K INCSEK A SZÁNTÁSBÓL
A szikáncsi aranylelet kamarakiállítás megnyitója
Id pont:
2014. január 31. (péntek) 15.00
Helyszín:
Tornyai János Múzeum (6800 Hódmez vásárhely, Dr. Rapcsák András út 16-18.)
D-épület földszint: bejárati el csarnok
A kiállítás megnyitó el tt
- L. Simon László úr érkezése Hódmez vásárhelyre, a Polgármesteri Hivatalba
- a város tisztségvisel i fogadják L. Simon László urat érkezése Hódmez vásárhelyre, a
Polgármesteri Hivatalba
Részletek: dr. Markó Csaba, Kabinet Iroda vezet
- indulás a Tornyai János Múzeumba
15 óra tájban érkezés a Tornyai János Múzeumba
a delegációt fogadja: dr. Nagy Imre múzeumigazgató
A kiállítás ünnepélyes megnyitója
15.00 – 15.02 A megjelenteket köszönti DR. NAGY IMRE múzeumigazgató
15.02 – 15.15 A NAPLEGENDA TÁRSULÁS zenei produkciója
15.15– 15.25 A tárlatot megnyitja: L. SIMON LÁSZLÓ a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke
15.25– 15.35 Szakmai megnyitó, a kincslelet bemutatása: DR. TORBÁGYI MELINDA
a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának f osztályvezet je.
15.35 – 15.45 A NAPLEGENDA TÁRSULÁS produkciója
15.45 – 15.50 Köszönetnyilvánítás: DR. NAGY IMRE múzeumigazgató
A vendégek megtekintik az aranykincset a "kincseskamrában", a kiállítást és ha az idejük
engedi a Tornyai János Múzeumot.

HÁTTÉRANYAGOK, PANELEK
Kincsek a szántásból - a szikáncsi aranylelet
A kiállítás helye: Tornyai János Múzeum földszint
(6800 Hódmez vásárhely, Dr. Rapcsák András út 16-18.)
Id pontja: 2014. január 31. – 2014. május 18.
Célja: a szikáncsi pénzlelet el kerülésének 50. évfordulója alkalmából egy kamarakiállítással és a hozzá kapcsolódó rendezvényekkel szeretnénk bemutatni a kincslelet
el kerülésének történetét és felhívni a figyelmet a lakossági leletbejelentések fontosságára.
Támogatás: a kiállítás megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap (NKA). 1,2 millió forinttal
támogatja

A kincslelet el kerülése
A szikáncsi kincslelet el kerülése és összegy jtése egy olyan izgalmas történet, mely
mindenképpen méltó a megemlékezésre és felelevenítésre. Fél évszázaddal ezel tt, 1963.
szén a hódmez vásárhelyi határ délkeleti részén, az egykori Gorzsai Állami Gazdaság
melletti tanyavilágban lakó Józó Erzsébet parasztasszony pulyka rzés közben, botjával a
földet turkálva találta meg az eddig ismert legnagyobb és legjelent sebb hunkori pénzleletet,
a szikáncsi aranykincset. A pulykák rzése közben figyelt fel a felszínre került fényes, kerek
tárgyakra, melyekhez hasonlóakat azel tt még nem látott, és melyek el bb egyenként, majd
tucatjával kerültek el a földb l. A tárgyakat megmutatta a szomszédoknak, s t adott is nekik
mutatóba bel lük, továbbá összegy jtött „egy bef ttesüvegre valót és eltette a kamrába.” Az
egyik szomszéd gyerek vitt bel lük kett t a vásárhelyi Óra-Ékszer boltba, de az eladó
elküldte, mondván: „sárgarezet nem vesznek.”
Józó Erzsébet kérésére veje, Ale Sándor október 30-án a Magyar Nemzeti Múzeumban
megmutatott néhányat a tárgyak közül Huszár Lajosnak, az éremtár akkori vezet jének, aki
felismerve jelent ségüket azonnal intézkedett a továbbiakról. Másnap Korek József, a Magyar
Nemzeti Múzeum f igazgató-helyettese az éremtár munkatársával, Bíróné Sey Katalinnal a
helyszínre utazott. A szakembereket a környékbeliek a következ képpen irányították a
helyszínre: „menjenek ahhoz a tanyához, amelyiknél a legtöbb pulyka van." Összegy jtötték a
szomszédoktól az elajándékozott érméket, Józó Erzsébett l a „bef ttesüvegnyi aranyat”, és
még az aznap esti vonattal Budapestre szállították a leleteket. Néhány nappal kés bb Horváth
Béla régészgyakornok közrem ködésével fémkeres vel átkutatták a tanya környékét és
további érméket találtak. A pénzeket megtaláló Józó Erzsébet akkoriban meglehet sen
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Minisztériumtól, melyet a Tornyai János Múzeumban vett át dr. Liptai Ervint l.

Az éremkincs
Az éremkincs tudományos feldolgozását és publikálását a megmentésében is résztvev
Bíróné Sey Katalin végezte el. Az 1439 darabból álló, darabonként 4–4,5 g, összesen 6446 g
súlyú arany solidusból álló leletegyüttes zömét II. Theodosius (402–450) Konstantinápolyban
kibocsátott veretei (1405 db) jelentik. Kisebb részben el fordulnak III. Valentinianus (425–
455) ravennai és római pénzei (32 db), valamint Honorius (395–423) veretei (2 db). A
legkés bb vert érme 445-ben készült, a többség a 429–430 utáni években.
A leletek dönt többsége a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárában található, 2 darab a
megtaláló, Józó Erzsébet tulajdonába került, 5 darab II. Theodosius-érme pedig a Tornyai
János Múzeum gy jteményébe.

Kiállítási koncepció
A kamarakiállítás egyrészt megemlékezés az éremlelet el kerülésének izgalmas történetér l.
Az 1960-as évek els felének világát hol megmosolyogtatóan, hol szívszorítóan korabeli
újságcikkek, jegyz könyvek és egy híradófelvétel idézi meg. Másrészt köszönetnyilvánítás a
páratlan leletek el kerülésér l a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának hírt adó Józó
Erzsébetnek és családtagjainak, és nem utolsó sorban a leletegyüttest összegy jt és további
részeit feltáró szakembereknek.

A kiállításon a hangsúlyt egyrészt a leletek el kerülési körülményének bemutatására
helyezzük, és törekszünk arra, hogy a látogatóknak érzékelhet vé váljon az aranykincs súlya
és mennyisége, valamint bemutassuk azt az értéket, melyet e pénzérmék egykor és ma
képviseltek.
Másik
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Kincs, ami van – a szikáncspusztai arany éremkincs

1963 szén a pulykáit legeltet Jozó Erzsébet csillogó aranyérméket talált a földben. S noha
felismerte, hogy valami értékes leletr l lehet szó, bizonyára nem gondolta, hogy a korszak, az
V. század máig legnagyobb római solidus kincsére lelt rá. Az 1439 darab, gyakorlatilag
színarany veret (finomságuk 23 karát feletti) már pusztán aranyáron is impozáns érték, kb. 22
millió Ft mai áron, numizmatikai értéke pedig ennek sokszorosa a m kereskedelemben. S
ekkor még nem is említettük a történeti értékét, hiszen ez a lelet egy olyan korszakba visz el
bennünket, mai kutatókat, érdekl d néz ket, amely nekünk, magyaroknak különösen érdekes
és izgalmas: a hunok európai fénykorának idejébe, amikor Attila, Isten ostora, ahogy a
krónikák nevezték ezen a tájon állította fel központját. Sok mindent tudni vélünk, de a
megbízható, egykorú forrás kevés, a valós történések a legendák ködébe burkolódznak, s ezért
az el kerül régészeti leletek kiemelten fontos bizonyítékokat nyújthatnak a kor történetéhez.
A hunok 376-ban t nnek fel el ször az európai történelem színpadán, képvisel iként azon
félelmetes, pusztai lovas népeknek, akik a hatalmas eurázsiai sztyeppér l érkeznek, mint majd
kés bb az avarok és a magyarok is. Összeköti ket az életmód, a harcmodor, a hasonló anyagi
és szellemi kultúra. A hunok lerohanták a két nagy gót államot, elpusztították a keleti-gót
királyságot, a vizigótokat pedig menekülésre kényszerítették, akik eztán bebocsátásért
könyörögtek a Római birodalomba. Pedig nem voltak gyenge fickók a menekül k sem, amit
jól igazol, hogy 378-ban a hadrianopolisi csatában megsemmisít

gy zelmet arattak az

elbizakodott római császár, Valens vezette csapatok fölött, s maga az uralkodó is holtan
maradt a csatatéren. Ezt követ en azonban vagy 20 évig nem nagyon hallani róluk, míg újra
felt nnek a színen, és ett l kezdve hol szövetséges, segélycsapatokként, hol támadó
ellenfélként találkozunk velük. Mindenesetre az V. század eseményeinek, történéseinek
f szerepl i.
Velük szemben áll az egykor hatalmas Római Birodalom, amely ebben az id ben már minden
eresztékében recseg-ropog. 395-ben meghalt az utolsó nagy formátumú római császár, I.
Nagy Theodosius, és halála után két fia között osztódott fel a birodalom. Nyugati felét, az
egykori f várossal, Rómával az enyhén szólva aberált Honorius (395-423) örökölte, míg a
keleti birodalomrész ura, a Nagy Constantinus által alapított Constantinopolis központtal
Arcadius (395-408) lett. Arcadius fia az a II. Theodosius, aki a szikáncsi lelet solidusainak
97%-t verette. Honoriustól mindössze két érem található a kincsben, unokaöccsét l (n vére,
Galla Pacidia fiától) és örökösét l, III. Valentnianustól is csak 32 db. Ez az összetétel,
valamint a solidusok verdefényes volta világosan elárulja, hogy a kincs darabjainak
1

származási helye a keleti birodalomfél f városa, Constantinopolis. A két császár - III.
Valentinianus (425-455), aki 6, II. Theodosius (402/408-450) pedig 7 évesen kerül trónra egyike sem tartozik a nagy uralkodók közé, mindkett jük helyett inkább a n i családtagok és
az udvari klikkek vezet i uralkodnak, s ez mellesleg egész életükben így maradt. Az ekkor
már Ravennában központosult nyugati birodalom igazi urai Galla Placidia, az anyacsászárn
és Aetius (akinek neve bizonyára mindenkinek ismer s a szépirodalom, legf képpen
Gárdonyi halhatatlan regénye, „A láthatatlan ember” jóvoltából, vagy az Attiláról szóló
filmekb l). Több évtizedes m ködése során különböz posztokat töltött be, magas rangokat
viselt,

volt a magister militum (a hadsereg legf bb parancsnoka), s t a birodalom patríciusa

címet is megkapta. Aetius, a hunok egykori túsza, majd Ruga nagykirály (Attila nagybátyja)
barátja hatalmát egyértelm en a hunok támogatásának köszönhette. Tekintélyének alapja a
nyugati fronton burgundok, frankok, vizigótok ellen elért katonai sikerei, amelyet a középDuna vidéken uralkodó nyugalom biztosított, melynek ára viszont Pannonia nagy részének
átengedése volt a hunok részére. A keleti birodalomfél, a kés bbi Bizánc legf bb tekintélye
viszont a császár n vére, a kegyes, sz zi életet él Pulcheria. A keleti fronton más a helyzet, a
hunok rendszeresen támadják az Al-Dunai er döket, és a végeredmény a rómaiak számára
megalázó béke, melynek fejében hatalmas összegeket kénytelenek fizetni a hunoknak. 435ben a margusi békében 700 fontra, a korábbi duplájára emelték az évi adót, továbbá 8
solidusra egy római fogoly váltságdíját. 443-ban már 2100 fontra emelték a tributum összegét,
de kötelezték a Constantinopolisi udvart a háború miatt elmaradt adók (6000 font)
megfizetésére is és 12 solidusra emelték a foglyok váltságdíját. Azt persze nem tudjuk, hogy a
forrásokban említett hatalmas összegekb l ténylegesen mennyi került kifizetésre. Továbbá az
is kérdés, hogy mi lett a kifizetett arany sorsa, hiszen a ma tekintélyes mennyiségnek számító
1439 aranyérem mindössze 20 font, igencsak csekély része az említett adóknak. A solidusok
egy részét nyilván beolvasztották és ebb l készültek a népvándorláskorából fennmaradt
hatalmas és gyönyör arany ékszerek és tárgyak. Más részük szétosztódott a hunok és a
szövetségeseik között, és messzi földre jutottak el a Kárpát-medencéb l. És azért azt se
felejtsük el, hogy nem mindig volt háború, ezek a harcos népek is kereskedtek, nem véletlen,
hogy a hunok a rómaiakkal kötött békékben rendszeresen kérik, követelik a határ menti
nyilvános piacok megnyitását. A szikáncsi kincsünk 20 fontnyi aranya bizonyára egy hun
el kel részesedése lehetett.
Térjünk most rá kincsünk pontosabb keltezésére. A római érmék készítési idejér l
egyértelm en árulkodik a kibocsátó császár neve és portréja, bár ez utóbbi a kés római
id szakban már nem tekinthet

valódi arcmásnak, még idealizáltnak sem. A császár
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lényegében egy fogalom, az uralom megtestesít je, akinek valódi személyisége lényegtelen.
Arcképe a pénzeken egy id tlen, egyéni vonások nélküli képmás katonai vagy ünnepi
díszöltözetben. Az érmék többségén diadémos sisakban, páncélban, pajzzsal és lándzsával
ábrázolták, bizonyára nem véletlenül hangsúlyozva az uralkodó – a valóságban egyébként
nem létez – harcias mivoltát. (Bár a kortársak szerint III. Valentinianus állítólag jól bánt a
fegyverekkel, szeretett vívni, ett l persze nem lett még hadvezér.) Szóban forgó kincsünk
mindkét uralkodója azonban igen hosszú id n át ült a trónon, Valentinianus 31, Theodosius
pedig 49 éven át. A kincs pontosabb keletezéséhez a hátlapok feliratai, f képp az olyan
feliratok nyújthatnak segítséget, amelyen uralkodói címek szerepelnek, amelyeket a császár
meghatározott id szakokban, években viselt. Ebb l a szempontból az IMP 42 COS 17
feliratos érmék a legfontosabbak, melyek kincsük 17%-t alkotják, és ezek egyben a
legkés bbre keltezhet

veretek. Ezt a típust mindkét uralkodó, a nyugati császár, III.

Valentinianus és a keleti, II. Theodosius nevében is kibocsátották 441-450 között. S t
készültek érmék ezzel a hátlappal a császárn knek, az augustáknak is (Pulcheria, Eudocia,
Galla Placidia és Licinia Eudoxia) A császári titulatúra feltüntetése a hátlapon a 2-3.
században volt szokásos, Nagy Constantinus óta azonban nem jellemz . Speciális
kibocsátásokon, mint pl. a consuli beiktatások alkalmából készült ünnepi veretek, szerepelnek
uralkodói címek, de ezek el lapján az uralkodó mindig consuli díszruhát visel. Így pl. 439ben is, amikor II. Theodosius 17. consulságát töltötte be. Ebben az évben viszont még nem
uralkodott 42 évig, amire a 42. imperatorság utal. Kétségtelen, hogy a 17. consulság kés bbi
érmen is szerepelhet, legalább addig, amíg egy újabbat nem tölt be. A 18.-t 444-ben töltötte
be, tehát a két uralkodói cím alapján elvben ez a kibocsátás legkorábban 442-ben készülhetett.
Tekintettel a kibocsátott érmék mennyiségére, nagyon valószín azonban, hogy a típus verése
több éven át tartott, ezért keltezi a numizmatikai kutatás egy teljes évtizedre, ezeket a
pénzeket. Miért készült ez a formáját tekintve kétségtelenül archaizáló típus? Philip Grierson
1988-ban írt tanulmányában két lehetséges elméletet vetett fel. Az egyik szerint az els római
császárra, Augustusra utalna, aki ha az augustusi cím felvételét l számítjuk uralkodását 42
évig állt a birodalom élén (Kr.e. 27- Kr.u.14). És t követ en II. Theodosius az els római
császár, aki ilyen hosszan ült a trónon. Igen ám, de a korabeli krónikások különféleképpen
számították Augustus uralmának kezdetét (Kr.e. 44 – Caesar megölése, Kr.e. 43- a 2.
triumvirátus, Kr.e. 42 - Philippi, Kr.e. 31 – Actium, Kr.e. 30 - Antonius halála). A másik
lehet ség pedig, hogy Krisztus Augustus uralmának 42. évében született. Ebben viszont
egyöntet a krónikások álláspontja. A típus tehát egy finom utalás lenne arra, hogy egy másik
hosszú élet uralkodó, ráadásul a birodalom els császára 42. évében történt a keresztény
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világ számára ez a világtörténelmi jelent ség esemény. Ez pedig olyan fontos, legalábbis a
birodalom keresztény lakossága számára, hogy a másik római uralkodó nevével is vertek ilyen
pénztípust, s t még az augusták nevében is.
Ennek az éremtípusnak a kibocsátása tehát az els

balkáni háború (441-442) után

kezd dhetett, és nagyrészt ezekkel a veretekkel fizethették ki, jobban mondva kezdhették
kifizetni a 443-as un. Anatolius els

békéjében kikötött súlyos összegeket a hunoknak.

Theodosius halála után utóda, Marcianus leállítja a hunoknak történ adófizetést. Tehát a
kincs érmei 443-450 közötti id ben érkezhettek az Alföldre. A részletesebb elemzések, ver t
vizsgálatok alapján viszont 3 sorozat különíthet el a típuson belül, s a szikáncsi kincsben
csak az els

kett b l vannak példányok. A 3. sorozat, amelyet nem vertek a 444-ben

visszavonult Eudocia augusta (II. Theodosius neje) nevére, már nem fordul el a szikáncsi
érmék között. Ennek alapján kínálkozik egy nagyon vonzó feltevés az érmék elrejtésének
idejére és okára. Attila és testvére, Buda közötti viszály kapcsán rejthette el az érméket egy
Buda párti f úr 444-445-ben. Természetesen az sem elképzelhetetlen, hogy a solidusok
évekkel kés bb, majd csak Attila halála (453 tavasza) után kerültek földbe.
Ez a maga nemében jelenleg páratlan kincslelet kézzel foghatóan igazolja a korszak töredékes
forrásaiból, és a kés bbi id k legendáiból származó ismereteinket. Nem lehetünk elég hálásak
annak az asszonynak, akinek köszönhet en ez a KINCS VAN, ellentétben annyi mással,
amelyeket csak töredékesen lehet összevadászni a világ aukciós házainak kínálatából,
magángy jtemények anyagából. Jozó Erzsébet, az alföldi paraszt asszony neve mindörökre
Attila, a hunok királya mellé kerül a történeti kutatásban és remélhet leg a közösség
emlékezetében is.

Torbágyi Melinda PhD
MNM Éremtár
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Köszöntend személyek a megnyitó elején

• Almási István Hódmez vásárhely Megyei Jogú Város polgármestere
• Lázár János országgy lési képvisel [nem valószín , hogy lesz]
• Dr. Kószó Péter alpolgármester [?]
• L. Simon László kormánybiztos úr, az Országgy lés Kulturális és Sajtóbizottságának
elnöke, a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke
• Torbágyi Melinda, a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának f osztályvezet je
• A szikáncsi aranylelet megtalálójának Józó Erzsébet családtagjait, valamint
leletmentésben részt vev múzeumi szakembereket

Köszönetnyilvánítás és virágátadás

- Józó Erzsébet lányainak édesanyjuk és családjuk kimagasló kultúrtörténeti érték
felfedezésért és a lelet bejelentésért
: Ale Sándorné (Kis Margit) és Kis Erzsébet
- Józó Erzsébet veje: Ale Sándor, aki felvitt néhány solidust a MNM Éremtárába és
megmutatta Huszár Lajosnak, az Éremtár vezet jének,
- Józó Erzsébet unokáit és dédunokáit, családtagjait
- Bokorné Nagy Katalin régész, aki a Tornyai János Múzeum dolgozói közül részt vett a
leletmentésben
- Kiemelten: Bíróné Sely Katalin numizmatikus, a MNM Éremtárának munkatársa, aki részt
vett az érmék összegy jtésében az el zetes, els publikációt írta az éremleletr l.

KINCSEK A SZÁNTÁSBÓL
A SZIKÁNCSI ARANYLELET

A Tornyai János Múzeum
tisztelettel meghívja Önt és kísérőjét
2014. január 31-én, pénteken 15 órára
a múzeum előcsarnokába

KINCSEK A SZÁNTÁSBÓL
A SZIKÁNCSI ARANYLELET

kiállítás megnyitójára.
Megnyitja

L. SIMON LÁSZLÓ

a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke
Szakmai megnyitó

DR. TORBÁGYI MELINDA

a Magyar Nemzeti Múzeum
Éremtárának főosztályvezetője
Fellép

A NAPLEGENDA TÁRSULÁS
Kérjük hozza magával meghívóját,
mely belépőül szolgál Ön és kísérője számára.

KINCSEK A SZÁNTÁSBÓL - A SZIKÁNCSI ARANYLELET
ONLINE MEGJELENÉSEI
Bejelentés 2013:
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Kiállítás 2014
1. A pulykák által meglelt érméket is kiállítják
= Promenád.hu - a vidék hírportálja
2014. január 13.
Zenével egybekötött árnyjátékkal zárult Zoltai Attila fest m vész egyéni kiállítása a
hódmez vásárhelyi Emlékpontban vasárnap délután. A közönség a m vész plasztikáit
csodálhatta meg egy teljesen új formában és az is kiderült, hogy Zoltai Attila nem csak ecsettel,
hanem gitárral is tud varázsolni.
http://promenad.hu/cikk/a-pulykak-altal-meglelt-ermeket-is-kiallitjak-138036

Címke: TJM, 2014-es kiállítások, Szikáncs, Koszta
2. Izgalmas kiállítások a Tornyai-múzeumban

= Híradó.hu - Magyarország hírportálja
2014. január 13.
Koszta József gy jteményes tárlatával és a szikáncsi aranykincseket bemutató kiállítással várja a
látogatókat a múzeum.
http://www.hirado.hu/2014/01/14/izgalmas-kiallitasok-a-tornyai-muzeumban

Címke: TJM, 2014-es kiállítások, Szikáncs, Koszta
3. Szikáncsi aranykincsek, Koszta József-kiállítás a Tornyai-múzeumban
= SzegedMa - tények és vélemények
2014. január 13.
Izgalmas kiállításokkal, például Koszta József gy jteményes tárlatával vagy a szikáncsi
aranykincseket bemutató kiállítással várja a látogatókat az idén a hódmez vásárhelyi Tornyaimúzeum – közölte Nagy Imre igazgató hétf n az alföldi városban.
http://szegedma.hu/hir/szeged/2014/01/szikancsi-aranykincsek-koszta-jozsef-kiallitas-a-tornyai-muzeumban.html

Címke: TJM, 2014-es kiállítások, Szikáncs, Koszta
4. Koszta József-kiállítás a Tornyai-múzeumban
= hír6.hu - A megyei hírportál
2014. január 13.
Izgalmas kiállításokkal, például Koszta József gy jteményes tárlatával vagy a szikáncsi
aranykincseket bemutató kiállítással várja a látogatókat az idén a hódmez vásárhelyi Tornyaimúzeum – közölte Nagy Imre igazgató hétf n az alföldi városban.
http://hir6.hu/cikk/92617/koszta_jozsefkiallitas_a_tornyaimuzeumban

Címke: TJM, 2014-es kiállítások, Szikáncs, Koszta
5. Szikáncsi aranykincsek és Koszta József-kiállítás a Tornyai-múzeumban
= Havasok.hu
2014. január 13.
Izgalmas kiállításokkal, például Koszta József gy jteményes tárlatával vagy a szikáncsi
aranykincseket bemutató kiállítással várja a látogatókat az idén a hódmez vásárhelyi Tornyaimúzeum – közölte Nagy Imre igazgató hétf n az alföldi városban.
http://www.havasok.hu/cikk/szikancsi-aranykincsek-es-koszta-jozsef-kiallitas-tornyai-muzeumban

Címke: TJM, 2014-es kiállítások, Szikáncs, Koszta
6. Aranypénzek, kerámiák, Koszta-tárlat a Tornyaiban
= Delmagyar.hu
2014. január 13.
Az áttekint kiállítások éve lesz az idei a vásárhelyi Tornyai János Múzeumban – hangzott el
hétf n sajtótájékoztatón. Nagy Imre igazgató kifejtette: 15 éve indult a kerámiaszimpózium, a
január végén nyíló tárlaton az alkotások legjava látható majd.
http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/aranypenzek_keramiak_koszta-tarlat_a_tornyaiban/2365286

Címke: TJM, 2014-es kiállítások, Szikáncs, Koszta
7. A nagy áttekint kiállítások éve lesz 2014
= Szuperinfó - Hódmez vásárhely
2014. január 13.
Sikeres évet zárt 2013-ban Tornyai János Múzeum: az elmúlt évben több, mint két tucatnyi
kiállítást rendeztek a hódmez vásárhelyi közgy jteményekben, melyeket mintegy harminc ezren
tekintettek meg.
http://www.szuperinfo.hu/hodmezovasarhely/a-nagy-attekinto-kiallitasok-eve-lesz-2014/2455007

Címke: TJM, 2014-es kiállítások, Szikáncs, Koszta
8. Szegedi alkotó is kiállít az Alföld Galériában

= Szeged.hu - Szeged Megyei Jogú Város oldala
2014. január 14.
Izgalmas kiállításokkal, például Koszta József gy jteményes tárlatával vagy a szikáncsi
aranykincseket bemutató kiállítással várja a látogatókat az idén a hódmez vásárhelyi Tornyaimúzeum. Az Alföldi Galériában pedig Sonkodi Rita szegedi fest m vész 130 alkotásából nyílik
gy jteményes kiállítás.
http://szeged.hu/kultura/hirek/20952-szegedi-alkoto-is-kiallit-az-alfold-galeriaban.html

Címke: TJM, 2014-es kiállítások, Szikáncs, Koszta
9. Vásárhelyi kiállítások 2014-ben
= Vásárhelyi Hírek - Itthon vagyunk!
2014. január 14.
2013-ban több mint 30 ezer látogatója volt a Tornyai János Múzeumnak és az Alföldi
Galériának. Ez a tavalyi év gyorsmérlege, ami minden bizonnyal idén is megismétl dik,
tekintettel arra, hogy 2014-ben közel tucatnyi kisebb, nagyobb, köztük várhatóan országos
érdekl dést kiváltó kiállítást rendeznek.
http://www.vasarhelyihirek.hu/vasarhelyi_kiallitasok_2014-ben

Címke: TJM, 2014-es kiállítások, Szikáncs, Koszta
10. Ez vár ránk idén a Tornyaiban
= Vásárhely 24
2014. január 14.
2014-ben számos érdekességgel készül a vásárhelyi múzeum. Bemutatják például az 50 éve
pulykák által kikapart bizánci aranyakat is.
http://vasarhely.hir24.hu/vasarhely/2014/01/14/ez-var-rank-iden-a-tornyaiban/

Címke: TJM, 2014-es kiállítások, Szikáncs, Koszta
11. Koszta József tárlat Hódmez vásárhelyen
= Kultúra.hu - Pont a kultúráról
2014. január 14.
Izgalmas kiállításokkal, például Koszta József gy jteményes tárlatával vagy a szikáncsi
aranykincseket bemutató kiállítással várja a látogatókat az idén a hódmez vásárhelyi Tornyaimúzeum – közölte Nagy Imre igazgató hétf n az alföldi városban.
http://www.kultura.hu/rovidhirek/koszta-jozsef-tarlat

Címke: TJM, Koszta, Szikáncs
12. Csütörtökön érkeznek a szikáncsi aranyak a Tornyai-múzeumba
= Promenád.hu - a vidék hírportálja
2014. január 15.
Ötven bizánci, arany solidus érkezik a Magyar Nemzeti Múzeumból január 16-án délután a
Tornyai János Múzeumba. A legnagyobb és legjelent sebb hunkori pénzleletb l, az ún. szikáncsi
aranykincsb l január utolsó napján nyílik kiállítás Hódmez vásárhelyen.
http://promenad.hu/cikk/csutortokon-erkeznek-a-szikancsi-aranyak-a-tornyai-muzeumba-138138

Címke: TJM, Szikáncs
13. Csütörtökön érkeznek a szikáncsi aranyak a Tornyai-múzeumba
= Szeged Ma - Tények és vélemények
2014. január 15.
Ötven bizánci, arany solidus érkezik a Magyar Nemzeti Múzeumból január 16-án délután a
Tornyai János Múzeumba. A legnagyobb és legjelent sebb hunkori pénzleletb l, az ún. szikáncsi
aranykincsb l január utolsó napján nyílik kiállítás Hódmez vásárhelyen.
http://szegedma.hu/hir/szeged/2014/01/csutortokon-erkeznek-a-szikancsi-aranyak-a-tornyai-muzeumba.html

Címke: TJM, Szikáncs

14. Szikáncsi aranyleletek érkeztek Vásárhelyre – Fotókkal!
= Promenád.hu - a vidék hírportálja
2014. január 16.
Pulykák kaparták ki a földb l azt az aranyleletet, melyb l 50 érme érkezett csütörtök délután a
vásárhelyi Tornyai János Múzeumba. A legnagyobb és legjelent sebb hunkori pénzleletb l
január végén nyílik kiállítás az intézményben.
http://promenad.hu/cikk/szikancsi-aranyleletek-erkeztek-vasarhelyre-fotokkal-138190

Címke: TJM, Szikáncs
15. Megérkeztek az aranykincsek
= Vásárhelyi Hírek - Itthon vagyunk!
2014. január 16.
Január 16-án délután megérkezett Hódmez vásárhelyre az az aranykincs, amely a Tornyai János
Múzeum idei egyik kiállítás-szenzációja lesz.
http://www.vasarhelyihirek.hu/megerkeztek_az_aranykincsek

Címke: TJM, Szikáncs
16. Ismét Hódmez vásárhelyen a szikáncsi aranykincs
= Szuperinfó - Hódmez vásárhely
2014. január 16.
Január 16-án délután ötven darab bizánci, aranypénz érkezett a Magyar Nemzeti Múzeumból a
hódmez vásárhelyi Tornyai János Múzeumba.
http://www.szuperinfo.hu/hodmezovasarhely/ismet-hodmezovasarhelyen-a-szikancsi-aranykincs/2457832

Címke: TJM, Szikáncs

17. Hazaérkezett a pulyka lelte aranykincs
= Vásárhely 24
2014. január 17.
Január végén állítják ki Hódmez vásárhelyen a Szikáncs mellett talált, ötödik századi érméket.
http://vasarhely.hir24.hu/vasarhely/2014/01/17/hazaerkezett-a-pulyka-lelte-aranykincs/

Címke: TJM, Szikáncs
18. Megérkeztek az aranypénzek a Tornyai János Múzeumba
= Delmagyar.hu
2014. január 17.
Megérkezett az 50 szikáncsi aranypénz csütörtökön Vásárhelyre, a Tornyai János Múzeumba –
az érméket a Nemzeti Múzeumtól kapta kölcsön az intézmény.
http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/megerkeztek_az_aranypenzek_a_tornyai_janos_muzeumba/236
5733/

Címke: TJM, Szikáncs
19. 50 db bizánci solidus érem Vásárhelyen
= Vásárhelyi Hírhatár
2014. január 17.
Újságírók, fotósok hada várta csütörtök délután a vásárhelyi Tornyai János múzeum hátsó
bejáratánál azt a páncélautót, ami a szikáncsi aranylelet 50 példányát szállította
Hódmez vásárhelyre.
http://www.vasarhelyi-hirhatar.hu/hirek/50-db-bizanci-solidus-erem-vasarhelyen

Címke: TJM, Szikáncs
20. Szikáncs, a solidusok lel helye

= Vásárhelyi Hírhatár
2014. január 18.
II. Theodosius császár pénzverdéjéb l származó solidusok érkeztek Hódmez vásárhelyre.
Korábban megírtuk, hogy az értékes aranyleletet autóval hozták a Magyar Nemzeti Múzeumból.
http://www.vasarhelyi-hirhatar.hu/hirek/szikancs-a-solidusok-lelohelye

Címke: TJM, Szikáncs
21. Vitrinben a pulyka lelte aranyak
= Vásárhely 24
2014. január 30.
Január 31-én nyílik a szikáncsi éremkincset bemutató kiállítás a Tornyai János Múzeumban.
http://vasarhely.hir24.hu/programok/2014/01/30/vitrinben-a-pulyka-lelte-aranyak/

Címke: TJM, Szikáncsi aranylelet
22. Hová t nt egy aranypénz?
= Vásárhelyi Hírek - Itthon vagyunk!
2014. január 30.
Január 31-én 17 órától nyílik kiállítás a Tornyai János Múzeumban az elhíresült szikáncsi
aranyleletb l. A Hódmez vásárhely határában megtalált 1439 arany pénzérme európai hír és
deklaráltan a Nemzeti Múzeum történetének egyik legjelent sebb érték lelete, amelyb l
holnaptól 50 darab megtekinthet .
http://www.vasarhelyihirek.hu/hova_tunt_egy_aranypenz

Címke: TJM, Szikáncsi aranylelet
23. Péntekt l látogatható a szikáncsi aranylelet a Tornyai János Múzeumban
= Promenád.hu - a vidék hírportálja
2014. január 30.
A szikáncsi aranykincsr l nyíló kiállítás egy különösen érdekes és izgalmas korszakba, Isten
ostorának azaz Attila uralkodásának idejébe vezeti a hódmez vásárhelyi Tornyai János
Múzeumba ellátogatókat. 1963 szén a pulykáit legeltet Jozó Erzsébet közel ezerötszáz
solidusból álló, mintegy hat és fél kiló súlyú aranykincsre lelt Hódmez vásárhely határában.
Január 31-én a Tornyai János Múzeumban kiállítás nyílik a különleges érték római kori
pénzleletb l.
http://promenad.hu/cikk/pentektol-latogathato-a-szikancsi-aranylelet-a-tornyai-janos-muzeumban-138809

Címke: TJM, Szikáncsi aranylelet
24. Péntekt l látogatható a szikáncsi aranylelet Vásárhelyen
= Szeged Ma - Tények és vélemények
2014. január 30.
A szikáncsi aranykincsr l nyíló kiállítás egy különösen érdekes és izgalmas korszakba, Isten
ostorának azaz Attila uralkodásának idejébe vezeti a hódmez vásárhelyi Tornyai János
Múzeumba ellátogatókat. 1963 szén a pulykáit legeltet Jozó Erzsébet közel ezerötszáz
solidusból álló, mintegy hat és fél kiló súlyú aranykincsre lelt Hódmez vásárhely határában.
Január 31-én a Tornyai János Múzeumban kiállítás nyílik a különleges érték római kori
pénzleletb l.
http://szegedma.hu/hir/szeged/2014/01/pentektol-latogathato-a-szikancsi-aranylelet-vasarhelyen.html

Címke: TJM, Szikáncsi aranylelet
25. Péntekt l látogatható a szikáncsi aranylelet
= OrientPress hírügynökség - a közigazgatás hírszolgáltatója
2014. január 30.
A szikáncsi aranykincsr l nyíló kiállítás egy különösen érdekes és izgalmas korszakba, Isten
ostorának azaz Attila uralkodásának idejébe vezeti a hódmez vásárhelyi Tornyai János

Múzeumba ellátogatókat. 1963 szén a pulykáit legeltet Jozó Erzsébet közel ezerötszáz
solidusból álló, mintegy hat és fél kiló súlyú aranykincsre lelt Hódmez vásárhely határában.
Január 31-én a Tornyai János Múzeumban kiállítás nyílik a különleges érték római kori
pénzleletb l. A kiállítást L. Simon László, az Országgy lés Sajtó és Kulturális Bizottságának
elnöke, a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke nyitja meg.
http://orientpress.hu/124079

Címke: TJM, Szikáncsi aranylelet
26. 6 és fél kiló aranyat kapartak ki a makói napszámos pulykái
= Makó Híradó
2014. január 30.
963 szén a pulykáit legeltet Jozó Erzsébet makói napszámos közel ezerötszáz solidusból álló,
mintegy hat és fél kiló súlyú aranykincsre lelt Szikáncson. Pénteken a Tornyai János
Múzeumban mutatják be a különleges érték római kori pénzleletet. A kiállítást L. Simon
László, az Országgy lés Sajtó és Kulturális Bizottságának elnöke, a Nemzeti Kulturális Alap
alelnöke nyitja meg.
http://makohirado.hu/programok/6-es-fel-kilo-aranyat-kapartak-ki-a-makoi-napszamos-pulykai

Címke: TJM, Szikáncsi aranylelet
27. Péntekt l látogatható a szikáncsi aranylelet
= infoPápa.hu - az infovárosok tagja
2014. január 31.
A szikáncsi aranykincsr l nyíló kiállítás egy különösen érdekes és izgalmas korszakba, Isten
ostorának azaz Attila uralkodásának idejébe vezeti a hódmez vásárhelyi Tornyai János
Múzeumba ellátogatókat.
http://www.infopapa.hu/hir_olvas/permalink:pentektol-latogathato-a-szikancsi-aranylelet-2014-01-31-050000

Címke: TJM, Szikáncsi aranylelet
28. Kincset találtak, szegények maradtak!
= Promenád.hu - a vidék hírportálja
2014. január 31.
Több kiló arany volt náluk, mégis el kellett adniuk a disznót, hogy fel tudjanak utazni Pestre.
Különös kaland, különös történetét mesélték el a promenad.hu-nak azok, akik pénteken újra
láthatták az 50 éve, pulykalegeltetés közben lelt kincseket, a vásárhelyi Tornyai János
Múzeumban. A kiállítás megnyitóján L. Simon László az Országgy lés Sajtó és Kulturális
Bizottságának elnöke elmondta, több lelet újra visszakerülhet a vidéki múzeumokba a
nemzetib l.
http://promenad.hu/cikk/kincset-talaltak-szegenyek-maradtak-galeriaval-138898

Címke: TJM, Szikáncsi aranylelet
29. A szikáncsi aranylelet ismét hazatért
= Vásárhelyi Hírek - Itthon vagyunk!
2014. január 31.
Az 1439 darabból álló szikáncsi aranykincs az ország legjelent sebb hunkori pénzlelete, a
második helyezett 800 darabos érméb l áll. Ez is jól demonstrálja, hogy a Kárpát Medence,
Magyarország gazdag régészeti leletekben, amire oda kell figyelnünk, mondta L. Simon László a
szikáncsi aranylelet kiállításának megnyitóján.
http://www.vasarhelyihirek.hu/a_szikancsi_aranylelet_ismet_hazatert

Címke: TJM, Szikáncsi aranylelet
30. Megnyitott a szikáncsi aranypénzek kiállítása a Tornyaiban
= Szuperinfó - Hódmez vásárhely
2014. január 31.

A szikáncsi aranykincsr l ma nyíló kiállítás egy különösen érdekes és izgalmas korszakba, Isten
ostorának azaz Attila uralkodásának idejébe vezeti a hódmez vásárhelyi Tornyai János
Múzeumba ellátogatókat.
http://www.szuperinfo.hu/hodmezovasarhely/megnyitott-a-szikancsi-aranypenzek-kiallitasa-a-tornyaiban/2470003

Címke: TJM, Szikáncsi aranylelet
31. L . Simon: nem kell újabb 50 évet várni 100 aranyra
= Vásárhely 24
2014. január 31.
Péntekt l a vásárhelyi közönség is láthatja a szikáncsi hun kori aranyakat. A kiállítást az NKA
alelnöke nyitotta meg.
http://vasarhely.hir24.hu/vasarhely/2014/01/31/l-.-simon-nem-kell-ujabb-50-evet-varni-100-aranyra/

Címke: TJM, Szikáncsi aranylelet
32. A legjelent sebb hunkori pénzleletek Hódmez vásárhelyen
= Híradó.hu - Magyarország hírportálja
2014. január 31.
B fél évszázaddal ezel tt, 1963 szén került el a hódmez vásárhelyi határ délkeleti részén, a
szikáncsi tanyavilágban az eddig ismert legnagyobb hun kori aranyérme-lelet, 1439, darabonként
4-4,5 gramm súlyú solidus.
http://www.hirado.hu/2014/01/31/a-legjelentosebb-hunkori-penzleleteek-hodmezovasarhelyen/

Címke: TJM, Szikáncsi aranylelet
33. Szenzációs pénzleletet állítottak ki Hódmez vásárhelyen
= hvg.hu 2014. január 31.
Megnyitották a legjelent sebb hunkori pénzleletet, a szikáncsi aranykincset bemutató kiállítást a
hódmez vásárhelyi Tornyai múzeumban pénteken. 1963 szén került el a hódmez vásárhelyi
határ délkeleti részén lév szikáncsi tanyavilágban.
http://hvg.hu/kultura/20140131_szikancsi_aranykincs_kiallitas

Címke: TJM, Szikáncsi aranylelet
34. Kiállítják a szikáncsi aranykincset
= T zsdeFórum
2014. január 31.
A legjelent sebb hunkori pénzleletet, a szikáncsi aranykincset bemutató kiállítás nyílt a
hódmez vásárhelyi Tornyai múzeumban pénteken.
http://www.tozsdeforum.hu/extra/kultura-extra/kiallitjak-a-szekancsi-aranykincset/

Címke: TJM, Szikáncsi aranylelet
35. Kincsek a szántásból
= Kultúra.hu - Pont a kultúráról
2014. január 31.
A szikáncsi pénzlelet el kerülésének 50. évfordulója alkalmából kamarakiállítással mutatja be a
kincslelet el kerülésének történetét a Kincsek a szántásból cím tárlat. A tárlat történetével a
lakossági leletbejelentések fontosságára kívánják felhívni a figyelmet – mondta el L. Simon
László, az NKA alelnöke január 31-én, a hódmez vásárhelyi Tornyai János Múzeumban. A
kiállítás május 18-ig tekinthet meg.
http://www.kultura.hu/rovidhirek/holokauszt-emlekev

Címke: TJM, Szikáncsi aranylelet
36. Aranypénzek Vásárhelyen
= Delmagyar.hu

2014. január 31.
Az 50 évvel ezel tt Szikáncson talált aranypénzek egy részéb l nyílt pénteken kiállítás a
vásárhelyi Tornyai János Múzeumban.
http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/aranypenzek_vasarhelyen/2367932/

Címke: TJM, Szikáncsi aranylelet
37. A legjelent sebb hunkori pénzleletet bemutató kiállítás nyílt Hódmez vásárhelyen
= Hodmezovasarhely.hu - Hódmez vásárhely Megyei Jogú Város honlapja
2014. január 31.
A legjelent sebb hunkori pénzleletet, a szikáncsi aranykincset bemutató kiállítás nyílt a
hódmez vásárhelyi Tornyai múzeumban pénteken.
http://www.hodmezovasarhely.hu/cikkek/a-legjelentosebb-hunkori-penzleletet-bemutato-kiallitas-nyilthodmezovasarhelyen-9180

Címke: TJM, Szikáncsi aranylelet
1. Attila korabeli arany terítéken
= Blikk.hu
2014. február 1.
„Apró, sáros, sárga érmék" – így jelentette be a régészeti szenzációnak számító, Attila korabeli
aranytallérokat Jozó Erzsébet annak idején a helyi ékszerüzletben.
http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/attila-korabeli-arany-teriteken-2234867

Címke: TJM, Szikáncsi aranylelet
2. Kiállítják a legjelent sebb hun kori pénzleletet
= mno.hu - Magyar Nemzet Online
2014. február 1.
A legjelent sebb hun kori pénzleletet, a szikáncsi aranykincset bemutató kiállítás nyílt a
hódmez vásárhelyi Tornyai-múzeumban pénteken. A tárlaton több mint félszáz darabot
mutatnak be az aranyérmékb l, de a látogatók korabeli újságcikkek, jegyz könyvek és egy
híradófelvétel segítéségével megismerhetik a kincs megtalálásának történetét is.
http://mno.hu/tudomany/pulykat-legeltetett-aranyat-lelt-1208554

Címke: TJM, Szikáncsi aranylelet
3. Kiállítások és el adások - ajánló
= Magyar Múzeumok - A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület Online magazinja
2014. február 1.
Budapest, Szenna, Hódmez vásárhely, Veszprém - ha nem is egy hétvége alatt.
A legjelent sebb hunkori pénzleletet, a szikáncsi aranykincset bemutató kiállítás nyílt a
hódmez vásárhelyi Tornyai János Múzeumban pénteken.
http://www.magyarmuzeumok.hu/latogato/1656_kiallitasok_es_eloadasok

Címke: TJM, Szikáncsi aranylelet
4. A legnagyobb hunkori pénzleletek Hódmez vásárhelyen
= HJB.hu - Hírek, játékok, és egy kis bulvár
2014. február 1.
B fél évszázaddal ezel tt, 1963 szén került el a hódmez vásárhelyi határ délkeleti részén, a
szikáncsi tanyavilágban az eddig ismert legnagyobb hun kori aranyérme-lelet, 1439, darabonként
4-4,5 gramm súlyú solidus.
http://hjb.hu/a-legnagyobb-hunkori-penzleletek-hodmezovasarhelyen.html/

Címke: TJM, Szikáncsi aranylelet
5. Attila kori aranykincset bemutató kiállítás nyílt Hódmez vásárhelyen
= mno.hu - Hír Tv

2014. február 2.
A legjelent sebb hun kori pénzleletet, a szikáncsi aranykincset bemutató kiállítás nyílt a
hódmez vásárhelyi Tornyai János Múzeumban. Vásárhelynek ötven évet kellett várnia arra,
hogy a közel 1450 különleges érméb l ötvenet ki tudjanak állítani.
http://mno.hu/hirtvszines/attila-kori-aranykincset-bemutato-kiallitas-nyilt-hodmezovasarhelyen-1208749

Címke: TJM, Szikáncsi aranylelet

6. Aranypénzek a szántóföld mélyéb l
= hír6.hu - A megyei hírportál
2014. február 3.
A szikáncsi aranykincsr l nyíló kiállítás egy különösen érdekes és izgalmas korszakba, Isten
ostorának azaz Attila uralkodásának idejébe vezeti a hódmez vásárhelyi Tornyai János
Múzeumba ellátogatókat. 1963 szén a pulykáit legeltet Jozó Erzsébet közel ezerötszáz
solidusból álló, mintegy hat és fél kiló súlyú aranykincsre lelt Hódmez vásárhely határában. A
különleges érték római kori pénzleletb l a Tornyai János Múzeumban nyílt kiállítás.
http://hir6.hu/cikk/93429/aranypenzek_a_szantofold_melyebol

Címke: TJM, Szikáncsi aranylelet
7. Pulykalegeltetésb l kincses tárlat
= Kultúra.hu - Pont a kultúráról
2014. február 4.
Negyedik századi leleteket mutat be a Tornyai János Múzeum: a tárlat, amely bizonyíték arra,
hogy a hunoknak rengeteg adót fizettek a Kelet-Római Birodalom uralkodói, egyúttal a lakossági
bejelentések fontosságára igyekszik felhívni figyelmet. Az érméket ugyanis a 60-as években
pulykalegeltetés közben találta meg egy asszony. Videó.
http://www.kultura.hu/pulykalegeltetesbol

Címke: TJM, Szikáncsi aranylelet

KOROK, KULTÚRÁK,
LELŐHELYEK
RÉGÉSZETI ELŐADÁSSOROZAT

DR. WOLF MÁRIA
RÉGÉSZETI KUTATÁSOK
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY-GORZSA
LELŐHELYEN
IDŐPONT

2014. MÁRCIUS 19. 17.00
HELYSZÍN

TORNYAI JÁNOS MÚZEUM

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, DR. RAPCSÁK ANDRÁS ÚT 16-18.

!

!

"

"

!

#

$

$

KOROK, KULTÚRÁK,
LELŐHELYEK
RÉGÉSZETI ELŐADÁSSOROZAT

PALUCH TIBOR
ÓKORI KINCSEK NYOMÁBAN
AFGANISZTÁNBAN
IDŐPONT

2014. ÁPRILIS 23. 17.00
HELYSZÍN

TORNYAI JÁNOS MÚZEUM

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, DR. RAPCSÁK ANDRÁS ÚT 16-18.

Kincsek a szántásból
Kamara kiállítás nyílik Hódmez vásárhelyen az ötven éve megtalált szikáncsi
aranyleletb l
Tisztelt Sajtópartnerünk!
A legnagyobb és legjelent sebb hunkori pénzleletb l, az ún. szikáncsi
aranykincsb l nyílik hamarosan kiállítás Hódmez vásárhelyen, a Tornyai
János Múzeumban.
A készül tárlat hivatalos bejelentésére november 28-án, csütörtökön 11 órakor kerül
sor a Tornyai János Múzeumban. Az eseményen Dr. Nagy Imre múzeumigazgató a
sajtó képvisel inek jelenlétében mutatja be a vásárhelyi múzeum gy jteményében
lév arany solidusokat. A sajtótájékoztatón felvételek készíthet ek a Theodosiusérmékr l.
Fél évszázaddal ezel tt, 1963 novemberében a hódmez vásárhelyi határban él
Józó Erzsébet pulyka rzés közben, botjával a földet turkálva találta meg az eddig
ismert legnagyobb és legjelent sebb hunkori pénzleletet, a szikáncsi aranykincset. A
mintegy ezerötszáz darabos, hat és fél kilogramm súlyú arany solidusból álló
leletegyüttes zöme a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárában található; 2 darab a
megtaláló tulajdonába került, 5 darab II. Theodosius-érme pedig a Tornyai János
Múzeum gy jteményébe.
A szikáncsi kincslelet el kerülése és összegy jtése olyan izgalmas történet, mely
mindenképpen méltó a megemlékezésre és felelevenítésre, ezért a Tornyai János
Múzeum „Kincsek a szántásból - melyeket a leletbejelent knek köszönhetünk”
címmel kamara kiállításon mutatja be e szenzációs és kevéssé ismert éremkincset.
Elek András
sajtóreferens
Tornyai János Múzeum és Közm vel dési Központ
Telefon: +36 (62) 242-224/19
Mobil: +36 (30) 637-72-47
e-mail: elek.andras@tjm.hu

Csütörtökön érkeznek a szikáncsi aranyak a Tornyai-múzeumba
Tisztelt Sajtópartnerünk!
Ötven bizánci, arany solidus érkezik a Magyar Nemzeti Múzeumból január 16án délután a Tornyai János Múzeumba. A legnagyobb és legjelent sebb
hunkori pénzleletb l, az ún. szikáncsi aranykincsb l január utolsó napján nyílik
kiállítás Hódmez vásárhelyen.
A szikáncsi aranyak várhatóan holnap 15 és 16 óra között érkeznek
Hódmez vásárhelyre, a Tornyai-múzeumba. Az érkezés sajtónyilvános, melyre
tisztelettel várjuk a média képvisel it!
A pontos id pontról telefonon értesítem a sajtó munkatársait.
1963 novemberében a hódmez vásárhelyi határban él Józó Erzsébet pulyka rzés
közben, botjával a földet turkálva találta meg az eddig ismert legnagyobb és
legjelent sebb hunkori pénzleletet, a szikáncsi aranykincset. A mintegy ezerötszáz
darabos, hat és fél kilogramm súlyú arany solidusból álló leletegyüttes zöme a
Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárában található; 2 darab a megtaláló tulajdonába
került, 5 darab II. Theodosius-érme pedig a Tornyai János Múzeum gy jteményébe.
A január végén nyíló kiállításon félszáz darabot mutatnak be e páratlan leletb l,
emellett a tárlaton a látogatók megismerhetik a kincs megtalálásának körülményeit is.
Elek András
sajtóreferens
Tornyai János Múzeum és Közm vel dési Központ
Telefon: +36 (62) 242-224/19
Mobil: +36 (30) 637-72-47
e-mail: elek.andras@tjm.hu

Amerre a pulykák rikoltoznak...
Péntekt l látogatható a "pulyka kaparta" szikáncsi aranylelet a Tornyai János
Múzeumban
Tisztelt Sajtópartnerünk!
"Ahhoz a tanyához menjenek, amelyiknél a legtöbb pulyka van." - irányították a
környékbeliek a Magyar Nemzeti Múzeum f igazgató-helyettesét és
munkatársát a „bef ttesüvegnyi arany" megtalálásának helyszínre. 1963 szén
a pulykáit legeltet Jozó Erzsébet - a régészek kiérkezése el tt néhány nappal lelt rá a szikáncsi aranykincsre. Január 31-én a hódmez vásárhelyi Tornyai
János Múzeumban kiállítás nyílik különleges érték római solidus leletb l.
B fél évszázaddal ezel tt a hódmez vásárhelyi határ délkeleti részén, a szikáncsi
tanyavilágban került el az eddig ismert legnagyobb hunkori aranyérme lelet. A
történet 1963. október 21-én kezd dött, amikor Józó Erzsébet a tanyájuk melletti
szántóföldön a friss szántásban pulykái legeltetése közben, ostorának nyelével a
földet turkálva néhány „apró, sáros, sárga érmét” talált. A Tornyai János Múzeumban
január utolsó napján nyíló kamaratárlat egyrészt felidézi az éremlelet el kerülésének
izgalmas történetét, másrészt köszönetnyilvánítás a páratlan leletr l a nemzeti
múzeumnak hírt adó Józó Erzsébetnek, családtagjainak, valamint a pénzegyüttest
összegy jt és feltáró szakembereknek.
A lelet bejelentésének köszönhet en - az el ször a vásárhelyi Óra-Ékszer boltban
bemutatott különleges finomságú arany solidusokra az eladó azt mondta, hogy
„sárgarezet nem vesznek” - kerülhetett sor a lel helyen a régészeti munkálatok
elvégzésére. Az aranypénzek el kerülésének helyén végzett leletmentésen a
szakemberek beazonosították az elrejtés helyét és közel 300 darab újabb érmét
találtak, valamint hosszas utánajárással összegy jtötték az elajándékozott aranyakat.
Mindemellett a hatvanas években a hazai régészeti kutatásban jelent s újításnak
számító, apró tárgyak észlelésére is alkalmas fémkeres m szeres vizsgálat további
solidusokat tárt fel. A régészek olyan alapos munkát végeztek, hogy még arról is
meggy z dtek, hogy „a legelész pulykák nem szedegettek az aranyból.”
Az érdekl d nagyközönség január 31-én 17 órától tekintheti meg a szántásból
el került kincs legszebb darabjait: több mint félszáz színarany, verdefényes solidust,
melyek finomsága 23 karát feletti. A lelet egy különösen érdekes és izgalmas
korszakba, Isten ostorának azaz Attila uralkodásának idejébe vezeti a néz ket. A
pénteki napon a Tornyai János Múzeum hosszabbított nyitva tartással és
kedvezményes, 300 forintos jegyárral várja az "aranyra áhítozó" látogatókat.
Tisztelettel várjuk a sajtó munkatársait január 31-én, pénteken 15 órára a szikáncsi
aranyleletb l nyíló kiállítás megnyitójára. A kiállítást L. Simon László, az
Országgy lés Sajtó és Kulturális Bizottságának elnöke, a Nemzeti Kulturális Alap
alelnöke nyitja meg. A páratlan aranykincset Torbágyi Melinda, a Magyar Nemzeti
Múzeum Éremtárának f osztályvezet je ajánlja a meghívottak figyelmébe.

