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Rupp mvének s Weszerle érmészeti tábláinak megjelenése után a numizmatikai

irodalom terén hazánkban évtizedeken át az Archaeologiai Értesítben meg-megjelen
numizmatikai közleményeken kívül jóformán más mködést észlelni sem lehetett, míg

az éremgyjtk s az érmekkel tudományosan is foglalkozók igaz örömére megjelent

1898-ban dr. Réthy Lászlónak, Corpus Nummorum Hungáriáé czím mve, illetve

annak az Árpád-házi királyok pénzeit tartalmazó s egyelre csak típusokat nyújtó

els füzete. E füzetnek megjelenésével alkalom nyílolt arra, hogy az érdekldk a

már elavult s nehezen megszerezhet mvekkel szemben egy modern s kritikai alapra

fektetett munkában keressenek s leljenek utasítást a hazai érmészettel való foglalko-

zásra s nem túlzunk, midn azt állítjuk, hogy a numizmatikának hazánkban az utolsó

években észlelt nagyfokú fejldése, egy a numizmatikával tudományosan foglalkozó

társulat s egy kizárólag éremtudománynyal foglalkozó folyóirat megalapításának els
impulzusát a C. N. H. els füzetének megjelenésében kell keresnünk.

Az érdekldk óhaja természetesen ezen els füzet megjelenésével még távolról

sem talált teljes kielégítésre s az anyaggyjtés nagy és fáradságos munkáját nem
ismer közönségünk türelmetlenül követelte a vegyesházi királyok érmeit tartalmazó

második füzetet. Hogy a C. N. H. érdemes szerzje ezen óhajnak minél elbb meg-
felelhessen, teljes erejét a vegyesházi pénzekre vonatkozó igen nagy anyag össze-

gyjtésére, rendezésére s feldolgozására kellett fordítania, minélfogva az els füzet fej-

lesztésére s kiegészítésére idt már nem szentelhetett. Midn azonban éppen ezen

els füzet megjelenésével járó nagyfokú fellendülés újabb és újabb anyagot hozott

felszínre, midn az eddig elrejtve maradt gyjtemények, majd újabb leletek ontani

kezdték a „kiadatlan" kincseket s ezek ismertetése s közzététele, az els füzet pótlása

szükségesnek mutatkozott, dr. Réthy László bizalma folytán én jutottam azon kitün-

tet megbízatáshoz, hogy az Árpád-házi királyok pénzei terén összegyjtött s részben

már közzétett^ anyagomat egy rendszeresebb egészbe öntve a C. N. H. els füzetének

pótlékaként megírhassam.

E pótlékban 57 éremmel egészítem ki az els füzetet és pedig legnagj'obbrészt

a C. N. H. megjelenése óta ismeretessé vált egészen új éremfajokkal, vagy a már

* Numizmatikai Közlöny II. évfolyam (1903.) 25. oldal: „Árpádházi magyar pénzek", egy képes

táblán 27 érem rajzával; — Num. Közi. III. évf. (1904.) 38. oldal: „Árpádházi magyar pénzek II.

közlemény' 3 éremábrával.
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ismert és közzétett éremfajok oly jellegzetes változataival, hogy azokat mint alfajokat

e pótlékba felvenni el nem mulaszthattam. Ezen érmek leírását a következkben adom

:

1. A C. N. H. els füzetének I. sorozatába tartozó dénár; a C. N. H. 1. ellapjá-

val és a 3. számú hátlapjával bíró I. István dénár a Magyar Nemzeti Múzeumban.
Av. Ketts szemcsés körben egyenkarú kereszt, ágai a legendakezd keresztkével

s a körirat egyes betivel kapcsolódnak; a kereszt sarkaiban egy-egy háromszög ék;

körirat; <i' STEPHANVS • REX • Rev. Egyenkarú kereszt, mint az ellapon, de annak
sarkaiban háromszögek helyett egy-egy levélalakú jegy; körirat: »í« REGrlACIVlTAS •!«

2. A C. N. H. IV. sorozatába tartozó Kálmán királynak tulajdonított pénz, mely-

nek ellapja a C. N. H. 50. számú darabbal azonos, hátlapján a kereszt sarkaiban

ékek helyett pontok. Igen sok gyjteményben elfordul, st gyakoribb az ékekkel

díszített C. N. H. 50. számú darabnál.

Av. Gyöngykörben értelmetlen felírás pontokból és vonalkákból alkotva, belül

négy felholdba foglalt kereszt, vonások és pontokból képzett diszítmény. Rev. Ketts
vonalkörben vonalkák, középen kereszt, sarkaiban pontocskák.

3. A C, N. H. IV. sorozatába tartozó pénz; a C N. H. 51. számú II, István-féle

dénárnak változata. Kiadatott els ízben Ruppnál 300. .szám alatt, majd a Numiz-

matikai Közlöny II. évfolyamában (25. oldal) dr. Zimmermann Lajos „Árpádházi

magyar pénzek" czím közleményében és az ahhoz mellékelt képes táblán 1. szám

alatt. Több gyjteményben elforduló darab.

Av. Ketts gyöngykörben 'i> STEOHANVS REX. Középen kereszt, mely felül a

legendakezd keresztkével, oldalt az R bet szárával kapcsolódik, karjai közt négy

ék. Rev. Ketts vk. vonalkák, keresztkék és félholdakból alkotott értelmetlen legenda,

melyen belül keresztke, sarkaiban négy ékkel.

4. A. C. N. H. IV. sorozatába tartozó lí. Béla dénár ; a C. N, H. 59. számú darab

változata a M. N. M.

Av. Reczés körben háromszögalakú koronás f körirat: REX BÉLA. Rev. Ketts

vk., közepén keresztke, a vk. közti felírás és a kereszt sarkaiban az ékek hiányoznak.

5. A C. N. H. V. sorozatába (Kálmán, II. István, II. Béla, II. Géza kora) tartozó

csegely. Úgy az el- mint hátlap megegyez a C. N. H. 05. számú darabbal. M. N. M.

gyjteménye.

Av. Reczés körben, végein tetézett egyenkarú kereszt, közbül négy apróbb kereszt,

belül egy-egy pont, Rev. Ketts vk. vonalkák, középen kereszt, sarkaiban ékecskék.

6. A C. N. H. V. sorozatába tartozó a 05. szám alatt kiadott dénár ellapjával

s ugyanazon sorozat 88. számú dénárjának hátlapjával bíró újabb változat Sziklay

Jen gyjteménye útján a M. N. M. Közölve a Numizm. Közlöny. III. évfolyamának

38. oldalán 1. szám alatt.

Av. Reczés körben, végein tetézett egyenkarú kereszt, közbül négy apróbb kereszt,

belül egy-egy pont. Rv. Ketts vonalkörben ékecskék, belül egyenkarú kereszt, ékek nélkül.

7. A C. N. H. V. sorozatába tartozó pénz Jeszenszky Géza (Patvarócz) és dr. Zimmer-

mann Lajos gyjteményében Ellapja teljesen megegyez a C. N. H. 71. számú darabjának

ellapjával, hátlapja a 88. sz. alatti hátlapjának felel meg. (Num. Közi. II. évf, I. tábla 2.)

Av. Reczés körben kereszt négy ponttal, melyet négy befelé forduló félhold és

keresztke vesz körül. Rev. Ketts vk. ékecskék, belül egyenkarú kereszt, ékek nélkül.



8. A C. N. H. V. sorozatába tartozó csegely. Úgy el- mint hátlapja azonos a

C. N. H. 74. számú pénz el- és hátlapjával. A M. N. M. gyjteményében.

Av. Reczés körben kereszt négy ponttal, körülötte négy kifelé forduló félhold

és kereszlke. Rev. Ketts vonalkörben vonalkák, középen keresztke, sarkaiban pontok,

9. A C. N. H. V. sorozatába tartozó csegely. Úgy el-, mint hátlapja megegyez

a C. N. H. 76. sz. a. kiadott pénzzel. — A C. H. N. me^elenését megelzleg két helyen

publikállatott. Elször a ritkaságánál fogva csaknem ismeretlen Egger-féle „Die Münzen

des Königreiches Ungarn" czim s a Wiener Numismatische Monatshefte (1865—67.)

mellékleteként kiadott katalógusban (III. tábla, 10. szám), aztán Montenuovo szövegében

49. szám alatt van felemlítve („1 Var. ist eine Klippé.") (Num. Közi. II. évf. I. tábla 3.)

Av. Reczés körben az érem széléig ér kereszt, ágaiban egy-egy ponttal, ágai közt

négy pontból alkotott kifelé forduló félholddal s egy-egy kereszttel. Rev. Ketts vk.

vonáskák és keresztek, belül a kereszt sarkaiban négy ékkel.

10. A C. N. H. V. sorozatához tartozó s a 81. sz. a. kiadott pénz ellapjával, de

eltér hátlappal bíró darab Sziklay Jen gyjteménye útján a M. N. M. (Num. Közi.

II. évf. I. tábla 4.)

Av. Reczés körben -|-^^-|-^^-[-^^-[-^-., középen gyöngykörbe kerített

kereszt, melynek mindegyik karja három, két holdacskába foglalt és egymásután

hosszába helyezett gömböcskébl van alkotva. Rev. Ketts vk. vonalkák és félholdacs-

kák, középen kereszt, sarkaiban egy-egy a kereszt közepére vízszintesen fekv pálczácska.

11. A C. N. H. V. sorozatába tartozó dénár, melynek el- mint hátlapja meg-

egyez a C. N. H. 87. számú darabbal, csakhogy a hátlap keresztképének ágai közt

nincsenek ékek. Dr. Zimmermann Lajos gyjteményében.

Av. Az érem széléig terjed kereszt, karjai közt egy-egy kifelé hajló félhold,

bennök egy-egy ponttal. Rev. Ketts vk. vonalkák, középen kereszt.

12. A C. N. H. V. sorozatába tartozó darab, mely a C. N. H. szövegében már
publikálva van, s mint nem ritka pénz sok gyjteményben található. Ellapja a C.

N. H. 90. számú ellapjával, hátlapja a C. N. H. 88. számú pénzével azonos. (Num.

Közi. II. évf. I. tábla 5.)

Av. Reczés körben kisebb körre fektetelt, tetézett vég kereszt, belül pontok,

négyszer megszakítva E - — Rev. Ketts vk. vonáskák, belül egyenkarú

kereszt ékek nélkül.

13. A G. N. H. V. sorozatába tartozó s az elbbivel rokonveret darab Sziklay

Jen gyjteménye útján a M. N. M. és dr. Zimmermann Lajos gyjteményében. El-
lapja a C. N. H. 90. ellapjával megegyez. Hátlapja eltér. (Num. Közi. II. évf. I. tábla 6.)

Av. Reczés körben kisebb körre fektetett, tetézett vég kereszt, belül pontokkal,

négyszer megszakítva E Rev. Ketts vk. vonáskák, belül két, hegyeikkel

a középen érintkez ék, jobbra és balra egy-egy függleges helyzet, hegyével lefelé

álló ék.

14. A C. N. H. V. sorozatába tartozó újabb species Kováts Ede (Kolozsvár) útján

az Erdélyi Nemz. Múzeum gyjteményében. A C. N. H. 90. sz. alattinak jellegzetes

változata, a mennyiben a kereszt sarkában nem pontok, hanem befelé álló ékek

vannak. (Num. Közi. II. évf. I. tábla 7.)

Av. Reczés körben kisebb körre fektetett, tetézett vég kereszt, belül ékekkel.
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négyszer megszakítva. E Rev Ketts vk. vonáskák s kereszlkék, belül

egyenkarú kereszt ékekkel.

15. A C. N. H. VII. sorozatába (IV. István) tartozó rézpénz a C. N. H. 98. számú
pénznek jellegzetes változata, a mennyiben a hátlap Szz-Máriájának bal kezében van
a liliomos kormánypálcza, sjobb keze hajlik a mellére. A M. N. M. Dr. Konkoly Thege
Balázs (Komárom) és dr Zimmermann Lajos gyjteményében.

Av. Gyk. ketts Irón, egyikén II. Béla, másikán IV. István ül alakja. Körirat:

REX BÉLA — REX STS. Rev. Liliomos kormánypálczát tartó fénykörös Mária, mellére

hajló jobb kezével Jézust (karikákkal jelezve) öleli. Körirat: SANCTA — MARIA.

1(>. A C. N, H. VII. sorozatába tartozó s az ott kiadott 101. és 103. számú réz-

pénzeknek kombinácziójából származó harmadik (nem számítva a 102. sz. alatt közölt

arany példányt) species. Ellapjának a bels gykörben foglalt része teljesen megegyez a

C. N. H. 101. számú megfelel részével, a gykörön kívül es rész azonban, tehát a középs
részt körülövez keret a 103. számú pénz keretének felel meg, f karakterisztikuma

pedig az, hogy a 101. alattira annyira jellemz pénzverjegyekkel nem bír. Hátlapja

megegyez a C. N. H. 101. és 103. pénzek közös hátlapjával. Több gyjteményben
elfordul. (Num. Közi. II. évf. I. tábla 8.)

Av. Ketts gyk. keleti írást utánzó felirat, középen hasonlóképen. Rev, ugyancsak

keleti írást utánzó jelek gyk, belül.

17. A C. N. H, VIII. sorozatába tartozó líL Béla vagy IV. Istvánnak tulajdonított

éremfaj. Ellapja megegyez a C. N. H. 107, számú dénárral, hátlapja ennél sokkal

díszesebb s pontokkal és karikákkal van ékítve. Dr. Zimmermann Lajos gyjteményében.

Av. Középen nyolcz befelé fordult félholddal körülvett kereszt, karjaiban három-

három pont. Kívül négy kisebb kereszt és nyolcz horgonyalakú díszítmény. Rev, Gyk.

karikákkal tetézett kereszt, sarkaiban pontokkal, L alakú ékítményekkel, melyeken

karikák vannak, ezt lezárja két-két összesen nyolcz félívbl alkotott diszítmény,

18. A C. N, H, VIII. sorozatába tartozó IIL Béla vagy IV. Istvánnak tulajdonított

s a C. N. H, 108 számú éremnek válfajaként jelentkez, de retrográd felírással bíró

dénár a M. N. M.

Av. * S fflARCVS. Középen kereszt négy ponttal. Rev, Horgony alakú díszítmény

felette karika s két pont.

19. A C N. H. IX. sorozatába felvett 111. szám alatti III. Béla-féle dénárnak válto-

zata s mint ilyen nem vétetett fel a C. N. H.-ba, noha már elzleg Rupp 107., Weszerle

XIII, 3., Széchenyi Tab. 2. XI. 2, Mont, 83. publikáltatott s több gyjteményben talál-

ható Ellapja azonos a C. N. H. 111. számú ellapjával, hátlapja megfordított képet

mutat s a C N. H. 110. szám alatti hátlapjának felel meg. Több gyjteményben talál-

ható. (Num. Közi. II. évf I, tábla 9.)

Av. Gyk. a király neve BE • L'R vízirányosan, felül és alul horgonyalakú jegyek,

pontok közt. Rev, Rx betkbl összeállított monogramra,

20. A C N, H. IX. sorozatába tartozó s a C. N. H, megjelenése óta napfényre

került III. Béla-féle dénár. Ezen újabb speciest dr. Réthy László egy a M, N. M.-

birtokában lev gödölli leletben talált három darabkából állította össze s rekonstruált

rajzát Forster Gyula: 111. Béla magyar király emlékezete 1900. czím mvében publi-

kálta. (Num. Közi. II, évf. I, tábla 10.)
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Av. Gyk. B6L7Í RtX • körirat, helOl kisebb gyk. cgyt-nszárií kereszt kíirjíii közt

^'ííy-^"Sy P""^ l^^v. Ketts keresztszer díszítmcny, oldnlt egy-egy T betvel (lertius?).

21. A C. N. H. IX sorozatába tartozó s hasonlóképen teljesen új III. Béla dénár
a M. N. M. gyjteményében.

Av. Gyk. B bet fölötte j^ alakú bet vagy rövidítjel, alatta vonalka, jobbra
és balra egy-egy kereszt, melyek szárai felett és alatt egy-egy pont van. Rev. Vk.
ketts kereszt, melynek alsó szárán derékszögben két ponttal tetézett szár van, körü-

lötte két-két pont.

22. A C. N. H. IX. sorozatába tartozó II. Endre érem a M. N. M., a mely a C.

N. H. 116. számú éremnek válfaja ellenkez irányú felirattal.

Av. Gyk. TÍNDREÍÍS « körirat, középen Rx monogramm. Rev. Koronából kiemel-

ked ketts kereszt, oldalt egy-egy kifelé hajló félhold.

23. A C. N. H. X. sorozat (111. Béla, Imre, II. Endre kora) 119. sz. darabjának
ellapjával s ugyanazon sorozat 133. sz. pénzének hátlapjával biró új species a M.
N M. éremgyjteményében (Num, Közi. II. évf. 1. tábla 11.)

Av. Gyk. kuíjkns írás értelmetlen ábrázolása, felül s oldalt keresztkékkel. Rev.

nagyobb kereszt karjai közt egy-egy ponttal.

24. A C. N. H. X. sorozat 123. számú pénzének egy már régebben publikált vál-

faja. Ellapja a C N. H 123. számú ellapjával azonos, hátlapja a C. N. H. 153. sz.

hátlapjával. — Közzétéve Egger fentidézelt katalógusának IV. tábláján 16. szám alatt.

rXum. Közi. II. évf. 1 tábla 12.)

Av. Kufikus vízirányos vonal, felül patkón álló kereszt, oldalt kifelé forduló

félhold és S bet, a vonal alatt ugyav,az. Rev. Pontból kiágazó két kisebb kereszt,

oldalt egy-egy ponttal.

26. A C. N. H. X. sorozat 125. számú dénárjának válfaja, teljesen megegyez
ellappal s rajzban eltér hátlappal, a mennyiben a kufikus ornamentikát szétválasztó

vízszintes vonal felett s alatt egy-egy teljesen szabadon álló négy ékbl alkotott keresztke

van, s nem háiom ékbl s egy a vízszintes vonalból kiemelked száron alkalmazott

kere.szt, mint a C. N. H. 125. számú pénzen; több gyjteményben található.

Av. Középen kis kereszt, körülötte négy görög í2-nak látszó bet közbül egy-egy

pontban végzd ékkel. Rev. Kufikus ornamentika.

26. A C. X. H. X. sorozat 125. számú dénár változata a M. N. M. Ellapja azonos
a 125. számú ellapjával, hátlapja a C. N. H. 132. számú hátlapjával. (Num. Közi. II.

évf. 1. tábla 13

)

Av. Középen kis kereszt, körülötte négy görög í>-nak látszó bet, közbül egy-egy

pontban végzd ékkel. Rev. Kereszt, karjai közt három-három ponttal.

27. A C. N. H. X. sorozat 125. számú pénznek egy másik változata hasonlóképen
a M. N. M. gyjteményében Plllapja azonos a fentivel, hátlapja megfelel a C. N. H.

145. számú darab hátlapjának. (Num. Közi. 11. évf. 1. tábla 14.)

Av. Középen kis kereszt, körülötte négy görög fí-nak látszó bet, közbül egy-egy

pontban végzd ékkel. Rev. Négy keresztbl és öt pontból alkotott diszítmény.

28. A C. N. H X. sorozat 129. számú pénzre támaszkodó új species. Ellapja
teljesen megfelel a C. N. H. 129. számú ellapjának, hátlapja a C. N. H. 141. számú
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háthipjának^ Sziklay Jen gyjteménye útján a M. N. M. továbbá dr. Zimmermann Lajos

gyjteményében is, (Num, Közi. II. évf, I. tábla 15.)

Av. Az érem gyk. széléig ér tetézett kereszt, a négy mezben egy-egy H bet.

Rev. Három ponttal tetézett vonal, két-két összekapcsolódó félhold között.

29. A C. N. H. X. sorozat 135. számú pénz alfaja a M. N. M. gyjteményében,

melynek ellapján az egyes mezk fel vannalt cserélve.

Av. Az érem széléig ér kereszt, az els és harmadik mezben egy-egy négy-

szirmú rózsa, a második és negyedik mezben egy M alakú bet. Rev. Vízirányos

vonal, felette egy fordított N, alatta fordított V és D,

30. A C. N. H. X. sorozat 137. számú pénz ellapjával s a C. N. H. 136. számú
hátlapjával bíró új species Szililay Jen gyjteménye útján a M. N. M. (Num. Közi.

II. évf^. I. tábla 16.)

Av. A— betk, fölöttük két í2-nak látszó bet, mely rövidít jel is lehet, ezek

felett lefelé fordított € bet, alul kereszt. Rev. Kereszt négy pont közt;

31. A C. N. H. X. sorozat 145. számú pénz ellapjával s a C. N. H. 135, számú
hátlapjával bíró új species az Erdélyi Nemz, Múz. érem- és régiségtárában Kolozs-

várt. (Num. Közi. II. évf. I. tábla 17.)

Av. Az érem feléig ér nagy kereszt, mely végein kisebb keresztkékben végzdik

;

ez utóbbiak egy-egy pontozott vonallal összekötve, a mezkben egy-egy pont, kívül

egy-egy ék. Rev. Kufikus ornamentika.

32. A C. N. H. X. sorozat 145. számú pénz ellapjával s a C. N. H. 160. számú
hátlapjával bíró új species a M N. M,

Av. Az érem feléig ér nagy kereszt, mely végein kisebb keresztkékben végzdik;

ez utóbbiak egy-egy pontozott vonallal összekötve, — a mezkben egy-egy pont,

kívül egy-egy ék, Rev, Kis kereszt végeire boruló félholdakkal, köztük pontok.

33. A C. N. H. X. sorozat 151. számú pénz ellapjával s a 146. szám alatti hát-

lapjával bíró új species a M. N. M. (Num. Közi. II. évf. I. tábla 18.)

Av. Középen H alakú, középvonalán keresztet visel alak, végein vízirányosan

álló keresztkék, felül s alul ismét kereszt 4—4 pont között. Rev, Kis kereszt sarkaiban

1— 1 pont.

34. A C. N. H. X. sorozat 153. számú pénznek egy új válfaja Sziklay Jen gyj-
teménye útján a M. N. M. Ellapja egyenl a C. N. H. 153. számú ellapjával, hát-

lapja a C. N. H. 157. szám alatti hátlapjával. (Num. Közi. II. évf. I. tábla 19.)

Av. Középen tetézett kereszt négy kisebb kereszt és kifelé fordított félhold között.

Rev, Horgony alakú jegy három ponttal.

35. A C. N. H. X. sorozat 153. pénz ellapjával s a 133. számú hátlapjával bíró

új válfaj a pozsonyi ág. ev. líceum dr. Schimkó Dániel-féle éremgyjteményében.
Av. Középen tetézett kereszt négy kisebb kereszt és kifelé fordított félhold közölt.

Rev. Nagyobb kereszt, karjai közt egy-egy pont.

36. A C. N. H. X. sorozatába tartozó újfajú dénár dr. Zimmermann Lajos gyjte-

ményében. (Num. Közi. III. évf. 38. oldal 2.)

Av. Gyk. vízirányos, középen keresztezett, két végén két-két függleges ékecs-

kével lezárt pontozott vonal; felette és alatta egy-egy alján vonallal tetézett kereszt.

A központ körül négy pontocska és négy kifelé forduló félhold. Rev. Kisebb vk. a



IX

központból kifelé áí»nzó három egyeiikarií vonalka, n fels keresztezve, az alsó kett

ponttal tetézve. A két lefelé nyúló vonal által képezett szakaszban karika, a két

másik szakaszban egy-egy pont.

37. A C. N. H. X. sorozatába tartozó s a 157. szám pénz ellapjához némileg

hasonló ellappal, ugyanennek hátlapjával bíró pénz a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Av. Kgy kis kereszt, jobbra s balra egy-egy függleges vonás, oldalt egy-egy

keresztke; leiette és alatta három-három kifelé forduló félhold, a középsk végei

poulozva s nyilasukban egy-egy pont. Rev. Horgonyalakú jegy három ponttal.

3s. A C. X. H. X sorozatába tartozó s a 163. és 164. obolusra támaszkodó új

alfaj (Ír Zimmermann Lajos gyjteményében.

Av. Ketts kereszt, oldalt négy keresztke és két félhold, karjai közt négy ponttal

Rev. Sima kereszt négy pont között.

39. A C. N. H. X. sorozatába tartozó s a C. N. H. 169. fajra támaszkodó új

alfaj a Magyar Nemzeti Múzeum gyjteményében.

Av. Tetézett vég kereszt, végeire bomló félholdakkal; karjai közt rézsut álló

pálczikák, a kereszt négy sarkában egy egy pont, a pálczikák küls vége mellett két-

két pont. Rev. Négy befelé forduló félholdba foglalt gömbösvég kereszt.

40. A C. N. H. XI. sorozatába tartozó 189. számú II. Endre dénárnak obolusa

a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Av. Vk. két torony közt álló kells kereszt. Rev. Gyk. kiterjesztett szárnyú

jobbra néz sas.

41. A C. N. H. XI. sorozatába tartozó 191. számú II. Endre obolusa a Magyar

Nemzeti Múzeumban.
Av. Oldalt két oszlophoz csatlakozó ivezett, felül a ketts kereszttel, oldalt hatágú

csillagok, alul három karika. Rev. Hármas ivezett felé helyezett erkély, felette hatágú

csillag két karika közt.

42. A C. N. H. XIII. sorozatában 208. szám alatt felvett II. Endre-féle dénárnak

eddig ismeretlen obolusa a Magyar Nemzeti Múzeumban és dr. Zimmermann Lajos

gyjteményében. (Num. Közi. II évf. I. tábla 20.)

Av. Hármas félkör keretben királyi f szemközt, fenn három torony. Rev.

Balfelé lépdel, els bal lábával hosszú keresztet tartó szarvas; eltte csillag.

43. A C. N. H. XIII. sorozatába sorozható II. Endre-féle dénár, ismertetve eddig

Ruppnál 310. szám alatt; több gyjteményben.

Av. Szemközt néz koronás király mellképe, jobbjában kard, baljában kereszt.

Rev. Kéttornyú templom homlokzata, a tornyok közt kereszt.

44. A C. N. K. XIII. sorozatába tartozó 219. számú II. Endre dénár obolusa a

a Magyar Nemzeti Múzeumban és dr. Zimmermann Lajos gyjteményében.
Av. ívezet alatt szembe néz királyi f két csillag között, fent hármas templom

homlokzat, a középs tornyon kereszt. Rev. Nagy kereszt, karjaiban egy-egy csillag.

45. A C. N. H. Xlll. sorozatába felvett 226. számú II. Endre dénár alfaja több

gyjteményben.

Av. Félhold alatt nyolcágú csillag, felül torony, oldalt egy-egy emberi fejnek

látszó alak kifelé nézve. Rev. Jobbra lépdel párducz. felette lombos fa, a felság

jobb oldalán héber betnek látszó jegy, bal oldalán csillag.

U
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46. A C. N. H. XIV. sorozatába felvett 244. számú IV. Béla dénár eddig isme-

retlen obolusa Sziklay Jen gyjteménye útján a Magyar Nemzeti Múzeumban. (Num.
Közi. II. évf I. tábla 21.)

Av. Gyk. a király neve B6L7Í R€X, középen héber (?) betnek látszó jegy. Rev.

Sárkányt leszúró angyal.

47. A C. N. H. XIV. sorozat 253. számú IV. Béla pénzének egy már a C. N. H.

megjelenése eltt is ismert és publikált válfaja. Publikálva : Rupp 179. Weszerle XVl-

7. Mont 133. szám alatt. A C. N. H. 253. számú pénzzel úgy ellapra, mint hátlapra

azonos, kivévén, hogy a hátlapon lév s koszorú nélküli kereszt sarkában nem négv
csillag, hanem négy fejecske van. A Magyar Nemzeti Múzeumban és több gvjte-
ményben. (Num. Közi. II. évf. I. tábla 22.)

Av. Trónon ül király, jobbját térdén tartva, baljában keresztes kormánypálcza,

REX ^ — BEL2Í + Rev. Végein kiszélesed kereszt, karjaiban fejecskék ; körirat

:

MONLTA REGIS P HVNGARIA + (P alul áthúzva).

48. A C. N. H. XIV. sorozatában 268 szám alatt kiadott IV. Béla denárának
obolusa a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárának tulajdonában. Lelhelye állítólag

Szerb-Mitrovicza. (Num. Közi. III. évf. 38. oldal 3)

Av. Ül király, jobbjában kereszt, baljában keresztes kormánypálcza. Rev. Jobbra
álló és visszanéz kiterjesztett szárnyú sas fénykörös fvel.

49. A C. N. H. XV. sorozat 269. szám alatt felvett s eddig IV. Bélának tulajdo-

nított kis brakteáta karakterisztikus s eddig még nem publikált válfaja felcserélt

karokkal, illetleg a királyi alak jobbjában lomb, baljában kereszt. Több gyjtemény-
ben található. (Num. Közi. II. évf. I. tábla 23.)

Av. Gyk. kezdetleges mv királyi alak, jobbjában lomb, baljában kereszt.

50. A C. N. H. XV. sorozatába tartozó s annak megjelenése óta napfényre került

s publikált IV. Bélának tulajdonított elefántos brakteáta. Emlékeztet a C. N. H.

371. szám alatti dénár hátlapjára. Pubhkáltatott a horvát arch. társulat által kiadott

«Vjesnik»-ben, IV. kötet. 1900. 151. old. 7. sor végén. Egy-egy példánya található a Magyar
Nemzeti Múzeumban és a zágrábi Nemzeti Múzeumban. (Num. Közi. II. évf. I. tábla 24.)

Av. Jobb felé fordult elefánt, hátán hadisátor, lecsüng takaróval.

51. A C. N. H. XVI. sorozatába sorolt 309. számú IV. Béla obolusának megfelel

eddig ismeretlen dénár Sziklay Jen gyjteménye útján a Magyar Nemzeti Múzeumban
továbbá dr. Zimmermann Lajos gyjteményében. (Num. Közi. II. évf. I. tábla 25.)

Av Gyk. két szembenéz királyi f, felettük félhold, karika és csillag. Rev. Halmon
emelked csillag, oldalt a királyi czimerpajzs kétszer, két karikáról függve.

52. A C. N. H. XVII. sorozatában 317. szám alatt felvett V. István-féle dénár

trónon ül királyt feltüntet ellapjával (a C. N. H.-ban e darabnál az ellap és a

hátlap a rajzon fel vannak cserélve) s a C. N. H. 322. hátlapjával bíró pénz a Magyar

Nemzeti Múzeumban. (Num. Közi. II. évf. I. tábla 26.)

Av. Liliomokkal díszített trónon szemben ül király, jobbjában keresztes arany-

alma, befelé hajtott baljában liliomos kormánypálcza. Rev. Jobbra futó leopárd.

53. A C. N. H. XVIII. sorozatába tartozó IV. László-féle dénár ellapján ezen

király nevével, hátlapja egy ismert bécsi fillér A Magyar Nemzeti Múzeumban.
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Av. Zavaros rajz LTIDISLKVS REX • köriratlal Rev. Jobbra fordult nagy lépdel
madár kilerjesztelt szárnyakkal.

54. A C. N. H. XVIII. sorozatába tarlozó s IV. BtMa király slyriai verelei közé

sorozható nagy brakteátszer pénz, a M. N. M. gyjteményében.
Av. Ketts vk. M0NET2Í • ReGlS • B • felirat, középen jobbra fordult heraldikai sas.

65. A C. N. H. XIX. sorozatába tartozó llí. Endrének tulajdonított 360. számú
dénár alfaja, ennek hátlapi képét megfordítva mutatva. Barbarikus veret a Magyar
Nemzeti Múzeumban.

Av. Félholdon álló kereszt, karjai alatt a hosszú száron karikával, oldalt egy-

egy szembenéz koronás f. Rev. Jobbra ugró párducz.

56. A C. N. H. XIX. sorozatába tartozó Venczelnek tulajdonítható Rupp 322. szám
alatt rossz példány után készült igen rossz rajzban és Mont. 221. szám alatt téves

leírással közölt dénár. Ellapja megegyez a C. N. H 383. számú dénár ellapjával,

hátlapja ehhez hasonló, de a hárpiát fordított képpel tünteti fel. Sziklay Jen gyj-
teménye útján a Magyar Nemzeti Múzeumb:in; valamint «Egger: Auctions-Catalog

einer altén Sammlung aus aristokrntiscliem Besitz 1906.^ czím árjegyzékében 203. sz.

alatt kiadva s árverési vétel útján a Magyar Nemzeti Múzeumban.
Av. Trónon ül király, jobbjában liliomos kormánypálcza, baljában aranyalma

ketts kereszttel. Rev. Jobbra fordult hárpia hosszú szakálas fejjel, egyik szárnyszer
kezében liliomot tartva.

57. A C. N. H. XIX. sorozatához tartozó 386. szám alatt felvett Venczel-féle

dénárnak eddig ismeretlen obolusa a Magyar Nemzeti Múzeum gyjteményében.
Elször kiadva az Arch. Ért. új folyam XI. kötetében 41. oldal, 15. szám alatt

(Num. Közi. II. évf. I. tábla 27.)

Av. Gyk. szemközt néz koronás l. Rev. Evet, eltte gömböcs.
Jelen pótléknak feladata a most felsorolt éremfajok leírásában, ismertetésében,

meghatározásában s azon sorrendnek megjelölésében, a hol e fajok a C. N. H. els
füzetének érmei közt helyet foglalhatnak, teljesen kimerült. Feladatom nem az volt,

hogy az utolsó éveknek az árpádházi királyok pénzei terén szerzett tudományos
tapasztalatait ismertessem s ezzel esetleg a C. N. H. els füzetének egységes egészét

érintsem. E tapasztalatok közzététele más lapra tartozik. Czélom a száraz ismertetés

volt s midn ennek a fentiekben megfeleltem, legfeljebb azon kéréssel fordulok még
az érdekld közönséghez, hogy ne zárják el közremködésüket egy újabb pótlék

mielbbi kiadásától, a melyhez szolgáló anyagot, értesítéseket, leírásokat a legnagyobb

örömmel fogadok és kérek.

Dr. ZlMMERMANN LaJOS.

A pótlékokhoz tartozó három éremtáblán minden egyes érem két számmal van jelölve: az

egyes éremrajzok a!all kitett folyó.szánimaI, mely megfelel a leírásuknál használt számozásnak, s a

feleltük alkalmazott számokkal, a melyek hivatkozás természetével bírnak a C. N. H. els füzeiének

érenisorozatára. Ezen utóbbi számozásnak más czélja nincsí n. mint megjelölni azt a sorrendel, hogy
hol s mely érem után sorozandók be ezen pótlékba felveit érmek a C. N. H. els füzetének érmei
közé. A póllckban lev éremfajokra való hivatkozás (czilálás) kizárólag az érmek alatti folyó-

szánjokkal történik s miután közönségünk már megszokta, hogy a Corpus Numorum Hungáriáé els
füzelének éremfajait rövidítve pl. «C. N. H. 20.» jelöli meg, e pótlék egyönletö megjelölésére a

«C. N. H. P.» rövidítést (pl. C. N. H. F. 48.) ajánlom.
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ÁRPÁDHÁZI KIRÁLYOK PÉNZEI.

PÓTLÉK A CORPUS NÜMMORUM HUNGÁRIÁÉ I. FÜZETÉHEZ.

I. TÁBLA.

2A 50A 61 A 59 A

65 A 66 A 73 A 74 A

76 A

10

87 A

11

90 A 90B 91 A

13 14
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107 A 108 A

111 A 112 A 118 B 116 A

20 21 22

119 A 123 A 125 A 125 B

26

125 C 130 A 185 A

80

145 A 145 B 151 A 156 A

81 33

1&6 6 156 C 157 A
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219 A 226 A
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244 A
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254 A 268 A
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269 A 281 A
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308 A 317 A
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354 A
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