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Szerzői előszó

Az aranykincset 1929 augusztusának utolsó napjaiban találták meg a báró 
Miske Kálmán által vezetett feltáráson. A monografi kus közlés megjelenésére, 
amelyet Mozsolics Amáliának köszönhetünk, huszonegy évet kellett várni. 
A kinccsel érdemben újabb harminckét év múltán Bándi Gábor foglalkozott 
egy tanulmányában, majd ismét harminckét év telt el, amikor e kismonográfi a 
kéziratát lezárom.

Az aranykinccsel történő foglalatoskodásomat Dr. Trogmayer Ottó kérése 
indította el. 1999-ben ugyanis az ő szervezésében és rendezésében a keszthelyi 
Helikon Kastélymúzeumban (Festetics-kastély) kiállítás nyílt a budapesti és 
a megyei múzeumok legérdekesebb tárgyi emlékeiből, két nyelven kiadott 
katalógussal.* Erre az alkalomra a diadémot kérte, amelyet a kölcsönzés előtt 
életemben talán először vettem kézbe. Meglepődtem és elszörnyedtem elhanyagolt 
állapotán, amit természetesen Trogmayer Ottó sem hagyott szó nélkül. Ezért 
a kiállítás végeztével, amint lehetőségem adódott rá, pályázatot írtam (2003), 
így 2004–2006 között sor kerülhetett a restauráltatásra. Gondoltam, ennek 
kapcsán néhány bennem felmerült kérdésre is választ kaphatnék, amelyek talán 
a régészettudomány számára is hasznosak lehetnek. Ezért azután a feldolgozás – 
több évig tartó – útjára léptem. S hogy ennek során mire jutottam, hogy mennyire 
nincs ez a munka befejezve, ahogy elődeimé sem volt, hogy itt és most milyen 
lehetőségekkel tudtam élni, mire voltam képes – ezt tükrözi ez a könyvecske.

Kőszeg, 2014. augusztus 20.
Ilon Gábor

* Czoma László (szerk./Hrsg.): Ritkaságok, becses óságok. Magyarország megyéinek és 
fővárosának muzeális kincsei a keszthelyi Festetics-kastélyban 1999–2000. Raritäten, 
kostbare Altertümer. Museale Schätze der ungarischen Komitate und der Hauptstadt 
im Festetics-Schloß in Keszthely 1999–2000. Keszthely, Helikon Kastélymúzeum, 
1999.


