REPERTORIUL OBIECTELOR DE BRONZ
DIN MUZEUL DE ISTORIE DE LA SACUENI

DE

ZOLTAN NANASI

In colecţiile muzeului de istorie din Săcuieni (jud. Bihor) au intrat
în ultimii ani o serie de piese şi depozite de bronzuri de importanţă şti
inţifică remarcabilă, fapt ce ne îndreptăţeşte publicarea lor exhaustivă.

CADEA

Condiţii

de descoperite necuhoscute.
Celt cu gaura concavă, avînd pliscul pronunţat şi corpul oval în secţiune, ornamentat cu trei linii orizontale puternic reliefate. Tortiţa subţire, iar partea inferioară lăţită, avînd tăişul uşor arcuit. Patina verde
(fig. 3/7). Nr. inv. 1092. Dimensiuni: lungimea 6,3 cm; diametrul găurii
de inmănuşare 2,8 X 1,9 cm; adincimea golului din interior 3,8 cm; lăţi
mea tăişului 2,3 cm; greutate 37 gr.

CHEŞEREU

Dintr-o veche colecţie particulară 1 au ajuns în patrimoniul muzeului
de istorie din Săcuieni şapte piese de bronz, probabil resturile unui depozit ajuns în posesia Muzeului din Debrecen (R.P. Ungaria) 2 , descoperit în anul 1935.
1
2

Colecţia M. Pen k e r

t din Săcueni.
M. Ros k a, Repertorfum, p. 81; AE, XXXV, p. 127.

12 - Crlsla 1974
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1) Celt de tip transilvănean, de aspect masiv, gaura de înmănuşare înîn formă de pilnie. Corpul zvelt este oval în secţiune, iar tăişul
curbat este ştirbit din vechime. Celtul are o mică tortiţă laterală. Suprafeţele late sînt ornamentate cu nervuri reliefate, care împart corpul în
patru triunghiuri alungite. Patina verde închisă (fig. 1/2). Nr. inv. 953.
Dimensiuni: lungimea 11, 8 cm; diametrul găurii de înmănuşare 3.1 X
X 2,6 cm; adîncimea golului din interior 9,4 cm; lăţimea tăişului 5,3 cm;
greutate 356 gr.
2) Daltă cu gaura de înmănuşare uşor îngroşată în afară. Corpul rotund în secţiune, iar lama tăişului este aproape dreaptă. Pe feţele înguste
se observă linia de turnare. Patina verde, neuniformă (fig. 1/3). Nr. inv.
954. Dimensiuni: lungimea 8,3 cm; diametrul găurii de înmănuşare
1,3 cm; adîncimea golului din interior 4,4 cm; lăţimea tăişului 1,4 cm;
greutate 60 gr.
3) Seceră cu limba la miner şi prag. Muchia reliefată printr-o nervură, sub care, pe lama tăişului se reliefează o altă nervură, mai puţin
proeminentă. Mijlocul minerului este prevăzut cu o nervură uşor pronunţată şi paralelă cu marginile. Vîrful secerei şi limba de la miner s-au
rupt din vechime. Pe muchia lamei s-a păstrat ciotul de turnare. Patina
verde închisă (fig. 1/4). Nr. inv. 956 Dimensiuni: lungimea 13 cm; lăţi
mea maximă 2,4 cm; grosimea muchiei 0,7 cm; greutate 91 gr.
4) Vîrf de lance de forma unei frunze de salcie, ornamentat cu patru nervuri reliefate care pornesc din partea superioară a tijei şi se întîlnesc spre vîrf. Tubul de înmănuşare de formă conică, este găurit pe
linia de turnare. Patina verde deschisă (fig. 1/1). Nr. inv. 947. Dimensiuni: lungimea 15,8 cm; lungimea vîrfului 9,1 cm; lăţimea maximă
3,2 cm; greutate 76 gr.
5) Două plăci de bronz, de formă patrulaterală, cu exteriorul ornamentat cu cite şase linii orizontale şi reliefate. Marginile capetelor sînt
uşor îndoite spre interior. Patina verde închsă (fig. 1/5). Nr. inv. 949-950.
Dimensiuni: 5,3 X 8,2 şi 5,3 X 6,7 cm; grosimea 0,3 cm; greutatea totală
168 gr.
6) Brăţară de formă rotundă, confecţionată dintr-o bară cu secţiu
nea plan convexă. Patina verde închisă (fig. 1/6). Nr. inv. 951. Dimensiuni: diametrul interior al barei 8,3 cm; lăţimea barei 0,9 cm; grosimea
maximă 0,6 cm; greutate 100 gr.
7) Placă rotundă de formă circulară, subţiată prin ciocănire, avînd
în centru o mică proeminenţă conică, iar marginea uşor arcuită în sus.
_P~tina verde închisă (fig. 1/7). Nr. inv. 952. Diniensiuni: diametrul 8,1 cm;
'grosimea 0,1 cm; greutate 36 gr.
_
La punctul „Dîmbul Bursucului" (,,Borzhalom") au fost descoperite
izolt în anul 1954, mai multe piese de bronz:
1) Topor cu gaura de înmănuşare transversală, avînd corpul zvelt,
lărgindu-se spre tăişul curbat. Patina verde-albăstruie (fig. 4/2). Nr. inv.
541. Dimensiuni: lungimea 13/1 cm; lungimea manşonului 4,8 cm; diagroşată
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de înmănuşare 2,5 cm; diametrul corpului 3,2 X 2,3 cm;
5,1 cm; greutate 585 gr.
2) Celt cu pliscul pronunţat, avînd gaura de înmănuşare ovală în
secţiune. Corpul, pe feţele late, este aproape drept lărgindu-se uşor spre
tăişul drept. Pe feţele înguste s-a păstrat linia de turnare. Suprafeţele
zgronţuroase din cauza oxidării neuniforme (fig. 3/6). Nr. inv. 137. Dimensiuni: lungimea 8,3 cm; diametrul găurii de înmănuşare 2,9 X 2,1 cm;
adîncimea golului din interior 5,3 cm; lăţimea tăişului 3,8 cm; greutate
120 gr.
3) Bară de bronz îndoită în formă de „U", avînd secţiunea patrulaterală. Patina verde (fig. 6/2). Nr. inv. 948. Dimensiuni: diametrul deschiderii capetelor 10,7 cm; grosimea 0,6 cm; greutate 131 gr.
In condiţii necunoscute au mai fost descoperite la Cheşereu urmă
toarele piese: Partea inferioară a unui celt (fig. 5/6) Nr. inv. 723; şi două
drlige confecţionate din sîrmă de bronz. Nr. inv. 111-1118.

metrul

găurii

lăţimea tăişului

CIOCAIA

La punctul .,Duleul Csengeri" (Csengeri-di.ilo") s-a descoperit în
anul 1957 un depozit, din care s-au păstrat următoarele piese 3 :
1) Lanţ ornamental de harnaşament.
2) Topor de luptă cu disc şi spin.
3) Un colier.
4) Două brăţări.
ln condiţii necunoscute a fost descoperit la Ciocaia un panditiv-lunulă, avînd un singur braţ (fig. 6/1 a). Nr. inv. 1096.

CURTUIŞENI

Din colecţia dr. E. Andrassy de la Valea lui Mihai a intrat în patrimoniul muzeului de istorie din Săcuieni un depozit de bronzuri descoperit în anul 1943 pe „Dealul Cărămidăriei" (,,Eget.Shegy").
1) Brăţară cu capetele subţiate şi desfăcute, confecţionată dintr-o
bară masivă, rotundă în secţiune, avînd patina verde (fig. 2/5). Nr. inv.
1097. Dimensiuni: diametrul interor 6,4 cm; grosimea maximă 1,4 cm;
greutate 202 gr.
' A I. V u Ip e - Z. Nan as i, Depozitul de bronz de la Ciocaia, 1974, (manuscris).
12•
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2) Brăţară cu capetele desfăcute şi îndepărtate, avînd o formă ovală.
în sec\iune. Se păstrează linia de îmbinare a tiparelor. Patina
verde (fig. 2/6). Nr. inv. 1098. Dimensiuni: diametrul interior 5,8X6,4 cm;
grosimea maximă 1,7 cm; greutate 231 gr.
3) Brăţară de formă rotundă, cu secţiune ovală şi cu una din vîrfuri
ruptă din vechime. Se observă linia de tipar. Patina verde (fig. 2/4). Nr.
inv. 1099. Dimensiuni: diametrul interior 5 cm; grosimea maximă 1,1 cm;
greutate 67 gr.
4) Seceră cu limbă la miner, ornamentată cu două nervuri paralele
cu marginile proeminente. Tăişul lung şi arcuit. Patina verde (fig. 2/3).
Nr. inv. 1100. Dimensiuni: lungimea maximă 13,3 cm; grosimea maximă
0,6 cm; greutate 135 gr.
5) Seceră cu limbă la miner, avind muchia îngroşată. La jumătatea
lamei s-a păstrat ciotul de turnare. Minerul este ornamentat cu trei nervuri paralele, cel din mijloc fiind mai puţin pronunţat. Lama este ruptă
în două, iar vîrful lamei lipsă. Patina verde închisă (fig. 2/2). Nr. inv.
1101. Dimensiuni: lungimea părţii păstrate 13 cm; lăţimea maximă
2,8 cm; grosimea maximă 0,7 cm; greutate 104 gr.
6) Fragmentul unui topor cu aripioare mediane din care s-a păstrat
doar partea superioară. Ceafa cu ,,crestătură italică". Patina verde
(fig. 2/1). Nr. inv. 1102. Dimensiuni: lungimea cefei 5,7 cm; lăţimea maximă 4,4 cm; grosimea cefei 0,9 cm; greutate 137 gr.
7) Nouă turte de bronz, de diferite mărimi. Greutate totală este de
2986 gr. Nr. inv. 1103-1111.
Tot la punctul „Dealul Cărămidăriei" (Egetohegy") s-au găsit izolat
mai multe piese. Condiţii de descoperire sint necunoscute.
Pumnal de forma unei frunze alungite, cu patru nituri, tăişul ascuţit
pe ambele muchii. Patina verde închisă (fig. 5/4). Nr. inv. 418. Dimensiuni: lungimea 18,8 cm; lăţimea maximă a lamei 3,8 cm; grosimea maximă 0,25 cm; greutate 79 gr.
Vîrf de scigeată realizat dintr-o lamă de bronz. Pe o faţă se obsen·ă
urmele de prelucrare. Patina verde (fig. 5/3). Nr. inv. 413. Di11icnsi1mi:
lăţimea maximă 2 cm; grosimea 0,1 cm.
Brăţară cu capetele desfăcute şi mult subţiate. avînd o formă o\·ală
iar secţiunea rotundă. Exteriorul este ornamentat cu linii transversale şi
oblice incizate în grupuri. Patina verde (fig. 4/5). Nr. inv. 713. Dimensiuni: diametrul interior 4 X 3,5 cm; diametrul maxim al barei 1,1 cm;
greutate 70 gr.
Brăţară cu capetele desfăcute şi subţiate, avînd o formă ovală, iar
secţiunea rotundă. Patina verde deschisă (fig. 4/4). Nr. inv. 420.Dimensiuni: diametrul interior 4,4X 3,5 cm; diametrul maxim al barei 0,9 cm;
greutate 69 gr.
rotundă
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MIŞCA

La punctul „Cîmpia Popii" (,,Papret") s-a descoperit un celt cu plisc,
avînd gaura de înmănuşare ovală în secţiune, iar bordura gurii uşor îngroşată. Corpul zvelt este uşor curbat. Patina verde deschisă cu urme de
lovituri (fig. 3/8). Nr. inv. 178. Dimensiuni: lungimea plisc-tăiş 7,1 cm;
diametrul găurii de înmănuşare 2,6 X 1,9 cm; adîncimea golului din interior 4,8 cm; lăţimea tăişului 3,1 cm; greutate 86 gr.

OTOMANI

Condiţii de descoperire necunoscute.
Un celt cu gaura de înmănuşare îngroşat.:~ şi alungită, uşor concavă.
Corpul oval în secţiune, este decorat cu două benzi orizontale reliefate.
Pe ambele feţe sînt grupate cite trei linii reliefate, arcuite de la mijloc
în sus spre feţele înguste. Tăişul lat şi arcuit. Patina verde-albăstruie
(fig. 3/2). Nr. inv. 109. Dimensiuni: lungimea 9,8 cm; diametrul găurii de
înmănuşare 3,2 X 1,9 cm; adîncimea golului din interior 5,6 cm; lăţimea
tăişului 4,9 cm; greutate 252 gr.
In anul 1969 cu ocazia lucrărilor de drenare, la „Cetatea de pămint"
(,,Făldvar") s-au descoperit izolat următoarele obiecte. 4
.fle curbat, cu secţiune ovală, spre una dintre capete subţiat. Ambele
capete lipsesc. Drept ornament grupe de linii transversale incizate. Patina verde închisă (fig. 6/6) Nr. inv. 697. Dimensiuni: lungimea 8,2 cm
diametrul capetelor rupte 0,6 X 5 şi 0,4 X 0,3 cm; greutate 12 gr.
Faleră cu o gardină lată, corpul bombat, avînd în mijloc o proeminenţă. In partea interioară o tortită în formă de bară usor arcuită. Patina verde deschisă (fig. 6/3). Nr. inv. 1113. Dimensiuni:· diametrul discului 6,8 cm; înălţimea baza-vîrf 1,4 cm; greutate 22 gr.
Tutul avînd o gardină lată, în mijloc cu a proeminenţă conică etajată ce se termină într-un buton. In interior o toartă usor arcuită. Patina
verde-închisă (fig. 6/5). Nr. inv. 1114. Dimensiuni: diametrul discului
2.6 cm; înălţimea baza-vîrf 1,2 cm; greutate 5 gr.
Saltaleon cu extremităţile rupte din vechime. Patina verde închisă
(fig. 6/4). Nr. inv. 1115.
0

" Pe această cale aducem mulţumiri prof. An dr e i B a b os
pentru donarea acestor obiecte muzeului din Săcueni.
https://biblioteca-digitala.ro

din Otomani,

______________________________
_
Z. Ncincisi

182: _

6

SACUIENI

In anul 1972, cu ocazia instalării conductei de apa m cartierul .. Locul de casă", s-a descoperit o sabie cu lama îngustă avînd secţiunea biconvexă. Capătul superior lăţit este prevăzut cu patru nituri pentru fixarea la miner. A fost ruptă după descoperire. Patina neuniformă zgronţuroasă pe alocuri verde deschisă (fig. 5/1). Nr. inv. 1112.
Dimensiuni:
lungimea 34,9 cm; lăţimea lamei 2,7 cm; grosimea maximă 0,6 cm; greutate 204 gr.
In anul 1968 la „Ferma-Horo" cu ocazia exploatării nisipului a fost
descoperit un celt cu plisc. Vîrful pliscului este terminat într-un cioc. cu
ruptură provocată de o ciocănire recentă. Bordura îngroşată. uşor răs
frîntă. Gaurn de înmănuşare în secţiune de formă ovală, iar toarta. rombică în secţiune, are în partea inferioară urma ciotului de la turnare.
Corpul zvelt cu laturile înguste prevăzute cu cite două triunghiuri prelungite pînă la tăişul lat şi arcuit. Patina verde-albăstruie (fig. 3/5). Nr.
inv. 700. Dimensiuni: lungimea 13,3 cm; diametrul găurii de înmănu
şare 3,4 X 2,6 cm; adîndmea golului din interior 9,2 cm; lăţimea tăişului
4,6 cm; greutate 265 gr.
In anul 1958 pe Strada Horia a fost descoperit un celt, aparţinind
probabil inventarului unui mormînt de inhumaţie. Gura este îngroşată.
iar corpul şi tăişul uşor arcuit, avînd gaura de înmănuşare ovală în secţiune. Corpul este ornamentat cu trei benzi în relief. iar toarta uşor arcuită. Patina verde închisă (fig. 3/1). Nr. inv. 701. Dimensiuni: lungimea
9,2 cm; diametrul găurii de înmănuşare 2,9 X 2,1 cm; adîncimea golului
din interior 5,8 cm; lăţimea tăişului 4,6 cm; greutate 207 gr.
La punctul „Dîmbul Fermei" (,,Majordomb"). în anul 1973 s-a descoperit un celt avînd gura prevăzută cu o bordură îngroşată. Corpul este
puternic arcuit, iar tăişul este lat şi curbat. Sub gură trei benzi orizontale
în relief. Toarta este arcuită, în partea inferioară se păstrează ciotul de
la turnare. Prin oxidare a primit un ludu metalic (fig. 3/4). Nr. inv. 1093.
Dimensiuni: lungimea 9,4 cm; diametrul găurii de înmănuşare ~.6 X
X 1,7 cm; adincimea golului din interior 3,8 cm; lăţimea tăişului 6,3 cm;
greutate 140 gr.
La „Ferma-Socz6" (în cartierul ,,Cadea-Mică") s-a descoperit un
celt cu gura îngroşată în formă de manşon, avînd corpul pe o parte turtit, datorită unor intervenţii recente. Corpul aproape drept se arcuieşte
ll'~or spre tăişul curbat. Din toarta alungită s-a păstrat o mică porţiune.
Feţele late au fost ornamentate cu două linii orizontale în relief. întrerupte de marginile pronunţate ale feţelor înguste. Sub aceste linii. pe
mijlocul corpului, se găsesc grupe de cite două linii reliefate ~i arcuite.
Patina verde deschisă (fig. 3/3). Nr. inv. 850. Dimensiuni: lungimea
https://biblioteca-digitala.ro
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8,6 cm; diametrul găurii de inmănuşare 3,1 X 1,9 cm; adincimea golului
din interior 4,6 cm; lăţimea tăişului 4,3 cm; greutate 161 gr.
,Intr-un alt punct tot la „Cadea-Mică" s-a descoperit o daltă cu toc de
inmănuşare, cu gura îngroşată în formă de manşon. Corpul de secţiune
rotundă se îngustează spre tăişul uşor arcuit. Sub gură un ornament format din două benzi orizontale reliefate, sub care sint dispuse două triunghiuri supraipuse cu vîrfurile în jos. Patina verde deschisă (fig. 4/1). Nr.
inv. 1062. Dimensiuni: lungimea 8,8 cm; diametrul găurii de înmănuşare
1,6 cm; adincimea golului din interior 4,2 cm; lăţimea tăişului 1,1 cm;
greutate 65 gr.
Tot la „Ferma-Horo" s-a descoperit izolat un fragment de celt, din
care s-a păstrat numai lama tăişului. Patina verde închisă (fig. 5/5). Nr.
inv. 417. Au mai fost descoperite aici şi un fragment de seceră. (Nr. inv.
702), un fragment de celt (Nr. inv. 703) şi două bucăţi de turtă (Nr. inv.
710-711).

SINICOLAU DE MUNTE

Despre condiţiile de descoperire nu se cunosc amănunte.
Daltă cu toc de înmănuşare, ,cu marginea gurii uşor îngroşată, corpul
oval în secţiune, lama îngustă şi uşor arcuită. Patina verde deschisă (fig.
4/3). Nr. inv. 528. Dimensiuni: lungimea 4,4 cm; diametrul găurii de înmănuşare 1,4 X 1,1 cm; adîncimea golului din interior 3,2 cm; lăţimea tăi
şului 1,3 cm; greutate 24 gr.
In anul 1942 la punctul „Coasta Măturii" (,,Sepr6oldal") au fost descoperite 13 pandantive-lunule, alături de alte piese de podoabe, care s-au
pierdut. Piesele sint de trei tipuri: a) 6 pandantive de tipul cu trei braţe
şi cu coadă prelungită, rotundă în secţiune, ornamentate cu benzi transversale în relief (Nr. inv. 106-107, 852-855); b) 5 pandantive de tipul
cu trei braţe şi cu coada scurtă, uşor îngroşată spre capete (Nr. inv. 108109, 856-857, 859); c) 2 pandantive cu două braţe, avind acelaşi ornament (Nr. inv. 105, 858). ln general patina verde deschisă (fig. 6/1). Greutatea totală este de 109 gr.

VOIVOZI
In anul 1969 cu ocazia unui sondaj efectuat lingă grajdurile C.A.P.,
în stratul de cultură Otomani III evoluat au fost găsite următoarele piese:
1) Pumnal scurt cu lama triunghiulară, biconvexă în secţiune şi cu
trei nituri pentru fixare la miner. Patina verde deschisă cu urme puterhttps://biblioteca-digitala.ro
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nice de oxidare (fig. 5/2). Nr. inv. 407. Dimensiuni: lungimea 10.-:i ,'m;
grosimea maximă a lamei 0,25 cm; greutate 27 gr.
2) Ac de bronz realizat dintr-o bară cu secţiunea rotundă, c 11 ~'.l'...1:
din capete subţiat, iar cel opus îndoit în formă de spirală. Patina verdealbăstruie (fig. 4/6). Nr. inv. 377. Dimensiuni: lungimea 10,5 cm; diametrul maxim al barei 0,3 cm; greutate 6 gr.
3) Fragment de celt rupt din vechime din care s-a păstrat numai tăi
şul lat şi arcuit. Patina veroe închisă (fig. 5/6). Nr. inv. 406.

REPERTOIRE
DES OBJETS DE BRONZE DU MUSE HISTORIQUE DE SACUIENI

Resume
Dans la collection du muse historique de Săcueni (depart. Bihor) ont ei:trt.>',c';
les dernieres annees, toutes une serie de pieces et des dep6ts de bronze, d'i::1portance scientifique remarquable; fait gui nous donne le droit, de les publiee;; t'Xhautiveroent.
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Fig. 1. De ozitul de la Chc crcu.
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