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Abstract. The baroque style castle of the Teleki counts from Gornesti had in one of its corridors 
one of the most compelling private collections of arhaeological-historical, ethnographic arte-
facts, alongside with a great collection of oriental carpets. Between the great variety of objects 
the number of funerary monuments (with or without inscriptions) are to be noted but also atten-
tion is drawn by two interesting inscriptions: an imperial one, and a votive one. These objects 
are interesting not only by their text (which offers a glimpse of provincial Roman “forma mentis”) 
but, also by their “history”: recovered by the count TELEKI Domokos from the former Roman 
settlement of Cristesti, they were translated, interpreted, reinterpreted, lost and found again.  
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“În timp ce arheologia oficală transilvană nu era deloc interesată de bogatul 

sit de la Cristeşti, contele TELEKI Domokos, neobositul căutător şi păstrător al monu-
mentelor arheologice şi artistice din Transilvania, urmând nobila tradiţie a stămo-
şilor săi, an de an face drumuri către Cristeşti de unde, începând cu anul 1910, când 
inundaţia a rupt şi a dislocat fragmente de monumente funerare, le-a salvat şi le-a 
expus pe un coridor acoperit al frumosului castel de la Gorneşti”1. Dincolo de rându-
rile un pic subiective ale lui PAULOVICS István se află o întreagă poveste, destul de 
dramatică, a colecţiei Teleki de la Gorneşti.  

Denumită “perla Mureşului superior”, castelul2, construit (între 1792–1812) 
în stil baroc Grassalkovich (la fel cu cel de la Gödöllö al cărui nume a devenit legat de 
cel al reginei Elisabeta “Sissi” de Bavaria), castelul a avut o istorie zbuciumată: jefuită 
în anul 1849 de către trupele ţariste, castelul este refăcut în anii 1850, devenind un im-
portant cen-tru al vieţii artistice din Transilvania. Începând cu anii 1910 este fondată 
colecţia TELEKI Domokos, care cuprindea trei mari aspecte: arheologie, etnografie şi 
colecţia de covoare. Colecţia arheologică era ordonată cronologic şi se pare că cuprin-
dea în jur de 2000 de piese din paleolitic şi până în secolul al XVIII-lea. Colecţia a fost 
în parte donată Muzeului Ardelean, la data de 30 noiembrie/1 decembrie 1918, o altă 
parte a fost donată (sau recuperată de Muzeul Mureşean), iar o a treia parte (împreună 
                                                      
1 Paulovics, 1944, p. 86. 
2 Bicsok, Orbán, 2012, p. 498-502; http://monumenteuitate.org/ro/monument/235/Gornesti-Teleki 
(accesat 20.09.2017). 
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cu biblioteca ce conţinea aproximativ 6000 de volume) a fost “eliberată” în septembrie 
1944 de o unitate de cazaci ai Armatei Roşii. Artefactele mici din colecţie au fost spar-
te, cele mari (cum au fost pietrele funerare romane, sau ancadramentele de porţi medie-
vale) au fost aruncate în pivniţa ori în grădina castelului. Colecţia de covoare, evacuată 
în anul 1944 la Budapesta, va fi mistuită de flăcări în cursul Revoluţiei din 1956. Cas-
telul în sine a funcţionat în anii comunismului ca şi preventoriu TBC pentru copiii, iar 
în anul 2006 a fost retrocedat familiei Teleki, care abia în 2011 devine în mod efectiv 
proprietar al castelului. Între aceşti ani, imobilul a suferit noi distrugeri, vechii “propie-
tari” neavând nici un interes în prezervarea castelului. După 2011, familia Teleki a 
început un program de investiţii în castel: refacerea elementelor de infrastructură, 
recuperarea (măcar parţială) a pieselor de mobilier şi identificarea pieselor aflate în 
fosta colecţie Teleki Domokos, fiind vorba mai ales de acelea care sunt considerate 
dispărute. Astfel au fost declanşate o serie de cercetări în şi în jurul castelului, în cur-
sul cărora au fost identifi-cate mai multe ancadramente de porţi medievale, inscripţii 
funerare şi votive, sparte şi aruncate în pivniţa, respectiv grădina castelului.  

Singura descriere completă (dar nu chiar corectă) a colecţiei Teleki este făcută 
de PAULOVICS István, care, în 1942, inventariează colecţia şi descrie un număr de 
31 de artefacte de mari dimensiuni: monumente funerare – aedicule, stelae, medalioane 
(23 de fragmente), inscripţii votive (unul sigur şi unul dubitabil din cauza fragmentă-
rii), o inscripţie imperială, şi câteva fragmente de statui respectiv piese arhitectonice.  

Monumentele funerare reprezintă majoritatea absolută în cadrul pieselor de 
mari dimensiuni: din 26 de inscripţii identificate de Paulovics, ca aparţinând colecţiei 
Teleki, 23 sunt monumente funerare (epigrafe şi anepigrafe), două inscripţii votive şi 
o inscripţie imperială (la care se mai adaugă câteva fragmente de statui şi piese arhitec-
tonice)3. Din acest număr, 13 erau considerate dispărute după 1945, fiind recuperate 
două în perioada 2013–'16 (un monument funerar anepigraf şi un fragment de inscripţie 
votivă).  

Prima din cele două inscripţii luate în discuţie în studiul de faţă este “un frag-
ment dintr-o inscripţie imperială din conglomerat” 4, care are înălţimea de 43,5 cm, lăţi-
mea de 36,5 cm și grosimea de 17 cm (Fig. 1).  

Prin această inscripţie a fost comemorată ridicarea unui edificiu public, proba-
bil o construcţie militară, un pod sau o fortificaţie. “Inscripţia a început direct cu numele 
împăratului Antoninus Pius, de vreme ce se vede clar marginea inscripţiei deasupra 
primului rând. Deci monumentul de piatră a fost zidit într-o clădire de unde, după dis-
trugerea acesteia, a ajuns în aşezarea de olari ca material de construcţie. Pe inscripţie 
nu se văd informaţii care să permită o datare mai precisă a domniei (cos., trib. pot.) 
aşa că trebuie să ne mulţumim cu anii de domnie ai împăratului 138–161. Cimitirul 
de al cărui monumente interesante ne-am ocupat, în această vreme era deja dispărut, 
probabil distrus de marile perturbări ale războaielor marcomanice şi, a fost refolosit 
în a doua jumătate a sec. II de către populaţia (...) care îşi refăcea aşezarea de pe malul 

                                                      
3 Paulovics, 1944, p. 85-96. 
4 Paulovics, 1944, p. 95. 
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Mureşului. În schimb aşezarea de olari era înfloritoare şi pe la mijlocul sec. III”5. 
Inscripţia este prezentată în corpusul de inscripții antice din Dacia, unde Ioan I. RUSSU 
face precizarea că a fost dedicată de către “vreun personaj mai important din locali-
tatea romană, sau mai probabil de către unitatea militară de garnizoană aici Ala I 
Bosphoranorum (resp. comandantul ei praefectus)”6. În ciuda stării ei fragmentare, 
inscripţia înscrie aşezarea romană de la Cristeşti în circuitul localităţilor unde s-a putut 
constata clar prezenţa cultului imperial în Dacia romană7.  

 
Fig 2. Inscripţia în forma ei completată8. 

 
[Imp(eratori) Cae]sari Ti[to 
Aelio Ha]drian[o 
Antonin]o Aug(usto)... 

 
 
Fig. 1. Inscripţia în forma ei originală9. 

Cea de-a doua inscripţie, este un altar votiv realizat din trachyt având dimen-
siunile de 52×25×25 cm având “capitelul cu profilatura simplă, marginea dreaptă 
foarte corodată, literele de aici ilizibile”10. Aflată în colecţia Teleki, inscripţia a fost 
descrisă pentru prima oară de TÉGLÁS Gábor, care ne oferă şi o primă traducere, con-
siderând că unitatea la care face referire altarul votiv este fie Ala Bosphoranorum fie, 
Ala Batavorum.  

                                                      
5 “Egyenesen a császár nevével kezdődött a felirat, mert az első sor fölött jól látszik a keretelő 
párkány. A kőemlék tehát valami műbe, épületbe volt befalazva s onnan annak rombadőlteután 
került a fazekas-telepre, mint feldarabolt építő-kőanyag. A feliraton a császár közelebbről datáló 
adatai (cos., trib. pot.) már nincsenek meg, így meg kell elégednünk a császár uralkodásánaki-
dőközével, a 138–161. évekkel. A temető, amelynekérdekes síremlékeivel foglalkoztunk, ekkor 
már megszűnt, falána császár halála utáni markomann-háborúk nagy zavaraiban dúltákfel s a 
II. század második felében használta azután fel a Marospartján terjeszkedő iparos lakosság 
annak maradványait községénekújjáépítésénél. Viszont a fazekastelep a III . század közepén 
még virágzott” (Paulovics, 1944, p. 95-96). 
6 IDR, III/4, p. 103. 
7 Bulzan, 2010, p. 11, fig. 1. 
8 IDR, III/4, p. 102-103, nr. 134. 
9 Paulovics, 1944, p. 58. 
10 IDR, III/4, p. 103-104, nr. 135. 
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MART 'E V   Marti et V(ictoriae) 
Q CAECI   Q(uintus) Caeci 
VS CAE   us Cae- 
LIANVS   lianus 
P R A E F A  praef(ectus) a(lae) 
POS VIT   posuit.11 

Interpretarea lui Téglás G. a fost, apoi, preluată de către Walter WAGNER, 
respectiv de către KERÉNYI András12. Schimbarea intervine, într-o primă fază, odată 
cu fotografierea monumentului de către Paulovics, în anul 1942, care însă oferă şi el 
interpretarea predecesorilor13.  

 
Fig. 3. Inscripţia votivă aşa cum 

apare în fotografia lui Paulovics14. 
Fig. 4. Inscripţia redată în IDR15. 
 

                                                      
11 “Graf Teleki Dominik stellte in seinem Castell in den lezten Jahren ein hübsches Museum 
zusammen, wo ich im J.1907 mehrere neue Incschriften und Skulpturen als Resultate seiner 
Ausggrabungen und Forschungreisen vorfand. Sein Hauptarbeitsfield bildet eben Maroske-
resztur südlich von Marosvarhely (...) Dieser Ala kann entweder die al(a) Bos(poranorum) 
(...) oder die ala Batavorum” (Téglás, 1911, p. 503). 
12 “auch die von Q. Caecius Caelianus praef(ectus) a(lae)... Marti et Victoriae in Cristesti 
gesetzte Ara au grauem Trachyt” (Wagner, 1938, p. 20); Kerényi, 1941, nr. 554 (apud IDR, 
III/4, p. 103). 
13 Paulovics, 1944, p. 96.  
14 Paulovics, 1944, p. 58. 
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Din păcate inscripţia a dispărut în anul 1944, dar fotografia realizată de către 
Paulovics a permis lui Ioan I. RUSSU posibilitate reinterpetării: “(...) azi nu ştim unde 
se va fi aflând acest altar votiv dar, fotografia bună, destul de clară dată de Paulovics 
arată că lectura adoptată de toţi cercetătorii citaţi nu este bună: la marginea dreaptă 
altarul e corodat (de ploaie sau de apa Mureşului în ruinele dela Cristeşti) iar textul 
şters era ceva mai lung, divinitatea şi personajul dedicant avînd nume puţin diferite 
decît a citit în grabă Teglas (...). Este de preferat lectura AVG(usto), căci urmele lui 
A+V în ligatură se văd destul de bine, iar dedicaţiile Marti augusto sînt mult mai nume-
roase (...) decît cele dedicate Marti et Victoriae”16. Tot I. I. Russu (de fapt, doar el) a 
observat la baza inscripţiei o posibila literă “M” (“merito”?). Textul inscripţiei, în for-
ma ei finală, arată deci în felul următor: 

Marti Au(gusto) 
Q(untius) Caeci[li] 
us Ca [eci ] 
lian[us] 
praef(ectus) [al (ae)] 
pos[uit]. 

Spre deosebire de inscripţia imperială, în acest caz avem clar numele prefec-
tului unităţi: Q. Caecilius Caecilianus. De altfel, tot un praefectus alae a ridicat un 
altar dedicat tot lui Mars la Micia, unde unitatea a staţionat înainte de relocarea ei la 
Cristeşti pe la mijlocul secolului al II-lea dHr17. 

Pentru inscripţia din Cristeşti/Gorneşti, în varianta ei finală, avem două ana-
logii: 
-la Ulpia Traiana Samisegetusa, unde există un altar votiv de marmură cu inscripţia 
     “I (ovi) O(ptimo) M(aximo)/ Marti Aug(usto)/pro salute/ Iul(i) Flaccin-/i leg(ati) 
       aug(usti) pr(o)/pr(aetore) translat(i) in/ leg(ionem) XIII G(eminam) pos(erunt).”18 
-La Skelani, un alt altar votiv cu inscipţia:  

“Marti.Aug.Iul/ Longin(us) bf. Cos ex leg(ione) V Macedonica v.s.l.m”.19 
Cele două inscripţii din colecția Teleki, care în mod ciudat nu sunt menţionate 

în Repertoriul arheologic al judeţului Mureş apărut în anul 199520, prezintă toate ele-
mentele cultului imperial şi al religiei provinciale. “În armata provincială, mare parte 
din dedicaţii sunt colective. Aşa numitul “espri de corp” înseamnă sacrificii şi procesi-
uni la nivelul întregii unităţii, acţiuni de care se ocupau comandanţii ce aveau şi atribu-
ţii religioase”21.  

Studierea celor două inscripţii duce la câteva concluzii în legătură cu locuitorii 

                                                                                                                                         
15 IDR, III/4, p. 105, nr. 135. 
16 I. I. Russu, 1964, p. 184.  
17 “Marti Ala I Bospor(anorum) cui pr/aest/ Cl(audius) Sos/sius pr(aefectus).” (IDR, III/3, p. 118-
119, nr. 107; Bulzan, 2012 , p. 515). 
18 IDR, III/2, p. 215, nr. 245. 
19 Patsch, 1909, p. 146. 
20 Lazăr, 1995. 
21 Bulzan, 2010, p. 12. 
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vechii aşezări romane de la Cristeşti.  
În primul rând, inscripţiile votive considerate ca expresii ale loialităţii anonime, 

pot fi puse în legătură cu acţiuni politico-militare, care au înfluenţat, într-un fel sau altul, 
viaţa comunităţii (militare şi/sau civile)22.  

În al doilea rând, studierea inscripţiei imperiale permite şi o altă posibilă consta-
tare a unei stări de fapt, considerate de Sorin BULZAN ca un fenomen specific provin-
ciei traiane: dedicantul este un ofiţer, deci reprezentant al statului, şi nu un humiliores: 
“Dedicaţiile sigure nu aparţin aşadar provincialilor (...) probabil, chiar datorită cono-
taţiei de clientes pe care o presupun asemenenea închinări. În Dacia el era doar obiec-
tul venerării private a unor oficiali”23.  

În al treilea rând, considerăm și noi că cele două inscripţii constituie dovezi cla-
re ale existenţei unui “vicus militaris aparţinător unui castru de trupă auxiliară (ala 
I Gallorum et Bosphoranorum), castru (foarte probabil de pământ) distrus de apele 
Mureşului şi de lucrările agricole periodice”24.  
 Cele două inscripţii reprezintă doar o foarte mică parte parte a colecţiei  impre-
sionante (cel puţin pentru vremea respectivă) de monumente romane ale lui Teleki 
Domokos. Deşi fragmentare şi destul de comune ca text, oferă un crâmpei al forma 
mentis-ului provincial  cu manifestările ei de loialitate faţă de cei pe care considerau 
ca şi garanţi ai idei de securitas imperii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
22 Nemeti, 2015, p. 253. 
23 Bulzan 2005, p. 87. 
24 Man, 2011, p. 26. 
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