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DENUMIREA LOCULUI TYISZK LA AŞEZAREA
NEOLITICĂ DE LA ARIUŞD (JUD. CO VASNA)
Szekely Zoltan

Aşezarea neolitic� cu ceramică pictată de la Ariuşd, eponimă unei culturi neolitice
în sud-estul Transilvaniei se aflA pe înAlţimea "Dealul ryiszk" la NV de sat. Pe partea sudică
a dealului curge pârâul Ariuşd .. Pe vârf se află staţiunea mărginită din toate pArţi le de râpi,
numai la N S se leagă de platoul din care se ridică. În � ceastă parte este o şea tlliată printr-un
şanţ dublu săpat în epoca neoliticăl . Aşezarea a fost semnalată prima dată de Orbăn Balăzs2,
iar între anii 1885- 1 906 au fost făcute sondaje de către 13enkd Andrăs,Csulak Zsigmond local
nici din Ariuşd şi Julius Teitsch din Braşov. Lăszl6 Fen�nc a întreprins sâpături sistematice cu
mare pricepere între anii 1907-19 13 şi în anul 1 924 şi 192 5 . Săpături le lui Lâszl6 Ferenc din
aceşti ani au fost subvenţionate, la propunerea lui Vasile Pârvan, de Academia Română..
Săpăturile lui Lăszl6 Ferenc au avut un interes deosebtt şi aprecierea în lumea ştiinţifică din
ţară şi din străinătateJ . Lăsz16 Ferenc a murit în anul 1 925 iar săpăturile de la Ariuşd au fost
întrerupte timp de 40 de ani.
În urma initiativei profesorului Ioan Nestor, sLpăturile de la Ariuşd au fost reluate în
anul 1 968, de către Institutul de Arheologie din Bucureşti (Ioan Nestor şi Eugenia Zaharia);
în colaborare cu Muzeele din Stăntu Gheorghe (Szckely Zoltăn) şi Muzeul R.S.R. (Doina
Galbenu). După moartea profesorului Ioan Nestor în anul 1974 Muzeul din Sfăntu Gheorghe
a continuat săpăturile (Szekely Zoltăn plus un colectiv compus din Bartok Botond, Foris Pal
şi Szekely Zsolt), în anii 1 977 şi 1978 după o întrerup,!re de doi ani4. În anii următori săpă
turile au fost continuate până la 1985 în colaborare cu 'nstitutul de Arheologie din Bucureşti
(Eugenia Zaharia). Importanţa cercetărilor arheologic': ale l ui Lăszl6 Ferenc şi rezultatele
noilor cercetări au fost tratate în cadrul unui simpoz on organizat la Sfăntu Gheorghe cu
ocazia aniversării a 1 00 de ani de la năşterea lui Lăszl6 Ferenc�. În acest interval de timp toţi
cercetătorii s-au ocupat numai cu probleme ştiinţifice privind cultura Ariuşd,nimeni în afară
de Lăszl6 nu s-a ocupat cu expl icarea originii şi înţelesul cuvânt ului Tyiszk, cu care este den
umit locul aşezării5•.
Locul de aşezare este amintit de Laszl6 Feren c cu denumirea de "Muntele Tyiszk
Tyiszhegy"6, care de fapt nu este un "munte", este un deal din prelungirea unui platou înalt
de 558 m denumit "Spatele Tyiszk-ului - Tyiszkmegc" Această formă de deal a luat fiinţă în
urma eroziunii pârâului Ariuşd dinspre N şi SV şi a săt=ării unui şanţ dublu dinspre E în tim
pul neoliticului7. La V dealul are tot o latură abruptă, fitpt .semnalat şi de Lăszl6 ferencB.
În legătură cu denumirea locului Tyiszk, Lăszl6 nefiind lingvist, s-a adresat savan
tului lingvist maghiar dr. Melich Janos şi Lâszl6 Ferenc publică ră.�punsul lui Melich în
lucrarea sa apărută în anul 19 1 4. Răspunsul lui Meli;:h este următorul : "Dorind să obţin
lămurire despre valoarea lingvistică a cuvântului Tyiszk: dr.Melich J ănos la cererea mea a fost
cordial să comunice părerea sa privind originea şi inţf le sul cuvântului, că cuvântul l)riszk
după aparenţă e slav şi la prima auzire s-ar putea spmw, că acel cuvânt este, care este slavul
sztyiszk (scris stisk, compară cu ungurescul "toklasz' · cu slavul sztoklasz). Cuvântul slav
înseamnă îmbulzeală, strângere şi astfel numele Jocului poate să fie cu înţeles de "strâm
toare". Surprinzător însă că nici în culegerea Documentelor Secuieşti nici in Urkundenbuch
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scris de Zimmermann şi \Verner, dar nici în reputoriul lui Lipszky nu este nici numele de

Ariuşd,nici de Tyiszk. Din această cauză, nu se poate rezolva

numele locului. Este posibil să

nu fie slav, fiindcă istoricul mai vechi al cuvâ.ntului n u se poate dovedi"9.

După cum se vede, dr. Mel ich Jânos nu �ste sigur în rezolvarea originii şi înţelesu

lui cuvântului Tyiszk, ba chiar se îndoieşte că este de origine slavă. Pentru rezolvarea acestei
probleme sunt însă unele date pe care nici istoric i i , nici l i ngviştii nu le-au l uat în considerare .
Orbân Balăzs în opera sa aminteşte numele locului ca "lgyis". Iar la Ariuşd în însemnările

locale din anul 1859 numele locului este scris ca 'Gyisz" sau "Ciesz". Aceste cuvinte provin

probabil dintr-un cuvânt de origine germană folosit de saşi, "Giesche" (das Giessen) care

înseamnă şanţ, val, loc cu şanl.În această regiune mai est� o uenumire de loc de origine ger
mană. La Araci, terenul central al comunei, piata, a fost denumiotă "Gass" (die Gasse stradă). Populaţia română şi maghiară la pronun area cuvântului Giessen au omis ultimele
două sunete, vocala e şi consoana n şi a rămas Giess, din care s-a format "Tgyisz", nume
menţionate de Orbăn B alăzs .

În

limba maghiară Tgyisz nu are nici un înţeles şi nici nu a trecut în l i mba vorbită

de populaţia maghiară. Cuvântul Tgyisz însă seamăn:'! foarte mult cu cuvântul românesc

"pisc", care pronunţându-se mai muiat a devenit Chisc'=Tyiszk, c are a trecut în folosirea

comună a ambelor populaţii . Nu se poate accept�� însă cuvântul Tyiszk după înţeles fi indcă
Locul nu este un "pisc-vâr1", este un mic platou cu laturi abrupte .

Regiunea din valea Oltului, unde se atlă c atul Ariuşd cu Dealul Tyiszk, nu a fost aria

de răspândire a slavilor, ca aceştia sa dea numele unei local ităţi sau unui loc geografic. Satul

Ariuşd fi i nd însă situat la marginea Ţării Bârsei, regiur'e unde locuiesc saşii, este posibil ca

denumirea locului să fie de origine germană, care prin unele schimbări fonetice a primit forma
actuală folosită de populaţia locală.
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Le probleme du toponyme Tyiszk darts l 'etablissement neolithique
d ' Ariuşd (dep. d� Covasna)
(Resum�)
Le lieu ou se trouve la station neolitique de la eul ture peinte d · Ariuşd est denommee la
Colline Tyiszk. On croyait, que cette denomination i:st d 'origgine slave.Le nom provient de mot
"Gissen" de la langue allcmande, qui signifie un lieu avec fos�e.
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