CASTRE ROMANE CU DUBLU ZID DE INCINTA
DESCOPERITE iN DACIA

DUMITRU PROTASE.

Este îndeobşte cunoscut .că, în faza lor de piatră, castrele romane au
de regulă un singur zid de incintă, în spatele căruia se află, amenajate·
în diferite forme, celelalte elemente ale sistemului de fortificaţie, cum
sînt obişnuitul agger cu drumul de rond, o platformă de bîrne aşezată pe
„picioare" de zid de piatră sau de stîlpi de lemn etc. Există însă şi cazuri
cînd romanii s-au abătut de la forma generală de construcţie a lagărelor
militare, recurgînd la alte soluţii tehnice, mai puţin obişnuite, impuse
de anumite situaţii sau considerente strategica-defensive locale. Asemenea cazuri rare, deosebit de interesante, s-au întîlnit în teritoriile romane din Carpaţi, unde s-a constatat la unele castre dublarea zidului de
incintă.

In Dacia se cunosc, cu date mai mult sau mai puţin complete, trei
castre cu dublu zid de incintă, cert înregistrat prin săpături arheologice·
sistematice, făcute de specialişti. Este vorba de castrele de la Drajna de
Sus (jud. Prahova), Breţcu (jud. Covasna) şi Hoghiz (jud. Braşov), toate
trei situate în părţile de răsărit ale Daciei.
Castrul de la Drajna de Sus (Ramidava?)' este aşezat pe valea Teleajenului, în regiunea de deal-munte de la sud de Carpaţi, cu vreo 1215 km mai la nord de Vălenii de Munte, unde avea rolul de a bara şi
supraveghea trecerea dinspre Transilvania spre Muntenia (fig. 1). Cercetat prin săpături restrînse de profesorul Gh. Ştefan (Bucureşti), în anii
1939 şi 1940, castrul are formă dreptunghiulară, este orientat cu lungimea în direcţia est-vest, iar laturile lui exterioare măsoară circa 200
şi 176 m (3,5 ha). Se presupune că şi acest castru a putut avea o fază
anterioară cu val de pămînt şi palisadă (fig. 2). Ştampilele pe ţigle şi
cărămizi aflate în castru aparţin următoarelor trupe: leg. I Italica (cele
mai numeroase), leg. V Macedonica (destul de multe), leg. XI Claudia
(rare) şi coh. I. Cammagenorum (numeroase). Monedele descoperite în
castru şi aşezarea civilă, vreo 22-25 de bucăţi, majoritatea de bronz, nu
depăşesc domnia lui Traian, ca dată de emisiune. Inscripţii pe piatră sau
alte materiale epigrafice nu s-au găsit. Restul materialului arheologic
este cel obişnuit într-un castru roman. Este sigur că acest castru de
piatră s-a construit pe timpul lui Traian (după anii 102 sau 106) şi că.
abandonarea lui definitivă a avut loc la începutul domniei lui Hadrian
(117-118), în cadrul părăsirii de către romani a Munteniei şi sudului Moldovei, cînd frontiera de răsărit a Daciei şi a Imperiului la nordul Dunării

1

Gh.

Ştefan,

în Dacia, XI-XII, 1948, p. 115-144; TIR, L 35, 1969, p. 39.
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Fig. I - Pareta de răsărit a Daciei cu poziţia geografică a castrelor de la Drajna de Sur
(1), Breţcu (2), Hoghiz (3) şi Boiţa (4), în sistemul defensiv roman: Feldioara (5). Cincşo.
(6), Olteni (7). Sighişoara (8), Inlăceni (9), Sărăţeni (10), Comalău (11), Rîul Vadului (12).
Pons Vetus (13), Racoviţa (14). Practorium (15). Titeşti (16). Perişani (17), Arutela (18).
Rădăcineşti (19), Jiblea (20), Castra Traiana (21). Buridava (22), Pons Aluti (23), Albota
(24). Purcărcni (25). Jidava (26), Rucăr (27), Tîrgşor (28), Mălăieşti (29). Cumidava (30).

inferioare a fost fixată pe linia Oltului (,,limes Alutanus")2. Abandonarea
castrului şi a aşezării civile dependente este peste tot marcată de un
\'iolent incendiu.
Cît priveşte fortificarea incintei, trebuie menţionat că ea a fost
cercetată numai pe laturile lungi de nord şi de sud, în timp ce laturile scurte de est şi de vest au rămas neexplorate arheologic (fig. 2). Prin
urmare, observaţiile noastre se limitează la cele două laturi amintite, dar
avem indicii că valabilitatea lor poate fi extinsă asupra întregului castru.
2 Referitor la aceste modificări de frontieră din răsăritul Daciei, făcute de
Hadrian la începutul domniei sale. vezi în special Gh. Ştefan, op. cit„ p. 142-144.
C. Daicoviciu, Dacia capta. în Klio, 38. 1960, p. 181; idem Dacica, în Hommages ci
Albert Grenier (Collection Latomus, voi. LVIII), Bruxelles (Berchem), 1962, p. 471;
D. Pretase, Legiunea IV Flavia la nordul Dunării, în ActaMN, IV, 1967, p. 70;
D. Tudor, Oltenia romană, ediţia a III-a. Bucureşti, 1968, p. 37, 171-172; M. Macrro, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969, p. 49.
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Fig. 2 - Planul castrului de la Drajna de Sus (Dacia, XI-XII, 1948, p. 117),

Pe cele două laturi lungi există două ziduri de incintă paralele, fă
cute concomitent şi în aceeaşi tehnică (opus incertum) din piatră locală
de carieră, legată cu mortar. Intre zidurile de incintă nu s-au întîlnit
ziduri transversale sau anumite compartimentări. Zidul exterior are
grosimea la bază de 1,20 m, cel interior de 0,80-0,90 m, iar intervalul
dintre ele măsoară 1,90 m şi a fost umplut cu pămînt. Deci, drumul de
rond avea lăţimea de circa 2, 70-2,80 m. Inălţimea originară a zidului
interior nu se cunoaşte, d3.r este foarte probabil că el avea iniţial aproximativ 3-3.50 m. Colţurile de nord-est şi sud-vest, singurele cercetate,
sînt lipsite de turnuri (fig. 5/2). Porta decumana (fig. 5/1) nu este nici
ea flancată de bastioane, situaţie care se presupune a fi identică şi la
porta praetoria (necercetată prin săpături). In schimb, de o parte şi de
alta a porţii decumane, în locul unde de obicei se găsesc turnurile, s-a
mai adăugat cîte un zid (al treilea), plasat la distanţă de 3,40 m în spatele zidului de incintă interior (fig. 5/1). Aceste două ziduri scurte (1415 m), care la unul din capete nu se reunesc cu incinta, formează, de ambele părţi ale porţii. o platformă, destinată desigur unei apărări mai
eficace.
13 - Sorgctia xm
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Castrul de La Breţcu (Angustia)3 se află pe limesul de răsărit al Daciei, pe versantul dinspre Transilvania al Carpaţilor Orientali, şi misiunea
lui era de a apăra pasul Oituz de eventuale atacuri dinspre Moldova
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Fig. 3 - Planul castrului <le la

Breţcu

(SCIV, 2/1, 1951, pi. 2).

3 M. Macrea (şi colectivul), Rezultatele cercetărilor arheologice ale şantierului
arheologic Sf. Gheorghe-Breţcu (1950), în SCIV, II, l, 1951, p. 285-296; TIR,
L 35, p. 23. - Opinia lui M. Macrea că zidul interior s-a făcut numai cu scopul.
de a împiedeca năruirea valurilor nu se mai poate susţine, dovadă situaţia de la
Drajna de Sus şi cea de la Hoghiz (vezi mai jos).
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(fig. 1). In urma săpăturilor sistematice făcute în anii 1925-1926 de
Em. Panaitescu şi apoi în 1950 de un colectiv condus de M. Macrea, s-au
stabilit datele arheologico-istorice de bază privind acest lagăr roman.
Potrivit documentaţiei actuale, castrul de piatră, înconjurat foarte
probabil cu două şanţuri de apărare, are dimensiunile de 178X141 m
(cca. 2,5 ha), porta praetoria pe latura de sud, colţurile prevăzute cu bastioane rotunde (cu diametrul interior de 5 m), iar porţile flancate de bastioane patrulatere (fig. 3). Castrul de piatră a fost precedat pe acelaşi loc
de un castru de pămînt (probabil cu palisadă), construit îndată după anul
102 sau, mai degrabă, după înfiinţarea Provinciei Dacia (a. 106). Trupele
cantonate aici, atestate prin stampile tegulare, sînt coh. I Hispanorum
veterana quingenaria equitata şi coh. Bracaraugustanorum. Descoperirile
din castru, în afară de o diplomă militară (găsită în anul 1574) aparţinînd
unui soldat din Classis Flavia Moesica (CIL, XVI, 37 din anul 92), se reduc la materiale arheologice obişnuite. Inscripţii pe piatră nu s-au găsit,
iar monede se menţionează doar trei: un denar republican şi alţi doi de
la Vespasian şi Traian4.
Referitor la incintă, s-a stabilit că valul castrului de pămînt a fost
cuprins ulterior între două ziduri de piatră paralele, existente pe toate
patru laturile. Valul are înălţimea actuală de 1,60-3,20 m. Zidul de in~
cintă exterior, gros de 1-1,20 m, este solid clădit din piatră de carieră
legată cu mortar. Păstrat acum pînă la înălţimea de 1,20-2 m (inclusiv
temelia), zidul „străpunge" valul castrului de pămînt şi se fixează în
stratul de lut galben neumblat. Zidul interior, gros de 0,80-1 m, există
pe toate laturHe castrului şi a fcst construit cu aceeaşi piatră locală de
cari·eră, prinsă cu mortar pînă la bază. El a fost „înfipt" de asemenea în
Yalul castrului de pămînt, în unele locuri (pe laturile de nord şi de vest) pă
trunzînd pînă la pămîntul viu, în timp ce în altele (pe laturile de sud şi
de est) fundamentul lui se opreşte în valul castrului de pămînt, fără a
intra în stratul virgin (fig. 4/1). Importantă este observaţia că acest zid,
spre deosebire de cel exterior, nu se îmbină organic cu bastioanele, nici
la porţi şi ni.ci la colţuri, ci „se lipeşte de ele", fapt din care rezultă adău
garea lui - nu se ştie la cît timp - ulterioară. Noi credem că ambele
ziduri au fost construite succesiv încă în timpul domniei lui Hadrian, cu
ocazia organizării „limesului alutan". Stranie apare forma circulară a
turnurilor de colţ, considerată tîrzie. Intervalul dintre cele două ziduri
de incintă variază între 4 şi 6 m. In apropierea porţilor principales, pe
distanţă de 9-10 m, intervalul dintre ziduri măsoară 7 m, formînd o
veritabilă platformă de luptă. Aici valul de pămînt mai vechi a fost cuprins integral între ziduri, fără a fi „străpuns" spre margini de acestea,
ca pe restul curtinelor. Intre cele două ziduri de incintă nu s-a găsit nici
un zid de legătură, iar spaţiul dintre ele era umplut cu valul castrului
de pămînt, căruia i s-au adus unele îngustări şi alte modificări necesare.
Drumul de rond coincidea în general cu intervalul dintre cele două ziduri.
Deoarece zidul interior a fost scos sistematic pînă la temelie în epoca medievală-modernă, înălţimea lui iniţială nu se poate preciza şi din acest
motiv posibilitatea de stabilire peremptorie a funcţionalităţii lui se reduce foarte mult. Noi apreciem că înălţimea lui iniţială, împreună cu
fundamentul, putea fi şi aici de circa 3-3,50 m.
' D. Protase, Problema continuităţii
Bucureşti, 1966, p. 93.

în Dacia în lumina arheologiei
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Fig. 4 - 1). Profilul secţ. E de pe latura lungă de răsărit a'.castrului de la Breţcu (SCIV,
2/1, 1951, p. 290): 1) sol vegetal; 2) pămînt galben cu pietriş; 3) pămînt negru de depuneri
cu urme de cultură; 4) zidul exterior al castrului; 5) zidul interior de incintă; 6) valul
din pămînt cenuşiu ; 7) lut galben neumblat.
2). Profilul secţ. I pe latura de nord-vest a castrului de la Hoghiz (SCJV, 1/1, 1950, p. 130):
1) pămînt negru, gras; 2) pămînt negn1-castaniu de umplutură; 3) pămînt castaniu; 4) pă
mînt gălbui; neumblat, 5) strat de lut galben, virgin; 6) locul zidului de incintă demolat;
7) stratul de pămînt ars cu găurile de stîlpi şi cărbune de lemn de la castrul cu palisadă
incendiat; 8) pietre şi moloz din zidurile castrului; 9) zidul de incintă interior.

Castrul de la Hoghiz 5 este situat la încrucişarea unor vechi căi de
comunicaţie naturale din valea Oltului transilvan (fig. 1). Acesta este cel
mai mare castru din răsăritul Daciei intracarpatice şi constituia pivotul
apărării romane pe „limesul alutan". Menţionat frecvent în literatura de
specialitate şi sondat arheologic încă din secolul trecut, castrul acesta
abia în anul 1949 a făcut obiectul unor săpături sistematice (restrînse),
efectuate de prof. K. Horedt (Cluj-Napoca). Săpăturile au fost reluate
în 1975-1976 de subsemnatul şi ele urmează a fi continuate în anii
următori.

Castrul are dimensiunile de 22'1X165 m (3,6 ha) şi este orientat
cu lungimea în direcţia nord-est - sud-vest. Porţile, pretoriul şi trei
dintre colţuri nu au fost cercetate, motiv pentru care nu se ştie sigur
pe care din laturile scurte se află porta praetoria. Trupele documentate
epigrafie aici sint ala I Asturum, o vexilaţie din leg. XIII Gemina, eventual numeros lllyricorum 6 şi coh. III Gallorum. Monedele descoperite în
castru şi în aşezarea civilă continuă pină la Filip Arabul, iar cele aflate
5 K. Horedt, în SCIV, I, 1, 1950, p. 123-124; idem, în Materiale, I, 195:!,
p. 785-798; TIR, L 35, p. 46.
8 Problema prezenţei, foarte îndoielnică de altfel, a acestei unităţi aici s-a
pus abia în timpul din urmă prin lectura propusă de G. Bak6 (Numeru.s IUyrico
rum la Hoghiz, în SCIV, 26, 1, 1975, p. 141-146) pentru o ştampilă tegulară - NIL,
în ligatură = n(umeru.s) ll(lyricorum) - care, după informaţia lui G. Teglas
(Adalekok Dacia felirattamihoz, în Erdelyi Muzeum V, 1888, p. 248-249), ar fi fost
găsită în secolul trecut la Hoghiz.
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Fig. 5 - 1-2} Drajna de Sus: porta decumana şi zidul dublu din colţul de nord-est al
castrului (Dacia, XI-XII, 1948, p. 117, 118). 3) HogWz: colţul de nord-est al castrului
(MCA, I, 1953, p. 789).

în zona înconjurătoare merg pînă la sfîrşitul sec. IV. Inscripţiile pe piatră, cunoscute acum, sînt în număr de ll7.
Cu privire la incintă, pe baza săpăturilor din anul 1949 şi 1975-1976,
s-au făcut următoarele constatări sigure. La început castrul a fost
construit din lemn şi pămînt (prevăzut cu palisadă), iar apoi, pe acelaşi
loc, în urma unui puternic incendiu, s-a ridicat castrul de piatră (fig. 4/2).
Acesta are incinta formată din două ziduri paralele, legate din loc în loc
1 CIL, III, 951 = 7720, 952 = 7723, 953, 954 = 7722, 955 = 7721, 956-959 etc.
La acestea se adaugă alte două (fragmentare), inedite, acum în Muzeul din Fă-

găraş.
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Fig. 6 -

1-2) Hoghiz:
şi

colţul

faţa internă

de nord-est al castrului (MCA, I, 1953, p. 787, fig. 1/2)
a zidului de incintă interior, pe latura de nord-vest.
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cu ziduri transversale, care formează compartimente umplute cu pă
mînt (fig. 5/3, 6/1). Zidul exterior are grosimea de 1,15 m, iar cel interior
de 1,05 m (fig. 6/2) şi se păstrează pe alocuri pînă la înălţimea de 2,7J m
(împreună cu fundaţia). Zidurile transversale, groase de 0,90 m, au uneori
înălţimea păstrată de 2,50 m şi se leagă organic („se ţes") cu zidurile de
incintă paralele (fig. 7). !nălţimea iniţială a zidului de incintă interior şi
a celor transversale poate fi estimată la circa 3,50 m (inclusiv temelia).
Trebuie subliniat că toate zidurile incintei pornesc de la aceeaşi adîncime
şi sînt făcute după aceeaşi tehnică (opus incertum) din piatră lucrată de
carieră, legată (excepţie fundaţia) cu mortar de bună calitate, fapt care
arată cert construcţia lor concomitentă. Intervalul dintre zidurile paralele
se dovedeşte a fi în general uniform, măsurînd 2,70-2,80 m, şi el a fost
umplut peste tot şi de la început cu pămînt. Drumul de rond avea, prin
urmare, lăţimea de circa 4 m. Precizăm că nimic din corpul fortificaţiei
de pămînt anterioare nu a fost înglobat, ca la Breţcu, în noua incintă,
ci după violentul incendiu menţionat, totul a fost nivelat, iar pentru
umplutura intervalului dintre ziduri s-a folosit pămîntul scos atunci din
şanţul de apărare s'lu luat din imediata apropiere. Intre via sagularis

Fig. 7 - Hoghiz. Zid trnnsversal (f{1cut din piatră de carieri't legată cu mortar), care uneşte
cele donă ziduri de incintă paralele pe latura lungă de nord-vest (vedere dinspre exterior).

199

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

şi

zidul de incintă interior s-a păstrat un spaţiu liber, lat de 2,5-3 m,
utilizat pentru nevoile castrului (ateliere meşteşugăreşti, magazii etc.). La
colţuri castrul nu avea turnuri, rolul acestora fiind suplinit de unele compartimente ale incintei. Porţile, deşi nu sînt încă toate cercetate, totuşi
se pare că erau flancate de bastioane, după cum arată poarta de nordest, pe latura scurtă, singura cercetată pînă în 1976.
Cu privire la perioada cînd s-a construit castrul de la Hoghiz, nu
dispunem de date documentare concludente. Totuşi, noi presupunem că
lagărul de pămînt şi lemn, prevăzut cu palisadă, datează din vremea lui
Traian şi că el a fost distrus în focul evenimentelor de la începutul domnei lui Hadrian. Tot atunci s-a început şi ridicarea castrului de piatră cu
două ziduri de incintă paralele, menit a fi cheia de boltă a apărării romane în sectorul transilvan al noului „limes alutan", conceput şi realizat de acest împărat, după replierea strategică din Moldova şi Muntenia
şi fixarea graniţei dacice pe linia (valea) Oltului.

de aceste trei castre, unde existenţa zidului dublu de incintă
dubii, o situaţie întrucîtva analoagă pare a fi şi la micul
castellum de la Boiţa (fig. 8) (Caput Stenarum) 8 , în faţa defileului de la
Turnu Roşu (fig. 1), unde a staţionat o vexilaţie din legiunea XIII Gemina. Dar situaţia de la Boiţa, din acest punct de vedere, încă nu e clară,
iar lămurirea ei într-un sens ori altul o aşteptăm de la cercetările viitoare.
O dublare a zidului de incintă, dar numai de o parte şi de alta a
porţii praetoria şi numai! pe distanţă de 10 m, s~a întîlnit şi la castrul
de la Vărădia (Arcidava? ), în Banat9 , construit sub domnia lui Traian,
<:înd era încartiruită acolo coh. I Vindelicorum 10 •
In
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afară
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Fig. 8 - Boiţa. Profilul secţiunii V, pe latura de sud a terasei (MCA, VI, 1959, p. 432,
fig. 29).1): humus actual cu dărimături; 2) pămînt galben-închis, de depunere; 3) pămint
galben mai deschis, de depunere; 4) zid de piatră cu mortar; 5) fragmente de ţigle şi cărămizi ; 6) mortar.
8 M. Marrea, Şantierul arheologic
Caşolţ-Boiţa, în
Materiale, VI, 1959,
p. 429-437; N. Lupu, în Materiale, VII, 1961, p. 411-422; TIR, L 35, p. 30.
9 Gr. Florescu Le camp
romain de Arcidava (Vărădia), Fauiles de 1932, în Istros, I, 1934, p. 60-72.
10 D. Protase, Legiunea IV Flavia la nordul Dunării ... , în ActaMN, IV, 1967.
p. 68-69.
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Fig. 9 - Hesselbach (Odenwald, R.F. Germania) . .r'rofilul secţiunii de pe latura de sud-vest
a castrului: I) şanţuri de apărare; 2) zid de apărare (incmtă) dm faza C; 3) stîlp de lemn
de la incinta de pămint a castrului (faza A); 4) incinta vastrului cu zid dublu (sec.) şi
umplutură de plimint (faza B) ; 5) via sagularis; 6) stîlpi de la barăci (D. Baatz, în Limes-forschungen, 12, 1973, pi. 10/2).

succint înfăţişate mai sus se desprinde concluzia că
castrelor cu două ziduri de incintă paralele, făcute din piatră
mortar, este o realitate indiscutabilă în zonele răsăritene aleDaciei. In alte părţi ale Provinciei nu sînt semnalate, deocamdată. Raţiu
nea acestui dublu zid de apărare - derivat sau inspirat probabil din
masiva incintă a castrelor construite iniţial din pămînt şi lemn - socotim că rezidă în asigurarea unei incinte cit mai solide şi mai durabile, în
crearea unui drum de rond cît mai bun pentru mişcarea soldaţi
lor care apărau castrul şi cit mai adecvat unei eficace manevrări a maşinilor de luptă în spatele parapetelor. Nu s-au identificat încă în săpături
locurile de acces din castru la drumul de rond, dar este firesc să presupunem în acest scop existenţa, din loc în loc, pe curtine a unor rampede pămint şi eventuale scări de lemn. Castrele de acest tip se dovedesc
a fi situate pe graniţă, în puncte-cheie sub raport strategic, şi ele aparţin
îndeosebi cohortelor şi alelor sau chiar unor vexilaţii din legiuni, dar
nici o dată unui numerus. Cit priveşte datarea acestui sistem constructiv în Dacia, documentaţia de care dispunem acum demonstrează că el
se practica, dar fără a constitui o modă, pe timpul împăraţilor Traian şi
Hadrian.
Important de relevat este că pe limesul germanic din Odenwald, în
castrele de numerus de la Hesselbach, Wilrzberg, Liltzelbach, Eulbach,
Schlossau şi Vielbrunn {Hainhaus), de asemenea în Taunus la Kapersburg
(castrul I), se semnalează construirea zidurilor duble la incintă tot în
prima jumătate a sec. II (fig. 9). Este vorba însă de ziduri seci, fără mortar (Trockenmauern}, făcute din piatră nefasonată, în care se află umplutură de pămînt străbătută, în lungime şi lăţime, de grinzi de lemn, avînd
rolul de a consolida incinta şi de a prinde prin „capete-ancoră" cele două
ziduri exterioare. Parapetul acestor castre se presupune că a fost de
lemn {fig. 10)11.
O situaţie oarecum similară se pare că există şi la Broad Wall, pe
limesul lui Hadrian în Britannia 12 .
Din

situaţiile

existenţa
legată cu

11 D. Baatz, Kastell Hesselbach und andere Forschungen am Odenwaldlimes.
în Limesforschungen, 12, 1973, p. 15-19.
12 Eric Birlay, Research on
Iiadrian's Wali, Kendal, 1961, p. 79, 86-87 şi
fig. S, 6.
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Fig. 10 - Hesselbach (Odenwald, R.F. Germania). Reconstituirea incintei castrului cu zid
dublu (sec) şi umplutură de pămînt (faza B). Linia groasă marchează înălţimea maximă a
zidurilor păstrate (D. Baatz, în Limesforschungen, 12, 1973, p. 17).

CAMPS ROMAINS A DEUX MURS D'ENCEINTE PARALLELFS EN DACIE
(Res um e)
L'auteur presente une situation toute particuliere concernant le systeme
·constructif des trois (ou quatre) camps romains, emplaces dans les regions orientales de la Dacie. 11 s'agit des camps romains de Drajna de Sus (dep. de Prahova),
Angustia - Breţcu (dep. de Covasna), Hoghiz (dep. de Braşov) et (probablement)
Caput Stenarum - Boiţa (dep. de Sibiu), tous les quatre fouilles par les specialistes.
Cette technique de construction, d'apres la documentation actuelle, se pratiquait en Darie - mais sans constituer une mode - au temps de Trajan et Hadrien.
La presente etude est parue deja en allemand dans les Actes du XIe Congres
International d'f:tudes sur les Frontieres Romaines, qui a eu lieu ă Szekesfehervăr
- Hongrie (30 Aout - 6 Septembre 1976).
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