
A SZENTESI EREMLELET 

1966. november havában Szentesen, Dancsó János Bocskai utca 16. sz. alatti 
telkén kerti munkálatok végzése közben, a föld alól egy agyag köcsög került elő, 
amelyben a XVIII. század második és a XIX. század első feléből származó 235 db 
ezüst és 72 db bronz érmét találtak. 

A beszolgáltató állítása szerint mindössze 3 db-ot ajándékozott el a leletből 
s így feltehető, hogy az eredeti összetételében került feldolgozásra a szegedi Móra 
Ferenc Múzeumba. 

Az agyag edény, amelyben az érmék előkerültek, sajnos nem volt megment
hető. 

A lelet 114 db külföldi — ideszámítva az ausztriai és itáliai veretű osztrák 
darabokat is — és 163 db belföldi, összesen 307 db-ból áll. 

A külföldi (osztrák, bajor, badeni, würtenbergi, nassaui, brandenburgi, salz
burgi és würzburgi püspökségek) ezüst tallérok és húszasok kivétel nélkül olyan 
német államok veretei, amelyek annak idején csatlakoztak az osztrák császári és 
a bajor királyi kormányok között 1753. szeptember 21-én létrejött pénzügyi egyez
ményhez. Ehhez az egyezményhez csatlakozott valamennyi államban megállapított 
pénzláb szerint verték az ezüst pénzeket 1852-ig. Ez a magyarázata annak, hogy 
az ebből az időből származó ezüstpénz-leletekben akár Magyarországon, akár az 
egyezményhez csatlakozott más államban kerülnek is elő, rendesen találunk idegen 
veretű, de megegyező értékű érméket. 

A lelet 235 db érméjének összsúlya 1651 g. 
Veretesi idejük szerint a lelet darabjai így oszlanak meg: 

1754. 1 1782. 3 1810. 5 
1759. 1 1784. 5 1811. 3 
1761. 4 1785. 4 1812. 10 
1762. 1 1786. 2 1813. 4 
1763. 2 1787. 9 1814. 4 
1764. 6 1791. 2 1815. 8 
1765. 7 1792. 1 1817. I 
1767. 1 1794. 7 1818. 4 
1768. 2 1795. 1 1819. 2 
1770. 2 1796. 7 1821. 2 
1771. 3 1800. 56 1822. 5 
1772. 1 1802. 3 1823. 1 
1773. 1 1803. 8 1824. 5 
1774. 2 1804. 10 1825. 3 
1775. 3 1805. 9 1826. 12 
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1777. 1 1806. 18 1827. 5 
1778. 4 1807. 7 1828. 2 
1780. 2 1808. 15 
1781. 5 1809. 11 
A 165 db magyar veretű érme közül: 
91 db-ot a körmöcbányai (B), 
31 db-ot a gyulafehérvári (E), 
11 db-ot a nagybányai (G), 
32 db-ot a szolnoki (S) pénzverdében vertek, 2 db-nak a verdejegye lekopott. 
A leletben mind az ezüst, mind a bronz pénzek túlnyomó része igen jó tartású, 

forgalomban el nem kopott, s így azt a látszatot keltik, hogy azokat egykori tulaj
donosuk huzamosabb időn át gondosan összeválogatta. 

Utolsó előfordulási évszám: 1828. 
Mivel a lelet elrejtésének valószínű időpontjában: 1828-ban, vagy 1829-ben az 

ország egész területén nyugalom volt, az elrejtés oka semmiesetre sem lehetett 
valamilyen háborús veszély, vagy fenyegető zavargás, hanem valami más ok miatt 
áshatta azt el egykori, — semmiesetre sem vagyonos — tulajdonosa. 

Gergelyfi Imre 
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