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(JelentÃ©s)

Az 1994-es vargyasi ásatás alkalmával a templom Ã©szaki oldalán lÃ©võ román stílû Ã©pÃ¼letrom alján (ott, ahol a
templomhajó kezdõdik), 0,30 m mÃ©lysÃ©gben 32 Ã©rme kerÃ¼lt felszínre. Egy Ã©vvel kÃ©sõbb, 1995-ben ugyanott mÃ©g 23
találtak, tehát Ã¶sszesen 55 db. Ã©rmÃ©t tartalmazó lelet kerÃ¼lt a napvilágra. Az Ã©remlelet 18465 -18519 sz.-on szerepel
a SepsiszentgyÃ¶rgyi SzÃ©kely Nemzeti Múzeum leltárában. 53 db. (18465 - 18517) I. Zsigmond király quartingja
(fyrtingje, nÃ©piesen fityingje), a 18519 sz. Ã©rme HUNYADI János-fÃ©le veret Ã©s a 18518 sz. pÃ©nz I. Mátyás király
kibocsájtása.
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Az Ã©remlelet nagy rÃ©szÃ©t (53 db.-ot) Zsigmond király 1430 Ã©s 1437 kÃ¶zÃ¶tt kibocsájtott utolsó verete, a quarting (fyrting
fitying) alkotja, ezenkívÃ¼l HUNYADI Jánosnak Ã©s I. Mátyás királynak 1-1 verete szerepel a leletben. Ez utóbbi veret
SCHAIDER PÃ©ter kamaragrófsága idejÃ©ben kÃ©szÃ¼lt, POHL Artúr szerint 1489-ben, így az Ã©remlelet fÃ©l Ã©vszázadná
valamivel hoszszabb idõt fog át (1430-37 - 1489). Az utolsó Ã©remlelet tehát a templomrÃ©sz Ã©pítÃ©si idejÃ©nÃ©l kevÃ©sse
kÃ©sõbbre esik. Az Ã©remleletben szereplõ utolsó veretÃ©si Ã©vszámot, 1489-et, s minden bizonnyal a HUNYADI János-fÃ©le
pÃ©nzt is kÃ¼lÃ¶n kell tárgyalnunk, ugyanis a quartingok forgalmazása jóformán nem Ã©lte túl kibocsájtásuk idejÃ©t.
Zsigmond királynak ezt az utolsó Ã©remveretÃ©t már 1430-ban is, a kibocsájtás Ã©vÃ©ben majdhogynem nÃ©vleges
ezÃ¼sttartalommal kezdtÃ©k veretni, mivel ezÃ¼sttartalma 1:7 arányban viszonyult rÃ©ztartalmához, egy aranyforint 400
guartingot tartalmazott. E pÃ©nzfajta kÃ¼lsejÃ©ben is hasonult a rÃ©zÃ©rmÃ©khez, legfeljebb egyes pÃ©nzdarabok sejtettÃ©
enyhe ezÃ¼stÃ¶s csillogásukkal a gyÃ©r nemesfÃ©mtartalmat. A veretÃ©s hÃ©t Ã©ve alatt e pÃ©nz mÃ©g kÃ©tszer veszített
Ã©rtÃ©kÃ©bõl, Ã©spedig 1432-ben Ã©s 1435-ben. 1432-ben egy aranyforint 1000 quartingot, 1435-ben 6000 quartingot Ã©rt. N
tudtuk ellenõrizni az ezÃ¼sttartalom valóságos arányulását a vereteink rÃ©ztartalmához, s ez elsõsorban azÃ©rt kár,
mert valószínû, hogy e valóságos arány sokkal inkább Ã©rzÃ©keltette volna azt a kÃ¶zvetlen kapcsolatot, ami mindenkÃ©ppen
fennállt a pÃ©nzÃ©rtÃ©k általános csÃ¶kkenÃ©se Ã©s a verdehelyek egymásutánisága kÃ¶zÃ¶tt, vagy pedig kimutatta volna
azt, hogy az Ã©rtÃ©kcsÃ¶kkenÃ©s egyformán Ã©rintette az Ã¶sszes verdehelyeket (ennek az illetõ városok tÃ¶rtÃ©nete
szempontjából is jelentõsÃ©ge lehet). Ez a megállapítás azÃ©rt is hasznos lett volna, mert a legtÃ¶bb quarting pozsonyi Ã©s
fõleg kassai veret, márpedig POHL mindkÃ©t városból származó pÃ©nzt egy Ã©s ugyanazon, 1430 Ã©s 1437 kÃ¶zÃ¶tti idõsza
produktumának tartja. A darabonkÃ©nt vÃ©gzett súlymÃ©rÃ©s eredmÃ©nye viszont nem egyÃ¶ntetû. A 16 kassai városi veret
átlagsúlya kb. 0, 39 gr, a 3 db. pozsonyi városi veretÃ© 0,51 gr, a 12 db. pozsonyi kollektív veretÃ© 0,35 gr. POHL 0,48 grra állapítja meg a quarting ýideálisý átlagsúlyát (tehát olyan darabokat vesz alapul, amelyek nem kopottak, vagy
tÃ¶redÃ©kesek. Ezzel kapcsolatban megjegyezzÃ¼k, hogy az átlagsúlyok alapján nem állapíthatjuk meg, vajon a hÃ©t
kibocsájtási Ã©ven belÃ¼l a verdehelyek felcserÃ©lõdtek-e, vagy sem. Nem tudhatjuk meg, arról van-e szó, hogy a pÃ©nz
elÃ©rtÃ©ktelenedÃ©sÃ©nek folyamata egyformán Ã©rintette-e a quarting kibocsájtásában mûkÃ¶dõ Ã¶sszes verdehelyeket,
vagy pedig e folyamat során kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ verdehelyeken bocsájtottak-e ki egyre rosszabb minõsÃ©gû quartingot. A
megállapított átlagsúlyok ugyanis fõleg a pozsonyi városi veretek esetÃ©ben darabonkÃ©nt nagy eltÃ©rÃ©seket mutatnak
egymástól: kb. 0,31gr-tól (az 18467 lt. sz. esetÃ©ben) egÃ©szen kb. 0,83 gr-ig (ennyi a 18469 lt. sz. quarting súlya). A kassai
veretek viszonylag a legstabilabbak: kb. 0,23 gr-tól (18472 lt.sz.) kb. 0,63 gr-ig (18486 lt. sz.) terjed a 16 db. kassai veret
súlya, legtÃ¶bbjÃ¼k kb. 0,28 - 0,49 gr kÃ¶zÃ¶tt van (ne feledkezzÃ¼nk meg arról, hogy számos Ã©rme kopott, vagy
tÃ¶redÃ©kes). A vargyasi Ã©rmek kÃ¶zÃ¼l a legkisebb eltÃ©rÃ©st az a nÃ©hány pÃ©nz mutatja, amely ismeretlen verdÃ©bõl
verdÃ©kbõl) származik, ez megfelel a P 124-60-as változatnak. E pÃ©nzek súlya kb. 0,38 - 0,48 gr kÃ¶zÃ¶tt váltakozik,
megõrzÃ©si állapotuk viszonylag jó (kevÃ©ssÃ© kopottak Ã©s tÃ¶redezettek). E nÃ©gy pÃ©nz átlagsúlya kb. 0,43 gr. POHL
kÃ¶zlÃ©se szerint a quartingot legalább 14 Ã©remverde bocsájtotta ki, átlagsúlya pedig - mint azt már említettÃ¼k - 0,48
gr. Így aztán nem kizárt, hogy a P 124-60-as változatot kÃ©pviselõ nÃ©gy Ã©rme a quarting veretÃ©se bizonyos
szakaszának felel meg, amikor az átlagsúlynál valamivel kisebb súlyú pÃ©nzt bocsájtottak ki, már a pÃ©nz
elÃ©rtÃ©ktelenedÃ©si folyamatának valamely fázisában. Persze e feltÃ©telezÃ©s nem válhat bizonysággá a megfelelõ
vegyelemzÃ©s, az ezÃ¼sttartalom pontos arányainak ismerete nÃ©lkÃ¼l. S bár fennmarad az igen megalapozott kÃ©rdõjel,
úgy hisszÃ¼k, meg kellett említenÃ¼nk e súlymegállapításokat is, mert az ismertetett súlyeltÃ©rÃ©s is alátámasztja az
esetleges kÃ©sõbbi jó minõsÃ©gû vegyelemzÃ©s eredmÃ©nyÃ©t. A vargyasi Ã©remlelet helye a pÃ©nzforgalomban kÃ©zzelfo
ragadható meg a fÃ©mtartalom Ã©s -arányok tanulmányozásánál. A szóban forgó Ã©remlelet a Zsigmond-fÃ©le
Ã©remkibocsájtások erdÃ©lyi Ã©s bánsági forgalmának lelethelyeit gyarapítja. Eddig Ã¶sszesen 8 helysÃ©grõl tudunk, ahol
Zsigmond-pÃ©nzeket (is) tartalmazó Ã©remleleteket Ã©s kÃ¼lÃ¶n pÃ©nzdarabokat fedeztek fel, de sok esetben nem ismerjÃ¼
nÃ©vÃ©rtÃ©ket. A felfedezÃ©sek nagy tÃ¶bbsÃ©gÃ©t (7 esetben: leletet vagy kÃ¼lÃ¶n pÃ©nzdarabot) a Bánságban találták.
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Egyetlen lelet származik Kolozsvár nyugati határához kÃ¶zel fekvõ Szászfenesrõl (Floreºti). Ez a fÃ¶ldrajzi
megoszlás igen Ã©rtÃ©kessÃ© teszi a vargyasi Ã©remleletet, mivel tudomásunk szerint eddig ez az egyetlen szÃ©kelyfÃ¶ldi
Zsigmond-pÃ©nzlelet (hiszen bízvást minõsíthetjÃ¼k ennek, ha eltekintÃ¼nk az Ã¶sszesen kÃ©t kÃ©sõbbi verettõl). (ld.
tÃ©rkÃ©pÃ¼nket) Mivel a quartingot már kibocsájtása pillanatában alacsony nÃ©vÃ©rtÃ©kû pÃ©nznek vertÃ©k, s az Ã©rtÃ©ke
állandóan csÃ¶kkent a kibocsájtás hÃ©t Ã©ve alatt, nyugodtan állíthatjuk azt, hogy 1437 után megszûnt a forgalma, vagy
pedig legfeljebb ideig-óráig helyi Ã©rdekû forgalomban maradt, a politikai-gazdasági mÃ©lypont nÃ©hány kÃ¶vetkezõ Ã©ve
alatt (fõleg Albert Ã©s ErzsÃ©bet uralkodása idejÃ©n). A HUNYADI János- Ã©s Mátyás-fÃ©le pÃ©nz minden bizonnyal - jobb,
Ã©rtÃ©kesebb veretekkÃ©nt - kÃ©sõbb foroghatott Ã©s az elrejtÃ©s alkalmával kerÃ¼lhetett, talán egy Ã©s ugyanazon tulajdo
vagyontÃ¶redÃ©kekÃ©nt, kÃ¶zÃ¶s Ã©remegyÃ¼ttesbe a qartingokkal. Ez valamikor a 15. század vÃ©gÃ©n tÃ¶rtÃ©nhetett, a
Mátyás király halála Ã©s II. Ulászló trónralÃ©pÃ©se kiváltotta zavargások idejÃ©n. A vargyasi Ã©remlelet a Zsigmondquartingok viszonylag nagy száma Ã©s fõleg a szÃ©kelyfÃ¶ldi lelõhely egyedi volta, kÃ¶zelsÃ©ge SzÃ©kelyudvarhelyhez, mint
kÃ¶rzeti pÃ©nzforgalmi kÃ¶zponthoz avatja Ã©rdekessÃ©. ACTA - 1996 (A Csíki SzÃ©kely Múzeum Ã©s a SzÃ©kely Nemze
Múzeum ÉvkÃ¶nyve)
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