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A hirkevei dénárok
A Szolnok Megyei Néplap tudósítása nyomán számos lap hírt adott a túrkevei
„földberejtett kincsről55, amely napokig izgalomban tartotta az emberek, különösen
a közelebbről érdekelt túrkeveiek képzeletét. Ez a valóban jelentős éremlelet a túr
kevei Vörös Csillag Tsz központi tanyájának közelében, a túrpásztói határrészen
került napvilágra. Egy ősrégi elhagyott folyómeder partoldalában a másodvetésű
tengeritábla megmunkálásakor a traktoreke nagy csomó pénzdarabot vetett ki a föld
ből. A traktorvezető azonban nem vette ezt észre, s a traktor után kapcsolt tárcsás
borona és vetőgép alaposan összekeverte a felszínre vetett pénzdarabokat a földdel.
Csak egy hét múltán fedezték fel a leletet a vetésen keresztülhaladó tsz-dolgozók,
akiknek útja véletlenül éppen arra vezetett. Ezektől kapott néhány pénzdarabot
Csótó Géza, a tsz egyik műszaki üzemének vezetője, egyébként lelkes múzeumbarát,
aki azonnal felfogta a lelet tudományos jelentőségét, s nyomban értesítette a túrkevei
múzeumot. Itt a behozott érmekből megállapítottuk, hogy a pénzlelet a XV. és XVI.
századból való magyar ezüst dénárokból áll.
Az első helyszíni vizsgálat, sajnos, nem sok eredménnyel végződött. A leletfelfedezők ugyanis, a talált pénzeknek túlságosan nagy anyagi értéket tulajdonítva,
nem adtak pontos felvilágosítást a lelet helyéről. Feltételezhetően maguk akarták
a — szerintük arany kincseket is rejtő — lelőhelyet feltárni. A közben megeredt eső
is akadályozta a felderítés munkáját. Csak harmadnap, az eső elálltával lehetett a
kutatást folytatni, amikor a már feltárva talált lelőhelyen a következőket állapítot
tuk meg. A kiásott barázdafenéken mintegy 25 cm mélyen egy feíébetört cserépkorsó
állt a földben szájával lefelé fordítva, színültig telte' ezüst pénzdarabokkal. A traktor
a korsónak felfelé néző fenekét szántotta el, a cserépdarabokat pedig a tárcsásborona
apróra törte. A korsónak földbeágyazott másik része kiemelés közben darabokra hul
lott. A cserépdarabok összeragjasztásával így csak a korsó felső részét lehetett re
konstruálni. Ebből is megállapítható, hogy ugyanolyan típusú füles, szívócsöves
(csecses) korsó volt, mint a mórici ásatások során talált XVI. századi korsó, amely
átmenetet képez a török szívókás és a túri csecseskorsó között, bár korsónknak szűrős
szájarészét a fülével együtt letörték, hogy a pénzdarabokat beleönthessék. A belőle
kikerült, valamint a lelőhely környékén a földből darabonként összeszedett dénárok
összsúlya durva mérlegeléssel 2 kg 16 dkg-ot tett ki. Sajnos, az előtte való esős napon
a műkedvelő régésznek felcsapott leletfelfedezők megelőzték a múzeum leletmentó
munkáját, s eltekintve attól, hogy a dénárokból jókora mennyiséget (becslés szerint né
hány ezer darabot) vittek el „emlékül55, jóvátehetetlen kárt okoztak a pénzdarabokat
tartalmazó korsó megbolygatásával. A töredékekből összeállított korsódarab méreteiből
következtetve, tartalma mintegy 8—9000 dénárt tehetett ki, melyből az időközben juta
lomdíj ellenében beszolgáltatott kisebb-nagyobb tételekkel együtt eddig kb. 7000 darab
került be a múzeumba.
Ez a tekintélyes mennyiség a maga korában vagyonnak is beillő hatalmas érté
ket képviselt. Ma már azonban — aránylag csekély anyagértéke mellett — egyedül
csak az az eszmei értéke jöhet számításba, amelyet tudományos szempontból jelent.
E tekintetben valóban értékesnek tartjuk ezt a leletet. Amint ismeretes, megyénkben
elég kevés éremleletet tart számon a szaktudomány. Ilyen nagy tömegű pedig nem
csak megyénkben, de országos viszonylatban is elég ritka. Az egyetemes történeti, de
különösen pénztörténeti és múzeológiai feldolgozás szempontjából legnagyobb jelen
tősége éppen nagy tömegében rejlik. Minél több azonos korú és egynemű érem kerül
megvizsgálásra, annál jobban érvényesül a nagy számok törvénye, amely közelebb
visz: bennünket a pontosabb átlagadatokhoz és ezáltal a valószínűség megközelíté
séhez.

A rendelkezésre álló kb. 7000 darab érem osztályozása és feldolgozása a követ
kező nyers adatokat nyújtja.
Mind a 7000 db teljes értékű ezüst dénár, éspedig I. Mátyás, II. Ulászló, II. Lajos
magyar királyok idejéből. Van közöttük néhány darab Zápolyai János és I. Ferdinánd
dénáraiból, úgyszintén néhány hamis és hibás verésű is, végiül mint különlegesség,
38 db küllőiül pénz: az aquilejai patriarchatus dénárai. A dénárok uralkodók sze
rinti megoszlása a következő: I. Mátyás 41%, II. Ulászló 41,5%, II. Lajos 16%, a fentmaradó 1,5% pedig a Zápolyai, I. Ferdinánd és az aquilejai, valamint a hibás veretű
és hamis dénárokra esik.
Időrendben a legrégibb I. Mátyásnak egyetlen darab, az 1464. évben vert
dénárja, mely a Magyar Egyetemes Éremtárban (CNH) 219. számmal szerepel. A
Mátyás idejéből való többi dénár az 1468-tól 1490-ig, Mátyás haláláig terjedő időből
való. Ettől az évtől 1516-ig következnek II. Ulászló, majd pedig folytatólagosan 1516-tól
1527-igi II. Lajos dénárai. Ezentúl már csak János királynak összesen 24 darabból
álló 1527—28. évi és I. Ferdinándnak 1528—29. évi 20 db dénárja következik, s az
időrendi sort egyetlen 1530-ból való darab fejezi be. A legutóbb említett pénzdarab
ból megállapíthatjuk, hogy az egész leletanyag földberejtésének valószínű időpontja
1530-ban, vagy a közvetlen ezután kővetkező években lehetett. Ezek szerint a leletanyagban található dénárok kora kereken 60 esztendőt fog át.
Érdekes eredményt mutat, s egyben gondolkodásra késztető problémát is vet
fel a lelet eredetére vonatkozólag az érmék evszerinti, időrendi osztályozása. Tudnunk
kell, hogy a magyar pénzeknek évszámokkal jelölése az 1500-as évek elejével kez
dődik. Ezt megelőző pénzeink kibocsátási idejéről, minthogy azokon évszám nincs,
csak a pénztörténeti adatok nyújtanak tájékoztatást. Innen tudjuk azt, hogy az érem
tárban, (CNH) 232. és ezt követő számú Mátyás-korabeli évszám nélküli dénárokat
az 1468. évtől kezdték verni. Leletünkben a kb. 2840 db Mátyás-kori dénár — a fen
tebb említett 1 db kivételével — mind ebből a kereken 22 évet felölelő időszakból
származik. Ez a mennyiség, ha átlagot számítanánk belőle, kereken évi 130 darabnak
felelne meg. Mátyás után következő II. Ulászló trónralépésétől, 1490-től 10 éven
keresztül hasonló mintájú évszámnélküli dénárokat vertek. Leletanyagunkban a
CNH 272/A-tól 276. sorszámig jelzett ilyenfajta dénárokból 1160 db található, amely
nek a fenti feltételezés szerinti évi átlaga 116 db lenne. Ezek után az időrendben
következő évszámozott érmek közül 1500-tól 1503-ig csak 26 db áll rendelkezésünkre.
Viszont 1504-től elóg arányosan megoszolva, átlag kb. évi 130 db található a követ
kező részletezés szerint:
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Amint látjuk, az 1514. és 1516. évi adatókat kivéve, a többi évjárat összegei
nem nagy eltérést mutatnak sem egymástól, sem pedig a fentebb számított évszámnélküli dénárok évi átlagától. Az évi átlag végig 120 és 130 között mozog. Gondolko
dásra ad okot az 1514, évi százon aluli összeg, viszont az 1516. évi süllyedés könnyen
megmaígiyarózható. Ebben az évbein halt meg II. Ulászló, s még ugyanebben az évben
a trónon őt követő fia, II. Lajos nevére is vertek új pénzt. Az Ulászló dénáraiban
mutatkozó 1516. évi hiányt II. Lajos ugyanez évi dénárai pótolják, és az eddig ész
lelhető arányosság, bár kissé emelkedő irányzattal, továbbra is megmarad leletanyagunkban, amint azt az alábbi táblázat is mutatja:
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A fentiek szerint az 1516. évről a II. Ulászló és utódja, II. Lajos által veretett
dénárok együttes összege adja az arányos évi átlagot, és ez az arány folytatódik
1520-ig. Az 1521. évből újból csak felónyi összeg szerepel anyagunkban, de 1522-ből

Csak 2 db, az lo23—24. évekből pedig egy sem, majd 1525-ben megint csak felényíforma összeggel folytatódik, míg 1526-ban kétszeres összegre ugrik fel, mintha csak
az elmaradt előző évek hiányát igyekeznék pótolni. Pénztörténeti ismereteinkből
ennek a látszólagos aránytalanságnak okaira is rámutathatunk.
Mint ismeretes, a 10 éves gyermekkirály, II. Lajos trómraléptekor zilált gaz
dasági viszonyok között vergődött a feudális anarchiába merült ország;. A helyzet
évről évre rosszabbodott. Az államháztartás és az akkor még ezzel azonos királyi
udvar háztartása a csőd szélére került. Üj jövedelemforrásról kellett gondoskodni,
s ezt úgy érték el, hogy Szerencsés Imre kincstárnok szerencsétlen tanácsára a pénzhígítás eszközéhez nyúltak. Bevonták a forgalomban lévő jó dénárokat, és helyettük
felényi (ezüst tartalmú rezes dénárt verettek, melyet teljes értékű pénz gyanánt kény
szerárfolyamon hoztak forgalomba. Az eddigi gyakorlat szerint 1 budai márka (245 g.)
súlyú 8 latos ezüstből 416 dénárt vertek, az új dénár pedi(g csak 4 latos ezüstből
készült, és 1 budai márkából 500 darabot vertek,
Az új pénz verése 1521 közepén kezdődött, s ettől fogva 4 éven keresztül verték
a rossz pénzt, amely — mint1az egykorú krónikás, Szerénái György csekély túlzással
említi — több kárt t|att a magyaroknak, mintha a török szállta volna meg az orszá
got. 1525 közepéig verték ezeket a rossz pénzeket, amikor végül a rákosi országgyűlés
rendelkezése alapján augusztus hóban megindult újból a régi értékű ezüst dénárok
verése, s egyúttal a rossz dénárok beváltása, előbb 1:2, később 1:3, sőt 1:4 arányban is.
Leletanyagunk ezidőből származó déinárainak számadataiból nyomon követ
hetjük ennek a pénztörténeti eseménynek lefolyását. 1521-ből csak felényi összeget
találunk, annak megfelelően, hogy a jó pénz verése csak az első félévben folyt,
viszont 1525-ben is csak felényi a dénárok száma, minthogy csak augusztusban kezd
ték újra verni a jó dénárokat. A közbeeső 3 naptári évből, mely alatt a rossz pénz
volt forgalomban, csak 1522-ből van 2 db, de ez is jó dénár.
Ez utóbbinak magyarázatát az adja, hogy az 1522. évi budai országgyűlésen,
a kibocsátott sok rossz pénztől megriadva, kimondták, hogy a király ne mulasszon
el jó pénzeket is veretni, hogy az ország a jó pénzeknek teljes híjával ne legyen
(Corp. Jur. 788—89.). Ebben az évben vertek is a budai pénzverdében valamennyi jó
dénárt, s ebből került, mint ritkaság, leletanyagunkba is 2 db. A II. Lajos dénársorozata — érdekes módon — nem a halála évével, 1526-tól zárul, hanem az 1527.
évből is van 10 db-unk belőle, holott ebben az évben a kettős királyság alatt már
János és I. Ferdinánd verették dénárjaikat. Az 1527-es Lajos-dénárokról az a fel
tevésünk, hogy a mohácsi csatavesztés utáni napokban Budáról nagy sietséggel me
nekülő özvegy királyné Pozsonyba menekített kincseiből tovább verette a következő
évben is a pénzt a Csele-patakba fulladt királyi férje nevében.
Vizsgálódásunk eredményét összegezve kiemelhetjük, hogy még véletlenül sem
akad leletünkben egyetlen rossz dénár sem, mintha csak tervszerűen selejtezték volna
ki ezeket a 60 évre terjedő sorozatból. És itt felvetődhet az a gondolat: nem nyújt-e
valamilyen támpontot a lelet eredetére az a szembetűnő arányosság, mely e pénz
tömeg évenkénti megoszlásánál mutatkozik? Vajon ki, vagy kik lehettek azok, akik
ezt a vagyont kitevő pénzösszeget felhalmozták ezen a vidéken, ahol sem uraság,
sem kastély sohasem volt, gazdagok sohasem laktak? Ki és mi okból rejtette el a
földbe azon a sík területen, ahol még egy emlékeztetőnek való élő fa sem volt abban
az időben?
Ezekre a kérdésekre a válasz csak alap nélküli találgatás lehet. Maga a lelő
hely sem nyújt semmi támpontot következtetésre. Ez a hely a törökkorban elpusztult
Túrpásztó falunak távoli határszélén, az akkori kunföld határa közelében, Túrkevi,
Túrpásztó és Móric falutól egyformán 4—5 km-nyire, minden lakott helytől távol
feküdt. A X V —XVI. században e terület földesura az egri püspök, de a birtok, a
környező kunföldekbeiz hasonlóan, valószínűleg puszta legelőterület volt. fg,y érthető
meg, hogy a lelőhely környékén sem közel, sem távol egykorú emberi teíepülésnek
semmi nyoma sem található.
Dr. Győrffy Lajos

Térképvázlat a lelőhelyről,
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1—5.: I. Mátyás (Corpus Nummorum Hungáriáé 232, 233/A, 234, 238, 239/A). — —6—10.:
II. Ulászló (CNH 272/A, 272/C, 274, 276, 278/A.). —11—12.: II. Lajos (CNH 306/A, eddig ismeretlen).
— —13.: zápolya János (CNH 3 31/A .)------- 14.: I. Ferdinánd (1528).-------15.: Az aquilejai patriarchá
tus dénárja. — —16.: Hamis dénár.

Az éremleletet tartalmazó edény rekonstrukciós rajza,

