TOT DESPRE LOCUL DE DESCOPERIRE A SABIEI
"DE LA MOREŞTI"

Cu puţină vreme în urmă, publicînd sabia feudală timpurie de la Ernei
(MuzlstCluj, inv. IV. 1919), menţionam în treacăt că poziţia imediat următoare
(inv. IV. 1920) este ocupată de sabia ce figurează în literatură ca provenind de la
Moreşti (în maghiară Malomfalva), pe cînd în vechiul inventar indicaţia locului
de provenienţă este, în mod clar, Malomszeg (mai de mult Molosig, actualmente
Brăişoru, corn. Morlaca, r. Huedin, reg. Cluj) 1•
Precizarea a suscitat o întîmpinare din partea profesorului K. Horedt, care îşi
expune punctul de vedere în nota precedentă 2 •
Fiind întru totul de acord cu D-sa că " ... problema n-are implicaţii ştiinţifice
prea ample ... ", ţinem totuşi - mai mult de dragul epuizării tuturor argumentelor ce pot fi aduse în controversă - să mai notăm următoarele:
- Supremul argument, biletul lipit pe obiect (scris chiar de donator) din păcate
s-a pierdut, cum arată şi prof. K. Horedt;
- Prof. Horedt n-a menţionat inadvertenta dintre indicaţia fostului bilet şi cea
a registrului de inventar în niciunul din locurile (numeroase) unde a pomenit
despre sabia de la "Moreşti";
- Piesa în litigiu (IV. 1920) e încadrată, în registrul-inventar, înt!--un lot de
82 piese (IV. 1871-IV. 1952) constituind, toate, donaţia lui Teleki Domokos, cunoscut colecţionar de antichităţi. Conform indicaţiei registrului, întregul lot a
fost adus la Cluj de la Gorneşti, între 30 XI - 2 XII 1918 de către Alex. Ferenczi;
- Unele piese ale lotului, identificate în colecţiile şi depozitul MuzlstCluj, poartă
pînă astăzi lipite pe ele mici bileţele scrise de mina donatorului, cu un text mai
scul"t ori mai lung, în funcţie de faptul că se indică numai locul de provenienţă
(satul, comuna) sau şi precizări suplimentare privitoare la condiţiile descoperirii;
- Textul acestor bileţele a fost, fără excepţie, transcris în registrul de inventar, cu toate amănuntele ce le cuprindea (dacă le cuprindea). Este cazul poziţiilor:
IV. 1875, IV. 1877, IV. 1887, IV. 1890, IV. 1893, IV. 1899, IV. 1913, IV. 1936. La

celelalte poziţii din lot se dă numai descrierea obiectului şi localitatea de unde
provine;
- Ni se pare cu totul ilogic ca cel ce a făcut inventarierea să nu fi luat deliberat in consideraţie tocmai textul biletului lipit pe piesa IV. 1920 şi să nu-l fi
transcris, din moment ce a transcris integral biletele de pe obiectele de la poziţiile
sus-amintite;
- Cele 82 de piese donate provin de pe tot cuprinsul Transilvaniei (unele chiar
din Ungaria), nu numai dintr-o zonă mai restrînsă, din jurul reşedinţei colecţio
narului (Gorneşti);
- Pentm cine cunoaşte limba maghiară, confuzia Malomfalva > Malomszeg pare
de-a dreptul neverosimilă. Nemaivorbind de faptul că, în cazul de faţă, e vorba
de arheologul Alex. Ferenczi, a cărui acribie în probleme de localizare topografică
este bine ştiută;
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NOTE

512

ŞI DISCUŢII

- în fine, dincolo de argumentele aduse, rămîne susceptibilă de discuţie concordanta dintre sabia de la Brăişoru (= "Moreşti") şi mediul arheologic de la
Moreşti, unde prof. K. Horedt presupune că piesa ar fi fost aflată.
Şi, tot de dragul unui dicton, ar fi păcat să triumfe zicala: Video meliora proboque, deteriora sequor.
N. VLASSA

TOUJOURS A

PROPOS DE LA PROVENANCE DU SABRE "DE MOREŞTI"

(Resume)
On presente de nouvelles preuves qui demontrent que le sabre en question ne
peut pas provenir du village Moreşti. (Voir aussi ActaMN, II, 1965, p. 669, n. 1.) .
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