucata. „Mîncarea obişnuitoare“ se 
repetă de mai multe ori şi astfel lupul revine după carne. Cînd timpul e 
favorabil, adică e frig cu zăpadă proaspătă, aruncătorul de capcană merge 
la „mîncare obişnuitoare“, leagă carnea niai jos, sau pune alta. Scopul 
său este ca lupul să poată mînca' cel puţin jumătate. După aceasta vine 
aşezarea capcanei. Se întrebuinţează o capcană de fier, cu diametrul de 
25—30 cm. Face o gaură în zăpadă şi pune capcana. Leagă de capcană

un lanţ cu cîrlig, ca să se agaţe de tufiş. Apoi cu un ciur mare ciuruieşte 
zăpada pe capcană, îşi ciuruieşte şi urmele, ca din cauza zăpezii. lupul să 
nu simtă mirosul de fier şi cel de om. La căderea serii 'lupul se apropie 
de „mîncarea obisnuitoare“. Fiind obişnuit cu mîncarea nu e destul de 
vigilent şi împins de foame sare la carne şi în acelaşi timp ;cade în cap
cană. Se întîmplă rareori, că atunci cînd se înseninează şi e frig mare, 
capcana îngheaţă, nu funcţionează şi nu prinde lupul.

Tifân Emeric în vîrstă d e -65 de ani declară că într-o iarnă a prins 
17 1 upi în felul acesta.

Cu capcana se prinde şi vulpea. Vulpea nu trebuie să fie obişnuită, 
ea are ulma sa. La prinderea ei se întrebuinţează capcana, care se aşează 
în drumul ei 2—3 bucăţi. Lăsînd capcana la locul aşezării, înaintează 
5—800 m spre locul de unde vine vulpea. Mergînd lîngă ulma, munteanul
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aruncă bucăţi de carne sau jumări, întîi mai des, apoi tot mai rar  spre 
capcană, la sfîrşit la raza de 1 0 -1 5  m iarăşi mtli des. Vulpea, dacă nu 
simte mirosul- de om, .mănîncă primele, apoi, aduimecînd, fuge şi după 
c e lel a l te. Din cauză că î n c a rea se răreşte, îşi pierde vigile nţa şi în jurul
capcanei puse caută adulmecînd, intrînd în capcană. Capcana p0ate ti
fixată sau numai prevăzută cu lanţ cu cîrlig. '

Capcana se întrebuinţează şi la prinderea vidrei ■ (lutrei). S e observă 
dinainte ulma vidrei şi locul unde iese din apă pentru a mînca. Locul' s e 
poate recunoaşte după fecalele vidrei pline dq oase de peşte şi de rămăşiţe 
de rac. Capcana se pune lîngă pietre mari pe mal, la topirea gheţii sau 
d u p ă aversele de primăvară sau de t o am nă, - cînd vidra e nevo i t ă să i a s ă 
din apă pentru mîncarea prăzii. Cînd apa e scundă capcana se poate pune 
şi pe' p fe t re l e mari în albia p î r î ului, însă aici nu se p o ate cam ufl a b i n e. 2

. Fig. 2. — Puşca cu limbulită trasă. — Ini Gebrauchsetzung des Gewehres.

Cap c a n a se a cope r ă cu ierburi. Se poate fixa, sau s e poa t e lega de ramuri 
verzi, ca să se observe pe a p ă .

Şi dihorul poa te fi prins cu cap can ă , Se pune la locul, unde umblă
■fioro

Dintre păsăr i, soiurile de vultur pot fi prinse cu- capcana. Pe „limba“' 
c a p c anei se pune ca momea l ă hoit de animale. C ap cana se fixează.

Prinderea mistreţului e o preocupare vie a omului munţilor, p e - deo . 
p a rte din cauza pagubelor ce face acest an im al1 p e micul petec d e p ă mîn t, 
pe de altă p a r te p e n t r u. carnea sa gustoasă.

La prin d ere a m i s treţ u lui se întrebuinţează şi capcana, d a r  se face şi 
aşa numit a ,,cursă cu dinţi“ (Fig. 3). Capcana uriaşă se construieşte 
p r i n tre copaci. Partea de jos e fixată,' cea l altă, cea de sus, se . poate ridica 
în jurul unei axe, şi se poate răzima, cu o limbă lungă de lemn. Cursa se 
aşează c r u c i ş pe ulma anim a l u l u i între doi copaci,' cu o d i s t a nţ ă de 3 m. 
între ei. Partea de sus se aşează . d e a sup r a grinzii de jos în aşa fel, să se 
poată deschide ca o foarfecă. In grinda de sus se fixează cuie de fier 
lungi de 30—35 cm. şi groşi de 2—3 cm. Pe limba de jos se fixează o
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limbă lungă şi subţire, elastică, din lemn de carpen, al cărei capăt lîngă 
locul de fixare e puţin îndoit în sus. Partea această îndoită e sfredelită şi 
fixată de grinda de jos printr-un cui de lemn. La capătul jliber se face a  
tăietură mai mică pentru limba de reazim, lungă de 120— 140 cm. L imba 
e legată de grinda de sus în aşa fel să se poată mişca uşor. După term i
narea acestei construcţii se pune-cursa, după cum’ arată figura 3 .

Grinda de jos se camuflează cu crengi pline de frunze. Trecînd pe 
ulma sub cursă, mistreţu1 atinge cu piciorul limba lungă a cursei, limba 
de reazim cade şi grinda grea de sus se înfige cu cuii săi în. spinarea fiarei.

Fig. 3. — Capcana cu dinte pentru prinderea mistreţului; —■ Wildschwein falle.

Modul acesta presupune o pregătire mai îndelungată şi are nevoie. de 
mai mulţi oamen-i, pentru aceasta se întrebuinţa mai rar, iar acum de loc.

Prinderea jderului se face -cu o cursă asemănătoare cu cea de mai 
înainte, dar mai mică. Acapararea blănii frumoase e dorinţa fiecărui m un
tean şi deoarece n-are puşcă, pune mai multe curse născocite cu dibăcie. 
se aleg 2 brazi tineri, cari stau Ia distanţă -dei P /2 m. Pe brazi fixează cîte 
o prăjină de lemn în aşa fel să fie o deschizătură între ei. (Fig. 4). In 
aceste deschizături la P /2 m de Ia pămuat aşează o grindă cioplită tăios 
şi o fixează ‘de amîndouă capetele. O grmdă astfel cioplită, dar mai grea, 
se aşează în aşa fel, să stea cu muchea spre pămînt. Grinda aceasta se 
fixează numai la un capăt, să- se potă deschide ca o foarfecă. Limba, care
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reazimă grinda de sus, este o creangă lungă de 1 5 -1 8  cm, din care s e  
ridică o crenguţă la mijloc. Capătul de jos e ascuţit, care fee aşează în 
gaura făcută în grinda de jos, capătul de sus e plat, care se asează îrJL 
tăietura de sus. Pe crenguţa limbii, se pune carne de veveriţă sau de pasă
re. J  derul. simţind momeala, se urcă pînă la limba de reazim. şi cînd începe 
să tragă de momeală, limba alunecă şi grinda de sus căzînd, prinde jderul 
înte cele două grinzi cioplite tăios. '

O metodă interesantă de prinderea vulpii este prinderea cu „undiţa de
prins vulpe“ (Fig. 5). Cîrligul acesta cu trei braţe se fixează înt-un mîner 
de lemn, care astfel are o lungime de 25—30 cm. Se fac mai multe undiţe. 
de .acest fel. Prinderea se face iarna, cînd vulpea are blană preţioasă,, 
înainte de a lega cîrligul de coptife, se pune pe e j !atîta carne, să fie aco
perit şi cîrligul şi mînerul, de carne. Cîrligul se leagă de o cracă înaltă,. 
care nu poate fi ajuns de vulpe, decît prin săritură. Vulpea sare după
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carne, şi cu carnea cîrligul se agaţă în gură de cerul gurii. Vulpea e prins ă. 
S  bătîn d u - s e v u l p e a agăţată, cîrligul se înfige şi mai mult în cer u l gurii. 
Nu se poate răzima de trunchiul copacului, fiind agăţat de o cracă înde
părtată.

Fig. 5. — Cîrlig pentru pri nd e re a vulpei. — Fuchsfang.

Prinderea animatelor cu laţul se f a ce mai rar. D up ă cum am aflat se 
•întrehuinţeză iarna pentru prinderea iepurelui.

Iarna, cînd zăpada mare acoperă orice mîncare, iepurii sînt obişnu iţi 
l a  loc fixat, cu ramuri înmugurite. După cîteva zile se fac laţuri din sîr ă . 
--de oţel (Fig. 6) şi .se aşează în aşa fel, încît momeala să fie accesibilă 
numai prin laţ. Cînd iepurele vrea să mănînce creanga înmăgurită atinge 
laţul întins, care sărind din locul de fixare, p rin d e iepurele.'

Prinderea alunarului şi veveriţei, în trecut era un mod plăcut de 
-prinderea fiarelor. Astăzi e o distracţie a copiilor ce păzesc vitele, dar şi 
munteanul o încearcă cîteodată* 1.

Note:

1. H a ă z Francisc : Prinderea alunarului şi v e ver i ţ e i la Vărşag. (Közlemények az 
Frdélyi Múzeum érem- és regisegtărâboL 1941. évf. I. k. 153-1955 1.) comunică modurile 
de prmdens ale acestor animale mici şi prinderea alunarului de către mai mulţi oameni. 
Pe Ungă pîrîul teó şi văile fluenţilor e cunoscut şi modul acesta dar are şi o variantă 
de m°du! descris aici — care e mai rnult prinderea făcută de către omul singuratic.
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Alunarul se retrage în scorbura vreunui copac bătrîn în timpul coa-- 
cerii alunei în aluniş. Intr-o scorbură se adună . şi mai mulţi. C ăutătorul 
de aluriar ciocăneşte copacii cu un băţ şi dacă. aude un fel de murmur, a 
găsit cuibul. Atunci cuciocăniri precaute stabileşte fundul scorburi i. Astupă 
deschizătura de sus a scorburii şi taie o gaură în copac spre fun dul scor
burii, prin care nu poate ieşi numai un singur a lunar odată. Deoarece- 
deschizătura scorburii e mai mare, ar putea ieşi deodată toţi şi un singur 
om nu i-ar putea prinde. Se astupă şi gura de jos. Atunci prin deschiză
tura de sus goneşte alunarii cu un băţ spre fundul scorburii, care prin 
gura de jos destupată î n . acest moment — vreau să scape, iar alunarii 
sărind unul după altul sînt lovite pe rînd.

Fig. 6. — Laţ pentru prinderea iepurilor. — Hasenfang mit Schin e.

Carnea se consumă friptă la grătar sau în cratiţă, ori afumată.
Prinderea veveriţei.. E o distracţie a copiilor ce păzesc vitele. Nu se 

poate prinde în codri deşi, numai în copacii resfiraţi în păşune sau în 
rarişte, ca veveriţa să nu poată sări de la un copac la a 11 u l.

Bradul pe care se află veveriţa are la rădăcină o mulţime de gogoaşe 
de brad roase. Veveriţei îi plac seminţele. de brazi. Copiii înconjoară b ra 
dul şi încep să zvîrle cu pietre în veveriţă. Dacă veveriţa nu ei dispusă să 
coboare, un copil se urcă în copac şi o sileşte la fugă. Veveriţa ori sare de 
pe o creangă, ori alunecă pe tulpina brad ului. Dacă copiii s î n t - d i baci, ' o 
lovesc cu băţul, iar dacă veveriţa.scapă şi se urcă într-un alt copac, copiii 
continuă lupta.

C a rec api tulare putem stabili că obiceiul de a prinde fiarele - -  deşi 
unele moduri au dispărut, sau sînt pe ' calc de dispariţie — şi azi dăinuieşte 
printre munteni. Insă din precauţie aceşti oameni cu greu mărturisesc 
ştiinţa l o ^

Modurile de prindere a fiarelor din regiunea studiată se pot împărţi 
în trei grupe :
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La primul aparţin acelea, care cer „obişnuirea“ fiarei.
La a doua, acelea, care se bazează pe întîmplare.. Primul cere o pregă

tire prealabilă mai îndelungată şi rolul p rin ci p al îl joacă „obişnuirea fia
rei“ la locul unde e aşezată cursa. P r inderea . fiarei' vine după aceea. Cele 
din a doua' grupă se bazează pe prinderea la întîmp 1'are a fiarei, fără 
o pregătire mai îndelungată. Aceasta -însă presupune o grijă. mare la  întin
derea cursei si rezultat mai mi-c.

Cea de a treia grupă cuprinde modurile acelea, la care omul ia parte 
direct la prinderea animalului, ca la prinderea veveriţei, sau alunarului.

Mijloacele gru p e i a 1-11. sînt capcanele, diferite curse, laţuri,’ undiţe 
şi excepţional puşca legată de copac, — se pregătesc în prealab il şi le 
aparţine şi momeala. •

La grupa a treia mijloacele de prindere sînt : băţurile, creanga. Mo
meala nu există. Aplicarea lor se bazează pe observaţie şi pe mina dibace 
sigura.

Modurile populare de a prinde fiarele au fost întrebuinţate în general, 
altele, ca. cursa cea mare pentru . nrinderea mistreţului, puşca legată de 
copac, prinderea jderului — sînt săvîrşite numai de unii, —- dar sînt mo
duri cunoscute de toţi.

MOLNÁR ŞTEFAN

AUSZUG.

Im Odcrhei-er Raion, in der Gegend des. „Ivó patak" im Gebierge der Hargita 
wurden von den dort einsassigen Seklern selbstenzeugte Wildfang gerate beim jagen 
verwendet. Der Bär wird mit Falle u. selbstauslösendem Gewehr erlegt, sowohl wird 
der \Volf a l s auch der Fuchs mit Falle gef an gen. Mit. vorliebd verwendet die Bevölkerung 
die Falle zum Fang von Fischottern, Iltis und Raubvögeln. Sogar die Wildschweine 
werden mit Fallen gefangen diese sind ganz eigenartig. ■ Zum fangen des Marders wer
den so gen an n te Scherenfallen verwendet. Das f a ngen von Füchsen geschieht oft ausser 
der Falle auch mit Schlingen, der Hase wird ausschlieslich mit der Schlinge gefangen. 
Beim Wildfang werden drei grundsätzliche Momente eingehalten : 1. Das Wild wird 
gewohnt den gewünschten Ort aufzusuchen, 2. Der Fang der Tiere wird auf den Zufall 
verlassen, 3. Der Mensch nimmt selbst teil beim fangen d e r Ti ere. 2

2. Modurile die prindere a animalelor descrise de mine au fost culese de la Mihály 
Imre de 64 ani, Dak6 György de 65 ani, Tif án Imre şi Tif ári. Gergely de 60 şi 62 de ani, 
locuitori din „Uzina Zetea“ sau de la locuitori de lîngă pîrîul Ivó. In majoritatea pe 
baza celor spuse de Mihály Imre, după demonstrarea şi pregătirea modelelor făcute 
de către el.



O bice iu l  d e  „ r e În o i r e  a  izvorului“ p r i m ă v a r a  în c o m u n a  F î n t î n e l e
(Rai. Sîngeorgiu de Pădure, Reg. Aut. Maghiară)

I n munc a n o as tr ă plin ă de abnegaţie în tr a n s f orm are a vieţii n oas tre 
şi în construirea socialismului, încetul cu încetul din viaţa poporului sînt 
ignorate acele obiceiuri, care' au practicat pînă în ultimul timp, anifestă-
rile învechite a l e un e i v i eţ i mistice. In interpretarea d e mai jos descriu un 
astfel de obicei popular.

Acest obicei popular a p a r ţ i ne în g rup a acelor obicei uri, unde în  pra c- 
tica unor obic e i uri tradiţ i a u n or g r u p e p opu l a r e şi în cadrul a c el or a pe nt ru 
un t imp oarecare dă unui gen un rol mai import an t — după l egi l e tradi
ţiei — strîns l e gat, care stimulează la o ac t ivi t a te organizată.

Comuna Fîntînele este aşezată la încep u tu l c ursu l u i ni ij l ociu al 
rîului Tîrnava-Mare, Ia cîţ iva k i l omet ri V est d e S în geor gi u de P ă dure, pe 
lingă drumul p ri ncip a l, care duce spre S ovata. Partea cea niai mare cu 
d ou ă străzi paralele ale c om u n e i este tt ş e z a tă pe ambele terase ale pîrîului, 
care curge dinspre mu nt e l e Bikas, şi se varsă în Tîrnava-Mare. S tra d a 
aceasta pe terasa stîngă a pîrîului, în mijlocul acestei străzi pe latura 
mijloculi văii se preschiumbă într-un fel de p :aţă mică, de formă pă 
trată şi în mijlocul acesteia este un izvor, cu apă din belşug . Populaţîa 
<'omunei preţuieşte izvorul în mare măsură şi pentru ca să-I apere, pentru 
ca izvorul să rămînă în stare de c u răţe n i e, d e a s upra lui a construit un 
d i s p ozi tiv de apărare d e lemn, cioplit b og at în motive populare. Acest 
apă r ăto r şi acum cîţ i v a an i — ţ ini ndu - se tra d i ţ i onal de elementele struc
turale ale c l ă d i r ii — a fost schimbat.

Acest izvor este cunoscut şi amintit de tr a d i ţi i din t i mp u ri str ă vechi. 
— Ţăr a n u l sărac Varga Mózes (Hegy i) de 69 de a n i — ş i o d a t ă cu el 
al ţii — după t r a d iţi a auzită din bătrîni aduc în legătură chiar numele 
comunei cu acest izvor, cum că de la ceta te a de odinioară a muntel ui 
Bikás pînă la izvor mai de d e m u 11 ducea o „cărare“ (p otecă) şi comuna 
ar fi primit de la această cărare numele (căra re — u ngureşte Gyal a g- 
úta =  Gyalakuta).

Faptul preţuirii izvorului pînă astăzi dovedeşte că prima aşezare a 
co mu n e i s-a format în jurul acestui izvor — spune Varga Mózes. — Din 
strada cealaltă şi din strada care s-a format ulterior pe lîngă şoseaua 
naţională, oamenii au cărat apa de la această fîntînă cu ulcioare, deoarece 
în c o m u n ă alte fîntîni nu prea. au existat. — Incă şi pî n ă astăzi locatarii 
str ă z i i şi oamenii care se duc l a cîmp de a ic i se a provizio neaz ă cu ap ă .
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Denumirea comunei se pare verosimilă după tradiţia care este legată de 
p ot ec a ce ducea de Ia c et a te a de o dinio a r ă pînă la i zvor. — Denumirea de 
mai sus se pare a fi întărită prin faptul, că urmele şi existenţa fîntînii 
s ăp a te, descrise de către' Orbán B a l á z s 1 — t ra d i ţi a nu 1-a păstrat, iar t ra 
diţia denumirii — expusă de mine — azi trăeşte mai general şi mai viu în 
sînul poporului:-

înainte de a cerceta tradiţia în legătură cu izvorul, să facem cunoştinţă 
cu situarea i zv o r u l ui, cu f orm a şi cu părţile c o ni p o ne n t e ale „apărătorului“ 
de izvor.

Izvorul este în mi j l oc u l pieţii, c a re f ormeaz ă o pantă de. aproxima tiv 
15X15 m. ca re se deschide dinspre partea d reap t ă a străzii, care mer ge pa
ralel cu directia cursului rîului.

Ghialacuta. — Der Brunnen von Ghialacuta.Fig. 1. — Şipot din comuna

Este co pusă din p a tru p ă rţ i p ri nc i p a l e : 1., dintr-un cap de  i zvo r ,  — 
2., dintr-un d i s p o z i t i v  apără tor  al i zv o r ulu i, — 3., scaunul  i z v o ru lu i , .— 4., 
ş a n ţ  ul izvorului.  (Vezi Fig. nr. 1.).

D i n p u nc t de v e d er e al măr i mii din t o a t e acestea cel mai obsedant este 
disp o zit iv ul aşezat deasupra izvorului. Ace st d i s p oz i ti v a cop e r ă izvorul pe 
un teritoriu cu baza de 268X182 cm. Teritoriul în forma de paralelogram 
are în fiecare colţ cîte o coloană mai îngustă în formă de pătrat şî orna
mentat cu sculptura şi cu cavităţi accentuate. Pe lîngă aceste coloane de 
colţi în fiecare parte sint d o u ă coloane (în tot a l 12), aşa că î ntr - o' parte 
există patru coloane, luînd în considerare totdeauna şi c ol o an el e de l a col
ţuri. Coloanele s în t  denumite , }lem n e  de i z v o r “ . înălţimea lor este de 200— 
205 cm. Grosimea^ de 10— 12 cm. Materialul din care sînt făcute coloanele 
este uşor de sculptat, e din lemn de arin, fără fibre.
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• Aceste ,,lemne de izvor" sínt legate în cele patru părţi de aşa numite 
„ p e rv a z u r i“ . Pervazul de jos este la 86 cm. înălţime de 1a pămînt. Perva
zul de sus este la 35 cm. mai sus de cel de jos. Pervazurile sînt scobite, in
troduse în găurile respective şi icuite. „ L e m n u l  de  i z v o r '  pînă la pervazul 
de sus nu are nici un ornament. Are numai iniţialele celui ce l-a -făcu t  
Aceste iniţiale sînt bătute cu găurite mici, pe lîngă acesta partea de sus. 
— de 85—90 cm. — este ornamentată cu sculptura la care motivele se re
petă de şase ori. Fiecare coloană are acelaşi motiv. Capătul coloanelor are 
forma de lalea. Există anumite schimburi în ornamentaţia capetelor de co
loane că sculptorii mai puţin pricepuţi reproduc laleaua într-o formă mai 
simplă şi numai cei mai deştepţi sculptori sculptează mai amănunţit. Din 
mijlocul teritoriului înconjurat de coloanele ' descrise mai sus, se ridică o  
coloană mai mare, sculptată în formă pătrată, denumită „ c a t a r g “ , a cărei 
laturi sînt de 15X 15 cm. Partea de sus a ,,catarg“ -ului se aseamănă cu cea 
a „lemnelor de izvor“ cu aceea diferenţă, că motivul de ornamentaţie se 
repetă de 7 ori. Şi pe catarg, dedesuptul părţii ornamentate figurează n u 
mele constructorului, este sculptată. Capătul catargului constă dintr-o lalea 
stilizată, construită frumos.

Gardul alcătuit din „lemnele de izvor“ în jurul catargului pînă deasu
pra „lemnelor de izvor" este umplut cu crengi de mărăcinişi uscat, înghe
suit. Crengile sînt aşezate orizontal şi sînt presa te una peste cealaltă, avînd 
de grijă, ca laturile să nu fie sbuilite.

Scopul acestui gard bine îngrijit, alcătuit din mărăciniş este ca să ape
re apa izvorului de animali, sau de oameni răi şi acoperind apa care iese, şi 
în căldura cea mai mare ţine apa în răcoare, iar în cazul cînd e frig o- apă - 
ră de îngheţ. Sub acest dispozitiv de apărare de la gura izvorului pînă la 
îngrăditurai cu spini, este pus un jghiab din lemn, aproximativ de 2 m., aco
perit -cu o scîndură, care conduce apa izvorului la „capul  de i z v o r “ . Acest 
cap de izvor este aşezat în partea de desupt a dispozitivului de apărare. 
„Capul de izvor“ constă dintr-un cap de lup sculptat, a cărui lungime este 
de 44 cm. In deschizătura gurii capului de lup este o gaură, prin care curge 
apa izvorului. In această deschizătură de gură aU introdu . o mică straşină.' 
pentru asigurarea continuă a curgerii apei. Deasupra capului de izvor şi 
în parte pînă la pervazul de- jos, au alcătuit un ,,scăunel  de i z v o r “ din scîn- 
duri, ale cărei picioare de dindărăt sînt formate din cele două „lemne de iz
vor“. Picioarele din faţă sînt alcătuite din coloanele peretelui d e - scîndură, 
care împiedică dărămarea pămîntului la capul de izvor.

De Ja peretele de scîndură se întinde ,,şanţul izvorului“, care este blă- 
nit cu scînduri proptite în stîlpi. Acest şanţ se prelungeşte pînă sub capul 
izvorului în aşa fel, că sub acest cap să în c a p ă ' o găleată. Pentru acest 
scop lăţimea şanţului este de 130 cni. Incepînd de la peretele de scînduri 
de după capul de izvor, pe o lungime de 150 cm a fost căptuşită şi fundul 
şanţului, pentru ca ciubărul pus acolo să nu se murdărească.

Faţă în faţă cu capu 1 de izvor de asupra şanţu 1 u i, 1 a capătu 1 părţii 
blănite, este construit aşa zisul „scaun de izvor‘‘, a cărui picioare de 
dinapoi sînt de 170 cm, înălţime. Picioarele din faţă socotind de la nivelul 
de sus al şanţului sînt de 80 cm. Pe picioarele din spate deasupra scîndurii 
de şezut părţile de stîlpi, care se ridică, de asemenea sînt ornamentate cu 
motive similare „lemnelor de izvor“.



. „Scaunul“ aşezat în partea de sus a capului de izvor are rol exclusiv 
pentru a susţine ulcioarele. „Scaunul. de izvor“ descris mai sus, este între
buinţat ori pentru şezut, ori pentru a ţine diferite vase mai mici.

Pentru efectuarea- părţilor de construcţii. ale izvorului, se utilizează 
ferestrae de mînă, toporaş de cioplit ' şi diferite formei de dălţi, corespunză
toare ornamentaţiei, precum şi burghii. .

După toate acestea să privim tradiţia, care a fost în legătură cu „re- 
înoirea izvorului primăvara".

Timpul reînoirii izvorului de primăvară a fost Sîmbătă de dinainte de 
P a şt L Esenţa constă în schimbarea anuală a părţilor componente şi apă
rătoare ale izvorulu i, precum şi din curăţirea şanţului.

Pregătirile pentru efectuarea reînoirii s-au început cu două săptămîni 
,mai înainte ' de timpul obişnuit. Grupa flăcăi lor cu două săptămîni înainte 
de reînoire s-a întrunit în careva seară a- săptămînii la casa flăcăului de
senat, pentru ca să discute schimbările, care vor fi efectuate o d a t ă . cu 
reînoirea. (Flăcăul este socotit acela, care a fost recrutat şi a fost califi - 
cat apt). Grupa adunată — depinzînd de efectiv — alege doi, eventual pa
tru flăcăi deştepţi, care vor conduce lucrările de reînoirea izvorului. Ei 
con d uc şi or ga n i z e a z ă colinzile, precum _şi „dansul reînoirii izvorului“,_ 
care se ţine în a doua zi de sărbăioare. ■ Flăcăii aleşi sînt , „chemătofii“.

-- D a t or i a p rimord i a lă a fiecăr ui flăcău din grupă, a f o s t ca în u r măt o a rel e 
două săptămîni să c i o p lea s că cîte un „lemn de izvor“, uri alt flăcău d es i g- 
nat s ă - cioplească ,, c a t a rgul“ şi fie c a re dintre e i să pregătească cîte u n - 
pervaz. Ci op l itoru l cel mai abil se angajează pentru ca să ciop l ea scă 
ca pul de a n i m a l, care constituie „capul izvorului“. Se desemnează cine 
să procure scîndurile necesare şi cine să prdgătească ţăruşele. Se consfă- 
tuiesc în ce priveşte colindul şi totodată discută despre soarta ba n ilor pri- 
miţi cu ocazia colindului. {Banii primiţi în acest . fel contribuie la cheltu
ielile „dansului de reînoire“ ), ş i cuni să invite pop ula ţia la aces t d a n s .

Ei trec în revistă dacă fiecare ,,lemn de izvor“ şi lemnul care compune 
scaunul şi ca t a r gu l poate fi schimbat, sînt destui f lăc ăi ? , — p e n t r u că 
fiecare* nu poate să construiască decît o singură parte principală compo
nentă, — dacă n-au fost atîţia flăcăi p e ntru ca f iec a r e parte p rin c ipal ă să 
fie schim.bată, atunci în primul rînd se schimbă doar lemnele de izvor şi 
c a t argul, şi din bucăţile făcute. anul anterior, cu această ocazie se schimbă 
speterei şi scaunul. Dacă numărul flăcăilor a fost mai mic, decît' num ărul 
stîlpilor de izvor ( 12), atunci la reînoire s-au; schimbat din părţile rămase 
din anul trecut doar cele slabe, mai p u trede. „C apul izvorului“ în s ă a 
fost schmbat anual. Este de importanţă fap t u l, că în f ieca r . an „ c a p u l iz- 
vo r ului“ repr ezi n tă un alt cap de an i m al : într-un an reprezintă' un c a p de 
şarpe, apoi de va că, de cal, de cîine, de porc etc.

După ce s-a pregătit planul de reî noi re s-a dus fiecare acasă, unde a 
început să cioplească ori să procure scînduril e neces a re pentru cioplit. 
Este de mare importanţă şi acel fapt, că ornamentaţiile „catargului“ şi a 
„lemnelor de izvor“ anua 1 s-au cioplit cu aceleaşi motive, păstrînd astfel 
sever forma tradiţională. Acesta a fost în legătură str i ct ă cu pa r te a tehn ică 
a reîno i r i i, pentru că a f o st rar anul, cînd a aj u n s cîte un flăcău la schim
b area fiecărei părţi componente. Iar d a c ă s-ar ' fi abătut individual de la 
forma şi dimensiunea i n i ţ ia l ă , ar fi str i cat armoni a tra d iţiona lă a oons-
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irucţiei. Dacă ar fi existat flăcăi suficienţi l a : număr şi în acel caz dimen
siunile şi motivele de ornamentare trebuie să fie strict cele iniţiale. Cons
trucţiile premergătoare ale reînoirii izvorului s-au început în d imi neaţa zilei 
de Vinerea Mare cînd au strîns mărăcinile uscate, care umple • cadrul 
construcţiei de apărare a izvorului. Fiecare flăcău a adus cîte o legătură 
mare de mărăcinis. Ziua adunării mărăcinisului este si ea legată de o m a 
nifestare colectivă a muncilor de reînoire.

A doua zi, sîmbătă dimineaţa au început la aşa zisa reînoire de izvor. 
Fiecare tlăcău a adus partea efectuată de către el şi în afară de aceasta 
alte părţi componente, pe care le-a pregătit, precum şi sculele necesare.

Au desfăcut apărătorul existent şi dacă nu a ajuns flăcău pentru 
schimbarea fiecărei părţi componente, atunci din părţile desfăcute au ales 
bucăţile care se mai pot întrebuinţa. Bucăţile care nu se mai pot întrebuin
ţa, precum şi mărăcinişul din anul trecut a fost pus la o parte, iar mai 
tîrziu a fost împărţit în mod egal şi a fost folosit de combustibil.

„Capul izvorului“ a fost predat „flăcăiaşilor“, care au aşezat acest 
cap la un izvor din hotarul comunei. „Capul de izvor“ a rămas astfel încă 
un an în funcţie, apoi îndeplinindu-şi rolul, a ajuns pe foc. După predarea 
fără ceremonii a „capului de izvor“ au desfăcut construcţia apărătoare a 
izvorului,. jgheaburile le-au curăţit, apoi au început să construiască noua 
construcţie de apărare. Scobiturile stîlpilor în care au intrat pervazurile, 
au fost dăltuite pc loc.

In muncile de reînoire a izvorului sînt angrenaţi şi „flăcăii începători“ 
care sînt în pragul recrutării. Aceştia „şi-au oferit“ ajutorul lor şi pentru 
acest ajutor au putut participa la „dansul de reînoire“. Munca lor a fost 
întrebuinţată la desfacere şi la curăţire. Acest fapt îl putem socoti a doua 
treaptă a procesului de a ajunge flăcău în această. comună. Este verosimil 
că acest obicei — de a .angrena în astfel de munci pe cei care ajung flăcăi 
— s-a păstrat ca o rămăşiţă mai veche a vreunui obicei de primire în 
rîndul flăcăilor.

Prima treaptă cu care tradiţia a scos din „rîndul copiilor“ băieţii şi 
le-au numit „flăcăiaşi“ a fost confirmaţia de după terminarea şcolii. După 
cum am văzut acesti flăcăiasi au avut diferite roluri la muncile de reînoire 
a izvorului, dar acest rol a fost secundar. A fost mai mult un punct de 
plecare, un fapt iniţial, prima treaptă în procesul primirii în cadrul flăcăi
lor, a cărei momente principale — în vîrsta mai tîrzie — se leagă de re- 
înoirea izvorului de pi imăvară.

La începerea muncilor de construcţie „chemătorii“ în haine de sărbă
toare, cu flori la pălărie, cu beţe decorate cu flori şi panglici, au pornit „(! 
parcurge“ comune. Ei au căutat casele fetelor, (au ocolit casele care erau 
în doliu), pentru ca să-i invite la „dansul de reînoire“ şi totodată să strîn- 
gă banii donaţi pentru cheltuielile organizatorice ale dansului. Pretutin
deni au întrebat „cine ce donează pentru petrecere“ şi banii primiţi, pre
cum şi ouăle primite le-au şi ridicat.

In acest timp s-a săvîrşit şi reînoirea izvorului şi momentul de înche
iere a fost acela, cînd pe „catargul“ ce se ridică din mijlocul constrcţiei 
de apărare, flăcăul constructor de catarg a legat „vîscul“ adus din pădu- 
re. Prin acest fapt s-a şî terminat faptul reînoirii izvorului.

Sîmbătă seara, după'cină, grupa completă de flăcăi a pornit să colinde 
cu cîntecele învăţate timp de două săptămîni. S-au dus în fiecare casă.
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Înainte de a începe colinda, unui dintre chemătorii a întrebat „ne dati ba
nii, .ori să cîntăm“. A fost . casă, unde, donaţia a fost dată fără ca să as
culte cîntarea, ori dacă familia case; a fost curioasă să audă şi c în tarea, 
atunci g azda casei a spus : „Vrem să auzim“. După acestea au început sa 
colinde şi numai după audierea cîntecului au predat contribuţia lor mică 
la cheltuielile, în ce priveşte dansul. Grupa de colindători s-a bucurat cînd 
n-a trebuit să colinde la fiecare casă, că prin acest chip s-a sfîrşit mai 
repede „umblatul comunei“. .

A doua zi de după masă a început „dansul reînoirii“, care a t inut 
pînă la miezul nopţii.

★  ★  ★
Izvorul mai de demult, cam de cu vreo 50—60 de ani mai înainte a 

avut o importanţă mai mare, cînd încă în comună au existat mai puţine- 
fîn t în i ' — spune Varga Mózes. Către seară fetele şi femeile tinere cu 
ulcioare şi cu vase pentru apă, au pornit la izvor. Fata sau femeia tînără,. 
care a pornit de la partea ce mai îndepărtată a comunei a anunţat în fie
care curte şi în acest fel a chemat populaţia comunei la aiducerea apei. 
Cînd au ajuns la izvor, grupa s-a mărit şi acolo s-au aprins discuţii hazlii 
şi prin cîntări s-au discutat evenimentele zilei — împreună cu flăcăii, care 
s-au adunat acolo. Astăzi obiceiul tradiţional în legătură cu izvorul nu se 
practică, dar totuşi izvorul şi pînă azi este un loc de întîlnire ocazional, 
pentru populaţia străzii şi pentru ţăranii, care pleacă la cîmp, care pînă 
ce ulciorul se umple sub „capul izvorului“, zăbovind cîteva minute, îşi 
schimbă părerile.

In general n-au atribuit — după aducerea aminte —1 apei izvorului O' 
putere de vindecare deosebită, nici în trecut, nici în prezent. Gravii bol
navi însă şi pînă astăzi des „doresc“ a bea din apa izvorului şi d a c ă ' beau 
din această apă, au impresia că se simt mai bine.

In legătură cu izvorul flăcăii satului cîntă o cîntare populară, care 
are origina din timpuri mai vechi. Ţăranul mijlocaş Lászlo Albert de 43 
de ani spune textul cîntării în aşa fe l :

„Nu e bine să bei apa din izvorul din Gyalakuta,
Nu e bine să strîngi fetele din Gyalakuta,
Dacă le voi strînge vreodată,
Braţele mele se vor obişnui 
A strînge, a săruta,
De oarece, ea este porumbiţa mea“ .

MOLNAR ŞTEFAN

AUSZUG.

In dier Gemeinde Fîntînele (Rai. Sîngeorgiu de Pădure) wird alljährlich der 
Brunnen im Frühjahr erneuert. Dieses. geschicht immer nur durch Knaben die ins
Jünglingsalter treten, unter der Führung eines auserlesenen wird das Brunnen wasser 
im Lauf gesetzt, nachdem folgt ein Fest deren Einnahmen zum imstandhalten des 
Brunnens verwendet werden. Dieser Brauch ist uralten Zeiten u. zwar dem Brauch der 
Wasserhuldigung zurückzuweisen.

1 Orbán Balázs : Székelyföld leirása. Voi. IV. pag. 34-35.
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P ic to r i  s ă c u i

Ardealul înconjurat de lanţul Carpaţilor, traiul greu ■ . al omului, a 
făcut ca omul din această regiune să aibă b altă concepţie de viaţă şi o 
altă mentalitate • despre lumea, ce il înconjoară... ' _

Spiritul vremii, cultura deosebită a multor.. naţionaPtăţi conlocuitoare 
şi influenţa lor reciprocă, a făcut să se nască o artă caracteristică. pentru 
această regiune. '

La începutul secolului al XVIIMea situaţia creată de feudalism în« 
Ungaria - a facut, ca cei mai buni pictori unguri să fie nevoiţi să emigreze 
în străinătate, şi geniul lor creator s-a dezvoltat pe pămîntul străin.

Spiritul formalist al clasicismului apusean a ' fost înlocuit cu bieder- 
mai.er burghez. In timp ce acest curent la Viena şi la Budapesta se pre- 

. zintă sub o formă uşuratică, în Ardeal e sobru. Faptul că aristocraţia, care 
trăia separat împreună cu burghezia bogată, de origine străină. şi exploa
tarea iobagilor unguri şi romîni, a făcut ca societatea din Ardeal să f i e 
compusă din straturi cu interes deosebit. '

In astfel de împrejurări s-a născut biedermeierül în Ardeal, arta lui 
Bar a bás ' Nicolae, primul pictor maghiar, care a rămas în ţară. Arta lui 
n-a fost cu caracter revoluţionar, dar avea o bază solidă în talentul lui 
n scut, care s-a împerechiat cu sîrguinţă şi cu o dibăcie' în tehnica picturi i, 
care oglindeşte spiritul vre ii, starea materială- a claselor exploatatoare.

Barabás Nicolae în vîrstă de 13 a n i . a făcut primul său portret. N-a 
făcut studii' sistematice, a învăţat arta picturii prin metode diferite. In 
str ă ină t a te a- fost timp foarte scurt, nici arta lui rtu e influenţată d e pic
tura străină La vîrsta de 21 ani arta ]ui era formată, avînd la bază talen
tul său ca un izvor n e sec at de i n sp i r aţi e . A pictat portretul nu numai mag
naţilor şi al' oamenilor de frunte din Ungaria, Transilvania şi Bucureşti, 
dar aproape a tuturor reprezentanţilor de seamă ai societăţii din vremea 
lui. Tehnica si felul de realizare a subiectelor luate de Barabás, e foarte 
bogat şi variat. ,

Barabás Nicolae era un mare portretist. Intenţionat idealizează şi se 
făleşte, că "întinereşte cu 20 de ani ş i . portretul totuşi rămîne asemănător“ .

Portretele ]ui de femei. au o fineţe şi gingăşie excepţională ceea ce 
lipsesc la portretele lui bărbăteşti. Dintre portretele lui de femei e de rele
vat portretul soţiei lui Ştefan Bittó (Budapesta, Pinacoteca Municipiului). 
In acest- tablou din fond închis se ridică frumusetea feţei si a 'îmbrăcămin
tei redate cu o lumină redusă. Figura trupului a re o ţinută fină şi dă im
presia unei prezenţe personale. Frumuseţea acestui tablou stă mai ales în 
redarea perfectă a unui simţ de seninătate şi a- liniştei depline realizate 
cu o tehnică perfectă.
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Barabás în arta sa picturală !1 u ajunge niciodată pînă l.a cunoaşterea 
deplină a corpul ui . Compoziţiile s a l e de astfel de natură, într-un
număr foarte redus, mărturisesc a cea stă lip să ..

Marele merit al lui Barabás stă nu num a i. .. în acel f a pt, că a făcut o 
galerie de portrete a 1 eprezentanţilor societăţii în timpul său, dar cu - 
treerînd Unga r i a şi Roniînia, în aut obiogr a fi a lui a p ăstrat ' pen t ru poste
ritate foarte multe'  date importante referitoare asupra vieţii societăţii şi 
asupra obiceiurilor naţionale din aceste ţări. E .foarte interesantă parte ;:1

Fig. 1. — Barabás. N. Portret miniatur. — M ini a tür i Bildnis. (Aquarell) 
von Barabás Nicolae. Muzeul Regional SL Gheorghe

aceea a autobiografiei lui, în care vorbeşte despre Romînia  ̂ (1830-1833). 
Acest pasagiu a fost publicat în anul 1930 şi de Academia Romînă. In 
autobiografia lui e un epi z o d ■ i nteresa n t pov es t i r ea întîlnirii lui cu gene-- 
ralul rus Kiseleff, om foarte cult şi mare protector al artei. Generalul 
Kiseleff 1-a condus pe Bara bás în s ociet a te a înaltă şi prin s pri j i n u l lui a 
d even it un pictor cunoscut, ca re a şi cîşt i ga t o b ogăţie oarecare încît la 
întoarcerea sa în Ungaria în buz u n a r a avut 700 de auri.

Arta p i cto r a lă a lui Barabás Nicolae în istoria picturii maghiare este 
un punct c ulm i nant. B a ra b ás este pri mul pictor maghiar care şi-a dezvol
tat  în ţară talentul său şi reprezintă o artă serioasă. Se poate constata, că 
numele l u i Bara b ás p recum şl vi a ţa lui e legată de dezvoltarea p i ct urii • 
m agb ia re din secolul XIX.

79



După baraoas i\Jicoiae dintre mulţi reprezentanţi ai picturii maghiare 
cel mai de seamă e figura lui Gyárfás Eugen, care s-a născut la Sf. Gheor- 
ghe ( 1857-1925). Viaţa lui întreagă ca a tuturor geniilor poartă pe. sine 
pecetea unei sorţi tragice. După pregătiri serioase cariera lui se ridică, 
iar în mod neaşteptat, cu totul decade.

Prima dată la Budapesta era elevul lui Székely Bertalan, a cărui 
personalitate puternică a avut o mare influenţă asupra dezvoltări lu i artis-

Fig. 2. — Nagy I. : Desfacerea porumbului. — Maisrebbdn. Muzeul Reg. Sf. Gheorghe,

tice. Mai tîrziu a continuat studiile sale la München, unde a fost influen
ţat de Wagner Alexandru şi de Dietz. La München a făcut prima sa com
poziţie (Primul dinte) cu care a fost şi premiat. Prima sa operă , . care 
arată pe Gyárfás ca un pictor în dezvoltare.plină, e portretul lui Karlovsky 
Bertalan. Acest portret e fără pereche în pictura maghiară. In acest tablou 
figura tînărului pictor Karlovsky se reazimă uşor alături cu o siguranţă 
deplină. Această compoziţiune dă impresie de o armonie şi o unitate per
fectă. Din fondul plastic se ridică faţa şi mîinile albe ale pictorului Kar
lovsky şi arată o tehnică perfectă ceea ce se observă mai mult şi prin' 
mişcarea gracilă a mîinilor. Acest tablou este o adevărată operă de artă.. 
Intre 1877— 1880 a fost iarăşi la München şi întorcîndu-se la Sf. Gheorghe, 
a început să picteze compoziţia sa cea mare, a cărei subiect e luat dintr-o 
baladă a lui Arany J  ânos. Această compoziţie (Tetemrehivás) a făcut 
cunoscut numele lui Gyárfás în ţara întreagă. Această compoziţie a fost 
precedată de o mulţime de schiţe. Dintre acestea cea mai caractei istică e 
aceea, care se găseşte la Budapesta în colecţia lui _Wolfner. In această
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schiţă se observă, că concepţia artistică a pictorului se apropie de expre
sionism. Aranjarea compoziţiei e totul altfel ca la tabloul definitiv. Kund 
Abigél, personagiul principal stă în faţa catafalcului şi pe faţa ei se expri
mă simţul durerii transformîndu-se în nebunie. Această compoziţie' prin 
tehnica şi coloratura ei atinge marginea pitorescului. Are un efec - impo
zant. Tabloul cel mare are o aranjare mai echil’brată şi produce un efect 
mai adînc. in acest tablou personagiul principal împreună. cu celelalte 
persoane sînt mai caracteristice şi redate cu mai multă dibăcie. Acest 
tablou a fost decorat cu medalia de aur la expoziţia din Budapesta, dar 
critica severă făcută de Keleti Gusztáv, a lovit în plin sufletul lui Gyárfás, 
care avea o fire sensibilă. Se retrage la Sf. Gheorghe şi de acum înainte 
pictează numai portrete. A făcut cîteva încercări de compoziţie, dar  nici 
una nu i-a reuşit în acea măsură, ca compoziţia „Tetemrehivás“. •

Tot din pămîntul secuiesc ia naştere şi arta lui Nagy Emeric, care 
cu temperamentul său robust, e cel mai caracteristic reprezentant al se
cuimii. Et se prezintă cu o artă nouă .îmbinînd arta trecutului cu ■ contem
plaţia picturii■ moderne. Pictura lui prezintă aspectul vieţii reale, creind 
tipul ţăranului secui, aŞezîndu-1 în mediul de peisaj în care trăieşte. '

MATTIS IOAN

AUSZUG.

Durch das Zusammenleben mehrerer N ationen in Siebenbürgen, entwickelte sich 
eine eigenartige Kun t sowohl Malerei als auch Bildhaurei. Noch im- XVIII. Jahrhundert 
wird die Kunst Siebenbürgens durch die Ausland bekannt gegeben. Die sich entfaltende 
Kunst Siebenbürgens ist rauh, wortkarg und. düster. In Siebenbürgen entwickelt sich der 
erste daheim lebende Maler, Barabás Miklós. Die Kunst von Barabás ist ganz eigen
artig, ohne jeden längerhaltenden Einflus . Vorallem war Barabás Porträtmaler, dies 
beweisen. seine sowohl ungarischen als auch rumänischen dem historischen u. kulturellen 
Leben entnommenen Persönlichkeiten, die er mit Vorliebe malte. Seine Frauenibildnisse 
sind durch seinen Liebreiz gekenntzeichnet, dies fehlt bei den Männerbildnissen. Ein 
besonderss Kapitel spieit in seinen Aufzeichnungen die in Bukarest verbrachten d!rei 
Jahre. Die Kunst Barabáschs ist wegzeigend in der ungarischen Malkunstgeschichte. 
Nach Barabás. folgt in der Siebenbürger Malkunst der in Sf. Gheorghe geborene Sekler 
Gyárfás Jenő. Gyárfás war Schüler von Székely Bertalan in Budapest, später Wagner u. 
Dietz Schiler in München. Seine schön aufsteigende Künstlerlaufbahn wurde plötzlich 
unterbrochen, Gyárfás zieht sich in seine Heimatsstadt zurück, wo Gyárfás. vorallem 
Porträts malt. Die meisten Gemälde zeugen von einer auserordentlich grossen drama
tischen Kraft. Die Bildnisse beweisen sein grossartiges, Technischeskönnen Sein Haupt
werk "Tetemrehivás” vollendete er im Jahre 1881, ein) ähnlich grosses. Werk wurde von 
Gyárfás nicht mehr geschaffen.

Die Kunst vom Sekler N agy Imre wurzelt ganz und gar ■ ini Seklerboden. Er 
verlasst die alten Auffassungen u. bildet den Sekler Landschaft u. Menschentypus in 
semen stark poshmpressionistischen Bildern.

BIBLIOGRAFIE:
Éber László : Művészeti lexikon.
Genthon István: Az új magyar festőművészet története 1800-tól napjainkig. 
Márkosfalvi Barabás Miklós.: Önéletrajza.
Szabad Művészet. Anul II. Nr. 2. 1948.
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Diószeghy Ladislau
1872-1942

S-a născut în anul 1872 la Sf. Gheorghe, părinţii sai au fost munci
tor i. Tatăl său, Diószeghy Carol, a fost căldărar, numele mamei era : 
Heinze Luiza. S tudi i l e a în cep u t la şcoala c i vil ă din Sf. Gheo r ghe în anui 
1883 ' 84. In anul 1888/89, a terminat cele 6 clase ş c o 1 a re. Era foarte s i l i - 
tor, bun recitator, gimnastic şi talentul său în desemn a atras asupra lui 
atenţia profesorilor lui. După ce a terminat 6 clase, cu bursa oraşului Sf. 
Gheorghe a fost trimis la München, la Academia de Arte Frumoase, unde 
a fost elevul p i c t o 1 ului Herterich Ludovic şi mai tîrziu al lui Bocklin A r
nold. După ce a terminat studiile la München, a venit la Budapesta şi a 
făcut expoziţia la „Salonul Naţional“ şi cu un tablou (Li vada cu flori) a 
fost premiat A făcut portrete şi compoziţiuni şi frescuri, printre altele el 
a făcut frescurile budoarului actriţei Blaha Luiza. Talentul său se aratd 
mai mult în acvarelă. In anul 1904 s-a căsătorit şi acest fapt a avut o 
i n f luenţă decisivă asupra vi eţ i i lui. Pentru viz i tarea rudelor pleacă la 
S î nt a na şi la Ineu. Frumuseţile regiunii şi p ortului ţărănesc a făcut, ca 
să se stabil e asc ă definitiv la Ineu. Tablourile s al e în mare p a rt e au s u 
biecte luate d:n parţile pitoreşti ale Aradului şi din viaţa nioţilor, care au 
un port pitoresc. La Arad prima sa expoziţie o f a c e în anul 1907. C o l ecţia 
Palatului Cultural din Arad păstrează multe din tablourile lui Diószeghy 
(de ex. P o art a I a d ului, Moţ i cu ciu b ări, etc.). A far ă de peisaje, a f ă c ut şi 
icoane şi frescuri pen tru biserici (p en t ru biserica Sfîntul Rókus din Seg he- 
din, pentru biserica satului Sîntana, etc.). •

Talentul lui s-a format sub i n f l uen ţ a celor doi m eş ter i, a lui-Böckiin şi 
H e rteri ch. I nflu en ţa 1 u i Herterich se simt e mai a 1 es în bogăţia şi vioiciu
nea culorilor şi în concepţia romantică şi totuşi modernă a mot i vel or pic
ta te în peisaj ele lui. Influenţa 1 ui Böcklin se simte niai mult la tablourile 
lui cu subiect bisericesc.

M u 1 te t bb 1 our i a 1 e 1 u i D i ós z eg-hy au aj uns şi în străină t ate, în Cairo, 
Alexandria, Londra, Constantinopol, New-York, Winnipeg- şi Buenos Arnes. 
Cele m ai multe sînt la Arad, Ineu şi în satele vecine. In co lecţia Muzeului 
din Sf. Gheorghe se află un portret al lu i Horváth Alexe şi 3 peisaje, 
pictate în acvarelă din regiunea satului Ineu.

Diószeghy era nu n um ai un pictor cu n um e, dar era vestit şi ca l e pi - 
dopterist, era unul dintre cei mai buni specialişti din ţara noastră. Ca
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;:elev 2 avut un interes deosebit pentru botanică, cînd era în clasa III-a în 
anul 1885 86, a fost premiat cu bani pentru activitatea sa. După ce s-a 
-stabilit la Ineu, bogăţia faunei din munţii Retezatului 1-a îndemnat să se 
■ocupe cu această ramură a ştiinţei naturale. A avut relaţii ştiinţifice cu 
rsa van ţi din ţară şi din străinătate (Prof. Ostrogovits, Szádeczki-Kardoss 
Iuliu, Max Bartel din Nürnberg).

In perioada ultimă a vieţii lui a lucrat pentru Muzeul British din 
"Londra. In anul 1931. a luat parte la cercetarea; ştiinţifică executată sub 
-conducerea Muzeului Naţional Secuiesc. Rezultatul cercetării sale şti inţi* 
fice 1-a şi publicat în diferite reviste. Titlurile lucrărilor sale s în t : Die Lepi- 
dopterenfauna des Retyezát-Gebirges (Verhandlungen und Mitteilungen
(fes Siebenbürgishen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt

Fig. 1. — Di6szeghy L. : Peisaj de iarnă. — Winterlandschaft. 
Muzeul Regional Sf. Gheorghe.

LXXIX—LXXX. Band. Jahrgang 1929/30 ; Beitrage zur Lepidopterenfauna 
des Retyezát-Gebirges. Publicaţiile Muzeului Jud. Hunedoara. Torn. V. 
(XXVII). Mem. 2. Deva, 1930). ’

Materiajul1 colecţiilor din Muzeul din Sf. Gheorghe provine din dona- 
ţiuni. Printre donaţiuni e de o mare importanţă colecţia de fluturi a lui 
Dioszeghy, care are cca 25.000 de bucăţi şi e prelucrată ştiinţific. Mate
rialul acestei colecţii a fost adunat la Retezat şi la Ineu. Dioszeghy a 
donat-o muzeului chiar în viaţa lui. Această colecţie a rămas la Ineu, şi 
după moartea lui Dioszeghy, a fost aşezată sub podul castelului baronului 
Soîyrnossy sub îngrijirea lui Lonhardt Nicolae, care era bun prieten al 
lui Dioszeghy. Din cauza lipsei de fond numai în anul 1948 s-a putut 
transporta această colecţie la Sf. Gheorghe, cînd Kisgyörgy Toma, preşe
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Fig. 2. — Máttis 1. : Fabrică în construcţie. — Fabrik im Bau.
Muzeul Regional Sf. Gheorghe.

dintele muzeului şi cel care semnează aceste rînduri, personal. au călăto
rit la Ineu şi au salvat de distrugere *c.eastă colecţie importantă.

SZÉKELY ZOLTÁN

AUSZUG.
Der Kunstmaler Diószeghy László wurde in Sf. Gheorghe — Sepsiszentgyörgy 

geboren. Nach Beendigung der Mittelschulen wurde er .mit dem Stipendium der Stadt 
Sf. Gheorghe an die Münchner Kunstakademie geschikt, wo er der Schüler Bocklins, u_ 
Werterichs war. Nach seiner Rückkehr siedelt er in Ineu (Rai. Arad) an. Hier malt er 
Porträt und Landschaften. sowie die Trachten der Bewohner dieser malerischen Gegend... 
Seine Kunst wurde sowohl durch Bocklin als auch durch Werterich beeinflusst, dieses. 
zeigt sich besonders an seinen Ölgemälden. Im Muzeum zu Sf. Gheorghe werden einige 
Ölgemälde und Aquarellbilder aufbewahrt. Diószeghy László ist auch als. ein hervor
ragender Schmetterlingsammler und Fachmann bekamt. Seine Schmetterlingsammlung aus. 
der Gegend des Retyezát umfasst 25.000 Exemplare die zum Teil wissenschaftlich bear
beitet wurden, diese Schmetterlingsammlung wurde vom Sammler persönlich dem Mu
zeum zu Sf. Gheorghe hinterlassen, die Sammlung wird im. Muzeum bewahrt.
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D ió s z e g h y  L a d is la u  p i c to r  şi c e r c e t ă t o r  al naturi i

In anul 191O am ajuns director la spitalul din Ineu, o regiune necu- 
uoscută de mine pînă atunci. Nu peste mult după sosirea mea am făcut 
cunoştinţă cu Diószeghy Ladislau, pictor vestic. dej a în acele vremuri, şi 
.acele cîteva întîlniri — trebuie cu regret să constat acum d up ă m o a rtea 
lui — au închega t între noi o p r ie ten i e de 32 ani, pînă la moarte. A fost 
■un bărbat robust, frumos, plin de viaţă, de bucurie şi de sîrguinţă fermă 
î n  hotărîrile luate. ■ Nu a cunoscut oboseala, lucra încontinuu, cîte odată 
■fără să doarmă, avea. un instinct ce-l ţinea permanent în activitate. A f o st 
un prieten excelent şi permanent altruist. Dacă însă cineva nu s-a purtat 
.cu el prieteneşte, a dispărut, parcă nici nu s-ar fi cunoscut. A fost mîndru 
-de viţa secuiască, din care se t r a ge, chiar d a că nu-i convenea cuiva această 
laudă. A fost un artist integru, . un îndrăgostit cercetător al naturii. 
.Acestea erau caracteristicile lui personale.

In timpul celor 32 ani de prietenie, abia: s-a a m i n t i t d esp r e o r aşu l său 
natal,  şi nici de cop i l ă r i e, iar de tinereţea sa mai rar. A f o st o personali
tate, pentru care acestea nu aveau mare importanţă. A stat în faţa mea 
bărbatul şi artistul pe deplin dezvoltat. A vorbit n u m ai .de Şcoala de Arte 
din Budapesta, despre anii petrecuţi la München, despre viaţa, ce atît 
de natui al a descris-o Murger în „Viaţă de bohemi“ . La Budapesta a de
ve nit maestru al picturii şi a î nceput să organizeze ex p oziţii d e p i cturi. 
Nu s-a oprit însă în dezvoltare, ci s-a extins permanent în domeniul artei 
pînă la moarte. Şcoala de la München l-a înaugurat artist şi meşter. A 
fost in are în picturi de genre şi de peisaj, a 1 ucrat ex ce 1 en t cu picturi în 
ulei şi a qua rele şi — ce este baza artei de înf ăţ i ş a re — s-a distins în 
'desene în creion ş i în cărbune. A avut o memor i e extraordinară de obiecte 
'Şi de c u l o r i, aşa încît dacă ceva a reţinu t în memoria s a a rt i s tă , p a rcă 
s-a fixat în c re er u l său, şi. îşi aducea a m i nt e cu o v i z i u ne proaspătă. 
De aceea nici. nu avea nevoie să pregătească schiţe, deşi chiar şi s c h i ţ e l e 
■sale era u de o valoare artistică. In alegerea obiectivelor. a r t ist i ce nu n u m ai 
că s-a manifestat s i m ţ u l său de artist p e r f e c ţ i o n at, d a r ' şi chipul unui 
bărbat echilibrat sufleteşte.

Acela care a văzut desenele lui in creion şi în cărbune, ' a simţit 
■că are de a f a c e cu un om care e s t ă pîn a t î t ' pe obiecte cît şi pe unelte.
. Am în posesia mea un desen splendid în creion despre Retezat, despre 
idealul său — coconarul — c a re stă s f îş i at pe vîrful muntelui : este plin 
de viaţă, impresionant, o înălţime t ipică de Retezat, într-un simplu desen 
in creion. Au făcut multă vîlvă t a b l o u r ile de g nre, „Ţiganul cimpoiaş“ în
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hainele lui zdrenţoase, „Moţii cu ciubăre“, cum aceştia merg îna in tea cai-- 
lor prinşi la căruţele pline de ciubăre, „Bătrînul cu lulea“ cu o mie de.,. 
zbîrcituri pe obraz. Toate aceste obiecte de valoare artistică, productii su
perioare, păcat însă, că sînt în parte în posesie particulară, iar parte. s-au. 
nimicit împreună cu casa fiicei sale. Probabil că un exemplar este în. 
posesia Muzeului din Arad.

Era mare şi în picturi de portrete. Picturile în ulei făcute despre tatăL 
său, autoportretul, precum şi desemnul în cărbune despre mama s a , sínt. 
dintre cele mai bine reuşite, şi l-au caracterizat pe deplin, arătînd diferi
tele domenii în care el a lucrat. A abandonat Însă picturile de portrete, 
căci vanitatea celor pictaţi i-a cauzat multe secături, 1 fiindcă nu s-a lăsat 
influenţat în munca sa de artist. A păţit şi el'ca şi Rembrandt cu pictura: 
lui vestită „Pa+rula de noapte“. Consilierii burdufoşi 'şi burtă-verzi orăşe
neşti pictaţi în niod natural, nu au crezut, că arată aşa )cum sînt pictaţi,. 
au criticat opera, au refuzat preluarea ei, iar acest fapt 1-a amărît pe artis
tul vestit pentru toată viaţa.

A fost un maestru al peisajului. Aci s-a dovedit marea lui putere de
a alege obiectivele, simţul său estetic şi de compoziţie. A fost adevărat 
maestru al pleinairului şi al culorilor atît în ulei cît şi în aquarele. Nu a 
folosit culori anexe^ culorile sale direct alese şi amestecate se străluceau^ 
ardeau, iar ceaţa pictată a vrăjit într-o frumuseţe de admirat luncile Mu
reşului şi ale Oltului, iar de la peisajul „Retezatul cu lună“ nu puteai să 
te desparţi. Pe celelalte tablouri în mod admirativ predomină aerul, cerul 
şi a pele. Cînd îl întrebam cum poate reda atît de natural culoarea apeR 
că simţi o durere fizică cînd te desparţi de tablou, a răspuns, că înfăţişa
rea naturală a apei este în funcţie de dependenţă de cerul şi de jocul vîn- 
turilor. Dacă pictezi cerul pe pămînt ai gata apa pictată. Nici nu s-a uscat 
bine aquareiele deja aveau mecenaţi.

A fost un admirabil poet al primăverii şi al toamnei. In aerul curat 
şi răcoros al primăverii s-au sclipit florile sale strălucitoare şi iarba proas
pătă catifelată se mlădia graţios. Toamna aveau culori orbitoare frunzele
— roşii ca sîngele — ale răuruşcăi, fagului şi scoruşei, în timpul tomnati ■ 
neguros şi cenuşiu. Frunzele vioaie galbene de teiu, frunzişul bronzat al 
stejarului au făcut un efect impresionant în inimi. Peisajele de iarnă sînt. 
parcă cele mai admirabile. Zăpada trece în revistă în sute şi sute ames
tecuri de culori. A eternizat diferitele impresii ale zăpezii de iarnă şi a 
celei de primăvară în topire. Contrastele nuanţelor de zăpadă, frum° suI 
desen al copacilor desfrunzite au produs un sentiment fermecător la pR- 
turi le tinuturilor muntoase. Tablourile despre Retezat cuprind f a r é i u l ,  
aerul şi puterea dramatică a munţilor. Colibele acoperite cu paie sau cu 
şindrile uzate, bordeele ţigăneşti, parcă trăiau în tablourile lut  şi nalbele 
tărăneşti, muşcatele din fereşti te a demeneau să intri în casă.

Dacă criticăm operile lui Diószeghy din punct de vedere al istoriei 
artelor, putem afirma că el nu a aparţinut nici unei şcoli. Arta lui de bază. 
a pornit de la şcoala Barbizoană. Această şcoală de pictoi i avea ca punct 
de plecare observarea minuţioasă şi gingaşă a naturii, exacta înfăţişare- 
şi reflectarea originală a culorilor.
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Din această şco al ă au ieşit o a m eni de celebritate mondială ca .Nl i lle t, 
Corot şi înainte de toate secuiul Páll Ladislau de renume universal care 
a obţin ut mai multe medalii de aur p ri n tre cari şi grand-prixul. Insă Dió- 
szeghy nu poate fi i n ş irat numai între succesorii acestei , şco li, căci tablom 
rile lui conţi şi cea substanţă a impresionismului care nu pierde din vede
re r ep re z e nt a rea exactă a culorilor, a aerului şi a cerului, subordonînd 
acestora ma teri a şi forma, este pun c tul de plec a r e al a d evă ratului pleinair 
a i cărui artişti exp re s i vi au fost inet, Renoir, Pissaro şi inţ i a tor u l nostru 
Szinnyei Merse Pavel. Arta lui Dió s z e gh y o cupă loc între cele două şcoli 
din punct de vedere al formei, d esenul u i, coni p oz i ţie i, culoarei, aerului, 
cerului şi mai cu seamă din punct de vedere al perspectivei de culori. La 
Diószeghy forma şi compoziţia arată de fapt forma de baroc. A fost 
departe d e neoimpresionism chiar din cauza f o l osirii s p ec i ale a culorilor. 
Aceasta parcă vede şi face p ercepti b ile culorile p r i ntr-o prizmă. Culori le 
de scompu s e se transformă în ochi ş i suflet în culori dorite. O sp e c i a l i t a te 
a acestuia e ste p o Í n t i l i zmul care d i n diferite puncte colorate compune culo
rile şi obiectele. Diószeghy a folosit totdeauna culori vii şi chiar la t r a n 
ziţii pro nunţate a a p l i cat culori inte r m e d i a r e, ce es t e o c a r acte r i s t i că a im
p res i o n i s m u lui. Astfel, de la vechea ş co ală Muenchenistă înaintează între 
şcolile Barbizoane şi impresioniste. Aşa a putut să rămînă independent. 
Dacă s-a întîlnit cu pr i etenii să i p i ctor i sau cu p i c t ori de la Baia Mare 
s-a iscat mire ei o discuţie a p ri g ă a s up r a ten d inţel o r picturii. In tot c a z ul 
era o mar e p erso n alitate art i s tică cu d ep l ine s i mţu r i pentru artă, cu simţ 
estetic şi i n s p i raţ i e artistică străbună. Pe lîn gă muza artei a ocupat loc 
în viaţa lui şi o altă muză-demon. Avea o a t ra g-ere de nedescris p e ntr u 
natură şi pentru s prin teni şi minunaţi fluturi. Şezînd toată z i u a în a i ntea 
şevaletulu i doreşte a er l i b er, imp r e si i noi şi să alerge după fluturi. Deja 
la Bud a p es ta strîn gea f l utur i l a lumina l ămp i i.

Incet, încet face cunoştinţă cu viaţa fluturilor şi ise interesează de 
biologia şi viaţa lor internă şi exxernă . Insă fauna de fluturi a capitalei 
este pe deplin descoperită, nu prezintă nici o curiozitate fiindcă sînt flori 
de g r ă d i n ă, puţ i ne p ă d u ri în împrejurimi, nu sînt luminişuri, cîmpuri cu 
flori sălbatice. Aşa face cîte o ex cu rs i e şi în î mprejuri m i. Ac es t t i m p însă 
a fost necesar să facă cunoştinţă cu natura, să aibă contact c.u' oameni de 
specia li tate, cu savanţi. Tot mai mult se ocupă cu fluturi, începe să se 
specializeze. Nu se poate despărţi însă definitiv nici de pictură, cînd afară 
de vo i n ţ a lui s e ' afundă în viaţa bo h emă a p i c tor i lor, se r e f u g' i ază la 
culegerea fluturilor, care încet îl captivează şi tot mai mult timp petrece 
în aer liber. Un e v enim ent excepţ ional însă a adus o î n t o rsă t ură în 
viat a lui.

Fratele 1 u i cel mai mare a ajuns şef de gară în judeţul A r a d, unde 
i-a făcut o vizită într-o vară, v i zit î n d f rum o asel e r e g i u n i sălbatice şi' pito
reşti din împrej uri m i, linia ferată fiind co n strui t ă de curînd în acea regiu
ne. Multe picturi frumoase îşi mulţum e sc ex i s t enţa acestei vizite. Nu se 
p oa te însă îndestula cu marea var i et a te de fluturi cari sînt în a bu n d e n ţ ă 
în acea regiune şi unde vînători de f lutu r i încă nu s-au perindat. Ineul şi 
regiunea lui au fost foarte interesante din acest punct de vedere. Aici 
se r i d i c ă din şes un vulcan singuratec cu craterele lui stinse şi cu minereu-
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rile de t rah i t şi r espective de andezit. înaintea lui D i o s zeghy aceas t ă r e 
giune a mai fost cercetată de Simonkai din punct de vedere botaniC găsind 
pe vîrful dealurilor plante de stepă.

Mai tîrziu un zoolog a descoperit u . liliac rar de soi mic şi un şoa
rece mititel tot la fel de rar. Plante extraordinare, iar afară de aceste ani
male rare vegetează şi o mai 1 ară faună de fluturi aici. De dragul lor a 
hotărît ca împreună cu familia să părăsească capitala, se mută la Ineu 
ca pictor şi ca îndrăgostit al fluturilor. '

Pictează în continuu pe lîngă portrete şi picturi de genere, peisaje 
atît în ulei cît şi în a q u a rele care sînt vîndute în expoziţi ile orgnizate in 
oraşele A rad si O r a dea. Nu se lasă însă. nici d e fluturi. Materialul adunat 
est e studiat, p reparat ş i . clasificat n o a p t e a . Articolele lui comunicate în 
reviste de specialitate a trag atenţia s trăinătăţ ii, începe să corespondeze, 
trimite exemplare rare' de fluturi la Budapesta, Viena şi' în Germania pen
tru s t udier e . Această- muncă î n corda t ă începe să pună pictura pe p l a nul al 
doilea' şi se dezvoltă capacitatea lui pe linia ştiinţei naturii. Se apucă de 
culesul fluturilor mici de noapte — micro-fluturi — care îi dă mult de 
lucru şi îi răpesc cîteodată nopţi î n t r e gi. Am fos t şi eu cu d î nsu l p e - Rete
zat pentru a prinde fluturi la muntele Mocra şi fa Hacul Rovina. Avea o 
metod ă speci ală la prinderea acestor mici fluturi. Sau îi prindea n o a p te a în 
zbor, sau cînd se făcea ziuă cu ajutorul unui prieten care bătea tufele, iar 
fluturii obosiţi cădeau uşor în plasă.

Intre timp din cauza stilului său clasic a fost chemat .în Ardeal pen
tru executarea frescurilor bisericeşti. Muzeul Naţional Secuiesc ar trebui 
să cerceteze prin parochii aceste frescuri şi să le eternizeze cel puţin în 
fotografii. '

A fost de mare importanţă recunoaşterea plantelor de nutriment ale 
f 1 uturilor ce i-a ajutat foarte mult la găsirea diferitelor specii. Studiile lui 
au apărut şi în tipar, iar s pecia 1 i ştii ar putea compune rezultatul munci j ' 
sale cu atît mai mult cu cît colecţia de fluturi se află în posesia muzeului 
din oraşul sau natal. ■

Circa peste patru decenii a depus 
organizare, iar pe lîngă aceştia s-au 
a rtist. A s cris o oper ă „Fauna de f l u t u r i 
între a ga lui activitate din acest domeniu 
, , Naturwissen s chaftliche Verein“.

o muncă uriaşă de cercetări şi de 
dezvoltat şi caracteristicile lui de 

a Retezatului“ în care cuprinde 
şi care lucrare a apă rut în ediţia

L-am ajutat şi eu în mai multe rînduri fiindcă m-a interesat foarte 
mult biologia, genetica şi evoluţi a f luturilor, . ocupî n du-m ă în s p e c i a l cu 
lucrările de microscopie. Interesant este cum se putea urmări degenerarea 
aripilor care fapt era în strînsă legătură cu condiţiunile de viaţă ■' ale flu
turilor. Cel mai indicat la o recenzie a colecţiei sale de fl utu r i ar fi Dr. 
Könczei Grigore, medic de plasă pensionar de, la Cetatea de Baltă, chiar 
şi dînsul se ocupă de cca. 40—5O ani cu fluturi, lucrînd foarte mult timp 
împreună cu Dioszeghy pe Retezat.

Cîn el era pe patu1 de moarte încă tot 1 ucra, deşi de abia îşi pute a 
ridica mî i n i le. „Trebuie să termi n aceste două tab louri “ spunea el „căci 
din preţul lor am să plătesc datoriile acumulatei în t impul boalei şi să am 
asigurate cheltuielile de înmormîntare“ . Unul din tablouri reprezenta
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t oamna", un lac în c.are un fag cu frunze roşiatice priveşte ca un om bătrîfl 
în apa limpede a vieţii. Celălalt reprezintă un peisaj cu aspect neguros ce 
se a şea z ă asupra plopilor de lîngă pîrîu. O vi z iune ultimă a unui artist' 
ca re este pe ducă. Peste d ouă zile a ajuns pe malul celălalt neguros unde 
nu mai sînt vi suri frumoase de artist, dureri şi muncă, unde domneşte o 
veşnică linisle. ■

1 Citit de Szekely Zoltán, la 29 ianuarie 1949 cu ocazia serbării come
morative ţinută în amintirea lui Diószeghy la Muzeul Naţional Secuiesc.

BALOGH ERNEST

A U S Z U G. ■ •

Der Sefarzi des Ineuer Spitale Dr. Balogh Ernő war ein intiemer Freund DiO 
szeghys auf Grund Aufzeichungen hielt der Direktor d'es Muzeums Székely Zoltán ira 
J ah re 1949 einen Gedenksvortrag in dem Diószeghy Lăszl6 sowohl als Maler u. Sammler 
gefeiert wurde.



A p e l e  m in e r a l e  din fo s tu l  j u d e ţ  T r e i s c a u n e

Scopul meu este ca printr-o comparaţie în formă de critică să clarific 
situaţia izvoarelor de borviz pe baza datelor care stau la dispoziţia mea.

Marele public cunoaşte numai acele izvoare, a căror apă se transportă 
pentru consumaţie. In literatură, afară de izvoare de mult cunoscute, 
găsim foarte rar menţiuni de izvoare, care în zilele noastre sînt necunos
cute. Cîte odată nici sătenii nu cunosc izvoarele care se găsesc în satul 
lor, fiindcă proprietarii în grădina sau în ogorul .că rora  izbucnesc aceste 
izvoare, le-au astupat ca să fie feriţi de necazurile transportării apei de 
către săteni. ’

Izvoarele se nasc şi dispar din diferite motive. Din cauză că locurile 
unde se găsesc aceste izvoare au o importanţă deosebită mai întîi trebuie 
să întocmim o hartă cu locurile acestor izvoare. Acest raport e numai o 
încercare pentru o lucrare monografică.

Acum 200 de ani împărăteasa Maria Terezia a ordonat ca să fie
întocmită o listă despre toate izvoarele cu apă minerală, care se găsesc
în teritoriul Monarhiei Austro-Ungare. Această listă a fost întocmită pe
baza datelor furnizate de sate, de Ioan Crantz. Această conscriere s-a făcut
cu atît de mare exactitate, că în această listă figurează numele multor
localităţi, care mai tîrziu nu sînt amintite de loc. Verificînd aceste date,.
totdeauna aceste izvoare au şi fost regăsite şi s-au putut fi puse din nou
în functiune. înainte de război am încercat întocmirea unei astfel de con-
scrieri a izvoarelor, dar rezultatul era foarte slab, fiindcă multe izvoare, 
care existau în timpul împărătesei, lipseau din listele care le-am primit.

Pentru cercetarea acestor izvoare trebuie mult timp şi răbdare. Rezul
tatul acestor cercetări a servit ca bază în anul 1941 pentru înfiinţarea unui 
institut pentru cercetarea borvizelor (numit după numele lui Orbán B.) 
de către Uniunea Băilor din Ardeal. Scopul acestui institut era, ca să fie 
luat în evidenţă fiecare izvor cu borviz. In fostul judeţ Treiscaune, în 
urma aceste1' cercetări am putut ronstata, în izvorul de borviz cu conţinut 
de sare din Covasna si existenta arsenicului, material medicina 1 foarte 
important. Aproape tot materialul adunat de acest institut în timpul răz- 
boului a fos nimicit. S-a pierdut şi harta întocmită despre toate localită
ţile unde se găsesc izvoare de borviz, chiar şi care nu erau prea cunos
cute. (Hătuica, Peteni, Bodoc, Ruseni). Prelucrarea acestora precum şi a 
celora care se găsesc la Covasna-Voineşti, trebuie să fie reluate din nou.



Numele multor izvoare e cunoscut şi din istorie. Izvorul de '-la Po ian , e 
c un o s cu t din timpul războiului rege l u i M a te i C or v i n u l c o ntra Mo l d ove i.

Acest izvor e amintit şi de Ştefan Lakatos, primul monografist al regiu
ni i s ă c u i eş t i din anul 1600. P eşt e r a sulfuroasă de la Turia (Torj a i Büdös
barlang) e a m i n t i t în anul 1500. J. F r i d va l s ky în anul 1767 v o r be ş t e des
pre ătuica şi Poian cu izvoare d e b orv i z, iar Kibédi M á ttyu s Ş t ef a n în 
anul 1766 scrie d e s p r e izvoarele de la Băţanii Mari şi O z u n ca. ai tîrziu 
numele izvoarelor de apă minerală apar şi mai des, iar în sec. XVII-lea 
publicată şi an a l i z a lor.

L Com une care  s ín t  a m in t i t e  de  J. C ra n tz  cu i zv o a re  d e  apă m in e r a lă  :

A raei  (a m i n t i t şi de Mâ ttyus), e nume!e vechi al băii or Vîlcele. Afară 
de izv o a r e, care se găsesc în t er i tor i u l satului sînt multe izvoare s u b m un
tele Görgő.

H ă g h ig .  (Mattvus). I z v o r u l e lîngă pîrîul Nyáras.
P î rîul Lupului.  E numele izvorulu i care se găseşte în hotarul satului 

Belin.
B ă ţa n i i  Mari.  Izvo a re min er a 1 e 1 a N ádasa 1 j a-P i s z tr án go s.
Ozunca.  Afară de aceste mai m u 11 e s e gă s e s c în p îraie le Sug6, I\igyós, 

S6s şi S öté t , In ultimul e a p ă cu gust sulfuric.
Numele ,,T e leg d i  B a ţ z o n (( e amintit separat, a c e a st ă f ace p a rte d up ă 

noua organizaţie a dm i n i st r a tiv ă din comuna B ă ţ a n i i M a r i.
M ereşt i .  S a t u l poate să fie sau d i n raionul Odorhei, sau din Tg. Secu

iesc, d a c ă e d i n ultimul raion, atunci e vo r b a de i z vorul cu conţinut sul f u - 
rîc d e 1 î n g ă p î rî u l veress.

B  e la ni. P op u laţia nu ştie nimic de izvorul a m i n t i t . Probabil e v o rb a de 
apa fîntînei din uliţa spre Kurtapatak, care are un gust slab sulfuric.

Bodoc. I zvo a rel e satului sînt cunoscute şi în t i mp ul nostru, i a r la 
Crantz din cauza p u t e r ii apei figurează cu o î n sem n ă t a te redusă.

//ătuica. Are izvoare cu borviz . In mijlocul satului era şi un bazin cu 
borv i z.

Covasna.  E o s t a t i e climaterică din cauza mul!, imii izvoarelor de borviz;.
Sînzien i .  In p rez e nt nu se cunoaşte nici un izvor, p r o b a b i l e vorba de 

izvorul din Casinul Mic.
M a ln a ş .  Are multe izvoare, în jurul c ă r o r a a luat fiinţă s t a ţi a climate

rică. S n t izvoare cu borviz şi 1 îngă pîrîul Száldobos.
Aita -M are .  In s at nu e cunoscut nici un izvor, p r o b a b i l e vorba de baia 

„Dombos“ în hotarul s a t u 1 u i.
Peteni. Acest sat e plin cu izvoare. S-a gă s i t aici şi un cadavru m u m i - 

f ic a t din c a u z a ox i d u 1 u i de carbon .
Poian.  (Wagner). Satul a r e multe izvoare d e borviz .
Pinoasa. D e s p r e izvorul de borviz nu se ştie nimic.
Sf. Gheorghe.  In v a l e a pîrîului Debren există şi acuma o b a ie cu bor - 

viz şi un izvor. In partea oraşului numita Simerea in intravilanul lui 
Bogâts era o baie de borviz. In drumul ce duce spre Vîlcele e un izvor cu 

apa sulfurică. E amintit un i zvo r şf la pîrîul Nádas.
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Ş u g a ş -B ă i .  E o staţiune climaterică cu multe izvoare de borviz.
Z ă b a la . S î n t izvoare de borviz mai ales în p ămî n t u l şi parcul fostul ui 

proprietar Mikes.
Zălan.  Sînt multe izvoare de borviz, chiar necunoscute în literatură. 
!meni.  Nu se ştie nimic despre izvorul acestui sat.

Fig. 2. — Ape minerale din Vîlcele-Băi Sugaş. — Die Mineralwasserquellen des 
Hei Ibades Vîlcele-Sugaş. ( 1 = strat de tuf calcaros şi de ocru de' fier, 2 = blocuri mari 
de calcar în teritoriul de gresie c a rp a t i că, 3 =  conglomerat din cretacicul inferior,
4 =  g r e s i e şi ardezie, linia ruptă =  axa anticlinară. Punctele negre: izvoare de apă 

minerale. Crucea C02 = locuri de evaporare de C02).



II. Nutne d e  loca l i tă ţ i  cu b o rv i z  în l i te ra tu ra  inai recentă:

P e ş t e r a  sulfurică de  la Turia. Lîngă pinul Sombor era o staţiune cli
materică modestă cu izvoare de borviz. In apropierea ei a luat fiinţă Baia 
Csiszár ( 1896) şi sub cetatea' Bálványos, Băile Transilvania. Nu numai în

Fig. 3. — Izvoare de ape minerale din comuna Zălan. —Mineralwasserquellen des 
Dorfes Zalan. ( 1 = Terasa din nisip de andesit, 2 ™ Teritoriu acoperit cu gresie 
carpatciă, 3 = gresie şi ardezie carpatică din cretacicul inferior. Puncte negre = ape de 

iborviz cu conţinut calcar şi de fier. Triunghiu H2S = izvor cu apă dulce cu H2S).

teritoriu] băi, dar şi in păduri înconjurătoare se găsesc multe
izvoare cu borviz. Această regiune are o literatură bogată.



Izvorul de borviz din P o ia n a  S ă r a tă  şi O i t u z  e cunoscut chiar din 
1 uorarea 1 ui J. Bock, în care vorbeşte despre . petrol ul găsit în această 
regiune.

Micfalău.  Apa izvorului I-Iunnia a fost analizată de Hankó, lîngă Olt 
se găsesc multe izvoare cu apă care conţine fier şi sulf. In pădure  se mai 
găsesc lîngă Kispatak 2 i z v o a re cu apă cu conţinut de fier.

Vîlcele. In anul 1700 încă e necunoscut. Izvoarele care se găsesc în 
comună, sînt c u noscute.

Arcuş. Apa izvorului Gloria a fost analizată tot de Hankó, în aprop ie - 
rea pădur i i e izvorul Benko.

Valea Zălanului .  Izvoarele.. de borviz din sat sînt. amintite si de' Orbân.
Valea Lisnăului.  E am i n t i t de Orbán.

Boroşneul-Mic .  Orbán arninteşte izvorul Biidöskút lîngă pîrîul Bagoly, 
lîngă vîrful de munte numit ,,Macska"‘ e un alt izvor.

Voinesti. Izvoarele satului sînt cunoscute sub numele Covasna.
Ghelinţa.  Date prec is e nu sînt din a ce s t sat. Fichtel face me n ţiu ne des

pre un izvor cu apă bogată
Hieni. B. O r b á n aminteşte un i z v o r de borviz, care se- află la locul numit 

” Szá ldobos“. In a d ev ă r, la pădurea numită ,, Szál d ob os “ :pe malul stîng al 
pîrî ului Felszeg e un i zvo r de b orv i z. Stratul de nis i p, colorat de f ierocru, 
arată că probabil în pleistocen au fost în f unc ţ i e i z vo a re putern ic e . La vest 
la o d i s t anţ ă de cca 150 m a fost g ă s i t un i z v o r de b o r vi z. La m a r gi n e a 
p ă d u r i i, e un izvor numit „Toronyfarki“, c a r e c o n ţ ine mai m u 11 f i e r .

T dgu l-S ecu ie sc .  In valea pîrîului Kairos e un izvor cu apă sărată sul
f u r ic ă, afară de acesta mai sînt încă p a t ru izvoare slabe. Sub vîr f u l unui 
m unte numit „Nagy Sándor“ sînt cîtevq. izvoare cu apă sărată sulfurică. 
Tot l a acest oras a o a rţine baia de la Ruseni cu i-zvo arel e ei de borviz.

Ojdula.  Lîngă drum se găseşte un bun izvor de borviz.
A lu n g e  ni. I n voi. din anul 1912 a revistei „Földtani Közlöny“ P a p j  

C a r ol p u b l ică un articol cu anal i z a , despre i zvoru l „Pokolvölgy“. Şi atunci 
u mai fost găsite si a 1 te izvoare.

Cernatuf d e  jos.  In jurul satului sînt multe izvoare cu borviz (6).
C ern a iu l de Sus.  Despre izvorul de borviz al băii „C sokás “ amintit şi 

de Orb ân 1 îng ă p îr a iei e N a gy şi Tör sînt înc ă i z v o a r e de borviz. ( 6) .
Olteni. Lîngă c a nt o n în 1iva da în valea Oltului şi l î ng ă  ̂ castelul Mikő 

sînt i z v o a r e de borviz.
M iclosoara .  In hotarul s a tul u i, lîngă pîrîul Sârosbiikk e un i z vo r de 

borviz.

III. I z v o a r e  de b o rv iz  p în ă  a cu m  n e c u n o s c u t e :
Beşineu.  Lîngă sat e o baie cu apă de borviz.
M oacşa .  Lîn gă pîrîul Beşineu e un izvor cu borviz.
Dalnic. In pădurile s a tu l u i sînt multe izvo are cu borviz, lîngă pîrî ul 

„Büdöskút“, unde mai este şi o- baie ca şi l î n g ă pîrîul Szászné. Lîn gă pîrîul 
Kenderes este o- baie, care acuma nu e în funcţ iune.

Catalina.  In ş a n ţ u l spre Ruseni e un i z v o r de borviz ş i un alt Izvor în 
a p r opierea haltei. -

Peirice/îi. Lîngă pîrîul satului e un izvor.
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Valea  Seacă.  Lîngă p îrî ul satului s î n t 3 izvo a re şi încă unul lîngă 
Madonka.

E ste ln ic  In harta (25.000) figurează numele B orv i zfej e (Capul borvi- 
zului). Am cerce ta t terenul şi am găsit izvoare cu borviz. Orbán mai amin- 
teşt'i. şi izvorul lui Jesus, lîngă care era şi o capelă.

Mărtineni .  Lîngă pîrîul Kenderes şi lîngă pîrîul Oriásko sînt izvoare 
cu borviz.

Fig. 4. — Hotarul satelor Chepeţ şi Baraolt. — Die Umgebung von Chepeţ-Baraolt. 
( 1 =aluviu,_ 2 = Terasie şi formaţiuni de lignit (pleistocen şi pliocen), 3 = gresie 
carpatică (cretacică). Puncte negre =  izvoare de borviz, cele haşurate s-au
dispărut sau sînt în dispariţie. +  = Loc de evaporare de gaz. de CO2. T = Pămînt

cu alaun).

Ghelinţa.  Preotul rom. cat. mi-a făcut comunicarea despre un izvor 
cu borviz.

P a va .  Pe malul pîrîului „Nagy“ e un izvor slab.
Comandâu. Sînt mai multe izvoare cu apă sulfurică.

Ţufalău-Vârhegiu ,  Urme de izvoare cu borviz.
Leţ.  Lîngă Ugiul Negru e un i z vo r de borviz, care totdeauna e i nundat. 
Valea  Crişului. In valea pîrîului Csinód e un mic bazin.
/ârdş. In h o t ar ul satului, lîngă pîrîurile „Nyáraspatak“ şi „Korlat“ e 

un izvor cu borviz.
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Belin. Izvorul care figurează în lucrarea lui Cirantz sub nume de F a r 
ka spataka (corect, Farkasl a k a) e în hot a ru1 acestui sat, sub Gorgö e 
izvorul "Zugó“.

Aita  M ed ie .  (V. Ai ta Mare).
Chepeţi. La locul numit „Hegyestetö“ şi lîngă pîrîul „Kurta“ e un izvor 

de borviz. Izvorul „Fenyves“ lingă mina de cărbuni, aparţine la Barao!t.
Baraolt .  La locul numit „Szálas erdő“ la fîneaţa tui Takó şi lîngă drum 

sînt cîteva izvoare slabe.
Brateş.  Lîngă gară cînd s-a făcut fîntînă pentru ferestrău a fost găsit 

un bun izvor de borviz. Un alt izvor e lîng.ă drumul spre Surcea.
Ruseni.  In u11imul timp la pămîntul lui Török şi lî-ngă drum spre „For- 

tyogófürdő“ s-au găsit izvoare cu borviz.
Pe baza datelor găsi te în documentele, care sînt în arhiva Muzeul ui 

Regional din Sf. Gheorghe, în următoarele localităţi trebuie să fie căutate 
i zvoa rele de borviz. (Comunicarea r ă p o s a t u l ui Bogáts D ionis ie) . : - A n g h e-  
luş =  Büdöskút, Cernatul  de jos == Sószék, Szejkés kút, B r a te ş  - - Sósföld 
szere, B a ra o l t  = Büdöskűt, B ü d os k ú t r a menő, D o b o l i  de sus  — Sóhelytetö, 
Bu d öskú t , Biidöskúthát, A n in o a sa  =  B ii d ösk út, E re s te g h iu  =  B o r v i z ,  Ghid-  
fa lău  =  Bii d os k ú t, Harali  == Borkút, B o r k1t t labja, H ă g h ig  Büdöskút
oldala, /ca/ă/ău =  B iid ös kú t , Itneni  == Borkíit d om b j a , Ilieni  == Al s ó borviz, 
Borviz,’ Borvizeske, Borviz laposa,  Büdöskút, M e r e n i  =  Borkút, Ciom or-  
ta n  =  Borviz, Borvizkút dombja, P etr icen i  == Sóskút, Sîn z ien i  == Sóskút 
pataka, Borviz p a t a k a , Boroşneul-nzic  =--= Sóhelytetö, C hepe ţ i  =  B orv i z 
oldail, Büdöskút, Sîn t ion lunca  =  S ó s 16, Letnnia  =  Köp ii skú t, Büdöstó,.
M a ln a ş  =  Zugó, M icloşoara  == Borkút, A i ta -M a r e  =  Biidösfa, Sósmezö 
B oroşneu l -M are  =  Szejkes föld, Ojdula  =  Zugató, Borkút, P ă p ă u ţ i  == To- 
p.I:ţa, Reti  =  Büdöskút, Tinoasa  =  Borviz, Valea  Crişu lu i  =  Böfögő, M ă r -  
t ineni  =  Borkút, Sincra i  == ' B ü d os k U t, • Valea S e a c ă  =  Sókert,, S ă s ă u ş i  == 
Szejkes. föld, Cata lina  =  Borkíit, Borviz, Borkút gyep je ,  Z ă b a la  =  Borkút,. 
Z a g o n  =  Biidöskút, Száraz toplica, Toprica.

Sîntem convinşi, că pe b a z a acestei lucrări şi a denumirilor populare 
p u t em îmbogăţi lista izvoarelor de borviz din această regiune.. Din a ce a s t ă 
listă întocmită reiese, că. în aproape toate sat ele ale fostului. judeţ Trei- 
sqaune es t e cîte un i zvor de borviz şi analiza lor dovedeşte că aproape 
t o a te tipurile borvizelor • sint reprezentate. Trebuie întocmită o hartă în 
c a re să figureze toate localiăţile cu b orv f z împreună cu analiza lor. Această 
i ucr a re e numai o recenzie şi trebuie să fie c om p l e t a tă.

IOAN BANYAI
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AUSZUG.

In ge bi ete des „Treiscaune Komitat” be fin d l i chen Mineralwasserquehen ist nur 
ein B rucht e i l bekannt. Die mit Mineralwasser ve rseh enen Orte si nd aus Geologischem 
Standpunkte sehr wichtig. In Maria Terezias Zeit wurde durch J. Krantz mit gros ser 
Genauigkeit die Mineralwasser-fundorte aufgezeichnet. Die Erforschung der Mineral
wasser ist eine mühsame u. vi e 1 Zeit in Anspruch nehmende Arbeit. Den Daten lor
schungen ist es zu verdanken dass im Jahre 1941 durch die Siebenbürger Heilbäder
verwaltung in Odorhei das „Orbán Balázs” Mineralwasser Forschung Institut gegründet 
wurde. Durch d’en Kricg wurde die Aussiattung dieses Institutes, vernichtet. Der Ver- 
f a sser teilt d i e Mineralwasserquehen in folgende drei Gruppen ein: 1. Auf gründe
J. Krantz erschienenen zwei wissenschaftlichen Arbeiten. -2. Späterer Bibliographie.
■3. Bisher unbekannter Quellen. Der Verfasser stellt fest durch- seine unternommenen
.Vorschungen das gewesene "Treiscaune Komita,t” d'as Mineralwasser reichste ge biet
der R.V.R. ist.
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M e ta le  p r e ţ i o a s e  în munţii H a r g h i t e i

Cel mai tînăr şi cel mai frumos şir vulcanic al Eu rop e i, mun ţii Har
ghitei, mult timp era cunoscut ca un munte, care e compus numai din 
andesit. Cu perfecţiunea mineralogiei s-a putut dovedi, că materialul lui 
e compus din mai multe specii de andesit.

Chiar în anul 1878 F. Herbich s i mai tîrzi .1 în anul 1895 N. Palfv au 
putut să facă un bun rezumat despre varietatea compoziţiei minerale a 
munţilor Harghitei. Continuatorul acestor cercetări, I. Szádeczky, în parte 
pe baza cercetărilor sale proprii, în p arte pe baza ma teri a l ului adunat 
de mine a p utut să facă o idee clară despre rna terialul a si m i lat din mun
tele de bază, dînd ?stfel un tip de amestecă tura. Rezultatele acestor cer
cetări n-au fost publicate, însă în manuscris sînt gat a pentru tipar.

Secţiunile geologice executate in ultimii decenii au făcut posibil să 
fie clarificată nu numai compoziţia structurală destul de complicată a 
acestui şir vulcanic, (3, 12, 13, 19, 20, 26) dar şi rolul destul de variat 
al dizolvări i, care a luat fiinţă în urma efectelor ulterioare ale activităţii 
vulcanice ( 5, 8). Mai ales cpi cet a rea izvoarelor de b orvi z . a -dat o c a z i e 
pentru observarea unor fapte, al căror rol a avut o mare însemnătate în 
formarea concepţiei noi.

Pînă în ultimul timp părerea generală era, că din munţii Harghitei 
metalele lipsesc cu totul. E cunoscut că chiar din epoca primitivă fierul 
era scos din munţii I-Iarghitei, însă acest fapt n-a fost luat în considerare, 
fiindcă nu era socotit ca material competent în acest şir vulcanic.

Fierul, găsit sau ca limonit sau ca sferosiderit, totdeauna a fost tratat 
în legătură cu chestia borvize lor. ■

Era cunoscut de un secol că la muntele „Kakuk“ se găsesc plăci de 
hematit, dar nimeni n-a gîndit la acel lucru, că activităţi geochimice, c<;tre 
se fac şi în zilele noastre, cum e activitatea borvizelor şi a geizirilor, ce 
însemnătate au în n a şterea metalelor.

Fapt cunoscut la analiza naşterii staţiunilor de metal, că soluţiunile 
lichide în sta re fier b i n t e care i zbucn esc prin crăpătur i sînt purtăto r i i mine
ralelor care se depun în straturi superioare.

Soluţiil e fierbinţi, ca factori care produc minerale, iau materia lui lor 
în drum şi-1 depun cînd presiunea se micşorează, aproape de suprafaţa 
pămîntului. Mai întîi se depun metalele cele g rele, împreună cu c el e l a lte, 
care rămîn din cauza greutăţilor lor în solul;ie.

Dacă din acest punct de vedere privim şirul munţilor Harghitei ■ izvoarele 
calde (termale) care chiar în momentul de faţă sînt în funcţiune, rămăşi-
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ţele geiz i r i lor vechi, se p o a te observa, că activitatea de formare a m ine
ralelor e şi acum în funcţiune. Dacă luărn în considerarempariţia opalului 
în Harghita e evident, că aceasta arată nu numai prezenţa acidului de silice, 
darşi  p rezenţa met a l e lor. Pent ru d oved ire a • acestui f apt e destul să amintim 
prezenţa mercurului ( cinnaba r it) l îngă M ădă r a ş, . care a fost ex plo a tat şi 
în t i mpul st ă pîn i r i i p r inc i p i lor din Transilvania. ’
. Cu aceasta am şi ajuns la problema meta d lor  preţioase din munţii 

H argh itei. ■ .
Cercetări de comoară executate în Ţara Secuiască de săteni s - a u făcut 

■de aceea că toţi erau convinşi că în Harghita se află aur. Explicaţia 
acestui fapt e (5, 5) că la multe locuri mai ales în apr op i erea .izvoarelor 
de borviz s-a găsit pirită, luciul căreia a făcut ca sătenii să creadă că 
ace st metal e aur. Au şi încerc a t şi valorificarea „acestui aur“, d a r  fără 
rezultat, fiindcă p i r i t a conţine aur în cantitate mică şi obţinerea lui se  
face din mare cantitate şi cu un procedeu metalurgic. Totuşi aceşti cerce- 
tători au dteptate. Pe baza cercetărilor parţiale executate în ultimul timp, 
trebuie să acceptăm că în şirul Arrhitei se găsesc metale preţioase. Des
pre argint viu am vorbit mai sus . Papp Carol a dovedit, că în munţii 
Metalici în rocile vulcanice metale preţioase se găsesc numai în acele 
locuri, unde acestea trec pri n strat de ardezie cristalizată. In a r d ez ii m is
ia 1 iza te ma t e r i a 1 u 1 cu c on ţinut m e tat i c sau' metal u 1 cura t se găseşte ' în 
formă de i in pregn a re, se top e sc în lava ce iese afară şi d ev i n în lavă păr ţ i 
compon e nte p r i n tr-un proces n atura l. In unele locuri presiunea mai mică, 
d i f e re nţiere cu ocazia cind se răcesc aceste p ă rţi, fac separarea lor ca mi
nerale, niai a les c o n c e n t r a rea lor în u nele locuri. Aceste- pro c ese au pos i b i - 
litatea lor s i în Archita.

Ardeziile cristalizate lîngă satul Rac ajung şi la suprafaţă (13). Un 
alt şir de ardezie cristalizată era şi în interiorul Carpaţilor Orientali, din. 
care face parte şi şirul de ardezie cristalizată din era m esosoic ă al Munţilor 
‘Persanilor, şirul celălalt e în hotarul satului Tomeşt i şi la Balánbánya se 
întîlneşte cu şirul Carpaţilor Orientali. Existenţa acestei părţi, care a 
ajuns la supr a fa ţă, e dovedită de rămăşiţa ardezie cristalizate de lîngă 
Rac şi de masa cea mare cu granit de lîngă, Tomeşti şi Ineu ( 12). Dar 
este şi o altă dovadă. Masele de sare au 1 uat cu sine stîncile care 'erau la 
supraf a ţă . Din această cauză găs im pe culmea muntelui d e sare de la 
Praid b olov a n i mari de ardezi e cristalizată.

Bucăţi de ardezie găsim şi între dărămăturile, din care sînt făcute 
p latourile în jurul Harghitei. Prin urmare toate condiţiunile, care au avut 
un rol în n 2 ş t erea m e talului pre ţ i os în şirul munţilor eruptivi , din Ardeal, 
se găs esc şi în munţii Harghitei. Insă Harghita n-a putut să treacă pri n 
.acele transformări, care în partea apuseană a făcut posibil găsirea uşoară a- 
aurului.

O fază a metamorfozei e transformarea ulterioară a dărămăturilor 
c a re u mplă crăpăturile, fiindcă n-are acelaşi conţinut nici un t e lur. Meta
lul preţios e de obicei în interiorul mineralelor care formează. In această 
stare rămîne pîn ă cînd apa solului şi apa pîrîului prin crăpă tur i ajung la 
el, şi oxigenul împreună cu acidul carbonic desface minereurile, care for
mează telurul. Prin urmare, ia fiinţă un proces, care produce două grupe 
..ale minereurilor. Una rămîne la sup r a f aţă , ca produs de oxidaţie, cealaltă



în formă de soluţie prin crăpături se cufundă şi se depune. P r im a  grupă. 
formează zona de oxida ţie, în care materialul principal e limonitul, care 
multe ori conţine metal p reţios în stare naturală .  In Institutul de M i ne - 
ralogie din Budapesta e o bucată de limonit cu cristale de aur. Soluţiile 
care s-au depus în interiorul pămîntulu conţin multe minereuri, prifore 
care. se găsesc şi bucăţi de aur în stare n a tu ra lă . Se diferă 'mult de
ace astă zonă cu minereuri' diferite, zona care e as ezată mai adînc ,, Zona 
primară“. ’

Acest proces la Harghita n-a putut să se realizeze n i c i din cauza vîr s tei,. 
nici din cauza formei munţilor. E foarte just p ă rerea geologului Th. Bor
bat că e o mare asemănare în ce priveşte procesul de naştere al H arghitei 
şi a Munţilor din Baia Mare. Singura deosebire este că la Baia Mare din. 
cauză că munţii au fost mai roase, aurul a putut mai uşor să iasă . la 
iveală.

Harghita din punct de vede vul ca n olog i c poate să serve a s c ă ca obiect 
de studiu p en tru un vulcan activ, f i i n d c ă a păstr  at aşa de neatinsă forma 
ei originală. Tot aspectul ei face impresiunea, că vulcanul în orice moment 
poate să intre iarăşi în funcţie. Din această cauză aici nu, dar în celelalte ‘ 
părţi ale şirului vulcanic al Carp a ţilor s-a început procesul de descompu
nere în minereuri metalice.

Acest proces în Harghita încă nu s-a început. dar astfel de urme se- 
găsesc, şi au luat fiinţă sub influenţa izvoarelor de borviz (5, 8).

Acest proces în t i m pul generaţiei noastre nu se va realiza, noi t rebui e 
să căutăm în adîncime zona primară în locul ei original. In interiorul 
Harghitei, peste aceste zone putem descoperi rezultatul procesului de trans ■ 
formare, care încă sîn t necunoscute, dar d es p r e existenţa lor vorbesc s ta
ţiunea de chinovar, ale căror date geo logi ce de asemenea sîn t destul de 
nelămurite.

REZUMAT

In cele spuse mai. sus am vrut să a trag atenţia asupra importanţei 
aces te i probleme, ca după metoda savanţilor sovieti ci sub îndrumarea 
marelui Lemn şi cercetările noastre ştiinţifice să fie lansate de pe planul 
teo ret ic la un plan pract i c executat cu folosirea rezultatelor din Ţara So
c i a l i smu lui. Rezultatele obţinute în cercetările ştiinţifice în ţara noastră 
sînt destul de satisfăcătoare Şi ne îndeamnă la exploatarea reală a aces
tor metale.

IOAN BANYAI
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AUSZUG.

Bis dahin war bekannt dass die Höhenkette ,,Harghita” nur aus einem gleichar
tigen Andezit besteht. Vorkurzem stellte der Verfasser fest dass) dieser Andezit viei artig 
,u. eine ganze Reihe Andezitarten enthalt. E s war ei ne alte Auffassung dass im Har gita er 
Steinmaterial die Metalle f eh len. Die neueren Forschungen bewei sen, dass im Hargita 
auch Metalle vorhanden sind, undzwar eisenenthaltene Minerale. In der N ähe der 
Mineralwasserquellen kommt Pirit weiterhin bei der Bergspitze des ,,Madarasi Harghita” 

■Zinnaberit vor. Pirít enthält Gold, die Gewinnung des Goldes aus Pirit verlangt das 
Hochofen verfahren, .sein vulkanischer Gesteine lässt darauf schliessen dass auch Edel
metalle verkommen können.
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R ă m ă ş i ţ e l e  d e  m a m u t  g ă s i t e  În T î r g u - M u r e ş

Oamenii totdeauna au manifestat un mare interes faţă de fosile de 
animale străvechi. Dintre acestea au acordat o atenüe deosebită mamu
tului, oasele căruia au fost descoperite înainte cu cîteva sute de ani. Aceste- 
oase uriaşe au fost înconjurate cu o frică mistică superstiţioasă şi cu groa
zele numeroaselor legende. La început se credea că sînt oasele u n o r  
oameni urias i si ca să nu cauzeze nenorociri au fost însirate în landuri si 
au fost puse pe zidurile bisericilor, mănăstirilor sau chiar ale primăriilor 
şi au fost privite cu o groază sfîntă.

Datorită dezvoltării ştiinţei s-a putut constata că aceste oase provi n 
de la un animal, asemănător cu elefantul. Prima dată au crezut că sînt 
rămăşiţele acelui elefant, care a fost adus din India de către romani. Insă 
la începutul secolului al XIX-lea Cuvier a descoperit că mamutul aparţine- 
familiei elefanţilor s i că într-adevăr este strămosui elefantului din India 
de astăzi.

In epoca diluvială „elephas antiquus“ a fost considerat ca cel mai 
mare mamut. De asemenea în acest timp a trăit şi elephas meridionalis, 
provenit' din epoca pliocenă. Cel mai răspîndit a fost însă elephas primi
genius , care unindu-se în cete uriaşe a populat Europa întreagă şi Asia 
de Nord. '

O in desenel e de pe atunci a 1 e o mu 1 u i primitiv, p r ec um . şi din faptu 1 că. 
oasele omului primitiv au fost găsite împreună cu oasele animalelor din 
clima rece (mamut, ursul de peşteră) se poate trage concluzie că mamutul 
a fost contemporanul omului primitiv .din era diluvială şi chiar a fost 
obiectul important al-vînatului acestuia. Este deci de înţeles acel.. interes'. 
deosebit manifestat din parţea muzeelor faţă de fosilele elefantului, care 
completează în mod excelent tematica muzeelor, unde dovedesc evident cu 
o forţă obiectivă epoca omului primitiv.

De aceea au fost primite cu un entuziasm deosebit de către colectivul 
de muncă al muzeului regional oasele de mamut, găsite în lunile februarie- 
şi decembrie ale anului 1952 în acelaşi loc la Tîrgu-Mureş.

In ambele cazuri muzeul a fost numai decît înstiintat către conducă
torul şantierului în cariera de piatră de pe lîngă uzinele „Encsel Mauri- 
tiu“ în curs de construcţie au fost găsite unele oase de animale necunoscute.

Deja la prima comunicare în ziua de 29 februarie 1952 ne-am deplasat 
la faţa locului (schiţa Nr. 1) însă oasele au fost deja ridicate şi duse înt
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bíró u. Am constata t că este -vorbă de une 1 e sfărîmitur i din o a sei e feţii şi 
de dinte de mamut. Mai precis au fost găsite în total 5 buc. sfă'rîmituri de 
dinte de sfărîmituri din o a sel e feţii, în care au fost aşezate
9 canaluri de .

Fig. 1. .— Schiţa locului de descoperire al oaselor de mamut. — Fundort
der. Mamutreste von' Tg.-Mureş.

D i m en siuni 1 e s fă r î m i turi 1 o r de d in te :

Dimensiunile sfărîmăturilor din humărul de obraz :

Figura Nr. 6—34 cm. lungime, 15 cm. laţ ime.
Figura Nr. 6—23 cm. lungime, 14 crn. lătime.
Figura Nr. 7—21 em. lungime 16,5 cm. lăţmie.
Figura Nr. 8—25,5 cm. lungime, 13,5 em. lăţime.
Figura Nr. 8—25 cm. lungime, 13 cm. 1,ăţime.
Figura Nr. 8 - 1 6  cm. lungime, 6,5 cm. lăţime,

Cu ocazia cercetării detailate a celor găsite, ni s-a spus la birou că 
dintre oasele găsite unele s-au pierdut. După aceea ne-am dus la locul

103

Figura Nr. 2—31,5 cni. lungime, 17 cm . lăţime 10 cm. grosime.
Figura r. 3— 19 cm . lungin 17 cm. lăţime, 9 cm. grosime.
Figura Nr. 4—21 cm . lungime, 12,5 cni. lăţime, 7,5 cm. grosime.
Figura Nr. 4—11 cm. lungime, 9,3 cm. lăţime, 8 cm. grosime.
Figura Nr. 5— 10 cm. lungime, 9,8 cm. lăţime, 8,2 crn. grosime.



unde au fost descoperite oasele, şi aici cu ajutorul muncitorilor am  recon
stituit poziţia exactă a oaselor găsite. Am putut constata că oasele găsite 
au stat înghesuite în condiţii foarte favorabile în tre  două gresii mari în 
fundul stratului fluvial de 12 m. grosime, găsit sub exploatarea muncito
rilor. Aceste gresii pe de o parte au împiedicat ca oasele să fie duse mai 
departe de apă, iar pe de altă parte le-a a p ă ra t  în mod însemnat de 
influenţe fizice. Prin aceasta se poate explica că oasele găsite, care consti
tuie cam un sfert de craniu au fost într-o stare împietrită şi bine păstrată.

Fig. 2. — Fragment de măsea de mamut în faţă şi în profil. —Bruchteil 
eines Mamutzahnes ( darauf u. seiten Ansicht).

Ne-am deplasat iarăşi la faţa locului şi am constatat că osul ieşit la 
iveală de data aceasta la o distanţă de 20 m. spre nord de la cel găsit în 
februarie, şi la o adîncime de 6—7 m. de nisip în exploatare, nu este alt
ceva decît colţul uriaş al mamutuiui distrus în epoca glacială.

Din dimensiunile uriaşe ale părţii de colţ ieşită la iveală, am putut 
trage concluzii asupra mărimii extraordinare a animalului antidiluvian.

Scoaterea fosilelor de sub stratul de pietriş după părerea muncitorilor 
şi conducătorilor a fost imposibilă pînă cînd stratul de pietriş, de cca. 6—7 
m. ce se găsesc deasupra rămăşiţelor, nu este exploatat. Ţinînd cont de 
acest fapt atît în birou, cît şi în rîndurile muncitorilor de la faţa locului, 
am dus o largă muncă de lămurire în legătură cu valoarea excepţională din
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punct de vedere ştiinţific-al fosilelor, în urma căreia am primit promisiuni 
că în lipsa noastră nici nu vor fi atinse acestea şi scoaterea lor se va începe 
numai sub îndrumarea noastră, cînd stratul de nisip pe deasupra lor este 
complet exploatat.

>

Fig. 3. — Fragment de măsea de mamut în faţă şi în profil — Bruchteil 
ei nes Mamutzahnes (vorder u. seiten Ansicht).

Fig. 4. -.. Fragment dle măsea de mamut în faţă şi în profil. — Bruchteil
. eines' Mamutzahnes (vorder u . sieiten Ansicht).

In fiecare zi am examinat fosilele şi am urmărit mersul muncii. Cu 
toate acestea în ziua' de 24 decembrie 1952, am constatat cu consternaţie 
că un anumit tovarăş, Tamás; cu care în timp de 5 zile nu ne-am întîlnit
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niciodată şi care după spusele de acolo este şeful şantierului de carieră 
deşi i s-a atras atenţia să nu se atingă de aceste fosile a început să scor- 

onească el singur colţul uriaş. Insă prin nepricePerea lui l-a spart  în 11 
locuri, care se găsea şi aşa î nt r - o stare bazificată, casabilă şi slabă, cauzînd 
a s tfel pagube incomensurabile şti i n ţei, cu atît mai mult, încît e ste vorba de 
un ex em p l a r al cărui lungime face o c u r b ă de 31O cm. are un dia etru de

Fig. 5. — Fragment de măsea de rnamut. — Bruchteil eines Mamutzahneâ

Fig. 6. — Fragment de umărul obrazului. — Bruchteil desi Backenknochens.

20 cm. respectiv la capătul subţire 13 cm. şi ca atare se situiază între fosi
lele cele mai de seamă pe ţară ..Dacă luăm în considerare că colţul scos nu
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este complet, fiindcă Ia capătul lui subţire lipsesc cel puţin 60—70 cm., 
concludem cu bună dreptate asupra dimensiunilor uriaşe ale animalului, 
care dovedesc grăitor desenele omului pr i itiv şi datele co unicatelor 
ştiinţifice ruseşti. Trebuie să accentuăm că Rusia (Uniunea Sovietică) a 
făcut mult în domeniul descoperirii şi reconstruirii fosilelor de mamut.

Din acest punct de vedere este aşa de bine dotată, că Europa întreagă 
nu se poate compara cu ea. Pe cînd din pămîntul Europei cunoaştem 
numai scheletul mamutului, pînă atunci în îngheţul veşnic al Siberiei s-au 
conservat în mod excepţional şi au ieşit la îveală numai cu ocazia topirii 
de primăvară a zăpezii, mumii de mamut cu muşchii . animalului complet 
conservaţi, la fel pielea, părul lui lung şi stufos, cu părţile lui moale şi

chiar în gura şi stomacul lui, care în acest caz s-a dovedit de a fi cutii exce
lente de conservare în care s-a putui, stabili compoziţia hranei vegetale 
consumată cu înainte de cîteva mii de ani, s-au putut recunoaşte chiar şi 
te 1 ul vegetaţiei de tundră.

Dintre exemplele siberiene strălucite e suficient să atragem a t e n t i a asu
pra fosilelor găsite la Beresovca şi la Sanga-Jurach, care au clarificat în 
mod definitiv toate nelămuririle în jurul re gel u i tundrelor şi au clasificat 
în întregime îndoielile, completînd lipsurile care au mai existat în legătură 
cu aspectul şi dimensiunile animalului. ' Astăzi deja putem spune despre 
m a mut că îl cunoa ş tem tot atît de bine ca s i a n i m a 1 e l e care trăiesc în zLele 
noastre. Corpul animalului a fost acoperit. cu păr stufos, lînos. A ajuns o 
înălţime chiar şi pînă la 3—4,50 m. S-a stabilit că a avut o' g r e ut a t e de 
două ori mai mare, ca elefantul de astăzi, iar mărimea lui a depăşit cu una 
treime mărimea elefantului.,



Noi am ajuns în posesia unor fosile excepţional de frumoase şi toată 
grija noastră s-a îndreptat asupra conservării celei mai corespunzătoare a 
fosilelor găsite, pentru a le face cît mai durabile şi rezistente. Dinţii şi- 
fragmentele feţii nu ne-au cauzat greutăţi mai mari, fiindcă au fost îri 
stare mai bună. Cu colţul uriaş însă din cauza stării lui slabe s-a putut 
lucra foarte greu.

După ce am terminat studiile premergătoare conservării şi am procu
rat instrumentajul tehnic necesar acestei conservări am şi început munca.

Pentru faptul că colţul de mamut a fost infiltrat foarte mult cu apă, 
l-am expus unei uscări timp de cîteva săptămîni ca în felul acesta apa 
pierdută să poată fi înlocuită cu alt material de legat, adică ca să putem 
executa munca de conservare propriu zisă. După uscare fosilele de colţ 
au fost puse în faşă de tifon, pentru a împiedica eventualele fărămiţări dato
rită uscării. După acest procedeu atît sfărîmiturile din faşă, cît şi fosilele

Fig. 8. — Fragment de-măsea şi de umărul obrazului de mamut. — Bruchteil
eines Zahnes, u. Backenknochens.

de dinţi şi cele din liumăru 1 obrazu 1 ui fără faşă, au fost puse în elei căidut 
şi lichid şi le-am lăsat acolo timp de 5-6 ore. După scoaterea lor din solu
ţia de clei, au fost puse iarăşi la uscat timp de cîteva zile fără ca faşa de 
tifon săi fi fost înlăturată. După aceea procedura anterioară a fost repetată 
într-o soluţie de clei mai concentrat. După ultima uscare a colţului am 
procedat la înlăturarea faşei şi fracturile cauzate de uscare au fost astu
pate cu o pastă făcută din amestecul de clei şi gips. După uscat bucăţile 
de colţ au fost legate în 1—2 locuri, cu nişte cercuri de metal de 1 cm. late 
şi le-am aşezat în fundul vitrinei executat pentru aceasta pe un strat de 
nisip fin, potrivind cu exactitate părţile componente ale fosilei reconstruind 
astfel întregul colţ uriaş. Regretabil însă că deşi munca noastră de conser
vare s-a făcut cu precauţii, o parte a colţului cam o lungime cca. 30 cm. 
nu putea fi salvată datorită scoaterii nepricepute a lui. De aceea cu ocazia 
plasării lui în vitrină acest colţ uriaş s-a prescurtat cu 30 cm. şi face o 
curbă numai de 280 cm.

La stabilira epocii fosilei găsite este foarte important stratul în care 
se afla căci acesta este un document grăitor despre împrejurările geologice 
şi geografice ale epocii respectivei .
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Pe deasupra fosilelor s-au aşezat următoarele straturi :

1. La partea cea mai inferioară, la nivelul fosilelor găsite, au fost aşe
zate împrăştiat, dar în bucăţi mari concreţiuni de gresie.

2. Deasupra acestora s-a aşezat un strat de pietriş de cca. 5,5 m. gros.
3. Deasupra acestuia a stat n i s i p ga l b en în grosime de 4 m.
4. După acea a urmat un. strat de pămînt argilos în grosime de 1,70 m.
5. La s u p r a f a ţ ă a fost un strat de humus- de 1 — 1,20 m.
Direcţia înclinării a. straturilor de jos este desud-nord, pe care s-au 

aşezat straturi cu direcţia înclinării contrarie de est-vest. Acea sta î n s e a -  
nă că este vorbă de nisipul a două rîuri şi pîrîuri, care au trecut în acest 
]oc unul după altul în timp, formînd laturile unui unghi de 90°.

Stratul de jos- — în care se aflau fosilele găsite — este stratul diluvial 
al Mureşului. In epoca glacială Mureşul a curs într-o -albie de cca. 1.000 m. 
spre sud de la albia lui de astăzi, însă paralel cu aceasta. In t i m p u l acela 
în bazinul Ardealului a fost o climă secetoasă, cu caracter de stepă. Au 
fost puţine precipitaţii, iar scoarţa pămîntului a fost tare. De aceea canti- 
tatea de apă a rîului a devenit mai puţină, nămolul s-a sporit, deci activi- 
tatea lui de eroziune a scăzut, şi astfel c a p a c ita t e a lui de muncă a devenit 
mai mică, ca munca ce trebuie executată. Ca urmare a acestui fapt şi-a 
umplut albia. '

După epoca glacială, în perioada încălzirii, în urma creşterii propor
ţionale a cantităţii de apă din rîu, precum şi a activităţii lui de eroziune 
iară s i a i nt r a t în direcţ ia de nord făcîndu-s i o albie nouă. Rămă s iţ a de 
albie veche, umplută, acest platou neted şi rămas în înălţime, astăzi înso- 
ţeşte oraşul ca- o terasă a Mureşului şi este un loc foarte potrivit pentru ■ 
aşezare omenească. T e r as a diluvială a M ur e ş u l u i a fost s tr i ca t ă de pîrîul 
..Róka4“ care cur(Yea în direcţia c:nd-nord şi se vărsa în Mureş, prin faptul 
că a adus un strat aluvial — argilă — pe s tr a t urile diluviale ale Mu reşulu i.
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Din locul nostru de gasire, dacă ne întoarcem spre est, putem vedea 
foarte bine continuarea terasei M ureş u l u i la „Kövesdomb“, c a re odinioară 
a fost o parte integrantă cu locul ncstru de găsire. Valea dintre cde  2 
părţi de terasă a fost scormonită de pîrîul „Róka“ care s-a re tras  în 
d i r ecţ ia de est.

Locul nostru de găsire deci este o terasă de pietriş de inundaţie aco
perită cu nămol în straturi, cum sî n t în gen e r a l terasele de p iet ri ş , din zo
nele de inundaţie. ■ .

Situ a ţ i a . straturilor şi a fosilelor g ăsit e arată, că o a s e l e au fost tîrîte 
de apă la locul nostru de găsi re. Animalul probabil a m u r it mai departe 
de loc u l nostru de găsire ca urmare a u n i tragedii c a r e n-a c ruţ a t nici con
sorţi i lui. E posibil ca în diluviul care în bazinul ardelean a însemnat o 
climă secetoasă de stepă seceta a forţat animalul nostru antidiluvian de a

Fig. 10. — Secţiunea stratului depus asupra oaselor descoperite. — Block-querschniH
des Fundortes.

căuta apa in . albia Mureşului. Intre timp în căutarea apei a căzut de pe 
un mal înalt şi-a rupt osul şi a mu rit. Rămăşiţele lui însă au fost aduse 
m a i d e p a r te de apă.

In l egătură cu pieirea a n i m alu l u i, de multe ori se pune întrebarea 
de ce ?

Au fost geologi c a re au ciuta t să dovedească că acest animal a fost 
exterminat de omul primitiv c u ocazia vinatului. S-au gă s i t însă savanţi, 
care au demonstrat că omul primitiv nu numai că nu i-a decimat, dar nici 
nu i-a rărit p e ace; tia.

Coloman L am b rec b t în opera sa î n ti tul a tă "Omul primitiv“ arată că 
la mijlocul erei glaciaie s-a diferenţiat în r a s e. Astfel, s-au format r a s e le 
de mamut din Europa-Mi]locie, Siberia şi America de Nord. Astfel, tribul 
diluvial d iferenţ i a t în rase, pe acele teritorii, c a r e le-a stat la dispoziţie, a 
ajuns în diferite condiţii de viaţă. Aici a rămas în stepă, acolo în tundră 
şi mai d ep a r t e în păduri seculare. Alimentaţia şi m e d i u l deosebit au îm p ri - 
mat noi şi noi s emn e în organismul animalului. Colţul care s-a asimilat 
iniţial la modul de viaţă din pădure, a început să crească prea tare şi colţul
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odinioară drept, în urmă cu o mică curbă, s-a desfigurat într-o podoabă 
tot mai spirală care în loc de a uşura a îngreunat alimentaţia animalului.

Rasa a îmbătrînit, puterea 1 ui de rezistenţă a scăzut, a fost atacUA de 
boli. Au a păru t noi rase. In pădurea, ce se rărea, în stepă ce se pustia nu-şi 
mai găsea hrană suficientă. S-au născut tot mai puţini pui de mamut decît 
cei mare au murit. Ultimele animale s-au refugiat la nord, sus în re^u n i le  
pustii ale Siberiei şi acolo au pierit.

Dr. DRAGOMAN PAL

AUSZUG

Im Februar des Jahres 1952, in der Süd-Westliche Umgebung Marosvásárhelys, 
in einem ausbeutener Schotterbruch, haben vir 5 Zahn Bruchstücke und 6 Backen Bruch- 
sti.icke eines Mammut gefunden.

Im Dezember • demselben Jahres, neben dem Fundort, mit 20 mt gegen Norden. 
haben wir einem 310 cm langen, bogenförmigen, 20 cm dicken Mammut Hauer gefunden. 
wessen schwachener Schluss (hatte) einen 13 cm-igen Durchmesser, hat.

. D i e F u n d e l a gen in der d i l u v i a 1 e Schichte des Flusses Mureş. Den Hauer hat ein 
ohne sachverständiger Person in 11 Plä tzc zerbrochen, damit erschwerte sich die Lage 
des Hauers, der schon ganz ausl augender, beinac he b r eia r ti ge r war. Die Funde haben 
wir, wegen Auf b ewa h rung, in l a uw a rm Leimlö sung gesetzt, wo s i e 5—6 S tun den standen. 
Nach li:ingren Trocknen wiederholten wir das vorigen Verfaren, in dichterer Leimlösung, 
und die e n ts tehen d e Riesse haben wir mit f li.issi ge Le i m - G i p s brei ve rdich te t.

Die einzelne S tticke ha bem wir init l cm brei t Metalreit zusammen g e f as s t und in 
.die \Vitrine gest e ll t.



A p ă r a r e a  p ă s ă r i lo r  şi i m p o r t a n ţ a  ei  e c o n o m i c ă

Dezvoltarea agriculturii cere, ca omul să extirpe din ce în ce mai 
mult pădurea, terenuri le stufoase nefolositoare, pădnricele, 1 ivezile şi sä 
facă ca terenurile astfel eliberate sa devină din punct de vedere economic 
cît mai rentabile şi mai valoroase. Noile directive privind apărarea pădurii 
nu admit existenţa copacului găunos. îngrijirea specială a pădurii scoate 
copacul bolnav, al cărui interior a intrat în putrefacţie. Această directivă 
însă, din punct de vede re al apărării păsărilor, prezintă un pericol serios 
p en tru p ă s ă r i le care locuiesc 1n scobituri, deoarece c op a cu l găunos le ofer ă 
un loc sigur pentru a se încuiba. Iar exti rpa re a tufişurilor şi a pădurilor 
ia posibilitatea păsărilor, care încuibează în liber, de a găsi loc de în- 
cuibare.

Cu toate că condiţiile de viaţă a păsărilor noastre folositoare au fost 
luate, numărul lor s-a m i cşo rat, deşi hrana lor se co mp une în cea mai 
mare parte din masa uriaşă a in sectelor care distrug pomii şi copacii, 
d istrugerea cărora omul fără ajutorul' insectelor, nici nu le-ar putea îm
piedica. Omul numai a tunc i observă î n mu lţ i r e a insectelor cîn d distrugerea 
din p a rtea lor e în toi. Pasărea sp rin ten ă cercetează cu grijă f iecare 
creangă, ea înghite tot ce-i cade în drum începînd de la ouşoare pînă la 
insecta dezvoltată. Păsările noastre cîntătoare insectivore sînt în gener a l 
păsări foarte l aco m e. O p a s ăre p o a te să înghită z i lnic o cantitate mai 
mare decît jumatatea greutăţii saie corporale, dar sînt şi de acelea care 
consumă o c ant i ta te chiar mai mare decit greutatea co rp u l u i lor. Tocmai 
pentru ace a s ta este necesara apararea păsărilor 1 o l o s i toa re, a asigura po
sibilitatea lor de încuibare iarna, cind zăpada acoperă hrana lor, asigu
rarea acesteia. Apararea p a să mor trebuie popularizată 1n masele largi 
ca cauză economica şi estetică foarte importanta. Trebuie să ajungem pîna 
acolo ca • la fiecare casă să fie pus un loc pentru cuib, care sa aştepte 
noul său locuitor. Dacă aceasta _se va face, ne putem aştepta la faptul că 
în regiune se vor. înmulţi păsările insectivore şi în munca lor vor produce 
un venit m ater i a l de neînchipuit. Ajutorul nostru cel m a i bun este pasărea 
şi va fi cea mai recunoscătoare colaborantă, dacă îi oferim a ce l mic ajutor 
care este necesar salvării vieţii ei. Voi expune acum mijloacele importante 
pentru a păra re a păsărilor. I n a i nte însă de a expune ace asta, trebuie să 
subliniem că din punctul de vedere a încuibării se deos e bes c: păs ări ce 
locuesc în scobiturile copacilor şi păsări care îşi clădesc cuibul în aer 
liber.



Să vedem prima dată posibilităţile de încuhbarea păsărilor ce locuiesc 
scobituri.

Fig. 1.

Fig. 2.

A lm a n a h 113.



APĂRAREA PĂSĂRILOR CE LOCUIESC IN SCOBITURI

Extirparea din păduri a copacilor putrezi şi a copacilor cu g ăuri n a 
turale a cauzat reducerea numărului păsărilor la cuibare în scobituri. Este 
de la sine înţeles că lipsa acestora înseamnă daune serioase pentm  live
zile sau pădurile noastre. Ca să remediem această lipsă, să oprim daunele 
şi pentru ca să creştem numărul păsărilor locuitoare în scobitun, este 
necesar a întregi numărul scobiturilor naturale cu amenajarea de găur i 
artificiale. Modul de construirea unor astfel de cuiburi artificiale le expun 
după cum urmează.

Fig. 4. — Cuib făcut din 2 părţi. — Künstliche, N est typen.

Ciocănitorile fac găuri în copacii putrezi şi scot puii acolo. In gene
ral fac mai multe găuri decît le este necesar şi astfel rămîn din ele şi 
pentru păsări mai mici. Experienţa mai multor ani ne arată că scobiturile 
artificiale de geonoae sînt ocupate de piţigoi, cojoaică (Certhia), sticlete 
(Sitta), capintortură (Jinx torquilla L.), muscari (Muscicapa), codraş de 
casă (Ruticilla phoenicura L.).

In aceste găuri ele sînt apărate de peripeţiile timpului precum şi de 
animale răpitoare.

Mărimea locaşului şi a găurii de intrare depinde de mărimea păsării 
care o va ocupa. Dimensiunile cuiburilor le fac cunoscut după mărimile 
elaborate de Institutul Maghiar de Ornitologie.

Cuibul cel mai mic însemnat cu ,,A“ se va confecţiona după mă
rimea cuibului necesar. pentru geonoaie mica (Dendrocopus minor L.). 
(Fig. 2.)

Lung imea 29 cm, diametrul 14— 15, adîncirnea 15 citi, cuibul de forma 
unei pungi ce se subţiază la partea superioară acolo avînd 6 cm lăţime, 
iar în partea inferioară avînd o lăţime de 9— 10 cm. Acest cuib fiind în-
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.:zestrat cu o deschidere de 3—3,20 cm, deschiderea fiind rotundă, prezen- 
tînd în spre interior un urcuş pentru ca ploaia să nu ajungă înăuntru. P e 
scîndura ce formează acoperişul, fixăm un par cu ajutorul a . două cuie. 
.Acest fel de construire este foarte important din punct de vedere al contro
lării şi curăţirii. cuibului. In cuibul cu de mai sus putem co
loniza piţigoi, sticlete, codraş de casă, capintortură, muscar gulerat.

Dimensiunile cuibului notat eu „B“ sînt date dupa mărimea cuibului 
geonoaiei mari (Dendrocopus maior). Se confecţionează dintr-un segment 
de trunchiu de copac, lung de 40 cm, lat de 13—20 cm. Adîncimea găurii  
-e de 23 cm, cu o lăţime de 12 cm în partea inferioară şi cu 8 cm în par tea

Fig. 5—6. — Scobitură-cuib confecţionată în mo<t casnic. (După Csörgei). ■—
Künstliche N est typen.

superioară. Deschiderea orificiului de ieşire să nu fie mai mare, decît
4,6 cm. In acest cuib în afară de păsările înşirate mai sus va intra şi 
graurul. Aceste două modele sînt foarte importante- deoarece cea mai mare 
parte a păsărilor ce locuiesc în scobituri aleg aceste mărimi.

• Modelul ,,C“ se confecţionează pentru codraş de grădină, muscar sur, 
codobatură albă.

Acest model diferă de cele anterioare. Lungimea trunchiului de copac 
este de 20 crn, lăţimea de 13 cm. adîncimea cuibului de 15 cm, cu o lăţime 
inferioară de 12 cm, iar lăţimea superioară de 8 crn, orificiul de ieşire va 
fi o deschidere patrulateră de 5 X 5 cm.

Modelul "D“ este imitaţia scobiturii geonoaiei negre. Lungimea trun
chiului de copac. 50 cm, lăţimea 21—26- cm. Adîncimea cuibului e de 30
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cm, lăţimea de 18 cm, mărimea orificiului de ieşire este de 6—8 cm. Ire' 
ea va intra pupăza, bufniţa, dunibrăveanca.

. Lemnele să fie prima dată uscate, ca ulterior să nu crape şi' astfel 
cuibul odată construită să-şi piardă forma. Orificiul de ieşire trebUie sfre
delit într-un unghi de 5 grade în sus. Peretele interior al' cuibului 'trebuie- 
să fie neregulat, sau prevăzut cu crestături pentru ca pasările să Poatct:. 
urca. '

Fig. 7. — Scobitură de cuib aşezată pe o ţeavă de fi er. — Auf EiStenstange
befestigtes Nest.

Putem. confecţiona cuiburi şi în felul următor: luăm un trunchiu de* 
copac cu un diametru de 10— 15 crn, il spintecăm în două şi îl scobim. 
(Fig. 4.) După aceea lipim cele două părţi intre ele, sau le fixăni cu cu ie,.

Fig. 8. — Scobitură aşezată pe gard de sîrmă. — Auf Drahtgitter befestigtes Nest,

surub sau cu tinichea. Insă cuibul construit astfel nu este atît de durabil“ 
decît cele construite dintr-o bucată. Nu e lesne ca partea inferioară a l oca - 
şului să fie confecţionată dintr-o bucată separată, deoarece ar putea s§’ 
se deslipească uşor şi să cadă cu cuib cu Lot.

Nici partea superioară a locaşului nu e lesne să fie fixată durabil d ~ 
cuib deoarece in tiiup ploios ea poate să se umezească şi să desfacă tot 
cuibul. E mai bine ca această parte să fie fixată cu ajutorul a două cuie 
oblic. Capacul să fie învelit cu tablă zincată sau cu hîrtie gudronată. Mar",-
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şginile orificiului de ieşire să fie netezite cu hîrtie de şmirglu. Locaş u r ile 
.mai pot fi confecţionate şi din scînduri. (F ig . 5—6.)

La aşezarea locaşurilor se va ţine seama şi de alegerea locului, d acă 
nu e expus la un loc potrivit pasărea nu îl va ocupa. Păsările din soiul 
piţigoilor îşi aleg cu plăcere locurile pe marginea pădurilor sau în alte 
părţi stufoase. Piţigoii ocupă şi acele locuri care stnt expuse pe pari ase- 
::zaţi în mod liber. Dacă în apropiere sînt tufişuri locaşurile să fie puse în

■ Fig. 9. — Scobitură d!e c u i b de per e te. — Nestlegung in der Ziegelwand.

totdeauna la locuri liniştite, astfel simţul de siguranţă al păsării este mai 
-.mare. In faţa locaşurilor să fie un loc viran mai mare pentru că pasărea 
-să poată privi în jur. Dacă locaşurile sînt fixate pe ţevi de fier şi acestea 
sînt ocupate cu plăcere. Aceste locaşuri nu pot fi prădate de pisici. (Fig. 7.)

Putem fixa locaşul şi pe garduri cu sîrmă ghimpată. (Fig-. 8.) In afară 
de piţigoi putem aclimatiza codraş de grădină, capintortură, ciocănitoare 

. -mică, sticlete, scorţăreu, muscar sur şi gulerat.
Graurii pot fi aclimatizaţi numai în locuri liniştite, departe de case în 

locaşuri ,,B“, tot aşa bufniţa şi pupăza iubesc locurile liniştite depărtate, 
.. şi se încuibează în locaşuri de tip ,,D“ .

Locaşurile de tip ,,A“ şi ,,B“ vor fi amenajate la o înălţime de */2— 
P /2 m, acolo unde nu se găsesc vrăbii în număr mare, acolo unde vrăbiile 

-se găsesc într-un număr mai redus, sau nu sînt deloc; locaşurile vor fi 
fixate la o înălţime de 2—4 m.

Locaşurile de tip „B“ pentru grauri vor fi fixate la o înălţime de 
;2—8 m, iar locaşurile de tip „D“ vor fi expuse la o înălţime de 3— 15 m.
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Locaşul să fie fixat pe cît se poate vertical, avînd grije să nu  se în 
cline pe spate doarece ar putea să între ploaia. Orificiul de ieşire să pri
vească în totdeauna în direcţie sudică sau răsăriteană.

Fig. 10. — Piesă d'e scîndură-mobilă. — Bretteinlage bei Nestlegung in der Ziegelwand

Locaşurile dacă e posibil să fie expuse deja toamna. In aşa fel piţi- 
g-oii rătăcitori' în timpul. iernii intră în acestea în nopţile friguroase şi 
stau acolo. chiar şi primăvara. îndeosebi dacă le expunem hrană de nutrir ■ 
este aproape sigur că vor popula şi scobiturile din împrejur. Putem pune
pe fiecare al 10— 15-lea copac cîte un locaş. Graurii locuiesc în colonii, 
deci pe un copac putem pune mai multe cuiburi.

Este de recomandat să expunem cîteva cuiburi şi primăvara pentru: 
păsările călătoare care sosesc.

O parte din păsările ce locuiesc în scobi tun, locuiesc cu plăcere şi. în 
crăpăturile zidurilor. Aceste crăpaturi pot fi transformate in locaşuri co
respunzătoare, dacă scoatem două jumătăţi de cărămidă, care sînt aşezate în. 
perete una după celalaltă şi lăsăm un orificiu de intrare de 5 X 5 ctn... 
(Fig. 9.) ’
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E mult mai practic la crăpăturile din ziduri un dispozitiv în formă de 
sertar ce se poate trage înafară şi care se compune din două bucăţi de 
scînduri, fiind de mărime de 15X 15 cm. (Fig. 1 O.) ■ .

Orificiul de ieşire al sertarului să fie de 5 X 5 cm. Sertarul se asează 
în perete şi astfel am obţinut un locaş care poate fi uşor controlat şi cu
răţat. Astfel de locaşuri se vor monta pentru p ţigo ■ la o înălţime de 1 
111, ori pentru codraşi de casă şi grădină, muscar sur între 2--6 m s au şi 
mai sus. ’

Toamna cuiburile trebuiesc curăţite, rep a ra te . şi fixate solid la loc. 
Pentru ca apărarea păsărilor să -şi ajungă adevăratul .scop, trebuie să 
punem un accent deosebit pentru a ţinea vrăbiile departe şi pe extirparea 
lor. Vrabia de cîmp, precum şi cea de casă, împiedică de tot, sau în parte 
aclimatizarea păsărilor locuitoare în scobituri care Ia rîndul lor, ne sînt 
foarte necesare pentru apărarea pomilor fructiferi. Acestea atacă în grup 
şi scot din cuibul lor piţigoii chiar şi atunci cînd aceştia au şi ouat. Vra- 
piile pot fi prinse cu ajutorul diferitelor capcane. In acest scop este co
respunzător un ghiveciu de flori pe care îl găurim în partea inferioară şi 
îl agăţăm pe perete. Vrabia intrată aici poate fi uşor prinsă. (Fig. 11.)

APĂRAREA PĂSĂRILOR LOCUITOARE IN LIBER ŞI IN TUFIŞURI

Intre păsările noastre folositoare sînt multe care nu locuiesc î n . sco
bituri ci in liber. Acestora, trebuie să le oferim posibilitatea de încuibarc. 
Trebuie să înfiinţăm plantaţii pentru apărarea pasărilor. Putem ajunge la 
aceasta prin sădirea pădurilor, tufişurilor şi boschetelor. Pomii, fructiferi 
din grădină sînt atacaţi de multe feluri de insecte. Pentru extirparea insec
telor este necesară munca a multor specii de pasari. e exemplu: mierla, 
silvia, filomela, sticletele, cinghiţa, caneparul, ilorintele, sturzul.

Fig. 11. — Saxie pentru prinderea vrăbiilor. — Blu entopf zum Spatzenfang.

Boschetele înşirate într-un rînd jos, sînt foarte rare, iar sus sînt 
foarte dese, în aşa măsură încît pasarea nu poate să le străbate. 
(Fig. 12/a.) ’

Tocmai pentru aceasta este necesară sădirea boschetelor în cel puţin 
trei rînduri, dînd posibilitate astfel pentru aşezarea cuiburilor pe rîndul 
cel mai apărat pe rîndul mijlociu, aşa zisul rîndul principal. (Fig. 13.)
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Crengile boschetelor din rîndul mijlociu' pot fi formate asemănător unei 
ceşti cu ajutorul tăierii. Astfel a devenit corespunzătoare pentru clădirea 
cuibului. Vlăstarul principal al grupului des de crengi trebuie tă iat  cu o

Fig. 12/a. — Gard viu greşit făcut. — .Falsch angewandte HecWenbildung. 
12/b. — Gard viu, cu frunze pînă în pămrnt. (După Csörgei).

Gut angewandte Heckenbildung.

Fig. 13. — Transformare tufei de formă de buchetă în tufă cu frunze pînă la pămînt
(După Csörgei). — Sfrauch umbildung.

foarfecă de grădinar, iar crengile secundare vor fi tăiate la 5—6 cm. 
(Fi g . 14.) “
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Rezultatul cel mai frumos se obţine cu creşterea grupurilor de crengi 
din muguri. (Fig. 15.) ^

înălţimea boschetului mijlociu sau principa 1 să fie de 2 m. Pentru 
■clădirea cuibului cel mai potrivit e salamul nobil, păduceîul, carpenul, 
cimsinul.

Fig. 14. Tăierea vlăstarului principal. (După Csörgei) 
Beseitigung des Haupttriebes,

In cele două p ă r ţi sădim b o s c h e t e de apărare avînd grijă. ca să nu 
ajungăl înălţimea boschetelor principale. (Fig. 16.)
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Frunzele căzute cît se poate să nu fie îndepărtate de sub boschete,, 
deoarece filonielele, silviile cu plăcere se încuibează în asemenea locuri.

Sturzii, silviile îşi fac cuiburile cu plăcere între. arbuşti şi copaci,. 
între coniferi. Pentru a înfiinţa astfel de sădiri apărătoare de păsări, s înt 
foarte corespunzători moliftul, laurul, inniperul chinez. (Fig. 17.)

Fig. 16. — Plantaţie pentru apărarea păsărilor în secţiune. — 
Hecken bildung für Vogelschutz.

Fig. 17. — Gard viu de brad în secţiune. — Tannen Heckelbildung.

Putem aclimatiza si barza la casele noastre dacă legăm pe coşul 
casei cu o bucată de frînghie, o roată veche sau un coş.
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Una din dragele noastre păsări este rîndunica, tocmai deaceea me
rită s-o ajutăm la clădirea cuibului. Putem ajunge la aceasta dacă dede- 
suptul straşinei aplicăm pe partea superioara a peretelui o perie de ten- 
cuială, cu suprafaţa neregulată, largă de 10— 12 cm, pentru ca pasărea 
să poată să-şi construiască cuibul. Dacă la marginea inferioară a acestei 
perii fixăm şi a scîndură lată de 5—6 cm, ajutam şi rnai mult în această 
muncă. (Fig. 18.)

Fig. 18. — Cuib de rîndunică cu suport. — Schwalbennester.

■ Fig. 19. — Cuib de rîndunică pe bîrnă sprijinitoare în grajd. —
Schwalbenneste im Stalle.

Depărtarea acestei bordure de la straşină să fie de 15 cm la rîndunica 
de casă, şi de 20 cm la rîndunica. In grajduri fixăm pe grindă o scîndură 
lată de 20 cm, care strînge totodată excrementele. (Fig. 1-9.) Primăvara 
să ţinem pe lîngă fîntînă noroi argilos amestecat cu pleavă pentru ca să 
nu trebuiască să-şi aducă de departe.

In apropierea păşunilor ar fi foarte importantă asigurarea pentru rîn- 
dunici posibilitatea clădirii' cuiburilor. In jurul animalelor sînt multe 
insecte pe care ele toate ziua le-ar distruge. In acest scop ar fi foarte co
respunzătoare clădirea turnurilor pentru rindunici.

LOCURI DE ADĂPAT ŞI BĂI

Păsărilor le place locurile unde găsesc apă de băut şi apă de baie. 
Ele se stabilesc cu mai mare plăcere. în asemenea locuri. Pentru aceasta
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să expunem jghiaburi sau alte vase cu apă unde pasărea care v rea să bea 
sau să-şi fa că baie găseşte mereu apă p roaspatâ. In a pele ma i ' adînci să 
punem plete pentru ca. păsările mai neîndemănatice să nu cumva să cadă 
în apă. Cel mai corespunzător este bordul care se adînceşte treptat, care 
poate fi confecţ ionat din ciment sau din lemne. (F ig. 20.)’ Pe lîngă astfel 
de borduri putem privi păsările şi le putem adniira ore întregi scenele 
1 or simpatice.

Fig. 20. — Adăpătoare baie de păsări. — Vogel trink u. Bade Vorrichtung.
/

HRÄNIREA IN TIMPUL IERNII

Micşorarea numărului păsărilor folositoare din punct de vedere al 
reco11ei de fructe este cauzată şi de iarna cruntă. In timpul ploilor şi visco
lelor crengile copacilor sînt acoperite de ghiaţă, în acest timp piţigoii şi 
celelalte pasari insectivore n u - găsesc hrana. Deoarece păsăriie sînt 
f o a rte lacome şi pentru că de obicei ele consumă mai mult decît jumă tat ea 
greutăţii lor corporale, după o foame de abea cîteva ore pier de. frig. Cu 
hrănirea în timpul iernii putem salva vip.ţa multor păsări folositoare. Tot
odată păsările astfel tulite vor dormi în cuiburile preg'ătite acolo şi pro
babil că la primăvară se vor întoarce la acest loc. Dar chiar pînă ce zboară 
după hrană ele curăţă copacii din jur, mîncînd ce le cade în drum în- 
cepînd de la o u ş ori pînă la insecte d ezvolt a te. îndată ce' vremea se inmoaie 
ele părăsesc hrana obişnuită. şi se ocupă de consumarea delicateţelor de 
insecte.

Masa de hrănire ■ trebiue să fie în aşa fel făcută, încît să poată satis
face oaspeţii şi î n viscolul cel mai mare. Masa de hrănire care p o a te fi 
ajunsă numai în t i m p frumos, iar în viscol nu, este cea mai periculoasă, 
pentru -ca pasărea tocmai atunci nu poate să o folosească cînd are cea mai 
mare nevoie.

Mesele de hrănire pot fi de mai multe feluri: trăsăturile lor comune 
•masă de bordură, pe care din p a rtea de sus p rotej ează în contra ploii şi
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zăpezi: un a cop eri s de lemne, iar în p ărţ i pervazuri oblice cu sticle. P er
vazurile cu sticlă intră mai adînc de cît marginea superioară a mesei, astfel 
nu pătrunde nici zăpada care vine vertical. Dedesupt este montată o. ma
sai mi că (Fig. 21, 22, 23.) .

Masa de hrănire . în formă de coteţ de porumbei cu d i n i e n s i u n e mai 
mică este cea mai corespunzătoare în parcuri şi în grădini. Dacă dedesuptul
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ei întindem o . bucată de rogojină am intins masa pentru cinghiţă, presură, 
ciocîrlie, mierlă. Coteţele de porumbei să fie aşezate pe cît e posibil pe 
luminişurile înconjurate de tufişuri dese sau de coliieră de partea de lo
cul cu circulaţie m a re. Mai sînt încă multe fel uri de mese de hrănire. 
Hrănitoarele fixate pe ferestre pot servi pentru distractia noastră privind 
mişcările lor dragi. (24—25. fig.).

Cu înzestrarea acestora putem însărcina şi copiii dîndu-le posibilitate 
să îndrăgească păsările. Orificiile de ieşire trebuie să fie a ş a  ̂de mici în- 
cît vrăbiile să nu poată pătrunde.. Casă atrage atenţie pasărilor asupra 
hrănitoarei. Expunem umătăţi de nucă atîrnate şi girlande de floarea 
soarelui. Este _mai cu efect să expunem toate acestea^ pe un copac existent 
în împrejurime.
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Se mai utilizează hrănitoarea suspendată automată care se scobeşte 
{j.in trunchi în formă de con. In aceste punem o cantitate mare de seminţe, 
.care cu greutatea să complecteze mereu consumaţia. (Figura 26.).

Fig. 23. — Porum!bar de nutrire în secţiunea, a) masa de nutrire, b) masa de momire, 
c) cadru de sticlă. — Querschnitt der Vogelfutterstelle.
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Putem pune d if er ite seminţe în plasa împletită din care păsările cigu- 
lesc sămînţa.

Fig. 25. — Aparat: de nutrire cu deschizătoare îm jos.. — Verschiedene
Arten der Vogelfutterstellerr.

HRANA LOR.

Piţigoilor le place mai mult seminţele uleioase şi unsorile. Este' de re
comandat ca seminţele de cînepă, floarea soarelui şi a dovleacului să fie 
puse în seu de aceaş cantitate şi să fie expuse în acest fel. Din ace a s t a sa 
punem numai o cantitate cît mărimea unui pumn pentru ca să nu fie risi
pită ci păsările să ciugulească numai atît d e . cît au nevoie.
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In hrănitoare putem pune rămăşiţe de mîncare ' scoase din bucătărie. 
Trebuie însă să avem grije să nu-1e dăm pîine înmuiată în apă sau în 
lapte pentru că acestea se dospesc uşor şi pasărea se îmbolnăveşte.

Păsărilor m î n c ă t o are de seni i n ţ e le putem da orice r am ăşi ţe d e g r îne 
s a u ' alte feluri de seminţe în hrănitorul aşezat pe pămînt.

fig. 26. — Aparat de nutrire automatic şi. secţiunea lui. — Verschiedene
Arten der Vogelfutterstellen.

Ciooănitoarea, auşelul, piţigoiul nu are curajul să între în hrănitoare. 
Pentru acestea facem următorul amestec: carne tocată, seminţe de cînepă, 
mac şi boabe uscate de soc, puse în seu de aceeaşi cantitate. Acest ames
tec trebuie turnat în stare topită pe crengile coniferelor. Chiar dacă ză
pada cade de pe crengi din cauza scuturării produse de- pasăre mîncarea 
nu cade jos şi astfel vor putea niînca ori cînd. Astfel de creangă de coni
fer poate fi aşezată şi pe lîngă fereastră, de unde putem studia viaţa 
păsărilor.

Trebuie să facem c unos c u t . tuturora importanţa apărării p ăsă rilor, de
oarece fără munca lor n-ar fi f r ucte, fiindcă gră d i n ile noastre d e fructe s-ar 
nimici. Ar suferi mult şi agricul tu ra din cauza r ăsp i n d i r i i insectelor şi a 
rozătorilor. De exemplu o bufniţă consumă într-o singura noapte 8 10 
şoareci. Să ne închipuim ce ar fi cu recolta dacă n-ar fi bufn i ţe.
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DUŞMANII PASĂRILOR NOASTRE FOLOSITOARE

Păsări 1 e fol osi toare au mul ţi d uşm ani. Aceşti a deci mea z ă păsării e 
fără apă ra re , . aceasta fiind piedeca principală a înmulţirii păsărilor folo
sitoare.

Fig. 27 Cununa de tinichigiu şi de spin contra pisicilor. —- Schutzvorrichtungen 
gegen Katzen bei Vogelfutterstellen.

Pentru ca apărarea lor să aibă rezultat, aceşti duşmani trebuiesc u r 
măriţi şi nimiciţi, pentru ca să pricinuească cît mai puţine daune în  lumea 
păsărilor..

Dintre mamifere cea mai periculoasă este pisica şi nevăstuica. Pisica 
este periculoasă nu numai pentru speciile care locuesc tn scobiturile co
pacilor. Pentru aceasta trebuie să fie urmărită şi nimicită cu toate mijloa
cele, ca armă sau capcană. Trunchiul copacului sau ţeava care ţine cuibul 
trebuie prevăzută cu sîrmă sau tinichea, ca ea să nu poată urca. (Fig. 27.)

Nevăstuica este de asemenea dăunătoare păsării şi cuibului ei; •poate 
fi nimicită cu ajutorul capcanei.

Dintre păsări, vrabia de casă şi de cîmp le sînt duşmane. Cu gălăgia.. 
lor izgonesc păsările noastre folositoare însectîvore şi ocupă cuiburile lor. 
Este foarte . periculos şoimul pentru că omoară piţigoii cu miile. Gaiţa, 
coţofana şi cioara cenuşie sînt periculoşi hoţi de cuiburi. Unde acestea 
se adăpostesc, puţine cuiburi rămîn neatinse. Sfrînciocul roşietic ■ şi cel 
mare distrug puii păsărilor noastre folositoare mai mult cel din urmă, 
prinde chiar şi păsările adulte.

Păsările dăunătoare trebuiesc căutate chiar la cuiburile lor, scoţînd 
ouăle, iar cele bătrine trebuiesc împuşcate cu arma. Păsările' răpitoare 
trebuiesc împuşcate din coliba bufniţei, dar să avem grijă de răpitoarele
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folositoare care sînt vinderelul roşu ş i . cel mic, şoimuleşii de seară şi so- 
Tecarul comun. Dacă ne dăm silinţa să realizăm în practică posibilităţile 
:sus enumerate, daca asi guram posibilitatea de incuibarea Păsărilor noa 
stre folositoare, dacă în timp de iarnă ne îngrijim de hrănirea lor si le 
apărăm de duşmani, primim înapoi în scurt timp, în mod multiplu, munca

Fig 28. — Cununa de cuie contra pisicilor. — Schutzvorrichtungen gegen
Katzen bei Vogelfutterstellen.

depusă pentru ele. Atît în ramura agriculturii, a culti vă r i i pomilor fructi
feri, precum şi a creşterii pădurilor, ele duc o uri a şă muncă în ceeace pri
veşte distrugerea insectelor, această muncă neputînd fi înlocuită cu* m un
că umană.

Totodată ne scutesc de cheltueli de milioane, ne scutesc de multă obo
seală si ne uşurează munca. Ele fac toată această muncă' imensă, gratis, 
în schimb nu pretind decît să le apărăm şi să le iubim.

KONYA ISTVÁN

VOGELSCHUTZ UND DESSEN WIRTSCHAFTLICHE BEDEUi UNG

Die Entwicklung der Landwirtschaft fordert, dass der Mensch den Wald, und dass 
nutzlose buschige Gebiet immer mehr und mehr ausrottet und so den befreiten Platz 
nutzvoller und wirtschaftlich wehrtvoller gestalltet.

Die neuen Waldschutzverordnungen dulden in den Wäldern keine verdorrte 
Baume. Die Fachniässige Waldpflege entfernt solche kranke Baume, die inwändig ganz 
verdorrt und verfault sind. Diese Verordnung aber, in bezug auf den Vogelschutz,
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bedeutet ei ne ernste Gefahr für die baumhohlbewohnenden Vögel, denn der verdorr te 
Baurn reicht ihnen eine sichere nestbau Möglichkeit. Die ausrottung der Büsche und 
Wälder wiederum verhindert die Vogel, die im Freien ihre Näster bauen.

Und \veil man den nützlichen Vögel die lebensmöglichkeit entzogen hat, !st ihre 
Zahl sehr gerin . geworden. Ihre Nahrung stellt sich grossen Teils aus der Mange der 
Obst — und Waldbaum * vernichtenden Insekten zusammen, deren Vernichtung die 
Menchen, ohne der Vo gel, nich t verhinder konnten. Der Mensch bemärkt nur dann
die Verniährung der Insekten wenn sie sich schon schädlich zeigen. Der pflinke kleine 
Vogel untersucht sorgfältig jeden Zweig u n d von den E i e r n . angefangen bis zu d e n 
entwickelten I nsekt en frisst er alles a u f. Unsere Insektenfressende S i n gvöge l sind inr 
Grossen und Ganzen verfressene Tiere. Der Vogel ist im Stande täglich, mehr als die 
Hälfte seines ' KUrpergewichtes, von Insekten aufzufressen — auch solche giebt 
es, die über der Hälfte ihres Gewichtes verweerten. . '

Darum muss man unsere nützlichen Vogel schützen, möglichkeit zum Nestbauen 
sichern und im Winter wenn der Schnee alle Nahrungsniittel bedeckt, mit Futter sie 
LU versehen. Den Vogelschutz, wie eine wichtige wirstschaftliche und estetische
Interesse, muss nian unter der Bevölkerung verbreiten. Wir müssen auch erreichen, 
dass an j edem H a u s, wenigstens ein Nest anzufinden sein soll, das den neuen Einwoh
ner erwartet.

Wenn das erreicht wird, können wir darauf rechnen, dass auf unserem Gebiet, 
di insekten-verni chten de Vögel sich vermähren, und d u rch ihre Ar bei t kolossal grossen 
materiällen Nutzen bringen. Dann wird ess nicht mehr Vorkommen, dass in unseren 
Baum- und Obstgärten die Insekten j a hre langen Schaden verursachen werden,. 
u n d die Obstba um e kah l f r e ssen.

Unser beste Hilfsgenosse ist, der Vogel und wird zum besten Arbeitsgefährten 
wenn w ir ihm die geringste H i l f e reichen. wass zu s e i n e r Lebenserhaltung wichtig isL
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C ontr ibu ţ i i  la h i d r o g r a f i a ' m laş t ine i  d e  b  o r  vi z , B o r s á r o s

d e  la S în c r ă ie n i

Sîncrăieni (raionul Ciuc) e situat în direcţia Sud la 8 km. de la 
Miercurea Ciuc, lîngă Olt. In cursul anului 1953 au fost desenate' pe hartă 
peste 80 de izvoare de borviz pe teritoriul şi în jurul comunei, prin urmare 
din acest punct de vedere e cel mai bogat teritoriu al raionului Ciuc. Toc
mai din această cauză, trebuie să ne ocupăm mai amănunţit de acest 
-teritoriu.

In R.P.R., mai ales pe teritoriul Regiunii Autonome Maghiare, se 
■găsesc din abundenţă izvoare- de ape minerale. Această regiune ocupă pri
mul loc nu numai din punct de vedere al cantităţii, dar şi- din punct de 
vedere al varietăţii izvoarelor de apă minerală.

Sînt importante mai mult izvoare de apă minerală de gust acru, care 
se găsesc în brîul vulcanic al Harghitei. Această apă minerală cu acid ca r
bonic e numit- de populaţia locală „borviz“. Borvizul are mai multe varia- 
ţiuni, care depind' de construcţia . geologică a teritoriului respectiv. A pa- 
care conţine gaz de oxid de cărbune, dizolvă uşor în drumul ei subteran 
diferitele roce, prin urmare calitatea rocei determină compoziţia mineralo
gică a apei respective. Prin acest fapt se poate arăta şi existenţa acelor 
roce, care sînt acoperite cu straturi de suprafaţă.

Cunoaşterea şi folosirea borvizelor se poate deduce pînă la omul pre
istoric. Din timpurile _istorice avem date mai sigure. Mai multe descoperiri 
arată că cuceritorii romani ai Daciei s-au aşezat cu predilecţie în apropie
rea izvoarelor de „borviz“. 1

In cursul epocii feudale izvoarele de apă minerală sînt vizitate de 
oameni de la o distanţă mai mare. Insă numai din secolul XVIII-lea' au 
început să se dezvolte băile noastre care mai tîrziu devin vestite. In curînd 
izvoarele noastre devin cunoscute şi în alte regiuni şi din an în an tot mai 
niulţi vizitează staţiunile noastre balneare ş i  climaterice, (Borsec, Vîlcele,

1. In mai multe izvoare au fost g ăsi t e monete romane. In a prop i er e a Băii Vîlcele 
a fost o aşezare romană, numită Colonia aquarum vivarum . Mai pe larg vezi opera 
citată a lui I. Bányai. — Numărul care se află în paranteze se referă la numărotarea 
bibliografică, care se a fi ă la sfîrşitul lucrării. (Existenţa aşezării romane în apropierea 
Băii Vîlcele deocamdată nu e atestată. N. R.)
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Băile Homorod) . Acestea se dezvoltă ş i in curînd devin staţiuni balneare 
preferate de clasa mai bogată (care n-au avut posibilitatea de a vizita s ta 
ţiunile balneare din străinătate).

Afară de acestea se găsesc pe teritoriul Regiunii Autonome Maghi a re 
foarte multe staţiuni balneare (în hotarul fiecărui s a t  care posedă borviz),. 
care au fost vizitate de populaţia săracă din împrejurime. Acestea nu au 
fost construite în mod luxos şi comod ci serveau necesităţile oamenilor 
muncii, care caută revindecarea sănătăţii lor. Aceste „staţiuni populare"4 
fireşte că — cu put ine except ii — nu au depăs it faza primitivă si astăzi: 
nurnai numele de hotare şi tradiţia le mai păstrează amintirea.

De aceea datele analizei cîtorva izvoare de apă minerală dau geolo
gului, care cercetează adîncimea pămîntului, o lămurire importantă.

Staţiunile noastre balneare mai mari sub regimul burghezo-moşieresc 
se dezvoltau mai departe, datorită faptului că s-au construit căi ferate. 
Ele devin staţiuni balneare luxoase după modelul staţiunilor balneare 
străine.

După eliberarea ţării noastre apele minerale devin comori foarte- 
preţioase ale economiei naţionale. Izvoarele cu ape medicinale, staţiunile 
balneare sînţ puse în serviciul poporului nostru muncitor. Constituti • 
R.P.R. ne asigură acest lucru, ca rezultat al luptei clasei muncitoare con
duse de partid.

Multe sarcini ne revin în această privinţă în primul rînd, izvoarele 
de borviz de _pe teritoriul regiunii noastre — fiind cele mai importante' 
surse de energie locală — să fie folosite în mod planificat conform cerin
ţelor construirii socialismului. Din această cauză trebuie să ne' ocupăm 
mai mult cu izvoarele de „borviz"4 şi tocmai de aceea, ne ocupăm acum 
de mlaştina de bcrviz de la Sîncrăieni, care este unul dintre cele _mai 
importante teritorii de borviz.

Datele lucrării mele nu sînt rezultatele unei cercetării sistematice —  
pînă în prezent n-am avut posibilitatea de a realiza acest. lucru — astfel! 
ele sînt bazate pe observaţii făcute începînd din anul 1945.

*  *  *

_ Carpaţii Răsăriteni în general au — din punct de vedere geografic —  
3 brîuri bine difrenţiate, aşezate paralel în direcţia nord-sud. Brîul vulca
nic care se află pe latura internă, are forme morfologice mai frumoase, 
formele de munţi vulcanice se pot bine recunoaşte, mai ales în partea 
sudică a Harghitei. Brîul mijlociu constă din roce cristaline. Acestea for
mează partea centi ală a Carpaţilor Răsăriteni pînă la Miercurea Ciuc, 
unde dispare sub formaţiuni mai recente. Formele morfologice ale brîului 
cristalin arată caracterul unui masiv deja ros şi mai tîrziu ridicat, cu 
forme întinerite. Zona exterioară (latura estică) e zona flişului care- 
constă în deosebi din gresie, marnă şi conglomerat. Din punct de vedere 
morfologic şi aceasta are forme mai lente, ca un rezultat al faptului că. 
forţele exterioare distrug mai uşor punctele culminante ale scoarţei 
pămîntului acolo unde acesta e compus din roce inomogene. Intre brîul
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vulcanic şi cristalin, adică zona flişului, se perindă bazinele carpatice 
interioare. La această grupă aparţin şi bazinele din raionul Ciuc. 2

Sîncrăieni e aşezat la ieşirea strîmtorii Jigodinului, unde Oltul intră 
în bazinul lat al Ciucului de Jos. Din punct de vedere geografic acest loc 
era foarte atrăgător pentru om de a se stabili şi probabil că a fost locuit 
chiar din timpurile străvechi. Acest fapt e dovedit atît de descoperirile 
mai vechi cît şi de cele mai recente. 2 3 E potrivită pentru aşezarenia i-a les  
terasa Oltului, care are o înălţime de 1 O m. Această terasă în jurul locului 
numit „Borsáros“ e bine dezvoltată şi nu e de mirare, că începînd de la o 
adîncime de 0,5 m pînă la 1 m. din straturile superioare, pretutindeni se 
găsesc fragmente de ceramică. Am găsit 2 fragmente în stratul de turfă 
a mlaştinei „Borsáros“ într-o adîncime de 0,5 m. Mai multe fragmente 
de ceramică. au fost găsite în acea parte a terasei, unde malul e surpat 
din cauza Oltului (sub cotitură pe malul drept), precum şi în partea 
terasei izolate, care în parte e surpată în direcţia nord de la izvorul 
" C seref as‘ “ .

In cantitate mai mare astfel de descoperiri au fost găsite şi în alte 
..părţi ale comunei, mai mult pe terasa numită Ecken, la sud de gura 
pîrîului Nagyos, unde s-au făcut săpături.

Sîncrăieni e aşezat la o înălţime de 657 rn. deasupra nivelului mării. 
Munţii, care înconjoară strîmtoarea Jigodinului se ridică deasupra sa cu 
100 m . , pe cînd zona flişului la partea răsăriteană a borvizului cu 500 m., 
iar şirul vulcanic în partea vestică se ridică în general cu 700 m. dea
supra borvizului.

Pe teritoriul, care ne interesează -  hotarul comunei Sîncrăieni — 
sînt reprezentate marne din cretacicul inferior, roce vulcanice şi roce sedi
mentare mai recente.

Cel mai vechi e acel şir de marnă din cretacicul de jos, care pornind 
din Armăşeni formează o ramură a zonei flişului carpatic între Olt şi 
pîrîul Fişag. (Şirul de Armăşeni al lui Herbich). (3). Se întinde pînă la 
Sîncrăieni şi aici scufundîndu-se formează baza bazinului. Acest fapt cum 
reiese mai tîrziu e o dată foarte importantă pentru formarea izvoarelor de 
borviz, şi rocele vulcanice, care constau mai ales din roce de andesit-augit 
hipersten-amfibol şi din aglomeraţiunile acestora, din vest înaintează pînă 
la valea Oltului şi numai în jurul strîmtoarei Jigodinului se întind şi pe 
malul stîng a l OltuluL

in sfîrsit formatiunea cea mai recentă a teritoriului nostru e mate
rialul sedimentar al văii Oltului şi al borvizului format în ultimele ere 
geologice (pleistocen, holocen). Pietre din rîu, nisip şi lut, formează alter
nativ acest şir sedimentar. Poalele văii sînt acoperite cu moloz din aer şi 
au fost formate din praf în cursul erei quaternare. Mai multe semne arată 
că şi aici găsim aspecte de structură de sol de origine periglacială, sezisate

2. E mai bine ca bazinele din Ciuc, să fie diferenţiate in 3 bazine, fiindcă şirul
de munţi Köd-tető—Bogát-hegy (la Racul) din punct de vedere geologic şi geografic 
despart bazinul mijlociu de jos al Ciucului de bazinul de sus al Ciucului. (Aceasta îm
părţire se află şi în mai multe lucrări ale lui Cholnoky.) '

3. Vase de bronz, descoperiri de ceramică din diferite epocă şi un tezaur dacic. 
Acest tezaur a fost publicat de Z. Székely şi D. Kovács.



şi în alte părţi. Studierea acestora constituie una» din viitoarele noastre 
sarcini.

Din această scurtă schiţă geologică se poate urmări dezvoltarea teri
toriului nostru, La sfîrşitul erei cretacice de jos încreţirea carpatică din 
mările de odinioară încreţesc şirul Carpaţilor. Intre şirurile încreţite pe 
lîngă linii de ruptură s-au format mari crăpături. Pe sistemul de ruptură 
estică al bazinului Ardealului începe în acest timp acţiunea vulcanică care 
durează pînă la sfîrşitul erei quaternare.

Conform concepţiei vechi (Lóczy şi urmaşii lui), şirul interior al 
bazinelor Carpaţilor a fost partea organică a bazinului Ardelenesc şi 
numai munţii născuţi prin acţiunea vulcanică au închis şi l-au transformat 
într-un şir izolat de bazine. Astăzi această concepţie nu se poate accepta 
şi bazinele trebuie să fie privite ca o unitate structurală aparte.

Aceste bazine se scufundă pe lîngă linii de ruptură în dimensiuni mai 
mici. Scufundarea lor coincide cu acţiunile vulcanice şi durează pînă la 
sfîrşitul pleistocenului (Bulla). Pe lîngă liniile de ruptură se formează 
rupturile Oltului, prin care decurg apele bazinelor Ciucului. Astfel, s-a 
format şi strîmtoarea Jigodinului, pe lîngă o linie de ruptură de pliocen în 
direcţia nord-est—sud-est. Formaţiunea mai amănunţită a bazinului arată 
linii de ruptură care sínt perpendiculare asupra liniilor de ruptură în 
direcţia nord-vest—sud-est şi închid cu ea un unghiu de 45°.

Bazinele astfel formate în cursul vremii sínt umplute cu moloz de 
către forţele exterioare şi de Oltul născut la începutul erei quaternare.

B. Bulla pe baza cercetărilor proprii constată (4) că în bazinul 
Ciucului lac mai durabil n-a existat (cu excepţia părţii de jos a bazinului 
de jos al Ciucului), Oltul n-a lăsat terase de rîu propriu zis, numai în 
strîmtoarea Tuşnadului şi mai jos. Din strîmtoarea Jigodinului descrie 
numai terasa din pleistocen nou (Nr. II). In jurul comunei Sîncrăieni 
mai multe locuri se găsesc depuneri de pietre la o înălţime oarecare, — şi 
Bányai menţionează descoperirea acestora în strîmtoarea Jigodinului (5) 
— care nu se poate explica numai prin munca de transport a Oltului stră- 
vechiu (Szusztora, latura de est, Nagyomlás, descoperirea de la Aszupatak 
la o înălţime de cea. 30—50 m.). E verosimil, că în jurul strîmtorii Jigo
dinului sínt şi terase mai vechi ale Oltului. Studierea acestora ne revine 
în viitor. In urma descoperirii amănunţite a teraselor şi a clarificării rapor
tului dintre acestea şi formaţiunile celelalte ale erei quaternare, putem 
forma o imagine completă despre dezvoltarea bazinului.

Linia de ruptură a strîmtorii Jigodinului şi cea perpendiculară pe 
această linie (Si. Gheorghe-Sîncrăieni), care a determinat linia de ruptură 
sudică a şirului de marne din cretacicul de jos mai sus'menţionat, a făcut 
posibilă naşterea izvoarelor de apă minerală la Sîncrăieni.

Legătura acestor izvoare cu acest sistem de linii de ruptură se deose
besc şi prin faptul, că temperatura lor medie e mai ridicată decît tempe
ratura medie a teritoriului.

Trebuie să menţionăm că în acea parte a comunei care e situată pe 
malul drept al Oltului sínt izvoare de borviz — aici toate fînlînile au apă 
de borviz — în schimb pe malul stîng e numai un singur izvor de borviz, 
chiar în apropierea malului Oltului (vezi pe hartă) se vede clar că Oltul
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curge tocmai în linii de ruptură. La N—E şi N. • de Olt în partea aşa ziSa 
„Kincseszeg“ şi ,,Poklondfalva“, marnele care nu sînt la o adîncime m are, 
nu lasă ca izvoarele să izbucnească la suprafaţă şi acestea prin straturile 
necompacte de depUneri vulcanice şi de rîu ajung la suprafaţă. In partea 
de sud a Oltului în localităţile aşa numite "Templomalja, Kövesutca şi 
Tiva“ sînt 37 de fîntine cu borviz, sau cu apă aşa numită „szejke“ ; astfel, 
după cum se numeşte apa amestecată cu borviz: Numai fîntînile mai adînci, 
dintre care fîntîna aaîncă de 35 m. făcută, în primăvara anului 1953, are 
o apă mai tare, dar şi borvizul din această e amestecat cu apă dulce.

Trebuie să menţionez separat izbucnirile de acid carbonic în od sec. 
In mai multe locuri aceasta se dovedeşte prin petele fără vegetaţie. Izbuc
nirea cea mai cunoscută .e în pivniţa locuinţei vechi a cantorului vis á vis 
de biserică (aici s-au întîmplat şi cazuri de moarte din cauza gazului).

Izvoarele de apă minerală, care izbucnesc în număr mare au dat; naş 
tere mlaştinei "Borsáros“. Acest teritoriu de c.ca. 15 h. e aşezat la nord-vest 
de biserica de pe cînipia aluvială a Oltului, la vest de podul şoselei. Izvoa
rele izbucnind pe un teren de cîmpie se resfiră şi udă solul, transformîndu-1 
într-un teren mlăştinos acoperit cu vegetaţie de mlaştini. Numele l-a 
primit de la limonitul de culoare ocru-galbenă (numele e aici „borsár“ ). 
Din întregul teritoriu cc.a. 33-44 % e mlaştină, restul e -uscat prin şanţuri, 
transformîndu-1 în fîneţe (vezi harta anexată).

Pe hartă am extins marginile mlaştinei „Borsăros“ şi asupra acelor 
regiuni, unde acuma nu există mlaştină, dar în trecut au fost izbucniri de 
apă abundentă.

Izvoarele de apă minerală apar în diferite moduri pe terenuri piezişe 
şi pe cîmpie. (Bányai). (6). Apele de borviz izbucnite pe teren înclinat, au 
posibilitatea. de a decurge şi depun materialele lor minerale într-o direcţie 
— în cazul de faţă depun limonitul. Pe cîmpie în schimb se acumulează 
acestea în formă de cerc şi ridică o movilă în for ă de crater, în mijlocul 
terenului udat şi acoperit cu vegetaţie mlăştinoasă. E firesc că şi pe. un 
teren înclinat, după ce a ridicat depunerea în direcţia înclinării la nivelul 
izvorului începe construirea. unui con de izvor. In acest caz însă apa scapă, 
fiindcă izvorul nu o poate ridica mai sus, care creşte mereu. In acest caz, 
apa caută un loc de decurgere în partea cea mai joasă a pantei. Prin 
urmare pe un teren înclinat se poate lua în considerare şi pribegirea 
lăuntrică a izvoarelor care izbucnesc. La Borsáros urmele unei astfel de 
pribegiri se găsesc pe panta sudică, unde terenul ' e mai înclinat.'

Terasa Oltului, în general înaltă de 10 m., în această parte e lentă, şi 
cu o pantă lungă se lasă în jos pînă la aluviu (vezi secţiunea anexată). 
Materialul molozului de pantă e uşor cimentat şi vopsit de limonit. Nume
roase conuri de izvoare arată că şi acestea fac parte organică din mlaştina 
„Borsăros“ şi numai izvoarele pribegesc către părţile de jos ale povîrni- 
şului. Un astfel de caz am observat în anul 1948— 1949. S-a observat în 
a nul 1948 că un izvor (Nr. 9 pe hartă) la precipitaţie de temperatură reac
ţionează foarte mult. In iarna anilor 1947— 1948 am constatat 3°, î n primă
vara anului 1948 12°, iar în ‘toamna anului 1948 15°. 4 N-a fost n i c i o

4 .• Vezi date exacte în tabelul de tempera tură.
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surpriză, căci în iarna anului 1948— 1949 izvorul a fost găsit îngheţat. In 
primăvara anului 1949 apa izvorului a dispărut şi a izbucnit la o distanţă 
de 45 . (izvorul nr. 10). Prin urmare se poate presupune că şi spre sud
au fost izvoare în valea mică a pîrîului Borpatak, care curge temporar.

Scufundare a terasei se poate atribui in i ş căr i i so 1 u 1 u i uda t de apa
izvoarelor în direcţia înclinaţiei sub influenţa climei periglaciale — acest 
fapt arată talazuri de pămînt care se găsesc la marginile unor straturi 
(turfă, nisip şi pietre, vezi secţiunea anexată).  Dovada pentru existenţa 
climei periglaciale este că şi azi mai tr iesc plante de caracter periglacial 
ca relicte.

Din datele secţiunii făcute pentru conducerea apei în straturile supe
rioare ale mlaştinei Borsáros pînă la adîncimea de 1 m. se pot constata 
următoarele: sub un strat de humus gros de O, 1—5 m. în părţile mai joase 
sub un strat de pămînt de turfă urmează un strat mai gros (0,5 m.) sau 
mai subţire (0,3 m.) compus din lut şi nisip colorat de nivelul cornului şi 
cimentat de limonit\ In părţile sudice mai ridicate sînt dominante piet. ele 
de cuarţ şi de andezit pînă la o adîncime de 1 m. Sub aceasta urmează 
mai jos un strat de turfă.mai groasă. Grosimea lui e de cea. 1,5 . Turfa
nu are pretutindeni aspect unitar. Ici colo e amestecată cu pămîntul, sau 
e curată, sau cu rămăşiţe de rădăcini şi de cucuruzi de brad, în  unele 
locuri sînt infiltrate argile de caolină şi de limonit în f o r ^  de linte. E 
regretabil, că pe acestea nu le-am putut analiza şi nu le pot publica. Ar fi 
de folos de a face analiza pollenanalitică a subsolului mlaştinei Borsáros 
(ceea ce după cum ştiu încă nu s-a făcut). S-ar putea obţine date impor
tante nu numai despre clima precedentă a ţinutului, dar şi despre asocia- 
ţiunile vegetale, care au existat.

Din cele spuse mai sus se poate observa, că Borsáros nu prezintă un 
aspect aparte al naturii, ci e un izvor de alimentaţie, care de la era gla
cială nu s-a schimbat mult. Numai izvoarele si-au schimbat din cînd în 
cînd locurile, şi azi sînt izvoare, care se nasc, care au ajuns la culmea 
funcţiunii lor, şi care dispar. Fiecare izvor dispărut dă naştere unui alt 
izvor. Aceasta e dialectica naturii. Citez de Engels : — „Natura întreagă, 
începînd de la cel mai mic pînă la cel mai mare, de la firul de praf, pînă 
la soare, de la protista pînă la orn, e în eternă naştere şi pieire, în continuă 
curgere, în eternă mişcare ' şi schimbare“ . 5 Acest fapt poate fi observat de 
oricine, care cercetează natura cu ochii deschişi. '

Comuna întreagă consumă apă de borviz, dar nu există nici un izvor,. 
care ar fi fost folosi L de mai multi ani în continuu. E usor de ales. Dacă 
cineva a săpat un izvor mai abundent, populaţia întreagă a consumat apa 
acestui izvor, pînă cînd nu s-a găsit un alt izvor mai bogat. In ultimul timp> 
populaţia a folosit mai ales apa abundentă a fîntînei de la fabrica de 
cărămidă.

Să aruncăm o privire asupra originii apei izvorului. Fără îndoială' 
apele minerale izbucnesc din adîncimea mai mare a scoarţei pămîntului şi 
sînt impuse la suprafaţă de presiunea hidrostatică dominantă şi de acidul 
bicarbonic absorbit. N-avem nici un motiv de a nu accepta, că acidul 
bicarbonic nu provine din acţiuni vulcanice 'posterioare, prin urmare putem

5. Fr. Engels: Dialectica naturii. Bp. Szikra, 1952. p. 43.
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■fixa, că naşterea borvizelor de la Borsáros e strîns legată de acţiunile 
v ulcanice ale Harghitei. Apele, de la î n ceput cu o temperatură mai ri di ca t ă , 
izbucnesc din adîncime, amestecîndu-se în stratul gros de moloz cu apa 
dulce, ajung la suprafaţă ca ape încrope.

Nu se poate omite faptul că izvoarele se găsesc lîngă Olt sau la o 
distanţă de 300 m., de acesta, iar Oltul înconjoară mlaştina în formă de 
semicerc. N -am reuşit să constat precis legătura ce există între cursul 
rîului 011 şi î nt re cantitatea de ap ă a izvoarelor. E ev i dent, că apa care 
curge din Olt are un rol însemnat în subţierea apelor minerale.

★  ★  ★

Am fost nevoi t să extind pe har tă marginile mlaştinei Borsáros şi 
asupra teritoriilor care după părerea localnicilor nu aparţin mlaştinei Bor
sáros, dar unde izbucnirea- izvoarelor au caracterul izvoarelor de la 
Bors a ros. Un astfel de ter i to riu e în partea apuseană, în locul numit
" Kisomlás“ care are o înălţime de 10 m. şi se află între Olt şi terasa 
Oltului. T rebuia să extind m a r g i ne a mlaştinei spre nord, către moară, pînă 
la albia Oltului, fiindcă şi în albia °ltului sînt multe izbucniri de izvoare 
de borviz. Acest fapt a fost atestat de izbucnirea izvoarelor cu ocazia 
construirii p£dului, cînd piloţii au fost înfipţi în pămînt.

La Borsáros se pot deosebi 3 mlaşt i n i mai mari :
A. Mlaştina propriu zisă Borsáros, care se întinde de la baia Borsáros 

(Nr. 8 pe har tă ) pînă la şosea. Azi acest teren e secţionat de şoseaua în 
construcţ ie.

B. Terenul mlăştinos pe teras a d e lîngă Bor pat a k.
C. Mlas tina c a re se află la K isom lás la f î n tî n a C s ere f ás.
De multe ori au încercat desecarea mlaştinilor, însă limonitul i esi t di . 

apa i z voa relor în scurt t i m p a astupat şanţurile. Şanţurile cu o adîncinie 
de 30—40 cm. în t i in p de cca 8 - 1  O ani sînt atît de mult astupate, încît 
apa nu p oa te decurge şi astfel 1 ucrările de deseca re sînt fără rezultat.

★  *  *

Izvoarele de la Borsáros, după formarea locului lor de ieşire se pot 
împ ă rţi în ur m ătoare 1 e tipuri :

1. Izvoare n a t u ra le cu con de limonit. Pe h a r t ă sînt marcate cu cruce, 
cele cu d i m ensi uni rnai ma r i cu cruce şi cu cerc. In general sînt conuri 
regul a te în formă de cercur i, la mijlocul lor cu o mică suprafaţă de apă. 
Conurile, care sînt î n c r eştere sînt aşezate pe m laş tină la o adî nci me de 
1 m. (Nyárády crede că e mai adîncă de 1,5 m.).Dimensiunile lor se află 
între 4 m—25—30 m.

2. Terenuri mlăştinoase. De fapt sînt părţi inlăştinoase provenite din 
contopirea mai multor conuri de izvoare. In unele locuri sînt mai solide, 
dar în jurul i z v o a relor sînt atît de moi, încît sînt ocolite de om ş i d e 
a nimale. ■ .

3. Mocirlele sînt mărginite de terenuri numai în parte mlăştinoase. 
Ele formează o tranziţie între terenurile mlăştinoase şi uscate. .Vegetaţia

140



lor are caracter de tranziţie. Probabil sînt mlaştini în stare de secare... 
Acest fapt se dovedeşte şi prin multe conuri de izvoare părăsite şi secate ...

4. Bazinuri de izvoare săpate şi folosite de populaţia locală .
5. Izvoare în bazin de lemn sau de piatră.
6. Bazinuri de baie.

■ 7. Izvoare izbucnite în albia Oltului. Am mai amintit, că în albia 
Oltului vis a vis de moară sînt multe izvoare. Astfel de izvoare mai putem 
observa vis a vis de baie sau mai sus pînă la cotitură peste tot, mai ales. 
cînd nivelul apei e mai scăzut.• Cel mai important este izvorul care se află 
sub. cotitură, pe malul drept al Oltului. Aceasta se poate observa şi cînd. 
nivelul apei e mai ridicat. Izbucneşte cu o putere atit de mare încît ridică 
apa  la o înălţime de 4—5 cm. Gustînd' apa rîului lîngă izvor se si te 
gustul borvizului. Nici în timpul iernilor mai friguroase — ca de exemplu 
cea din anul 1953—54 — apa nu îngheaţă.

8. Scurgerile zonale de apă din pereţile terasei, c a re se află la m a rgi - 
nea superioară a stratului de lut în partea de jos a terasei. Acestea se pot 
observa pe acea înclinaţie a terasei Oltului, care se află în cotitura Oltului 
deasupra izvorului mai sus amintit, precum şi pe panta nordică a terasei 
care se aHă deasupra izvorului Nr. 13.

Pe hartă am marcat numai acele izvoare, care se disting din nume
roasele izbucniri de apă. Cercetînd cu atenţie harta, putem obţine o ima-• 
gine fidelă des p re acestea, din această cauză nu mă. ocup m a i am ănunţ i t  
cu descrierea fiecărui izvor. Mă ocup numai de a cel e izvoare mai i por
t an te, care au fost folosite în trecut ş i sînt f o l o sit e şi în prezent. In ordinea 
tratării izvoarelor am urm a t numărătoarea folosită pe hartă.

• Izvorul Nr. 1 are- o latură lungă de 2 m. iar alta de 1 m. Bazinul săpa t  
e lat de 1,5 m . şi adînc de 0,5 m., e aşezat ' n  colţul drumului care duce 
lîngă şosea Ia izvorul Nr. 2. In mai multe locuri apa izbucneşte cu are 
putere în mod abundent. 6 Locul e numit „Baia" ţiganilor“, care a ra tă , că 
aici ar fi existat un bazin de băi. In legătură cu această în cartea lui 

. Vitos pagina 314 g ă s i m următoarele : „izvor cald, încropit... care odi
nioară cu un bazin vast şi cu camere de toaletă a fost folosit ca ba ie  
publică. Acum-. suprafaţa băii e acoperită cu nămol de borviz şi se vede 
numai locul“.

Izvorul Nr. 2. Fîntînă veche comunala, la care duce un drum bun. Din 
punct de vedere sanitar s-a încercat de mai multe ori să fie pusă într-un 
cadru. Chiar Vitos aminteşte (o.c.p. 314), că a fost pusă în cadru de' 
pi a tr ă şi a fost prevăzută cu grilaj de fier, care încă a t u nc i a fost distrus. 
De atunci s-a încercat în mai multe rînduri îngrădirea fîntînei. Fîntina a 
mai fost şi acoperită, prevăzută cu robinet, mai tîrziu s-a făcut un puţ 
cu cumpănă. Toate acestea s-au ruinat în scurt timp şi au provocat redu
cerea cantităţii de apă. Azi izvorul e prins într-un cadiu de lemn, cu 
dimensiuni de 0,9x0,9 m. şi cu adîncime de 1 m. şi abia; se foloseşte. Abun
denţa de apă se poate socoti ca O (în jurul lui se varsă apa scăpată :din. 
cadrul prost întocmit).

6. Nu pot prezenta date, deoarecare n-am avut ocazia sa masor abundenţa apei.
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Izvorul Nr. 3. E un bazin în formă de cerc cu un diametru de 1 m. la , 
capătul unui şanţ conductă de apă Adîncimea e 0,4 m. Apa abundentă a 
izvorului nu prea e folosită.

Izvorul Nr. 4. In mijlocul mlaştinei e un bazin cu dimensiuni 1x0,7 m., 
cu o adîncime de 0,35 m., cu izvoare cu apă abundentă. In' anul 1940, a 
fost folosit de întreaga populaţie a comunei. Azi nu se foloseşte.

Izvorul Nr. 5. E un bazin săpat în anul 1948, cu dimensiuni 1x1 m., 
cu o adîncime de 0,4 m. E unul dintre izvoarele, care au cea mai abundentă 
apă şi conţine cel mai mult acid bicarbonic. . Acidul bicarbonic clocoteşte 
pe toată suprafaţa bazinului. Izvorul e folosit începînd din anul 1948 şi e 
izvorul cel mai mult folosit din regiunea Borsărosului. Datele de tempera
tură sînt cele mai statornice, care se atribuie abundenţei de apă.

Izvorul Nr.- 6. La mijlocul unui teren foarte mlăştinos se află un izvor 
într-un cadru de lemn, cu dimensiuni 0,4x0,4 m. Are apă puţină. Astăzi 
nu se consumă apă din el. Are şi un conţinut redus de acid carbonic, 
fiindcă e în apropierea Oltului şi apa e amestecată.

Izvorul Nr. 7, Izvor săpat cu apă abundentă cu dimensiuni 0,3x0,3' 
3x0,5 m., în mijlocul unui con de izvor, deja secat.

Izvorul Nr. 8. Băi de borviz, cu dimensiuni 4,5x4,5 m. si cu o adîncime " 
de 1,5 m., cu un bazin făcut din scînduri, jos cu grilaj de lemn. Apa e 
alimentată de izvoare abundente, care clocotesc permanent la suprafaţa 
ei. Limonitul desprins vopseşte apa în culoare galbenă, fiindcă izvoarele 
care izbucnesc cu mare putere nu-l lasă să se depună. Efectul medical al 
acestui izvor e cunoscut de mult. M. Vitos afirmă : „Incepînd din t impu-; 
rile vechi, numeroşi paralizaţi, şi-au recăpătat sănătatea". • Dezvoltarea^ 
băii s-a început în primăvara anului 1891, cînd s-a format o societate de 
băi cu 15 acţionari localnici. Această societate „a instalat o baie nostimă 
cu- 2 bazine separate pentru bărbaţi şi femei cu toaletă“4 (o. c. p. 213). 
Scopul societăţii a fost ; ,,a pune baia, ieftin şi uşor, la dispoziţia publi
cului, ceea ce dovedeşte şi faptul, că săracii au făcut baia fără taxă. • 
Chiar din primul an, din taxele de‘ intrare — de 4 kr. — au putut plăti - 
leafă servitorului — ceea ce arată că baia a fost frecventată. Numărul vizi- 
tatori.ior în anul 1882 creşte şi mai mult, vin vizitatori şi din Romînia. In- 
sezonul verii anului 1894, după cum scrie Vitos — numărul acelora, care - 
făceau zilnic baie era de 15. Au fost vizitatori din Budapesta, din Romînia, 
din Miercurea Ciuc, care au lăudat efectul medicinal al izvorului“. (o.c.p. 
313). Numărul vizitatorilor a crescut şi mai mult după introducerea căii 
ferate.

Acest bazin, care a fost niai mic, ca cel actual, a existat pînă în jurul 
anilor 1930. In timpul acela proprietarul Bors Anton, a făcut o cameră de 
toaletă şi o terasă mai modernă. Cu ocazia reconstruirii generale şi împre-. 
jurimea băii a fost aranjată. S-au creat alee şi. straturi de flori. După 
această reorganizare a fost şi mai mult frecventată. Dacă s-ar fi putut 
dezvolta astfel- a r . fi putut întrece în dezvoltare şi băile Jigodin, care se 
află în apropiere. Condiţiile din anul 1940, războiul, au făcut pe proprietar-. 
să renunţe la continua dezvoltare a băii, care a rămas în stagnare. Astăzi, 
se pot observa numai urmele construcţiei vechi, pereţii de scînduri ale bazi
nului sînt stricate în mai multe părţi. La marginea bazinului s-a depus un 
strat de nămol de limonit gros de 1 m. '
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'Izvorul Nr. 9. Se a flă pe partea s u d i că a ml a ş t i n ei Borsáros pe terasă, 
care e marcată şi pe harta de cadastru cu o cărare, care duce spre izvor. 
Acest izvor cu apă abundentă cu acid carbonic, în împrejurările mai sus 
amintite, în anul 1948, a dispărut.

Izvorul Nr. 10. Izvorul cu apă abundentă săpat în vara anului 1949. 
Izbucnirea izvorului amintit mai sus într-un bazin cu dimensiuni de 
0,3x0,3x0,4 m.

Izvorul Nr. 11. Se află- un izvor cu mai puţin acid carbonic pe malul 
stîng al Oltului în mijlocul unui con de izvor cu diametru de 3 ., într-un ■
bazin săpat cu dimensiunile amintite mai sus.

Izvorul Nr. 12. In cotitura Oltului, în apropierea pantei terasei, în 
mijlocul unei mlaştini e săpat un bazin cu dimensiunile amintite mai sus.

Izvorul Nr. 13. I zvorul de apă abundentă cu mult acid c a rbon i c care 
se află în mijlocul unui con de izvor săpat în primăvara anului 1953.

Izvorul Nr. 44. Localnicii îl numesc „Cserefás-köpű“', cu un diametru 
de 0,5 m. e un izvor cu apă abundentă, care se află î n t r - un bazin de andesit 
cu formă cilindrică cu o adîncime de 0,8 m. Are apă multă şi conţine mult 
acid c arb o n i c. împrejurimea lui e mlăştinoasă, mai ales în! direcţia N-E, în . 
jurul locului unde se topeşte cînepa, care se află în mijlocul unui con de : 
izvor cu un diametru de 25—30 m. Şi în locul de topire al cînepei sînt 
izvoare cu multă apă.

Datele de temperatură mai frecvente ale -izvoarelor numerotate arată; 
iabelul u rm ăto r : '

TABELUL I. Datele de temperatură ale izvoarelor de caracter ,,Bor
sáros“ exprimate J'n G°':

\ Numârul iz;voa- o. N M 1 >(3 03 Li e mrelo r N M tn r- oo cn X .21 Timpul U u u ú u t. t. O u u U t. X 2 E! tU, măsura rii Z Z Z Z Z Z Z Z Z z Z Z Z Z ^ E E E E
I 22 Il. 1948. 13.5 16 13.5 1.25 -0.5

3 12 —5
1 IV. 1948. 12 7.5
9 IX. 1948. 12 17
16 IX. 1948. 16 17 19
24 IX̂ 1 948. — — — 15.5 1 — ! 1 O

16 15 16 12.5 13.5 5
13 X. 1948. 17 14.!1 13 7
21 VlL 1 950. 14 15 12 19.5 24

•20 IX. 1950. 16.5 12 18 15 16 14.5 15.5 16 12.5 21
3 VII. 1953.. 14.6 15.2 16.4 15 19.8 - - 17.5

1 11 VII. 1953. 20 28

1 - . .  - 1.21 20
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Din acest t a b e l se poate ob s erv a, că maj o r i t a tea i z voa r e l o r, depinzînd 
de temperatura aerului arată o p r ec i p i t a ţie de t em p er t u r ă destul-de m a r e . 
Acest fapt se poat e observa mai c l a r în tabelul al II-lea, în c a r e sînt expri
ma te precipitaţiile de t em p e r a t ură ale dnei zile (20-21. IX. 1950). Am a les 
dinadins o zi de toamnă, cînd temperatura aerului se schimbă mult în 
cursul nopţii şi al zilei. Această precipitaţie e urmată — în tro  măsură mai 
.mare şi mică — de fiecare izvor conform abundenţei' apei. Izvoare cu apă 
mai puţină arată destu] de repede precipitaţiile temperaturii aerului, pe
cînd izvoarele cu apă abundentă, urmaresc precipitaţiile temperaturii aeru
lui numai cu 0,5--1 C0 •

TABELUL II.-Precipitaţii le de temperatură z iln ică a le izvoarelor 
"Borsáros“.

j Nn de 
izvor

Suprafaţă de apă liberă 
(m. p.)

Măsurare de
ObservaţiuniTimpul

ora
Tm(mp.)

9 I : 1 i 13 lt) 17 19 7

1 2.5 15 13 14.5 (s>16.5 (sî 16.5 (s) 16 15 13.5 Tm _  temperatura 
medie zilnică.

Literile scrise în 
paranteze lîngă nu- 
meriJe înseamnă ca 
izvorul e atins de 
lumina soarelui :
(S) _  atins de lu
mina soarelui.
(KS) _  puţ in e 
atins.

In observati uni me
teorologice literile 
însemnă forma no
rilor şi direcţia

Timpul masuraru : 
20—21 I. C. 1950.

i

2 0.8 1 1.6 11 1 1 .2 (n ) 11 8 (n : 12(k s ) 12 12 11.5

3 0.8 15 13 15 (S) 18 (S) 17.5(KS) 16 14 ■ 12.5

! 4 0.7 14.6 14.5 1 4 .8 (n ) 5 (k >) 14 8 (n ) 14.5 14.5 14.5

5 1 15.8 16 1 6 ( k s ) 16 (S) '6 (N) 1R.7 15.5 15.5

.6 0.2 13.9 12.5 13.5 (s) 14 5(s) 14 .5 (n ) 14.3 14 14

I 7 0.1 14.5 14 1 5 ( k s ) 15.R(s) lf)5(N) 14.8 14 13

8 20.2 15.5 15 15 (S) 16 (S) 1 6 ( s ) 16 15.5 15.2

12 O.l 11.8 1 1 11.9 (*) 12.5cs) 12 9 (n ) 11.8 11.5 11

Temperatura
aierului 15.8 9 17 21 21 18 15 10

Observaţiuni
meteorologice

Timpseninreuă
Ci-s
(W)S-Cu

Ci-Cu(W)
Ci-S
(W)
A-cu

S-Cu
(Wînnorat

S-Cii(W) N(W)

Precipitaţiile de tempe r a t u r ă ■ sînt mai pregnante dacă prezentăm re
zultatele tabelului în mod grafic (fig. 2): •

Temperatura izvoarelor de Ia Borsáros, stabilită în mai multe lucrări 
ale lui Banyai — probabil pe baza t e m p eratu r ii de vară după cum_ a 
descris şi îh lucrarea sa recentă despre izvoarele 'încropite (9), este ca a. 
izvoarelor cu apă .încropită de — 18—20°. In legătură cu aceasta, luînd ca 
bază izvorul cu temperatura cea mai stabilă (nr. 5) constatăm, că tempe
ra tura normală la suprafaţa i zv o a r e l or este de 16 C0 Ace ast ă cifră, natural 
— după cum se vede — depinde şi de suprafaţa apei şi de gradul de ames
tec ă t u ră al borvizului cu apa dulce. *
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Fig. 2. — Graficiil fluctuaţiilor de temperatură al borvizelor de la Bbrsâros. — Das 
Grafic der Wechselnder Temperaturen d!er Mineralwasserquellen von Borsáros.

In gen era l s-a putut constata, că izvoarele în b a z i n mai puţin adînc, 
aflate în apropierea Oltului reacţionează rriai bine la precipitaţiile tempera
turii zilnice şi anuale, ca izvoarele cu bazin mai adînc şi cu apă mai 
abundentă.

E s a rcin a viitor lui de a stabili numeric datele re laţ iilor care există 
între temperatură şi abundenţa de apă.. Cercetări în această direcţie ar fi 
de folos, fiindcă s-a,r putea stabili măsura în care borvizul s-a amestecat 
cu a pa de sţiprafaţă şi originea izvoarelor s-ar putea rezolva.

*  * *

Apa izvoarelor din Sîncrăieni a fost de multe ori analizată. Datele 
analizei mai vechi nu le-am avut la dispoziţie, prin urmare pot publica 
numai datele analizei lui G. Csaj ághy (9) d i n anul 1942. . '

TABELUL III : datele analizei a p e i bazin ului de băi după G. Csajagh ■: 
Csaj ághy :

1 ltr. de apă conţine
Cationi: gr.: Valoare

echivalente
‘ %

Ion de potasiu 0,0065 1,79
Ion de sodiu (),()468 21,92
Ion de calciu 0,0771 41,44
Ion de magneziu 0,0350 31,00
1 on de fier 0,0100 3,85

100,00%

transformaţi în săruri,
după procedeul obişnuit:
Clorura de p ot a siu . . .  . 0,0124 gr
Clorura de sodiu . . . .  . 0,0070 ,,
Bicarbonat de sodiu . . .  0,1609 ,,
Bicarbonat de magneziu . 0,2106 ,,
Bicarbonat- de, calciu .. . . 0,3119 ,,
Bicarbonat de fier . . . 0,0318 ,,

Total: 0,8732 gr
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Antoni:
■ Ion de . clorură 
Ion de bicarbonat 
Ion de sulfat 
Ion de metasilicaţi 

Total:

0,0101 3,07
0,5491 96,93
urme —
0,1386
0,8732 g 100,00 %

Acid carbonic liber: 0,86(J gr. Hidrogen sulfat nu există. Din basin scufundat, 
prin urmare din mostre directe, acidul carbonic liber a fost 1,580 gr.

Din tabel reiese, că între materialele minerale disolvate pred0mină 
a, Mg, Na şi ionul de bicarbonat. Şi acest fapL dovedeşte ca a pe le trec 

peste marne şi gresii din creta cicul de j'o s , diluînd carbonatelc. După cum 
am amintit fundul bazinului clin cretacicul de j o s  nu poate fi la a dm d m e 
mare, acest fapt e dovedit şi de rămăşiţele de: m a rne care se află în 
massive în andezitul. din regiune. Din analiza reiese că apa izvoarelor 
. parţ ine grupei i zvo arc 1 or cu a po acra, care vont i n m i nerai e a 1 calice (ape 
acre terestre).

*
Cu vegetaţia specială a Borsarosuliii, mai ales cu asociaţiile de plante 

s-a ocupat academicianul I. Nyárády Erasnius ( 11, 12), R. Soó ( 13) şi cu 
ni.i c rovegetaţie E. Ko 1 ( 14) . Veĝ etaţi a car acter i sti că e . livad a cu Mo linie 
care trece în mlăştini de turfă. Din punctul de vedere al compoziţiei ele
mentelor de floră (areaspectrum) . e foarte variată: 39,28"% eurasiatică, 
circumpolară 35,71 %, europeană 7,14 %, esteuropeană 7, 14°/o boreală 
7,140/o, specii cosmopolitane 3,75 %, constatat pe un teren cu dimensiuni 
de 3 X 1 O m. p. ( S oo) . Sînt însemnate mai a 1 es e 1 ement ele florale, ca S axi- 
fraga hirculus, Drosera anglica şi Betula humilis, care e tot de origine 
boreală. Aceste plante sînt rămăşiţe ale erei glaciale şi trăiesc la tundrele 
arctice. „Exemplarele de la Sîncrăeni sînt avantposturile cele mai sudice 
în e x pansiunea către s ri d a a cestei specii arctice ( N y árá dy, p. 582).“

In ziua de 28. IX. 1953, am numărat 41 de tufe de Betula humilis. 
Acestea sînt semnalate şi pe hartă. Am semnalat şi locurile, unde am vă
zut sau am colecţionat Saxifraga hirculus. Cercetare mai amănunţită n-am 
făcut şi n-am găsit Drosera anglica. Pe teritoriul propriu zis al mlaştinei 
Borsáros n-am văzut Saxifraga hirculus numai în prelungirile ei sudice 
s i vestice.

E necesar ca, conducătorii satului să i a . măsurile necesare pentru 
ocrotirea acestor plante. Ocrotirea cu garduri a tufelor .de Betula h um ili s 
e absolut necesară, fiindcă şi în toamna anului 1953 au ars — probabil 
copii de ciobani — 5 :6 tufe. Cu construirea şoselei noi trebuie să se ia 
noi măsuri de Lucrările cu valul şoselei şi lucrările de secare,
îşi vor exercita influenţa asupra vegetaţiei mlaştinei şi asupra relaţiilor 
de apă. S-ar putea încerca şi strămutarea unor tufe de Betula humilis în 
partea vestică a mlaştinei, unde sînt niai bine aparate.

■ Pentru microvegetaţia apelor minerale --- pe baza cercetărilor făcute 
de E. Kol — e caracteristică vegetaţie de alga Oscillatoria chalybdea. In 
apa bazinului băii se mai află şi vegetaţia de Phormidiurn sp. şi Stigo- 
nema sp. Aceste specii de alga prefera apă mai caldă (cea 6 pH).’

•. Pe cînd cercetătorii — după cum am văzut --- mult s-au ocupat de 
floră, despre faună s-a vorbit prea puţin. Teritoriul acestor ape minerale 
pentru faună oferă un teren foarte interesant. Din bazinul băii Borsáros



am colecţionat 2 specii de insecte de apă. S igara  hierogliphica (?), trăieşte 
într-un număr mare în apa bazinului. Am mai găsit în canalul de curgere 
al băii 2 exemplare ale insectei Nepa rubrana, care se află în colecţia m ea .

S-a constatat că si cu ocazia cercetării amănunţită a unui teren mai 
mic, ca şi Borsáros, ies la iveală diferite probieme. Pe teritoriul Regiunii 
Autonome Maghiare se află numeroase izvoare de apă minerală care sînt 
cunoscute sau nu sînt cunoscute, şi se diferă unele de altele. Cercetătorii 
au sarcina de a studia şi cerceta prin noi metode ştiinţifice aceste surse 
de energie locală foarte preţioasă şi să le pună în slujba poporului m un
citor — conform directivelor economiei. nationale ale ţării noastre.

Fig. 3. — Locul Borsáros cu satul Sîncrăieni. — Ort Borsáros mit
der Gemeinde Sîncrăieni.

In ce constă marea importanţă economică a. izvoarelor noastre?
Apele noastre minerale — ape de borviz — in primul rhid au un efect 
vindecător. Sînt bune pentru uz intern pe loc sub formă de o cură de băut 
în cazuri de tulburări de digestie. Prin transport poate fi cornoara comună 
a ţării şi un important articol de export în străinătate, unde borvizul lip
seşte. Băile de apă rece şi caldă sînt bune contra reumatismului. In legă
tură cu acest tratament se poate recomanda pentru cei care se interesează, 
cartea lui M. Sturza ( 14). Efectul de vindecare al acestor izvoare se a tr i 
buie materialelor minerale care se află în ele în mod diluat, acidul ca r 
bonic si nu în ultimul rînd- rnaterialelor cu emanaţiune de radium. Valoa
rea borvizelor noastre e şi mai mare prin faptul, că locurile unde se află 
aceste izvoare, sînt localităţi climaterice.

Reţeaua actuală de băi nu e în raport cu bogăţia noastră de apă m i
nerală. Remedierea acestei lipse e sarcina epocii noastre, a epocii în care 
se construieşte socialismul.-Izvoarele de ape minerale sînt atît de nume
roase si variate, încît pentru dezvoltarea lor avem mari posibilităţi. Insă 
trebuie să ne pregătim, ca să putem realiza o reţea de băi, care să poată 
satisface pretenţiile mereu crescînde ale poporului muncitor.

Un rol însemnat se va atribui si localităţilor climaterice mai mici, ca 
Borsáros, fiindcă izvoarele acestea c u . apă abundentă, asigură existenţa 
unei băi moderne. Ne putem folosi de exemplul Uniunii Sovietice, unde
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ín Ca ucaz fiecare picătură de apă m i nera la se foloseste în mod cel mai 
util. ’

Scopul 1 ucrări i mele a fost de a face cunoscut unul dintre cele tnai 
interesante teritorii cu borviz din Regiunea Autonoma Maghiară şi să 
ridic cîteva probleme pentru a contribui astfel la deşteptarea interesului 
faţă de aceste izvoare. Dacă am reuşit să realizez aceasta într-o măsură  
oricît de mică, mi -am atins scopul.

KRISTO ANDRAS
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Afară de acestea am folosit Manualul inginerului de mine, voi. I. Edit. Tehn 

Buc. 1951.
AUSZUG.

Der Verfasser beschreibt das Mineralwasser enthaltende Sumpfgebiet 
von Sincraeni Borsáros (Rajon Ciuc). In der Umgebung des Dorfes sind 
über 80 Mineralwasserquellen anzutreffen.

Im Gebiete der Ungarischen Autonomie finden ir vorwiegend Sauer
wasserquellen in der vulkanischen Zone des Hargita gebierges. An den 
Mineralwasser enthaltenden Quellen wurden Heilbäder, Badeorte nach 
ausländischem Muster erbaut. Nach der Befreiung unseres Vaterlandes 
w urd en d iese M inera 1 w asserq ne llen, Iiei 1 b äder s owie Bad eorte den Werk
t ăt igen zum heilu n gs und erbolungszwecke über geben.

Bei vulkanischen -Ausbrüchen entstandenen Bruchstreifen entsprangen 
die Mineralwasserquellen von Sincraeni—Ciuc Singeorgiu. Durch das 
aufbrechen dieser Quellen entstand das Sumpfgebiet von Borsáros, welches 
seit der Eiszeit sich wenig änderte.

Der Verfasser beschreibt i weiteren die Mineralwasserquellen von
B°rsár° s und beschreibt eingehend die Flora dieses Sumpfgebietes; welche 
zum te i l e der Polargegend entspricht. * .

Das Ziel dieses Aufsatzes ist d as I nteresse der Mineralwasserquellen 
im gebiete der Ungarischen Autonomie zu erecken.
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C s u t a k  Vilhelm

1878—1936.

La 8 noiembrie 1878 în cartierul „Tatarszeg“ , comuna Zagon, — care 
este şi satul na t al al m a re lui s criitor Mikes Kelemen, — s-a născut Csutak 
Vilhelm.

Tatăl lui Csutak, Samuilă ' si mama sa Csákány Juliana, au fost tărani 
săraci, cari au luptat greu cu viaţa, dar puternic legaţi de pămînt. Ei nu 
posedă decît cîteva jugăre de pămînt.

Cursurile elementare Csutak Vilhelm le urmează acasă în comuna 
Zagon. Curînd se distinge printre elevii şcolii elementare, ceea ce face pe 
părinţii săi să-l lase să înveţe mai departe. Fratele său mai m a re - Solomon 
rămîne acasă ca ţăran agricultor. Vilhelm, după absolvirea celor patru 
clase elementare sê  înscrie la „Liceul Mikó“ din Sf. Gheorghe. Mai tîrziu 
la a c elaşi liceu, vine şi fr a t el e său mai mic, Almos, pe ca re Wilhelm îl 
aj u t ă şi-1 Îngrijeşte. Int re aceşti doi fraţi se î n ch e a gă o prietenie pînă la 
moa rte. * ■ .. ! ■

Primii trei ani, Csutak le duce greu. S e ob i ş n u i eşt e greu cu di sciplin a 
severă a l i ceului, e ş i bolnav şi slab. I n clasa IV-a este dej a, printre primii 
elevi ■ ai l i c e u l u i.

Csutak nu s-a despărţit de satul său şi n i c i nu s-a putut despărţi de 
el. In timpul vacanţelor a lucrat la cîmp ca oricare fiu de ţăran.

Csutak f i i n d cel mai b un elev a atras asupra s a atenţ i a p rofesorilor. 
Astfel, a aj u ns p î n ă la c l asa VIII-a. Ceilalţi elevi Şi-au ales dej a cariera, 
el şi-a ales cariera de j u ri s t .

La ba c a laure a t, răspunsurile lui excelente în limba latină, cun oşti n - 
ţele vaste istorice şi logice ale lui Csutak, atrag atenţia preşedintelui-comi- 
sarului guver n u lui Dr. Szadeczky K: Ludovic, p rofesor universitar, şi i n - 
sisţă pe lîngă noul bacalaureant, ca în locul c a r i e re i j ur idice să-şi a l ea gă 
cea de filozofie, ceea ce s-a şi întîmplat.

In anul 1898 îl gă'sim deja ca student în filozofie cu specialitatea 
istoria şi latina la Universitatea din Cluj. Şi aici se distinge cu o sîrguinţă 
de f ier. A învăţat şi a muncit mult, era de-altfel şi silit da aceasta pentru 
a-şi putea' complecta ajutorul ce-l primea de acasă cu premi ile ce le-a 
obţinut la diferite concursuri ştiinţifice.
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După term i n a rea studiilor şi a anului de m i l i t ă rie, în toamna anului 
1903 primeşte catedra de profesor suplinitor la Liceul Székely Mikó — 
acolo de unde plecase cu cinci ani în urmă.

Fig. 1. - Csutak Vilhelm

Csutak nu se angajează la sarcini mari, şi tocmai în aceasta constă 
geniul său. Işi urmează mai departe cercetările, iar în timpul liber face 
cercetări la Arhiva de Stat din Budapesta, pe urmă la Arhiva de Stat din 
Viena şi în arhiva financiară de război. In acele timpuri îl interesează docu-
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tnenteie erei „Bach“ ce a urmat revoluţiei din 1848 si ca rezultat al cerce
tărilor ştiinţifice din Arhiva de Stat din Viena a îmbogăţit şi dezvoltat 
liteiatura ştiinţifică referitoare la epoca lui Francisc Rákóczi al II-lea. 
Lucrarea ştiinţifică a lui Csutak este caracterizată prin cea mai mare 
grijă şi conştiinţă. Evenimentele şi izvoarele istoriei nu sînt văzute numai 
prin prisma istoriei din acea eră, ci cu ceva cu totul nou. El luminează 
chestiunile cele mai complicate pe baze materialiste.

Lucrările ştiintifice ale lui Csutak sînt în să  întrecute (de munca lui 
organizatorică ce şi-a dedicat-o pentru dezvoltarea muzeului Naţional 
Secuiesc. In anul 1906 este ales custodele muzeului. Muzeul în aceste 
timpuri a fost în peripeţie. Sau se va clădi un edificiu corespunzător pen
tru ca muzeul să poată deveni ceea ce a fost destinat de fondator, sau va 
rămîne o colectie. familiară de unde îsi vor lua obiectele mai de valoare 
muzeele centrale. Este de neînchipuit munca g rea  şi plină de eforturi ce a 
dus-o în aceşti ani alături de tovarăşu său de muncă — savantul László 
Francisc, — ca pe seama materialului înmagazionat în t;ălile. Liceului 
Mik6 să clădească o clădire corespunzătoare.

Ca rezultat al muncii lor în anii 1911 — 1912 se clădeşte clădirea 
de astăzi --=-- a muzeului. Marea majoritate a lucrărilor interiorului şi ale 
exteriorului se- termină abia la sfîrsitul anului 1913. Incă în cursul acestui 
an, în clădirea construită de arhitectul Kós Carol, se mută întregul mate
rial şi se începe aranjarea lui, pentru a-şi putea deschide porţile pentru 
public. Această lucrare pretenţioasă din punct de vedere ştiinţific este 
întreruptă de războiul mondial. Această stare de inactivitate a durat pînă 
în primăvara anului 1920, cînd din nou porţile muzeului au fost deschise 
publicului vizitator. Muzeul a primit cu cea mai mare bucurie pe savanţi, 
oameni de ştiinţă şi pe oricine altul, fără deosebire de rasă, naţiune sau 
pătură socială. Scopul muzeului era tocma i de a dezvolta sentimentul 
social. :

Munca lui Csutak în viaţa- muzeului, este o muncă aprofundătoare. A 
condus împreună cu Dr. László timp de 19 ani de zile lucrările. ştiinţifice 
şi administrative ale muzeului. După moartea acestuia în anul 1923 con
duce el singur munca muzeului' pînă în 1936, cînd încetează şi el din viaţă.

In 1933, Csutak descrie istoria construirii muzeului sub titlul „Kós 
Carol s i Muzeul Nat ional Secuiesc“.

Munca ştiinţifică dezvoltată în muzeu o descrie în „Almanahul pentru 
aniversarea celor 50 de ani de existenţă a muzeului“ sub titlul „Fondatorii 
muzeului şi dezvoltarea colecţiunilor lor de 50 de ani“’. Opera principală a 
lui Csutak „Almanahul pentru aniveisarea celor 50 de ani ai muzeului“ , 
s-a bucurat de o mare popularitate şi recunoştinţă din partea publicului. 
Din întreaga lucrare se revarsă un entuziasm de neînfrînt, dînd o putere 
sugestivă felului de dezvoltare a muzeului. Această lucrare cuprinde 800 
de pagini şi este colecţia cea mai complectă a lucrărilor ştiinţifice referi
toare la secuime.

In munca lui neînfrîntă, departe de grija morţii, a vrut să-şi termine 
lucrările ştiinţifice începute. A vrut să scrie o monografie detailată despre 
exilul lui Francisc Rákóczi al II-lea ce a urmat după înfrîngerea revoluţiei.

Işi dorea o bătrîneţe liniştită, linişte de care nu s-a bucurat în cursul 
vieţii sale.

&
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In această împrejurare s-a risipit ultima zi a vieţii sale.
In seara zilei de 14 mai 1936, în jurul familiei şi împreună cu priete

nul său savantul Barabás Samuilă, Csutak Wilhelm, simţindu-se rău s-a 
culcat, iar după cîteva ore a murit de o apoplexie cerebrală în /vîrstă de 
57 ani.

KABAY GAVRIL

Activitatea l i te ra ră :

Csutak V. : Ünnepi beszéd ,,A bécsi békekötés háromszázados évfor- 
dulój ának emlékére“ 1906 május 6 -án rendezett Bocskay ünnepélyen. Ev. 
Ref. Székely Mikó-Koll. Értesítője az 1905-6. isk. évrol.

Csutak V . : Háromszék felkelése a Rákóczi szabadságharc elején. Ev.
Ref. Székely Mikó-Koll. Értesítője az 1906-7. isk. évrol.

Csutak V. : Az utolsó gyulafehérvári országgyűlés. (Klny. a z ' EME
VII. vándorgyűlésének Emlékkönyvéből. 1910).

Csutak V. : Adatok Háromszékvármegye Bach-korszakbeli közművelő
dési és közgazdászi történethez. 1910.

. Csutak V.: Bara bás Samu. (Kiny. a Székely Nép 1910. évf.-ból). 
Csutak V . : A sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó-Kollégium 

története 1859-1909. ( 191O).
Csutak V. : Adatok a Ref. Székely Mikó-Kollégium 1917— 18. évi tör

ténetéhez. ( 1918).
Csutak V.': A Székely Nemzeti Múzeum alapítása és gyűjteményeinek 

ötvenéves fejlődése. (Emlékkönyv a Székely N. Múzeum ötvenéves jubi
leumára, 1929).

Csutak V . : Bujdosó kurucok Moldvában és Havasalfölden 1707— 11- 
ben. (u. o.). . *

Csutak V . : Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubi
leumára. Szerkesztette : ==, 1929. '

Csutak V. : Kós Károly és a Székely Nemzeti Múzeum. 1933.
Csutak V. : A Székely Nemzeti Múzeum története és -kulturális jelen

tősége. EME XII. vándorgyűlésének Emlékkönyve, 1934.
Csutak V. és László F . : Jelentés ., a Székely • Nemzeti Múzeum évi

állapotáról 1908—9-től 1915-ig bezárólag.
A mai scris în următoarele ziare si reviste: Geneal. Füzetek, SzéT 

kely Nemzet ( 1904-), Nép ( 1904-), Erd. Múzeum ( 1901), Erd.
Helikon (1933), Ifju Erdély (1934), stb. .

Bibliografie:
Magyar írók élete és munkái. IV. kot. 1182—3. 1.
Századok, 1914;,'5. (Hellebrant). — Petrik. 1901-10. Bp. 1917.
Osvălt, Nagyvárad, 1928. EMIB. Kolozsvár, 1929, 31. Gutenberg, VIII.
Bp. (Jancso E.) — Révai, XXI. U. c. 1935. P. Hírlap 1936 1936. V. 15:
Kozocsa, Bp. 1939. Kós K., Csutak Vilmos. Pálsztortűz, 1934.
Vikái* Éva : Magyar Művészet VI. evf . Bp. 1930, 1930, 356—358. 1. '
Konsza Samu: Az építő. Emlékezés Csutak Vilmosra. (A citit la 14 niai 1946, 

cînd a fost al 10-1ea an de la moartea lui V. -Csutak.)
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C s .  B o g á t s  Dionis ie

La 8 noiembrie 1949 în vîrstă de 67 de ani, după o boală lungă, a 
urit la Sf. Gheorghe-Simirea, prietenul vechi al lui Csutak Vilhelm, ar

hivarul, ai tîrziu custode diriginte al Muzeului Regional din Sf. Gheor- 
ghe, Cs. Bogáts Dionisie. Cu moartea lui muzeul din Sf. Gheorghe a pier-

Fig. 1. — Bogáts Dionisie

dut un bun colaborator şi noi, care am fost colaboratorii lui, un bun 
prieten.

S-a născut în anul 1889 la Sibiul, din părinţi săcui, din regiunea Ciu- 
cului. După ce a terminat studiile liceale la Sibiu şi la Budapesta, a intrat 
în serviciu public, a devenit f u ncţ ion a r ul serviciului de poştă din Sf. 
Gheorghe. După 30 de ani de serviciu s-a retras în pensie. Prima sa legă-
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tură cu Muzeul Naţional Secuiesc a avut-o în anul 1924 şi începînd de la 
această dată, a lucrat în continuu în tot timpul său liber în arhiva m u
zeului. A Încercat să-şi complecteze studiile sale cu o mare sîrguinţă. 
Chiar în timpul cînd a fost director Csutak Vilhelm a fost ales în comitetul 
de conducere al Muzeului, iar de la anul 1945, a fost ales ca director cus
tode în mod onorific. Bogăţia arhivei muzeului i-a dat prilej să se ocupe 
cu trecutul pămîntului secuiesc şi să culeagă datele topografice referitoare 
asupra acestei regiuni. Activitatea lui arhivistică a îmbogăţit cu multe 
date preţioase istoria' fostului judeţ Trescaune şi a oraşului Sf. Gheorghe. 
Boala, de care suferise încă de la primul război mondial, 1-a legat de pat 
şi din această cauză în ultimul timp nici n-a putut să activeze la muzeu. 
Cu toate că a fost grav bolnav, totuşi a continuat să lucreze' acasă, adu- 
nind numiri vechi topografice din regiunea secuiască, pînă cînd moartea 
i-a luat condeiul din mîna lui slabă.

Cs. Bogáts Dionisie a fost un exemplu a 1 muncitorului intelectual, 
care chiar atunci cînd ar fi putut să se bucure de odihnă,(a preferat să 
continue lucrarea sa. Prin viat a lui întreagă a meritat să fie cinstit s i iubit 
de toţi, cari l-au cunoscut.

Ca semn d-e recunoştinţă aşezăm la mormîntul lui, aceste rînduri.

Activitatea lui ştiinţifică:

SZÉKELY ZOLTÁN

1. Ilároms. éki helynevek. (Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum 50 eves jubi
leumára, 1929).

2. Adatok a régi Háromszék topográfiájához helynévkutatások alapján. (Az EME XII. 
vándorgyűlésének Emlékkönyve, 1934).

3. Az első’ székely huszárezred részvetele a törökj és francia háborúban 1788- 1815-ig.
4. Zâgon feldlúlása és következménye. (Erdélyi Múzeum, 1941).
5. Se psiszentgyörgy. torténe+e. ( Székelyföld írásban és kép ben. Bpest, 1941).
6. Háromszék vármegye. (Gábor Erno közreműködésével. Háromszekmegyei Ide

genforgalmi Bizottság). ‘
7. Szemerja község és református egyházának története. Sepsiszentgyörgy, 1943.
8. Háromszéki oklevél szójegyzék. (Kolozsvár, 1943. Erd. Tud. Füzetek 163).
9. A -ni, -nit, -nul, nül rag a háromszéiki régiségben. (Dolgozat. ’. kolozsvári 

Bolyai Tud'ományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetéből. Nr. 16. 1947).

Publicatiuni mai m i d :

10. Följegyzések Szent László váradi szobráról a Székely Nemzeti Múzeumban. 
(Székely Nép, 1930).

11. Váradi József és Bartalis János vértanusága. (Székely Nép', 1943).
12. Régi magyar megfigyelések. (,,Az Idoj árás” 1943. vol. 47).
13. Szárazság es pestis a Székelyföldön az 1717—1719. években. („Az Időjárás”, 

1942. vol. 4 7).
14. Adatok Bolöni Farkas Sándor életpályájához. (Erdélyi Múzeum, 1944).
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