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Tvarosek Tamás:

A Seuso-kincs és Pannonia / The Seuso treasure and Pannonia.
Magyarországi tanulmányok a Seuso-kincsről.

Szerkesztette: Visy Zsolt, Mráv Zsolt közreműködésével,  
PTE Régészet Tanszék – Genianet, Pécs 2012. 139 oldal

Hiánypótló mű – gondoltam, mikor először a kezembe került ez a könyv. Az utóbbi 
három évtized egyik legjelentősebb és egyben legtitokzatosabb római kincsleleté-
nek tartják a kutatók a Seuso-kincset és létezéséről már 1984 óta tudnak, mégis, saj-
nálatos módon, csak most készült róla átfogó, ismertető mű, kétnyelvű (magyar-an-
gol) kiadásban. A publikáció kései volta sajnos éppen a kincslelet hányattatott sorsá-
val áll kapcsolatban, hisz ez a csodálatos ezüstedény-gyűjtemény egy feltételezhető 
bűnelkövetés során került ki hazánkból, és bukkant fel később Los Angelesben. 

A Seuso-kincs 20. századi története igen szövevényes. Mikor Szilágyi János 
György 1984-ben Los Angelesben járt, és a Malibui Getty Múzeumban egy eladás-
ra kínált későrómai kincslelettel találkozott, az egyik tálon feltűnt neki a „Pelso” 
felirat, ami a Balaton ókori neve. A lelet eredete igen homályos volt, egy angliai 
magángyűjtő kezébe került, feltehetően hamis származási papírokkal. 1990-ben 
a Sotheby’s által próbálták piacra dobni a 14 ezüstedényt és az ezeket tartalmazó 
bronzüstöt, melyekről katalógust is közreadtak. A témával foglalkozó kutatók arra 
a következtetésre jutottak, hogy az 1878-ban Polgárdi mellett talált ezüst quadripus 
(négylábú állvány) szintén a készlet része lehetett. 1980-ban ugyanott történt egy 
gyilkosság is: egy fiatalembert öltek meg, aki egy általa talált római kincset akart ér-
tékesíteni a feketepiacon. Ezen információk fényében Magyarország megpróbálta 
tulajdonosi igényét érvényesíteni, sajnos sikertelenül. Ennek ellenére sosem szűnt 
meg a remény, hogy a kincs esetleg visszatérhet hazánkba. 2008-ban, Londonban 
tartottak egy konferenciát, ahol magyar kutatók számolhattak be a Seuso-rejtéllyel 
kapcsolatos kutatásaikról, a könyv pedig ezen előadások összefoglalója.

A kötet két szerkesztője: Visy Zsolt és Mráv Zsolt mellett több, szakmailag elis-
mert szerzője is van a műnek: Hajdú Éva, Nagy Mihály, Tóth Endre, Nádorfi Gabri-
ella és a már elhunyt Mócsy András. A szerzők nagyívű szerkezet mentén építik fel a 
kötet mondanivalóját, ismertetik a kincs darabjait, analógiákat vesznek máshonnan, 
és bemutatják a történeti környezetet, amely körülöleli azt. Mindezt olyan szaksze-
rűen és objektív tudományossággal, hogy az olvasóban egy pillanatig sem merül fel 
kétely afelől, hogy ez a gyönyörű leletegyüttes Magyarországról került elő.

A bevezetőben Visy Zsolt, a kötet egyik szerkesztője, aki két cikk szerzője is egy-
ben, ismerteti a kötet hátterét, s felvázolja a Seuso-kincs rövid, 20. századi történe-
tét. „A Seuso-kincs ismert darabjai” című írásában ismerteti a lelet ismert darabjait, 
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képekkel és pontos leírással, felhíva a figyelmet a pontos keltezésre. A keltezés kér-
dése azért fontos, mert egyes kutatók tendenciózusan olyan időszakra teszik a kincs 
keletkezését, amikor Pannónia területén már nem volt római befolyás. Ezek a véle-
mények általában nem objektívek és bizonyos szakmai szempontokat egyszerűen 
félresöpörnek. A keltezés kérdése más szerzőknél is nagy hangsúlyt kap, akik bő-
vebben fejtik ki érvelésüket, melyben szakmai indokokat is fel tudnak sorakoztat-
ni. A szerkesztő a másik cikkében, melynek címe „A késő római vidéki települések 
szerepe és jelentősége Valeriában”, felvázolja a történelmi és földrajzi környezetet, 
amelyben a kincs keletkezhetett. 

Hajdú Éva „A Seuso-kincs és Magyarország” című cikkében ismerteti a gyűjte-
mény 20. századi sorsát a meglévő adatok tükrében, rávilágítva arra, hogy milyen 
sötét és igazságtalan események láncolata száműzte egy páncélterem mélyére az 
érdeklődő nagyközönség szeme elől ezt a gazdag ezüstkészletet. Nagy Mihály, 
aki elismert szakértője a kincsnek, „A Seuso-kincs pannoniai kapcsolatai” című 
írásában azt a kérdéskört járja gondosan körbe, hogy ki, mikor és hol használta a 
tárgyakat, illetve alaposan foglalkozik a keltezés kérdésével, komoly analógiákat 
felmutatva. Az ő cikkét olvasva tudatosul bennünk, milyen ritka és értékes ezüst-
készletről van szó, hisz nem sok hasonló maradt fenn ebből a korból az évszázadok 
alatt. A folytatásban Tóth Endre cikke – „A Seuso-kincs: egy Észak-pannoniai (sic!) 
ezüstkincs” – ugyanezt igazolja, mikor az ún. Vadász-tál jellegzetességeit mutatja 
be: az egyik tálon található Seuso név, illetve a Vadász-tál részleteinek ismereté-
ben végképp elszállhat bárkiben a kétely abban, hogy a lelet hazánkban került elő. 
Meggyőzően oszlatja tehát el azt a bizonytalanságot, amelyet bizonyos külföldi 
kutatók keltettek a kincs keltezésével kapcsolatban. Ezután Mráv Zsolt cikke, „A 
polgárdi összecsukható ezüstállvány és a Seuso-kincs” ismerteti azt a quadripust, 
amely 1878-ban került elő, és jelenleg a Nemzeti Múzeum állandó kiállításán lát-
ható. A részletek ismertetésével rávilágít arra, hogy az állvány mérete és díszíté-
se alapján minden kétséget kizáróan az ezüstkészlet része volt. Mérete megfelel 
a Seuso-lelet méretének, díszítése pedig megdöbbentő hasonlóságot mutat. Mint 
kifejti, nem lehet véletlen az sem, hogy a két lelet ugyanabban a földrajzi környe-
zetben került elő. Mócsy Andrástól egy eddig publikálatlan tanulmány került be 
a kötetbe, „Pannonia törzsi arisztokráciája a késő római korban” címmel. A Seuso-
tálat vizsgálta meg, pontosabban annak feliratát, még 1984-ben, és azt ismerte-
ti, arra a következtetésre jutva, hogy ez a tál bizony Pannoniához kapcsolható. 
Tette ezt ő abban az időben (1984), amikor még nem volt tudomása arról, hogy a 
későbbiekben régészeti és bűnügyi vizsgálatok bizonyítják, hogy a kincset itthon 
találhatták, és innen csempészték ki. A kötet végén Nádorfi Gabriella „Az előzetes 
jelentés a szabadbattyáni késő római kori épület feltárásáról” című írása mintegy 
lezárásként bemutatja azt a konkrét épületet, amely sokak szerint kapcsolatba hoz-
ható a Seuso-kincs esetleges gazdáival. Az épület impozáns méretei, díszítése és az 
innen, illetve a környékről előkerült leletek azt bizonyítják, hogy gazdag és befo-
lyásos lakók lakhatták. Mivel keltezése a 2. század és a 4. század vége közé tehető, 
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akár az olvasó is megállapíthatja, hogy a Seuso-kinccsel megegyező periódusból 
származik. 

A kötet valóban hiánypótló, hisz eddig nem jelent meg ilyen átfogó mű, amely 
részletesen, képekkel illusztrálva mutatja be a hazai kutatás álláspontját a Seuso-
kinccsel kapcsolatban. Olvasmányos, röviden, tárgyilagosan, de akár a laikusok 
számára is érthetően járja körül a témát. 
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