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A gúti kincslelet

A címben említett tatárjáráskori kincsleletet a debreceni Déri Múzeum gyűjteményében őrzik. Az idáig pub likálatlan anyagról az első ismertetés a leleteket összegyűjtő Horváth Attila tollából származik. 1
Az érméket Gedai István közölte, tételesen felsorolva a típusokat, adatai azonban ellentmondásosak; míg
írásában 105 darabot említ, felsorolásában 107 darabot ír le. Ezzel ellentétben Horváth Attila az alább említendő jelentéseiben 104 darabot sorol fel.2 Gedainál ráadásul a lelőhely neve is pontatlanul van megadva.3
A kincslelet fülbevalójáról röviden szól H. Tóth Elvira. 4 A leletegyüttest Parádi Nándor is bemutatta rövi den,5 csakúgy, mint képekkel együtt Lukács Antal. 6 A kincsleletről Tóth Csaba is említést tett tanulmányában
„A tatárjárás” című kiállítás kapcsán megjelent katalógusban. 7 Az ékszerek képeit és a megtalálás körülményeit Szemerédy Miklós is bemutatta művében. 8

A lelőkörülmények
A kincslelet 1959-ben, az egykor Szabolcs vármegyéhez tartozó – 1950-ben Hajdú-Bihar megyéhez csatolt
– Nyírmártonfalva határában került elő, ezen belül is a közigazgatásilag a település határába eső gúthi erdőgazdaság Tamási kerületében. 9 A csemetekert kapálásakor előkerült leleteket – 16 darab friesachi denárt és 2
ezüstgyűrűt – beküldték a Déri Múzeumba. Ezután ment ki a helyszínre Horváth Attila régész, akinek átad tak további 35 érmet, 1 ezüstgyűrűt, valamint egy töredékes „ezüstkarperecet”. További leletek kerültek elő a
helyszínén egy 150 cm átmérőjű körben 30 cm mélységig, ezek: 53 érme, 1 ezüstgyűrű és 1 csüngős fülbevaló.
Több jellegtelen kerámiatöredék mellett egy középkori edény töredékei is előkerültek, de nem tudni biztosan,
hogy ezek valóban a lelethez tartoztak-e?10
A nyírmártonfalvai kincs lelőhelyét 2007 márciusában sikerült azonosítanunk az egyik megtaláló, Mosolygó
József segítségével.11 A területet 2007–2010 között szántás és tárcsázás után több alkalommal is átvizsgáltuk
fémkeresővel. Ezek során újabb ékszert nem, érméket viszont találtunk. 12

c
-

A leltárkönyvben Debrecen-Gúth Erdőgazdaság, míg a már említett jelentésekben Nyírmártonfalva-Gut szerepel. A lelőhely közigazgatásilag Nyírmártonfalva
határában található, a Gúthi(sic!) Erdészet Tamási kerületében Itt a korábban Csemetekertként használt, a mostani térképen Fácán-telep néven szereplő –
egyébként most szántó – területen került elő a kincslelet. A továbbiakban a Nyírmártonfalva-Gút lelőhelyet javaslom a lelőhely megnevezésére. (Az utótag – Gút

Segítségét ezúton is szeretném megköszönni.
Az újabban előkerült érmék meghatározását Tóth Csaba végezte el; munkáját ld. Függelék I. A kutatásban részt vett Bálint Marianna (KÖH), Németh
Péter régész, Takács Melinda egy. hallg. (ELTE). Külön köszönet illeti Bacskai Istvánt, aki fémkeresővel segítette a kutatást, s aki nélkül jóval eredménytele nebb lett volna a munkánk. Az erdészet részéről köszönet illeti még Bartucz Péter igazgató urat, valamint Dienes Tibor erdészt.

106

A tárgyak leírása
Nyírmártonfalva-Gút
Láncos-csüngős fülbevaló: Ltsz: IV. 61.1.1. 13 (I. tábla 1. ábra)
A karika átmérője: 2,2 x 2 cm, vastagsága: 0,1 cm. A korong vastagsága: 0,2 x 0,1 cm. A kettőspiramis magassága:
1,9 cm, ebből a felső rész magassága: 1,5 cm. A piramistalp hossza: 0,9 cm, a lánc hossza: 14,8 cm, 11,8 cm, 12,4 cm.
A gömb átmérője: 0,6 cm. A fülbevaló teljes hossza: 19,5 cm. Súlya: 5,9 gramm.
A fülbevaló karikájának átmetszete kerek, alakja ovális, nyitott. A karika nyitott végein egy-egy apró, lapí tott, ovális kis ezüstkorong. Ezeket nem öntötték, hanem utólag húzták fel a kész karikára, majd a karika vé geit kissé elkalapálva fixálták egymáshoz ezeket. Bár a kis korongok is ezüstből készültek, úgy tűnik, anyaguk
kevésbé finom, mint a karikáé. A karika alsó részére egy duplán hajlított ezüstdrótból készült akasztókarikát
forrasztottak, melyből egy 8-t formázó – de középen össze nem érő – akasztó lóg, melynek egymásra hajtogatott két vége az akasztókarikában van, míg alsó része a kettőspiramis alakú csüngő felső részén fúrt – két,
egymással szemben fekvő – lyukon megy keresztül. A csüngő felső részét alkotó piramist egy lemezből alakították ki; egykor az első és a negyedik oldalt szorosan egymás mellé hajtották, de ma már ezek szétnyíltak,
csakúgy, mint a részben mellette lévő egyik oldal – ez utóbbi vélhetőleg valamilyen erőhatás következtében.
A csüngő csúcsa törött, valószínűleg ez indokolta az akasztó kicserélését is. Javításra utal az is, hogy ha a pira mis csúcsa ép lenne, nem férne el az akasztóban, másrészt a lyukakat átfúrták a díszítéseken. A csüngő belse jében valamilyen – egykor nyilván az összeerősítést szolgáló – paszta, valamint a restaurálás során felhasznált
ragasztó maradványa látszik. A csüngő felső része díszített; két-két háromszög alakú szemközti oldalának
mintázata csaknem megegyezik, de mégsem teljesen egyformák.
1. oldal: 6 darab egymás alatt lévő, a csúcs felé fokozatosan kisebbedő fordított V alakú poncolt díszítés.
A V alak csúcsait függőleges vonal köti össze, amelynek alján, a legalsó V alakú díszítés alatt horgonyszerűen kettéágazik, de középvonalában leér egészen a háromszög aljáig. Poncolt vonalak zárják le (foglalják
keretbe) a szárakat is.
2. oldal: Középen a csúcstól az aljának a középső részéig húzódó függőleges poncolt vonal, míg a háromszög
két oldalán három-három, a csúcs felé egyre kisebbedő félköríves poncolt díszítés, melynek egyik félköríves
tagjánál egy kis rész kitörött. Az oldal felső felében sötétszürke elszíneződés. A mintázat meglehetősen kopott.
3. oldal: Csaknem megegyezik az 1. oldal díszítésével, de ezen nem hat, hanem csak öt V alakú díszítés
található, amelyeket nem köt össze függőleges vonal, illetve a „horgonynál” van egy további poncolt vonal.
4. oldal: Nagyon hasonlít a 2. oldal mintázatára, de az ezen az oldalon lévő díszítések nagyobbak, s emiatt
a poncolt függőleges vonal is megszakad egy helyen a csúcs közelében.
A csüngő alján lévő egy lemezből préselt piramist valószínűleg a paszta fogta a felső részhez. A lemez díszítetlen, mindössze a négy sarkán, valamint a középső részén van egy-egy lyuk. Három lyukban hurokszerűen
kialakított kis drót csüng, míg a negyedik sarkon ez hiányzik, s nincs meg a többi lyuknál jóval kisebb kö zépsőn sem. A hurkokból kis láncok lógnak, melyeket oly módon fűztek egybe, hogy egy összeforrasztott kis
ovális láncszemet meghajlítottak, s ebbe fűzték a következő szemet. (H. Tóth Elvira leírása szerint a fülbevaló
niellós díszítésű volt, de ennek ma már nem fedezhető fel nyoma. 14)
A leghosszabb láncszemen három helyen is ragasztásnyom figyelhető meg, amelyek az eltört láncszemeket rögzítik együvé. (Bizonyítani nem lehet, de fel lehet vetni, hogy a ragasztáskor esetleg a jelenleg hiányzó
A fülbevaló leírását és képét a tyukodi tatárjárás kori kincslelet feldolgozása során már korábban közöltem, a kincslelet leírásának teljessége érde kében ezt most megismétlem.
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negyedik láncocska megmaradt darabjait ragasztották össze a másik töredékesen megmaradt láncszemekkel.
Emiatt lenne hosszabb, mint a másik kettő.)
A láncocskák végén egy-egy, mindkét végén hurokkal ellátott összekötő drót lóg. Az alsó hurok a – hosszát
tekintve – középső láncon lévő összekötő tag végéről letörött. A felső hurkok alatt a drótot spirálisan rácsa varták a drótszárra, majd lecsippentették. A lecsípett végek és az alsó hurkok között egy-egy lemezből préselt,
két félgömbből összeállított kerek gömbök helyezkednek el. Ezek anyaga rosszabb minőségű ezüstnek tűnik,
mint a fülbevaló többi részéé. Az egyik üreges gömb kettévált, így belsejében jól látható, hogy az alsó hurkokat is rácsavarták a drótszárra, ezek azonban már a gömb belsejében helyezkednek el, ezért ez a megoldás a
másik két darabon nem tanulmányozható. A szétnyílt gömbön az is megfigyelhető, hogy a gömbbé préselt
lemezek „feleslege” – túl hosszú – végeit annak belsejébe hajtották vissza, nem vágták le. A félgömbök belsejét
valószínűleg valamilyen pasztával töltötték ki, hogy azokat összefogják, mivel forrasztásnyomot nem lehet
a kapcsolódási pontoknál megfigyelni.
Pecsétgyűrű Ltsz: IV. 61.1.2. (II. tábla 4. ábra)
A gyűrű az idők folyamán elveszett, de leírása és rajza fennmaradt a leltárkönyvben. Eszerint: „Kalapált,
pecsétlős fején és elkeskenyedő karikáján vésett dísszel. Karikáján niellós dísszel.” Anyaga ezüst volt. A karika
átmérője: 2,1 cm, a gyűrűfej átmérője: 1,2 cm.
Pecsétgyűrű Ltsz: IV. 61. 1.3. (II. tábla 1. ábra)
A karika átmérője: 1,2 x 1 cm, a fej átmérője: 1,2 cm. A karika vastagsága: 0,2 cm. Anyaga: ezüst. Állapota: jó.
Súlya: 2,9 gramm. A gyűrű karikája ovális, átmetszete kerek, a fej felé lapos félkör. A karika a fej felé fokoza tosan kiszélesedik, míg alsó része kissé megvastagszik. Itt talán a karika két végét hajlították egymásra, s az
eldolgozás annyira jól sikerült, hogy ennek nyoma szabad szemmel nem érzékelhető (?). A karika kiszélesedő
végén zegzug mintás kettős poncolás. A gyűrű fején kör alakú poncolt vonalkerettel határolt mezőben stilizált liliom, melynek szárai három irányba ágaznak el. A gyűrű fején és hátoldalán, valamint a karika alsó
részén sötétszürke elszíneződés.
Pecsétgyűrű: Ltsz: IV. 61.1.4. (II. tábla 2. ábra)
A karika átmérője: 1,5 x ,1,2cm, a fej átmérője: 1,1 cm. A karika vastagsága: 0,1 cm. Súlya: 2,6 gramm. Anyaga:
ezüst. Állapota: jó. A lapos félköríves átmetszetű karika a fej felé fokozatosan kiszélesedik. A karika kiképzését
oly módon oldották meg, hogy a karika két eredetileg nyitott végét ellapították, s egymásra hajlítva összekalapálták. Ezek azonban jelen állapotukban elcsúsztak egymástól, s ez az oka a karika nagy átmérőjének.
Eredeti átmérője kb. 1–1,2 cm lehetett. A fej felé kiszélesedő karikavég mindkét oldala díszített. Vonallal
összekötött, három ferde párhuzamos poncolt vonal, melyek alatt ellentétes irányban szintén ugyanez is métlődik. A ferde bekarcolások közét szintén poncolt vonalak töltik ki. Ezt a díszítésmódot találjuk a másik
pántvégen is. A fejen kör alakú poncolt vonalkeret. A pecsétkép két egymás mellett fekvő, ellentétes irányú,
leginkább 6-ra emlékeztető poncolt díszítés van, annyi különbséggel, hogy a hurkot nem kötötték be a szárba.
A szárak mellett 4–4 párhuzamos, míg végüknél egy-egy ívelt V alakú poncolt díszítés. A karika alsó részén
– a két vég egybedolgozásánál – sötétszürke elszíneződés.
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Pecsétgyűrű: Ltsz: IV. 61. 1. 5. (II. tábla 3. ábra)
A karika átmérője: 1,5 x 0,9 cm, a fej átmérője: 1,1 x 0,9 cm. A karika vastagsága: 0,1 cm. Súlya: 2,7 gramm.
Anyaga: ezüst és réz. Állapota: deformált, erősen kopott. A lapos, téglalap átmetszetű, eredetileg kerekded
karika alakja tojásdadra torzult. A karika a fej felé fokozatosan szélesedik. Két végét, hasonlóan az előzőhöz
ellapították és egymásra hajtva eldolgozták, de a belső oldalán a már ismertetett technika jól megfigyelhető.
A kiszélesedő végeknél mindkét oldalon két-két függőleges bekarcolt vonal, melyek külső oldalára ferde poncolt vonalkákat ütögettek. A kiszélesedő végek felőli oldalon az ovális fejen egy-egy vízszintes bekarcolt vonal,
melyek nyomai halványan a másik két oldalon is megvannak. A vonalak által közrezárt területen poncolóval
kialakított X alakú díszítés, melynek szárai között az egyik oldalon apró V alakú poncolás figyelhető meg.
A karika külső és belső részén sötétszürke elszíneződés.
Köpűs záródású karika: IV. 61.1.6. (II. tábla 5. ábra)
Vastagsága: 0, 25 cm, hossza: 13,5 cm. A leltárkönyvben karperecként szerepel, valójában azonban egy köpűs zá
ródású karika, melynek egy része hiányzik. A jelenleg lappangó tárgynak jelenleg csak fényképe és leírása ismert.
Leírás: „Drótból hajlított, végén kúposra hajlított lemezből záró rész, geometrikus díszítéssel. Karikáján
kettős kúpos dísz. Záró része töredékes, karikája hiányos, egyenesen levágott.” A leltárkönyvi beírás szerint a
tárgyat a találók vágták el.

A leletek párhuzamai
15
A leletegyüttes legérdekesebb darabja kétségtelenül a fél pár láncos-csüngős fülbevaló.
Ez a ritka tárgy az
említett fülbevalótípus azon csoportjához tartozik, melynek csüngője nem csepp, hanem kettőspiramis alakú.
Hasonló darabokat ismerünk Ernesztházáról (Szerbia) valamint Lukovit-Mušat (Bulgária) nevű lelőhelyről.
Ezek a bizánci eredetű ékszerek a Balkánon keresztül érkeztek hazánk területére, valószínűleg kereskedelmi
úton. Másik változatuk annyiban különbözik a bemutatottaktól, hogy csüngőjük nem kettőspiramis, hanem
csepp alakú. Legutóbb Tyukodon került elő három példányuk, melyek közül az egyik aranyból készült. 16

A már említett tyukodi leletek kapcsán részletesen foglalkoztam ezzel az ékszertípussal, éppen ezért itt csak röviden ismertetem az eredményeket (Ld.
Jakab Attila: Tatárjárás kori kincslelet Tyukod-bagolyvárról. [Hortfund aus der Zeit des Mongolenüberfalls in Tyukod-Bagolyvár.] A Nyíregyházi Jósa And -

th

th

century hoard finds from the southern part of Cumani Minor.] In: Rosta Szabolcs (szerk.): „Kun-kép”. A magyarországi

ismételten. Ennek során néhány megjegyzést fűzött a tyukodi tatárjáráskori kincslelet hasonló ékszereinek elemző részével. Mivel ennek kapcsán megszólítva
érzem magam, jelen tanulmánynak a keretében reagálok az észrevételeire. Ezek egy részével egyetértek, más részeit azonban pontosítanám. Tanulmányomban az ékszertípussal kapcsolatban a következőket állítottam. Ez egy etnikumhoz nem köthető, nagy valószínűséggel délről származó kereskedelmi áru. Kivé -

azzal kapcsolatban, hogy ez az ékszertípus nemcsak fülbevalóként funkcionálhatott. Viseletükkel kapcsolatban elképzelhető még az is, hogy esetenként
Az alábbiakban a tanulmányában szereplő további állításokat szeretném pontosítani, illetve megjegyzéseit kiegészíteni. (Ezek Hatházi Gábor megjegyzése-

Magyarország területére vonatkoztatva. Ebből a szempontból tehát az említett mondat helytálló, hiszen cikkében is lényegében ezt ismétli meg (Hatházi

nem volt a kun szállásterület része. Épp ellenkezőleg, Németh Péter kutatásaira támaszkodva írtam azt le, hogy a megye szabolcsi részén – legalább három,
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A leletegyüttesben két darab liliommotívumos ezüstpecsétgyűrű került elő, melyek közül az egyik az idők
folyamán elveszett. A liliommal díszített gyűrűk a legáltalánosabb formák közé tartoznak ebben az időszak ban. A kincslelet liliomos gyűrűi közül a megmaradt példány a kvalitásosabb, bár összességében egyik darab sem tartozik a típus legmívesebb darabjai közé. Példányaikat legutóbb Lovag Zsuzsa gyűjtötte össze.17
A gyűrűk − bár ugyanazt a motívumot ábrázolják − mégis viszonylag nagy variációt mutatnak. Azt lehet mondani, hogy nincs köztük két teljesen egyforma. Ilyen szempontból a nyírmártonfalvai lelet gyűrűje is egyedi.
Bizonyos részleteket tekintve − levél, szár − közel áll hozzá több ismeretlen lelőhelyű, valamint az AkasztóPusztaszentimrén előkerült kincslelet egyik gyűrűje. 18 Lovag Zsuzsa szerint a XIII. század első felében
készített gyűrűk ábrái bizonyos antropomorf vonásokat mutatnak, s csak a század második felére alakul ki
„a tisztán növényi eredetű forma”. 19
Igen egyszerű mintázatú a beponcolt X-el díszített pecsétgyűrű. Ennek ellenére pontos párhuzamát nem
ismerem. 20 Semmilyen analógiát nem találtam viszont a kincslelet negyedik – a leginkább két, ellentétes
egymás mellett fekvő településen – az oklevelek alapján biztosan éltek kunok. (Ezek a falvak egymás mellett fekszenek, így lényegében kisebb tömböt alnek csak egy helyen van indoklása (Hatházi Gábor: Sírok, kincsek, rejtélyek. Híres középkori régészeti leletek Kiskunhalas környékén. [Gräber, Schätze,
Rätsel. Berühmte mittelalterliche archäologische Schatzfunde in der Nähe von Kiskunhalas. Graves, treasures, mysteries. Famous medieval archaeological
említett a bizonytalanság, noha mint fentebb is írtam, elfogadva érveit valószínűnek tűnik, hogy a láncos-csüngős ékszereket máshol is viselhették, nem csak a fülben. Éppen ezért igazat kell adnom Hatházi Gábornak abban is, hogy minden egyes darabot külön-külön kell megvizsgálni viseleti szempontból.
Kritikaként merült fel még a viselet kapcsán az is, hogy az orosz kutatás esetében „természetszerűen” elfogadom azt, hogy nemcsak fülbevalóként viselhet -

keleti fele) kapcsolatban az ékszerek kereskedelmi útja kapcsán jogosan vethető fel a Haliccsal és Moldvával kapcsolatos útvonal is. Ezzel kapcsolatban
azonban két dologra utalnék. Egyrészt – tudomásom szerint – az említett területeken még nem találtak a „mieinkkel” megegyező kialakítású ékszereket.
Amennyiben egy-két példány elő is bukkanna, az még továbbra sem lenne elégséges bizonyíték, hisz a Kárpátoktól nyugatra eső területeken még akkor is
nagyobb számban kerültek elő ilyen ékszerek, ami kevésbé valószínűsíti a tárgyak ottani készítését. Ezzel szemben viszont déli irányba, Bizánc felé – egészen
Bulgáriáig – viszonylag sok példányuk ismert. Emiatt továbbra is az a véleményem, hogy a tárgyak készítési helye továbbra is inkább dél felé keresendő.

karperectöredékként azonosított tárgy, melyről nem tudtam eldönteni, hogy köpűs záródású karika töredéke, vagy pedig valóban karperec töredék (Jakab
három példányról hiányzik a függesztőkarika. „...az együttes számos egyéb, kényes tárgytöredéket is tartalmaz, melyeknek épp ilyen nyomtalanul kellett
volna eltűnniük. ( pl. S végű hajkarikák, áttört indadíszes-üvegberakásos palástékszerek, vagy maguknak a csüngő díszeknek a rendkívül vékony függesztő
zet). Ehhez a következőket érdemes hozzáfűzni. Az idézetben felsorolt tárgyak nem teljesen épek, hanem erősen hiányosak. Az egyik S végű karikaékszer
valóban ép, a másiknak viszont hiányzik kb. a fele. A palástdíszhez tartozó betétek – egy tárgyhoz képest – nagy száma alapján már akkor is úgy vélekedtem,
hogy kellett lennie még egy további darabnak. Szemügyre véve a fülbevalókat, azt látjuk, hogy az egyikről teljesen hiányoznak a láncocskák, s a láncokat
tekintve hiányos a másik darab is. Az arany fülbevaló sem teljes, hiszen láncocskák egy részén jól látható a szakadásnyom, míg a leghosszabb végén egy, egykor ott függő gömböcske maradványa figyelhető meg. Ami a kincslelet többi tárgyát illeti, több olyan is előkerült, melyek erősen töredékesek és hiányosak.
kutatás során sem került napvilágra, vagy pl. az egyik kőbetétes gyűrűnek csak a fejét találtuk meg. Összegezve a leírtakat a tárgyak zöme nem ép, kivételt
csak a valóban masszív pecsétgyűrűk képviselnek. Így én a hiányt továbbra is a szántással, illetve a földmunkákkal hozom összefüggésbe – amennyiben vaHatházi Gábor, hogy az Árpád-kori magyar anyagi kultúra összefüggésrendszerében vizsgálva a tárgytípust a korábbi keltezésű rokon példányokat felsoroló
lábjegyzete elkerülte a figyelmemet. Ennek kapcsán annyit jegyeznék meg, hogy én csak a szoros formai hasonlóságú és korú tárgyakkal foglalkoztam az
említett tanulmányomban, emiatt a korábbi időszak emlékeire nem tértem ki, hiszen ezt megtette már helyettem Hatházi Gábor. Ezért is írhattam azt

Az X alakú díszítésmód a Baracs területén részben feltárt templom körüli temető egyik sírjának ékszerén is feltűnik. A sír az Árpád-kor második felére
keltezhető. (Kulcsár Mihály: Az Árpád-kori templom körüli temetők kialakulásának kérdéséhez. [Vorbericht über die Freilegung des Arpadenzeitlichen
tak fel. Ezekben későbbi utántemetkezéseket is találtak, melyek időhatára a XV. század végétől a XIX. század végéig – XX. század elejéig terjedt. Itt az egyik
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fekvésű hatosra emlékeztető ábrázolású – gyűrűjére, s motívumának jelentését sem sikerült megfejtenem.
Utolsó ékszerünk egy korábban karperecként meghatározott tárgy, ami valójában egy köpűs záródású
karika töredéke. A tárgy nem ép, emiatt típusát csak feltételesen lehet meghatározni. Így Kulcsár Mihály
tipológiája szerint az ékszer az egyik végén díszített köpűjű típusba (1. típus) tartozik, méghozzá annak is „a”
csoportjába, ahol is a karika díszített, esetünkben egy gömbbel. A töredékesség miatt nem lehet kizárni azt
sem, hogy eredetileg két gömb volt rajta. A jóval kevésbé elterjedt„b” csoportba sorolása sem elképzelhetetlen,
amelynek az a jellemzője, hogy a karika mindkét vége köpűvel díszített. Ebben a csoportban is találunk arra
példát, hogy a karikán egy gömb van.21

A tárgyak anyagösszetétele
Az előkerült – és fennmaradt – ékszereket anyagvizsgálatnak vetettük alá. 22 Ennek során kiderült, hogy a
három gyűrű anyaga döntően ezüst ugyan, de az összetételt illetően az ezüst aránya eltérő. A legnagyobb
ezüsttartalma az egyelőre párhuzam nélküli díszítéssel bíró IV. 61.1.4. leltári számú gyűrűnek van, melynek
több mint 90%-os az ezüsttartalma. Szintén igen magas a liliommotívumos pecsétgyűrű ezüsttartalma: 86%
körüli. Ezekhez képest – szemmel látható módon is – eltér a pecsétfejen X alakú mintával díszített gyűrű,
melynek ezüsttartalma nem éri el a 80%-ot. Igen magas viszont – 20% körüli – a réztartalma, ami sajátos sár gás színt kölcsönöz a gyűrűnek. A réz és ezüst ötvözete valószínűleg az arany utánzását szolgálta, s egyfajta
talmi csillogást jelentett a külvilág, és egyben viselője számára.
Érdekes eredményt hozott a láncos-csüngős fülbevaló vizsgálata. Az ékszeren több helyen történt mérés is.
Ezek azonban teljesen nem, de közel azonos eredményeket produkáltak. A legmagasabb az ezüsttartalma a
csüngőnek, valamint a karikának, a legkisebb a lánc végén lévő vizsgált gömbnek volt. Összességét tekintve
az ékszerek jó minőségű ezüstből készültek, így tulajdonosa feltehetően tehetősebb személy lehetett.23

A lelőhely
A kincslelet elemzése kapcsán foglalkoznunk kell a lelőhellyel is. Az ékszerek és érmék egy nagyjából északdéli dombhát középső részén kerültek elő. A környezetéből kismértékben kiemelkedő területen a hitelesítés
során – többek között – Árpád-kori cserepek is előkerültek. A lelőhely teljes nagyságának megállapítását az
erdősített és részben beépített terület nem tette lehetővé. Felmerülhet a kérdés, hogy lehet-e a lelőhelyet
azonosítani valamilyen, a forrásokban is szereplő településsel? A már említett kérdés megválaszolásához érdemes megvizsgálnunk a lelőhelyre vonatkozó helyneveket.
A Gúthi Erdészet névadója az Árpád-kortól ismert Gút nevű település, amelyet 1289-ben említ egy oklevél.
Ebből azonban az is kiderül, hogy két ilyen nevű település is létezett. Mint Németh Péter írja: „a Gutkeled
nembeli Pál fia Lőrinc (a Balkány család őse) és Pál fia Detre (az Atyai család őse) fiai: Mátyás és Pál e birto kukat is megosztják. Az oklevélből kiderül, hogy két Gutot különböztettek meg: az egyik örökölt, a másik
vásárolt birtokuk volt, amelyekből az északi Detre fia Pálé, a déli Lőrinc ispáné volt.” 24
XVI. századra datált női sírban került elő két hasonló módon díszített gyűrű. Igaz, ezek nem zártak, hanem karikájukat egymásra hajtogatták (Michelbertis,
Mykolas: Akmenių ir Perkūnišės pilkapiai. (Die Hügelgräberfelder in Akmeniai und Perkūniškė.) „Archaeologia Lituana” monografijos A serija. Vilniaus
kanására láthatunk ezeken keresztül egy újabb példát.
Kulcsár Mihály: Néhány megjegyzés az Árpád-kori karikaékszerek viseletének kérdéséhez. Az ún. köpűs záródású karikák. (Beiträge zur frage der
Az anyagvizsgálatot Dr. Kis-Varga Miklós végezte (Debrecen–ATOMKI), akinek munkáját ezúton is köszönöm. A vizsgálat eredményeit és a módszert
ld. a Függelék II-ben Kis-Varga Mikós tollából.
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Tudjuk azt, hogy a későbbiek folyamán a két Gútot előnevekkel is megkülönböztették egymástól: NagyGút a későbbiek folyamán Belső-Gút, Kis-Gút pedig Külső-Gút néven szerepelt. 25 Kérdés, hogy hol álltak ezek
a mára már elpusztult középkori települések?
A már a tatárjárás előtt is létező falvak templomainak helye ismert; a nagygútinak mind a mai napig álló
falai vannak. 26 Logikus, hogy az elpusztult falvakat is a templom környékén kell keresnünk, így lelőhelyünket
nem azonosíthatjuk az említett két településsel. Ezt a lehetőséget az is kizárja, hogy a két templomos hely
légvonalban 2-3 km-re van a lelőhelyünktől.
Másik helynevünk az erdészeti kerület névadója, Tamási. Első lehetőségként felmerült, hogy a kerület
elnevezése – és egyben a lelőhely – összefüggésbe hozható a Németh Péter munkájában említett Tamási nevű
településekkel. Az első Tamásit 1219-ben, a másikat 1292-ben említik először. Problémát jelentett azonban az,
hogy mindkét település a mai Nyíradony határába lokalizálható. 27 Utólag kiderült azonban, hogy a kerület a
nevét a XX. század elején a még Tamássy kaszálónak nevezett területről nyerte. 28
Befejezésül elmondható, hogy az előkerült kincslelet − illetve később előkerült darabjai − újabb adatokat
szolgáltatnak a környék tatárjárás kori történetéhez. 29

Módy György: A szabolcs(sic!) megyei két Gut falu története a XVIII. századig I. Folia historica et ethnographica II. A Báthori István Múzeum és Baráti

Papp József: Debrecen város birtokkatasztere 1924-1950.
A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Kiadványai 23. Debrecen, 1997. 157.
A kincslelet publikálását Horváth M. Attila engedélyezte, akinek szívességét ezúton is köszönöm. A tárgyrajzokat Benke Zsolt, a fényképeket Rák Rezső
készítette. A táblák összeállítását Beleznai Gabriellának és Veszprémi Lászlónak köszönöm. Külön köszönet illeti Kulcsár Valériát, aki a kéziratot átolvasta,
és akinek hasznos észrevételeit felhasználtam a munkám során. Végül, de nem utolsó sorban Csutak Tündének a debreceni Déri Múzeum Régészeti Osztá lyának gyűjteménykezelőjének tartozom köszönettel, aki mindig szívesen állt a rendelkezésemre a leletanyag feldolgozása kapcsán.
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I. tábla A nyírmártonfalvai kincslelet fülbevalója
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II. tábla A kincslelet gyűrűi és köpűs záródású karikája
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Függelék

1
Tóth Csaba
A gúti kincslelet közelmúltban előkerült érméinek meghatározása

SALZBURG érsekség
Friesach pénzverde
Eriacensis-periódus (1170–1200)
1. Denár, CNA Ca9, L6 (2 db)
II. Eberhard érsek (1200–1246)
2. Denár, CNA Ca10, L8 (1 db)
3. Denár, CNA Ca12, L10 (1 db)
4. Denár, CNA Ca13, L13 (1 db)
5. Denár, CNA Ca14, L15 (5 db)
6. Denár, CNA Ca16, L19 (5 db)
7. Denár, CNA Ca19, L24 (5 db)
KARINTIA hercegség
St. Veit pénzverde
Bernhard herceg (1202–1256)
8. Denár, CNA Cb14, L200 (2 db)
9. Denár, CNA Cb16, L207 (1 db)
10. Denár, CNA Cb17, L194 (1 db)
SALZBURG érsekség és AUSZTRIA–STÁJERORSZÁG hercegség
Pettau (Ptuj) pénzverde
II. Eberhard érsek (1200–1246) 1220/1230 körül
11. Denár, CNA Cg1, L17 (1 db)
VI. Lipót herceg (1195–1230) 1220/1230 körül
12. Denár, CNA Cg4, L18 (1 db)
13. Denár, CNA Cg5, L119 (3 db)
ANDESCH-MERANI hercegek és utódaik
Windischgraz (Slovenj Gradec) pénzverde
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Berthold aquilejai pátriárka (1218–1251)
14. Denár, CNA Ch11, L23 (1 db)
Gutenwert (Otok) pénzverde
Berthold aquilejai pátriárka (1218–1251) és IV. (Andesch-Merani) Henrik herceg (+1228)
15. Denár, CNA Cj25a, L155var. (1 db)
16. Denár, CNA Cj26, L155 (1 db)
VII. (Andesch-Merani) Otto herceg (+1234) 1228/1229 körül
17. Denár, CNA Cj51, L131 (1 db)
SALZBURG érsekség
Rann (Brežice) pénzverde
II. Eberhard érsek (1200–1246) és VI. Lipót herceg (1198–1230)
18. Denár, CNA k2, 4, L123 (1 db)
STÁJERORSZÁG
Graz pénzverde
VI. Lipót herceg (1195–1230), 1220/1230 körül
19. Denár, CNA D3, L303 (1 db)
20. Bizonytalan friesachi veret (1 db)

Rövidítések:
CNA =Bernhard Koch: Corpus Nummorum Austriacorum. Band I. Mittelalter. Wien 1994.
L =Arnold Luschin von Ebengreuth: Friesacher Pfennige. Beiträge zu ihrer Münzgeschichte und zur Kenntnis ihre
Gepräge. In. Numizmatische Zeitschrift. 55. (1922) 89–118, 56 (1923) 33–146.
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2
Kis-Varga Miklós
A gúti kincslelet ékszereinek elemi összetétele

A címben említett tatárjárás kori kincslelet tárgyai közül négy darab ékszert vizsgáltunk meg roncsolásmentes,
ún. energiadiszperzív-röntgenfluoreszcencia (XRF) módszerrel. 30 A vizsgálat során minden tárgyon több
mérést végeztünk, különös tekintettel a két pecsétgyűrűn is megfigyelhető sötétebb elszíneződésekre, valamint a kincslelet fülbevalójára. Az eredmények a következőképpen foglalhatóak össze: A 61.1.3 és a 61.1.4
jelű gyűrű pecsétjén levő kérdéses fekete folt ill. bemélyedés a pecsétgyűrű anyagától a magasabb ólomtar
talmában tér el. Ezt külön megerősítette egy scanning elektron mikropróbás (fókuszált nyalábú) vizsgálat
is. Hasonló módon, a fülbevaló csüngője is alacsonyabb ólomtartalmat mutat, mint a rajta lévő fekete
színű rész (lásd ja4–2 vs. ja4–3 sor). Érdekes, hogy a foltmentes, legfényesebb ép golyó és a kapocs (ja4–5 és
ja4–6 sor) is magas ólomtartalmú.
A három gyűrű alapanyaga jól elkülönülő, eltérő finomságú ezüstötvözet. A gyengébb minőségű ezüstökben feltűnő a bizmut jelenléte. A fülbevaló alkatrészei alacsonyabb réz- és magasabb aranytartalmuk révén
eltérnek a gyűrűk összetételétől.

Mérési eredmények
A három pecsétgyűrű és a fülbevaló XRF elemzési eredményeit súly %-ban és a tömegeket az alábbi táblázat
foglalja össze.
Jelölések:
„pecsét fekete”: a pecsétgyűrű homlokán lévő fekete foltos rész
„karika közepe”: a gyűrű karikája a pecséttel szemközti oldalon a (forrasztásos?) összeillesztésnél
„csüngő fekete”: a fülbevaló gúla alakú csüngő részén a fekete foltos felület
„8-as alakú kapocs”: a csüngőt az akasztó karikához csatoló 8-as alakú idom

A módszer rövid leírását ld. Kis-Varga Miklós: A Tyukod-bagolyvári kincslelet tárgyainak elemi összetétele. Appendix II. (Elementare Zusammensetzung
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Jelölés

Tárgy/mérési hely

Fe

Cu

Ag

Au

Pb

Bi

Zn

Tömeg (g)

ja1-1

IV.1961.1.3. pecsét

1.33

10.7

86.4

0.6

0.49

0.37

1.42

2.872

ja1-2

IV.1961.1.3. pecsét fekete

0.66

12.6

84.9

0.73

0.65

0.41

ja1-3

IV.1961.1.3. karika közepe

2

8.22

86.5

0.85

0.54

0.43

ja2-1

IV.1961.1.4. pecsét

1.27

4

94.4

0.3

0.28

2.5979

ja2-2

IV.1961.1.4. pecsét fekete

0.94

4.46

94.3

0.3

0.045

ja2-3

IV.1961.1.4. karika közepe

2.93

4.99

91.8

IV.1961.1.5. pecsét

0.64

19.7

78.4

0.4

0.72

ja3-2

IV.1961.1.5. karika közepe

2.29

21.5

71.8

0.45

1.86

ja4-1

IV.61.1.1. karika

1.08

5.28

91.9

1.4

0.26

ja4-2

IV.61.1.1. csüngő

0.37

1.12

96.3

1.47

0.68

ja4-3

IV.61.1.1. csüngő fekete

1.02

3.56

91.6

1.35

2.38

ja4-4

IV.61.1.1. lánc

1.63

6.4

89.7

1.4

0.79

ja4-5

IV.61.1.1. golyó

1.2

11.9

83.5

1.32

2.02

ja4-6

IV.61.1.1. 8-as alakú kapocs

1.32

7.44

89.4

0.71

1.17

ja3

0.1

2.7627
2.07

5.9205

