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AVAR WARRIORS IN NORTH-WEST ROMANIA DURING THE VII th – VIII th
CENTURIES. NOTES ON THE POLITICAL STATUS OF THE NORTH-WESTERN
TERRITORY OF ROMANIA DURING THE VII th – VIII th CENTURIES
Abstract: In the north-western territory of Romania
(Fig. 1), four sites were recorded where cemeteries and graves
were discovered, which, based on the grave-goods, belonged,
beyond any doubt, to Avar warriors. The archaeological
remains come from: Căuaș, Dindești, Săcueni/Veresdomb,
Valea lui Mihai/Rétalj (see table 1 and the catalogue of
finds).
According to the chronology of the metal pieces, the Avar
warrior graves from north-west Romania may be framed
in the last two great periods within the evolution of the
Avar Khaganate (Table 2). Northwest Romania lay on the
periphery of the “political border” of the Avar Khaganate.
Very likely, the north-western corner of Romania represented
a territory which politically was subordinated to the secondary Avar centre of power located on the territory of the city of
Nyíregyháza, on the Upper Tisza. From there, high-ranking
warriors within the hierarchy of the Khaganate, like the
ones from Valea lui Mihai/Rétalj, Căuaș, and Dindești were
sent to control the human communities in the north-western
areas of Romania.
As a general conclusion, one may argue that strategically, not
the entire north-western territory of Romania was an area
of interest for the Avar Khagans from Pannonia during the
7th–8th centuries. The Avar cemeteries and graves are found
and cluster only in the Upper Er River Basin. The northern
part of Sătmar, Oaș, Maramureș and the western parts of
Sălaj lay outside the effective borders of the Avar Khaganate.
For Maramureș, current data disprove even the existence of
a “control” of the territory carried out by Avar warriors.
Instead, for Oaș, north of Sătmar, and the western parts of
Sălaj one may invoke the term of “control from a distance”,
*

a strategy used by the Avar Khagans for certain territories
situated outside of the effective borders of the empire.
Keywords: Avars, warriors, cemeteries, political status,
borders.
Rezumat: În teritoriul nord-vestic românesc (Fig. 1), am
înregistrat patru localități în care au fost descoperite cimitire și morminte care, conform inventarului funerar pe care
l-au conținut, au aparținut, fără nici un fel de rezerve, unor
războinici avari. Vestigiile arheologice provin de la: Căuaș,
Dindești, Săcueni/Veresdomb, Valea lui Mihai/Rétalj (vezi
tabelul nr. 1 și catalogul descoperirilor).
Conform cronologiei pieselor din metal, mormintele de războinici avari din arealul nord-vestic românesc, pot fi plasate temporal în ultimele două mari perioade din evoluţia
Kaganatului avar (Tabelul nr. 2).
Nord-vestul României s-a aflat la periferia „graniței politice” a Kaganatului avar. Foarte probabil, colţul nord-vestic
românesc a fost un spaţiu care din punct de vedere politic se
afla în subordinea centrului de putere avar secundar, localizat pe teritoriul orașului Nyíregyháza, de pe Tisa superioară. De acolo erau trimiși în teritoriu, războinici de rang
superior în ierarhia Kaganatului, precum cei de la Valea lui
Mihai/Rétalj, Căuaș și Dindești, pentru a controla comunităţile umane din zonele nord-vestice ale României.
Ca și concluzie generală se poate afirma, că din punct de
vedere strategic, nu întreg teritoriul nord-vestic al României
a fost în secolele VII–VIII, o zonă de interes pentru Kaganii
avari din Pannonia. Cimitirele și mormintele avare sunt
întâlnite și se concentrează numai în bazinul superior al
Erului. Partea de nord a Sătmarului, Oașul, Maramureșul
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și părțile vestice ale Sălajului se aflau în afara granițelor
efective ale Kaganatului avar. Pentru Maramureș, datele
actuale infirmă chiar și numai o “supraveghere” a teritoriului, efectuată de războinici avari. În schimb, pentru Oaș,
nordul Sătmarului și părțile vestice ale Sălajului, se poate

invoca termenul de „control de la distanță”, strategie utilizată de Kaganii avari pentru anumite teritorii de dincolo de
granița efectivă a Imperiului.
CUVINTE CHEIE: Avari, războinici, cimitire, statut politic, granițe.

Cercetarea pe care o propunem se rezumă la arealul geografic care cuprinde provinciile istorice
românești: Maramureșul, Oașul, Sătmarul și părțile vestice ale actualului județ Sălaj. Din punct de vedere
geografic, respectivul spațiu delimitează nord-vestul României. De mai multă vreme a fost precizat în istoriografie că teritoriul de nord-vest se individualizează în geografia fizică a României1. Fac precizarea, dacă
mai este nevoie, că actualele graniţe interstatale dinspre nord-vest, nu reprezentau în antichitate și Evul
Mediu timpuriu limite precise a teritoriului. Poziția distinctă a nord-vestului românesc pe harta geografică
a României, este unul dintre motivele, justificate de altfel, pentru tratarea fenomenului istoric din respectivul areal geografic, independent de toate celelalte provincii românești ce formează Transilvania, inclusiv
pentru perioada celei de-a doua jumătăți a primului mileniu creștin2.

Fig. 1. Harta descoperirilor: 1. Căuaș (jud. Satu Mare); 2. Dindești (jud. Satu
Mare); 3. Valea lui Mihai (jud. Bihor); 4. Săcueni (jud. Bihor).
Fig. 1. Map of finds: 1. Căuaș (Satu Mare county); 2. Dindești (Satu Mare county);
3. Valea lui Mihai (Bihor county); 4. Săcuieni (Bihor county).

În cadrul acestui demers științific, vor fi prezentate numai cimitirele și mormintele care au aparținut
fără rezerve unor războinici avari. La acestea am adăugat doar acele artefacte care, deși descoperite întâmplător, sunt totuși piese care cu certitudine provin din morminte avare. Ele se concretizează în arme, piese
de harnașament, dar și obiecte ce împodobeau vestimentația războinicilor avari, de diferite ranguri, precum și a suitelor militare, sau a persoanelor cu rang înalt în ierarhia societății avare (tabelul 1). Am exclus
intenţionat din catalogul descoperirilor toate acele artefacte fără putere cronologică și etnică, descoperite
1
2

Cosma 2002, p. 16–19; Stanciu 2011, p. 16–21.
Cosma 2002, p. 13–24; Stanciu 2011, p. 13–26.
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întâmplător în diferite localităţi din nord-vestul României. Sunt piese despre care nu există informaţii topografice și de asemenea nu dispun de context arheologic.
PREZENTAREA DATELOR. ÎNCADRARE ETNO-CULTURALĂ
În teritoriul nord-vestic românesc am înregistrat patru localități în care au fost descoperite cimitire și
morminte care, conform inventarului funerar pe care l-au conținut, au aparținut, fără nici un fel de rezerve,
unor războinici avari. Vestigiile arheologice provin de la: Căuaș, Dindești, Săcueni/Veresdomb, Valea lui
Mihai/Rétalj (vezi tabelul nr. 1 și catalogul descoperirilor).
Tabelul nr. 1. Cimitire, morminte și descoperiri cu caracter funerar din nord – vestul României.
Situri
1. Căuaș
2. Dindești
3. Săcueni/Veresdomb
4. Valea lui Mihai/ Rétalj

C
X
X

M

A

X

X
X
X

X

PH
X

ÎC

X
X

X

LC
X
X
X
X

Ac
X
X
X

Ca
X
X
X

P

Ah

Ce

OCG

X

X

X

X

Legendă: C – Cimitire; M – Morminte; A – Arme, PH- Piese de harnașament; ÎC – Înmormântare cu cal; LC – Limbă de curea;
Ac – Aplici de centură; Ca – Catarame; P – Podoabe; Ah – Aplici de harnașament; Ce – Ceramică; OUC – Obiecte de uz casnic
și gospodăresc.

Mormintele de la Dindești, Săcuieni/Veresdomb (M. 2) și Valea lui Mihai/Rétalj, conţin schelete
umane așezate în groapă în poziţie dorsală, direct pe pământ. În nici un caz nu s-au descoperit urme de
lemn sau cuie din fier care să certifice prezenţa sicrielor. La Săcuieni/Veresdomb, defunctul din Mormântul
nr. 2, a fost învelit probabil într-un giulgiu, documentat de un praf alb, care acoperea fundul mormântului
și obiectele de inventar, praf alb care a provenit de la descompunerea unor materii organice. Faptul că la
Dindești a fost descoperită doar partea superioară a scheletului uman, nu certifică o practică rituală deosebită. Lipsa părţii inferioare se datorează bulversărilor pe care le-a suferit mormântul într-o perioadă ulterioară înhumării.
Inventarul metalic al tuturor mormintelor îl formează diferite tipuri de accesorii vestimentare din
bronz și fier, dar și piese de harnașament și arme (pl. 1- 6). La Săcueni/Veresdomb, pe lângă obiecte
din metal, în morminte au fost depuse oale din lut, fusaiole, precum și alte ustensile. Într-un singur caz
(Săcuieni/Veresdomb, mormântul nr. 2), s-a observat jefuirea parţială a mormântului încă din vechime.
Dispunerea mobilierului funerar în cadrul mormintelor este destul de dificil de reconstituit, datorită bulversării ulterioare înmormântărilor. Ceea ce se poate totuși remarca, este că obiectele de vestimentaţie au
fost descoperite printre oasele scheletelor umane, iar armele, piesele de harnașament, precum și alte obiecte
au fost depuse alături de schelet sau la picioarele acestuia (Săcuieni/Veresdomb, Valea lui Mihai/Rétalj).
Conform datelor publicate, mormântul nr. 2 de la Săcuieni/Veresdomb era orientat N-E/S-V, cu
capul spre S-V (catalog nr. 3). Din planul publicat rezultă că avem de-a face mai degrabă cu o groapă ovală,
sau rotundă, decât dreptunghiulară (pl. 3/1). Orientarea aproximativă a scheletului de la Dindești a fost N
(capul) – S (picioarele), sau N-V (capul) / S-E (picioarele). La Valea lui Mihai/Rétalj, scheletul uman a fost
orientat cu capul spre nord și picioarele spre sud.
În mormântul nr. 2 de la Săcuieni/Veresdomb, alături de cel decedat, a fost depus și un cal sacrificat,
împreună cu obiectele de harnașament. Calul era într-o groapă dispusă în partea sudică, în dreapta scheletului uman, săpată lateral în peretele mormântului, în prelungirea acestuia. Nu este vorba de o groapă
separată, ci de o lăţire a mormântului uman, prezentându-se ca o nișă realizată în perete. Calul a fost așezat
în poziţia culcat pe partea dreaptă și puţin chircit. A avut aceeași orientare cu cea a corpului uman.
La Valea lui Mihai/Rétalj, deși nu este atestată existenţa unui schelet de cal alături de defunct, inventarul mormântului constă și din piese de harnașament. În ceea ce privește Mormântul nr. 1 de la Săcuieni/
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Veresdomb, sau cel/cele de la Căuaș este imposibil de precizat dacă ele au avut și schelete, sau numai resturi
de schelete de cai, alături de defunct. Sigur însă mormintele au conținut piese de harnașament și arme
(catalogul descoperirilor nr.1, 3).
Caracteristicile comune ale mormintelor prezentate în paragrafele anterioare, se rezumă la înhumarea
defunctului împreună cu toate accesoriile vestimentare, folosite de acesta în timpul vieţii, la care se adaugă
armele și piesele de harnașament, precum și o serie de recipiente din ceramică depuse în cadrul mormântului. La acestea, se adaugă depunerea în mormânt alături de cel decedat și a unor schelete de cai (sigur în
unele cazuri, prezumtiv în altele). Toate aceste atribute conferă omogenitate mormintelor din nord-vestul României. Distincția descoperirilor este accentuată de identitatea mobilierul funerar și în special de
obiectele din metal, care, prin particularitățile pe care le prezintă (tip de piese, stil, mod de realizare, etape
cronologice), formează o grupă aparte, bine definită în cadrul artefactelor de gen. Toate aceste elemente
(rit și ritual funerar, piese din metal), se regăsesc în mediul avar din Pannonia. Aceste corespondențe/
date științifice, susțin fără rezerve faptul că mormintele din nord-vestul României, prezentate în paragrafele
anterioare, au aparținut unor războinici avari.
Inhumaţia, în cadrul unor necropole plane, constituie unul dintre elementele esenţiale ale modului
de înmormântare al avarilor din centrul Europei3. Orientarea mormintelor în cadrul necropolelor este în
general N-E, NE-SV, S-V, V-E, existând firește și deviaţii. Pentru perioada secolelor VII-VIII, cimitire plane
de inhumaţie sau morminte izolate atribuibile mediului avar sunt prezente și pe teritoriul Transilvaniei4,
sau al Banatului5.
Mediul avar este caracterizat de înhumarea indivizilor cu accesoriile vestimentare purtate de către
aceștia în timpul vieţii. Artefactele respective, și în special piesele din metal, prin caracteristicile lor (mod
de realizare, stil și ornament), se constituie într-o categorie aparte de astfel de obiecte, conferind specificitate mediului avar sau „avarizat”. Mai cu seamă centura, simbol deosebit în cadrul lumii avare6, ornamentată cu o serie de pandantive, aplici și curele anexe, este printre cele mai importante obiecte depuse
în cadrul mormintelor de bărbați/războinici7. Alături de o serie de accesorii vestimentare și podoabe,
armele și piesele de harnașament descoperite în morminte, atestă atât existența războinicilor în cadrul
societății, cât și faptul că luptătorii avari, indiferent de rangul lor, beneficiau de depunerea în mormânt a
unor artefacte care să le ateste statutul social. Cu cât mobilierul funerar era mai bogat, cu atât războinicul
a avut un rang mai înalt în societatea avară8. Sepulturile feminine conţin în special podoabe pentru urechi
și gât9. Pe lângă artefactele menţionate mai sus, alături de defuncţi erau depuse vase ceramice10, precum
și alte ustensile din metal și lut11. La avari consemnăm și ritualul depunerii în cadrul sepulturilor, mai ales
de bărbați/războinici, și a calului sacrificat, cu toate piesele de harnașament. Alături de centură, armele și
calul au avut o importanţă deosebită în cadrul societăţii avare, toate acestea însoţindu-l pe războinic și în
3

4
5
6
7
8

9
10
11

Afirmaţia este probată de numeroasele necropole avare care se masează cu precădere în Câmpia Pannonică, valorificate știinţific în cadrul unor monografii arheologice sau studii, elaborate de către istoricii maghiari. Toate sunt importante din punct
de vedere științific. În acest cadru amintesc doar o parte dintre acestea: Csallány 1953, p. 133–141; László 1955; Csallány
1956; Kovrig 1963; Bóna 1970, p. 243–263; Cemeteries 1975; Kiss 1977; Garam 1979; Kiss, Somogyi 1984; Garam 1995;
Bárdos,Garam 2009. La fel de importante sunt și cimitirele avare ori slavo-avare descoperite pe teritoriul Slovaciei, publicate
în monografii. Și în acest caz amintesc doar câteva dintre studiile monografice: Čilinská 1966; Točik 1968; Točik 1968a;
Čilinská 1973; Budinský-Krička,Točik 1991; Problematike 1991; Zábojník 2004.
Horedt 1958, p. 61–108; Winkler, Takács, Păiuș, p. 1977, 269–283; Zaharia 1977, p. 62; Horedt 1986, p. 66–72.
Mare 1998, p. 285–306; Mare 2004, p. 115–128.
Csallány 1962, p. 445–480; Medgyesi 1992, p. 253–267.
Garam 1987, p. 191–202.
Vezi de exemplu: László 1955; Garam 1987, p. 191–202; Pohl 1988, p. 178–185; Cilinská 1991, p. 187–212; Kovács, Garam
2002, p. 81–112; Cosma et alii 2013, p. 9–17.
Garam 1987, p. 191–202.
Sós, Salaman 1995; Cosma 2011, p. 26–32, 121–133.
Vezi de exemplu: Kovrig 1963; Čilinská 1966; Čilinská 1973; Cemeteries 1975; Kiss 1977; Garam 1979; Kiss, Somogyi
1984; Garam 1993; Garam 1995; Juhász 1995; Rosner 1999.
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mormânt12. În funcţie de mai multe elemente precum: arderea scheletului calului; depunerea întreagă sau
numai a unor părţi din corpul calului în groapa sepulcrală; poziţia și orientarea scheletului cabalin alături
de defunct în aceeași groapă, într-o groapă săpată pe una dintre laturile mormântului uman, prin lărgirea
acesteia, sau în gropi separate intercalate printre sepulturile umane, s-a realizat o tipologie a înmormântărilor cu cai din perioada avară din Pannonia. Tipologia înmormântărilor cu cai, corelată cu tipologia și
cronologia pieselor de metal care au constituit inventarul funerar, au oferit o serie de date referitoare la
evoluţia în timp a practicii înmormântării calului, precum și informații utilizabile în studiul problemelor
referitoare la diferenţierile etnice la nivelul populaţiilor avare, pentru perioada secolelor VI–IX13.
În paragrafele de mai sus am descris foarte pe scurt doar câteva elemente ce țin de domeniul funerar
al lumii avare. Motivul pentru care am făcut această incursiune, se datorează dorinței de a oferi date pertinente care să certifice plasarea etno-culturală a grupului de morminte de inhumaţie din arealul nord-vestic românesc, descrise, în rândul descoperirilor ce aparţin mediului avar din Bazinul Carpatic. Atribuirea
etnică propusă, susținută de ritualul funerar, este confirmată și de faptul că principalele tipuri de piese care
constituie mobilierul funerar al mormintelor în discuţie, sunt artefacte specifice orizontului cultural avar.
Piesele din mormintele din nord-vestul României, după cum se va vedea în continuare, își găsesc numeroase analogii în cadrul necropolelor avare. De altfel, situaţia arheologică concretă, ce stă la baza plasării
culturale a mormintelor de războinici din nord-vestul României mediului avar, nu contravine realităţilor
politice ale acelor timpuri. Zone din nord-vestul ale României au fost vizate de politica de expansiune a
Kaganatului avar, după stabilirea centrului de putere avar în Câmpia Pannonică14.
ÎNCADRAREA CRONOLOGICĂ A VESTIGIILOR
Faptul că limba de curea de la Căuaș este turnată din bronz și ornamentată cu animale fantastice,
conform descrierii din literatura de specialitate, ea poate fi încadrată în faza timpurie a perioadei avare
târzii, secvență cronologică căreia îi sunt specifice limbi de curea ornamentate cu grifoni, cu scene de lupte
între animale sălbatice, sau vrejul terminat în lob cruciform15. Obiecte de tipul celor două plăcuţe de fixare
pe centură, care provin de la două catarame descoperite tot la Căuaș, ornamentate cu grifoni și/sau alte
animale fantastice, sunt piese care au fost utilizate cu precădere în faza timpurie și mijlocie a perioadei
avare târzii16. Asocierea celor două tipuri de artefacte în cadrul complexului funerar de la Căuaș presupune
datarea lui în primele două etape ale perioadei avare târzii.
Catarama din bronz de formă trapezoidală din mormântul de la Dindești, este o piesă cu largă utilizare, fiind întâlnită pe tot parcursul secolului VIII (pl. 1/2). Dimensiunile mari ale piesei, presupun utilizarea ca accesoriu al centurii principale. Datarea obiectelor de genul respectiv s-a făcut în general pe baza
asocierii lor cu alte obiecte (limbi de curea, aplici pentru centură), care se pretează unei datări mai fine.
Z. Čilinská, conform descoperirilor din necropola de la Nové Zámky, include cataramele din bronz trapezoidale în tipul I de centură principală, pe care apar pandantive, aplici și limbi de curea ornamentate
cu scene animaliere ajurate. Aceasta, consideră că tipul respectiv este anterior tipurilor II și III, ale căror
catarame sunt de formă ovală, placa de prindere fiind ornamentată cu motive vegetale, asociate cu piese
decorate în același mod17. În cadrul necropolelor avare există numeroase exemple care dovedesc utilizarea
artefactului respectiv pe tot parcursul secolului VIII (inclusiv în partea finală a acestuia) și, de asemenea,
12
13
14

15
16

17

Csallány 1953, p. 133–141; Némethi, Klima 1992, p. 173–176.
Csallány 1953, p. 133–141; Némethi, Klima 1992, p. 173–176.
Kovrig 1955, p. 163–184 și Fig. 1–2; Erdély Története1986, p. 159–177; Bóna 1990, p. 63–106; Rusu 1977, p. 172–173, 178;
Szentpéteri 1996, p. 151–165, harta 1.
Kovrig 1963, p. 235–236; Garam 1987, p. 197; Daim 1992, p. 1035; Garam 1995, p. 188–263.
Kovrig 1963, p. 235–236; Garam 1987, p. 197–198; Daim 1992, p. 1034–1035; Zoll-Adamikowa 1992, p. 297–315; Garam
1995, p. 187–234.
Čilinská 1966, p. 176–179, Fig. 19.
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asocierea cu piese ornamentate prin ajurare cu motive vegetale18. Dintre acestea, le amintesc doar pe cele
mai concludente: Kisköre19, Szob20, Pilismarót21, Gyód-Máriahegy22, Kékesd23, Tiszafüred24. În funcție de
toate cele de mai sus, catarama de la Dindești, poate fi plasată în secolul VIII.
Săbii de formă dreaptă, cu un singur tăiș, cu mânerul lipsit de gardă pronunţată, cum pare a fi artefactul descoperit la Dindești (pl. 1/1), sunt întâlnite pe parcursul perioadei avare mijlocii și târzii25. Starea
de conservare a piesei de la Dindești nu permite însă aprecieri mai detaliate, referitoare la o eventuală încadrare tipologică și cronologică mai exactă.
Edificatoare în datarea complexului de la Dindești este limba de curea din bronz (pl. 1/3a-b). Aceasta
își găsește corespondenţe în fazele II și III din perioada avară târzie. Cea mai bună analogie pentru piesa
de la Dindești, referitoare la modul de ornamentare (pe o parte grifoni, pe cealaltă vrejuri ale căror capete
se termină cruciform), o oferă o limbă de curea de la Keszthely26. Piese ornamentate pe o faţă cu grifoni,
iar pe cealaltă cu vrejuri au fost descoperite de exemplu și la Szebeny I27, Kékesd28, Regöly29, Romonya I30,
Homokmégy-Halom31. În funcţie de obiectele cu care se asociază, complexele în care au apărut piesele
respective au fost datate în etapa mijlocie a epocii avare târzii, primele patru cazuri, și în ultima fază a perioadei avare târzii, ultimul exemplu. Faptul că majoritatea limbilor de curea care prezintă cele două tipuri de
ornamente pe aceeași piesă, sunt încadrate în ultimele două etape ale perioadei avare târzii, oferă argumente
pentru o datare asemănătoare și pentru piesa de la Dindești. Există însă diferenţe în ceea ce privește modul
în care se termină capetele vrejurilor (lob cruciform la Dindești, formă de palmetă în cazurile amintite mai
sus). Conform acestui detaliu, consider că limba de curea de la Dindești se înscrie cronologic aproximativ la
mijlocul secolului VIII, cu o prelungire spre sfârșitul acestei perioade. În cronologie absolută piesa poate fi
inclusă în faza a doua și începutul fazei a treia a perioadei avare târzii. În aceeași perioadă datează, în funcţie
și de alte obiecte de metal, și piesa de la Regöly32, care prezintă cele mai bune analogii referitoare la forma
vrejului pentru artefactul de la Dindești. O datare a piesei pe tot parcursul fazei a treia a epocii avare târzii
nu poate fi susţinută, tocmai datorită diferenţelor sesizate în ceea ce privește forma palmetei. Ultimei secvenţe cronologice îi sunt caracteristice vrejurile cu capetele în formă de palmetă, iar la finalul secolului VIII
vrejul se transformă într-o palmetă33.
În Catalogul descoperirilor (nr. 3), am precizat faptul că armele și piesele de harnașament, din
Mormântul nr. 1 de războinic de la Săcuieni, nu au putut fi identificate, lucru care face imposibilă plasarea
exactă a mormântului într-una dintre fazele cronologice ale istoriei Kaganatului avar. Atât mărgelele cât și
vasul ce provin din Mormântul nr. 1 (pl. 2/1–2), sunt artefacte care se regăsesc printre obiectele vehiculate
de lumea avară în secolul VIII34.
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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32
33
34

Chiar în cadrul cimitirului de la Nové Zámky, în M. 98 catarama de tipul respectiv apare asociată doar cu piese cu ornament
vegetal: Čilinská 1966, p. 25, Pl. XXVIII/M.98.
Garam 1979, mormânt nr. 136, p. 27, 74–76, Pl. 21/28.
Kovrig 1975b, mormânt nr. 161, p. 200, Fig. 3/1/3.
Szabó 1975, mormânt nr. 1, p. 245, 277, Fig. 3/1/1.
Kiss 1977, mormânt nr. 74, p. 42–43, Pl. X/74/1.
Kiss 1977, mormânt nr. 135, 137, p. 54, 59, Pl. XVII/135/1, XVII/137/1.
Garam 1995, p. 187–234.
Garam 1979, p. 61–64, 78; Garam 1987, p. 196, 198; Garam 1995, p. 342–345; Csiky 2009, p. 131–136.
Hampel 1905, III, Pl. 161/1–2.
Garam 1975, mormânt nr. 11, p. 76, 109, Fig. 3/ 11/8a-b, p. 43, 77–78, 109, Fig. 5/ 43/10a-b.
Kiss 1977, mormânt nr. 85, p. 52, 59, Pl. XV/85/4.
Kiss, Somogyi 1984, mormânt nr. 95, p. 134, Pl. 72/95/1.
Kiss 1977, mormânt nr. 31, p. 112, Pl. XLVI/31/8, mormânt nr. 41, 112, pl. XLVII/41/5.
Garam 1975b, p. 31, 27–28, 44, Fig. 5/31/11a-b, mormânt nr.60, p. 29, 44, fig. 7/60/17a-b.
Kiss, Somogyi 1984, mormânt nr. 95, p. 134, pl. 72/95/1.
Garam 1987, p. 197.
Pentru mărgele vezi: Pásztor 1997, p. 213–230; Garam 1995, p. 290–298. Pentru ceramică vezi: Cosma 2011, p. 26–32,
121–134.
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În ceea ce privește prezența scheletului de cal din Mormântul nr. 2 de la Săcueni/Veresdomb, doresc
doar să remarc faptul că, dacă într-adevăr avem de a face cu un mormânt în care calul a fost depus într-o
„nișă”, ceea ce nu este foarte sigur, atunci el se include în tipul 7 Némethi/Klima 199235. Astfel de morminte
sunt întâlnite începând din perioada avară mijlocie și se masează pe cursul inferior al Tisei, în stânga fluviului. Un singur exemplu este atestat și pe Tisa superioară, în nord-estul Ungariei. Oricum, practica depunerii
calului în groapa sepulcrală este bine atestată pe parcursul secolului VIII, exemple în acest sens oferind
situaţiile prezente în necropolele de la: Szebény (M. 123–124)36, Dévaványa37, Szob38, Pilismarót39, GyódMáriahegy40, Kékesd41, Terehegy-Márfai Dögkút42.
Dintre piesele descoperite în Mormântul nr. 2 de la Săcueni/Veresdomb, care se pretează la o plasare cronologică mai precisă, se remarcă, în primul rând, aplicile/pandantiv realizate din tablă subţire de
bronz și ornamentate prin presare, utilizate atât ca accesorii vestimentare la împodobirea curelelor anexe,
cât și la placarea curelelor harnașamentului (pl. 3/11–12, 4/2–3). În general, tipul respectiv de artefact este
specific modei avare din perioada timpurie și mijlocie43. Există numeroase exemple care oferă analogii aplicelor ornamentate prin presare de la Săcueni/Veresdomb44. Agrafa pentru păr, prezentă în mormântul de
la Săcueni/Veresdomb (pl. 3/3a-c), este o piesă caracteristică pentru moda avară bărbătească din perioada
mijlocie și târzie a epocii avare45. Artefactele din etapa mijlocie au în general o formă pătrată sau rotundă,
fiind placate cu foiţe din metal ornamentate prin presare46. Faptul că piesa în discuţie a fost realizată din
bronz prin turnare și aurită, presupune datarea ei în epoca avară târzie, eventual la începutul acestei perioade47. Aplicele în formă de potcoavă de tipul celor de la Săcueni/Versdomb (pl. 3/6–7), sunt prezente în
cadrul necropolelor avare pe tot parcursul ultimei etape din evoluţia Kaganatului48. Aplicele în formă de
palmetă (pl. 3/2, 5), precum și limba de curea anexă (pl. 3/4), prezente în mormântul nr. 2 de la Săcuieni/
Veresdomb, prin forma și ornamentul pe care îl comportă se înscriu cronologic în ultimele două secvenţe
ale perioadei avare târzii49. Sunt numeroase exemple care oferă analogii celor două tipuri de piese50.
Dacă ţinem cont de ultimele două tipuri de artefacte prezentate mai sus, complexul funerar de la
Săcueni/Versdomb ar putea fi datat la sfârșitul secolului VIII. Unei încadrări cronologice extrem de ferme
în perioada respectivă i se opune însă prezenţa în cadrul mormântului, a aplicelor din foiţe de metal, ornamentate prin presare. Dar, atât aplicele/pandantiv ornamentate prin presare, cât și nasturii confecţionaţi
din tablă de bronz (pl. 3/8–9), sunt piese atestate și în perioada avară târzie. Astfel, ca exemple pot fi citate
Mormintele nr. 66 și 125 de la Szob, complexe care oferă foarte bune analogii Mormântului nr. 2 de la
Săcuieni/Veresdomb, atât în ceea ce privește tipul de înmormântare (om și cal), precum și referitor la
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48

49
50

Némethi, Klima 1992, p. 176–178, Fig. 4.
Garam 1975, p. 93, 104.
Kovrig 1975a, p. 141–142, 150.
Kovrig 1975b, p. 186–187, 200.
Szabó 1975, p. 262.
Kiss 1977, p. 42.
Kiss 1977, p. 58.
Kiss 1977, p. 149.
Garam 1987, p. 194–197.
Vezi în acest sens: Kovrig 1963; Čilinská 1966; Čilinská 1973; Cemeteries 1975; Kiss 1977; Garam 1979; Garam 1992,
153–156; Garam 1993; Juhász 1995; Garam 1995; Rosner 1999.
Garam 1979, p. 54–55, 74; Garam 1987, p. 196–197.
Čilinská 1975, p. 81–82, Fig. 7.
Pentru prezenţa agrafelor în cadrul mormintelor avare vezi: Garam 1979, p. 85–93.
Pentru primele două etape din perioada avară târzie pot fi citate situaţiile surprinse la Szebény I: Garam 1975, mormânt
nr. 46, P. 78, Fig. 5/ 46. Pentru ultima etapă din perioada avară târzie pot fi citate situaţiile surprinse la: Szebény I: Garam
1975, mormânt nr. 139, p. 82, fig. 11/139; Tiszafüred: Garam 1995, p. 238.
Garam 1987, p. 197–201.
Vezi de exemplu: Kovrig 1963; Čilinská 1966; Čilinská 1973; Cemeteries 1975; Kiss 1977; Juhász 1995; Garam 1995,
188–263.
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asocierea artefactelor în cadrul sepulturilor, ambele morminte fiind încadrate aproximativ la mijlocul secolului VIII51. O posibilă restrângere a datării Mormântului nr. 2 de la Săcueni/Veresdomb, numai în a doua
jumătate a secolului VIII, o susțin pandantivele în formă de palmetă și limba de curea cu ornament specific
acestei perioade. Pentru a doua jumătate a secolului VIII, pledează și falera din fier utilizată la împodobirea
harnașamentului (pl. 4/6a-b). La sfârșitul perioadei avare mijlocii, dar mai ales în perioada avară târzie apar
și cunosc o utilizare frecventă atât falerele realizate din tablă de metal preţios, cât și cele turnate din bronz,
ornamentate cu motive vegetale și zoomorfe52. Perioadei finale a epocii avare târzii îi sunt însă specifice falerele din fier ornamentate prin încrustare53. În concluzie, se poate afirma că din punct de vedre cronologic
Mormântul nr. 2 de la Săcueni/Veresdomb, se plasează în perioada avară târzie. Eventual poate fi propusă o
restrângere a datării doar în ultimele două faze cronologice ale perioade avare târzii.
Morminte lipsite de schelet cabalin, precum pare a fi cel de la Valea lui Mihai/Rétalj, dar care conţin
piese de harnașament depuse alături de defunct, formează tipul 5 Némethi/Klima 199254. Tipul respectiv
este atestat, pentru perioada avară mijlocie, în bazinul superior și mijlociu al Tisei, în stânga fluviului, precum și în dreapta Dunării, în sudul Ungariei. Numeric însă, exemplele de acest gen sunt extrem de puţine,
constituindu-se în practica funerară cea mai rar întâlnită în cadrul necropolelor avare.
Cele trei vârfuri de săgeţi cu trei aripioare descoperite în mormântul de la Valea lui Mihai/Rétalj
(pl. 6/8,10), se includ, în grupa B tipul 6 Ruttkay55. Ele nu reprezintă un indicator cronologic precis, fiind
vorba de artefacte care acoperă un interval destul de mare de timp, cuprins între secolele VI–IX56. Sunt
o prezenţă obișnuită în cadrul mormintelor din Bazinul Carpatic57. Zăbala din fier descoperită în același
mormânt (pl. 6/3), poate fi plasată în tipul IA Ruttkay58. Respectivul tip de zăbală este întâlnit pe tot parcursul secolelor VII–VIII59 și chiar în perioada următoare60. Sunt numeroase exemple care oferă analogii
zăbalei de la Valea lui Mihai/Rétalj 61. În zona Dunării Mijlocii, piese identice cu toporul de la Valea lui
Mihai/Rétalj (pl. 6/6), apar în complexe datate pe parcursul secolelor VII–VIII, prezenţa lor în arealul
geografic și în perioada respectivă fiind pusă pe seama avarilor62.
Scăriţele de șa de la Valea lui Mihai/Rétalj (pl. 6/1–2), se înscriu în tipul II Čilinská, și au fost datate
în a doua jumătate a secolului VII63. Folosite cu precădere în cea de-a doua jumătate a secolului VII, utili51
52

53
54
55
56
57

58
59
60
61

62

63

Kovrig 1975b, mormânt nr. 66, p. 178, Fig. 6/ 66, 7/66, mormânt nr. 125, p. 182, fig. 14/125, 200.
Garam 1987, p. 197; Profantová 1992, p. 633–635. Spre exemplificare pot fi citate complexele funerare de la: Szob: Kovrig
1975b, mormânt nr. 90, p. 180, Fig. 10/90/31–32, mormânt nr. 125, p. 182, fig. 14/ 125/14–19; Tiszaderzs: Kovrig 1975c,
mormânt nr. 88, p. 223, fig. 10/88/1; Pilismarót: Szabó 1975, mormânt nr. 82, p. 259, fig. 8/82/1–7; Regöly: Kiss, Somogyi
1984, mormânt nr. 175, p. 138, pl. 84/175/21; Cicău: Winkler, Takács, Păiuș 1977, mormânt nr.3, p. 271, Fig. 5/20–24,
Pl. II/18–19.
Garam 1987, p. 197.
Némethi, Klima 1992, p. 176–178, fig. 4.
Ruttkay 1976, p. 331, Fig. 54/B/6.
Ruttkay 1976, p. 331.
Săgeţi cu trei aripioare apar atât în cadrul necropolelor avare din spaţiul Europei central-vestice, pentru toată perioada evoluţiei Chaganatului (vezi de exemplu: Kalmár 1944–1945, p. 283–294; Eisner 1952; Kovrig 1963; Čilinská 1966; Čilinská
1973; Cemeteries 1975; Kiss 1977; Kiss, Somogyi 1984; Garam 1979; Rosner 1999), cât și la Dunărea de Jos: Fiedler 1992,
II, Pl. 65/3, Pl. 89/4. Prezenţa lor este atestată și în cadrul așezărilor: Comșa 1978, p. 126.
Ruttkay 1976, p. 357, fig. 75, tip IA.
Ruttkay 1976, p.357; Mechurová 1984, p. 265–276.
Kyzlasov 1955, 250, 256, Pl. 40/4.
Exemplele sunt numeroase pentru a fi citate în totalitate. Vezi în acest sens mai ales: Eisner 1952; Horedt 1958, p. 91–105;
Horedt 1968, p. 103–120; Čilinská 1966; Cemeteries 1975; Kiss 1977; Winkler, Takács, Păiuș 1977, M. 3, p. 270, Fig. 4/5,
Pl. I/6; Kiss, Somogyi 1984; Rosner 1999.
Szabo 1975, p. 273; Kiss, Somogyi 1984, p. 34. Pentru analogii vezi: Hampel 1905, III, Pl. 241/4; Hampel 1905, III, M. 85,
Pl. 198/M. 85/4; Eisner 1952, mormânt nr. 79, 24–26, Pl. 13/6; Čilinská 1973, 137, mormânt nr. 575, pl. XCIII/5; Szabó
1975, mormânt nr. 99, p. 259, Fig. 9/99/1; Kiss, Somogyi 1984, p. 32, mormânt nr. 2, pl. 1/2/1, p. 133, mormânt nr. 85,
pl. 70/ 85/5.
Čilinská 1966, p. 190, Fig. 22/II/2.
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zarea lor se întinde pe tot parcursul perioadei avare mijlocii64. Exemple sunt piesele din mormântul 3 de la
Teiuș65. Obiecte de genul respectiv sunt întâlnite chiar și în primele etape ale perioadei avare târzii, dovadă
în acest sens fiind artefactele din mormântul nr. 82 de la Pilismarórt66. Deși conformaţia sabiei de la Valea
lui Mihai/Rétalj este dreaptă (pl. 6/5), faptul că dispune de un singur tăiș, presupune o datare a artefactului într-o perioadă posterioară epocii avare timpurii, când săbiile au cu precădere două tăișuri67. Încadrarea
ei în perioada avară mijlocie este susţinută de observaţiile conform cărora, în această etapă apar săbii cu
un singur tăiș (multe dintre ele au lama curbată), existenţa acestora fiind atestată și pe parcursul perioadei avare târzii68. De asemenea, în perioada avară mijlocie dispar urechiușele în formă de „P” de la teci.
Acest element din fier nu este atestat pe piesa de la Valea lui Mihai/Rétalj, în cazul căreia s-au păstrat totuși
urmele tecii din lemn. În ceea ce privește garda sabiei, ea își găsește analogii relativ apropiate, de exemplu
la Kisköre69 sau Zelovce70. Exemplarele din cele două cimitire menţionate aparţin atât unor săbii drepte
cu două tăișuri, cât și unor săbii cu un singur tăiș, dar cu lama curbată. În funcţie de materialele cu care se
asociază, piesele se datează pe parcursul epocii avare mijlocii și târzii. Čilinská bune, atât pentru gardă, cât și
pentru lamă, sunt oferite de sabia descoperită la Romonya I71, sau de cele descoperite la Tiszafüred72, piese
care se plasează, pe baza materialelor cu care se asociază, în etapa mijlocie a perioadei avare târzii. Ţinând
cont de faptul că majoritatea analogiilor pentru cele două scăriţe se încadrează în perioada avară mijlocie,
precum și de consideraţiile referitoare la evoluţia tipului de sabie, putem plasa cronologic mormântul de la
Valea lui Mihai/Rétalj în perioada mijlocie din evoluţia Kaganatului avar. În sprijinul datării propuse pot fi
aduse și constatările, prezentate deja, conform cărora tipul de înmormântare din care lipsește calul, dar în
care sunt prezente diferite piese de harnașament, este caracteristic perioadei avare mijlocii73.
În concluzie, conform cronologiei pieselor din metal, mormintele de războinici avari din arealul nordvestic românesc, pot fi plasate temporal în ultimele două mari perioade din evoluţia Kaganatului avar74.
Tabelul nr. 2. Cronologia mormintelor de războinici avari din nord-vestul României.
Cronologie
Localităţi
Valea lui Mihai/Rétalj
Căuaș
Dindești
Săcueni/Veresdomb

Faze

Perioada avară mijlocie
650/670–710/720

Perioada avară târzie
710/720–810/830
Faza I
Faza II
Faza III
710/720–725 725–760 760–810/830

CONSTATĂRI FINALE. CONSIDERAȚII REFERITOARE LA STATUTUL
POLITIC AL NORD-VESTULUI ROMÂNIEI ÎN SECOLELE VII–VIII
Motivul pentru care am abordat doar mărturiile arheologice atribuibile fără îndoială războinicilor avari este unul simplu: luptătorii avari, de diferite ranguri și suitele lor militare, se remarcă în Bazinul
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Garam 1987, p. 194, 196.
Horedt 1958, p.104, nr. 2, 4, 5, Fig. 12/17, 20, Fig. 17/9.
Szabó 1975, mormânt nr. 82, p. 259, 262, 276–277, Fig. 9/82/3.
Garam 1987, p. 194–195; Garam 1995, p. 358; Csiky 2009, p. 131–136.
Garam 1979, p. 61–64, 78; Garam 1987, p. 196, 198; Csiki 2009, 1 p. 31–136.
Garam 1979, mormânt nr. 32, p. 13, 15, 62–64, Pl. 29/3, mormânt nr. 109, p. 24, 62–64, Pl. 29/4.
Čilinská 1973: menţionez în mod expres mormânt nr. 79, 175.
Kiss 1977, mormânt nr. 41, p. 112, Pl. XLVII/41/10.
Garam 1995, p. 342–345.
Némethi, Klima 1992, 176–178, Fig. 4.
Pentru diferite opinii referitoare la periodizarea epocii avare vezi de exemplu: Kovrig 1963; Garam 1987, p. 191–203;
Medgyesi 1992, p. 253–267; Szameit 1993, p. 217; Daim 2003, p. 463–570; Stadler 2008, p. 47–82.
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Carpatic printr-o ținută vestimentară, printr-un mod de viață, de luptă și mai ales de înmormântare inconfundabile, specifice etniei lor75. Astfel, prezența avarilor în nord-vestul României, detectabilă la nivelul
cimitirelor sau mormintelor izolate, este foarte greu de contestat. Aceste realități arheologice concrete se
constituie în cele mai importante dovezi pentru a defini relația dintre Kaganatul avar și spațiul nord-vestic
românesc în secolele VII–VIII. Utilizarea informațiilor care îi vizează doar pe războinicii avari creează posibilitatea unei analize pertinente ce poate oferi răspunsuri plauzibile la o serie de întrebări care, sintetizate,
se referă la statutul politic, militar și economic al nord – vestului României în secolele VII–VIII.
Pentru intervalul cronologic cuprins între ultimele două decenii ale secolului VI și primele patru
decenii ale secolului VII, lipsesc argumente arheologice, cel puţin până acum, care să certifice prezenţa
efectivă a războinicilor avari în spaţiul nord-vestic al României76. Nu există nici un cimitir sau mormânt
atribuibil vreunui războinic avar, care prin prezența sa să susțină un control avar nemijlocit al teritoriului
nord-vestic românesc, în prima jumătate a secolului VII.
Afirmația de mai sus, bazată de certitudini arheologice, este extrem de tranșantă. Totuși, se poate
lua în calcul o primă secvență cronologică în care Kaganatul avar și-a extins dominația până la „valurile
sarmatice”, etapă ce poate fi plasată aproximativ la mijlocul secolului VII77. Aici poate fi încadrat cimitirul
de inhumaţie descoperit la Cheșereu (jud. Bihor). Însă, în nici unul dintre cele 9 morminte, nu au fost descoperite artefacte care să poate fi puse pe seama unor războinici avari78. Este foarte probabil ca cimitirul
de la Cheșereu să fi aparţinut unei comunităţi avare din zona nord-vestică a României, care se ocupa cu
păstoritul. Tot pe seama unei astfel de comunități de avari, poate fi pus și cimitirul de la Valea lui Mihai/Via
lui Bujanovici-Ferma lui Bujanovici, cimitir în care, în câteva morminte de inhumație au fost descoperite și
oale din lut79. Ca și în cazul necropolei de la Cheșereu, în nici unul din mormintele de la Valea lui Mihai/
Via lui Bujanovici-Ferma lui Bujanovici (cel puțin trei morminte), nu au fost descoperite artefacte care să
certifice prezența unor războinici avari.
Un prim obiectiv arheologic care atestă prezența militară avară în nord – vestul României este mormântul de la Valea lui Mihai/Rétalj. Mormântul datează în a doua jumătate a secolului VII. A aparținut unui
războinic, de rang superior, înmormântat cu piese de armament, obiecte de harnașament și o aplică din
bronz. Remarc existența în mormânt a vârfurilor de săgeți. Prezența unor astfel de artefacte în mormintele
avare, este considerată un atribut al elitelor militare80.
Pentru secolul VIII, vestigiile arheologice din nord-vestul României care atestă prezența unor războinici avari, se rezumă la mormântul izolat de la Dindești, cel/cele prezumtive de la Căuaș și cimitirul de
la Săcueni/Veresdomb. Indiferent dacă mormintele de la Dindești ori Căuaș, sunt singulare în respectivele
locuri, sau au făcut parte din cimitire mai mari, artefactele descoperite în cadrul lor sunt piese purtate de
luptători avari de rang superior81.
După toate datele existente, cimitirul de la Săcueni/Veresdomb, a fost utilizat pe tot parcursul secolului VIII. Mormântul nr. 2 din acel cimitir, conform inventarului funerar (centură cu aplici din metal, ornamente pentru harnașament), poate fi atribuit, cu certitudine, unui războinic cu rang înalt in ierarhia militară avară. Mormântul nr. 1 de la Săcueni/Veresdomb, a conținut doar arme și piese de harnașament. El a
aparținut unuia dintre războinicii din cetele avare ce au campat la Săcueni. Este foarte posibil, ca respectivul
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De exemplu: Mauricius, XI, 2; Agathias I, 3.30; Horedt 1958, p. 62–69; Bóna 1980, p. 31- 95; Erdély Története 1986, p. 164–
166; Garam 1987, p. 191–202; Pohl 1988; Pohl 2003, p. 574–578; Cosma et alii 2013, p. 9–17.
Stanciu 2000, p. 422–423; Cosma 2002, p. 71–80.
Stanciu 2000, p. 422–423; Cosma 2002, p. 63, 71–80; Cosma 2012, p. 138–144.
Cosma 2002, p. 59–62, 71–72, 184–185.
Comșa 1966, p. 173–174, pl. XXIV; Repertoriu Bihor 1974, p. 84; Dumitrașcu 1978, p. 74–75; Stanciu 2000, p. 411–413,
433–434, nr. 12.A; Cosma 2011, p. 144.
Poohl 1988, p. 26.
Vezi de exemplu: László 1955; Garam 1987, p. 191–202; Čilinská 1991, p. 187–212; Kovács, Garam 2002, p. 81–112; Cosma
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războinic să fi făcut parte chiar din suita militară a căpeteniei avare, îngropată în Mormântul nr. 2 de la
Săcueni/Veresdomb.
Cele de mai sus sunt singurele date care certifică existența unor războinici avari în nord-vestul României, în secolele VII–VIII. Se concretizează în patru obiective funerare, descoperite la Valea lui
Mihai/Rétalj, Căuaș, Dindești și Săcuieni/Veresdomb. Din punct de vedere geografic toate aceste localități
(„puncte arheologice”), sunt dispuse aproape în colțul de nord-vest al României, în bazinul superior al
Erului, la est de linia așa numitelor „valuri sarmatice”82 (Fig. 1). În cronologie absolută ele datează doar
începând cu a doua jumătate a secolului VII și în secolul VIII (tabelul nr. 2).
Pe de o parte, numărul redus de descoperiri din nord – vestul României, atribuibile unor războinici avari, poate fi pus pe seama cercetărilor arheologice extrem de puține în arealul respectiv, pentru Evul
Mediu timpuriu. Pe de altă parte, lipsa unor morminte de războinici avari în spațiul nord-vestic românesc,
se poate datora politicii militare pe care Kaganii avari au manifestat-o față de anumite teritorii îndepărtate
de centrul avar din Pannonia. Astfel, este foarte posibil ca avarii să nu fi fost foarte interesaţi de o cucerire
efectivă a zonei de nord-vest a României83. S-a apreciat că nord-vestul României, și mai ales teritoriile
situate la est de „valurile sarmatice”, nu au reprezentat un interes deosebit pentru Kaganatul avar, motivul
fiind pus pe seama faptului că teritoriul nu prezenta condiţii naturale optime modului de viaţă al avarilor84.
Totuși, nu se poate nega vehement lipsa de interes a avarilor pentru teritoriul respectiv. Conform
dovezilor arheologice, ce constau din așezări databile în secolele VII–VIII din Câmpia Erului și a Careiului,
se poate susține o extindere a controlului avar, poate chiar a „granițelor” Kaganatului avar până la, sau imediat după „valurile sarmatice”85. Pentru prima jumătate a secolului VII, chiar dacă lipsesc dovezi concrete
privind existența unor războinici avari în zona superioară a Erului, totuși aceasta poate fi presupusă. Pe de
o parte, prezența războinicilor, era necesară pentru a asigura siguranța comunităților avare care se ocupau
cu creșterea vitelor, comunități umane aflate la o mai mare distanță de principalele centre de putere avare.
Pe de altă parte, războinicii avari trebuiau să apere granița Imperiului. În acele zone de graniță, cu siguranță,
avarii au instituit un control asupra comunităților umane, de altă etnie decât cea avară, prezente acolo, de
la care au perceput un anumit tribut. Modelul a fost, cu siguranță, aplicat și în cazul zonei de nord – vest a
României.
Nordvestul României sa aflat la periferia „graniței politice” a Kaganatului avar. Foarte probabil,
colţul nord-vestic românesc a fost un spaţiu care din punct de vedere politic se afla în subordinea centrului de putere avar secundar, localizat pe teritoriul orașului Nyíregyháza, de pe Tisa superioară86. De
acolo erau trimiși în teritoriu, războinici de rang superior în ierarhia Kaganatului, precum cei de la Valea
lui Mihai/Rétalj, Căuaș și Dindești, pentru a controla comunităţile umane din zonele nord-vestice ale
României. Trebuie luat în calcul și ipoteza conform căreia, unii dintre acei războinici și-au creat mici centre de putere, cu scopul de a supraveghea mai bine respectivele areale geografice. O astfel de situație poate
să fi presupusă pentru teritoriul localității Săcueni. La Săcueni, pe Veresdomb, a existat, cu siguranță,
un cimitir avar destul de extins (catalog nr. 3). Din cadrul acestei necropole au făcut parte și cele două
morminte de războinici, prezentate deja, dintre care unul a avut un rang superior în ierarhia războinicilor
avari, care poate fi considerat o căpetenie avară, venită din centrul de putere situat pe Tisa Superioară.
În acest context, trebuie însă precizat, că șefii militari avari care se găseau în fruntea micilor centre de
putere create în diferite zone ale Imperiului avar, nu au fost „autonomi”. Acele mici centre de putere și
implicit conducătorii acestora, se aflau în subordinea directă a unui mare șef avar, cu un rang superior în
ierarhia Kaganatului. El coordona un teritoriu mai mare, o provincie avară, în care se găseau și acele mici
82
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Stanciu 2000, p. 422–423, n. 159; Cosma 2002, p. 57–63, 71–76, 160–161; Cosma 2012, p. 138–144.
Bóna 1993, p. 115, 120; Cosma 2012, p. 143–144.
Bóna 1993, p. 115.
Cosma 2002, p. 25–42, 155–161; Cosma 2012, p. 138–144.
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centre de putere. Acel mare șef militar conducea respectiva provincie în numele și prin voința Kaganului
avar87. Astfel, pentru nord – vestul României, în nici un caz nu se poate vorbi pentru secolele VII–VIII, de
existența unor centre de putere avare independente. Șeful militar de la Săcuieni/Veresdomb, era dependent de conducătorul „Aul”-ului, creat în zona Tisei superioare, provincie avară condusă de însuși Iugurul,
care a fost a doua personalitate în ierarhia politică a conducerii Kaganatului avar88. Conducătorul acestui
centru secundar de putere de pe Tisa Superioară, ca de altfel toţi ceilalţi șefi avari ce se aflau la conducerea diferitelor provincii ale Imperiului avar, își exercitau funcţia prin voinţa și în numele Kaganului, ce-și
avea sediul în Pannonia undeva între Tisa și Dunăre, personaj considerat stăpânul sau despotul absolut al
Kaganatului avar89.
Am prezentat mai sus cauzele care trebuie avute în vedere, atunci când se tratează subiectul referitor
la numărul redus de cimitire și morminte de războinici avari în nord-vestul României. Dar, chiar dacă este
prematur și puțin forțat, trebuie abordat și subiectul referitor la diferențele numerice, sesizate la nivelul
mormintelor avare din secolul VII, în comparație cu cele din secolul VIII. Cu rezervele impuse de stadiul
cercetării arheologice, se poate aprecia că este posibil ca în secolul VII, avarii să nu fi dorit cucerirea efectivă
a colțului nord-vestic al României. Este probabil ca în aceea perioadă, Kaganii avari să fi preferat doar să
controleze comunitățile din respectivul areal geografic, numai prin prezența unor războinici de elită trimiși
din marele centru avar de Tisa superioară. Un astfel de războinic a fost cel de la Valea lui Mihai/Rétalj, care,
din diverse cauze, și-a pierdut viața și a fost înmormântat acolo unde el a decedat. Este posibil ca la Valea
lui Mihai să fi existat o comunitate avară mai mare, de crescători de vite, care și-a îngropat morții în punctul
Via lui Bujanovici-Ferma lui Bujanovici, pe care războinicul înmormântat în punctul Rétalj, din hotarul
aceleiași localități, a controlat-o și/sau a apărat-o.
Începând cu a doua jumătate a secolului VII și în secolul VIII au loc importante transformări în tot
Kaganatul avar90, schimbări care au afectat cu siguranță și centrul avar secundar de pe Tisa Superioară și
implicit arealul nord-vestic românesc. În această ultimă zonă se înmulțesc numărul de așezări umane databile în secolul VIII sau VIII/IX91. Și în domeniul funerar se observă o creștere a numărului de morminte
avare. Astfel, dacă în secolul VII avem de-a face cu un singur obiectiv atribuibil războinicilor avari (mormântul de la Valea lui Mihai/Rétalj), în secolul VIII numărul unor astfel de descoperiri crește la trei (Căuaș,
Dindești, Săcueni/Veresdomb). În același timp, tot pentru secolul VIII, se poate presupune creșterea numărului de războinici avari în nord – vestul României, în comparație cu secolul VII, ceea ce a favorizat inclusiv
crearea unor mici centre de putere, precum cel presupus a fi existat la Săcueni. Să fi sporit în secolul VIII,
interesul Kaganilor avari pentru periferia „Aul” ului de pe Tisa Superioară? Este o întrebare la care doar
cercetările viitoare vor putea răspunde.
În ceea ce privește definirea statutului politic al nord-vestului României în secolele VII–VIII, mai
trebuie luat în considerare și faptul, cunoscut de altfel, că anumite zone ale Imperiului avar (mai îndepărtate
și fără o importanţă economică foarte mare), au fost controlate de Kagani prin intermediul unor șefi locali
proveniţi din rândul unor populaţii de altă origine, pe care i-au cointeresat în efortul de dominaţie92. Șefii
avarii au fost interesaţi să întreţină relații de bună vecinătate cu comunitățile atestate în zonele menționate.
Acest lucru se făcea prin oferirea de daruri căpeteniilor locale, cadouri ce constau din piese din metal purtate de elita avară. Obiectele atestă recunoașterea de către avari a șefilor locali, cu care au întreținut relații pe
diverse paliere. O astfel de situație este reflectată de descoperirile din cimitirul tumular slav de la Nușfalău.
O serie de obiecte, dar și aspectele de ritual funerar de sorginte avară, descoperite în cadrul unora dintre
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tumulii cercetați de la Nușfalău, certifică relațiile dintre șefii avari și cei slavi93. În cazul cimitirului de la
Nușfalău, nu este exclusă chiar o „colonizare oficială”, coordonată de șefii Kaganatului avar94. Dispunerea
geografică a necropolei în discuție, aflată pe cursul unei căi de comunicaţie importante care lega Podișul
Transilvaniei de pusta pannonică, poate fi pusă pe seama dorinţei șefilor avari de a controla prin intermediul
unor potentaţi locali, în cazul de faţă slavi colonizaţi, accesul dinspre Transilvania intracarpatică spre vest95.
În literatura de specialitate este menţionată o cataramă avară, care ar avea loc de descoperire localitatea Cicârlău, sat situat în câmpia Someșului spre Oaș, la o distanţă mare de valurile de pământ din zona
de nord – vest a României96. Informaţiile despre artefact sunt extrem de vagi, astfel încât respectiva piesă
trebuie privită cu circumspecție. Aceasta nu se regăsește în colecțiile Muzeul de Istorie din Baia Mare97, și
nu sunt date care să susţină faptul că artefactul a fost găsit într-un mormânt. Poate piesa nici nu a fost descoperită la Cicârlău. De asemenea, rămân încă semne de întrebare dacă Khaganii avari au fost interesaţi în a
institui un control asupra zăcămintelor de cupru, fier și sare din Depresiunea Maramureșului. În momentul
actual, harta descoperirilor arheologice încadrabile în secolul VII–IX, și nici o informaţie nu lasă să se întrevadă o activitate de extracţie a respectivelor minereuri98 în epoca avară târzie99. Din zona Maramureșului
lipsesc orice dovezi care să ateste o prezenţă avară în teritoriu. Nu există date care să confirme nici măcar un
„control de la distanţă” asupra comunităţilor umane din zona respectivă100.
Ca și concluzie generală se poate afirma, că din punct de vedere strategic, nu întreg teritoriul nord-vestic al României a fost în secolele VII–VIII, o zonă de interes pentru Kaganii avari din Pannonia. Cimitirele
și mormintele avare sunt întâlnite și se concentrează numai în bazinul superior al Erului. Chiar dacă sunt
puține, totuși aceste realități arheologice indică extinderea graniţelor Kaganatului avar până la linia valurilor de pământ din Câmpia Erului și al Careiului101.
Partea de nord a Sătmarului, Oașul, Maramureșul și părțile vestice ale Sălajului se aflau în afara
granițelor efective ale Kaganatului avar. Pentru Maramureș, datele actuale infirmă chiar și numai o „supraveghere” a teritoriului, efectuată de războinici avari. În schimb, pentru Oaș, nordul Sătmarului și părțile
vestice ale Sălajului, se poate invoca termenul de „control de la distanță”, strategie utilizată de Kaganii avari
pentru anumite teritorii de dincolo de granița efectivă a Imperiului. În literatura de specialitate, se susține
faptul că Kaganatul avar a creat pentru zonele din afara graniţelor din estul teritoriului stăpânit, un sistem
de pază al principalelor drumuri de acces dinspre și spre Pannonia102. Paza era exercitată de către războinici
avari, sau de către șefii locali cointeresați de avari în dominaţia teritoriului. Un astfel de „drum strategic”, a
fost cel care făcea legătura între bazinul superior al Tisei și Câmpia Someșului103. Un alt drum important,
a fost cel care traversa Tisa pe la Solnoc și înainta spre Transilvania prin bazinul Crasnei, trecând apoi prin
Porţile Meseșului în Podișul Transilvaniei. În acest caz, avarii au efectuat controlul zonei prin intermediul
unor potentaţi locali, în cazul de faţă slavi estici, înmormântați la Nușfalău104. Se poate astfel afirma că, cu
excepția Maramureșului, toate celelalte zone din nord –vestul României au fost afectate de puterea avară,
într-o mai mare s-au mai mică măsură.
Închei prin a preciza că pe parcursul studiului, am încercat pe cât a fost posibil, să redau cât mai exact,
realitățile arheologice din nord-vestul României, ce pot fi puse pe seama războinicilor avari. Datele, le-am
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utilizat pentru a emite o serie de ipoteze referitoare la definirea statutului politic al nord-vestului României,
în secolele VII–VIII. Sunt convins de faptul că noile cercetări arheologice, imperios necesare în nord-vestul
României, vor aduce un plus de informație, fapt care va permite o nouă abordare a diverselor probleme pe
care le-am dezvoltat pe parcursul acestui studiu.
CATALOGUL DESCOPERIRILOR
1. Căuaș (com. Căuaș, jud. Satu Mare) – Fostul teren a lui Kovács István”.
A. Probabil mormânt cu cal (necropolă?). Descoperire întâmplătoare. B. 710/720–760. C. Fetzer
1897, p. 435; Horedt 1968, p. 116, nr. 5; Comșa 1972, p. 211.
Inventar: Piese din bronz turnate: Două catarame (plăcile de fixare la centură, probabil ajurate cu
grifoni, eventual alte accesorii pentru centură); Capăt de curea (pe o parte doi grifoni șezând și un cerb,
pe cealaltă grifoni); Piesă din garnitura unei centuri; Piese de harnașament. Piesele se păstrează la Muzeul
Naţional Maghiar Budapesta (neidentificate).
2. Dindești (com. Andrid, jud. Satu Mare) – Latura brazilor
A. Mormânt de inhumație. Descoperire întâmplătoare. Războinic, deranjat de groapa unui mormânt
recent. A fost recuperată numai partea superioară a scheletului. Orientare: aproximativ N-S sau NV-SE.
Forma mormântului: necunoscută. Dimensiunile mormântului: necunoscute. Poziţia scheletului: necunoscută. B. 725–780. C. Németi 1983, p. 137–139, fig. 3/1–3.
Inventarul mormântului: 2. 1. Fragment dintr-o sabie de fier, foarte corodat. Se distinge o bucată
din mâner și o parte din lamă, având un singur tăiș. L: 48,7 cm. MOC, nr. inv. 3292 (pl. 1/1); 2. 2. Cataramă
trapezoidală, turnată din bronz. Acul este ornamentat la mijloc cu un mic prag reliefat constând din două
linii în zigzag. L: 4,5 cm. MOC, nr. inv. 3293 (pl. 1/2). 2. 3. Limbă de curea din bronz, realizată prin turnare
într-un tipar bivalv. Pe o parte este ornamentată cu o scenă de luptă animalieră, înfăţișând doi grifoni care
atacă un cerb. La capătul unde se asamblează pe cureaua, separat cu o bară de scena de luptă animalieră, este
reprezentat un iepure. Pe partea cealaltă limba de curea este decorată cu lujeri care se desfășoară în spirală,
cu capetele în formă de palmetă. Separat de acesta cu o bară, tot la capătul unde se asamblează pe cureaua,
apare un motiv vegetal în formă de spirală. L: 11,5 cm; lmax: 3,5 cm. MOC, nr. inv. 3294 (pl. 1/3a-b).
MOC = Muzeul Orășenesc Carei
3. Săcueni (com. Săcuieni, jud. Bihor) – Veresdomb
A. Necropolă: Multe morminte distruse datorită surpării pantelor dealului. Au fost recuperate
informații și piese din două morminte: Mormântul nr. 1 – Descoperire întâmplătoare; Mormântul nr. 2
– Săpătură de salvare. Precizare: Primele date concrete despre două morminte descoperite la Săcuieni/
Veresdomb, au apărut în literatura de specialitate în anul 1996. În anul 2002 am publicat M. 2 de la Săcuieni,
preluând atunci ilustrația după cea existentă în bibliografie. Între timp am reușit să cercetez personal piesele
și să ofer acum desenele reale ale obiectelor pe care le-a conținut Mormântul nr. 2. De asemenea, am primit
o serie de informații de la Z. Nánási și I. Wilhelm (Săcueni), ceea ce a permis clarificarea materialul arheologic descoperit în mormântul distrus, catalogat Mormântul nr. 1. B. 725–810/830. C. Nánási, Wilhelm
1996, p. 125–131
Mormântul nr. 1: Războinic; Orientare: necunoscută; Forma mormântului: necunoscută;
Dimensiunile mormântului: necunoscute; Poziţia scheletului: necunoscută. Scheletul uman a fost trimis la
Institutul de Arheologie din București (neidentificat).
Inventar: 3.1. 1. Sabie din fier; MIS, inv. nr. 546. 3.1.2. Vârf de suliţă; MIS, inv. nr. 507. 3.1.3. Zăbală
din fier; MIS, inv. nr. 511. 3.1.4. Două scăriţe de șa din fier; MIS, inv. nr. 505–506 (Trimise la Institutul de
Arheologie din București, neidentificate). 3.1.5. Colier de mărgele; Inedit, MIS, inv. nr. 513–529 (pl. 2/1).
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3.1.6. Oală; descoperită în partea dreaptă a craniului; roată cu turaţie medie; pastă fină, degresată cu microprundiș; culoare cărămiziu-cenușie; fără urme de ardere secundară; ornamentată imediat sub buză și sub
diametrul maxim cu câte o linie incizată orizontal; Î = 7,7 cm, Dg = 5,8 cm, Df = 3,9 cm, Dm = 7,9 cm. MIS,
inv. nr. 88 (pl. 2/2). Cu excepția mărgelelor și a vasului ceramic nici una dintre piesele amintite mai sus nu
au fost identificate în depozitul din Săcuieni și nici cele trimise la Institutul de Arheologie din București.
Sunt informații conform cărora piesele au fost total distruse de o inundație pe care a suferit-o Muzeul din
Săcueni.
Mormântul nr. 2: Războinic înmormântat cu cal, accesorii vestimentare, podoabe, piese de harnașament. Adâncime groapă: –1,85 m. Lăţime groapă: 1,40, 1,50 m. Lungimea nu a putut fi stabilită precis
datorită surpării malului. Mormântul a fost răvășit și parţial prădat încă din vechime, astfel că nici orientarea scheletului nu este suficient de clară. Autorii cercetării consideră că scheletul era orientat N-E/S-V, cu
capul spre S-V. Fundul mormântului și obiectele de inventar au fost acoperite cu un humus alb „provenit
din descompunerea unor materii organice”. În partea sudică, în dreapta scheletului, exista o altă groapă
săpată lateral în peretele mormântului (lăţirea acestuia), în care a fost depus un cal, culcat pe partea dreaptă
și puţin chircit (pl. 3/1).
Inventar: Între oasele craniului și ale bazinului, în stânga coloanei vertebrale și la baza acesteia, au
fost găsite câteva accesorii din bronz ale unei centuri: 3.2.1. Aplică-pandantiv (bronz turnat), ajurată cu
motive fitomorfe simetrice, asemănătoare unei palmete. În partea superioară se păstrează – clar vizibilă –
împletitura unei ţesături. Partea care se atașa la centură este flexibilă. Pe partea inferioară se văd urmele
cuielor cu care a fost fixată pe centură; L = 48 mm, l = 30 mm, lpărţii inferioare = 20 mm, Gr = 3 mm; MȚCO,
nr. inv. 1249 (pl. 3/5). 3.2.2. Aplică-pandantiv asemănătoare cu cea de la numărul 1. Îi lipsește însă partea superioară. Ajurată, motiv ornamental alcătuit din lujeri; MȚCO, fără nr. inv. (pl. 3/2). 3.2.3. Limbă
de centură ajurată, din bronz turnat, decorată cu un motiv în formă de „S”, alături de motive fitomorfe.
L = 35 mm, l = 25 mm, Gr = 3 mm. MȚCO, fără nr. inv. (pl. 3/4). 3.2.4. Aplică, din bronz turnat, în
formă de potcoavă ornamentată cu incizii. Fixată pe curea prin nituire. D = 22 mm, l = 15 mm, Gr = 2 mm.
MȚCO, nr. inv. 1251 (pl. 3/6). 3.2.5. Aplică, din bronz turnat, în formă de potcoavă, ornamentată cu
cerculeţe incizate, în formă de colier. Fixată pe curea prin nituire. D = 24 mm, l = 25 mm, Gr = 2 mm.
MȚCO, nr. inv. 1251 (pl. 3/7). 3.2.6. Patru aplici, lucrate din tablă de bronz subţire, pentru curea anexă.
Sunt pătrate și decorate prin presare cu un chenar bombat, în interiorul acestuia cu un umbo, înconjurat de
motive excizate în formă de colier. Dimensiuni = 15X15 mm. MȚCO, nr. inv. 1245–1248 (pl. 3/11). 3.2.7.
Patru aplici, lucrate din tablă de bronz subţire, pentru curea anexă. Ornamentate prin presare, cu nodozităţi. Dimensiuni = 14X10 mm. MȚCO, nr. inv. 1255 (pl. 3/12). 3.2.8. Doi nasturi de formă poligonală, cu
7 respectiv 8 laturi. Primul de formă regulată, al doilea alungit prin deformare. Au fost confecţionaţi dintro placă subţire de bronz, prin presare. Nasturii au putut fi fixaţi pe haine prin găurile părţii proeminente.
D = 20 mm, Î = 9 mm, D = 25X15 mm, Î = 9 mm. MȚCO, nr. inv. 1252–1253 (pl. 3/8–9). 3.2.9. Agrafă
pentru păr din bronz turnat, aurită. Ornamentată în partea centrală și pe cele două capete cu câte trei caneluri transversale. L = 50 mm, l = 4 mm, Î = 3 mm. MȚCO, nr. inv. 1245 (pl. 3/3a-c). 3.2.10. Lama unui
cuţit din fier puternic oxidată. L = 134 mm, l = 13 mm; MȚCO, nr. inv. 1245 (pl. 5/6). 3.2.11. Fusaiolă
din lut, de culoare roșcată. D = 28 mm, Gr = 20 mm. MȚCO, nr. inv. 1263 (pl. 3/10). 3.2.12. Plăcuţe
subţiri din bronz, arcuite. Folosite probabil la repararea vasului din mormânt. Sunt prevăzut cu niște cuie
din bronz, printre care se văd urmele pastei din lut, asemănătoare cu cea din care a fost confecţionat vasul.
L = 75 mm/ 76 mm; l = 15 mm. MȚCO, fără nr. inv. (pl. 4/4–5). 3.2.13. Două aplici (una fragmentară) circulare, confecţionate din tablă subţire de bronz. Ornamentate prin presare: umbo central delimitat de proeminenţe concentrice, în formă de colier. Llaturii întregi = 48 mm, Llaturii fragmentare = 40 mm. MȚCO, nr. inv. 1250
(pl. 4/2–3). 3.2.14. Două bucăți de bandă de legătură dublă, lucrată din plăci de fier cu capetele rotunjite,
prinse între ele cu nituri. Distanţa dintre acestea este de 15 mm, între ele fiind vizibile fibre lemnoase.
Provin de la șaua calului. L = 65 mm, l = 15 mm, Gr = 3 mm. MȚCO, nr. inv. 1257–1258 (pl. 5/4–5).
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3.2.15. Fragmente dintr-o bandă ușor arcuită. În mijlocul rupturii există o gaură, iar la un capăt se observă
urmele nituirii. Provine de la șaua calului. L = 125 mm, l = 18 mm, Gr = 3 . MȚCO, fără nr. inv. (pl. 5/3).
3.2.16. Disc, cel mai probabil faleră, din tablă de fier, puternic oxidat. Pe margini, din 2 în 2 cm, se păstrează
urmele a 10 cuie, utilizate la fixare. Pe partea superioară se păstrează urme imprimate din ţesătura învelișului șeii. Provine de la șaua calului. D = 75 mm, Gr = 2 mm. MȚCO, nr. inv. 1256 (pl. 4/6a-b). 3.2.17.
Oală, fragment din partea superioară; în zona bazinului; roată cu turaţie medie; pastă compactă, degresată
cu microprundiș; culoare brun-cărămizie; neornamentată; fragmentul ceramic este acoperit pe ambele feţe
cu o placă subţire din bronz, fixată pe vas prin nituire; neornamentată (prezentată la nr. 12, pl. 4/4–5).
MȚCO, nr. inv. 1255 (pl. 4/1a-b). 3.2.18. Două catarame din fier, probabil de la curelele harnașamentului;
Fragmentară, MȚCO, nr. inv. 1259 (pl. 5/1–2).
MȚCO = Muzeul Țării Crișurilor Oradea
4. Valea lui Mihai (oraș, jud. Bihor) – Rétalj
A. Mormânt de inhumație. Descoperire întâmplătoare. Războinic. Orientare: N-S. Forma mormântului: necunoscută. Dimensiunile mormântului: necunoscute. Poziţia scheletului: decubit dorsal. B.
650/670–710/720. C. Németi 1983, p. 145–148, Fig. 6/7–9, 7/1–5, 8/1–3.
Inventar mormânt: 4. 1. Sabie de fier cu lama dreaptă și cu un singur tăiș. Găsită pe partea stângă
a scheletului de la umăr până la bazin. Garda este realizată dintr-o bară transversală de fier. Mânerul se termină într-un semicerc executat din fier, cu braţele alungite și fixate pe tija mânerului. În momentul descoperirii erau vizibile amprentele de la teaca de lemn. L: 93 cm; Lmâner: 10,2 cm. MOC, nr. inv. 2280 (pl. 6/5).
4.2–4. Trei vârfuri de săgeţi cu trei muchii depuse lângă pe partea dreaptă a bazinului. Două dintre ele au
forma romboidală cu diametrul mare aproximativ la mijlocul celor trei muchii. L = 4,5 cm, Dmaxim = 2,5 cm;
L = 3 cm; Dmaxim = 1,8 cm. MOC, nr. inv. 2283–2284, 2289 (pl. 6/8,10). 4.5. Topor de fier cu aripioare,
descoperit pe partea dreaptă a bazinului. L = 4,6 cm; ltăișului = 3,5 cm, Dgăurii de prinderii a cozii = 1,9 cm. MOC,
nr. inv. 2281 (pl. 6/6). 4.6. Zăbală de fier, articulată, cu bare laterale. Descoperită lângă labele picioarelor,
împreună cu celelalte piese de harnașament. Cele două bare au capetele terminate în formă de opt. Între ele,
cele două bare sunt prinse prin intermediul a două bucle. Psaliile sunt îndoite la capete (o parte a capetelor
sunt rupte) și prezintă câte două găuri alungite, așezate simetric, de o parte și de alta a celor două bare ale
zăbalei. Au fost introduse în găurile dinspre interior ale celor două bare. În găurile exterioare au fost introduse inele pentru curele. Ltotală = 20 cm, Lpsaliilor = 14 cm. MOC, nr. inv. 2282 (pl. 6/3). 4.7–8. Două scăriţe
de șa din fier, identice, descoperite lângă labele picioarelor. Au formă rotunjită, talpa este plată, ușor arcuită
spre exterior. Ochiul de prindere este format din aceeași bară de fier cu corpul scăriţelor. Îmaximă = 12,8 cm,
lmaximă = 11cm. MOC, nr. inv. 2285–2286 (pl. 6/1–2). 4.9. Verigă de fier cu trei plăcuţe, tot din fier (probabil distribuitor de curea aparţinând harnașamentului). Descoperită lângă labele picioarelor. D = 2,9 cm.
MOC, nr. inv. 2287 (pl. 6/7). 4.10. Aplică/Nasture din tablă subţire de bronz. Formă semisferică. MOC,
nr. inv. 2289 (pl. 6/9). 4.11. Fragment dintr-un obiect de fier cu funcţionalitate nedeterminabilă. 4.12.
Fibulă de bronz cu piciorul întors pe dedesubt și înfășurat pe arc. Resortul lipsește. Apartenenţa ei la mormânt este nesigură. MOC, nr. inv. 2288 (pl. 6/11). 4.13. Obiect de os. Ulterior a dispărut.
MOC = Muzeul Orășenesc Carei
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N

2

a

b
3

1

Pl. 1. Dindești/Latura Brazilor. M.: 1. Sabie din fier; 2. Cataramă din bronz; 3a-b. Limbă de curea din bronz.
Pl. 1. Dindești/Latura Brazilor. M.: 1. Iron sword; 2. Bronze buckle; 3a-b. Bronze belt tongue.
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N

1

2

Pl. 2. Săcueni/Versdomb. M. 1: 1. Colier de mărgele din lut; 2. Oală din lut.
Pl. 2. Săcueni/Versdomb. M. 1.: 1. Clay beads necklace; 2. Clay pot.
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N

2

a
b
1

c
3

5
4

7

6

11
8
12
10

9

Pl. 3. Săcueni/Veresdomb. M. 2: 1. Planul Mormântului nr. 2; 2. Aplică din bronz; 3. Agrafă
bronz turnat; 4. Limbă de curea din bronz; 5. Aplică-pandantiv din bronz; 6–7. Aplici din bronz;
8–9. Nasturi din foiță de bronz; 10. Fusaiolă din lut; 11–12. Aplici din foiță de bronz.
Pl. 3. Săcueni/Veresdomb. M. 2: 1. Layout of grave 2; 2. Bronze applique; 3. Cast bronze hairpin; 4. Bronze belt tongue; 5. Pendantapplique of bronze; 6–7. Bronze appliques; 8–9. Buttons of bronze foil; 10. Clay loomweight; 11–12. Appliques of bronze foil.
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b

a
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3
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a

b

Pl. 4. Săcueni/Veresdomb. M. 2: 1–2. Fragmente vas ceramic; 2–3. Aplici circulare
din foiță de bronz; 4–5. Benzi din fier; 6a-b. Faleră din fier.
Pl. 4. Săcueni/Veresdomb. M. 2: 1–2. Potshards; 2–3. Circular appliques of bronze foil; 4–5. Iron hoops; 6a-b. Iron phalera.
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Pl. 5. Săcueni/Veresdomb. M. 2: 1–2. Catarame din fier; 3 a-b Bandă din fier; 4–5. Bandă de legătură dublă; 6. Cuțit din fier.
Pl. 5. Săcueni/Veresdomb. M. 2: 1–2. Iron buckles; 3 a-b Iron hoop; 4–5. Double hoop; 6. Iron knife.
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(5)

11

3
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(1-3)
(11)

(4, 6-10)

Pl. 6. Valea lui Mihai/ Rétalj. M.: 1–2. Scăriţe de şa; 3. Zăbală din fier; 4. Bucată de fier; 5. Sabie din fier; 6. Topor din fier;
7. Distribuitor pentru curelele harnaşamentului; 8, 10. Vârfuri de săgeţi din fier; 9. Aplică din bronz; 11. Fibulă din bronz.
Pl. 6. Valea lui Mihai/ Rétalj. M.: 1–2. Stirrups; 3. Iron horse bit; 4. Iron fragment; 5. Iron sword; 6. Iron
axe; 7. Harness belt terret; 8, 10. Iron arrowheads; 9. Bronze applique; 11. Bronze brooch.
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