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Castelul Mik6 din Olteni, jud. Covasna
(cercetări arheologice)
Î n luna aprilie a anului 2002, au fost efectu
ate sondaje arheologice la Castelul Mik6 din
Olteni, jud. Covasna, cu scopul de a funda
menta proiectul de restaurare a monumentu
lui. Amplasarea sondajelor a fost stabilită de
proiectantul general (arhitectul împreună cu
inginerul de rezistenţă) în funcţie de nece
sităţile proiectului de restaurare. Cota Wagriss
a fost stabilită la partea de sus a soclului
coloanelor de pe faţada principală.
Principalele obiective urmărite au fost:
- caracteristicile tehnice ale fundaţiilor
castelului: structura zidăriilor, materiale de
construcţie, adâncimea fundaţiilor.
- evoluţia nivelului de călcare în imediata
apropiere a castelului.
Materialele recuperate în timpul săpăturilor
au fost predate Muzeului Naţional Secuiesc din
Sfântu Gheorghe.
Ansamblul de cercetat consta în două clădiri
adosate, cu planuri diferite, care au fost numite
în mod convenţional vila 1 şi vila 2. Vila 1 dis
pune de pivniţe pe două niveluri în timp ce vila
2 are doar un demisol puţin adâncit în pământ.
(pl. 1 ).
Pivniţa nivel 1 este situată în lungul laturii de
E a vilei nr. 1 ocupând doar jumătatea estică a
suprafeţei clădirii. Pe toată lungimea ei este
acoperită cu o boltă în mâner de coş, dublată
din loc în loc cu arce de acelaşi tip. Î n zona
mediană este despărţită de un zid prevăzut cen
tral cu o uşă de mari dimensiuni. Prima
încăpere de la intrare este pardosită cu plăci de
piatră.
Cele două încăperi ale pivniţei au fost cerce
tate în 3 puncte: S 1 în colţul de sud-est al
clădirii, S2 lângă peretele median pe latura
sudică şi S3 în stânga intrării lângă uşa princi
pală. Săpătura Ia toate cele trei sondaje a fost
făcută în sol viu (sol nisipos curat de culoare
gălbuie).
S-a stabilit astfel că zidurile pivniţeil au fost
construite în aceeaşi etapă, fiind ţesute şi având
aproximativ aceeaşi adâncime de fundare. Î n
zona pragului dintre cele două încăperi fun
daţia este sensibil mai adâncă ( -556 cm W),
pragul

Zidul pivniţei are o tencuială grosieră
văruită, iar pardoseala este din plăci de piatră
finisate pe o faţă. Sunt vizibile urmele înlocuirii
tocului uşii, sub pragul de lemn fiind aşezate
drept postament un rând de cărămizi ornamen
tale refolosite (cu smalţ maro) din perioada
modernă.
Î n pivnita de la nivelul II a fost executat un
sondaj cu scopul verificării adâncimii de fun
dare a peretelui de V al clădirii2 - S 8. Î n partea
de sud a sondajului a fost surprinsă marginea
unei gropi de ardere nivelată, peste care a fost
mai apoi montată pardoseala actuală din pia
tră.
Pe faţada de vest a clădirii principale au fost
executate două sondaje, pentru a identifica
adâncimea de fundare şi structura zidăriilor: S
9 şi S 4. Î n S 9 săpătura a coborât până la - 244
cm, unde s-a oprit datorită descoperirii unui
ansamblu de ziduri anterioare castelului,
aparţinând, după toate indiciile, castrului
roman care a funcţionat pe acelaşi amplasa
ment (pl. 6, 7).
Zid vechi II: la o distanţă de cea. 1 5-20 cm
faţă de zidul castelului şi paralel cu acesta a
apărut ruina unui zid din piatră legată cu mor
tar de var amestecat cu cărămidă sfărâmată. Î n
partea de S a săpăturii, puţin mai jos decât
nivelul de demolare, a fost descoperită in situ o
piatră fasonată rectangular, foarte probabil cu
rol de treaptă.
Zid vechi 1: este situat perpendicular pe
zidul II şi se întâlneşte cu acesta în marginea de
N a treptei, cele două fiind foarte probabil con
temporane; a servit ca zid lateral de N al unei
intrări. Zidul 1 a fost demolat neregulat: limita
superioară se află Ia - 92 cm, şi coboară accen
tuat până la - 230 cm. Ruina este acoperită cu
umplutură de pământ amestecat cu moloz.
Î n S4 a fost întâlnită o situaţie asemănă
toare, fiind descoperit la - 50 cm un zid aproxi
mativ paralel cu castelul, cu ramificaţii pe
direcţia E-V (vezi pl. l ) . Ansamblul face parte
de asemenea din construcţiile castrului roman
(pl. 2).
Fundaţia de V a castelului a fost observată în
a m bele sondaje, având caractedstici tehn ic�

fi i n d acup�rit cu un strat subtir� d�

unitar�:l. Datorită zidului paralel anat la m ică

pământ. Î n zona prag u l u i Lk l a i n trare fu ndatia

dista�ltă, r� aceas t fi l a tură nu au putut fi sur-

este însă întreruptă.
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prinse adâncimi de fundare pentru structura
medievală.
Fatada de Est S 5, situată la colţul de SE al
clădirii actuaJe4, a fost în măsură să stabilească
următoarele: paralel cu zidul de E, la distanţă
de cea. 1 m, există ruina unui zid orientat N-S
considerat ca aparţinând fazei romane a sitului.
(pl. 3)
S 6 a fost plasată Ia îmbinarea dintre zidurile
vilei 1 cu vila 2, aici putându-se preciza:
- cele două construcţii nu au fost construite
în aceeaşi etapă.
- fundaţia vilei II este posibil să aibă două
faze, dacă ţinem cont de tehnicile diferite de
construire a părţii de jos a fundaţiei în com
paraţie cu partea de sus; din păcate însă
datorită unei intervenţii ulterioare pentru tre
cerea unei conducte de apă s-a produs o spăr
tură care nu ne permite să asociem cele două
tronsoane.
- Ia cea. 40 cm de la fundaţie a fost practicată
o groapă rectangulară umplută apoi cu pământ
amestecat. (pl. 4)
Fundaţia vilei 1 este clădită cu mult mortar
din pietre de dimensiuni variate potrivite între
ele. Fundaţia este mai Iată în partea de jos, iar
spre nivelul de călcare se retrage treptat; talpa
se află la -202 cm. Nivelul de călcare actual
corespunde cu limita unei tencuieli recente,
care s-a realizat peste o tencuială mai veche, cu
fragmente de ţiglă, a cărei limită este situată cu
1 8 cm mai jos.
Fundaţia vilei 2: partea de jos are talpa fun
daţiei la -210 cm, este construită înecată în şanţ
cu foarte mult mortar care dă un aspect com
pact. Mortarul este de bună calitate cu mult
var. Distanţa faţă de fundaţia vilei 1 este în
medie de 16 cm. Deasupra apare o spărtură,
umplută cu pământ, înaltă de 40 cm, care are în
partea de jos o ţeavă pentru apă. Partea de sus
a fundaţiei este zidită relativ neglijent, din
bolovani legaţi cu puţin mortar, şi prezintă un
început de decroş (-42 cm). Distanţa faţă de
fundaţia vilei 1 este în medie de 6 cm iar traiec
tul oblic, care urmăreşte fundaţia alăturată, ne
conduce la concluzia că tronsonul de sus este
posterior vilei 1 . S7 a fost plasată în dreptul
unor fisuri apărute în zidărie, Ia 2 m de la colţul
NE al vilei 2. (pl. 5) Felul de construire suge

neglijent din bolovani mari de piatră aruncaţi
fără a fi potriviţi, rezultând un zid foarte nere
gulat cu goluri mari. La bază apare un gol în
zidărie înalt de cea. 56 cm umplut cu pământ.
Î n jurul adâncimii de - 1 2 cm zidul are un decroş
foarte neregulat de lăţime variabilă (3 - 8 cm).
Din punct de vedere stratigrafic pe latura de
vest se constată două mari etape:
1 . Straturi legate de funcţionarea clădirilor
castrului în perioada romană si postromană.
2. Intervenţii făcute în perioada construcţiei
castelului.
Î n S9 demontarea zidului roman a fost
făcută într-un şanţ larg, care a rămas foarte
probabil deschis pe durata construirii fundaţiei
pivniţei, fiind apoi umplut cu pământ ameste
cat cu moloz. Peste această umplutură masivă
se distinge un nivel de construcţie a castelului,
a cărui compoziţie e dominată de sfărâmături
de cărămidă; partea superioară a acestui strat
se află la - 1 ,90 m W. (vezi stratul 10)
Î n S4 au fost identificate mai multe straturi
aparţinând epocii romane: 2-6 şi 14-15; stratul
1 3 a fost deranjat parţial odată cu operaţiunile
de scoatere a pietrei din zidul roman. Acest
strat este un nivel de călcare, ce poate fi
atribuit fazei iniţiale de construcţie a castelului
mai precis fazei de scoatere parţială a zidului
roman şi construcţie a pivniţelor. Urmează o
nivelare peste ruina romană după care apar
depunerile din perioada construcţiei castelului,
între - 1 92 cm şi - 2,22 cm (9 şi 10).
Pe latura de Est este prezentă aceeaşi situ
aţie cu două mari etape.
Î n S5 se remarcă o situaţie cu zidării romane
care au fost de asemenea folosite ca sursă de
materiale de construcţie. Nivelurile romane,
mai puţin consistente în această parte, au fost
deranjate doar în zona de scoatere, deasupra
urmând o nivelare.
Î n S6 se poate observa o uşoară înclinare a
straturilor spre E datorată tasărilor naturale
ale marginii platoului pe care se află con
strucţia, precum şi o groapă contemporană
realizată paralel cu zidul.
Î n S7 stratigrafia este relevantă doar pe o
distanţă de 70-100 cm de la zid, din acest punct
straturile fiind distruse de un şanţ paralel cu
zidul. Se constată o cădere a straturilor, fapt
care s u gere ază l i m ita taluzului de

rează existenta a două etape suprapuse:

1. partea de jos d i n t r - u zidărie mai comp act ă

Oltului. a cărui

cu bolovani a �t:zaţ i potrivit şi egal iz aţ i cu pietre

la malul

margine înaintează spre platou

prin lasare naturală.
Nivelul de călcare în perioada construirii
castelului s-a atlai in limitele stratului 2. int re

mai mici şi fragmente de cărămidă. Talpa fun
d aţiei coboară la - 1 72 cm.
2. partea de sus a fundatiei este co n stru i t ă

-2,04 şi

-2,20

m.
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simple lucrate din pastă fină cu foarte puţin
degresant, smălţuite sau angobate. O mică
parte din materialul descoperit poate fi
încadrat în sec al XVI-lea, cum ar fi de exem
plu o oală cu gât scurt angobată cu decor exte
rior din linii şi valuri realizate cu vopsea de
culoare roşie (fig. 40). Ceramica încadrabilă în
sec XVII-XVIII este una de bună calitate cu
pereţii foarte fini, cu vase de forme foarte vari
ate, în majoritatea cazurilor smălţuite (fig 3739, 41).
Cu excepţia unor fragmente de cahle oale
care pot fi mai vechi, din secolele XV-XVI,
toate fragmentele de teracote descoperite în
săpăturile de la Olteni aparţin unor cahle plăci
databile în sec. al XVII-lea. Sunt astfel
reprezentate câteva din tipurile cele mai popu
lare în epocă: cahle plăci decorate cu mască
feminină în medalion octogonal (fig. 3 1 , 33b),
cahle din categoria tapet decorate cu figuri
geometrice şi diverse combinaţii de motive ve
getale (fig. 35) sau geometrice (fig. 34), sau
cahle ornamentale cu variate motive florale
(fig. 32). Dintre piesele cu un caracter mai spe
cial remarcăm o placă decupată pe contur în
forme arcuite, folosită fără îndoială la corona
mentul unei sobe din sec. al XVIII -lea.

Materialele descoperite în săpătură ilus
trează două epoci diferite: 1) epoca romană şi
postromană, şi 2) evul mediu târziu (începând
cu sec. al XV-lea).
Î n straturile aparţinând perioadei antice au
fost descoperite exclusiv fragmente ceramice
aparţinând atât categoriei de lux5 cât şi eera
micii de uz comunli. Atât în prima cât şi în a
II- a categorie domină ceramica arsă oxidant
de culoare roşie din pastă fină cu un finisaj de
calitate.
Categoria ceramicii de lux este ilustrată de
forme simple precum te"a nigra (fig.7, 8, 9) dar
şi vas de tip tibullum cu marginea decorată (fig.
27). Ceramica de uz comun este dominată
numeric de tipurile de vase folosite pentru gătit
( castroane, oale, străchini) pe majoritatea
păstrându-se urme de folosire. Nu lipsesc nici
vase pentru transportul şi depozitarea lichide
lor cum ar fi urcioarele, amforele sau amfore
tele (fig. 1, 15, 16).
Materialele medievale sunt mult mai variate
şi trădează o intensitate de locuire crescută în
secolele XVII-XVIII. Ceramica de uz comun
reprezintă cu precădere vase pentru preparat şi
servit masa, fapt sugerat de prezenţa urmelor
de folosire de pe majoritatea fragmentelor.
Tipurile de vase sunt dintre cele mai variate?
care în general se caracterizează prin modele

Angel Istrate

Note 1 Notes
1 . Zidul este construit din bolovani de piatră brută
legati cu mortar, relativ puţin amestecat cu bucăţi de
cărămidă folosită pentru egalizare; adâncimea de fundare
este la ·5/- 1 5cm de la nivelul actual de călcare ( -534 cm W).
2. Se pot preciza următoarele: adâncimea de fundare a
peretelui de V este la cea. -40 cm de la nivelul de călcare
actual (-448 cm W). Zidul este de bună calitate cu lespezi
potrivite cu mult mortar; tehnica de constructie fiind
"înecat " în şanţ.
3. Zidul a fost clădit în şanţ din pietre de dimensiuni

variabile bine potrivite între ele, rar apărând fragmente
cărămidă. Mortarul este de bună calitate fiind realizat
nisip şi var. Zidul prezintă un decroş în jurul adâncimii
-44 cm.
4. talpa fundatiei castelului se află la - 1 78 cm.
5. Bolinde� 1995, p 147-154.
6. Castella-Krause 1994
7. Szocs 200J; pentru zona secuimii bune analogii
găsesc la: Elek 1992 şi Elek-Demeter-Szekely 1997.
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Legenda straturilor 1 Legend of the layers
Faţada vestică

Faţada estică

1 . Strat cu mult mortar, piatră şi sfărâmături de
cărămidă.
2. Conglomerat din cărămidă spartă şi piatră,
legate împreună cu mortar de var.
3. Strat cu cărămidă sfărâmată şi mortar.
4. Nisip de granulaţie medie deschis Ia culoare.
5. Pământ bătut amestecat cu sfărâmături de
cărămidă.
6. Pământ negru amestecat cu fragmente de
cărămidă.
7. Umplutură recentă - pământ amestecat.
8. Pământ amestecat cu fragmente de cărămidă
şi pietre.
9. Strat cu multă cărămidă sfărâmată - aspect
roşu.
1 0. Mortar curat cu fragmente de piatră.
1 1 . Umplutură de nisip amestecat cu pietriş.
12. Mortar cu cărămidă sfărâmată şi pietre.
1 3 . Pământ brun cu pigment de cărbune,
cărămidă şi mortar cu o peliculă de pământ
foarte tasată la partea superioară.
14. Pământ negru cu bulgări de mortar şi
pietre.
15. Pământ negru cu pigment de lut ars şi
pietre.

1. Sol vegetal.
2. Prundiş curat (nivel de călcare).
3. Pământ negru tasat cu pigment de mortar şi
pietre.
4. Pământ gri-cenuşiu sfărâmicios cu piatră,
cărămidă, bulgări mari de mortar.
4a. 4 cu mai multe pietre.
4b. 4 mai afânat.
5. Sol viu (nisip lutos de culoare gălbuie).
6. Groapă modernă.
7. Lut purtat cu pigment de mortar şi lut ars.
8. Pământ brun pigmentat cu cărămidă, căr
bune şi var.
9. Pământ negru afânat, cu piatră şi cărămidă.
10. Lentilă de arsură.
1 1 . Pământ brun nisipos slab pigmentat ( nive
lare).
12. Pământ negru tasat (strat de nivelare).
13. Pământ gălbui nisipos slab pigmentat.
14. Moloz cu pământ din demolare

Catalogul selectiv al materialelor descoperite
Abrevieri:
P: pastă; AOI: ardere oxidantă incompletă; AOC: ardere oxidantă completă; D: diametru! gurii

nisip fin şi calcit, aspect cenuşiu, foarte bine
finisat. S9, c 1, -1,60 m.
8 Vas foarte fin, D = 14cm, pasta conţine
nisip fin, aspect roşu - gălbui, glazurat Ia interi
or. S9, c 1, - 1 ,60 m.
9. Bol cu margini înalte, D = 15 cm, P- fină
cu vagi urme de mică, AOC, cu decor canelat Ia
exterior. S9, c2, -1,80 m.
10. Oală , D = 12cm, P- semigrosieră cu
nisip şi calcit în compoziţie, AOI. S9, c2, - 1 ,80
cm.
1 1 . Vas semifin, D = 1 9cm, AOI, aspect

Ceramică romană

1 . Cupă de mari dimensiuni, D = 1 8 cm, P semifină, cu impurităţi lipite după prelucrare,
AOI, aspect galben-roşcat. S9, c3,-0,50 m.
2. Farfurie, D = 1 6cm, P- foarte fină, com
pactă, AOI, aspect roşu - gălbui. S4, c2, -0,50 m.
3. Oală, D = 14cm, P-foarte fină, AOI,
aspect gălbui-cenuşiu foarte bine finisat. S4, c
3, - 1,30 m.
4. Oală cu buza aplatizată, D = 1 6cm, P
sem ifin ă cu nisip şi calcit, AOI, aspect galbe n 

cenuşiu. S4, c 2, - 1 ,30m.
12. Vas de mari dimensiuni, U = 14cm, P
semifină cu mică fină, /\01 , aspect roşu -

roşcat. S4, c 3 ,

5.
AOI,

- 1 ,30 m .
Oala, lJ = 1 5,X c m , P- fină c u putin nisip,
cu firnis la exterior. S9, e l , - 1 ,60m.

6. Vas ccramic, P-scmigrosicră,

cenuşiu. S4, c 2, - 1 ,10.
7. Vas foarte fin, D

=

AOI,

cenuşiu, iar la exterior cenuşiu-gălbui, prezintă

aspect

urme de folosire i n te n să . S4, c 2, - 1 ,30m.
1 3 . Buză d e oală d e mici dimensiuni, D = 1 2

14cm, pas ta conţine
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33a,b. Cahlă traforată de coronament cu
motive florale, P-fină, AOC, smalţ verde peste
angobă albă, sec. XVII.
34. Cahlă placă cu decor cu arce, P- fină cu
mică, AOC, sec XVII-XVIII. S4, c2, -0,80m.
36. Cahlă cu decor vegetal, P-fină, AOC,
piesă smălţuită verde peste angobă albă, sec.
XVII. S9, c 2, -1,80m

cm, P- semifină, AOI, cenuşiu. S4, c3, - l,OOm.
14. Vas de mari dimensiuni, P- semigrosieră
cu nisip şi calcit, AOI, cenuşiu. S4, c3, - l ,OOm.
1 5 . Gât de urcior, D = 6cm, P- semigrosieră
cu urme de mică şi impurităţi lipite în masa
peretelui. S4, c2,-0,90m.
16. Gât de flacon din ceramică, D = Sem, P
foarte fină, AOC, roşu. S4, c2, -1,30m.
1 7. Buză de vas profilată, D = 15 cm, P
semigrosieră, AOI. S4, c2, -1,30m.
18. Vas fin, D = 9cm, P- fină, AOI.
19. Vas cu inel de susţinere, P- fină cu urme
de mică, S9, c 1 ,-1 ,80m.
20. Vas ceramic, D =26 cm, P-semigrosieră,
AOI, cu buza profilată pe partea superioară.
2L Fund de vas mic, P- fină, AOC, roşu. S4,
c2, - 1,30m.
22. Buză de vas de mari dimensiuni, P-fină,
AOI, aspect cenuşiu. S4, c2, - 1 ,10m.
23. Buză de vas, P-semigrosireră cu aspect
cenuşiu, roman.
24. Fragment de vas, P- fină, AOI, aspect
cenuşiu. S4, c2, -l,lOm.
25. Vas ceramic, D =24cm, P- foarte fină,
AOI, aspect cenuşiu. S4, c 2, -1,10.
26. Fund de vas, P-fină, AOC aspect roşiatic.
S9, cl-2, - 1 ,80-2,00m.
27. Vas cu buza foarte elaborată realizată
din 3 brâie crestate, P-semigrosireră în com
poziţie cu calcit si nisip, AOI, aspect cenuşiu.
S4, c3, - 1 ,30m.
28. Fund de vas, P- semifină, AOI, aspect
cenuşiu. S4, c3, -0,90m.

Ceramică medievală

37. Farfurie de mici dimensiuni, D = 1 6,6cm,
AOI, aspect cenuşiu, sec XVII-XVIII.
38. Oală, D = 1 2cm, P-fină cu rar nisip,
AOC, cu smalţ verde precar la interior peste
angobă albă care se extinde şi la exterior, sec
XVII-XVIII. S4, c 3, -1,30m.
39. Vas ceramic, P- fină cu mică în compo
ziţie, AOI cu aspect gălbui-cenuşiu, la interior
este smălţuit cu verde, sec XVI-XVII. S4, c 3,
-0,80m.
40. Vas ceramic, D = 12,2cm, P-fină, AOI, cu
smalţ verde la interior iar la exterior decorat cu
linii şi valuri de culoare roşie aplicate peste
angobă albă, sec XVIII-XIX. S9, -l ,OOm.
4L Bol cu buza profilată, D = lOcm, P- fină,
AOI, aspect cenuşiu-gălbui, prelucrare îngrijită
cu smalţ verde la interior, sec. XVI- XVII. S4,
c3, -0,80m.
52. Farfurie de mari dimensiuni, D = 33cm,
P-fină, AOC, exteriorul este acoperit de
angobă albă, sec XVII -XVIII. S9, c2, - 1,80m.
Sticlărie

Cahle

29. Fund de cahlă oală decorată cu alveole
mari făcute dinspre exterior spre interior, iar la
interior cu un brâu puternic reliefat crestat
oblic, secXVI-XVII. S4, c3,-1,30m.
30. Cahlă oală cu brâu decorativ interior
realizat din linii scurte oblice incizate, forma
rotundă fiind modificată prin impresiuni adân
ci apăsate cu degetul dinspre exterior, P- semi
fină, AOI cu aspect gălbui-cenuşiu, sec XVI
XVII. S4, c 3, -0,80m.
3 1 a,b. Cahlă placă, P- fină cu mică fină în
compoziţie, AOC, smalţ verde oliv peste
angobă albă, sec XVII. S4, c 3, - 1,30m.
32,35a,b. Fragmente de cahlă cu decor poli
eram, cu motive florale plasate în cadrul unei
reţele de tip infinit cu arce, P-fină arsă oxidant

42. Vas de sticlă albă transparentă, cu exfo
Iiaţii iridiscente Ia suprafaţă, roman. S9, c2,
- 1,60m.
43. Buză de vas !abat din sticlă transparent
gălbuie, cu multe bule de aer fine, sec XVIII
XIX. S9, el, - 1,60m.
44. Flacon (probabil hexagonal) de sticlă
maro opacă, fără exfoliaţii, cu miezul peretelui
transparent-verzui. S9, c 2, - 1,60m.
45. Sticlă albă transparentă cu irizaţii fine Ia
exterior, sec XVIII. S9, c 2,-1,60.
46. Vas de sticlă de mari dimensiuni; sticla
transparent- gălbuie cu multe impurităţi şi bule
de aer, cu strat puternic irizant la exterior, sec
XVIII-XIX. S9, c2, - 1 ,60m.
47. Fund de vas de sticlă gălbuie cu impu
rităţi şi bule de aer, cu un strat irizant la exteri

l a roşu, piesa a fost acoperită cu angobă, peste

or, sec

XVII-XIX . S9, �;:1, - 1 ,60m.

48. Sticlă transparentă clar-verzuie cu exfoli

care s-a aplicat smalţul policrom, sec. XVII. S9,
c 1 -2, - l , lOm.

aţii iridisccntc la supra f<� ţ ă , sec X V I I - XVI I I .
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S9, c 1, - 1,80m.
49. Sticlă albă transparentă cu exfoliaţii la
suprafaţă, sec XVII- XVII I . S9, c 1, - 1,80m.
50. Fund de vas din sticlă transparent-găl
buie, cu bule de aer şi un strat oxidat la exteri
or, sec XVII-XIX. S9, e l , - 1 ,60.

5 1 . Fund de vas din sticlă gălbuie translu
cidă, cu suprafeţe mate şi cu un strat de oxizi de
culoare albă care se exfoliază, roman. S9, el,
- 1 ,60m.
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Abstract

Miko Manor House from Olteni, district Covasna
Evalua/ion diggings which took place in April 2002 lwd discovered new co-ordinates about actual constructions and a paris of
roman forlress appendages.
In chronological order, the oldest paris idemified in the polls are foundations ofan ancient forlress. The central pari ofthis com
plex was destroyed when the basement of the actUDl house was dug.
The ancient building had a basement or a semibasement; a parlially demolished staircase has been discovered in situ, in the
westem pari of the construction, onlz a lower step being preserved.
The actual building was raived in three phases: 1) beginning with the XVth century a construction functioned on the place of
''villa 2" 2). "villa 1" ww· built in the XVIII XVT/lth century, according to it�· actual size and shape. 3) "vi l la 2" is reconstructed
011 the old foundutiom·.
The evolution of thc .>itc is a/so we/1 illusrrared by the arclweologica/ rrwtciWL...·.
Tfwrc wcrc found many fragments offHJI/ery, "lcguluc" urul u Jcw fragmcrl/5 ofglass darirrg from thi! roman period. M•xlieval
and pre-modem period i�· representecl by a hig qWJmity ofporrery, slove tiles und glass. This group is dated in the XV-XIX"' ccmu
ry, with high density of marerials belorr[?ing to rhe XVI/f' celllury.
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