MONEDE ANTICE DIN COLECŢIA
MUZEULUI JUDEŢEAN SATU MARE
GB. LAZIN

Monedele antice, atît tezaurele cit şi descoperirile izolate, ieşite la
pe teritoriul actual al judeţului Satu Mare, au reţinut atenţia
specialiştilor în probleme de numismatică 1 • In continuare, vom prezenta,
în ordinea alfabetică a localităţilor, un număr de 9 piese, şi anume: o
monedă de argint celtică, doi denari romani imperiali, o monedă de bronz
romană din secolul III. e.n. şi cinci monede de bronz, emise în secolul IV
e.n„ aflate în colecţia Muzeului judeţean Satu Mare.
1. Lucăceni (comuna Berveni)
Antonius Pius (pl. LXVII/3)
AR i 2,54 g; 18 mm.
RIC, III, 232 (Roma), anii 153-154.
BMC, IV, p. 118, nr. 811, pl. XVIJ/5.
_;. Lazuri (comuna Lazuri)
Monedă celtică (pl. LXVII/1-2)
AR./2,28 g; 17,1-17,4 mm.
Pink, pl. XXVII, 540-547; Forrer, I, p. 153, fig. 299.
Paulsen, pl. 38, 913.
lumină

1
Indicăm mai jos o bibliografie selectivă, referitoare la descoperirile monetLirc antice de pe teritoriul judeţului Satu Mare: T. Bade r, Descoperiri monetare in Cîmpia Someşană, Baia Mare, 1967, 15 p .; I. W i n k 1 e r, Consideraţii asupra tezaurului de la Medieşul Aurit, în Tezaure monetare din judeţul Satu Mare,
Oradea, 1968 (=Tezaure monetare), p. 5-17; Idem, Tezaurul de denari romani de
la Satu Mare, în Tezaure monetare, p. 19-36; D. Pro tase -T. Bade r, Tezaurul
de denari romani imperiali de la Ghirişa, în Tezaure monetare, p. 37-60; G h. La zi n, Circulaţia monetară în nord-vestul României sec. 11-IV, în Satu-Mare Studii şi comunicări, 1969, p. 111-120; G h. Laz i n, I. Nemet i, Descoperiri dacice din sec. 11-JV e.n. în zona Carei, în Crisia, 1972, II, p. 199-213; E. C hi r i 1 ă,
şi colab., Descoperirile monetare antice în Transilvania (IX), în Studii şi comunicări,
18, Arheologie - Istorie, Sibiu, Muzeul Brukenthal, 1974, p. 135-139; Tiberiu Ba de r, Un tezaur monetar de argint descoperit în comuna Turulung (judeţul Satu
Mare), în SCN, VI, 1975, p. 173-174; Idem, Tezaurul monetar cu imitaţii de tip Filip 11 descoperit la Turulung (judeţul Satu Mare), în Acta MN, Xl!i, 1975, p. 75-92;
T. Bader şi I. Winkler, în prezentul vol., p. 85-126.
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Aurit (comuna Medieşul Aurit)
aşezare a dacilor liberi din staţiunea „Şuculeu", s-a
găsit o monedă romană imperială de argint. Lipsesc alte precizări 2 •
4. Satu Marea
Constantius II
AE. 3, .j. 3,16 g; 18,1-18,6 mm.
LRBC, II, 1612, anii 351-364.
Satu Mare (judeţ)
Fără precizarea locului de descoperire, în colecţia Muzeului judeţean Satu Mare, au intrat şi se păstrează cinci monede de bronz. Ele
provin probabil de pe teritoriul judeţului. Lista lor4 este următoarea;
5. Gallientts
AE. t 2,40 g; 17,4-18,5 mm.
M I
Anii 260-268.
· BSIRM •
6. Maximianus (pl. LXVII/4)
'""'I B
Follis. t 6,80 g; 22,6-25,5 mm.
RIC, VI, 198 a, anii 309-310.
SIS
7. Constantin cel Mare
AE. t 1,76 g; 18-18,6 mm.
Tip. GLOR - IAEXERC - ITVS (2 st.), anii 330-335.
8. Constantius II
AE. 2. t 5,64 g; 18,3-20 mm.
Tip. FEL TEMP RE - PARATIO, anii 351-361.
9. Valentinian I (pl. LXVII/5)
AE. 3, t 2,38 g;
18-19 mm.
LRBC, II, 1273, anii 364-367.
· ASISC •
3.

Medieşul

In cunoscuta

Nu insistăm asupra monedelor cu nr. 3, 5-9, deoarece ne lipsesc
anumite date esenţiale. Aşa de exemplu, piesei descoperite la Medieşul
Aurit nu i se precizează emitentul, iar celor de sub nr. 5-9 aparţinînd
lui Gallienus, Maximianus, Constantin cel Mare, Constantius II şi Valentinian I, nu li se cunoaşte locul exact al descopeririis. Cu toate aceste
carenţe punerea lor în circuitul ştiinţific prezintă..interes pentru circulaţia monetară în zona nord-vestică a României în secolele II-IV. e.n. Cit
priveşte piesa descoperită la Medieşul Aurit, ea ne oferă unele indicii
2
Dacia, NS., XX, 1976, p . 279 nr. 76 (Medieşul Aurit), vezi şi S. Dumitra ş cu,
N. C hi di o ş an, Aşezarea dacică de la Zerindul Mic, comuna Zerind (judeţul
Arad), în Crisia, 1977, VII, p. 55, fig. 3, nr. 13.
3 Tiberiu Bade r,
Contribuţii la cunoaşterea istoriei oraşului Satu Mare,
Descoperiri a;rheologice (!J, în Satu Mare - Studii şi comunicări, 1975, p. 35 şi

nota 58. Determinarea exactă a piesei dată aici ne aparţine.
4
Piesele vor fi numerotate în continuare, respectîndu-se criteriul cronologic.
5 Moneda găsită la Satu Mare, emisă de Constantius II, a fost adusă deja în
discuţie, vezi mai sus, nota 3.
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cronologice despre marea aşezare a dacilor liberi des·coperită aici 6 . Denarul roman imperial emis de Antoninus Pius îşi are importanţa sa,
deoarece a fost descoperit într-o aşezare a dacilor Hbe1i din sec. II-IIF.
Desigur că cea mai importantă piesă este moneda celtică de argint.
Valoarea ei documentară este cu atît mai mare, cu cît a fost descoperită
în cadrul cercetărilor .arheologice efectuate într-o aşezare dacică, databilă
în sec. I. î.e.n. - sec. I e.n.s.
Moneda găsită în localitatea Lazuri, este a doua descoperire de acest
fel pe teritoriul României, un exemplar similar fiind găsit la Histria, în
campania de săpături din anul 1971 9 •
Această piesă reprezintă o emisiune care se încadrează în seria monedelor de tip Simmering, inclusă de K. Pink în grupa „cu o singură cunună de lauri" (Mit Lorberkranz allein)1°. Monede de acest tip au fost
descoperite în Europa Centrală, ele fiind emisiuni ale celţilor boi, după
modelul noric 11 , din prima jumătate .a secolului I î.e.n. 12 •
Moneda descoperită la Lazuri, în cursul săpăturHor arheologice din
1977, ca tip aşa cum s-a menţionat mai sus, este a doua piesă descoperită
în România, cu toate că se cunosc şi .alte monede ale celţilor boi, găsite
pe teritoriul ţării noastre, dar ele se încadrează în tipurile Nonnos şi
Biatec13 . Referindu-se la calea pe care a juns moneda celtică menţionată
la Histria, M. Chiţescu 14 , se alătură părerii lui B. Mitrea 15 care afirmă că
ea a putut fi adusă de unul dintre ostaşii lui Burebista participant la
6 S. Du mitra s c u, T. Bade r, Aşezarea dacică de la Medieşul Aurit,
în Acta MN, IV, 1967, p. 107-126; Aşezarea dacilor liberi de la Medieşul Aurit,
Oradea. l!J67, 54 p. (pl.); S. D u m i t r a ş cu, O locuinţă descoperită în staţiunea
arheologică „Şuculeu" de la Medieşul Aurit, în Apulum, X, 1972, p. 669-684.
7
Moneda descoperită în anul 1970 în partea de hotar numită „Pe dîmb", _a
fost donată Muzeului judeţean Satu Mare (inv. 30401). In anul 1976, tot aici au fost
descoperite prin cercetări de teren fragmente ceramice lucrate cu roata şi cu mina,
tipic dacice, care se datează în sec. II-III e.n.
8
G h. Laz i n, Şantierul arheologic Lazuri: aşezarea dacică din sec. I î.e.n.
comunicare prezentată la cea de-a XII-a Sesiune de rapoarte privind rezultatele
săpăturilor arheologice din cursul anului 1977, Bucureşti, 9-11 martie, 1978.
0
Mari a Chiţ e s cu, Monede descoperite la Histria (campania de săpă
turi 1971), în BSNR, anii LXWI-LXIX (1973-1975), Ed. Litera, Bucureşti, 1975,

p. 57-61.
1
K. Pin k, Die Milnzprăgung der Ostkelten und ihrer Nachbarn, Budapest,
1939, p. 109-110.
11
Idem, ibidem, p. 124.
12
Pentru datare, vezi R. Pa u 1 s e n, Die Milnzprăgung der Boier, LeipzigViena, 1933, p. 101. Re'feritor la monedele celţilor boi, a emisiunilor şi datării, se
poate consulta, M. Macre a, Burebista şi celţii de la Dunărea de mijloc, în
SCIV, VII, 1-2, 1956, p. 125-13Q, cu bibliografia.
13
Vezi Mari a Chiţ e s cu, op. cit., p. 59-60 şi notele 10-11 de mai sus.
14
M. C hi ţes cu, op. cit., p. 60.

°

15

M. Mitre a, Descoperirea monetară de la Tămădău Mare (reg. Bucureşti)
în SCN, I, 1957, p. 19-29.

şi problema celţilor boi în Dacia,

9 - Studii

şi

comunicârl -

IV.
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luptele cu celţii1 6 • Fără a exclude această ipoteză, aplicabilă ş1 m cazul
descoperirii noastre, considerăm însă că moneda putea ajunge la Lazuri
şi pe calea schimbului, mai ales că zona nord-vestică a ţării noastre în
antichitate, era mult mai aproape de teritoriile stăpînite de celţi.
Pe lîngă valoarea deosebită a piesei sub raport numismatic, descoperirea ei într-o aşezare d acică 17 constituie totodată un preţios indiciu
de cronologie.

16 P entru luptele lui Burebista cu celţii, vezi M. Macrea, op. cit. p. 119-136;
H. Daico vi ci u, Dacia de ia Burebista la cucerirea romană, Cluj, 1972, p. 6769; I. H. Crişan, Burebista şi epoca sa, Bucureşti, 1977, p. 230-'241.
17
Vezi, mai sus, nota 8. Menţionăm că în aşezare sînt prezente toate categoriile ceramice ce aparţin fazei dacice clasice, subliniem de asemenea că aici avem
identificată cea dintîi aşezarea de acest fel în zona nord-vestică a României.
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ALTE MUNZEN AUS DER SAMMLUNG
DES KREIS-MUSEUMS SATHMAR
(Zusammenfassung)

Der Verfasser hat în diesem Beitrag volgende Mlinzen aus der
Sammlung des Kreis-Museums Sathmar dargestellt: eine keltische Mlinze
von Lazuri, zwei romische Kaiserzeitliche Denare, eine Mlinze von Gallienus und vier romische Bronzemunzen aus den IV Jh. u.z. Die wichtigste Mlinze ist die keltische Mlinze Typ Siemmering, weil sie der zweite
Fund în Rumănien ist.
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