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Abstract. The archaeological literature knows numerous cases of erroneous reports, most often 
in the case of older discoveries that entered in museum collections after passing through nu-
merous "hands" and the actual location of the discovery was erased from the memory of the 
protagonists. However, there are also cases where those who have sold antiquites to museums 
intentionally conceal the actual location of the discovery or make up stories to make the dis-
coveries even more interesting, in order to increase its value. One of these was certainly Lászlό 
MAUTHNER, the budapestan antiquarian, a controversial figure in the European antiquites 
trade at the turn of the 20th century. There are a number of European museums, including from 
Romania, wich bought archaeological objects from this trader and some of them also entered 
in the scientific circuit. When the study of these antiquities was done with a critical sense, in-
cluding in the documentary archive of the museums, however, the false stories invented by 
Mauthner were discovered, mostly about reporting the places of the discoveries. Our study aims 
to present that some of these discoveries from the current territory of Romania have reached 
the collections of some museums in the country and abroad. We will insist less on the archae-
ological description and interpretation and more on the odyssey of the discovery and especially 
on the question that these discoveries raised, sometimes even shortly after entering in the mu-
seum collections. Two of these important, but equally questionable discoveries, have as their 
place of discovery the locality of Moigrad / Mojgrad (Sălaj, RO / Szilágy county). These are 
known in scientific literature as the “Moigrad hoard”, respectively the “Moigrad bronze depos-
it” or the “Moigrad I deposit”.  
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                    heritage artifacts trade. 
 
 

Cercetarea arheologică în etapa publicării rezultatelor unor săpături implică 
cel mai adesea și un recurs la cercetările și semnalările din trecut. În mod firesc, în acest 
demers cei mai mulți cercetători preiau informațiile anterioare cu un necesar spirit cri-
tic, care implică verificarea lor și, cel mai adesea, corectitudinea semnalărilor. Orice 
inadvertență, orice nepotrivire ridică semne de întrebare și îndeamnă la o reverificare a 
surselor, la o analiză mai atentă a semnalărilor. Literatura arheologică cunoaște nume-
roase situații ale unor semnalări eronate, cel mai adesea în cazul unor descoperiri mai 
vechi, care au intrat în colecții muzeale după ce au trecut prin numeroase "mâini", iar 
locul real al descoperirii s-a șters din memoria protagoniștilor. Din păcate, mereu apar 
situații în care, în mod intenționat cei care au vândut antichități muzeelor trec sub tă-
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cere locul real al descoperirii sau plăsmuiesc povești menite să facă descoperirea și 
mai interesantă pentru a-i crește valoarea. Perpetuate în timp și "validate" prin recur-
sul la nume ilustre de arheologi, care le-au preluat și valorificat științific, astfel de des-
coperiri, deși ridică încă suspiciuni, tind să devină veritabile axiome.  

MAUTHNER (MAUTNER) Izidor Lászlό [* 5.08.1868, Magyarszék, kom. 
Baranya; † 22.07.1944, Budapest] probabil nu a fost atât de faimos în timpul vieții sale, 
precum a devenit la o anumită perioadă de timp după trecerea în neființă. Iar această 
"faimă" continuă să sporească în ultimii ani, când apar tot mai multe dovezi ale impli-
cării sale în măsluirea unor artefacte arheologice sau a informațiilor referitoare la locul 
și împrejurările descoperirii lor. În anul 1893 începe o afacere în Budapesta și deschi-
de un magazin pe fosta stradă Eszterházy, nr. 24 (astăzi strada Puskin) în care comer-
cializa opere de artă, tablouri, covoare orientale, mobilier, pietre prețioase, obiecte din 
aur și argint. Ca și anticar, el derulează vreme de câteva decenii relații de afaceri cu 
Magyar Nemzeti Múzeum (Muzeul Național Maghiar / MNM) și cu alte mari muzee 
de pe cuprinsul Europei. Prin intermediul lui multe dintre muzeele europene ale vre-
mii, inclusiv British Museum1, și-au sporit colecțiile cu antichități provenite de pe teri-
toriul fostei Duble Monarhii, iar anticarul a obținut venituri substanțiale din aceste tran-
zacții, însă a avut de suferit (inclusiv confiscarea unor bunuri) în vremea regimului 
horthyst, deși s-a convertit la creștinism încă din anul 1932. A fost înmormântat în 
cimitirul Kerepesi din Budapesta2. 

Datorită lui Mauthner au ajuns în colecțiile unor muzee europene și o serie de 
obiecte arheologice provenite de pe teritoriul Transilvaniei, însă în ultima vreme sem-
nalări venite din rândul specialiștilor dovedesc că anticarul budapestan a apelat în de-
cursul timpului la tot felul de tertipuri, minciuni și chiar falsificări grosolane în goana 
după câștiguri maxime. Aceste constatări, precum și rectificările publicate în ultima 
vreme referitoare la localizarea unor vechi descoperiri, ne-a determinat să reevaluăm 
câteva dintre descoperirile vechi, dar în același timp bine cunoscute în literatura de 
specialitate, care au ca și numitor comun faptul că provin din localități de pe terito-
riul Sălajului.  

Prima dintre descoperiri este cunoscută mai ales celor care s-au aplecat asupra 
problemelor metalurgiei preistorice a bronzului și în particular asupra așa-numitelor 
“depozite de piese de bronz”. În literatura de specialitate este cunoscut drept depozitul 
“Moigrad I” și ar fi fost descoperit în zona acestei localități din centrul Sălajului, mai 
bine cunoscută datorită vestigiilor romane ale anticului Porolissum. În compunerea 
acestui depozit apar vase de bronz și anume fragmente ale unor cazane de bronz, tipul 
“cu atașe cruciforme”, fragmente provenind de la cești de bronz, vârfuri de lance, nu-
meroase brățări și două bucăți de bronz brut. Este unul dintre depozitele care prin com-
punerea lui este considerat tipic pentru etapa Hallstatt B1 din Transilvania, ceea ce a 
dus la denumirea unei serii de depozite drept “seria Moigrad – Tăuteu”3. Descoperirea 

                                                      
1 Gogâltan, Drașovean, 2015, p. 121-124. 
2 Sallay, 2005, p. 377-379; Kemenczei, 1991, p. 27; Kemenczei, 2014, p. 130-131; Vargyas, 
2020, p. 117. 
3 Petrescu-Dîmbovița, 1977, p. 125- 139; Petrescu-Dîmbovița, 1978, p. 139-147. 



527 

fost publicată pentru prima dată de către Ion NESTOR, în anul 19354, menționând 
drept loc al descoperirii localitatea Moigrad, mențiune care s-a perpetuat și ulterior, 
ori de câte ori depozitul apare menționat în publicațiile de arheologie sau în scrieri 
de popularizare. Dintre numeroasele depozite și descoperiri izolate de piese de bronz, 
care provin din zona localității Moigrad5, acest depozit a fost fără îndoială cel mai cele-
bru și cel mai des menționat. Depozitul a fost cumpărat de către Museum für Vor- und 
Frühgeschichte din Berlin în anul 1914 de la negustorul budapestan L. Mauthner. Este 
vorba despre 62 piese, care ar fi fost descoperite anterior anului achiziției la Moigrad. 
Nu apar informații despre locul exact și împrejurările descoperirii. "Odiseea" depozitului 
“Moigrad I” nu se încheie însă aici. La distanță de un secol de momentul achiziției de 
către muzeul berlinez, arheologul PROHÁSZKA Péter, studiind arhiva Cabinetului de 
Monete și Antichități a Magyar Nemzeti Múzeum din Budapesta avea să descopere o 
mapă cu scrisori și câteva fotografii. Prima scrisoare, datată 9 februarie 1914, era tri-
misă de către HÄNDLER Mihály, bijutier din Șimleu Silvaniei către muzeul menționat 
și era însoțită de fotografia unor obiecte de bronz (Fig. 1/A) pe care le oferea spre achi-
ziție, solicitând în acest sens și o ofertă de preț. În aceeași mapă se afla și răspunsul 
adresat bijutierului șimleuan de către directorul de atunci al Cabinetului de antichități, 
VARJÚ Elemér László. Acesta menționa că, din punctul său de vedere, valoarea pie-
selor oferite spre achiziție este redusă, deoarece majoritatea sunt în stare fragmentară, 
iar o expertiză bazată doar pe imagini ar fi dificilă. Preciza că fiecare piesă ar valora, 
în opinia sa, între 1 și 5 coroane și solicita informații despre locul exact și împrejură-
rile descoperirii. În următoarea scrisoare a lui Händler, datând din 17 februarie 1914,  

A.  

Fig. 1. A. Depozitul de bronz descoperit la Pusta-Cehei. Foto anul 19146; 
B. Depozitul de bronz descoperit la Pusta-Cehei în col. muzeului din Berlin7. 

                                                      
4 Nestor, 1935, p. 23-57.  
5 Bejinariu, 2018, p. 46-47. 
6 Prohászka, 2016, p. 3, abb.2 
7 Stech, 1997, p. 168. 
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  B. 

se preciza că obiectele de bronz ar fi fost descoperite în satul Pusta-Cehei (ung. Csehi-
puszta) de lângă Șimleu Silvaniei, în toamna anului 1913, pe un teren aflat în proprie-
tatea agricultorului Ioan POP. Din informațiile deținute se pare că obiectele de bronz 
ar fi fost găsite întâmplător de către proprietar în timpul arăturilor de toamnă. Menționa 
că alte piese n-ar mai fi apărut deși proprietarul terenului ar mai fi săpat ulterior la lo-
cul descoperirii. HÄNDLER Mihály îl ruga pe destinatarul scrisorii ca, în cazul în care 
muzeul nu este interesat de aceste obiecte, să-i recomande un colecționar privat, poten-
țial interesat. În mod cert piesele descoperite la Pusta-Cehei (astăzi localitatea aparți- 
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Fig. 2. Șimleu Silvaniei-Observator.  

Planul incintei fortificate din prima epocă a fierului. 
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nând orașului Șimleu Silvaniei) nu au fost achiziționate de către Muzeul Național 
Maghiar. Analizând fotografia cu piesele descoperite la Pusta-Cehei și oferite spre 
vânzare MNM, Prohászka P. a constatat cu surprindere că este vorba despre aceleași 
piese aflate în colecția Muzeului de Pre- și Protoistorie din Berlin (Fig. 1/B), despre 
care se credea că ar proveni de la Moigrad8. Ne putem imagina că reprezentanții MNM 
l-au pus în contact pe Händler cu anticarul Mauthner, iar acest ar fi cumpărat bronzu-
rile preistorice găsite la Pusta-Cehei, pe care ulterior le-ar fi vândut muzeului berlinez. 
Probabil a mințit în mod intenționat cu privire la locul descoperirii, indicând Moigrad 
în loc de Pusta-Cehei, pentru a obține un preț de achiziție mult mai bun. Moigradul 
era deja cunoscut la acea vreme printr-o serie de descoperiri preistorice, dar mai ales 
datorită vestigiilor romane, care începeau deja să intre în sfera de interes a arheolo-
gilor încă de la sfârșitul sec. al XIX-lea9. Se pare că nu era prima dată când Mauthner 
ar fi apelat la minciuni sau adevăruri trunchiate în cazul unor descoperiri pentru a le 
crește valoarea10. Cercetările derulate în ultimele trei decenii în zona “Măgurii Șimle-
ului” din jud. Sălaj au dus la descoperirea și investigarea unei mari așezări fortificate 
(Fig. 2) cu o evoluție de durată pe parcursul primei epoci a fierului (sec. XI îHr – mijl. 
sec. VII îHr). Numeroase dovezi arheologice descoperite pe parcursul cercetărilor dove-
desc o însemnată activitate metalurgică în diverse locuri de pe cuprinsul așezării for-
tificate cu o suprafață de circa 30‒35 ha. În ceea ce privește contextul prezentării noas-
tre, foarte importante sunt acele descoperiri care dovedesc o producție locală de vase 
sau alte produse din tablă de bronz și anume un tipar din gresie pentru turnat nituri de 
bronz folosite la îmbinarea bucăților de tablă de bronz (Fig. 3). 

 
Fig. 3. Șimleu Silvaniei-Observator. Tipar pentru turnat nituri de bronz. 

                                                      
8 Prohászka, 2016, p. 75-81.  
9 Wagner, 1980, p. 665-685; Gudea, 1989, p. 33-35. 
10 Kemenczei, 2014, p. 130-131; Gogâltan, Drașovean, 2015, p. 124, nota 14. 
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O altă descoperire, care își leagă numele de același personaj al lumii anticarilor 
budapestani de la început de secol XX, este așa-numitul “tezaur de la Moigrad”. Achi-
ziționat la 10 aprilie 1912 de către fostul Erdélyi Múzeum (Muzeul Ardelean) din Cluj, 
actualmente Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, descoperirea a suscitat inte-
resul a numeroși cercetători din domeniul arheologiei, nu atât datorită strălucirii auru-
lui din care erau confecționate piesele arheologice, ci mai ales datorită umbrelor și 
incertitudinilor care planau asupra descoperirii11. Mai ales cele referitoare la locul des-
coperirii și suspiciunile de fals, care planau asupra unor piese au determinat nume-
roase rețineri din partea unor cercetători, care au preferat în scrierile lor să-l treacă 
sub tăcere.12 Așa cum se precizează în registrul de inventar al muzeului clujean, pie-
sele au fost cumpărate de la MAUTHNER Lászlό, iar drept loc al descoperirii apare 
scris Moigrad, comitatul Sălaj (“Lh. Mojgrad, Szilágy v[ár]m[egye].”). “Tezaurul de 
la Moigrad” are o compoziție eterogenă, unii autori vorbind despre două loturi de pie-
se13, în timp ce alții, precum Kurt HOREDT, identifică cel puțin cinci grupuri de piese. 
În opinia lui K. Horedt sunt două loturi de piese eneolitice, un lot de piese de factură 
hunică, un lot de piese care ar putea fi preistorice, dar în egală măsură poate fi vorba 
despre piese moderne și, în fine, un medalion modern14 (Fig. 4). Această asociere, arti-
ficial creată se pare de către Mauthner L. pentru a crește valoarea descoperirii, precum 
și dubiile legate de locul real al descoperirii15 au ridicat numeroase semne de întreba-
re legate de autenticitatea tezaurului. Acestea au fost determinate și de lipsa descope-
ririlor atribuite eneoliticului târziu16 (cultura Bodrogkeresztúr) respectiv a celor de 
factură hunică din zona localității Moigrad și chiar la un nivel mai larg, cel al zonei 
Sălajului. 

Deși în cazul așa-numitului “tezaur de la Moigrad” nu au apărut încă dovezi 
clare, care să demonstreze fără umbră de îndoială că ar fi fost descoperit în altă parte, 
există, așa cum am prezentat pe scurt, numeroase semne de întrebare, care decurg din 
compoziția sa eclectică și din suspiciunile de fals în cazul unora dintre piese. Iar așa 
cum s-a demonstrat în cazul depozitului de bronzuri numit “Moigrad I” un alt motiv al 
neîncrederii este reprezentat deja de "renumele" celui de la care muzeul clujean a achi-
ziționat piesele în urmă cu peste un secol. Falsuri provenite pe "filiera" MAUTHNER 
Lászlό ar fi fost descoperite inclusiv la British Museum17. MAKKAY János este unul 

                                                      
11 Cităm selectiv din bogata literatură referitoare la așa-numitul “tezaur de la Moigrad”: Fettich, 
1953, p. 161-170; Makkay, 1983, p. 313-344; Horedt, 1977, p. 7-20; etc.  
12 Horedt, 1977a, p. 289. 
13 Makkay, 1983, p. 313. Autorul consideră că unele piese ar fi chiar falsuri moderne. 
14 Horedt, 1977a, p. 289-291. 
15 Și în relația cu alte muzee (de exemplu, schimb de piese cu muzeul bănățean – Timișoara 
în anul 1929) Mauthner a folosit același tertip de a indica anumite locuri ale descoperirii pie-
selor pentru a le trezi interesul (Medeleț, Râmneanțu, 2003, p. 75-77). 
16 În ultimele două decenii singurele descoperiri care atestă o locuire umană, care poate fi 
atribuită unor comunități cu ceramic în stilul Bodrogkereszúr în zona Sălajului, provin de la 
Șimleu Silvaniei, respective Leșmir (Bejinariu, Băcueț-Crișan, 2012, p. 232-233; Bejinariu, 
2013, p. 82). 
17 https://www.doaks.org/resources/bliss-tyler-correspondence/letters/15aug1930 (1.10.2022). 
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dintre cei care sunt de părere că cel puțin o parte a pieselor “tezaurului de la Moigrad” 
ar fi fost descoperite în altă parte, indicând în acest sens localitatea Tiszaszőlős din 
estul Ungariei, din actualul comitat Szolnok18. 
 
 

 
 
 
 
 

                                                      
18 Makkay, 1983, p. 313. 
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Fig. 4. Grupele de piese ale “tezaurului de la Moigrad”19. 

                                                      
19 Horedt, 1977a, p. 292, fig. 1. 
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