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Introduction

H

1911 decemberében a Bihar megyei kisközség, Tépe polgárai
Debreceni
Képes Kalendáriom lapjain:
a megbízhatóságáról, óriási választékáról, bámulatos olcsó árairól
Hogy megragadt-e vajon
ez a féloldalas hirdetés egyikük-másikuk fejében, nem
1

Az aranyon-ezüstön igazságosan megosztoztak, s mindent
megtettek annak érdekében, hogy a szerencsés véletlen
folytán ölükbe hullott gazdagságot maradéktalanul a kiterjedt
rokonság boldogulására fordítsák. Az elbeszélés itt véget is
érhetne, ha nem közeledett volna rohamléptekkel a
karácsony, mely váratlan fordulatot hozott a nem
mindennapi történetben.
Az elmúlt évtizedek meg-megtorpanó nyomozásai során
lassanként napvilágra került és egymást szerencsésen
helybeli gazda2 két nagykorú gyermekével értékes kincsre
Ó-Kálló partján. A leleteket rövid úton elharmadolták, s mivel
a foglalkozásukat tekintve egyrészt gazdálkodó

T

engulf the continent, the residents of Tépe, a small village
of
nationwide for their reliability, their huge selection and their

1

tiniest scrap of the riches they had accidentally stumbled upon

of this amazing assemblage.
On the testimony of the occasionally faltering, but
has brought to light bits and pieces of complementary
information, on December 19, 1911, a local farmer2

kovács
szerszámok is kéznél voltak az osztozkodáshoz.

parts and, being in part a peasant family engaged in farming

viharos gyorsasággal végérvényesen kikerülhetett a

themselves.

öt nappal a feltételezett találási

1 Hirdetés a Debreczeni Képes Kalendáriom 1911-es kiadásából. Debreczen
sz. kir. város könyvnyomda-vállalata, 1911. (lapszám nélkül). Letöltve

2 Az MNM leltári naplójában
Vigvári
neve lett a telek tulajdonosaként feltüntetve. Ez az elírás köszön vissza még
jóval Makkay János e tárgyban írott közleménye (Makkay 1961) után is
(
2014): bár a tévedésre már
(
1993, 36).

had fallen into their lap by good fortune had rapidly

1 Advertisement in the 1911 issue of Debreczeni Képes Kalendáriom. Debreczen

2
János Makkay published a brief note correcting the misspelling (
it still cropped up later (
the mistake (

1993, 36).

1961),
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a fent említett debreceni órás és ékszerész üzletében, ahol
aranyholmikat ajánlott megvételre. Az üzlet tulajdonosa,
, aki egyszersmind a Városi Múzeum önzetlen
támogatója és nem mellesleg az igazgatója is volt egyazon

megvásárlásában érdekelt személyzet fantáziáját nem

for sale amidst the Christmas bustle did not kindle the interest

thus missed the opportunity of a good bargain for once and
ugyanis hiába folytatott
4
a nem sokkal régebben
(1902-ben) alapított debreceni Városi Múzeum és az akkor
3

5

3

the Municipal Museum of Debrecen,

the negotiations4
founded a century earlier in 1802, but to no avail: despite
of national authority.5

mindmáig „aranyos dombként” maradt fenn a szerencsés
míg a Kárpát-medence népvándorláskorával foglalkozó
régészeti szakirodalom az egyik legszebben kidolgozott

literature of the Migration period of the Carpathian Basin,

of the seventh century.

3 E muzeológiatörténeti szempontból tanulságos mozzanatról szóló polémia:
1985, 59,
1986, 55.
4 A tépei leletek megszerzése érdekében folytatott tárgyalásokról szóló
(közöletlen) levelezés: Déri Múzeum Régészeti Adattára 205/1911. vm. sz.

5

3
4

(1912. január 12.), 14/1912. (1912. január 12.) és 15/1912. sz. (1911. január 13.).
konferencián:

2018c.

5

cf.

1985, 59, and

1986, 55.

(January 12, 1912), 14/1912 (January 12, 1912) and 15/1912 (January 13, 1911).
on October 20, 2015, at a conference held in Révkomárom:

2018c.

