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A gazdag Seuso valamikor a Kr. u. 4. században élt Pannoniában, és egy ünnepi alkalommal pompás ezüstedényeket kapott ajándékba. 
Ő vagy leszármazottja a század végén vagy a következő évszázad elején menekülni kényszerült a betörő barbárok elől, előtte azonban 
gondosan elásták a drága kincseket. Ennek a kincsnek volt az első megkerült darabja a 19. század végén Polgárdi határában megtalált 
quadripus. Az 1970-es években a kincskeresők kezére jutott 14 további ezüstedényt kicsempészték az országból, és egy angol főnemes 
vásárolta meg. A Seuso-kincs csak akkor kerülhet vissza Magyarországra, ha a régészeti és művészettörténeti érvek mellett 
természettudományos vizsgálati eredmények és egyéb tények, tanúvallomások támasztják alá hazánk követelését. 

Seuso, a rich man, lived sometime in the 4th century A. D. in Pannonia. On theoccasion of a celebration he was presentend with of a 
gorgeous silver plate.He or one of his descendents was urged to flee from the invading barbarians at the end of the century. But before his 
flight he hided the costly treasure in the ground. One piece of this hoard was the quadripus which was discovered at the boundary of 
Polgárdi at the end of the 19th century. In the seventies of the 20th century treasure-seekers got hold of 14 more silver plates, smuggled it 
out of the country and sold it to an English Lord. The treasure of Seuso only will come back if archeological, art historian and natural 
scientific examinations and arguments beside testimonies of witnesses and other facts underscore the claims of the treasure’s home 
country.
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