
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.
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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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