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Problema cuceririi de către imperiul roman a sud-estului Transilvaniei, unde este situat şi judeţul Covasna, a format de mult obiectul
de discuţie a ispecialiştilor care se ocupau c u această epocă a istoriei
Daciei1. Noile cercetări executate în ultimii ani au adus contribuţii importante la lămurirea acestei probleme2• Săpăturile executate la castrele de la Breţcu 3 , la Comalăt1 4 , Olteni5 , şi Boroşneul Mare6, au stabilit
nu numai forma şi dimensiunile acestora, dar au adus şi noi dovezi
arheologice privitoare asupra cuceririi şi abandonării de către imperiul
roman acestui cap de pod, ceea ce a fost teritoriul judeţului Covasna,
spre versantul celălalt al Carpaţilor, către Moldova care aparţinea dacilor liberi.
Printre numărul lagărelor militare, după părerea unora figura un
castru roman şi la Baraolt7 • Părerile au fost divergente, o cercetare
temeinică, o săpătură sistematică n-a fost făcută cu scopul de a pune
capăt acestor discuţii, stabilind dacă un castru sau numai o aşezare a
fost pe acest loc în timpul cuceririi romane.
Pe terenul demunit „Veczer" unde se presupune că a fost un lagăr
militar roman, în ultimii ani au 'fost executate lucrări de construcţii,
şanţuri de canalizare. Terenul un platou pe un bot de deal - a
fost secţionat cu un şanţ lung, săpat pentru canalizare. Din pămîntul
aruncat cu ocazia săpăturii şanţului, inginerul Stock Laszlo a adunat cioburi şi o monedă 'imperială romană, pe care le-a donat muzeului din
Sf. Gheorghe. Fragmentele de vase provin din diferite epoci. Cele decorate cu împunsături aparţin epocii bronzului timpurii (pl. XXVI/2), iar
-cele prevăzute cu toartă şi decorate cu puncte impuse, linii oblice, sint
dintr-o perioadă mai tîrzie a epocii bronzului (pl. XXVI/1, 3, 4, 5),
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Fig. 1.

Monedă

de bronz de la Traian.

iar un fragment din buza unui vas-borcan, făcut cu mîna, din pastă
cu mult nisip cu margine decorat cu alveole aparţine epocii feudalismului timpuriu secolelor VII-VIII e.n.8 (pl. XXVI/ 6}. Marea majoritate
a fragmentelor de ceramică sînt din epoca romană, reprezentînd tipurile de vase obişnuite pentru această epocă: oale, străchini, amfore, capace, (pl. XXVI/7-8). Moneda de bronz aparţine împăratului Traian.
Descrierea monedei: Traianus, Sestertius, greut: 21, 03 g, diametrul
34 mm, RIC, 667 anul 114-117 (fig. 1).
Din cele relatate mai sus, reiese că acest loc a fost locuit începînd
deja din epoca bronzului, iar din timpul stăpînirii romane deocamdată numai un fapt este sigur, că şi romanii au făcut pe acest platou
construcţii. Datele furnizate de descoperirile întîmplătoarre nu sînt suficiente pentru stabilirea caracterului militar sau civil al urmelor aşe
zării care au ieşit la iveală în cursul lucrărilor de construcţii. Suprafaţă întinsă, unde se găsesc resturile de construcţii, militează mai mult
pentru existenţa unui lagăr roman. Poziţia terenului - un loc favorabil din punct de vedere strategic - pare să confirme acest fapt. La
suprafaţă nu se pot observa urmele şanţului, fapt care pledează pentru construcţii civile, ar fi putut să fie şi o villa rustica, o fermă pe
care le găsim în număr mare pe teritoriul Daciei romane.
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Pl. XXVI. 1-5 - Fragments of ceramics from the Bronze Age from Baraolt. 6 Fragment of ceramics from the VII th-VIII th century from Baraolt.
Pl. XXVII. 7-8 - Roman ceramics from Baraolt.
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Szekcly, Aşezarea prefeudală de la Sălaşuri, Marisia V, 1975, Pl. XXXIX/2..

ROMAIN DISCOVERIES
OF BARAOLT
(Extract)

At Baraolt, during a building it was discovered some fragments of
vasses belonging to different periods of Bronze Age, belonging to thi>
Roman's rule in Dacia.

