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Bevezetés.

]\Jidcm hazánk3 pénzeit kezdem magyarázni, ал magyar pénztudo-

mánул akár hasznát , akár azt , mennyire szükséges az a* hazai tör-

ténetef felvilágosítására , mivel eléggé tudva van, szükségtelennek

véltem hosszas elószóban fejtegetni; lekinLve pedig annak jelen

áüapotját, ki a3 torténetek3 ezen segédtudományának tanulásához fo-

gott, azt kelle tapasztalnia , hogy pénztudományunk3 újabb felfe-

dezései, sem Schoenvisner Istvánnak mostanig egyetlen rendszeres

munkájában, sem a3 késôbb közre bocsátott magyar nemzeti mu-

zeum3 catalogusaiban nem foglaltatnak ; ел tudomány ugyan is az

óta egyesek* szorgalma által sok részben gyarapodott, számos még

a3 késó'bbi Mader, Appel, Lelevel és mások elôtt is még ismeret-

len magyar pénzpéldány kerult napfényre, melly meghatározza

3s felderíti azt, mi ekkorig kétesnek vagy bizonytalannak tartaték.

hiányt ohajtá pótolni néhai Weszerle József, ki felkeresvén

a." mit csak valahol lehete, és a* magyar régiség3 ezen gyöngyeit

szinte 4807. óta nagy kôltséggel, munkával, ígyekezettel és szorga-

lommal gyüjtogetvén , az egész magyar pénztudományt máskép

száudékozék kidolgozni Js napfényre bocsátani, mint az bár ki

által tôrtént ez ideig, készítendo munkáját VU. kötetre vala szán-

déka felosztani, az I-ben eloadandók valának, elôismereteken ki-

vtíl , ал mííszók , jegyek , pénzverô városok és helyek , aJ pénzvere-

tés' igazgatói, Magyarországban lelt kincsek, pénzeink3 ritkasága
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s értéke, ércz és pénzveretési jog, pénztudományi irók, a3 régi 3s

mostani pénzgyùjtemények és gyííjtok. 11-ban az I. korszaki vagy

Arpád szárraazatú magyar királyok3 pénzei (20. réztáb.) III. а3 П.

korszak3 pénzei (17. réztáb. ) IV. az austriai korszaku királyok3

pénzei (36. réztáb.) V. az erdéli fejdelmek3 pénzei (21. réztáb.)

VI. jeles magyar és azon férfiak3 pénzei, kik nálunk hivatalt visel-

tek (37. réztáb.) VII. végre Magyarországhoz tartozó tartományok3

pénzei (5. réztáb.) továbbá a3 városok és helyek3 pénzei (5. réz

táb.) valamint római, görög, pártus stb. ekkorig kiadallan és Ma-

gyarországban találtátott pénzek (2l. réztáb. ). Ezekhez járult volna

még tiszLességes nyugalomra bocsátó 4. római tábla (tabellae ho-

nestae missionis), a3 magyar királyok, erdéli féjdelmek, és más

jeles férfiak aláirásainak képmásai.

A3 pénzek3 pontos rajzok, és 166. réztáblára vésett elodolgo-

zatok3 illy jeles kincse állott Weszerle Jozsef, ezen a3 pénztudo-

mányban felette járlas férfiu elott készen, midon szándékát 1838-ki

jul. 2í)-kén, életének 57. évében a3 véletlen halál megelozLe, Js

munkáját, mellyet annyi ido dta forró ohajtással vártunk, ki nem

dolgozbatá; felette gazdag magyar és más pénzgyvíjtemény, réztáb-

lai 3s jegyzeteinek tbredékei késôbb a3 magyar nemzeti muzeumba

kerültek.

E3 tanubnány, mellyet egyedül hivatalomtól és gazdaságomtól

szabad óráimban lehete gyakorolnom, nehezebb ugyan és sokkal

fontosabb, semhogy gyenge eromhöz képest remélhetném, bogy

abban a3 tudós világ3 várakozásának tokéletesen megfelelhessek ;

azonban hazánk3 pénzeinek több év óta fáradhatlan gyüjtése, 3s

azoknak néhai Weszerlének útmutatásával szerzett ismerete , vala

mint a5 pénzgyujtó'k3 gyakori buzditása arra birtak, hogy azokról

e3 jelen dolgoztatot magyar , és külön kötetben deák nyelven bo-

csássam közre, ebben addig is, az elsô korszakból minden ekko

rig ismeretes pénz, röviden ugyan, de elég teljesen, nemekre rendsze-

resen felosztva , XI. konyomatban, pontosan 3s csinosan elotuntetve,

a3 legapróbb változatokban Jeirva, és szükséges jegyzetekkel meg-

magyarázva foglaltatik, ama3 kútfok3 felhozásával , mellyekben az

egyes példányok kiadattak, és a3 mennyire lehetett, azon gyû'jtôk
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megnevezésével , kiknek gyííjteményeikbol vétettek; és mivel itt

250. nemíí L korszaki pénz, azok* változatait is ide számítva, több

mint 1080. pénz példány adatik elô, Js csak az ekkorig kiadatlan

pénznem 141. megyen, (mellyek közul több mint 30. nemü még

Weszerle Józsefnek is ismeretlen vala ) : ñera kétlem , hogy az

Arpádok" idó'szakából kevés pénznem találtatik, melly itt nem vol-

na bejegyezve. Mert ámbár magam is birok, sok évi szorgalmam

allai szerzett nevezetes magyar pénzgyííjteményel; kiadandó mun-

kához még is csak akkor vala szándékom fogni, midôn minden

elôttem ismeretes pénzgyujtemény kikutatva, Js eJ tárgy csak nem

egészen már ki vala meritve; voltak, kik gyûjteményeik" leirását,

példányoV rajzát, és mind azt, mi nevezetes fordúlt elô, messze

vidékekrôl is teljes készséggel bekiildotték javasolvan, minden bár-

hol létezô magyar pénzpéldányokat megmenteni Js összegytfjtve va-

lahára napfényre bocsátani; számos, kivált tôrténeti segéddolgo-

zatot nyujtott Luczenbacher János, a magyar tud. társ. r. tagja,

pénzgyüjteményének öre , 3s Tudománytár czimíí folyóiratának szer-

kesztôje , sot minthogy magam a3 miveltebb magyar nyelvben já-

ratlan vagyok, az egész magyar rész ennek tollából folyt; több

pénztudományi ismeretet köszönhetek Somogyi Jánosnak , gróf Szé-

chenyi Lajos titoknokának Bécsben, a3 kiszedett ívek igazításában

fáradhaüan segédem vala Finátzy Károly barátom és tiszttársam.

Szükségesnek látszott mindegyik királynak maga helyén rövid

életrajzát, aztán pénzeinek általános, magokból a.3 pénzekbol el-

vont ismeretét is elmondani, mellyeknek nagysága az ide mellé-

kelt Mader pénzméró'je ntán, súlya pedig oily szemer szerint van

kitéve, millyen 60. esik egy aranyra; a.3 mindegyik nemü pénzJ

ritkaságára vagy tortszámként eló'adott két számjegyre nézve,

azt kell megjegyeznem , hogy aJ felsô szám a ritkasdg3 fokát 3

az alsó pedig osztályát , vagy a3 pénztani érték3 arányát jelen-

t¿, "'s hogy minden magyar pénz, (keveset, és pedig a kozónséges

éldányokat, mellyek nincsennek megjegyezve, és az egyetlen pél-

ányokat, vagy azokat, mellyekbol csupán egy példány ismere

tes, mellyek Ъ jelelvék, kivéve) 6. ritkaságifokra , és 30. érték-

osztdlyra, akként vannak Pesten szerzett sok évi tapasztalás

szerint felosztva , hogy aJ nagyobb számmal , a3 pénz3 ritkasága
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vagy értéke is nagyobbodik. A3 pénz3 ércze azért nem tételik ki,

mivel az I. korszaki kispénz mina, kevés különösen megjegyzett

rézpéldányt kivéve, ezüstból veretett.

Az iratlan, vagy minden irás nélküli pénzpéldányok úgy hatá-

roztattak meg, hogy elôbb azok3 képverete, készítménye, jegye,

nagysága és súlya hasonlítaték össze más kétségtelen pénzekkel,

részint követve az eddigi szabályokat, részint eltávozva tolök; az

iratlan példányok3 meghatározásra , kivált azon. idó'tol, melly az

egyik király3 halála Js másiknak a3 kormányra lépte esik, semmi

bizonyos szabály nem vétethetik ugyan : azonban az Árpádok3 kor-

szakába tartozó minden pénzpéldány, jellemzô bélyegeit tekintve,

három osztályba tétethetik ugymint: 1-ször I. Istvántól I. Lász-

ldig; 2-szor Kálmántól Imréig; és 3-szor П. Andrástól e3 korszak3

végeig; illy felosztás után az l-sô osztályban nem találunk iratlan

példányt, 2-ban pedig az iratlanok3 meghatározására a3 szemcsé-

zet, hátlapi egyszerü vagy kettó's, nagyobb vagy kisebb kör, ал

kereszt3 szegleteiben feltüno gömböcsök vagy haromszögek, szem-

csés vagy vonalos kereszt és kormánypálcza, végre több elszórt

gömböcs, pont, karika, és más ékességek szolgálandnak szabályul.

A3 3-dik osztály3 iratlan példányait végre a3 király fejének vagy

képének, továbbá épületek3, állatok3, csillag3, és hold3, liliomok3,

valamint egyszerfí vagy kettó's kereszt3 képverete határozandja

meg ; ügyelve minden osztály3 pénzeinél azok3 nagysága , súlya , 3s

véseményére.

Minthogy aJ kónyomatban rendszám szerint 1—329. számig

folyton elôadott pénzpéldányok szintazon rendben le nem irathat-

tak , a3 munka3 végére mutató van mellékelve , e~ példányokat olty

rendben elotünteto, mellyben azok leirva következnek; végfíl né-

melly lulajdonkép semmi királynak nem tulajdonítható , aztán új-

don koholt álpénzek3 nehány példánya következik. Ez utóbbiak a3

régi álpénzveró'k és hamisitók3 szüleménye, kik vagy új pénzt ko-

holnak régi után, vagy a3 könnyen kapható valódiakat többnyire

igen ritka példányokká változtatják , hogy a3 hiedékeny gytíjtoket

azokkal megcsalhassák. Magyarországban sem hiányzott e3 tárgy-

ban Choul, Cauvin, Carleron, le Pois,Paduan, Deévieu, Gaegro
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nier, Weber, Galli és Beker, ez utóbbi egyebeken kivííl, I. István,

Pázmán Péter, Báthory KristóP pénzeit is koholta, mesterségének

ismeretes ügyességével; vannak jelenleg is, kivált Bécsben illy ál-

pénzvernyék, hol,! KárolyJ aranyai, tallérok, nagyobb veretü

emlékpénzek és Arpádok alatti kispénzek nem csekély sükerrel

koholtatnak; vannak hazánkban is, hol Péter, Samuel, I. Gyéza,

II. István stb. pénzei veretnek, tartanak e3 koholók nyegle kalan-

dozókat is, kik régiségbuvárok nevezet alatt kóborolván, terjesz-

tik álczikkeiket, 3s egyszersniind okleveleket, gyürííket, pecsétnyo-

mókat és más hasonló archaeologiai álkészítményeket árulgat-

nak szerteszerint. Ezektól ó'rízkedjenek leginkább, kik a3 regiség-és

pénztudományban kezdô ujonczok, óvakodjanak tölök, és ritkasá-

got nagy áron, járlas gyüjto* tanácsa nélkul ne szerezzenek.

Ha akár a3 nyilvános kincstermekben , akár magános gyfíjtemé-

nyekben talaltatnának némelly itten le nem irott pénzpéldányok ,

azokat valamint más kiadatlanokat ne sajnálják az illeto pénzorok

és gyüjtok rajzban közölni, Js birtokukban találtató minden pél-

dány' pontos leirását beküldeni, hogy az I. korszakba tartozók ел

részhez pótolólag kiadathassanak , azok pedig, mellyek más kor

szakba, vagy magyar tartományok, jeles féríiak stb. pénzei kozé

valók , maga helyén besoroztathassanak ; nem is fogok késni aJ

munka3 folytatásával , ha tapasztalandom , hogy folytatása a3 kö-

zonség elôtt annyira kivánatos, a3 mennyire az belátásom szerint

szükséges.

Irtam Badán, 1841-ki decemb. 18-kán.

Riipp- X
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Kútfok és magyar p énztudo m ányi irók.

Anzeigen — privil. aus sämtlich К. К. Erbländern , von einer Gesellschaft. 6.

Jahrgänge. Wien. 1771—1776. 4. ( Magyarország' pénzeiról IV. к. 84. 97. 113.

1. IV. 11—57. 65. 81. 105. 181. 191. V. 3. 41. 73. 145. stb. VI. 61. 97. 121. stb.)

APPEL, (Jos.) Repertorium zur Münzkunde Wien, IV. k. 8- (II. k. 798—826. 1.

Szervia' es Sclavonia' 847—927. Magyaorsza'g' pénzei iratnak le.)

BEL Mathiae, de vetere Literatura Hunno - Scythica Exercitatio. Lipsiae. 1718. 4. (69. I.

I. István' pénzérôl.) és Notit. Hung. (I. к. 579. 604.)

BERNEGGERI Matth. Dissertatio de Regno Hung. :Accedunt numismatum Hungaricorum

icones , Argentorati. 1629. 4.

CATALOGUS numorura Hungariae ac Transilvaniae , Instituti Nationalis Széchényiani. Pe

stini 1807. 8. III. rész. 107. pénzek' réznyomatával és toldalékkal.

CORNIDES (Dan.) Animadversiones in Rem Numariam Hungariae. 4. KL (öriztetik

a' magy. muz. )

CSERGHO ( Franc. ) Conspectus Legum in re monetaria apud Húngaros ab exordio Regni

eorum in Pannonia usque ad hodiernam diem conditarum. 1811. 4. KI. (Magy.

nemz. muz.)

DELINEATIO rariorum numorum Hungaricorum ex Numophylacio III. D. Comitis Leopoldi

Andrásy etc. excerptorum. Partes IL Retlér. 1820. és 1821. 8. KI. (Nemz. muz.)

ERLÄUTERUNG (historische) der Medaillen, welche unter der glorwürdigen Regierung

M. Theresiens bey verschiedenen Vorfällen gepräget worden. Wien, 1772. 4.

( rajzokkal. )

HAGEN (F. G.) Conventions -Münz Cabinet, stb. Nürnberg. 1771. 8. (13—17. 1. magyar

pénzek. )

HANOVII (Mich. Christ.) Samuel Rex Pannoniae e numo argénteo exhibitus. Gedani.

1749. 4.

HERAEUS (Car. Gustav.) Explicado Numismatum Caroli VI. 4. Carolo VI. regnum auspi-

catum* Viennae. 1711. fol. ( koronáz. pénzekkel.)

HERRGOTT (Marquard) Numotheca Principum Austriae. Friburgi Rrisgov. 1753. fol.

HIRSCH (Joh. Christoph.) des deutschen Reichs Münz -Archiv. Nürnberg. 1756—59.

VI. k. f.

JOACHIM (Frid. Joh.) Das neu eröffnete Münz-Cabinet stb. Nürnberg. 1761—64.

4. II. k. ( több arpad i korszak' magyar pénzt magyaräz Kempelen gydjteményé-

bôl. ) — Das neu eröffnete Groschen -Cabinet. Leipzig. 1749—1753. 8. H. k. U.

toldalékkal.
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KÖHLER historische Münzbelustigung. Nürnberg. 1719—1750. XXII. rész. 4. — Ugyan-

attól: Ducaten Cabinet. Hannover. 1760. 8. II. Kütet.

KUBINYI. Petri Descriptio numi aurei hucdum inediti Ludovici I. Regis Hung. 8.

KUNDMANNI (Christ. Joh.) Numi Singulares. Breslav. 1734. 4.

LELEVEL (Joachim) Numismatique du Moyen - age, considérée sous le rapport du

type; etc. Paris. 1835. 8. (HI. részében elószámláltatnak az I. korszaki pénzek,

mellyek Schoenvisner munkajába: Notit. Hung, rei num. kivannak adva. )

LILIENTHALS (Mich.) auserlesenes Thaler Cabinet. Königsb. 1730. ujra kijött: 1735.

és 1747. 8.

LUСKU {ioh. Jac. ) Sylloge numismatum elegantiorum etc. ( 1500. évtül egész 1600-ig

verettettek. ) Argentinae. 1620. f.

MADAI (Dan. Sam.) Vollständiges Thaler Cabinet. Königsberg. 1765—1774. III. Rész. 8.

MADER (Jos.) Kritische Beyträge zur Münzkunde des Mittelalters. Prag. 1803—1813.

VI. K. 8. (III. kötetben 50—109. 1. azon 's más pénzekról a' mellyeket Schoenvisner

Notit. Hung, rei num. kiadott.) — Ugyanattól: Versuch über die Brakteaten. Prag.

1798. 8. ( a' III. Béla egynehány pénzéról. )

MAGAZIN. ( Ungrisches. ) Presburg. 1781—87. IV. K. 8. (magyar pénzekról. I. К.

107-114. 1. III. К. 110. 165. 365. 1. IV. К. 94—105. 407-414. 1.)

MELLEN (Jac) Series Regum Hungariae e numis aureis etc. Lubecae. 1699. 4. Auctutn

Iat. et germ, a Gottfr. Henr. Burghardt. Breslav. 1750. 4.

MOSER (Joh. Jac.) Historia numismática Caroli VI. Rom. Imp. 1725. f.

NUMI triumphales sub Leopoldo I. et Josepbo I. cum iconibus. Viennae 1705. 4.

NUMOPHYLACIUM FesteQchianum Keszthelyiense Hnngarkum, constans ex aeneie

Tabulis. In 4. (minden értekezés nélkúl ; a' magyar muzeumban. )

PALMA (Franc. Car.) Hcxaldicae Regni Hungariae Specimen etc. Vindobonae. 1766. 4.

( a' magyar pénzek' táblajával. )

PEER (Jac.) Res nlunaria R. Hungariae, et animadversiones in numismaticam Hungariae

etc. Kl. (magyar muz.)

SAMMLUNG (auserlesene) von allerhand alten und raren Species Thalern, mehrentheils

Gedächtnis -Münzen, und Schau - Pfennigen. Hamburg. 1739. 4.

SCHAU - und Denkmünzen, welche unter der glorwüvdigen Regierung der kais. und

Königin M. Theresia gepräget worden sind. 2. Abtheil, mit vielen Kupfern. Wien.

1782. f.

SCHOENVISNER (Stcph.) Notitia Hungaricae rei numariae ab origine ad praesens tempus.

Budae 1801. 4.

SCHULTHESS- RECHBERG (K. G. Ritter v.) Thaler Cabinet. Wien. 1840. 8. (a 2352.

számtúl egész 2574-kig. magyar pénzek.)

SCHWARZ (Godofr. ) Rei numariae e medio aevo Specimen. Osnabrugi, 1747. (IV. Béla'

rész pénzekról) Ugyanattól: Samuel Rex Hungariae, qui vulgo Aba audit, ex

histórico, et simul numario monumento tam nomini , quam populo restitutus. Lemgo-

viae. 1761. 4.
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SIMONCHICZ. ( Innocent. ) Dissertatio de numismática Hungariae , Diplomat irae accomo

date , Yiennae. 1794. 8. — Isniét : De florenis , et denariis Corvinianis. ( Keresz-

tiíri Alajos' : descript. Fundat. episcopat. M. Varad. 297—315. 1. )

SOLENNIÁ (III.) memoriae anniversariae Bibliothecae Kis - Hontanae. Pestini 1812. 8.

(23—31.1. Kubinyi Péter' pénzcirûl, XI. lerajzolt pén/.ek' táblajával , mellyek-

nek 1. száin alatt Béla vezéré, itt I. nemú 17. szám. — a 3. szám III. Andrásé, IX.

nemú — 4. szám. V. Istváné , XIV. nemú — 5. szám Kún Lászlóé , V. nemú — és

11. szám Imreé, XIV. nemú 1. szám alatt leirva vannak. ) Ismét: Solen. VI. (1816 )

45—49. 1. az I. Lajos ki nein adott aranyárúl.

WEISE ( Christ. Adolph.) Vollständiges Gulden Cabinet. Nürnberg. 1780. 8.

IVELZL L. v. Wellenheim, Vaterländische Münzen. (Salamon' itt II. nemú alatt lei-

rott pénzeiról. )

IVESZPRÉMI. (Steph.) Biographie Medicorum Hungariae. Centur. II. Viennae. 1778. 8.

(¡218. 224. 229. 1. magyar pénzekról.) És: Magyar Elmélkedés. 88—118. 1.

WÜRGER (Franc.) Scholia ad Jac. a Mellen Seriem Begum Hungariae. Г690. p. 248.

—251.
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Egykori és mostani magyar pénzgyúj-

temények és gyüjtók.

MAGYAR NEMZETI MUZEUM, Pesten, ebben úrizteték 22. szekrényben azon 2675.

darabból álló magyar és erdéli pénzgyújtemény , mellyet néhai gróf Széchenyi Fe-

rencz 1807-ben alapitott , és melly utóbb részint lelt kincsek , részint egyesek'

küldeményei , részint Jankovich Miklós , és legkózelebb néhai Weszerle József

gyújteraényeik' megszerzése által annyira meggazdagodott , hogy jelenleg minden

köz és magán gyújtemények küzött elsó helyet foglal; egyedúl az ohajtható: ne

óriztetnék ezentúl ezen a' nemzet' tudományos használatára rendelt jeles kincs, és

annyi segédeszkoz hozzáférhetlenúl , hanera bizatnék annak mind rendszeres összei-

rása , mind drizete , a' regiség - és pénzrudoinányban jarlas férfiura , í'gy felelhetne

meg czen hires intézet' belsô készúlete annak felette di'szes külsejének.

BÉCSI CSÁSZÁRI MUZEUM, hol mindennemd pénzgyiíjtemények között, magyar

pénz is nagy számmal óri'ztetik, fókép aranyban és az ausztriai korszak' pénzeiben

felette gazdag, és leginkább Magyarországban lelt kincsekbôl gyarapodik, mellyek

egészen Bécsbe , 's miután ott példányok választattak , a' magyar muzeuinhoz kül-

detnek le.



BEHLINI j

DREZDAl V muzeum; ezekben nem kevés mugyar pénz tala'ltatik.

FLORENС¿I )

MAGYAR TUD. TÁRSASÁG ; pénzgyûjteményét elnöke, gróf Teleky József alapítá,

melly nëhai Kresznerics Ferencz, sági plebanos' ( 1766— 1832. ) és Weszerle József

fiók magyar gyújtcményeikból eredvén, a' hazafiak' adakozásaiból mindinkább tob-

bitetik.

POZSONI \ . " „ . , . „ , . . .
/ jezsuita collegium; ezek gyujtemenyei a szerzet megszuntevel ,

és >

NAGYSZOMBATl S a П1а£Уаг egyetem' birtokába kcrûïtek.

SZ. MÁRTONI PANNON HALMÁN; sz. Benedek szerzetének fóapa'tsága , кете» ma

gyar pénzt bir.

NAGYENYEDI ref. collegium ( Erdélben. ) :

PAPAl ref. collegium; és a'

VÁCZl kegyes szerzetbeli collegiuinnak magyar pénzsorozata nem telyes.

MAGYAR KIR. EGYETEM, pénzgyújte:nénye a' pozsoní és nagyszombati jezsuita

collcgiumok' gyújteményeiból eredett, utóbb Winkler Miba'l péesi tiszt. kanonok'

pénzeivcl, és mas ba/.afíak' adakozásaival gyarapodott, a' magyar kirúlyok' pénzei-

nek teljes sorozata't foglalja magában.

ANDRASSY Leopold, gr. leginkább erdéli aranyokban és jeles férfiak' péiizeiben gaz-

dag bctléti gyújteményét, 1824. kimúltával , unokaüescse , Andrássy Károlr gr.

Oluhpatakán, birja. Ritkábbak' rajzait a' iieinzcíi nuiz. órzi.

APPEL József, nébai; kozépkori pénzckbcn, mellyek kozñtt saámos ritkább magyar is

talnltaték, ga/.dag gyûjteményc volt Bécsben, ar.t elhúnyta atan Wel/.l taimes. Uondl

és Lûvcnstein kereskedók szere/.ték meg, és egyenióen osztották fei inagok küzütt.

BÁG YA Zsiginond , Kükültóvárott.

BALTHASAR Ja'nos, mérnük, J^ubcnyiken.

BARKÓCZY gr. magyar aranyokban, nagyobb ozíisf. kívált erdéli példànyokban gar.dag

gyiíjteményc , 1827-ben a' nemzeti muzeumba kernlt.

BELNAY N. Wcszcrlc József által feljegyzett gyi'jtó.

BENKAR József, a' mura'nyi vasbámor egyesület' felügycloje ; Xagy-Röezea,

BERCHTOLD Antal, gr. Bécsben.
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BITNICZ Lajos, aid. pap, a' szombatbelyi lyceumban mathesis' prof, és a' magyar tud.

társaság' rend. t.

BRETFELD , Chluinczansky Józs. Fer. b. egykor es. kir. status tanácsnok, Bécsben,

görög es római jién/.re nézve gazdag gyújteménye több inagyart is foglalt magában:

összeirasa kôzzé tétetett, es az egesz gyújtemény araba boesátatott.

BRUCKENTHAL b. szebeni gyújteménye Erdelben, nein csak a' régi, hanem kozép-

kori magyar , kivált erdéli pénzekre nézve igen bíres.

CONRAD Fercncz, erdéli udvari agens Héesben; több erdélit, bir mint magyart; de ezek

közt nehány ritka és egyetlen példányt.

CRUDY Daniel, egykor superintend. Pozsonban.

CZECH János, elöbb gyôri polgármester , most a' kir. tanulmányi biztosság' ülnökc,

Budán ; magyar gyûjtcményét eladta.

CZIRBESE, idôsb, egykor Iglón.

DALDEK József , kapitány, Kôrôskényen, >fyitra mellett.

ECKMAYER Károly, a' magyar kir, ud. kamaránál levéltári jeleló, Budán.

ELSASSER, néhai pesti polgár, egykor szorgalmas magyar pénz gyûjtô.

ESZTERHÁZY János gr. belsô tit. tanács. 1765-ben kezdett gyujteni, nevezet , kivált

III. korszaki magyar, és erdéli pénzgyûjteniéiiyét jelenleg fia, László, az erdeli

udv. cancell. tanács. birja ; Bécsben.

FAY János, nébai debreczeni polgármester, gyûjtcményét ( mellyben I. Gyéza király is

volt), Prombcr Antal béesi kereskedô tette magáévá.

FEJÉRVARY Gábor, Eperjesen; aranygyújtcménye felette gazdag.

FESTETICH Gyórgy gr. kesztbelyi bires gyújteménye, jelenleg ott ôri/.tetik, példá-

nyait Scboenvisner, részint \otitia Hung, rei num. czimil munkájában, részint Szécbe-

nyi, Cat. III. 283—288. 1. számitja ció ; lerájzolva a' nemzeti muzeomban is meg-

vannak.

FRANK, orvos, Sárospatakon.

FURSTENBERG , berezeg, esebingeni ( Donau -Escbingen) birtokán, Svábfoldün , nevo-

zetes magyar penzgyiíjtemény öriztetik.

GECZY Elek, romhányi birtokos.

HAFFENBECK Károly, egykor a' magyar kir. hei vi, ir (<> tanáesnál számvevótiszt , ma

gyar pénzgyiíjtcménye и' legnevezetesebbek küzé tartozott , ezt szerzé meg 1835.

Bupp Jakab.

HOLLENDER Leo, Eperjesen, tallérgyújtemcnye gazdag.
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JANKOVICH Miklós, tcibb vmegye' tbirája, ésa' magyar academia' tiszteletboli tag-

ja , Pesten , hires es fáradhatlan archaeologus ; a' magyar régiségek' jelee kincscn

kivúl , nagy mennyíségú pén/.t is gyüjtött c'issze (néineliyek itt is lcirattak) , mind

ezekct 1836. a' magyar mu/.eum válta meg tôle.

KAPRINá Y István , néhai , magyar gyiíjteményét a' pannonhalmi Sz. Benedek szerxe-

tének ajándékozta , honnan a' szerzct' eltürültetésc alatt, Bécsbe a' es. inuzeum-

ba került.

KAZZÁY Samuel, AVeszerle József által feljegyzett gyûjtô.

KEMPELEN Engelbert, egykor pozsoni harininczados , pénzpéldányait kiadta Joachim

„Münz -Cabinet. " cziinû munkájában, ezck utóbb , iígy látszik Festetics gyûjteiïié-

nyébe jutottak.

KERESZTESSY József, AVeszerle József jegyzete sxerint.

KISS Ferencz , tbiró es a' magyar academia' 1. t. Budán; fáradhatlan archaeologus,

1829. óta nagy mcnnyiségú góróg, római, kevesebb magyar pénzt ( c/.ek közt. (iyéza

vezér , és király), valamint más római 's kozépkori régiséget gyüjtött, ez ríala

rendszerbe sorozva idôrôl szaporodik.

КЫМО , egykor péesi püspók, pénzpéldányait elsoroza Schoenvisner Not. Hung, rei

nnm. c/.imd künyvében , megjegyezvén , hogy e' gyiíjteményt kirabolták.

KOPACSY József, hg. esztergami érsek , ée Magyarország' primása, Szalay Péternek ,

nehai m. kir. helytartót.mács titnknokának gyiíjteményét birja, melly, kivált ara-

nyokra nézve ( I. Károlyét kivéve ) , teljes.

KüSA, Magyari, tbiró, Tolna vmqgyében.

KUBlNil, Felsö -Kubini, egykor Peternek, most András tbirónak pilini birtokában ma

gyar és erdéli pénzgyújtemény, több I. korszaki ritkább , nehány Száz arany, és

csak nagyobb veretií ezüst példányt foglal magában.

KULCSÁR István, egykor Festetics László gr. praéfectusa.

KLNSZT, cistercit. szerz. vallástud. profeszora a' péesi academiában.

LOI ASZ Zsigmond , egykor triesti kormányzó és teinesi gróf, magyar és erdéli pénz-

gyûjteményét 1822-ben, József fóherczegnek és nádornak ajánlá.

LOhFLER , fogorvos Pesten, neliány magyar pénzpéldány is van gyûjtcinényébeii.

LUCZENBACHER János, magyar acad. r. t. kevés példányt bir ugynn, de nehány rit-

kát és egyetlent.

MADЛl Dáv. Sám. számos magyar tallérja a* felebb idé/.ett munkájában van leirva.

MADER József, nehány azelôtt ismeretlen I. korszaki pénzét hozza fei: Krit. Beiträge

stb. munkájában. ' •*
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MARCZIBÁNYI István, néhai tanács. Budíín ; pénzgyújteményét jelenlcg Marczibányi

Lajós ôrzi.

MARIÁSSY Zsigmond es Guszt. Weszerle József által feljegyzett gyûjtôk.

MTLKOVITS János, Gyür vmegye tbiraja Koronczón , válogatott és gazdag magyar

pénzgyújteményét 1833-ban szerzé , 's azt mind Czech János , mind Kiss Ferencz

gyüjteményeik' megszerzésével gyarapitá.

MUSLAY, egykor alispán Temes Várm. és tanács. csekély gyújteménye áruba van

bocsátva.

NAGY Ferencz, egykor sárospataki prof.

NEUHOLD Erneszt , birtokos Sovényházán Györ mellen.

ÛCSKAY János, báró kamarás, Sopronban, római régiségein és pénzein kivül , magyar

példányai is vannak; (közt ritkábbak V. István, és кtin László)

PINTER Antal (Mária) Nosztrán plebanos, gyújteménye inkább római, mint magyar.

RADAY gr. egykor ncvezctes gyújteniényét Promber kcreskedó' vette meg.

RADVANYi Andra's, egykor a' csanádi székcs egyház kanonoka, gaedag pénz-és pe-

csétnyomó gyújteniényét 1809-ben Kiss János Torontál vmegyei alispán szerzé meg,

és azt a' nemzcti muzeumnak ajándékozá.

RADVÁSSZKY Antal, tanács. és Zólyom vmegyei alispán, Radványban; pénzgyújte-

ménye az I. korszakra , valamint aranyokra, és erdéli pénzekre nézve a' legjele-

sebbek kó'zé tartozik.

RKDL Imre, b. m. kir. hclyíartósági tanácsnok Budán ; gyújleményének nagyobb részét,

(volt I. Gyézája is) mint mondják, cllojiták.

REITZNER , Weszerle József által feljegy/.elt gyújto.

RHÉDEY Lajos, gr. nébani , kantarás és Bihar vmegye' fúispáni helylarfója, gazdag

magyar kivált aranygyújieiiiénynyel birt.

UOSZLER Móricz, a' budai hirlap egyik szerkesztöje ; nebány I. kors/.uki ritkább és

erdéli példányt szcrzeft bizonyos Flemming - tól.

RUPP Jakab, Budán, 1829. kezdett gyújteni; magyar gyiijteményét Hakenbeck Károly-

tól szerzé, és azt góróg, római 's magyar pénzekkel gyarapitá; az ulóbbiakból

bir I. korszaki: 210. II. 671. III. 825. példányt. Magyar tartományi , jeles férfiak

és vegyes 150. péld. crdélit 189. osszesen 2075. példányt. Kzek közt arany siilyra

nézve 43. Hiányzanak : I. Gyéza király , II. Gyéza' uevére veretett példány ; IL

László , Ottó , ¿s I. Mária' aranya.'

SAMBUCUS, Zsambóky János, néhai.
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SÄRKÖZY , Nádasdi József, Komárom vmegye raásod. alispán Kömlödön.

SCHERCZ , ifjabb , nagy kereskedô Pozsonban ; (allerokat , es a' III. korszak' nagyobb

vereti'í einlékpénzcit gyújti. Az I. es II. korszak' pénzeit Conrad Ferencz udv. agens-

nck ätengedte.

SClIIMh'O Frid. Daniel, tórténettud. és az egyha/.i tíirvény nyilv. tanit. Bécsben.

SCHNEIDER egykor nagylomniczi bányabirtokos.

SEMSEY András , cgykori magyar kam. elnöke, regen elidenitt sze'p romai es erdéli

pénzgyxíjtcményének egyik része néhai Weszerle József birtokábu kerúlt.

SKODA Ferencz, a' magyar kir. udv. Cancel!, iktató,

SOMOGYI János, gr. Szechenyi Lajos titoknoka Bécsben: huzgó es értelmes gyüjtó,

merö magyar es erdéli pénz, csakncm teljes és rendezett gzújteménynyel és több

ritka példánynyal bir.

MTUR Leopold, orvos, Bécsben, ncm csekély szorgalommal szcrzett gyüjteménye , a' leg-

jclsebbek kozé tartozik.

SZABÓ János Dr. Pesten,

SZALAY Péter, cgykor a' magyar kïr, ¡helytartó t'anács' titoknoka, gyüjteménye a' vesvs-

prémi püspók' jelenleg primas, Kopácsy József birtokába kerúlt.

SZALAY Agoston, az elóbbinek fia, a' magyar kir. udv, canccll. fogalmozó, Bécsben T

s/orgalinas mi ken t pénz- és oklevél- úgy más régiséggyújtó»

SZECHENYI Ferencz gr. néhai, lclkes hazafi, a* ncmzeti muzeum' hires pénzgyújfe-

ménye , 's gazdag kónyvtára nagylelkúségének köszöni alapitását.

SZUTS István, kegyes szerzetbeli pap, egykor a' i>esti cgyctem. philo.-*, proies*, gyüjte

ménye e' szerzet' váczi eollegiumába kerúlt.

TAT'BER János, kassai kereskedô, 30. év alatt szerzett magyar és- erdéli bt> 's gazdag

pénxgyiíjtcményét (mcllyben csak aranybol 5<>0. példány volt), 1828-bair Andrássy

Ferencz grófnak engedé oda, ki azt részenként idegenité el, és így az , a' rndo-

mány' kárára egés/.en eltünt.

TIBOLTH Kecsobai Károly, gr. Szechenyi Lajosnál exactor Sopronban.

1 1CZAÏ Mihál gr. nébai, Hedervárott, ennek geiróg, és római pénzek' feietle gazdag

kinese, millyen t még egy hazafi sein gyújtütt össze solía T Fraecziaországba vitetctvén.,

csak kevés magyar péJdttnya maradt im>g feniu

VICZAY orvos Kaflaán v nevezeles magyar és erdü;li pénzgyüjteményt birf, mellyben 200.

arany, és nehány jele» férfiak ritka példányai találtattak.

VIDÁK Eusebias, sz. Bemdek rendebeli ¡Sopron* gymnasium' profeszor, tníbl, kivúit

L korszuki ritka et egyetlero prrldányf bír.

* * *
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IVAHLNEtl János, gr. Andráesy vashámorának igazgatója Betléren.

IVELZL , Weüenheimí Leopold , nyugalmazott kir. udv. kamarai tanácsnok , Bécsben ;

életének nagyobb részét minden koni t 's csaknem minden nemzetbeli pénzek' gyúj-

régével tólté , mellyekból igen nagy köszuletet szcrzett össze , 's e* tárgyban több

ertekezest bocsatott közre. E' pénzgyújteménynek magyar rés/.e az illy gazdagabb ma-

ga'n gyújtemények közze sorozandó.

irESZERLK Józscf, a' magyar kir. egyetcmnél a' tôrténettudoma'ny nyilvanos tanitója ,

legjclesebb magyar gyújtó, (nevezetes számú görög es római penzein kivúl) 30. es

tóbb év alatt gyiijtött magyar példányok felette gazdag kincsc , a' magyar nemzeti

muxeumba kcriílt, hogy díszere 's fényére szolgáljon. 5. kisebb, vagy fiók magyar

gyújteményei küzúl, egy a' magyar academia birtokába jutott.

WlNCKLER Mihaï , egykor a' pécsi káptalan riszt. kanonoka , gyújteményét 1801-ben

a' magyar egyetemnek ajándékozta.

■ZtPSEfí , Keresztely , dr. Beszterczebányán , gyújtcménye egyeddl az austriai korszak'

péiizeiból , és külünféle nagyobb veretú" emlékpénzekbúll nil.



I. Rész.

1. korszak, vagy az Arpád származatá magyar

királyok, pénzeinek sorozata.

1000-Aï értôl 1301-i^r.

I.

L IST VAN Cszent.)

1000-Л* titCl ЮЗ8-14Г.

lstván, Gyéza vezérnek Saroltától, Gyula erdéli vezér' leányától 969-ben sziiletett fia,

Esztergamban keresztelteték , atyja' életében 993-dik évtôl azzal együtt , annak elhúnytával

pedig 997-tól mint vezér , egyedúl kormányzá az országot egész 1000-dik évig , raellyben

Esztergamban királynak koronáztaték meg. Neje Gizela, zsémbes Henrik bajor vezér'

leánya , es II. Henrik császár' nóvére vala , kitul ttibb korán kimúlt magzatot nemzett ,

azok között vala szent Imre vagy Henrik, ki szinte elötte 1031-dik évben hüiiyt el.

Meghalt 1038-diki augustus' 15-kén; éltemetteték Székesfehérvárott az általa épített rop-

pant egyházban, országlott mint király 38. osszesen pedig 45. évig.

E' dicsó* 's halhatatlan emlékezetú elsó királyunknak , egyedül tiszta

ezüst kispénzeit birjuk, ezeknek is csak egy neme ismeretes, mellynek eló-

lapján: STEPHANUS REX; hátlapján pedig REGIA CIVITAS szdkat látunk

változatlanúl, küzépkori úgynevezett barátbetükkel feljegyezve, ez utdbbi

felirat néha, ámbar ritkábban, visszás helyzetben szemlélhetd; képverete

pedig mindkét lapon, koszorúba, vagy szemcsés kürbe keritett egyenkarú

vonalkeresztból áll, mellynek négy térét szintannyi háromszüg foglalja el.

Schoenvisner „Notitia Hungaricae rei numariae. 92. 1." boz ugyan fel

a' szász - gothai vezér gyüjteményébó'l nagyobb veretii aranyat, mellynek

elo'lapján: f STEPHANUS REX olvastatik, és a király koronás és fény-

kürüs fóvel, melléhez hajolt jobbjával, és vállára vetett palásttal; hátlapján

továbbá: f PANNONIA felirat mellett, koronás és fénykürüs királyné ábrá-

zoltatik; a' 96. lapon pedig Schaedel Márton (Disquisitio hist. pol. de Re

gno Hung.) után, Lnck' gyüjteményébó'l ezüstpénzt említ, mellynek elólap-

ja: SANCTUS STEPHANUS felirattal, és a' király szakállas pártázott fóvel;

hátlapja pedig ALEMANIA szóVal, egyenkarú kereszttel, és ennek szeglctei-

nél négy güinbücscsel van bélyegezve; de czek, véleménye szerint is, mint

1



2 I. ISTVÁN.

utóbb koholttak, inkúbb ál - és idegen eralékpénzek küzé számitandók.

(Mader, Krit. Beitr. III. 54. /.)

A' REGIA CIVITAS feliratra nézve , Bel Mátyás , sz. István' pénzpéldányát közöl-

vén, következoleg vélekedik: „Sive Buda illa fuerit, sive, quod mihi probabiliua vide-

tur, Alba Regia, quae ab auspiciis Stephani regis, et secutis dcinuni sepulturis regum,

id nominis tulisse censetur." (Matlhiae Bel/i, De vetere Litteraturu Нишю — Scyt/iica

Exercitatio. Lipríae , 1718. 4. p. 69. Numus Tab. IV. Xro. III.) Schoenvisner (No-

tifia Hung, rei num. 90. /,) határozottabban állitja, hogy e' felirat pénzverôhe-

lyet, és pedig Székesfehérvárt jelent; inivel ezt, ligymond, Hartvik is csak nem ak-

ként nevezi. Ebhez járul , miként krónikáink állitják , hogy e' várost sz. István ala-

pitá ( Chron. P. II. C. 3. ) , és e' hagyományt királyaink' oklevelei is einlegetik : IV.

Béla a' fehérváriak kiváltságait megerôsitô 1237-ki oklevelében mondatik, hogy ók

azokat már sz. Istvántól nyerték. (Cod. Dipl. Тот. IV. vol. I. p. 74.) Legrégibb váro-

saink kiváltványai Fehérvár' szabadságaira hivatkoznak , mellyrôl IV. Béla 1254-diki

oklevelében beszéli: „Circa Albensein Ecclesiam intenti non iimuerito, utpote ubi so

lium regni et corona conservatur ; et ubi reges Hungariae sacro consecrationis muñe

re perunguntur, ubi nostrorum et iam Antecessorum sacra corpora requiescunt." (Cod.

Dipl. Тот. IV. vol. IL p. 231. ) Nein volna nehéz több hasonló adatot összcgyüjteni :

de ezek Székesfehérvárt egyediil magasztalják , azt azonban, hogy a' REGIA CIVITAS

felirat e' várost, és pedig mint pénzverôliclyet illeti , épen nem tanúsitják; és ha Esz-

tergamra, sz. István' születéshelyére forditjuk figyelmünket, mellynek egyházát oily

adakozólag gazdagiták királyaink, erról sem lesz nehéz, a' tó'rténeti kútfók után ma-

gasztalólag szolanunk. Hartvik regensburgi püspök, ki az 1108. és 1109-ki oklevelek

szerint, majd egy egész évet töltött Magyarországban , irja sz. Istvánról a' frankfurti

kézirat szerint : „Post hec prouincías in decern partitus episcopatus, et strigonienscm

ecclesiam metrnpolim, et magistrara, per censensum et subscriptionem romane scdis

apostolice ceterarum ecclesiarum fore constituit." Kún László 1274-ki oklevelében fog-

laltatik: „Cum ipsa sedes Strigoniensis Sanctissimi Patris et Domini nostri, sancti

regis Stephani ortu, per Prothomartyrem praenunciato decorata, et sacro baptismale

eiusdem sublimata , regalisque nostri diadematie impositione exstitit redimita." ( Cod.

Dipl. Тот. V. vol. IL p. 151.) El lehetne itt számlálni mind azon királyainkat is,

kik Esztergamban laktak, koronáztattak vagy temetkeztek; de ezek azt, hogy a' REGIA

CIVITAS felirat e* városra alkalmazható , 's e* város pénzverôhely volt épen nem

valósitják.

Városaink' kiváltványai Esztergam' szabadságaira nem hivatkoznak ugyan akként,

mint Székesfehérvár szabadalmaira ; de igen az esztergami és budai pénzváltók' elójo-

gaira, és e' korúlmény közelebb áll a' pénzveretéshez, mint e' városok' általános ma-

gasztalása. IV. Béla a' beszterczeieknek adott 1255-ki oklevelében mondatik: „Item cir

ca renovationem inonetarum numularii ad eos venientes - - - elapsis - ipsis septem

diebus omnem habebunt iurisdictionem , quam habent in Strigonio vel in Buda."
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Cod. Dipl. Тот. IV. vol. II. p. 298.) Es nein az esztergami ersek ügyelt-e mindenkor

a' pénzveretésre ? — IV. Béla 1255-ik évi oklevelében irj'a: „Excipimus autcm (a so-

lutione tributi) fabros nostros de Strigonio illos, qui tempore novae menétac - - - in

fabrica laborabunt , si cum uxore et familia sua in castro notato superáis morabuntur."

Innen a/.t akarják némellyek következtetni, hogy az esztergami érsekségre bizatott pénz-

nyomdák' ôrizete IV. Béla alatt az esztergami pénzveróházban eredett, es ez órizethez kap-

csolt nehezék' ( Pisetum ) fizetése is e' királyunk alatt keletkezett. Azonban IV. Béla'

az esztergami érsekségnek elsó megalapitása' idejekor , kôvetkezôleg sz. Istvántól

nyert jogait megerôsitô 1256-diki oklevelében ezek olvastatnak : „Quod de qualibet

marca in Camera ubi denarii cuduntur , unum pondus ( Pisetum ) argent i fini sibi ( Ar-

chiepiscopo Strigoniensi ) persolvi deberet nomine suae ecclesiae, et quod ferramenta

cudentia et sculpta non alias servari deberent, nisi snb hominis ipsius (Archiepi

scopij custodia ad hoc per eum deputati." Több hasonló adatot e' tárgyról a' Tudo-

mánytárban (1839. П. 89—110. 1.) olvashatni. Ezek után a' REGIA CIVITAS felirat

Esztergamra hihetóbben alkalmazható , mint Fehérvámu

Ha e\s6 királyunk' pénzeinek alakjút, veretét és feliratát vizsgáljuk,

kiviláglik, hogy azok idegen, leginkább bajor pénzekból fejiének, és ezt

a' Notitia' „Hung. rei num. 90. 1." szerzóje] helyesen jegyzé meg; mert ha-

soiüdk azokhoz, mellyek elólapon vezéri nevet, mint IIENRICUS, OTTO,

stb. és körbe foglalt kereszttéreken négy gômbôlykét, vagy háromszüget,

mint Istvánéin látjuk, tüntetnek elo; hátlapon pedig REGNI, vagy REGI

NA CIVITAS, vagy valamelly más városi feliratot, és esúesán kereszttel

ékes egyházhomlokzatot állitnak eldnkbe, millyenek' nehány példányát Joa

chim, Grosch. Саб. I. к. 563. I. stb. és Mader Józs. Krit. Beitr. IV. к. II.

tüb. 24. 25. 30. számok alatt láthatni.

István királyunk pénzeinek valódisága 's azok' helyes meghatározása

nem szenvedhet semmi kétséget, ha a' küvetkezó királyok t. i. Péter, Sá-

muel és Endre' pénzeivel , mellyekkel alakra, veretre 's alkatra nézve ugyan-

azok, hasonlitatnak üssze.

Azok' nevezetesb példányai itt kiivetkeznek :

1



4 I. 1STVÁN.

Egyetlcii ncmü.

A. Egyenes helyzetü hátlapi felirattal.

Nagt/s. 10—11. Sidy. 11—16. tzemer. Ritk.

Bel, De vet. literat. IV. tab. Nro. HI. Schoenvimer , 89—97. /. Sze'chenyi , Cat.

I. 29—31. /. Joachim, Miutz Cab. I. 332. /. et II. 328. I. Mader, Krit. Beilr.

HI. 53. /. Appel. Repert. II. 847. /. Lelevel, Numttm. III. R. 59. /.

1. f STEÏ»IIANVS- REX- Szemcsés körben vékony vonalkereszt , tönke,

felül a' kürirat elütti kis kereszttel, ahil az N betüvel van egybekapcsolva ;

küzepét gümbücs, téreit pedig négy háromszüg ékesíti.

t RE^IA CIVITVS (így) két csíkos kör között; közepett tünkével

a' kis keresztig, egyik karjával a T betúig nyiíló vonalkereszt, négy há-

I. tab. romszüggel. Rupp. és másutt.

2. Hasonló , elólapja' küzepén gömböcs hiányzik. Stur. és másutt.

3. Mint 1. szám alatt, REX után pont nélkiíl, elólapján a' kereszt' kü

zepén nines gümbücs; a' CIVITAS szó után keresztke. Weszerle.

4. f STEPHANVS REX pontok nélküli kürirat, a tübbi mint 2. szám

alatt. Magyar tud. társ.

5. Más mint 1. szám alatt vastagabb gümbücs nélküli kereszttel. Hát-

lapja mint 2. szám alatt, de S után keresztke. Magyar egyet.

6. Mint 1. szám alatt, a' valamivcl vastagabb kereszt' tönke nines а/.

N betüvel egybekapcsolva. Weszerle.

7. Mindkét lapon vastagabb kereszttel, hátlapon pedig S utáni két apró

kereszten kivül, REG betúk helyett négy vonalka látható. G.Festetics.

8. Elólapja hasonló az elóbbiekhez; hátlapján azonban : REHIIA CIVI-

STVS és az a' külünüsség áll , bogy rajta hosszúdad kürben két kasúl hely-

zett karral ékes kereszt, és ennek térein hat háromszüg szemlélhetó. G.

I. táb. pesfeaCgM

9. Mint 1. szám alatt, de az elólapi kereszt' harmadik szegletében há

romszüg helyett n betühüz hasonló jegy áll; hátlapján két apró kereszt,

\ lí*b' mint 7. szám alatt. Nemzeti muss.

3. si.

10. Más tág petyhedt koszorúkkal, mellynek hátlapján a' Civitas szó'

S betúje, felúl keresztesen lunik eló. Milhovics.
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I. tab.

4. sz.

11. cvTENHANVcv REX' hátíapján: f REHA ( igy ) . CIVITVS és ад

S mint az elóbbin.

12. + o¡TEI>HANV»2 • REX- és hátíapján : REHIA OIVITVS képverete

mint 1. szám alatt. JVeszerle.

13. + j»TE>HANVS- REX' a többi mint 2. szám alatt. Somogyi. Rupp.

14. t ceTE>HANVS- REX- háromszog helyett mindkét lapján négy

hosszudad nüvénylevél. Magyar tud. társ. JVeszerle.

15. + 2TEÍ>HANVS" stb. kcresztje szemcsés kürén tul nem terjed.

f REHA (így) CIVITVS + G. Fesïetics.

lti. + ¿Ta^HANVc» • REX- hátlapja mint 10. szám alatt.

17. * 2TE>HANYS- REX a' többi ugyanaz. JVeszerle.

18. A' kereszt és felirat mint az elóbbin, S után pont hiányzik; az X

betü csúcsain pedig gómbocs és pont.

19. + cs3TEÎ>HANVS- stb. egyébként minden mint az 1. szám alatt.

20. Elólap mint 12, hátlap pedig mint 10. számok alatt. LuczeiAacher.

B. "Visszás hátlapi felirattal.

Nagys. 10—11. Súly. 12—15. tzemer. RM.

21. Elólapja hasonld a 12. szám alattihoz; hátíapján: f REHA CIVI-

TVîC a' betük' visszás helyzetével. JVeszerle.

22. Elólapja a1 15. számuéhoz hasonld; hátlapja pedig mint 1. szám alatt.

23. f 8TEÍ>HANV8- REX- hátlapja mint az elübbi számué.

24. Ф 2TEÎ>HANV8 PEX (így), oily X betúvel mint a' 18. számu.

Kopácsy primas. *¿

25. f 2TE&HANVS stb. hátlapon: f RE4IA CIV1TV8 olly S betúvel

mint 10. szám alatt. Magyar tud. társ. Milkovics. Rupp. Vsz.

26. f cv>TEÎ>HANVcv> REX Hátlapi felirata mint az elóbbin. JVeszerle.

II.

PÉTER.

1038-rfí* évtil 1041-t^r; viutahtlyettetvén , 1044-/o7 1047-i^r.

Péter, Otto Ursiolo (1009—1026.) velenczei vezérnek Gyeza leányától, sz. István leány-

testvérétol született fia. István, végsô éveit nagy zavarok nyugtalaníták : maga fia' halálán



6 PÉTER.

bánkódék, Vazul (Basilius, azaz László.) Mihálnak sz. István atyja tcstvérenck ña,

szemfényétól fosztaték meg ; Endre és Béla , Zar László fiai , akár a' bajor Gizela' csel-

szôvényei, akár Péter' anyja pártoskodása elôl, Lengyelországba koltó'zének. Illy villon-

gások köztt foglalá el Péter a' királyi széket, kit Hartvik szerint István magához hivat-

ván regen az elött hadainak fóvezéréül réndele; királyságától 1041-ben megfosztaték , és

Samuel , ki Saroltát sz. István' hugát birta nóúl , választaték királynak , ez 1044-ben

mególetvén, ismét Péter foglalá el a' királyi széket, ki 1047-ben nem csak királyságá

tól, hanem szeme' fényétól is megfosztaték, bevégezvén utóbb nyugtalan életét, a' pécsi

sirbolrjában leite fei nyugalmát.

E' kiályunk' pénzei mindkét lapi veretre 's alakra nézve szintollyanok ,

mint sz. István pénzei; elólapon a' király' nevét állitják elúnkbe, hátlapon

pedig PANNONIA szdt, a' rdmaiakhoz küzelitó betúkkel.

Mit kell a' Pannonia 8zÓ alatt érteni, magát az országot - e, vagy illy nevu

várost i az iránt kölönbözök a' vélemények. Az elsóre nézve tudjuk , hogy a' tôrténeti

kutfók sz. István királyunkat majd Rex Pannoniae, majd Rex Ungarorum ne-

vezet alatt emlitik ( Georg. Heinríci Pertz , Monumenta Germam'ae Histórica. Hanno

verae, 1829. fol. T. II. p, 243.) I. Andrés 1035-ki oklevelében olvastatik: „Andreas

Dei annuente dementia Pannoniorum invictas Rex." sz. László tôrvényeiben pedig

ezek állanak: „Temporibus piissimi Ladislai Regis, omnes nos Regni Pannoniae

optimates , in Monte sancto conventum fecimus. ( Décret. L. II. c. I. ) Ezekból világos ,

hogy Magyarország azon korban Pannonia néven is hivaték. A' Nyergesiijfaluban ,

Komáromon alúl , 1705-ben valamelly régi kutból kiásatott kóemléken lehetett ugyan

CHITAS PANNONIA vésve ( Timón , Imago antiquae Hung. P. I. 28. /. ) ; de mivel

ettól nem messzire esett Bregetio (Szóny), hajdan Civitas et hyberna legio-

nis I. adjutricis, sokkal hihetôbb, hogy e' kôtoredéket BREGETIO CIVITAS

PANNONIAE olvasással kell kiegésziteni.

Azt azonban nem tagadhatni , hogy Magyarországban volt Pannonia nevii varos;

nein akaiom vizsgálni arra magyarázhatók - e sz. István' 1001-ki oklevelének inie' sza-

» vai : „In monte supra Pannoniam sito." Yilágosabb ezeknél sz. László

1093-ki oklevele, mellyben olvastatik: „Primum praedium est Pannonia, ubi mo-

nasteriumi situm est, secundum praedium est Ruhoti." (Cod. Dipl. Tom. I. 483. /. )

Ravazd (Ruhoti) falun kivul folydogál most is Panzsa (Pannosa) patak, mellyröl

IV. Béla oklevelében inondatik: „Et ibi in valle media est fons sacer, qui vocatur ca

put Pannoniae (Pannoniafó, vagy forras), qui cum aliis fontibus facit rivulum sub

Ecclesia S. Willibaldi , et vocatur Pannosa." és e' forras most is Béla kútja név alatt

ismeretes (Tndományt. 1840. XII. 370. l. et Enesei, Antiquitatet et memorabilia Comi-

tatus Jaurinengis, 1799. 8. 36. /.) Godefrid lotharingiai herczeg, a' Magyarországba

tódult keresztcshad' vezére, követeket küldött Kálmán királyunkhoz, czeket Kálnián

így fogadá: „Jussit eosdem legatos Ducis honorifice in palatio suo hospitari in loco,
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qui di ci tur Pannonia, ubi per dies octo omnia illis necessaria in ipsa Regis

mensa affluenter ministrata sunt." (Jacobi Bottgarsii , Gesta Dei per Francos. Ham- .

viae i 1611. fol. Tom. I. In. Albert. Aquensis Hist. Hierosol. L. II. p. 198. N. 40.)

Tudjuk ezek után nem csak azt, hogy Pannonia annyi, mint Hun gar ia, haneni

mind azt, hogy volt Pannonia nevii hely is Magyarországban , mind pedig azt,

hol kell ennck fekveset keresni; de a' périzeinken olvasható Pannonia nëv, magá-

ra az orszagra magyarázható inkább , mint с' varos' pénzvenîhelyére.

Péter pénzeinek csekély változatai, küvetkezrikbol állanak.

Egyetlen пешй.

Nagys. 11. S/tly. 12—13. szemer. Ritk. %g4

Scioenvistter , 97. 98. /. Széchenyi Cat. I. 31. I. Joachim, Mïutz Cab. I. 345. 346. /.

Mader, Krit. Beitr. III. 55. /. Appel, Repert. II. 847. /.

1. -J- PETRVS REX szemcsés karima és küzépkür küzütt; küzepett

egyenkarú kereszt, melly a' koszorún till nem terjed, és nines a' botukkel,

vagy keresztkével egybekapcsolva, térein négy háromszüg.

t PANNONIA két esikos kür küzütt (az O egészen az utdbbi N betü-

hüz van ragasztva ) , küzepett kereszt és négy háromszüg. Weszerle. Rupp. » tÁh'

2. Az elóbbihez niindenben basonló ; a' hátlapi O betü , a' tübbittfl elvál-

tan látható. Nemzeti muz. Mtíkovics. Somogyi. és másutt.

3. Más hasonlú, vastagabb keresztet elótüntetó. Magyar egyet.

4. f IEETRVS REX a' tübbi mint 2. szám alatt. Nemzeti muz.

5. Szokott felirat. Hátlapon f PANONNIA ( így) szokott képverettel.

Weszerle.

6. Mint 2. szám alatt, de elóbpján vastagabb koszorut túntett elónkbe.

7. f PETVS REX (a metszó hibájából, PETRUS helyett), a' tübbi szo

kott. Császári muz. O. Festetics. Welzl tanácsnok. ,1ÍD.

8. sz.

III.

ABA SAMUEL

1041-A* ivtól 1044-ip.

E királyt az irók jobbadán Aba, Oba, Obbo, Ovo, Uba stb. ne'ven nevezik, Sa'muel-

nek ritkán , vagy soba , egyedúl a' névtelen Béla király' jegyzóje irja : „Ex quorum
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etiam progenie, longo post tempore rex Samuel descendit, qui pro sua picrate Oba

vocabatur." (Cap. XXXII.) O sz. István' sógora vala, 's az ország' na'doraból Péter

elúzte után 1041-ben választaték királynak, de 1044-ben ha'rom évi országlása után meg-

gyilkoltatván , tetemei a' sari monostorban takarítattak el.

Abának elódei módja szerint veretett, jelenleg felette ritka pénzein ru

inai betük , és azok' hátlapján e' szó : PANONEIA ( Pannonia helyett ) szem-

lélhetó; Horvát István értekezése pedig, melly szerint sz. István, Pétcr,

Samuel és I. András' pénzei gyakrabban találtatnak a' gyújteményekben ,

mint az utóbbi királyoké, ellentétben úll a' küz tapasztalattal , mivel nem

ebb61, hanem a' Tétényben 1753-ban találtatott és Székely Samuel által ki-

váltott kincsnek jegyzékéból van meritve. ( Tudományos Gyújt. 1834. /.

40—47. /.)

Meg kell itt jegyeznünk, hogy Hanov Mihál e' királyunk' pénzét nem

ennek, hanem bolgár Sámuelnek tulajdonitá {Mich. Christ. Hanovii, Samu

el rex Pannoniae , e пито argénteo exhibitus. Gedani , 1749. 4.); Schwarz

Godefrid pedig e' tévedést megigazitá, azt királyunknak tulajdonítván, illy

czimú értekezésébeh : Samuel Rex Hungariae , qui vulgo Aba audit , ex histó

rico et simul numario monumento, tarn nomini > quam populo restitutus.

Lemgoviae, 1761. 4.

Létezik pénzeinek

Egyetlcn neme.

Nagys. 11. Súly. 13—14. szemer. Ritk. ^

Schoe/ivisner , 98. /. Sze'chenyi Cal. I. 32. /. Mader. Krit. Beitr. III. 55. /. Sc/iwarz.

Voigt , Beschr. böhmisch. Münz. I. 245. /. Appel. Repert. II. 848. /.

1. f REX SAMVHEL római betükkel jegyzett felirat két szemesés kür

küzütt; kereszt szokott négy háromszüggel.

f PANONEIA két csíkos kor küzütt, a' tübbi mint feiebb. Nemzeti

mu%. Császári muz. Magyar egyet. Welzl tanáesnoh. Weszerle. Stur. Somo-

L táb. gyt\ Milkovics. Rupp.

У S7" 2. Más, az elóbbihez hasonló, csakhogy rajta Panoneia helyett, a*

metszó hibájából f PANONETA all. Nemzeti mux.
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1. A N D R Á SL

1047-iJr tvtâl loei-i^r.

Endre, Zar László' fia, 1047-ben Fehérvárott lépett a' királyi székre. Neje Anasztázia

vala orosz herczegnó, ettól születék 1053-ban Salamon fía. 1061-ben Béla ocecsével

liarc/.ra kelt , mellyben András lováról leesvén , osszetiportaték , és az általa alapított

tihanyi monostorban temetteték el. Országlott 14 évig.

Hogy e' királyunk alatt már kétféle, nagyságra Ugyaa és alakra nézve

egyenló, de veretre nézve külünbüzÓ pénz vereték, azt magok e* pénzek

mutatják, mellyek kozúl némellyek sz. Istvánéhoz hasonldlag REGIA CíVI-

TAS feliratuak; mások sugárként elágazó három vonalból alkatott keresztet

(mellynek szegleteiben gömböcsük, háromszügck, apró holdak és hasonldk

foglaltatnak), és két csíkos , szélsó szemcsés kürból szerkezett , rojttal , vagy

harántrovattal ékes karimát, PANONEIA felirattal, állitnak elónkbe; ezek'

I. ne m е.

Regia Civitas felirattal.

Nagys. 10—11. Súly. 9—12. tzemer. Ritk. Jj^a,

Schoetwitner, 100. /. Sze'chenyi , Cat. I. 32. 33. /. Appel , Repert. II. 848. /.

1. +• REX" ANDREA2' szemcsés karimában; küzepett koszorúként

szemcsés kür , a' REX szó elótti keresztkével egybekapcsolt vonalkereszt ,

szokott négy háromszüggel.

f REHIA CIVITAS csikos karimában és körben, a* kürirat küzütti apró

kereszttel és T betúvel egybekapcsolt hasonló vonalkereszt' szegleteiben négy

háromszüg. Rupp. '• trib-

2. f ' REX* ANDREAS Egyébként mint az elóbbi. Nemzeti muz. We-

szerle. Somogyi.

3. Mint felebb , S betú ntán az elólapon pont. Magyar egyet. Weszerle.

4. Elólap mint elóbb. Hátlapon: f REHIA CIVITVS + Nemzeti muz. 1 ,áb*

5. Elólap mint 2. hátlap mint 4. szám alatt. Milhovics.

6. Elólap mint 2. szám alatt; hátlap: f REIA (így) CIVITAS Magyar egyet.

7. f • REX ANDREAS a* tübbi szokott. Egyhor Haffenbech.

8. Elólap mint 2. szám alatt. Hátlapon: f REHIA OIVITVS.

2
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II. n e m ü.

Panoneia felirattal.

Nagys. 8—11. Stili/. 7—13. tzemer. Ritk.

Schoenvüner, 100. /. Sze'chenyi, Cat. I. 33. /. Appel, Repert. II. 848. /. Mader,

Krit. Beitr. III. 55. 56. /. Joachim, Müta. Cab. I. 333. /. et П. 326. /. TJgyanannak

Grosch. Cab. II. Supl. 641. /.

1. f REX* ANDREAS Közepett csíkos körben , vagy a' pénz' küzép-

pontján, gömböcsöt foglaló kisded kör, mellyból három egyszerií vonal su-

gárként terjed ki kereszt alakban, a' pénz' egy külsó szemcsés és két csí

kos kürból álló karimáját, négy ellenkezó helyen rojt, vagy három haránt-

rovat ékesíti, a' kereszt elsó és harmadik térén háromszüg látható. *)

+ PANONEIA A' pénz' karimáját egyrétü kör képezi, közepett göm

böcsöt befoglaló kisded karika, e' küzt és a' belsó kör között vonalkereszt,

mellynek térein négy háromszüg láthatd. Weszerle. Rupp.

2. Felirat és képveret mint 1. szám alatt, a' kereszt' szegleteiben min-

den jegy hiányzik. Hátlap mint felebb küzépponti kisded karika nélkül.

O. Eszterházy.

3. Hasonló, romlott és idomtalan betükkel, REX helyett REA féle, 's

a* kereszt' szegleteiben négy pont. Nemzeti muz.

4. A' kürirat és képveret mint 1. szám alatt; de az elólapi keresztnek

minden térén gömböcs túnik eló. Weszerle. Kiss. Milkovics. Rupp.

5. Az elóbbihez hasonló , a' kereszt' második térén pont vagy csik szem-

lélhetó. Nemzeti muz.

6. Szokott felirat, rojtok a' karima' szemcsézete és csíkos körök nél

kül, a' kereszt' negyedik szegletében gömböcs. Hátlap mint 1. szám alatt.

Jatihovich.

1. f REX* ANDREAS- Szukott képveret, a' negyedik szegletben csil-

lagcsa. Magyar egyet.

8. Az elóbbihez hasonló, a' negyedik szegletben kisded holdba keritett

gömböcs. Welzl taiiács. Weszerle.

*) A' kereszt' еЫ tere vagy szeglete az, melly a' felirat' elsó; utolsó pedig az, melly annak

utolsó betüjének irányába esik , lia a' kereszt' szegleteit úgy tekintjük balról jobbra, mist

a' feliratot.



I. ANDRÁS. 11

9. A' felirat és képvcret mint 1 . szám alatt , a' kereszt' elsó térén há-

rom gömbücs. В. Oeskay.

10. Minden egyezó az 1. számmal; a' kereszt' negyedik szegletében

ugyanannyi gümbües. We$zerle.

11. A' 9. számúval egyenló, a' harmadik szegletben három gümbües ;

a' bátlap' felirata' végén pont.

12. Mind 1. szára alatt, egyik szegletben holdka, a' másikban három

szüg. Milkovics.

13. Mint felebb, a' kereszt' minden térén holdka látható. Somogyi.

14. REX ANDREAS a' harmadik szegletben háromszüg. Jankovich.

15. Mint 1. szám alatt, a' kereszt' második térén két gümböes. Appel. Rep.

16. Mint 1. szám alatt, a' harmadik és negyedik szegletben befelé hely-

zelt holdka. Magyary.

17. Mint 1. szám alatt, a' kereszt' második és negyedik térén három

szüg. G. Eszterházy. Weszerle. Somogyi.

18. Mint 1. szám alatt, elsó és második téren holdka. Somogyi. St/ir.

19. Mint ugyanott, a' második téren háromszüg, negyediken két gümbües.

20. f REX ANPREAS (így) a tübbi szokott, a' második és negyedik

téren háromszüg. Weszerle.

21. Mint 1. szám alatt; az elsó és harmadik szegletben három gümbües.

Weszerle.

22. Mint felebb; az elso* szegletben holdka, harmadikban és negyedik-

ben háromszüg. Ugyanott.

23. Mint 20. szám alatt, három elsó szegletben gümbües. Ugyanott.

24. Mint 1. szám alatt, minden szegletben két gümbües. Ugyanott.

25. - minden téren háromszüg. Ugyanott.

26. - három elsó szegletben gümbües, negyedikben há

romszüg. Ugyanott.

27. - elsó és harmadik téren gümbües, másodikban és

negyedikben háromszüg. Ugyanott.

28. - ép példány, szélsó szemesés köre hiányzik , elsó

második és negyedik szegletében holdka, har

madikban pedig kisded kür. Hátlapja feliratán

E és I betúk küzütt pont.

2 '
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29. Mint 1. szám alatt; második téren háromszüg, a' tübbin gümbücs.

30. f REX- ANPRIAS (így) szokott képveret, a' kereszt' egyik szeg-

letében ismeretlen jegy. Joachim, Münz. Cab.

| 31. Mint 14. szám alatt, szokott képveret jegyek és rojtos karima nél-

I4.sz[ kül/de^kisebb veretií. Hátlapja üres és síkos. Welzl. landes.

32. Mint 1. szám alatt; a' 31. számuval majd azon peremú 's karimájú,

a' kereszt' szegleteiben jegyek nélkúl. Weszerle.

33. Mint 1. szám alatt, szemcsézete csíkoshoz basonló, második szegle-

tében gümbücs. Magyar tud. társ. Stur.

34. Az elóbbihez basonló, ugyanazon szegletben két gümbücs. Nemzeti muz.

35. -j- PEX stb. verete és nagysága hasonló a 31. szám alattihoz , ka-

rimája' kürei nélkúl, elsó* szegletében liáromszüg (helyesebben holdka), má-

'jg * sodikban gümbücs , harmadikban holdka. Nemzeti muz.

36. Mint 20. szám alatt, elsó és harmadik szegletben holdka, második-

ban és negyedikben háromszüg.

37. Mint 1. szám alatt; a' második szegletben holdka, harmadikban és

negyedikben háromszüg. Weszerle.

38. - - elsó téren háromszüg , a' tübbiben gümbücs.

Somogyi.

39. - - elsó, harmadik és negyedik szegletben holdka,

másodikban pedig vonal látható. Ugyanott.

40. - - - második téren háromszüg, a' tübbiben gümbücs

tu n i к fei. Császári muz.

41. - a' kereszt' minden szegletében, az elsót kivé-

ve, gümbücs. Scht'mko.

42. - - második téren holdka , negyediken háromszüg

állittatik elónkbe.

V.

I. В ÉL A.

Mint vtlér 1048-rfíÁ- évlel 1000-úr, mint király 1000-íoV 1063-1^.

Elsó Belát Andrns bátya mindjárt országlása' kezdetén 1048-ban hítta ki Lengyelorszá^-

ból ótalma/.ójának , neki advan Magyarország' harmadát vezérségiíl olly ¡gérettel , hogy
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haláia után a' magyar korona is ra szálljon orokségúl; ez utóbbi ajánlatát aznnban

1053 -ban Salamon fia születvén, megváltoztatá. Richsa (azaz Erzsébet) lengyel her-

czegnótól nemzé Gyézát , és Lászlót , kik utóbb magyar királyok valának. Bátyának el-

veszte ntán 1060-ban magát Fehervárott királylyá koronáztatá; országát azonban nem so-

ktíig boldogi'thatá , mert inidün ¡Salamon eilen 1063-ban badat készitcne , Dömösön hirte-

len vált meg életétoi , és Szexárdon temetteték el. Országlott 3- évig.

E' királyunk pénzeinek verete, a' keresztre nézve, mellynek tünke

egész a' feliratig terjedvén, ismét aprd kereszttel végzddik, sz. István' pén-

zeihez küzelit leginkább , és I. Endre elsd nemú pénzeihez ; a' mi bizony-

sága annak, hogy e' pénzeket csakugyan ennek, és nem valamelly más Bé-

lának kell tulajdonitanunk. Az eldlapi kereszt' szegletei, külünféle jegye-

ket foglalnak magokban, sokféle 's gyünyörködtetd változattal; ugyanazon

eldlapon, kétféle kormányának iddszakához képest, majd BELA DVX, majd

BELA ВЕХ, hátlapon pedig a' szokott kereszt és háromszügek' veretén ki-

vtíl, változatlanúl PANNONIA felirat túnik eld.

Krónikáink I. Béláról irják : „Fecit fabricari nummos magnae monetae ex puris-

simo argento." (Chron. P. II. c. XLV.); innen azt akarják következtetni , hogy e'

királyunk elsô, ki ezústpénzt veretett; a' mi az elóadott sorokból épen nem követke-

zik , részint mert krónikáink már sz. Istvánról állitják : „Bursam auream in lumbis

gestabat refertam denariis puri argenti." (Chron. P. II. с. XXXI.) részint mivel az

elóbbi királyok' ezüstpénzeit is ismerjük. A' „magnae monetae." kifejezés pedig

Schoenvisner' véleménye szerint (Not. Hung, rei тт. 105. et 162. /.) csak annyit

jelenthet, hogy elóbbi királyaink , és ezek közt I. Béla, szokott nagyságü ezüst kis-

pénzt verettek ugyan , de nagyobbakat a* késobbi kispénzeknél , ( valamint fillérek-

nél is.)

I- и e m tí.

Béla vezér' pénzei.

Nagyt. 11—12. Súly. 10—12. tzemer. Ritk.

ScAoe/tvtsner , 102. /. Szechenyi Cat. III. 53. /. Joachim, Münz. Cab. II. 22. ¿

Mader, Krit. Beitr. III. 56. /•

t. f BELA DVX rovatékos karima 's küzépkür küzütt, küzepett ke

reszt, melly tünkével egész a' karimáig terjed , hol kisebb kereszttel vég-

zddvén , mintegy kettds keresztté alakúl, elsd 's harmadik szegletében két

aprd kereszt ellentétben, negyedikben háromszüg tünik eld.
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t PANNONIA két csíkos kür küzött , kercszt mint az elólapon , melly-

nek karjait négy háromszüg veszi kürúl. O.Festetics. Weszerle.

Pénzeinken itt fordúl legeloször eló a' vezéri czim; ámbar mar Imre sz. István' fia

órvezér volt a' Moson vármegyei orosz orségben ( marchionatus); mert a' hüdesheimi

krónika sz. Imre kimuháról 1031-re irja: „Et Heinricus (azaz: Emericus) Stephani

Regis ( Vngarici } filius Dux Kuizorum in venatione ab арго discissus periit flebiliter

mortuus." (Francisci Du Chetne , Historiae Fraucorum Scriptoret, Lutetiae Parisio-

rum, 1641. fol. Tom. III. p. 522.). A' királyfiak e' vezérségre meg is koronáztattak ;

inert a' nemzeti muzeumi codex rôvid krónikájában 1098-ra olvastatik: „Colomanns

rex coronatur , et frater eius Almus diadema ( i'gy ) induitur." V. István , tórvénybe

idézte atyját, a' királyt IV-dik Bélát , vezérsége' kiadása végett, mivel ezek foglaltat-

nak ugyanazon István 127l-ki oklevelében: „Cum nos olim necessitate conpnlsi, con

tra dominum Regein karissimum patrem nostrum Jus Ducatus a progenítoribus no-

stris Re g um primo geni tie institutum, requirere voluissemus iusticia mediante, idem

Dominus Rex propter hoc indignationis materiam concipiens, contra nos exercitum regni

sui conuocauit. Et similiter nos contra ipsum dominum Regem patrem nostrum exerci

tum fecimus proclaman." ( Titdom. Gyujt. 1828. II. 90. /. Cod. Dipl. Тот. V. Vol. I.

p. 103.) E' vezérség azért nevezteték Jus primogeniturae néven, mert azt több-

nyire az elsó szülött királyfi birta, a' többiek hol Erdelben, hol Dalmát, Horvát és

Tótországokban stb, vezérkedtek ; ha podig három királyfinál tôbb volt, negyedikét

az egri püspök volt köteles tartani 's novelni , IV. Réla 1261:ki oklevelében monda-

tik: „Quod si aliquo tempore reges A'ngariae, nostri successores, quatuor filies ha-

buerint, episcopus Agriensis, qui pro tempore fuerit , quartum custodiet, prout hoc a

Sanctis Regibus exstitit ordinatum et statutum." ( Cod. Dipl. Тот. IV. Vol. HI. p. 42.)

2. A' felirat mint 1. szám alatt, valamint a' képveret, de fogas karima

között; a' kereszt' els6 és harmadik szegletében gümbücs. Hátlapon a' le-

mez verés alatt engedvén, egyediîl a* csikos karima 's az elolap' képvere-

'* tének és nehány betüinek völgyelete szemlélhetó. Rupp.

3. Mint az elóbbi, gyüngédebb szemcsézeti'í, harmadik szegletében két

vnnalka. Hátlapon: f DANNONIA (így) a tübbi szokott. Kopácsy priméis.

4. Mint 1 szám alatt, harmadik szegletében keresztke látható. Jankovich.

5. Mint ugyanott, a* kereszt' második és negyedik térén háromszüg.

Hátlap mint 3. szám alatt , Z. betiível I helyett. We

szerle. Jankovich.

6. - - második és negyedik szegletben keresztke. Hátlap,

mint 3. szám alatt. Klimó. Weszerle.
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7. Mint ugyanott , elsó és harmad i к szegletben kis kereszt jó' eló, rain-

den egyéb a' 3. számmal egyenló. Jankovich.

8. - - gyüngéd szemcsézct, elsó szegletben kis kür, harma-

dikban háromszüg. I hit lap' fol ira ta mint 3. szám ahm .

kózepétól eltéró képverettel. Weszerle.

9. - a' kereszt' ellenkezó szegleteiben holdka, egyébként

mint elóbb. Magyar egyet.

10. - - elsó és harmadik szegletben keresztke, negyedikben

háromszüg. Hátlap mint 1. szám alatt. G. Festetics.

11. - - elsó téren holdka, harmadikon háromszüg, és negye-

diken keresztke. Hátlap mint 3. szám alatt, de az

I betút ferde vonalka metszi keresztál, Weszerle.

12. - - elsó szegletben holdka , másodikban keresztke, és har-

madikban háromszüg, a' tübbi mint 3. szám alatt. Rupp.

13. i BELA DVOC ellenkezó elsó és harmadik szegletben gümbücs,

másodikban és negyedikben háromszüg látható. Hátlapja szokott. Somogyi.

14. Mint 1. szám alatt; elsó és harmadik téren háromszüg, másodikon

keresztke* Hátlap mint 3. szám alatt. Weszerle.

15. - elsó szegletben háromszüg, másodikban kereszt

ke, harmadikban holdka, a' tóbbi'mint felebb.

Ugyanott.

16. - - - második téren kis kür, negyediken háromszüg.

Hátlap mint 3. szám alatt, de I. helyett megfor-

ditott Z féle betú látható.

17. - elsó és harmadik szegletben háromszüg, második

ban és utolsóban gümbücs. Milkovics. G. Festetics.

18. - - - a* küzép koszorú hosszúdad szemcsékból áll; el

só téren gümbücs, harmadikon háromszüg, má

sodikon és negyediken holdka látszik. Hátlapi

felirat mint 1. szám alatt, csakhogy I helyett

Z féle betú túnik eló. Magyar egyet. 1»!«'

19. - - elsó és harmadik szegletben gümbücs, második

ban és negyedikben háromszüg. Luczenbacher.
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20. Mint 1. száni alatt; valamennyi téren háromszüg-, hat lapon elcsavart

betúk. Császári muz.

21. - - - elsó és harmadik téren háromszüg, másodikon

vonalka, az и toisón kis kereszt látható. Hát-

lapja szokott, küzepétól eltéró verettel. Rupp.

22. - a' küzépkür koszorú nélkiíl, elsó téren két göm-

bOcs. A* többi mint 1. szám alatt.

23. -¡- DELA DVX a' kereszt' elsó és harmadik szegleteihen háromszüg,

másodikban gümbücs, és az utolsóban keresztke tünik eló. ITátlap, mint

1. szám alatt. Miliovics.

24. Mint 1. szám alatt, negyedik szegletben két vonalka látható.

25. második téren karika, harmadikon és negyediken

háromszüg szemléltetik. Weszerle.

26. elsó és harmadik szegletben háromszüg, másodikban

és negyedikben gümbücs tiínik eló. Nemzeti muz.

27. - második és harmadik téren háromszüg, negye

diken gümbücs látható. Stur.

II. n с m íí.

Béla к i r á 1 y*1 pénzei.

Nagyt. 8—9. Súly. 7—9. szemer. Ilitk.

ScÂoenvimer , 104. /. Sxéchenyi Cat. I. 33. /. Joachim, Münz Cal. L 342. /. Mader,

Krit. Beitr. III. 57. I.

1. t BELA REX szemcsés karima, koszorúban szokott alakú а' В eiót-

ti keresztkével egybekapcsolt kereszt' elsó 's harmadik szegletében gümbücs ,

másodikban és negyedikben korona látható.

f DANNONIA (I helyett Z betú; csikos karima és belsó kür küzütt,

I. táb. szintolly kereszt négy háromszüggel. Magyar egyet. Rupp.

2. Mint 1. szám alatt, a' kereszt' második szegletében gümbücs, negye

dikben keresztke. Hátlapon: DANNONIA, képvereí

mint felebb.
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3. Mint 1. szám alatt; elsó" tércn két vonalka, harmadik on keresztke.

Hátlap' ici I rat a mint 2. szám alatt, csakhogy I betií

helyett felfordított Z túnik eló. Weszerle.

4. - - L lis A bet n к küzütt pont, szokott képverettel , elsú

szegletben báromszüg és vonalka, másodikban hároin-

szüg, a' tübbiben vonalka látható. Hátlap mint 2. szám

alatt. Nemzeti muz. so s*

5. - - második és harmadik szegletben gümböcs. Hátlapon be-

vülgyelt betúk' nyoma; a' körben kereszt némelly mintegy

gondatlanúl késziílt vonásokkal. G. Festetics.

E penz arra birta Mader Józsefet ( Krit. Beitr. III. 57. /. ) , hogy kételkednék ,

I. Bélanak kell-e a/.t tulajdonitani , vagy inkább III-nak; eldször kicsinysége miatt ,

a/.tíín a' tizenegyedik századi magyar pénzeken általa nem rapasztalt goth E betú miatt;

e' véleményet azonban megczáfolja, minden itt leirt és rajzolatban eloadott kétség-

telen I. líela' pénze , mellyek' mindegyike változatlaniíl goth E betiít állit elónkbe.

6. f BLA (így) REX szokott képveret; az elsd és harmadik téren ko

rona látható. Hátlapon : -¡- DO és nehány olvashallan vonáska szokott kép

veret niel let 1.

7. Kl (Пар mint 1. szám alatt, elsó és harmadik szegletben keresztke, ne-

gyedikben báromszüg. Hátlap' felirata és képverete mint 2. szám alatt.

Weszerle.

8. Mint 4. szám alatt, a* kereszt' elsó és harmadik szegletében három

szüg, a' tübbi szokott. Kiss.

9. Mint 1. szám alatt, elsó' és harmadik szegletben vonás, másodikban

és negyedikben korona.

t PA-- ONA. Kereszt kétes jegyekkel. Magyar egyet.

10. Mint 1. szám alatt, a' kereszt' harmadik szegletében gümböcs, a'

tübbi üres. Hátlapon: "f PA ——A a' kereszt' két kür'

és ngyanannyi háromszüg' nyomai. Somogyi.

11. - - a' kereszt' minden szegletében keresztke látható. Hát

lap' felirata és képverete mint 3. szám alatt. Wehl

tanácsnok.

12. - - két szegletben korona, a' tübbi üres. Magyar egyet.

13. - - elsó és negyedik szegletben háromszüg, másodikban

holdka, és harmadikban gümböcs, Milkovic».

3
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14. Mint l.szám alatt; jegyeire nézve hasonló azclóbbihez, de egy helyett

két gümbücs. Ugyanott.

15. - - elsó és második szegletben gömböcs jó eb5. G. Esz-

terházy.

16. - - elsó és harmadik téren korona, másodikon és negyedi-

ken gömböcs látható. Star.

17. Mint 1. szám alatt, második és negyedik szegletben gömbücs tflnik

eló. Luczenbacher.

lg. Mint felebb, elsó és harmadik téren húromszüg, másodikon ke-

resztke, negyediken két vonal látható. Ruj>p.

VI.

SALAMOS

lO03-rf* évtot 1074-14/.

Salamon még atyja' életében koronáztaték meg , és neki Judit III. Henrik császár' leánya

jegyezteték el. I. Bélának kimúlta titán, fiai Gyéza és Lászió megelégedvén az András

által atyjoknak adott ve/.érséggel , Salomonnak engedék át az országlást, ki is 1063-ban

másodszor vette fel a' koronát; utóbb Vid' gonosz tanácsai után indulván, az emlitett

vezéreket fegyverrel támadá meg, 1074-ben ors/.ágától megfosztaték ; 1083-ban, mivel

Lászlót életétól akará megfosztani, a' visegrádi várba záratott, honnan kis/.abadulta után

élétét az 1087-ki harczban türlé el a' halál.

E' királynak, az ekkorig szokásban volt verettól eltéró pénzein külü-

nüs, hogy azok' elólapján, ezen koru idegen pénzek' szabályaként , a* király'

képe, felette durván ugyan, de külünféle alakban túnik eló; a' koronás

király ugyan is szemközt, inajd imádkozók módjára foiemelt és kiterjesztett

karokkal, majd kinyujtott jobbjával, baljában keresztet tartva, majd végrc

egyedúl feje két álló kereszt közt adatik elónkbe; ehhez járul a' hátlap"

ime romlott felirata : PANNONENIA vagy PANONAI, rilkábban PANONIA

TERA szokott kereszttel és háromszüggel , vagy végre PANONIA minden

képveret nélkiíl.

A' kinyujtott karokkal álló király* képe, Cornides Dánielt, ki e' pénzen Salamon'

nevét helytelenúl olvasá : LADISLAUS REX néven , arra a' hiedelemre birta , hogy

ezen alak azon leányt ábrázólja, mellyet e' király bizonyos kún kezeiból szabaditott ki ;
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a' mint ez Felmer Mártonnak, Joachim Janos Fridrikhez 1762-ki Junius 29-kén irott

leveléból kitetszik, mellyrc ez Münz Cab. (II. 21. 1.) czimd munkájában hivat-

kozik ; hoi Joachim , Cornidesnek ezen véleme'nyétól elállván , azt véli , hogy e' kép

inkább szúz Mariât ábrazol. De mivel e' nemú pénzeken világosan Salamon' neve ail,

azokon , mint felebb mondatott , különfele alakú koronás fej adatik elб , 's raj tok

semmi Máriának tulojdonitatni szokott jel nem látható: e' vélemények kozúl, habar

azokat a' pénztudományban kevesbbé jártas utóbbi irók követik is, egyiket sein lehet

elfogadni.

E' pénzek, az eloadott felirat és képveret' külünféleségét tekintve, négy

nemre oszthatdk, úgymind:

I. il e ш íí.

A"* király' neve 's képe állva, felemelt és kiterjesztett кагок-

kal-, hátlapon Pannonenia felirattal.

Nagyt. 9—11. Súly. 8—12. tzemer. Ritk.

Schoeuvinur , 106. /. Sze'cnenyi , Cat. I. 34. /. Joachim, Münz Cab. II. 21. /. Ma

der, Krit. Beitr. III. 58. /. Appel, Repert. II. 850. /.

1. SALOMONI REX csikos karima közt, a király szemküzt koronás

fdvel palástosan állva, felemelt és kiterjesztett karokkal.

PANNONENIA csikos karima, küzepett egyrétií körben vonalkereszt ,

melly a' felirat' végsó I és A betúi küzt fekvd keresztkével van egybekap-

csolva ; szegleteiben szokott háromszüg. Rupp , és másutt.

2. Az clóbbihez hasonló pénzpéldány, a' király' mindkét oldalánál güm

bücs, hátlapon visszás felirat. Rupp.

3. Mint 1. szám alatt, az alak' mindkét oldalánál két gümbücs. Hátlap

mint 1. szám alatt. Nemxeti muz.

4. Mint 1. szám alatt, mindkét oldalon keresztkével. Ugyanott.

5. - - - jobb oldalon gümbücs, balról hároinszüggel jelelt.

Hátlapon a* kereszt és kür, a' pénzveró gondatlansá-

gából, kétszer verve, 's e' miatt a PANNONE

NIA szó bétúi kétesek. Klimo.

6. - - - jobb oldal mellett boldka. Kisebb. Weszerle.

7. 2ALOMONI REX szokott képverettel, jobb oldalnál gümbücs. We

szerle. Somogyi.

3 "
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8. Mint az elobhi , az alak' jobb oldalánál háromszüg. Kisebb. Weszer

le. Rupp.

9. Mint 7. szám alatt, jobb oldalnál keresztke. Nemzeti muz.

10. Mint 1. szám alatt, bal feliîi gömbücs.

11. Mint felebb, jobbról háromszüg, balról gömbücs. Kisebb. B.Bretfeld.

12. Mint 7. szám alatt, romlott betiíkkel, kisebb veretií példány, az alak'

bal oldalánál tetóirányos vonalka. G. Festetics.

13. Mint 1. szám alatt, jobbról keresztke, balról gümbücs. Weszerle.

14. Mint 1. szám alatt, jobbról gümbücs, balról háromszüg. Hátlap' fcli-

ratán az I. betú Z alakú , küzcpett kisded kör. Császári tnuz. TVeszerle.

15. Mint 1. szám alatt, jegyek mint az elóbbin. Hátlapjának feliratán és

képvcrctén, az eló'lap jegyeinek völgyeletei látbatók, minden háromszüg

nélkúl.

16. Mint ngyanott, jobb és bal oldalon bold ka. Hátlap' felirata, kisded

kör mellett, mint 14. szám alatt. Kubimji. Weszerle.

17. Mint 7. szám alatt, jegyek mint az elóbbin, Hátlap* felirata kétes,

szinte kisded kür mellett. Magyar tad. társ.

18. Mint 1. szám alatt, ugyanazon jegyek; hátlap' felirata zavartan elcsa-

vart betiíkkel, kisded kür mellett.

19. Mint 7. szám alatt, jobbról keresztke, balról két vonalka. Weszerle.

20. ШЮШСХ szokott veret kisebb kürbcn , jobb oldal mellett két güm-

bües. Hátlap' felirata, kis kür mellett, durva betiíkkel. B.Bretfeld.

21. Mint 1. szám alatt, jegy nélkúl, hátlap' felirata kisded kür mellett,

mint 14. szám alatt. Kopácsy primas. Weszerle.

22. Mint felebb, szinte jegy nélkúl, csakbogy a* hátlapi felirat' I betúje

felforditott Z alakú.

23. Mint 7. szám alatt, a' király' mellénél mindkét felól gümbücs; Hát

lap' felirata visszárói.

24. Mint 1. szám alatt, jobbról és balról háromszüg. Hátlap' felirata

mint felebb. Császári. muz.

25. Mint 7. szám alatt, homályos betákkcl; hátlap' felirata szokott, vas-

" tagabb kcreszttel és kürrel. Legkisebb veretú. Milkovics.

26. Mint 1. szám alatt, mindkét oldalnál gümbücs túnik eld. Hátlap'

felirata visszárói.
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27. Mint l. szám alatt, jegyei mint 11. ezám alatt; visszás hátlapi t'e-

lirattal.

28. Elólap' betúinek némelly nyomai, jegy nélkúl; hátlap' betúi ki

nem vehetók, apró körben kereszt helyett valami oszlop féle, oldal mellett

két kisded karika. Welzl tanácsnoh. 292. s/'.

29. Mint 7. szám alatt, az alak' jobb oldalánál tetóirányos vonal lát

ható. Hátlapon megforditott felirat. Ugtjanott.

30. Mint 1. szám alatt, a' király' oldala jegy nélkúl , arcza mellett mind-

két felúl gümbücs látható. Hátlap felirata mint 22. szám alatt. Weszerle.

31. Mint 7. szám alatt, jegy nélkúl. Hátlap' felirata visszáról. Ugyanott.

32. 8ADII és más kétes betúk, az alak' bal oldalánál vonal jo eló.

33. Mindkét lapon, mint 1. szám alatt, de a' király' fejénél mind-

két oldalról keresztke; hátlapja' feliratán I helyett Z betií látható.

II n e ш ü.

A" király' nevé 's képe állva, kiterjesztett karokkal, ime'

hátlapi felirattal: Panonia Tera.

Nagyt. 9—11. 8—12. szemer. Ritk. %g.

WеЫ Intuían. VaterländUche Münzen. Appel. Repert. II. 850. /.

t. SALOMONI REX képverete: a' király koronás fóvcl és palástosan

állva, kiterjesztett karokkal, mint az 1. nemú pénzen ; az alak' jobb olda

lánál keresztke, balnál gömböcs jó eló.

f PANONIA TERA két csíkocs kör között, közepett egyenkarú vo-

nalkereszt , mellynek tönke 's karja a* körün kivúi nem terjednek , térein

négy háromszüg. Weszerle.

2. Felirat és képveret mint felebb, a' király' jobb oldalánál gümbücs

látható. Kiss. J1' trib

2.1. sí.

3. Felirata mindkét lapon romlott betüket állít elónkbe , a' király' bal

oldalánál koronaféle, vagy két egybekapcsolt háromszüg túnik eló. Egy-

ior Appel.

4. Mint 1. szám alatt, kisebb veretú, az alak' jobb oldalánál kisded

háromszüg, balnál két gümbücs. Somogyi.
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5. Mint 1. szám alatt, a' király' fejénél mindkét feldl gümböcs látbató.

*>6 *tr.' tanácsn. Weszerle. ■

6. SALONONI REX A' király* feje mellett jobbrdl keresztke, balrél

S betií szemléltetik. Welzl tanács.

7. Mint 1. szám alatt, csakbogy minden jegy nélkúl. Kiss.

8. - - a' király fejénél mindkét oldalrdl kisded karika áll.

Császári muz.

A1 PAXOXIA TERA feliratra néy.ve meg kell jegyeznünk, hogy a' terra szó,

orsza'g, tartomany, örökbirtok, uradalom stb. helyctt is hnsználtaték (Caroli Du Freg

ué, Glossarium ad scriptores mediae et infimae lat initat is. Parisiis, 1736. fol. Тот.

VI. col. 1072.) Iiiyen a' Terra Fogaras, Terra Scepusiensis (Szepesség),

Terra Cumanorum (Kunsa'g) stb. Ks ámbar volt Pannonia nevú hely is, itt

azonhan orsza'got jelent.

III. и e ni ü.

A' királv1 neve 's képe ûlve, jobbját kiterjesztve , baljában

keresztet tartva.

Nagys. 9—11. Siil;i. 5—12. szemer. Hitк.

ScAoe/tvisner , 106. /. Sze'chemji , Cat. I. 34. /. Mader, Krit. Beitr. III. 58. /. Lelevel,

Numismat. III. 59. /.

1. f REX SALOMONI szemcsés karima, küzepett szemcsés körben,

koronás és palástos király úlvc, felemelt és kiterjesztett jobbjával, melléhez

lia ¡oí t baljában kcrcsztcs kormúnypálczát tartva, jegy hiányzik.

T PANONIA csíkos karimában, hávom sorra osztott felirat. O. Feste-

tics. Janhovich. Sornogyi. Rnpjy.

2. Más: f REX SALONONI feliratu, egyébként mindenben az elúbbi-

liez hasonld , jegy nélkúl , de kisebb veretií. Weszerle.

3. f REX 8ALOMONI szinte jegy nélkúl; hátlap üres és sima, az

elólapi betiík' mélyebben vert volgyelete ; kisebb. Kiss.

4. Mint az elóbbi, az elsó O bctúben pont látbaté, nagyobb kari-

máju. Kiss.

5. f DEX S4ALONONI kürének koszoriíja hintett gômbûlykékhez ha-

sonlé, jegy nélkúl.

6. Felirata mint 5. szám alatt, az alak' jobb oldala mellett korona.

Hátlap f DANONIA (így); nagyobb. Weszej-le.

II. táb

27. sz.
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7. Mint ugyanazon szám alatt, jobb oldalnál keresztke, balnal báromszüg.

8. f REX SHALONONI a' király' jobb oldala inellett keresztke; na

gyobb. Császári muz. Kiss.

9. Felirata mint az elóbbin, jobb oldalról két egymásra helyzett göm-

böcs; nagyobb. Kopácsy primas. JVeszerle. Kiss.

10. Mint 8. szám alatt, balról háromszüg ; nagyobb.

11. - - jobb oldalnál korona; nagyobb.

12. + REX 8ALOMONI szoko(t veretií, a' király" mindkét oldalánál há-

romszüg; nagyobb. Milkorics.

13. Felirata mint 1. szám alatt, jcgyei egyébként mint az elóbbin; na

gyobb. Nemzeti muz.

14. Mint 1. szám alatt; a' király' arcza mellett mindkét felól egy, az

aJak' jobb oldalánál két gümbücs. llátlap mint 6. szám alatt; nagyobb.

15. Mint 1. szám alatt, jobb oldalról karikába kerített pont; nagyobb.

Vidák.

16. - - ugyanazon oldal mellett holdka; nagyobb. Rupp.

17. - - jobbról gümbücs, balról háromszOg; nagyobb. Nem

zeti. muz.

18. - - jobb oldal mellett <J jegy; nagyobb. Kiss.

19. - - ugyanott holdka; hátlap' felirata visszáról; nagyobb.

Kiss.

20. - - jobbról keresztke; kisebb. Weszerle. Kiss.

21. - - jobbról háromszüg; kisebb. Kiss.

22. - - ugyanott tetóirányos vonalka. Hátlap' felirata kisded

kürben. Kiss.

23. Felirata mint 12. szám alatt, jegy nélkúl ; nagyobb. Kiss. Sotnogyi.

24. Mint 12. szám alatt, jobbról gümbücs; nagyobb. Kiss.

25. - - ugyanott keresztke; nagyobb. Kiss.

26. - - ugyanott holdka; nagyobb. Kiss.

27. - - ugyanott bárom fekmentes vonalka.

28. - - ugyanott keresztkére helyzett háromszüg. Kits.

29. • - jegy nélkúl; kisebb. Kiss.

30. - - jobb oldal mellett í jegy; kisebb. Kiss.

31; - - jobbról keresztke, balról háromszüg: kisebb. JVeszerle.
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11. tab.

S8. sa.

32. Mint 12. számú ; elólap' tel irata után két pont, jegy nélkúl; kisebb. Kiss.

33. Mint 1. szám alatt, a' király' jobb oldala mellett bárom gümbücs ;

nagyobb.

34. + DEX (így) SALOMONI, jegy nélkúl; nagyobb. Weszerle.

35. Mint az elóbbi szám alatt, balról keresztke; nagyobb. Weszerle.

36. Mint 12. szám alatt, a' király' jobb oblalánál kisded csillag; ki

sebb. Rupp.

37. - - - ugyanot gümbücs fülütt keresztke ; kisebb. Rupp.

38. f DEX -1ALONONI, jobbról gümbücs, ez alatt két tetóirányos

vonalka; nagyobb. Weszerle.

39. A' pénz' mindkét lapján durva és olvashatlan betúvonások, mindcn

Ï* tab* jegy nélkúl ; kisebb. Weszerle.

40. Mint 1. s/ám alatt, jobb és bal oldalról keresztke; nagyobb. We-

szerle. Janhovich.

41. - - jobbról tetóirányos vonal ; balról keresztke. We

szerle.

42. - - jegy nélkúl, második O betüben vonalka; nagyobb. Kiss.

43. - - jobb oldalról keresztke, balról háromszüg; legnagyobb

veretú. Kiss.

44. f REX osALOMONI a tübbi szokott, jobb oldalról két gümbücs.

Hátlap \ DANONIA Kopácsy primas. Weszerle.

45. f REX ceA'LONONI, ugyanazon oldalnál két gümbücs; legkisebb

11. táb. veretú. Rupp.

46. Felirat mint S. szám alatt, a' király1 jobb oldalánál holdka féle. Hát

lap mint 44. szám alatt, de az 0 betúben pont; legnagyobb veretú. Milkovics.

47. Mint 8. szám alatt, de jegy nélkúl; nagyobb. Kiss.

48. f DEX SALONONI jegy nélkúl; nagyobb. Kitt.

49. f REX cvALONONI minden jegy nélkúl ; nagyobb. Welzl tanács-

tiok. Stur.

50. Felirat mint 5. szám alatt, jobbról gümbücs két fekmentes vonal

fülütt; nagy. Magyar tud. társ.

51. f REX SALONONI, a király" jobb oldalánál két gümbücs; nagy.

Ugyanott.

52. i* REX 2AL0N0NI ugyanazon oldalnál gümb fülütt háromszüg; ki

sebb. Ugyatwtt.
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IT. n сm ti.

A4 király' neve 's feje szemközt két kereszt között.

Nagyi. 9. Súly. 10—11- tzemer. Rät.

Sze'chefiyi, Cal. I. 34. /.

1. f REX 2ALONONI a' király' koronús foje szemküzt, két kiterjesz-

tett karokként helyezett magas kereszt küzt, szemcsés körben; a' pénz'

karimája szemcsés.

f PANONAI két csikos kür között , közepett egyenkarú kereszt négy

háromszüggel. Welzl tanácsnok. Milkovics. Weszerle. Kiss. Lticzenbacher. II. tab

Rupp. ж**"

2. Mint feiebb , a' fej' két oldalánál gömböcs, a' többi mint feiebb. Kiss.

3. f REX 2—ALONONI a' többi szokott, valamivel nagyobb karimá-

ju. Nemzeti nutz.

4. Romlott bettík , felirata olvashatlan , képverete szokott. Nemzeti muz.

m

I. G Y É Z A.

Mint vezér 1064-Л'* tvtôl 1074-í^f , mint Hrály \Ь'1-Ш ЮП-ig.

Ciyéza, I. Béla' fia, atyja' hálala után 1064-ben visszatérvén Lengyelorszagból , vezér-

ségre lépett. Nevé sokfélekép iraték, elójó: Jatea, Geitza, Goutso, Gonrsco, Joitsco,

Jonocsa, Joas, Geche, Geycba, Gootso, Jesse stb. Neveateték Magnus néven is, ez

keresztneve vala. A' nemzeti ko'nyvtár' codexében 1074. évre p/.ek foglalfatnak : „ Inter

regem Salomonen! , et ducem Magnum gravis discordia oritur. " Ugyanott 1075. évre

„Magnus rex coronatur. " ( Jotер/ti Koller , Historia KpitcopaUit Quinqiieecl. Po-

tonii, 1782. 4. Тот. I. p. 404- ) végre ugyanazon évi oklevelében találtaíik (Cod. Dip.

Tom. I.p. 438.): „Ego Magnus, qui et Geysa, supxemus Hungarorum Dux , postea

vero gratia Dei Rex consecratus , Belae Regis filius. " Salanumnak 1074-dik év' elején

legyôzte uta'n orszaglasra lépett, és Fehérvárott korona'ztaték meg. Megszünt élni 1077-ben,

Kálmátt és Almut fiakat hagyva'n maga uta'n, a' vaczi egyházban temetteték el.

Gyéza pénzei, mellyek Schoenvisner elott, midun 1801-ben Notitia

Hung, rei numariae, munkáját irta, még ismeretlenek , sót kétségesek valá-

nak, ritkaságra nézve királyaink' pénzei között elso helycn állanak , azok'

4
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egyik, vagy másik, kivált e' király' nevére veretett nemét, ekkorig még

a' gazdagabb gyiîjteményekben sem könnyen találhatni. Kispénzei Gyéza

vezér és király' pénzeire oszlanak ; amazok: DVX MVGNAS, vagy MVONAS

(azaz: Magnus), ezek GEVCA REX feliratuak; mindkettónek hátlapján

pedig PANONAI olvasható, 's atyja', I. Béla' kispénzeinek szokott kép-

veretét állítják elónkbe.

Azok , mik a' vezerségrôl feiebb I. Bela alatt voltak elóadva , Gyézánkat is illetik ,

ki Salamon királysága alatt, László ocscsével az ország* hanaadat birta vezérségúl.

I. n e m ü.

Gyéza vezér4 pénzei.

Nagys. 11—12. Súly. 10—13. tzemer. Ritk.

Zeitschrift von und ßir Ungern. VI. 21. /. Sxe'cAenyi , Cat, III. 55. 56. I. Tiidu-

mánytúr, 1839. VII. 48—55. /.

1. + DVX MVONA2 (helytelenúl, Magnus helyett), fogas karima 's

hasonló kör közütt, közepett egyenkard vonalkereszt , szokott négy három-

szüggel.

+ DANONAI (Panonia helyett), két csíkos kör közütt, közepett

egyenkaru kereszt négy háromszüggcl , és az elólap' nehány bettíinek völ-

31 *«" &yeletávél. Magyar egyet. Welzl tanácmók. Kiss. Somogyi.

2. f DVX MVGNA8 a' tühbi mint felebb. Rupp.

3. f PVX MVGNA2 elóbbi képverettel. Hátlapi felirat mint felebb,

átvert vülgyeletek nélkúl. Kiss.

4. Felirata mint 1. szám alatt, két fogas kür küzütt vonalkereszt,

mellynek elsó és harmadik szegletében karika, a' többiben gümbücs látható.

П. táb- Hátlap mint az elóbbieken. Kiss.

32. sz.
5. Az elólap' képveretére 's mindkét lap' feliratára nézve hasonló а/

1. szám alattihoz; de hátlapján kisebb kör, a' kereszt' és háromszügek' cse-

kély nyomai túnnek eló. Kiss.

6. Elólapi felirata mint i. szám alatt, de a' kereszt' elsó térén három-

szög, harmadikon vonal, másodikon , és az utolsón apró kür. Ilátlapon :

f PANONAI a tübbi szokott. Wes%erlf.
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7. f PVX MV0NA2 szokott képveret; a' jegyek mint az elóhbin. Hát-

lapja iiros és horpadt, egyedúl a' négy háromszüg látható. Tfeszerle.

8. Mint 1. szám alatt, a' kereszt' elsó térén gümbücs, másodikon és

ncgyediken karika, harmadikon háromszüg látszik. Hátlap irás nélkúli,

szokott képverettel, és az elólap' betiíinek nyoma. Kiss.

9. Fclirat mint 2. szám alatt, elsó és harmadik szegletben boldka ,

másodikban háromszüg, utolsóban vonal. Kiss.

10. Mint 1. szám alatt, csaknem csikos karima, elsó és harmadik szeg-

letben keresztke, másodikban gümbücs, negyedikben háromszüg. Kiss.

11. Felirata mint 7. szám alatt, az elsó V betú fülütt pont, második

szegletben keresztke, a' tübbiben háromszüg. Hátlap' bettii jobbadán ele-

mésztvék. Kiss. • .

12. Mint 2. szám alatt, elsó szegletben gümbücs vagy vonalka , a' tüb

biben hárQmszüg. Hátlap szokott, zavart képveretet állít elónkbe. Milkovics.

13. Mint 1. szám alatt, hátlapi felirata DANONAI igen apró kür mel-

let túnik eló. Kiss.

14. Mint 1- szám alatt, elsó 's harmadik szegletben karika, második

ban és negyedikben háromszüg láthatd. Magyar Ind. társ.

15. Felirata mint 7. szám alatt, mindkét lapi képverete, ésa' hátlapi

felirat mint 1. szám alatt. Luczenbacher.

Hazánk' tudósait Gyéza pénzének e' nemével elószór Zeittchrift von undfür Ungern

(1804. VI. 21—27. /.) czimú folyóirat ismerteté meg; kesôbb Széchenyi Cat. III. 55. és

56. ]. hol аъ adatik eló , hogy illy példány azon pénzek köztt találtaték , mellyeket

Winckler Mihál, pécsi tiszteletbeli kanonok 1804-ben a' magyar egyetemnek külddtt

ajándékul. Legközelebb nehány illy Gyéza' kispénze, I Béla és Salainon' pénzeivel,

Nyitra vármegyében a' föld' gyomrából ásatott ki , és 1839-ben ¡Pestre hozatva'n, Kiss

Ferencz' gyiijteményébe kerúlt , mellyekból egyegy ',' példány , * 'valamint nekem , úgy

más pénzgyiijtóknek is jutott: a' tóbbit rézmetszetekkel és niagyara'zatokkal kiadá Lu

czenbacher János , (Tudománytár , 1839. VIL 48—55. /.) ufóbb ugyanazon kinesnek

maradványaiból szinte Kiss Ferencz' gyújteményéhez a' 10. és ll-dik sza'niok alatt elô-

adott példányok járultak.

4 *
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II. IM' HUI

Gyéza király' pénzei.

Nagyt. 10—11. Súly. 8—10. szemer. Ritk.

Széchenyi, Cat. I. 35. /. és III. 56. /.

1. f GEVCA' REX* fogas karima, közepett hasonld kör, mellyben

egyenkarú kereszt foglaltatik , ennek harmadik és negyedik térén há-

romszög , másodikon holdkába zárt háromszüg.

f ANONAI '(í&y) két csikos kör közütt, kereszt szokott négy há-

"V'sz." romszüggel.

2. f GEVCA' REX1 karimája mint felebb, a* kereszt elsó térén karika,

második és harmadikon háromszüg, negycdiken korona látható. Hátlapja

^35 n' *res> nehány betúVonás' és egyszení küzépkürnek nyomai tünnek eló. Kiss.

3. -f GEVCA REX* ezen a' Széchenyi tábláin, valamint itt is bibásan

rajzolt példányon , a' kereszt' elsó és harmadik szegletébeu karika , második-

ban tetdirányos vonal, negyedikben pedig holdka adatik eló. Hátlap mint

IJvtlíb- 1. szám alatt. Nemzeti muz.

3o. sa.
4. f GEVCA REX1 a kereszt' elsd és harmadik térén karika, máso

dikon kétes jegy , negyediken pedig fekmentes vonal adatik eló*.

.\r 294* + IAN0NErA szokott képverettel.

Hogy e' pénzek helyesen tulajdonítatnak I. Gyézának , arról nein kételkedhetni ;

rajtok a' betúk , képveret és az egész munka ugyanaz , melly I. Béla és I. László leg-

közelebb, valamint ezek eldtt országlott királyok' pénzein látható. E' pénzek', mivel

felette nagy ritkaságuak, itt minden ekkorig ismeretes példányai vannak elóadva 'а

lerajzolva. A' 2. szám alatt leirt és IL táb. 35. szám alatt lerajzolt példány 1807. к li

rai találtatott Bodrogközön Zemplin vármegyébén , az úgy nevezett pater' homokán ,

ez elószor Nagy Ferettcz' sárospataki colleg. prof, kezébe , innen Fáy János' debre-

czeni polgármester' birtokába kerúlt, ennek elhúnyta után, egész pénzgyújteinényével

Promber Antal, bécsi régiségkereskedd vette meg, kitól azt 1841-ben Kiss Ferettcz

váltá meg. A.' 3. szám alatt leirt , és II. táb. 36. szám alatt lerajzolt példányról , a*

Széchenyi Cat. III. 56. 1. az mondâtik, hogy ezt Elsasser pesti polgár ajánlá gróf

Széchenyi Ferencznek , és jelenleg a' nemzeti muzeuniban óriztetik. A' többi kettó ,

néhai Weszerle József (♦ 1838. jul. 29.) azon újabb pénztábláinak tcíredékeiból vé-

teték , mellyeket o barátinak ajándékozott ; ez utóbbi két példány sein Weszerle, sem

más tólem látott gyújteményekben nein találtatik; az egyik példányról csak az ruda
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tik , hogy az egykor báró Redi helytartói tanácsnok birtokában volt , kitól , mint niond-

ják, hosszas távollétében, egész pénzgyújtemenyével ellopatott.

VIH.

L LÁSZLÓ (szent.)

1077-rfi'Jt értól 1095-iy.

László I. Béla' masodik szülött fia, kit az országtanács ba'tyjának I. Gyézának

kimulta titán , a' változékony Salanion elmellóztével , egyhangúlag valaszta királynak , or-

s/.aglasa'val boldogabb idúszak derült Magyarországra. Etelke nejétól nem liagyván örököst

maga uta'n, Kálmánra, I. Gyéza' fiara maradt a' korona. Megsziínt élni 1093-ben, és

Váradon temetteték el. Orsza'glott 19. évig és 3. hónapig.

Ezen országló' kispénzei , mind nagyságra, mind gyönyöru véseményre

's külünüs változatra nézve, a' kor' durvaságához képest, azon idôbeli leg-

jelesebbek küzé tartoznak ; közülok azok , mellyeken az elólapi kereszt' tun

ke a* pénzkarimáig terjed, hol új apró kereszttel végzüdik, PANONAI hát-

lapi felirattal, ügy látszik, országlása' elso éveiben verettek, melly Jiátlapt

telirat csakhamar ladislals névvel cseréltetvén fel, utóbb változatlaiuil meg-

tartaték, és a1 következelt királyok1 pénzein is elí'ogadtatván , azon tisz-

telet* einlékezetére , mellyel e' sz. király' iránt viseltettek, szinte fél századon

tul lélekismeretesen folyvást használtaték. Pénzein továbbá, vagy a' király'

koronás fejét látjuk szemküzt , vagy nagyobb keresztet , mellynek karjai kü/.t

aprdbb keresztkék foglaltatnak, vagy végre kormánypálczákat és magas ke-

reszteket, valamint csillagot, vagy fogas, fentók- vagy külldkkel ékes ke-

reket; itt már a' mindkét lapra vert lemezpénzek' használata is gyakrabban

fordul eld mint az elóbbi királyok' pénzein. Ezek nemei rendre itt krt-

vetkeznek.

I. и с m tí.

Körben kereszt, térein haromszög, vagy más jegyek, Panonai

hátlapi felirattaL

Nfigyt. 9—12. S/ífy. 11. tzemrr. Ritk. %g#

Sze'chenyi, Cat. I. 37. /.

1. f LADI2LAV2 REX fogas körben kereszt, mellynek tönke a' ka-

rimáig terjedvén, a felirat elótti kis kereszttel végzódik; elso, és negye
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dik térén háromszüg, másodikon holdka, harmadikon pedig fekmentes vonal

(nein háromszüg, 'mint hibásan a' táblán) látható.

f IANOÑAI (így) két vonalkör küzütt, küzepett egyenkarú kereszt,

szegleteinben négy háromszüg, hol egyszersmind az elólapi veret' nyomai

37 *ы es¡zrevehetók. Nemzeti muz.

2. Más hasonló, a' kereszt' minden térén háromszüg; hátlapon: f ANONAI,

de keresztben a' szokott háromszüg hiányzik, az el ülapi veret' nyomaival.

II- n e m Ü,

Körben kereszt négy háromszoggel; Ladislaus Rex hátlapi

felirattal.

Nagyt. 10—12. Súty. 8—11. tzemer. Rük.

Scfoenvitner, 113. /. Mader, Krit. Beitr. III. 60. /.

1. f LADI2CLAWS RE szemcsés kürben kereszt, mint az I. nemúben,

négy hosszabb, ékhez hasonló" háromszoggel; fogas karima.

—LAD--- holt betiíkkel LADISLAUS REX helyett, Játvert kür' ke-

38. sz." reszt' ¿s háromszüg nyoinai ; nagy. Milkovics.

2. f LADI2CLA°V8 RE a' tübbi mint feiebb. Hátlapon: f LADI2C-

LAV2 RE szokott képverettel; kisebb.

3. f LADI8CLACV8 RE a tübbi mint az elóbbieken. Hátlapon senv

mi felirat, küzépkür három háromszüggel , karima hiányzik, az eldlap' be-

túinek átvert nyomai. Magyar egyet. TVeszerle.

4. f LAPI8CLA°V2 RE hátlapja csaknem mint az elóbbin.

5. Az elólapi felirat mint 2. száin alatt, hátlapja a' 3. számuhoz hasonló.

Rupp.

6. f LADI2CLASV8 RE a' tübbi mint 2. szám alatt, küzépküre na-

1. tub. gyobb; hátlap mint 2. szám alatt. Welzl tanácsnok. Weszerle.

?9 Si 7. f LADI2CLA^V8 RE tübbiben az elóbbiekhez hasonló, a betûknek

átvert nyomaival.

8. LAIICLA/ - - RE e' türütt példány' részecskéje hiányzik, kereszt'

szegleteiben a' négy háromszüg ékekhez hasonló; üres hátlapján a' betúk'

homályos nyoinai állanak, a* pénz' ércze sárgás, csekély ezüstlemezzel bo-

ritva. Rupp.



t. LÁSZLÓ. 31

I

9. f LAPI2CLA\V2 RE (V betú üregében háromszog) szokott kép-

veretteJ. Hátlapján a' betúk és képveret' csekély nyomai. Vidák.

A' felirat elótti keresztke e* király' és Kálmán' pénzein , közönsegesen utolsó X

betú helyett áll , mellyet a' metszó* , úgy látszik , rovidség okáért onként hagyott ki ;

úgy vélem, hogy a' Ladislaus név' betúi kó'zé gyakran vetett C. jegy nem betú-

nek véteték , hanem tetszetes pénzverôi jegynek holdka helyett, más eftéle olvasásag-

gató jegyekként, mint keresztke, háromszó'g, apró karika , gömböcs stb. ékesség és

változatosság gyanánt; ámbar arra sem hiányzik bizonyitvány , hogy e' nevet, ha azon

jegy L betú elátt áll , LADISCLAUS néven kell olvasni. Igy Cinnamns egyidôbeli

irónál olvastadk: Irene Wladisclavi Hungariae Regis filia." Felician esztergami

érsek 1133-ki itéletlevelében : „ Régnante (ugymond) Ladisclavo nobiliesimo Rege."

Ezekre a* Notitia Hung, rei numar. szerzoje 112. 1. megjegyzi: „Etymologiam huius

nominis non esse petendam ex idiomate graeco, ut fit P. II. Chrotricor. Thurotzii Cap.

. L VI. verum e Slavico , noverunt Iingvae periti. Erat Sanctus Ladislaus matre Polona

prognatus, quae hoc Uli nomen apud suos usitatum in baptismo conferri yoluit."

III. il e in ü.

A' király'' szemközti koronás fejével.

A. Nagyobb veretü pénzek.

Nagyt. 11—12. Sftli/. 10—13. tzemer. Bitk. %4,

Schoenvisner , 111. /. Sze'chenyi, Cat. I. 35. /. Mader, Krit. Beitr. III. 60. /.

1. f LADI2CLA+V2 RE a pénzkarimát két csíkos kör képezi, a'

külsd rojtos, vagy harántrovatokkal ékes (mint I. András' II. neme);

közepett a' király szemközti koronás vagy partas feje, koszorúban.

f LADI2CLAV3 RE kereszt és négy háromszüg, csíkos kör' kôzepén.

Weszerle. Vidák. Milkovics. H. táb.

2. Az eldbbihez hasonld ; hátlapon : + LADKLAV2 RE Magyar egyet. 4° S'*'

3. Mint 1. szám alatt, hátlapon minden veret hiányzik, az elólap betiíi-

nek vülgyelete tiínik eló. Somogyi.

4. Mint felebb, máskép ékesített fejjel, rojtos karima mint 1. szám alatt;

bátlapjának betúi aprdbbak, a' kereszt és háromszügek kisebb körben.

Weszerle.

5. + LADI8CLA°V2 RE képveret mint 1. szám alatt, a' pénzkarima

három körbdl áll, a' szélsd szemcsés és rojtos. Hátlapon a' felirat' nehány
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betüi, és ezcn lap' küre az elôlap betiíinek számos völgyelete küzütt. Nem-

zeti mux. Milkovics.

6. A' felirat mint 1. szám alatt, a' király' fejének verete mint Salomon*

pénzein , egyszerií karimája fogas. Hátlapon.- -J- LADI ?, RE szokott

296 8z ' képveretel. Weszerle.

7. f LADI2CLA'V2 RE, mindkét lap' képverete, és a hátlapi felirat

mint 1. szám alatt. Ugyanott.

8. f LADI2CLA+V2 RE a' tübbi mint 1. szám alatt; hátlapján szokott

képveret és az elôlap betiíinek völgyelete. G. Eszterházy. Jankovich.

9. f LADI8CLA,V2 RE cgyébiránt elólapja mint 6. hátlapja pedig

mint 1. szám alatt. Szalay.

10. f LAPKCLAaV2 RE a fej és szemcsézet mint 6. szám alatt. Hát

lapon : f LADI2+CLAV8 RE a' tübbi szokott. Császári mt/z.

B. Kisebb veretü pénzek.

Nagys. 8—9. Súlff. 7—10. gzemer. Ritk.

11. f LADI8CLAV2 RE szemcsés karima, hasonló kürben a' király

szemküzti feje máskép ékesítve, igen durva metszet.

f LADI2CLAV2 RE szokott képveret, Пирр.

12. f LADKCLAeV8 RE a tübbi szokott; hátlap ugyanaz, fekmente-

sen belyzett hosszukás háromszoggel. Weszerle.

13. + LADI2CLAOV8 RE mindkét lap' képverete ollyan mint 11. szám

alatt, kivévén az elolap' betiíinek vülgyeleteit. Ugyanott.

14. f LADI2CLASV2 RE a' tübbi mint felebb. Hátlapi felirat gyünge

vülgyeletekkel. Ugyanott.

15. f LADI2CLA°o°V2 RE mint felebb. Hátlap felirat nélkiíl, egyedúl

négy báromszüg és az elolap vülgyelete látható. Ugyanott.

16. f LADKCLAo RE' mint felebb. Hátlapon : —LADI a tübbi

mint elóbb.

17. Felirata 's képverete mint 12. szám alatt; hátlap: + LADI2LAV2

П. RE a' tübbi szokott. Rupp.

18. Elolap mint 14. hátlap pedig mint 11. szám alatt. Milkovics.

19. f LADI8CLA£V8 RE szokott képverettel. Hátlapon : f LADIS

LAO E kürben kereszt, minden háromszüg nélkúl. Stur.
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IV. il с ш íí.

A* pénzt négyfelé szelô kereszt, szegleteiben négy keresztke.

Nagyt. 11—13. Si'tly. 11—13. tzemer. Ritk. %2«

Schoenvitner, 111. /. Mader , Krit. Beitr. III. 60. /.

1. LADI8LAV2 REX szemcsés körben keresztekkel végzddd kereszt,

melly karjaival egész a' szemcsés karimáig terjedvén, a' küriratot akként

osztja négyfelé, bogy a' feliratból minden szelet három betút foglal magá-

ban; a* kereszt' szegleteiben négy keresztke, az elsd szegletben még más ki-

sebb keresztke.

f LADI2LAV2 REX csikos karima, az eldlap átvert nyomai láthatdk,

kozepett egyszerú körben kereszt, és négy háromszüg. Rupp. 4л*п.

2. LADI8LAV2 REf keresztek más jegyek nélkúl; a* többi mint fe- "8Z"

lebb. O. Festetics.

3. LAPI8LAV2 REX° a veret mint 2. szám alatt. Hátlap: + LADI2-

LAV2 RE szokott képveret, átvert nyomokkal.

4. LADI2LAV2 REX ; hátlapon : f LAII2LA - - REX a többi szokott.

Weszerle.

5. Felirata mint 3. szám alatt, X betú után nines gömböcs, sem pont,

minden keresztke alatt a' pénz' kôzéppontja köriil gömböcs túnik eld. Hát

lap mint 1. szám alatt , az elólapi veret' nyomaival. Ugyanott.

6. Mint 1. szám alatt, a' körbe foglal t elsd 's második keresztke mellett

vonalka; a' hannadik és negyedik mellett pedig háromszog láthatd. Hátlap-

ja szokott. Weszerle. X. táb.

297 sz
7. LADI2LA'V2 REX a' pénzt szinte négyfelé osztd vékony kereszt,

mellynek esúesai keresztke helyett, két míntegy holdkába foglatvák, a' többi

szokott Hátlapja üres , az eldlap' völgyeleteivel. Welzl tanács.

8. Fölirata mint .1. képverete pedig mind 7. szám alatt , a' harmadik ke

resztke mellett még más kisebb keresztke is láthatd ; a' többi szokott. ^¿ *^Ь"

9. LADI2LA|V2 DEX (így) a' kereszt' verete mint 7. szám alatt; hát

lapja szokott. Jankovich.

10. LADI8LAV8 REX a' kereszt' verete mint l. szám alatt , a' második

keresztke mellett gömböcs, harmadik mellett háromszüg láthatd. Hátlap'

bet ííi homályosak ; az elólap' átvert vonásai tünnek eld. Welzl tanács.

5
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11. LADI2LAVV8 REX képverete mint 7. szám alatt. Hátlapja üres

az elólap* átvert betiíivel. Weszerle.

12. LADI2LAV2 IEf (így) képverete mint 1. szám alatt, a' kereszt'

második szegletében keresztkén kivül háromszüg, negyedikben vonalka jó

e\6, a' tübbi szokott. Weszerle. Stur.

13. Mint 2. szám alatt. Hátlapja üres, az elólap' átvert nyomait állit-

ja elónkbe. Milkovics.

14. - 1. szám alatt; az elstf téren keresztkén kivul gümböcs, har-

madikon háromszüg látható. Somogyi.

15. Felirata mint 1. képverete mint 7. szám alatt, harmadik szegletben a'

szokott keresztkén kivúl gümböcs. Hátlapon a' képveretnek és betüknek

csekély nyomai.

V. nemú.

Körbe foglalt három fennálló bütykös kormánypálcza. *)

Nagys. 12—13. Sütf. 11—13. tzemer. Ritk. %2.

Schoerwisner, 112. /. Széchenyi, Cat. I. 37. /. Appel, Repert. II. 851. /. Mader,

Krít. Beitr. III. 61. /.

1. ÜLADÜI8L°A+V2Ö REf csíkos karima küzütt, közepett hasonW

körben három fennalld keresztes és bütyküs kormányálcza.

III. tab. LADI2LAV8 romlott betúkkel , küzbekevert elólapi átvert betuY völ-

*87 gyeleteivel; küzepett egyszerú körben vonalkereszt, szokott négy három-

szöggel. Rupp.

2. — LAüI2LüAeV2w REf egyébként az eldbbivel egyezó". Nemze-

ti muz. Somogyi

3. ÜLADÜKLÜAVV2Ü REf a többi mint felebb. Jankovich; és hasonW

rézpéldány. Rupp.

4. OLADü12IOA'V8ü RE+ Hátlapon küzepétól eltéró kör kereszttel ,

X. táb. ¿s háromszügekkel , felirat nélkúl. Hqffenbeck.

298. sz.

*) Mások három [keresztnek , vagy lovagzászlónak, masok épen buzoganynak , vagy harczpöröry-

век vélik iakább ; elöttem helyesebb azok' véleménye, kik e' jeleket kormáuypálczáknak tart-

ják,-mert valósziaü Mader József (Krit. Beitr. III. fil. 1.) azoii gyanitása, hogy ezek Magyar-

országou kivül, 1091-ben (helyesebben 1089.) elfoglalt Horvát- és Tótországok' jelei lehetnek.
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5. ^LAD^KL^ASVé" Pif (így) szokott képveret; hátlapi felirata nem
O

«gész, szokott képverettel és átvert nyomokkal.

6. CLADÜI2'JLUAV2U RE+ szemcsés körben három talpon alió buzo-

gány, vagy vastagabb ék alakú kormánypálcza. Hátlapon szintazon név de

romlott betúkkel, kereszt és négy háromszog. O. Festetics.

7. ULAD°I2L"A+V2Ü RE+ a' többi mint az elôbbieken. Hátlapon:

f LADI2LAV2 RE és az elólap' betúinek és képveretének átvert nyoraai

láthatók , szokott képverettel. O. Eszterházy. Weszerle.

8. ÜLADWKLÜA°SVZÜ REf egyébként mint felebb. Hátlapon: -LAa' többi mint az elóbbin. Weszerle.

9. "LAD^KL^Á'Ve" DE+ képverete mint felebb. Hátlap: f LADIS-

CLAV8 RE a' tübbi szokott. Weszerle. Milkovics.

10. Felirata mint elóbb, vesszó nélkúl A és V között. Hátlap szokott

képverettel , egyedúl az elólapi betúk nyomai láthatók. Lüffler.

11. Elólapja mint 2. szám alatt. Hátlapja üres átvert nyomokkal. Csá-

szári mux.

12. ÜLADÜI2LA=V2 REf hátlapon holt betúk. G. Eszterházy.

13. Mint 9. szám alatt. Hátlap : f LADI8CLAV8 RE. Welzl tanács.

24. ÜLADUI8LÜASV2Ü REX Hátlapon nehány betú, és az elólapi

átvert betúk' nyomai. Magyar tud. társ.

VE ne míí

Szemcsés magas kereszt, két bütykös kormánypálcza, vagy

kereszt között *)

Nagyt. 8—10. Súly. 10—11. szemer. Bitk. ^9.

Schoemñmer , 112. /. Széchenyi, Cat. I. 36. /. Appel, Repert. II. 851. /. Mader,

Krit. Beitr. III. 61. /.

1. f LADI2LAVS RE három talponálló kereszt, a' kôzépsd magasabb

szemcsés egész a' szemcsés karimáig terjed, mcllynek tünke 's karjai apró

*) Pray e' pénzrôl ezeket jegyzi meg: „Quid si ñamas cum triplioi cruce, nomen Ladislai refe

rons, in bunc Añera cusus fuerit? Sunt enim permulti ex eruditis domesticis, qui triplici ilia

cruce, tamquam Calvariae mons symbolum Palaestinae sil, profectionem Jerosolymitanam indicari

existiment." (Diëiertatio Hittorico - Critica de Soneto Ladislao. Potonii , 1774. 4. p. 18. not. 1.)

5 *
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kürrel végzó"dnek, folütte két karika látható; két más кisebb , kormánypál-

cza, vagy lovagzászló* alakú bütyküs kereszt küzütt.

+ LADI2LAIII RE két scíkos kör között, közepett kereszt és négy

háromszüg. O. Festetics.

2. t LADI2LAVV8 RE a többi mint felebb. Hátlap: f LADI8'CLAV2

R= szokott képverettel. Jankovich.

3. f LADI8LASV8 RE képverete mint 1. szám alatt. Hátlapon: + LA-

Ш. táb. DI2CLAV8 RE stb. Magyar egyet. Rupp.

4. f LADKLAoV8 RE szokott képveret karima nélkúl. Hátlapon:

f LADISLAV2 RE a' többi mint felebb. Császári muz. Somogyi.

5. Felirata és képverete mint 1. szám alatt, a' pénz' jobb oldalán apró

kör. Hátlap mint felebb. Nemzeti muz.

6. EIdlap mint 1. szám alatt, de jobb oldalán (A és V között) két

háromszüg. Hátlap: + LADI2LAV2 RE a' többi szokott. Weszerle.

7. Más az elóbbihez egészen hosonló, ugyanazon oldalán gömböcs fü-

lött háromszüg. Weszerle.

8. f LADIXLAV3 RE szokott képverettel , a* pénz' térén jobbníl ke-

resztke. Hátlapon , körben kereszt és háromszügek , és az elólapi betúk'

nyomai. Nemzeti muz.

9. LADISIAI8 DE jobb oldalról (második A alatt) két gömböcs. Hát

lap: f LADI2LAV2 I - I szokott képveret.

10. f LADK-LAV8 RE a', többi mint 1. szám alatt, de a' pénz job-

bik oldalán (második A alatt) három gömböcs. Hátlap mint 6. szám alatt.

Weszerle.

11. f LADKLA RE hátlapon: f LADKLAV2 RE mindkét lapi kép

verete mint az elóbbieken. Appel.

12. f LADI2LA*V2 RE hátlapja mint felebb. Császári muz.

13. Mint 1. szám alatt, A és V betúk küzt három gömböcs láthatd. Hát

lapja mint 6. szám alatt. Conrad.

14. Mindkét lapi felirata mint 1. szám' elólapján, képverete szokott, a'

keresztek között mindkét lapon gömböcs. Luczenbacher.

El nem fogadható Mader [Krit. Beitr. П1. 61. /.) azon állitása, melly szerint a'

Schoenvisnernél (Notifia Hung, rei nuiu I. tab. 29. szám alatt) lerajzolt, itt 1. szám

alatti szent László pénzén, a' közep kereszt fölötti helytelenül elôadott jegyeket D és
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С betúknek tartvan , azoknak Dalmatia cs Croatia jelentest tnlajdonit ; mert a' többi

efféle pénzeken nem e/.en betúk, hanem mindig арго körök, vagy karikák junek eló.

VII. пешй.

Fogas kerék nyolcz kiillô- vagy fentôvel.

Nagys. 12—14. Siily. 11—15. szemer. RitА. Уц§,

1. f LADKCLA-V2 RE szemcsés karima 's hasonlo kör küzött, melly-

ben a' küzépponti kisded körbol kiágazó" nyolcz szemcsés vagy inkább fogas,

mintegy fogas kereket képezó nyolcz külló vagy fentd foglaltatik.

LADI2 1 1 vak felirat két csíkos kör között, közepett kereszt négy

báromszüggel , és az clölap' átvert betúi ; legnagyobb veretú. Weszerle.

2. + LADKCLAv^TC RE képverete mint felebb. Hátlap: f LADI2-

CLAV2 RE képverete mint az elóbbin; kisebb. Weszerle.

3. + LADI8CLA£V2 RE hátlapja betúk nélküli, az elólapi jegyek' vere-

tével, képverete mint eldbb.

4. f LADI2CLA^V8 RE a tdbbi mint 1. szám alatt Hátlapon

AVe RE egyébként mint felebb. Vidáh. JJ' ¡f

5. f LADI8CLAV8V RE hátlapon : LADI RE mindkét lapi kép

verete mint 1. szám alatt; Weszerle.

6. t LADI8CLAV2°£ RE a többi mint felebb. Hátlap irás nélktíl, az

eló*lap' betúi, keresztje, 's háromszügei átverten jönek eld.

7. + LVADI2CLVAV8 RE képverete mint felebb. Hátlapon egyediîl a

kör, kereszt és hàromszôg, az elolap' átvert betüivel láthatók. G. Eszterházy.

IX.

HÁLMÁK.

1095-rfí't ittSl 1114-t^r.

Kaiman I. Gye'za' fia, mindjárt sz. László* kimnlta ntán foglalá el a' királyi szeket; ko-

ronáztatását a* nemzeti muzeumi codex 1098. évre ekkép emh'ti: „Colomanus rex corona-

tnr , et frater eius Almns diadema (i'gy) induitur." I. Gyéza figyermekei kdzúl tehát egyik

Kálmán király vala, a' másik Alinus. A' pozsoni krónikában ezek foglaltatnak : „Post

ipsum ( sanct. Ladislaum ) regnavit Colomanus filius Geycha regis , in cuius temporibiis

mala sunt multa perpétrala, ipse enim Welam (П. Béla) filium ducis Almus adhuc in
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fantem tractnm de matris gremio excecavit." Prágai Cosmas, ki Kálman királyunk alatt

Esztergamban szentelteték pappá, ezeket irja : „Ytinara liaec audiret Colmannus Rex

Pannonicus, si vi'veret; qui metuens, ne germ anus suus Almus post eum regnaret,

ipsum et filium eius méntula privavit et lumine." (Franc. Martini Pelzet, et Josephi Dob-

rowski, Scriplores Rerum Rohemicarum. Prague, 1783. 8. Тот. I. p. 258.) E' királyunk'

neve sokfélekép jó a' tôrténeti emlékekben el<3, mint: (С) Alamanus, Calemanus, Cali-

mannus, Colomannus, Columanus, Calman, Colmannus, Columbanus stb. A' magyarok e'

tudós fejedelinet könyves Kálmánnak nevezték. Buzilla nejétól, Roger szicziliai gróf

Ieányától nemzé II. Istvánt , ki az országlásban örököse vala. Eletétôl 1114-ben vált meg,

e's Fehervárott temetteték el. Orsza'glott 18. évig es 6*. hónapig.

Kálmán' pénzeirol, mellyek az elóbbi királyok' pénzeitól súlyra, veretre 's

munkára nézve igen külonbüzók , kettöt kell megjegyeznünk, és pedig elószür

ezen pénzek' kicsinységét , melly miatt fillérek és félfillérek kozé szoktak

számíttatni, ( ámbár helytelenál ; mert súlyok nem felényi, mint minden fillér-

nek, az elóbbi kispénzeknek , banein azok' felét jobbadán feli'ílinúlja ;) másod-

szor, hogy az iratlan, vagy felirat helyett némelly egyszerú vonásokat, és

kétcs vonalkákat elotüntetd, vagy minden felirat nélküli pénzek, mellyek,

mint látni fogjuk , nehán}r századon keresztul verettek , itt veszik tulajdonkép

eredetdket, minek okát a' metszók' ügyetlenségében , és restségében kell ke-

resnünk, kik illy parányi pénzeken betuket eldállítani vagy nem birtak, vagy

nem akartak, künnyebb is volt névfeliratok helyett, liolmi ünként válasz-

tott értelem nélkiíli jegyeket használniok. E' királyt pénzein soha sem ol-

vassuk Colomannus, hanem mindig Calman, ritkábban Columba

nus, és Lubanus nevezettel; pénzeinek hátlapján László nevé tartaték

meg , majd L a d 1 a u s , majd L a d 1 a s , ritkábban Ladislaus felirattal , a

szokott szemközti fej, kormánypálczák és külonfélekép vésett keresztek'

veretével.
 

Schoenvisner, 114. /. Appel, Repert. IT. 851. /. Joachim, Mí/uz Cab. II. 29. /.

1. f CALMAN RE a' pénz' karimája vonalos , a' király' durván eldadott

koronás fcjc szemküzt.

f LADLAV2 RE két csíkos kor küzütt, küzépett kereszt, négy három-

szöggel. G. Festetîcs.
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2. Elóbbihez hasonló, a' hátlapi betiík elszórvák és zavartak; az clób-

binél nagyobb. Rupp. 49. sz.

3. Mint felebb, hátlapi felirat: + LADLoc E; képverete mint elóbb.

Weszerle.

4. f CAL +MAN DE (így); hátlapon: + LADLAVcv E a* tübbi mint az

elóbbieken. Ugyanott.

5. Felirata 's képverete mint 1. szám alatt; hátlapon: + LADLAVcv - -

Magyar tud. társ.

II. nem ii.

Négy hintett keresztke koszorúban.

Nugys. 8. Siily. 9—10. tzetoer. Bilk, %q.

Scàoe/wisner , 115. /. Sze'c/ie/iyi Cat. I. 39. /. Pray , Dissert, de S. Ladislao. 100 /.

1. + CALMAN RE szemcsés karima, hasonló körben küzép gümböcs

kürúl helyzett keresztke.

f LADLAVo» E két csíkos kör küzütt, küzépett kereszt négy három-

szüggel. G.Viczay. ' ™;£b-

E' pénzt kiadta Pray (Dissert, de S. Ladislao. Posonii, 1774. 4. p. 100), hol azt

akarja kovetkeztetni , hogy e' pénz sz. László életeben volt verve , midón Kálmán jelel-

teték ki királynak; e' hibás allitasról alább a' VI. nenní pénznél leszen szó.

2. Elóbbihez hasonló , negyedik szegletben RE alatt harántvonalka lát-

ható; hátlapja mint felebb. Weszerle.

3. Más az A betúbe helyzett két gümbücscsel, egyébként mint felebb.

Császári. muz.

4. f CAL-MAN RE a tübbi mint felebb. Weszerle.

5. i CAL"MAN RE szokott képveret; hátlap: f LADLAVcv RE a

tübbi mint 1, szám alatt. Magyar egyet.

6. Felirata mint felebb, mindkét lapi képverete, és hátlapi felirata mint

1. szám alatt. Nemzeti muz.

7. f CALe MAN RE hátlapi felirata mint 5. szám alatt

8. f CALMEAN RE a' tübbi mint 1. szám alatt.

9. f CALMEAN RE a' tübbi mint 1. szám alatt Weszerle. Conrad.

10. f CALMäAN RE egyébként az 1. szám alattihoz hasonló.
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11. Az 1. szám alattihoz mindenben egyenló példány, csakhogy az

elsó 's második keresztke alatt tompa szeghez hasonló jegy áll.

12. Elólap' felirata 's képverete mint 1. szám alatt, a' harmadik és ne-

gyedik keresztke küzött gömböcs; hátlapja mint 1. szám alatt. Ritpj).

13. f CALMTAN RE képverete mint felebb ; hátlapja mint 1. szám alatt.

Somogyi.

• III- n e ni ü

Három fennálló kormánypálcza.

Nagyt. 6—7. Súltf. 6—7. txemer. Ritk.

Sxdchenyi, Cat. I. 38. I.

1. "f CALMAN szemcsés karimában, a' téren három lovagzászló alakú,

talponálló, küzepett és alúl bütyküs, felúl harántczelóke fülütti háromszüg-

gel ékes kormánypálcza.

f LADLAYcv RE képverete szokott, kereszt és négy háromszüg. Rupp.

2. CALMAN cgyebként mint az eldbbi, csakhogy A alatt, vagy a' bal-

téren holdka jó eld.

3. f CALMAN mindkét lap' képverete mint felebb, csakhogy ugyanott

három pont látható* ; a' hátlapi felirat kétes. Conrad.

4. f CAL°MAN a tübbi mint 1. szám alatt; a* hátlapi betük futdk ,

vagy hullámzdk. Netnzeti muz.

5. Eldlap , és a' hátlapi képveret mint 1. szám alatt, hátlapon + LAD-

LAVcsí E

6. Mint 1. szám alatt, elsó és második kormánypálcza küzütt alúl fek-

mentes vonalka látszik. A' hátlapi felirat zavart.

7. Mint felebb, a' küzép és harmadik kormánypálcza küzött alúl göm-

bücs; hátlapon kétes betúvonások.

8. Mint 1. szám alatt, az elsó és második kormánypálcza küzütt alúl

keresztke látható; hátlap mint 5. szám alatt.

9. f CALMAN a' tübbi szokott , A betú alatt fekmentes vonalka ; hátla

pon kétes betúk. Milkovics.

10. Mint felebb, a' második és harmadik kormánypálcza küzütt alúl ke

resztke; hátlap mint 1. szám alatt. JVefol tanácsnoh.
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11. Mint feiebb, L betú után tompa szeghez hasonló jegy; hátlapja mint

5. szám alatt.

IV. n eшü.

Körbe foglalt mindenünnen háromszog végíí kajomkereszt.

Nagys. 9. Súly. — tzemer. Ritk. ^

1. t CALMAN RE (minthogy a* példány türütt, három elsd, és két

iitolsó betúje hiányzik;) két szemesés kör küzütt, küzepett egyenkarú, min

denünnen háromszüg végú kajomkereszt, a' négy téren ugyanannyi három

szog , de az egyiken ezen kiviíl gümbücscsel egybekapcsolt fekmentes

vonalka is látható. Hátlapja üres, két csíkos körün kíviíl egyedúl az eló-

lau' átvert képveretét túnteti eló". ,a,,■
1 r 52. 8Z.

W n em ü.

Körbe foglalt egész karimáig nyuló kajomkereszt; Lubanu Re

felirattal. *)

Nagys. 6—8. Súly. 6—8. szemer. Ritk.

IVetzprémij Biogr. medic. Hung. Cent. II. 224 /.

1. LVBANV RE felforgatott betúkkel; szemesés körbe keritett kajom

kereszt egész a' szemesés karimáig nyúlik , hol a' feliratot négyfelé szelvén,

mindenünnen háromszüg végxí nagyobb kajomkeresztté alakúl.

f LADI2LA2 RE két csíkos kür küzütt ; küzepett kereszt négy három-

' . D III. tab.

szoggel. Ruj>p. 53 sy

2. Más hasonló, f LADLAV2 RE hátlapi felirattal. Weszerle.

3. Más, a' kereszt' harmadik szegletében háromszüg; hátlapi felirata: -f

LADKLAVa RE. Weszerle.

4. Mint felebb, a' kereszt' harmadik szegletében keresztke látható, a'

hátlapi felirut kétes és futó betúkkel írott. Császárí muz.

5. Mint az elóbbi , a' kereszt' harmadik térén két háromszüg; a' hátlapi

felirat mint 3. szám alatt. Jankovich.

*) Ezen Wcszprémi [Biographiae Medicorum Чини. Cení. II. P. II. 221. I.) által kiaitott pénzrctl .

lásd а' II. Oyéza' I. uema pénzeire tell jegyzetbeo mondottaka».

6
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6. Mint 1. szám alatt; hátlapja üres és sima. Vidák.

1. hátlapja mint 3. szám alatt. Magyar tud. társ.

VI. ne ni íí

Koszorúba keritett egyenkarú kereszt : Columbanus Rex felirattal.

Nagys. 7—8. Súly. 6—9. szemer. Rilk.

Schoettvimer , 116. /. Appel, Repert. II. 851. /.

1. f C0L^MBANV2 RE felforgatott betdkkcl, szemcsés karima és kör

közütt, közepett háromszügú egyenkarú kereszt.

■f L*DIIAV2 RE két csíkos kör közütt; közepett szokott kereszt négy

;< ' háromszüggel. О. Festetieg.

2. Mint feiebb ; hátlapi betriï elkoptak , elóbbi képverettel. Rupp.

3. f C0LVMBANV8RE képveretc mint feiebb ; hátlapja: + LADKLAVS

RE a' többi mint 1. szám alatt. Weszerle.

4. Mint 3. szám alatt, a' kereszt elsó térén háromszüg. Hátlapon kéles

futdbetük, szokott képverettel. Weszerle.

5. - - a' kereszt' ncgyedik szegletében vona! ; hátlap: + LADI2-

LADI E a' többi mint elóbb. Egykor Fáy.

6. - - a' kereszt' elsó szegletében gömböcs; hátlap: f LADlcv-

LADVoa RE képverete mint felebb. Vidák.

7. harmadik szegletben gömböcs; hátlapon f LAD2ILAV2

E szokott képverettel. Kubinyi.

8. - - a kereszt' harmadik szegletében két gömböcs; hátlapja.-

f LADILAD RE képverete mint felebb négy alákonyúlt

háromszüggel. Kiss.

9. - - hásonlü, a' kereszt' elsó szegletében két gömböcs, hát

lapon futübetiík. Császári muz.

10. - az elsó téren két háromszüg látható ; hátlapon : f LADI-

LAV2 RE a' többi mint felebb. Weszerle.

11. f COLVMBAN^ RE a' kereszt' térén semmi jegy; hátlap: + LA-

DI8CLAVS RE a' többi szokott. Egykor Hafenbeck.

12. Mint 3. szám alatt, a' kereszt' harmadik szegletében gümbücs ; hát-

lapján kétes jegyek. Kubinyi.
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13. t C0LVMBANV2 RE Hátlapja : + LADDKLAV8 DE a* tübbi szo-

kott. Díilkovics.

14. + COLVMBANVD a tübbi mint felebb, a kereszt' térein látható négy

háromszüget kivéve; hátlapon: + LADI2LADV RE a' tübbi mint felebb.

G. Viczay. JVeszerle.

Elóadja e' pénzt réznyomatban Pray (Specimen Hierarch. P. II p. 108. ), es ki

máskor világosan es helyesen irta , hogy Kálmán és Almus I. Gyéza fiai valának

( Annal. Reg. Hung. P. I. p. 77. ) , most Kálmánt László fiának állitja , és pedig e'

pénznél fogva. (Dist. de S. Ladisl. p. 99.), mellynek COLVMBAXVD romlott felira-

tából azt következteti , hogy annak végstf D. betûje DVX jelentésû, 's hogy mind

ezen, mind más LADISLAVS RE hátlapi feliratu pénz, sz. László ëletében veretvén,

ezt mint királyt , Kálmánt pedig mint vezért illeti. Ezt védelmezte Cornides Dániel

is (Regum Hung, Geneal. p. 71.), és e' tárgy felett mindkettó Gánóczy Amalla! sokat

vitatkozott ( Dispunctio Diatrib. p. 379. ) ; azonban mennyire megtévedett az idézett iró ,

azt már Schoenvisner is (Notit. Hmtg. ret num. 118—120. /.) megmutatá, az akkori met-

szók' a' betûk' elóadásában gyakran ejtett hibáira hivatkozván; innen tortënt, hogy S

vagy inkább R (Rex) helyett, D betút véstek ; és igy minden, elólapon Kálmán' hát

lapon pedig László' nevét elâtûntetô pénzt , Kálinánnak kell tulajdonítannnk , ki ligy

látszik , pénzeinek hátlapjára László* nevét , szintúgy mint ulódi , egyedûl e' dicsô 's

szent király' emlékezetére vereté.

VII. n с ni ü.

Karimáig terjedô 's végén új keresztté alakuló kereszt, négy

szegletében ugyanannyi czelôke.

Nagy$. 6—7. Siíly. 6—9. szemer. Ritk.

Schoettvisner , 116. /. Széchettyi, Cat. I. 38. A Appel, Repert. 851. /. Joachim,

Münz. Cab. II. 4. táb.

1. -J- CALMAN RE szemcsés karima 's kür küzütt; küzepett vonalke-

reszt, ennek küzéppontjában gümbücs ; a' feliratig terjedô 's azt négyfelé

osztó csúcsain pedig czelókék és háromszügek, térein végre rézsut a' küzép-

punt felé irányzott négy czelóke látható.

+ LADLAVcv E két csíkos kür küzütt; küzepett kereszt szokott négy

háromszüggel. Rupp.

2. Az elóbbihez hasonló, de a' kereszt' csúcsain háromszüg helyett,

holdkák láthatók. Hátlapon: f LADLAVcv RE. G. Festetics.

6 *
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3. Mint 1. szám alatt, a' kereszt' elsd és második karját háromszüg

helyett holdka ékesiti ; 's a' kereszt' elsd szegletében gümbücs. Hátlapján

kétes betúk. Nemzeti muz.

4. Mint 1. szám alatt; a kereszt' b armad i к térén háromszüg.

5. - - negyedik szegletben holdka.

6# - második szegletben holdka.

7. - - ' harínadik szegletben kereszke látható.

8. - a' negyedik téren gümbücs fölütt háromszüg szemlélhe-

56; II ' to'; nagyobb.

9. - a kereszt' harmadik szegletében két háromszüg foglal-

tatik. Weszerle.

10. f CAL+MAN RE a' tübbi mint felebb, a' kereszt' szegletei minden jegy

nélkúl. Hátlapja mint 1. szám alatt. Császári. muz.

11. Az eldbbihez hasonld, a' második A betií alatt gömböcs.

12. Más mint 1. szám alatt, mellynek elsó A bctújét két gömböcs éke

siti. Weszerle.

13. Mint 1. szám alatt, az L és M betúk küzütt ferde vonalka. Szalay.

14. f CALOÑAN RE a' tübbi szokott. Weszerle.

15. f CAL o MAN RE a' tübbi mint elôbb. Ugyonott.

16. f CAL o MAN RE egyébként mint felebb. Ugyanott.

17. Mint 1. szám alatt, a' második A betú' alatt gümbücs. Ugyanott.

18. - a' kereszt' elsó szegletében a' vonalka és kereszt' karja

küzt gümbücs tun i к eló. Wetzl tanácsnok.

19. Képverete mint 1. szám alatt, az elólapi felirat betiíi kétesek és visz-

szárdl olvasanddk. Hátlapján szokott képveret, betúk helyett nehány egy-

szerü vonalka láthatd; nagyobb.

20. Mint 1. szám alatt, negyedik téren a' kereszt' karja és czelóke küzt

hárántvonal. Weszerle.

21. - - ugyanott gümbücs felett háromszüg. Ugyanott.

22. f CALVMAN RE a' tübbi mint 1. szám alatt. Luczenbacher.

Appel (Repert. II. Kot. IT. szak. 851. /. ) más illy veretú példányt is hozeló, uolcat-

lan : COLOMANVS RE elólapi , és LADIS bátlapi feliratfal , mellyet hogy futólag né-

iett meg onnan gyanítom; mivel ezen idószak' pénzeinek leirásában elkövetett hibáinak

más példáit is adta, honnan a szokott szabálytól eltérá példányait csak /.áradékban

számdékom megemliteni.
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VIII. n e m й.

Egyenkarú szemcsés kereszt, sarkaiban négy gömböcs.

Nagys. 6—7. Súly. 6—8. tzemer- Ritk.

Széchenyi , Cat. I. 38. /.

1. t CALMN ( felfordított M) egyenkarú vékony szemcsés kereszt, csú-

csain háromszügck, térein négy gümbücs, második szegletében hàromszôg,

karimája szemcsés.

f LADLx^Vix E két vonalkür küzütt, küzepett kereszt és szokott három-

szügek. Nemzeti muz. Somogyi.

2. f CALM N (M mint felcbb), a' kereszt' vastagabb karú; a' batían i

felirat nehezen olvasható- Лирр. 57' 8* '

3. -f CAL°MN monorú 's fekmentes heiyzetú négy gümbücscsel ; hát-

lapja mint 1. szám alatt. Weszerle.

4. Más, а' С betû üregében gümbücs, a' tübbi szokott. Vidák.

5. Hasonló , a' kereszt' clsó szegletében gümbücs alatt keresztke látható ;

hátlapján: f LADLAVcv R szokott képverettel.

6. -J- CALMII (M egyenes hclyzctben) a' második szegletben kereszt'

karjaihoz tapadt háromszüg; hátlapon: -f LADLAVcv» la' tübbi szokott.

IX и e m ü.

Egyenkarú szemcsés kereszt, szegleteiben négy gömböcs, csú-

csain háromszogek és keresztkék tünnek elô.

Nagys. 6. Súly. 6 7- szemer. Ritk.

1. Felirat nélkiíl, szélesen csíkos karimában egyenkarú szemcsés ke

reszt, mellynek szegleteit négy gümbücs ékesíti, a' kereszt' mindegyik csú-

csán három apró háromszüg új kcresztté alakúl, ezek kürúl ismét négy ke

resztke túnik elo. .

Hátlapján két csíkos körben, betúк helyett nehány vonalka, küzepett

pedig kereszt látható, szokott négy háromszüggcl. Vidák. III. táb.

2. Más az elóbbihcz hasonló, elólapján mind karimajanak, mind a' ke

reszt' karjainak szemcsézete vékonyabb; hálapján pedig felirat helyett hat

vonalka vagy kétes jegy látható.
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X. n e in ü.

Közepett apró kereszt, szegleteiben négy gömböcs foglaltatik.

Nagys. 4>Y2. Súly. 3. szemer. Ritk.

1. FeJirata helyett keresztke, háromszügek, vonalkák, és gömböcsök

láthatdk, küzepett egyenkarú vonalkereszt, szegleteiben négy gümbücs , szé-

les vonalkás karimával.

Hátlapján csíkos körben tompa kereszt, szegleteiben négy háromszüg.

íii. táb. Viddk

;»9. sz.

2. Más az elóbbihez hasonld, vékonyabb szemcsézetú , az clólap' jegyei

valamivcl máskép helyezvék.

Ezen apró pénzeken elsó nyoiua tünik elü a' bátlapi karima nélkñli egyszeru kör-

nek, inelly itt rövidites miatt vésetvén , a' II. Gyéza utáni királyok' pénzein mar al

iando képverctté Iett ; megjegyzésre méltó e' példányok' súlyának csekélysége , mclly

csak felényi Kaiman többi kispénzeinek , vagy 6. szemer helyett nem nyomnak többet

3. szemernél , mint a' mindjart következö XI. nemúeknél is tapasztalhatni ; e' kiinïlmény

azonban még nem olly fontos, mellybol azt Iehetne következtetni , hogy a' tulajdon-

képeni fillérek mar Kalimín alatt verettek; mert hogy azok csak IV. Béla alatt jöttek

elószór keletbe, azt pénzei bizonyítják.

XI. и e ni ii.

INégy félkorbol álló 's két vonal által háromfelé szelt paizs.

A. A' király' világosan eló'adott nevével.

Nagys. 6—7. Súly. 6—8. szemer. Ritk. ^q.

Schoettvisner , 116. /. Mader, Krit. Beitr. III. 62. /.

1. + CALMAN RE szemcsés karima, közepett négy félkôrbôl vagy fél-

holdbdl álló paizs neme, melly két fekmentes vonal által háromfelé van

szelve, a* félkürük üregeiben négy gümbücs, ésa' küzéppont helyét kereszt

ke foglalja el.

f LADLAVcv) R homályos betúkkel két vonalkür küzütt, küzepett ke

reszt négy háromszüggel. Kopácsy primas. Magyar lud. társ. Weszerle. O.

60 sz^* Festet*03- Milkovics. Magyary. Rupp.
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2. f CALSMAN RE hátlapon: f LADLAVcv RE holt betiíkkel. két-

szer vert képvercttel. Weszerle.

3. f CALVMAN RE hátlapon: f LADLAVc» E a tübbi mint felebb.

4. f CALMA oN RE a' hátlapi felirat mint 2. szám alatt, de olvasható-

lag eldtuntetve.

5. Mint 1. szám alatt, az A és N betúk alatt keresztke jó eld; a többi

mint 3. szám alatt.

6. Mint 1. szám alatt, ugyanazon betiík alatt alákonyult holdka, a' tdbbi

mint 4. szám alatt.

7. Mint 1. szám alatt, a' küzépponti keresztke fülütt vonalka; a' hát

lapi felirat mint 4. szám alatt. Weszerle.

8. Mint 1. szám alatt, a* második A alatt pont; hátlapja mint 4. szám alatt.

B. A"* felirat' jegyei kétesek.

Nagys. 5—6. Súly. 3—4. szemer. Ritk.

9. =Co с о о оЭо= a' félkürük' verete mint 1. szám alatt, de a' küzép-

ponton keresztke helyett gümbücs, és amazok' külszegletein még négy güm

bücs látható. Hátlapon két vonalkür küzütt négy vonalka, küzepett ke-

reszt négy gümbücscsel vagy háromszüggel. Vt'dák. *™ táb-

10. ^ С — 1 — 1101 — = képverete mint felebb. Hátlapon két vonalkür

küzütt hat vonalka, a' többi mint felebb. Rupp. t!Íb-

11. f CI —• 1 1 0 1 —=1 hátlapjának körei küzütt négy vonalka, küzepett

kereszt négy háromszüggel. Weszerle.

12. — Cl—••••110= hátlapjának kürei küzütt üt vonalka. Welzl tanácsnok.

XII. n em и.

Yonalkereszt , szegleteiben négy gömböcs koszorúba kerítve.

Nagys. 7. Súly. 6—8. szemer. Ritk.

Schoeiwisner , 122. /.

t. Szélesen rovatos karimában, felirat helyett hat vonalka, vagy rovat,

E С REX szó helyett) betúvel , küzepett czclókés canesú egész a' karimáig
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nyúló* 's a' pénzlapját négy egyenld részre osztó kereszt, szeglcteiben négy

gömböcs koszorúba keritve; E betií után pont.

Hátlapján két csíkos kíir között felirat helyett hat vonalka, közepett

65. sz. kereszt négy háromszoggel. Weszerle. Szalay. Rupp.

2. Más, mellyen a' kereszt' karjai a' koszorún túJ nem terjednek, és

azért az azok melletti négy czelókével nincsenek kapcsolatban ; a' felirat'

helyét E betú pétolja tizenegy vonalkával. Hátlapja mint 1. szám alatt,

a' húromszügek ék alakúak. Klimo.

3. Verete mint 1. szám alatt, felfordított E betún kivi'íl hét vonalka láí-

ható ; hátlapján is áz elóbbi vereten kivúl , szintannyi vonalka. Wessxrle.

4. E I képverete mint felebb. Hátlapján üt vonalka.

5. E — ;— — hátlapján keresztke négy fekmentes vonalkával. Stitr.

6. E .. __ hátlapján f. és hat vonalka.

7. =E — _ hátlapja mint elóbb.

8. E a' keresztnek E betutól számított második szcgletében

három gömböcs. Hátlapja mint felebb.

9. Mint eldbb ; az ugyanazon betütol számított harmadik szegletben szin

tannyi gömböcs. Hátlapján + és öt vonalka.

10. E— i I — — — a' többi mint 1. szám alatt; hátlapján szinte öt vonalka.

11. E» • a' többi mint 1. szám alatt. Rupp.

12. EV hátlapja mint 9. szám alatt. Rupp.

13. E + a' többi mint 1. szám alatt.

14. Ее — o_o egyébként mint felebb. Hátlapján: f-X-CI-l

szokott képverettel.

15. E hátlapján öt vonalka láthatd. Rupp.

16. Mint felebb; a' szegletben E alatt három fekmentes helyzettí pont;

hátlapon hat vonalka. Vidák.

17. E.— • hátlapon: f és hat vonalka. Somogyi.

18. Mint 4. szám alatt; hátlapon: f 1— Stur.

19. Mint 12. szám alatt; hátlapon: -J- Somogyi.

20. Mint 8. szám alatt, az Ott felhozott gömböcs nélkúl. Magyar tud. társ.

Schoenvisner (Notitia Hung, reí num. 122. /. ) e' pénznemet II. 1stvan, pénzei sorába

helyezte: de ezen meghatárnzása , a' veret, munka, 's s/.eincsezet ismertetó jegyei'

tekintetéból nem látszik elfogadhatónak.
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XIII. n e m ti.

VöJgyelettel kifelé irányzott négy félkôrbe foglalt kereszt, a"

király' nevével.

Nagyt. 6. Súly. 6—9. aemer. Ritk.

1. f VDANV E (visszárél, Lubanus vagy Columbanus Itex helyett)

durva betúvonásokkal , szemcsés karimában egyenkarú, háromszüg csucsú,

vülgyeleteikkel kifelé irányzott négy félkürbe vagy holdkába foglalt szem

csés kereszt.

f LADLAVos két csíkos kör küzütt, küzepett kereszt négy háromszüg-^

gel. Rttpp. «6.

2. Ugyanazon betúk, de a' kereszt' ellenkezó" szegleteiben pont és vo-

nalka; hátlapon: -f LADLAVoj E a' többi mint felebb. Kiss.

3. Mint felebb; a' kereszt' egyik szegletében gümböcs; hátlapon, betúk

helyett mero vonalkák. Weszerle.

4. Mint felebb; a' kereszt' három szegletében gümböcs; hátlapon: -J- Ii

és hat vonalka. Ugya/iott.

5. - a' kereszt' minden szegletében gümböcs; hátlapja mint

3. szám alatt. Stur.

6. - - két egymásmelleti szegletben keresztke ; a' többi mint

felebb. Kt'ss.

7. a' kereszt' szegletei jegy nélküliek; hátlapja mint fe

lebb. Vgyanott.

S. - - a' kereszt' egymásmelletti szegleteiben innen vonalka,

amonnan gümböcs ; a' többi mint felebb. Rupp.

9. - a' kereszt' egyik szegletében egymásnak háttal fordult

két holdka ; hátlapon nyolez vonalka, Császári muz.

10. E betú eldtt gümböcs, egyébként jegy nélküli; hátlapja

kétes és zavart vonásokat állit elönkbe. Am Luczen-

bacher.

11. - - a' kereszt' egyik térén holdka trínik eló. Somogyt.

12. - - a' harmadik, vagy A betüben két gömbües láthatü. Lu-

czetibacher.
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X.

ti. I S T V Á N.

1Ш-Л1 ittól ХШ-if.

II. lstván raég fiatal volt, midón 1114-ben atyjának, Ka'lmánnak helyébe lépett. Kor-

mányzása* elsó éveiben több háborúba bonyolodott. Krónikank (jP. //. C, LXlll.) ke-

gyetlenségeit emlegetvén, a' többi közt ezeket írja: ,,Dux Alraus, severitate regis Ste-

phani (II.) minoris, mediani capitis sui diminutionem passus fuerat ( felfejét azaz: pol-

gári jogát veszté el. Athenaeum, 1837. 43. tx. ) Quamvis fuisset obcoecatus, tarnen mor

tem timens, fugerat in Graeciam." Konstantin ápolyban Comnenus János (1119—1143.)

császártól kedvesen fogadtaték , kinek Piroska , vagy Irene nevú nóje , sz. László kirá-

lyunk* leánya vala. A' kúnok barátja II. lstván, mivel gyermektelen vala, Almus liât ,

a' vak Bélát nevezé utódául , Ilonát , Uróz szerviai fejdelem' leányát rendelvén neki nci-

úl. Megbetegedvén szerzetes rubába öltözött, megszünt élni 1131-ben, e's Váradon temet-

teték el. Országlott. 18. évig.

E* királyuuk' pénze, nagyságra 's készítményre nézve igen küzelit atyjának

Kálmánnak pénzeihez, azon egy nemiít kivéve, mellynek elólapján a' király'

koronás feje 's neve, hátlapján pedig László nevének felirata adatik eló; e'

nagyobb veretú 's nagy ritkaságú pénzneme; I. László kispénzoinek szabálya

szerint van verve. Mások az elólapon: CEHANVS REX feliratuak, hátla-

pon a' szokott László nevével ; mások továbbá felirat helyett három keresztet

S. T. E. betúkkel, vagy két szemcsés kormánypálcza kozé helyzett hasonló

magas keresztet és T. E. betúket állitnak elónkbe; mások végre képverct

nélkúliek, mellyeken névrejtójegy (jnonogramma ) gyanánt egybekapcsolt

két S és egy T betuk látszanak.

Cornides Daniel ( Ungritchet Magazin. HL Band. 366—369. ) nagy keszülettel meg-

mutatta , hogy a' Cehanus, Cephanus, Chephanns, Chepanus, Cepanus

név nem más mint Stephanus. Wagner Károly i'rja: „Stephanus (de Hedervára)

quinqué filiorum parens: Alexandri videlicet, Seraphinii, Chephani seu Stephani,

anno 1206. Regni Hungariae Palatini et Comitis Bachicnsis etc." ( Collect. Geiieal.

Hitt. Dec. I. p. 75.) Feltaláljuk e' nádort és Bács megyei ispánt IL András 1207. évi

oklevelének befejezésében is: „Chepano filio Stephani Bachien. et palat. comité."

(Katona, Hitt. crit. Тот. V. p. 61.) Nem akarom emliteni, mert némellyek elôtt gya-

núsnak látszik , azon birtokomban levó hossziídad réz pecse'tnyomót , mellynek körirata

ez: f SIG. PLEB. AD. S. CEHANVM. B. (Sigilluin Plebuni ad Sanctum C'ehanuiii

Regem ) , mellyen szintolly koronás kéz ábrázoltatik , mint Pray által kiadott ime' kör
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iratú pecseten : "f Sigillum conventus Monasterii sancti regis Stephani

de zenth Jog." (Dissertatio Hitt. crû. de Sacra dextra. p. 30. — Mat. Simon,

Supplementum ad Dissert. Prayi de dextra S. Steph. Vacii, 1797. 8.) A* Cepanus

es Stephanus nevek egyébként is, nem csak azonegy névnek, hanem azonegy sze-

mély nevének is használtatnak széltében tdrténeti eralékeinkben (MatA. Belii, Appa

rat, ad Hist. Hung. In ritu expl. verit. §. CCCXXXVII. p. 261.); Ehhez járul, hogy a'

Kzepességi Csepánfalvát németiîl Stephansdorf, ráczul Stephanoweze néven nevezik.

I. ne mû.

A' király1 koronás fe je 's neve.

Nagys. 11. Súly. 8—10. txemer. Ritk.

1. T<\>TEÎ>HANV8 EX° (visszártíl) szemcsés körben a király' ko

ronás feje szemküzt ; karimája szinte szemcsés.

■J- LADLAVcv) R két csíkos kör között, közepett vonalkereszt szokott

négy háromszüggel. Jankovich. ~*j

2. TcvTE>HANV8 DEX» képverete mint felebb; hátlapja üres és si

ma, az elólap' betúinek átvert nyomait elótüntetó. Weszerle. 299. sz.

3. - OiTEoDHANVe DEX a tübbi mint felebb, szemcsézet és karima

nélkúl; hátlapon: f LADLAY2 PE képverete mint 1. szám alatt. Wesxerle.

E' kiadatlan és joles ritkaságii pénznein, csak nehány év elôtt talaltaték, a' sajká-

sok katonai keriiletében keblezett Titel mezóvárosban , a' Duna és Tisza osszefolyásánál.

II. ne uní.

Kereszt négy háromszüggel és a' király1 nevé.

A. Cehanus Rex felirattal.

Nagyt. 8. Súly, 6—9. szemer. Rilk.

Sckóetivistier , 122. /. Sxe'cnenyi, Cat. I. 39. /. Mader, Krit. Beitr. III. 62. /. Wen-

prêtai, Cent. II. P. post. 229. /. Vngrisches Magazin, III. 365. /. Lelevel, Nu-

mism. III. 61. /.

1. f CEHANV2 ЭЕХ» szemcsés karima és hasonló kür küzütt, köze

pett két karjával egész a' karimáig nyulé keresztkékkel végzôdô* kereszt,

mellynek szegleteiben négy hosszúdad háromszüg látható.

7 •
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t LADLAV2 REX (többnyire) homályos betúkkel két csíkos kör küzütt;

'yo szb kíizepett kereszt négy háromszüggel. Császári muz. Magyar tud. társ. Rupp.

2. Felirata és képverete mint felebb, de a' kereszt' csak egyik karja

terjed egész a karimáig. Hátlapon : f LADLAV2 DE a' többi mint az elób-

bin. Nemzeti muz. Weszerle. Somogyi.

3. Mint 1. szám alatt. Hátlapon: f LADLAAos DE a' többi mint elóbb.

Nemzeti muz.

4. f CEHANVcv)eeo3EXo a' többi mint 2. szám alatt.

5. i CEHANVcvf ЭЕХо egyébként mint az elóbbi. Weszerle.

6. f CEHANVcS) ЭЕХ= szokott képveret; hátlapja mint 3. szám alatt.

Milkovics.

7. Mint 3. szám alatt, de az eldlapi A betüben két gömböcs. We

szerle.

8. Mint 3. szám alatt, a* kereszt' második szegletében (H és A betük

71>и 'alatt) két gömböcs. Nemzeti muz.

9. f CEHANVcv о о ЭЕХ o egyébként mint 2. szám alatt. Magyar egyet.

Weszerle.

10. Mint felebb, de С belú után háromszüg; hátlapja mint 1. szám alatt.

Milkovics.

11. t CEHANVo» ЭЕХ2 hátlapja mint 3. szám alatt. Fckmayer.

12. fCEHANV(\> OEXI hátlapja mint felebb. Szalay.

13. Elólapja mint 1. hátlapja pedig mint 3. szám alatt. Ugyanott.

14. f CEHANVcvo ЭЕХо a' többi mint felebb. Weszerle.

15. f °CEHANVcvv ЭЕХ. Hátlapon: f LADLAAcv E; szokott képverer-

tel. Nemzeti muz.

Weszpre'mi 1stván (Medicoriim Hung, el Trans. Biographiae, Ce/tt. II. Par. post, p.

229. Jig. 1.) а/, е' pénzen alió С e h a n u s szokatlan nevet Gyéza romlott nevének áll/tja azon

oknál fogva ; inert a' torténetirók egy magyar király' nevét sem adják annyi változatban

elô 's oily sokfélekép eirontva , mint epen Gyé/.áét ; innen ñ e' pénzt helytelemíl I. Gyé-

/ának tulajdonitja. Cornides Daniel (Ungrisches Magazin. III. Band. 365—388. /•)

nagy készülettel igyekszik megmutatni, hogy e' pénzt II. Lászlóval együtt országlott

III. Istvánnak kell tulajdonitanunk ; ennek megbizonyitására azt vette fel pénztani sza-

bályul , hogy valahányszor a' régi magyar pénzen két király' neve olvastatik, ez min-

dig bizonyos jele annak , hogy a/.on két király együtt országlott, mint II. András és

IV. Béla, továbbá ezen Bela és V. 1st van. Cornidesnck ezen kényállitmánya el

nem fogadható ; , mert ha úgy volna , akkor a* többi királynak is , millyenek Kálmán
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és II. Béla, rnivel pénzeik' hátlapján Ladislaus név all, valamelly illy nevû király-

lyal kellett volna uralkodniok; mit, mivcl a' tôrténeti hitelességgel ellenkezik , sen-

ki sein mer vitatni. Egyébiránt e' pénznem feliratára nein is ügyelve, akár alakját

es nagysjígát, akar veretét és munkáját vesszük teki'ntetbe, cgyedúl Kaiman ég П.

István' korszakának tulajdonitható.

В. Stephanus Rex felirattal.

Nagy. 8. Súly. — szemer. Ritk, ^

16. f STEPHANVS DEXo szokott képveret; hátlapon kétes betiívo-

nások ; képveret mint másokon. Janhovich. 30o. sz.

III. neinü.

Három kereszt vagy kormánypálcza , Stephanus név' kezdô

betüivel.

A. Három magas kereszt S. T. E. betükkel.

Nagyt. 6—8. Súly. 6—9. szemer. Ritk.

Sc/toenvis/ter , 113. /. Lelevel, Niimitm, ИТ. 61. /.

1. STE szemcsés karimában három magas kereszt, a' küzépsó magasabb-

nak tünkc szemcsés, de küzcpe 's két háromszüg küzé helyzett talpa bütyküs;

a' külsó bütyküs talpií két kisebb vonalkereszt fülütt, gümbücscsel ékes

s/arvií két holdka látható ; e' három kereszt küzütt mindkét felül S a' két

kisebb kereszt' mindkét külsó oldalárdl pedig TE betúk tünnek eló.

f LADLAVS E a' szokott kereszt és háromszügek' képverete mellett.

IVeszerle. x^j'

2. Más visszás helyzetü* S betükkel , az érintett holdkák nélkül. Hátla

pon: + LADLAVcv> apró homályos betükkel, egyébként mint az elóbbi; ki

sebb. Welzl taimes. Ritpp. 73* sz.'

3. Az eldbbihez hasonló, de kisebb, egyenes helyzelú két S betiível és

л keresztek' talj)ainál hosszukás háromszügekkcl. IVeszerle. Rupp. J^J1,

4. Az clólapi verct mint 2. szám alatt, de minden háromszüg nélkiíl.

Hátlapon : •{• LALAI\2 Somogyi.

5. Elólapja mint 3. szám alatt minden háromszüg nélkúl a1 keresztek

talpánál; hátlapja mint 1. szám alatt. O. Festetics.
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Schoenvisner {Notilia Hung, rei num. p. 113. Tab. I. N. 30.) illyen , mint gyanitbal-

ni, kevesebbé ép es roszúl rajzolt (inert a' rajzoló S betük iieiyett a' keresztekrôl

függó szalagokat , TE helyett pedig valamelly kétes jegyeket álli't eló ) pénzpéldányt ,

az azon látható bárom keresztnél fogva, I. László kispénzei kózé soroz , meliyet i'gy

ir le: „Tres cruces media longiore, et signa quaedaiu in area, quasi dominicae pas-

sionis." és így feliratára, kisebb veretére, véseményére, 's a' különbözo korszak' sa-

ját változataira épen nem ügyelt.

B. Két kormánypálcza között kereszt, T. E. betükkel.

Nagyt. 6. Srtly. 3. szemer. Ritk. ^

6. TE; magas szemcsés kereszt, két szinte szemcsés kormánypálcza küzött,

mindegyike fölött holdka, kët oldalról ama' betúk egymás fülütt láthatók.

Hátlapon: két vonalkör között három elhintett vonal, és két holdka;

75* и*'küzepett szokott kereszt háromszügekkel. Silány érezpéldány. Tibolth.

IV nemü

S és T betük névrejtôjegy gyanánt.

Nagyt. 6. Súly. — szemer. Ritk. ^g,

1. Szemcsés karimában két S betiî, egyik cgyenes, másik visszás hely-

zetben; ezek közt magasabb T betú, mellynck tönke szemcsés, küzepén és

alúl bütyköe; az S bettík felsó nyilásaiban mindkét oldalról két háromszog,

bal rol az S betú talpánúl két vonalka látható.

Hátlapon két vonalkör között három vonalka *s ngyanannyi kifelé ko-

nyúlt holdka egymást váltva, (e'jegyek a' rajzban kihagyattak); küzepett

tf6. szb ^ereszt n^S7 háromszüggel.

'2. Karima hiányzik, az elsó S betú eldtt két gömböcs, az S betük

nyilásaiban mindkét felúl fekvó pdrölyhöz hasonló jegy látható. Hátlapja

Stábmint felebb.

301. sz.

XI.

II. В ÉL A.

1131-A* évtùl 1 14 Hjr.

II. Bélát, István meg éltében nevezé utódáúl, ki 1131-ben kezdé liona nejével igazgat-

ni az országot; kormányát leginkább Borich, ki Kálmán második, hútlensége miatt
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elnzött feleségétól született , nyugtalanítá. \eje, az okos, de nagyravágyó Нола, az

aradi gyiilésen kegyetlen bos/.út állott azokon, kik Ahaus es Hela megvakitatásában ré-

szesek valanak. Tiz évi országla'sa után 1141-ben raeghalt, és Fehérvárott temetteték el,

hárora fiat: II. Gyév.át, II. Liís/lót és IV- Istvánt hagyván maga után.

E' királynak veretre 's jegyekre nézve igen val tozatos pénzei , jobbadán

az iratlanok, vagy fclirat nélküliek osztályába tartoznak; a' király' nevével

verettek küzúl kevés ismerctes, ezeken a' király koronás feje látható, annak

inajd egészeu, majd rüvidítve eldadott nevével háromféle változatban, mel-

lyek kormánypálczát, kercsztet, és félkürt, jobbadán szemcsézetten vagy más

médon ékesen állítnak elónkbe ; Kálinán ideje dta tübbnyire aprd veretú pén-

zek voltak keletben (a' IV. táb. 79. sz. alatti példányon kivúl); de Béláét

a' szcmcsézet és betúk gyengédsége 's finomsága jellemzi, az ércz is mind

inkább roszabb felé bagyatlik ; meg kell itt jegyeznünk , hogy azon pénzek,

mellyck Schoenvisner' (Not. Hung, rei num. p. 124 N. 3. 4.) mnnkájában,

és Széchenyi Catalogusába» (/. p. 40. N. 3. 4. 5.) e' királynak tulajdonítat-

nak, nem ezen, banem III. Béla pénzei sorába tartoznak.

I. II С III Ü.

A' király'' feje, egészen kiírott nevével.

Nngys. 6—7. Súly. 5—7. tzemer. Rük.

Schoe/tvittter, 124. /. SzecAeMjfi, Cat. I. 40. /. Mader, Krit. Beilr. III. 62. /.

1. bEeL°A° REX vékony vonalú karima küzt; a kiiály' koronás

feje szemküzt, durvább munka.

+ 1= betiík belyett, két csíkos kör küzütt, közepett kereszt

négy háromszüggel. G. Festetics. I?

2. D=EL°AeRE3C az elólapi képveret mint felebb; hátlapon felirat

belyett négy vonalka ; egyébként mint felebb. Nemzeti muz.

3. DEL°A = = REX egyébiránt az 1. számúboz basonld; bátlapon ke-

resztke és öt vonal. TVeszerh.

4. BEeL=Ao REX; bátlapon: =| — szokott képverettel. Ugyanott.

5. b=E°L°A VR°EX; hátlapon: f|— mindkét lapi kép-

verete mint felebb. B. Bretfeld.

6. bEL'Ao REX bátlapon: f és négy vonalka. Welzl tanács.
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7. BEL °A++ REX hátlapon: f I 1 - 1 = Jankovich.

8. bELwA« REX hátlapon: -f és hat vonalka. Császdri muz.

9. IESLeA-e REX hátlapon: -J* és tít vonalka. Ugyanott.

10. b°E°LoAo REX hátlapon: f hat vonalka és 1= Milkovics.

11. bEL-Ae REX hátlapon: + és hét vonalka. Somogyi.

Elólapjára nézve az 1. szám alattilio/. hasonló, LADIS ha'tlapi feliratú, 's szokott

képveretú pénzre hivatkozik Appel , Repert. T. II. Sect. II. p. 852.

II. ti ein ti.

Elôlapon a' király' feje 's megró'vidített neve; hátlapon egész

Ladislaus névvel.

Nagyt. 6—7. Siily. 5—7. «temer. Bilk,

1. H В RE Caza/: Moneta Bclae Regís) csíkos karimában a' király'

koronás feje szemküzt, igen durva vésemény.

-{- LADLAVcv RE két tonalkür küzütt, küzepett kereszt négy három-

szüggel. Szalay. Somogyi. Rupp.

2. Mint felebb , de a' fej mellett bal rol tetdirányos vonalka. Hátlapon :

+ LADSLAV2 RE a' tübbi mint felebb. Weszerle.

3. Mint 1. szám alatt, a' fej mellett ugyanott szélén két háromszüg.

Hátlapon: f LADLAVc* DE Ugyanott.

4. Mint 1. szám alatt, a' királyfej mellctti jegy nélkúl. Hátlapon: f

LADLAV2 RX Kiss.

5. H D RE egyébiránt mint 1. hátlapja pedig mint 2. szám alatt.

6. Mint felebb, a' király* feje mellett balrdl, elsó (H) betu elótt

hnldka, egyébként a' 3. számúhoz hasonld. Belnay.

7. NB DE a* fej mellett balrdl karima felé gümbíics; hátlapja mint

3. szám alatt. Weszerle.

8. N D RE ugyanott két pont, egyéb mint az elóbbi számún. Weszerle.

9. Mint felebb , a' király feje mellett balrdl a1 karimánál tetoirányos vo

nalka. Hátlapjának felirata a' 3. számúéval ugyanaz. Welzl tanács.

10. N'DRE hátlap* felirata: + LADLAVcv szokott képverett mellett.

Weszerle.

11. NfD RE hátlapon: f LADLAVtt E képverete mint felebb.
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12. ND1 RE egyébiránt mint az elúbbi számu. Weszerle.

13. Hv RE hátlapon: f LADLAV8 E és szokott képveret. Vidák.

14. HD RE képverete mint 1. hátlapja mint 3. szám alatt. Milkovics.

III. n e ni ü.

A1 király' feje körbe foglalva, nagyobb verettt lemezpénz.

Nagys. 9. S/íly. 4. szemer. Rilk.

1. -¡- ЕЕЭоф oL°E3I o| о °Эо széles vonalkarimában és vékony szem

csés körben, ebben a' király' arcza szemküzt , ezt kurona helyett három

külon álló keresztke, és ngyanannyi egybekapcsolt gümbücs ékesíti; a' fej

koriíl e jegyek: Noli láthatúk.

Hátlapja üres, az elólapi képveretet átveretten eltftúntctó ; csonka pél-

dány. Somogyi.

2. f 1 = 1 = 0 l-1'Э a' tübbi mint felebb, csak fele van meg tu-

rütten. Stur.

E' pénznem, veretpt és egész alkatát tekintve, II. Béla' és nem más király' pén-

zeivel egyezó ; ámbar egy lapra vert lemezpénzek közc tartozik , millyenek III. Béla elótti

korszakból ekkorig ismeretlenek valának.

IT. ne mu

Három szemcsés kormánypálcza, a' király' nevével.

Nagyt. 7. Súly. — szemer. Ritk. %g,

1. f DELA R+X (a' négy végsó betú felfordítva van vésve), gyengéden

vonalozott karimában; küzepett három szemcsés és czelokés végú fenállé

kormánypálcza.

Hátlapon : -{•_. — ___=— két vonalkörben , küzepett kereszt négy há-

romszuggcl. Kopácsij primas. Weszerle. ^ ™*

2. f DELA RX a betúk' fekvése és képverete mint felebb; hátlap:

"t — — — a' tübbi mint az clóbbin.

3. Felirata és képverete mint 2. szám alatt; hátlapon:

8
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V. n e m ü.

Hat holdkával és négy keresztkével bekerített két kormánypálcza.

Nagyt. 6—7. Súly. 4—5. tzemer. Ritk.

1. Felirat hiányzik , a' pénz' vonalos karimájában talpon álló szemcsés

és végén bütykös két kormánypálcza, ezek küzt két keresztke küzé helyzett

gümbücs, kiviíl oldalaiknál két fekmentes vonalka; mind ezek kürúl bat

befelé konyiilt holdka, ezek' szegleteit ellentétben helyzett négy keresztke

(egyet a' rajzold kihagyott) 's két gümbücs ékesiti, a' felsô' oldalainál

két vonalka láthatd.

Hátlapon két vonalkür küzütt, kifclé konyúlt két holdka, négy vonalka 's

*Y| két keresztke, inind ellentétben; küzepett kereszt négy háromszüggel. Rupp.

1. Más hasonló, felsd gümböcs' oldalainál a' két vonalka hiányzik ; hát

lapon két keresztke, ugyanannyi holdka, 's négy vonal két kör között, a'

IV. táb. többi mint feiebb. Wetzl taimes. Weszerle.

82. sz.

3. Mint feiebb; hátlapján három holdka, két keresztke, és bárom vonal

ka láthatd. Viddk.

4. - egyik keresztke alatt tetóirányos vonal tiíuik eld; hát-

lapja mint 2. szám alatt. Somogyi.

5. egyik keresztke alatt hasonló vonal; hátlapja mint 1.

szám alatt Stur.

VI n e in u.

Négy félkôrbôl alkatott paizson kereszt, felirat nélkül.

Nagys. 6—8. Súly. 5—6. tzemer. Rilk.

1. Felirat hiányzik, szélesen vonalos karima, közepett egyenkard, egy-

szeriî, végén szélesebb kereszt, négy befelé konyúlt félkürbe foglalva; a' ke

reszt* szegleteiben négy gümböcs, a' félkürük külsü szegleteinél pedig négy

keresztke, mellynek egyikével ferde vonalka van egybekapcsolva.

Hátlapon két csíkos kür küzütt felirat helyett keresztke , és külünbü-

zd helyzetú üt vonalka; küzepett vonalkereszt és négy háromszüg. Rupp.

Ш. táb. Weszerle.

SZ 2, Más hasonló, a' kereszt melletti vonalka nélkúl, és hátlapi hat vonalkával.
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3. Más, egyik keresztkéjc két gümbücs küzütt; hátlapja mint 1. szám alatt.

4. ílasonló, egyik keresztkéje mellett két háromszüg látható ; hátlapján

keresztke és öt vonal. Szalay.

5. Mint 2. szám alatt , de az elóbbieknél kisebb veretú. Császári muz.

\t j i D III. táb.
Vidak. Bupp. 64. h,

TU. и с m íí.

Négy holdkába és ngyanannyi keresztkébe foglalt egyen-

karú kereszt. *)

Nagyt. 5—6. Sú/y. 4—5. szemer. Ritk. ^g.

Sze'chenyi, Cat. I. 44. /.

1. Felirat nélkúl , vonalos karimában kisded szemcsés kajomkereszt , ezt

szegleteinél négy gümbücs, végeinél pedig kifelé konyúlt bütyküs végü négy

lioldka ékesíti ; ezek küzütt sulyokhoz vagy félkereszthez hasonló négy

jegy, a' karima mellett sorba belyzett négy pont látható.

Hátlapon a' pénz' küzepe táján két küzpontú kür, ezek küzt a' kürirat

helyét üt vonalka pótolja; küzepett szokott keresztke négy háromszüg-

gel. Rupp.

2. Mint felcbb, de sulykok helyett négy keresztke, és az egyik hold-

ka oldalánál még két gümbücs tiínik el ó ; hátlapon két kür küzütt fo—— —

a' tübbi mint felebb. Szalay.

3. Mint az elóbbi, mellyen egyik keresztke mellett két vonalka, másik

helyett egy vonalka jó eló. ITátlapja mint az elóbbin; kisebb. Nemzeti muz.^í'iÁ^'

4. Mint felcbb, az egyik keresztke alatt e jegyek: l-l láthatók, a* tüb

bi mint 1. szám alatt. Weszerle.

5. A' 2. számuhoz hasonló; hátlapján négy háromszüg helyett két te-

tóirányos vonal metszi át a' keresztet , kürirat helyett üt vonalka. Weszerle.

6. Mint 2. szám alatt, az egyik keresztkénél mindkét oldalról két pont;

hátlapján kürirat helyett négy vonal látható. Somogyi.

*) E' pénz, a' Széchenyi nenzeti intézet' pénztàbliln (Tab. III. N. 8) a' határozatlanok sorában

ailatik t\ü ; az azon intézet' catalogusaiban pedig (I. 44. ]. ) IV. Istvánnak (ulajdonitatik: de je-

gyei , verete, *éseménre 's az egész alkata arra mutatnak , bogy Ii. Béláé , és nem IV. Istráné,

kinek okoknál fogra pénzt nem is tulajilonitbatunk.

8 •
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VIII. nein A.

Négy keresztkét befoglaló félkôrbe kerített szemcsés kereszt.

Nagys. 7. Súly. 7. szemer. Ritk. ^

1. Felirat hiányzik, a' gyengéden vonalos karimáju pénx' kôzcpén egyen-

karú, szemcsés és bütyküs végú kereszt, szegleteiben négy gömbücs ; e' ke

reszt négy kifelé konyúlt , bütyküs végú , egyegy keresztkét befoglaló fél-

kürbe van keritve ; az cgyik szeglet' gümbücsénél tctúirányos vonal túnik eló.

Hátlapon két csíkos körben keresztke, és nyolcz külünféle helyzetú vonal;

85* 82^* k"zePett pedig kereszt szokott háromszügekkel állitatik elónkbe. Császári tnuz.

IX. n с m u.

Keresztekkel végzôdô kereszt, szegleteiben négy éket befoglaló

nyolcz holdka.

Nagys. 5—7. Súly. 4—5. szemer. Ritk. %#

1. Felirat nélkiíl, vonalos karimában nagy egyenkarú szemcsés kereszt;

csúcsain kajmacs és báromszüg, szegleteiben négy gömbücs , ezek fülütt ugyan-

annyi ék, mindegyike két holdkába kerítve.

Hátlapon két küzpontú vonalkürben keresztke és üt vonal, küzepett

8в sz^ kereszt n^gy háromszüggel. Silány ércz. Appel. Rnpp.

2. Más az elóbbihez mindenben hasonld, az egyik holdka hátán három

gümbücs ; kisebb.

3. Az 1. számúhoz hasonlé; hátlapjának kürei küzt csak üt vonal; ki-

IV. tab. , , „

87. sz. sebb- RuPP'

X. neiuü.

Egyenkarú kereszt , mellynek csúcsai nyolcz holdkába foglalvák.

Nagys. 7. Súly. 6—7. szemer. Ritk. fg.

1. Felirat hiányzik; vonalos karimában egyenkarú vonalkereszt , térein

belúl négy gümbücs, kivdl pedig ugyanannyi keresztke foglaltatik, csúcsai

nyolcz holdkába foglalvák.
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Hátlapján két vonalkür küzütt ime' jegyek: -f 1— I Э se — 1= tiínnek e^>jy t ^

küzepett pedig szokott kereszt és háromszügek1 vrerete. Weszerle. 88* sz.

2. Mint felebb az egyik keresztke inellett két gümbücs láthatd ; hátla-

pon pedig: f Of külüntclileg helyzett kilencz vonalkával.

3. Mint í'elebb ; hátlapon keresztke nyolcz vonalkával. Welzl tanács.

4. kirozsdásult hátlapi jegyekkel. Csaknera réz. Milkovics.

5. - három keresztke alatt a' küzéppont felé még kisebb hold-

ka is tünik eló; hátlapon: -j- es kilencz vonalka. Weszerle.

6. - hátlapon : D I se — I — — Szalay.

7. - hátlapon: + és külünféle helyzetií tiz vonal. Conrad.

XI. и e m íí.

Nagyobb egyenkarú kereszt, karjai' kôzét kifelé konyúlt és göm-

böcsökkel díszes négy holdka ékesíti.

Nagyt. 6—7. Súly. 5—8. sxemer. Ritk.

Sclioeitvisner , 149. /. Sze'cAe/iyi, Cat. I. 53. /.

1. Felirat hiányzik; szélesen vonalos karima, küzepett egyenkarú szem-

osés kereszt szélcsedett és háromszügre menó csúcsokkal ; szegleteiben négy

kifelé konyúlt, gümbücsüket befoglald holdka.

Hátlapon két küzpontú kör küzütt négy vonalka; küzepett pedig négy

bároniszügból alkatott kereszt. Nemzeli muz. Magyar egyet. Somogyi.

2. Az elóbbihez hasonló; a' kereszt' egyik szegletéban három aprd pont,

hátlapjának kürei küzütt, a' küzép kereszten kiviíl, négy háromszüg ellen-

tétben. Rupp. Ш- tiib-

Jr 67. sz.

3. Mint felebb , a' kereszt egyik szegletében egy pont , egyébként mint

felebb. Szalay. Stur. Rupp.

4. - a' kereszt* két szegletében pont. В. Oeskay.

5. - pontra nézve a' 3. szám alattihoz hasonló ; de f — I —

I— és a' kereszt' szegleteiben négy háromszüg. Weszerle.

6- - az egyik holdka' két csúcsánál háromszüg; hátlapja mint

2. szám alatt. Weszerle.

7- - a' holdka csúcsainál kétfelúl gümbücs, a' tübbi mint fe

lebb. Weszerle.
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8. Mint feiebb, a' kereszt' csúcsánál két háromszüg; bátlapou : =— I — I

Weszerle.

9. a* kereszt' egyik térén két háromszüg, egyébként mint

felebb. Ugyanott.

10. - - a' kereszt' egyik térén három gümbücs ; hátlapon nyolcz

vastag vonal, küzepett széles kereszt jegyek nélkiíl.

11. - a' kereszt' egyik oldalánál három egymás fülé helyzett

háromszüg; hátlapon két kör küzütt = I — I küze-

68.8* Vetí kereszt négy háromszüggel, Magyar egyet.

12. - a' kereszt' két szegletében mindenütt három pont; hátlap

mint 1. szám alatt. Milkorics.

13. - a' kereszt' három szegletében gümbücs; hátlapon két

kür küzütt keresztke és három vonal ; küzepett a' ke

reszt' szegleténél pont láthatú. Rupp.

14. - - a' kereszt' egyik szegletében sorba helyzett négy pont;

hátlap mint 2. szám alatt. Ugyanott.

15. - az egyik holdka' hátánál négy gümbücs; hátlapon e'

jegy: = négy vonal és kereszt háromszogek nélkül.

16. - - az egyik holdka' hátánál vonal, a' tübbi mint 2. szám alatt.

17. - a' holdka és kereszt' csúcsai küzt hosszukás háromszüg ;

hátlapon: -f I — I = a' tübbi mint 1. szám alatt. Weszerle.

18. Elólap a' 2. számúhoz hasonld; hátlapon: -f- = 1 1 — I - a' körben ke

reszt. Weszerle.

19. Mint felebb, a' kereszt' egyik karjánál mindkét felúl háromszüg, szem-

csézet nélküli karima; hátlapon: f 1 küzepett

egyszerú kereszt. Ugyanott.

20. - - a' kereszt* egyik szegletében háromszüg ; hátlap mint 2.

szám alatt. Welzl tanács.

21. - - hátlapon kereszt négy háromszüggel , feliratt helyett f

és üt vonal két kür küzütt. Somogyi.

22. Elólap mint 10. hátlap pedig mint 2. szám alatt. Luczenbacher

23. A' kereszt' minden térén gümbücs; hátlap mint 10. szám alatt.

Császári. muss.
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XII- и с m il

Három szemcsés félkôrbe foglaJt ugyanannyi keresztke.

Nugyt. 7< Sidy. 6—7 tzemer. Ritk. ^

1. Felirat hiányzik, vonalos karima, közepett szemcsés, gümbücscsúcsu

's kifelé konyúlt feikörbe foglalt gümbücs; a' félkôrtéreken három egyenka-

rií, négy háromszügból alkatott keresztke látható, két pont küzütt.

Hátlapon két vonalkörben nyolcz vonalka, közepett kereszt négy há-

romszüggel szemlélhetó. Janhovich. Jj*

2. Más, küzepe gümbücs és a' keresztkék mellettí pontok nélkül; de a'

felkörök' csiícsain háromszüg; hátlapon keresztke bat vonalkával két kör

küzütt, egyébiránt mint felebb.

3. Az 1. szám alattiboz hasonló, két gümbücsün kivúl a' félkürük' esd-

csain más nem jó' eld; hátlapon keresztke hét vonalkával.

4. Más a' keresztkék melletti pontok nélkúl ; de a' pénz' küzépponti

gümbücs háromszügekkel van küriílvéve; hátlapon: -f |= — — _| Magyary. 302/ gg'

5. Hasonló a' keresztkék melleti pontok nélkúl; de az egyíknek olda-

lánál e' jegyek : I — hátlapja mint 2. szám alatt.

XIII. л emú.

Szemcsés kormánypálcza két hasonló keresztkét befoglaló fél-

kör között.

Nagyt. 5—6. Súly. 4—5. szemer- Ritk.

1. Felirat hiányzik, talponálló szemcsés, küzepén és végén bütyküs

kormánypálcza, két fennálló szemcsés, kifelé konyúlt félkür küzütt, ezek

szinte bütyküs végúek és egyegy keresztkét magokban foglalúk ; a' kormány

pálcza mindegyik végénél két háromszüg.

Hátlapon szokott félkürük' verete, kereszttel, de négyszügek helyett

négy gümbücs, és felirat helyett két holdka hat vonalkával. Rupp. IV. táb.

2. Más , mfellyen háromszügek helyett két fekmentes ék alakú vonal sze-

li keresztúl a' kormánypálcza biitykeit, egyebként mint felebb. Somogyi.

3. Az elóbbihez hasonló , de hátlapja' kürei küzt üt vonal ; kisebb

veretú.
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4. Mint felebb, a' kormánypálcza' oldalánál és egyik végénél három-

szög; hátlapon két kör között keresztke hét vonalkával.

5 - a' kormánypálcza' egyik oldalánál, a' fclkörok közt

két fehíl aprd pont vagy háromszog; hátlapon négy

aprd vonalka. Vidák.

6 - ugyanott két fehíl tetóirányos gyengéd vonalka; hát

lapon két holdka három külün, (együtt hat) egy-

mást váltó vonalkával. Magyar titfl. társ.

XIV. n e ш íi.

Kereszt alakba helyzett holdkákba foglalt gömböcsök, koszo-

rúba kerítve.

Nagys. 5—6. Súly. 4—5. tzemer. Ritk.

1. A' pénz' karimája gyengéden vonalos, felirat helyett négy keresztke

és nyolcz befelé konyúlt holdka úgy váltják fel egyinást, hogy két holdka

után mindig keresztke küvetkezik, e' felett két holdka szarvainál három

pont túnik eld; kozepett koszorúba keritett kereszt, mellynek mindegyik

karja két holdkába foglalt három egymás után hosszába helyzett gümbücs-

bdl van alkotva.

Hátlapon: f— llol= két vonalkörben, közepett kereszt négy hároiu-

y- ^'-szöggel. Rupp.

2. Mint felebb, a' holdkák küzütt keresztkék helyett négy vonal, a'

kereszt' karjainak belseje inajd két majd három gömbücsbdl van alkotva;

hátlapon üt vonalka kürük közt. Szalay.

3. Mint 1. szám alatt, a' két holdka' szarvainál pontok hiányzanak; a'

kereszt' karjai pedig három gombücsbdl állanak; hátlapon két holdka és

hat vonal két kör között. Somogyi.

4. Mint 3. szám alatt; hátlapon körirat helyett két holdka és három

vonal. Magyar egyet. t

5. Mint 3. szám alatt; hátlapja keresztkét, két holdkát, és négy vonalt

ál lit eldnkbe. JVeszerh. Szalay.
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XII.

П. GYÉZA.

1141-«* ¿vlSl ЛШ-ia.

II. Gyéza atyjának кimulta után 1141-ben koronáztaték meg, ki Erdélbe német (Flan-

drenses) gyarmatokat szállitatott ; majd Borich és frigytársai eilen, majd a' magyar tarto-

mányokra, fókép ¡Szerbors/.íígra vágyó Manuel eilen, kivel utobb IV. István is »zövet-

kezett, volt kénytelen hadakozni. Belus II. Béla kiralyunk' sógora, oda hagyván Ma

nuel s/.orongatásai miatt szerviai fejdelemségét , II. Gyézához költözött, ki az oklevelek-

ben majd vezérnek, majd bánnak, majd nádornak neveztetik. (Cod. Dipl. Tom. II. p. 118.

124. 143. 144.) Meghalt Gyéza május 31-kén 1161-ben, Fruzsina nejétól III. Istvánt

és III. Bélát hagyván maga után.

II. Gyéza' pénzei , veretre 's véseményre nézve nem igen külünbüznek

elódének pénzeitól; mert ezeken szinte keresztek és szemcsés félkürük, va-

Jamint holdkák láthatók, és a' kereszt' szegleteiben gümbücsük foglaltatnak ;

amazoktdl fdkép vékonyabb, inkább szemcsés mint vonalos, az utóbbi

királyok' pénzcin is min«! ig megtartott karimátél külünbüzök , mellyektól ab-

ban is eltérnek, hogy egy nemitt kivéve, mind ifatlanok , és a' szokott hát-

lapi kettós kür helyett csak egyet állítnak elónkbe ; itt nem jó" tübbé eló" a'

másfél századig egész unalomig folytatott kereszt' vercte négy háromszüggel.

Arra nines okunk, hogy azon kétségtelcn GEISA REX feliratií 's váloga-

tott ritkaságn pénznemén kivúl, e' királynak hosszabb országlása miatt,

más, alakra 's veretre nézve korába illó" iratlan példányokat is ne tulaj-

donitsunk, mellyeket pénzismeroink ekkorig más királyainknak szoktak tu-

lajdonítani.

I. ne mil

Szemcsés kereszt a' király' nevével.

Nagyt. 6—8. Súly. 5—7. szemer. Ritk.

Schoenvitner , 108. /. Szechenyi, Cat. I. 41. /. Mader, Krit. Beitr. III. 63—65.

/. Lelevel, Nt/mism.III. 61. /.

1. f CEISA RE szemcsés karimában a' pénz' egész lapját elfoglaló,

esúesain keresztes szemcsés kereszt, melly a' feliratot négy egyenld rész-

re osztja, szegleteiben négy gOmbücs, szintannyi keresztúl fekvo vonal-

ba foglalva.

9
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Hátlapja két csíkos kört tiíntet eló, ezek küzt e' jegyek: I O — <J I — О I

^•**b" küzepett pedig kereszt, szegletciben négy gümbücs; nagyohb. Nemzeti muz.

2. f ¿CEISA RE az clólapi képveret mint felebb ; hátlapon : f ü+*

— — — O — Э a' tübbi mint az clúbbin; nagyobb. Jankovich.

3. Mint 1. szám alatt; hátlapon: + — ül — I ü szintazon képverettel; ki-

sebb. Sotnogyi.

4. Mint 1. szám alatt; R alatt gümbücs; hátlapon: f ül-- L

egyébként mint felebb; kisebb.

5. Mint 1. szám alatt, С és E bettík közt két tetóirányos vonal , güm-

böcs nélkúl a' kereszt szegleteiben ; hátlapon négy keresztke és ugyanan-

93] n- ' nyi holdka egymást váltva ; kisebb. G. Festetics.

6. f C=oEISA = o RE hátlapon: + U + UI-I-U a tiibbi mint felebb ;

kisebb.

7. Mint 1. szám alatt, а' С betií végein két gümbücs; hátlapon: +C"f"-

I++O kisebb.

8. Mint 1. szám alatt; hátlapon: + L— Ol — t.U Conrad.

Illy fcliratú 's képveretií pénzt Appel ( Reperl. P. II. Sect. II. p. 853. ) hoz fei ,

mellynek hátlapján két kör kö/.ött ez áll: LUA^D^IU ; nem rakta-e e' szerzó ezen

betúket helytelenúl keresztkék és vonalkák helyett? a/.t a' példány' birtokosa itélheti meg.

Schoenvisner ezen irásos pen/.ck után (Notifia Hung, rei num. 126. /. és Sze'chenyi

Cat. III. fí4. /.) más, Weszprémi által (Biogr. Medicor. Hung. Cent. II. Part. post,

p. 224—229.) közre bocsa'tott pénzpéldányt hoz eló, mellynek clólapján körbe foglalt,

és kereszt kékkel végzódó kereszt áll, és mellynek feliratát a' szerzó i'gy olvasta:

GAIITIHA HEX; hátlapján pedig: LADISLAVS REX feliratot, kereszt- és.négy há-

roniszögbol álló veretet látott, úgy vélekedvén , hogy az elólapi feliratot Gyéza rom-

lott nevének kell tartanunk, mire nehány példát hoz .eló; de ha e' példányt jobban

vizsgáljuk , kiviláglik , hogy azon nem GAIITIHA ; hanem LVBANV RE visszás fel-

irat áll, és í'gy feliratánál és képvereténél fogva Kálmán pénzei kôzé tartozik, melly

V. nemií pénzei közt van leirva 's III. táb. 53. sz. alatt találtatik lerajzolva.

II. nem ü.

Koszorúként szerkezett, csúcsain keresztkés négy szemcsés

vonalba foglalt kereszt, felirat nélkül.

Nugys. 6—7. Sttlt/. 4—5. szemer. Ritk. 7g.

Schoenvisner , 108. /. SzécAenyi , Cat. I. 42. /. Lelevel , Numùm. III. 61. /.

I. Felirat hiányzik; szemcsés karimában külün fekvó négy szemcsés
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vonalba, mintegy ferde négyszügbe foglalt keresztkékkcl végzódó szemcsés

nagy kereszt, szegleteiben négy gümböcs, a' ferde négyszôg' oldalain kivxîl

szintannyi háromszüg.

Hátlapon csíkos kör, mellyben tetóirányosan egybekapcsoJt , a*pénz'

küzépponti gümbücsre helyzett két kereszt látható , ezek oldalait más két

keresztke, mindegyike' szegletét pedig szintannyi gömbücs ékesíti. G. Fes- 94,

tetics. Belnay.

2. Mint feiebb; a' kereszt' egyik szeglcténél szokott gümbücsün kiviil

csillagcsa, a' tübbi mint az elóbbin. Weszerle. Rnpp.

3. - az egyik szegletnél két gömbücs. Nemzeti muz. Somogyi.

4. - - az egymás melletti szegletekben mindenütt két gömböcs.

Weszerle.

5. - - a' négy háromszüg küziíl egyike meliett gümbüos. U-

gуatlott.

6. - hasonló háromszüg meliett mindkét íélúl gömbücs. Stur.

7. - - egyik külsó keresztkéhez kiviil gümbücs van kapcsolva.

Weszerle.

8. - • hasonló keresztke mellett beliîl háromszüg. Egykor Haf

fenbeck.

9. - - a* kereszt' egyik térén kasúl fekvó vonalka a' kereszt'

karjait kapcsolja üssze. Weszerle.

10. - - egyik háromszüg' helyét csillagcsa foglalja el.

11. - - a' szeglet' egyik gümbücse 's kereszt' karja küzt tetói-

rányos vonalka jó eló. Luczettbacher.

III. lemfi.

Szemcsés kereszt, négy hasonló 's ugyanannyi keresztkét be-

foglaló félkorbe kerítve.

Nagyt. 6—7. Sàly. 4—5. tzemer. Hitк.

Széchenyi , Cat. I. 43. /.

t. Szemcsés karima' küzepén négy kifelé konyúlt félkürbe zárt egyeii-

karú szemcsés kereszt, a' félkürük' hajlásaiban négy keresztke, azok' három

végénéj egyegy, a' negyediknél pedig két gümbücs látható.

9 '
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Hátlapján körben, fekvó kormánypálcza fülütt kereszt, ez alatt felko-

nyúlt holdka, a' pénz' küzéppontja felé iranyzottan négy szeg, vagy tú su-

95,gZ<" gárlik. Magyar Uni. társ. Stur. Rupp.

2. Más az eló'bbihez hasonló, a' félkürük' végeinél csak négy güm-

bücs. Weszerle.

3. Mint felebb, a' küzépsó kereszt' egyik szegletében gümbücs; kisebb.

96 sa*' Nemzeti muz. JVeszerle.

4. Mint felebb ; a' kereszt' két ellenkezd szegletében gümbücs , és az

egyik külsó keresztke inellett háromszüg. Nemzeti muz.

5. Mint 2. szám alatt, az egyik külsó keresztke mellett háromszüg.

Weszerle.

6. Elólapja mint 4. szám alatt, de' a' keresztke melletti háromszüg hi-

ányzik. Rupp.

Ezen a' nemzeti muzeum' Széchenyi Cat. I. 43. 44. I. leirt, és Ш. táb. 6. sz. alatt

a' bizontalanok' sorában lerajzolt pénznem, II. Lászlónak tulajdonitatik , egyedúl azon

oknál fogva , hogy nagysága 's képverete a/.on koriínak látszik : de ugyanezen ok , II.

Gyéza' csaknem egyknrú más hasonló pénzeinek képverete 's munkajá tekintetéból,

inkább e' mellett harczol, mint IL La'szló mellett, kinek nevére vert az V. tab. 139.

sz. alatt lerajzolt egyetlen pénzpéldánya , jelen nemúekkel épen seinmi hasonlatosságra

nem mutat.

IV. ne mil.

Keresztkés végü szemcsés kereszt, négy gömböcscsel és ugyan-

annyi háromszoggel.

Nagyt. 7. Súly. 5—6. szemer. Ritk. ^g,

1. Szemcsés karimában hasonló egyenkarú 's keresztkés végií kereszt,

szegleteiben négy gümbücs, és széleinél ezekkel ellentétben szintannyi há

romszüg.

Hátlapján kisded csíkos kürben szélesebb végií keresztke túnik eló.

IV. táb. g Eszterházy. Milkovics.

97. sz, »

2. Más; elólapján a' kereszt' szemcsés karjai helyett egyszerií vonalká-

kat; hátlapján pedig az 1. szám alattinál nagyobb és szélesebb keresztet ,

az elólapi keresztek' átvert nyomaival elótúntetó.
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V. ne iníi.

Közepett kereszt , köröskörül négy boltív , ugyanannyi ferdén

körülfekvö mintegy ék kôzé zárva.

Nagys. 6—7. Siíly. 5—6*. szemer. Rifk.

t. Szemcsés karima, a* pénz' küzepén egyenkarú keresztke, melly négy

egymásmelletti gombos, és háromszügcsúcstí holdkábél szerkezett boltív, és

szintannyi , szélesebb végével a' küzéppont , a' másik bütyküssel pedig a' ka-

rima felé ¡rányzott ék küzé van zárva.

Hátlapon csíkos kürben tetdirányos küzüs tünkkel egybekapcsolt két ke

resztke lunik eld; a' pénz' küzéppontjábdl két alúkonyúlt gombcsúcsú félkür

ágazik kélfelé, ezekre két oldalrdl szeg ldgg alá. Milhovics. Somogyi. *j

2. Hasonld , mcllyen az cgyik ék' benso végén gümbücs láthatd. Rupp.

3. Más, mellyen mind az elolapi kereszt, mind a' hátlapi egyik kereszt

ke mcllett gümbücs túnik eló. Weszerle.

XIII.

Ш. ISTVÁN.

1161-Л* évtól тъ-1#.

H. Gyéza' 1161-ki május 31-kën elhúnytával, fia III. István ugyanazon évben koronáz-

taték meg, az alatt Manuel követeket útasita a' inagyarokhoz , hogy védenczét, IV. Ist-

vánt , II. Gyéza ocscsét válasszák királyul , i'gy torekvék Magyarországot elobb pártfogá-

sa , utóbb hatalma alá keríteni. A' magyarok tartván Mánuel fegyveres készúleteitól ,

mint Cinnamiis irja : „ Stephanum ( III. ) Geizae filium abdicantes imperio , alteri fratruin

Vladislao (II. László ) illud tradiderunt : Stephane (IV.) vero (seniorem dico) Wrumi

dignitatem concesserunt, quo nomine ita apud Húngaros regni successor indicatur." (Joa/t-

iñt Cin/tami, Hisloriumm Lib. VI. Parisiis, 1 o70. fol. Lib. V. p. 118.) II. László netn

sokáig bitorlá a' koronát, IV. István megszúnvén aztán nem sokára élni, III. István té-

teték ismét vissza a' királyi székre. Mánuel nem annyira ószinte , mint színlett egyeséget

kivánt, és III. Bélát, a', király ocscsét ohajtá Palaeolog György követe által, gondviselése

alá, neki igérvén Mária leányát nóül, és mivel még akkor fia nem volt, ót utádjává 's

ôrôkôsévé rendelé, miben a' magyarok meg is egyeztek, és III. Béla 1162-ben viteték

Mánuel udvarába , hol ti'z évig tartózkodott. Manuel mind e' mellett folytatá harczait ,

mellyek közt III. István 1173-ban meg is szünt élni.
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E' királynak semmi oily pénze ekkorig nein ismerctes, inelly egész

nevének feliratát állítná eldnkbe, azt egyediîl egyes, jobbadán elsd betúk-

kel látjuk füljegyezve. Súlyra nézve egyébiránt, ámbar nagyobb vcretúek,

megegyeznek az elobbi királyok' pénzeivel; szemcsés kormánypálcza, ke-

resztkék, holdkák és más aprdbb ékességek, egyszerií hátlapi kür mellett,

rajtok is megjelennek. Meg kell itt jegyeznünk , hogy ezeken a' keleti vagy

byzanczi betúalkatnak legelsd nyomajo eld, valamelly keleti nyelv' kétes be-

tiiit eldtiintctd, melly Ш. Bêla, Irare, és IV. Bêla' pénzein ismét eldfordúl.

I. ПС III ft.

Két S betü, szemcsés kormánypálcza körül hintett keresztek

és holdkák.

Nagys. 7—8. Stily. 4—5. szemer. Rilk.

Scioeuvisner , 148. A Széchenyi , Cat. I. 53. /. Mader, Krit. Beitr. III. 64. 65¿ /.

t. Szemcsés karímábau fekmentes szemcsés vonal , vagy küzepén és vé-

gein bütykiis kormánypálcza , melly a' pénz' lapját két egyenld részre szeli ,

niindkettdben jobbrdl boldka, küzepett kcreszt, mellynek talapja bütykös

szarvú boldka; balrdl pedig nagy S betú tiíiiik eld.

Hátlapon küzepc felé csíkos kör, mcllyen küzepett bütykös kormány

pálcza féle, mintegy két liliomban foglultatik. Császári muz. Magyar egyet.

IVelzl tandea. Szalay. Ritpp.

2. Hasonló, a' felsd kereszt' jobb oldala mellett gömböcs látható. Weszerle.

:i. Mint felebb , a' felsd holdka és kormánypálczának vége között

báromszüg tiínik cid. Nemzeti muz.

4. - - azon holdka üregében, mellyen a' kereszt' áll, báromszüg

jd eld az eldlapi jegyek' átvert nyomaival. IVelzl tanács.

Г». - - az alsd kereszt' jobb oldalánál báromszüg szemlélhetd.

O. Eszterházy.

6. - - az alsd kereszt' tünke 's pénz' szemcsés kariinája mel

lett aprd csillag ttínik fel.

7. - az elsd S betiínek felsd üregében gömböcs látható.

Stur.
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II. n em íí.

Fekmentes vonalhoz kapcsolt két S betü, keresztekkel és más

ékességekkel.

Nagyt. 8. Siíly. 6. tzemer. Ritk. ^

1. A' pénz* karimája szemcsés; két, és pedig jobbrdl egyenes , balról

visszás hclyzetú S betú fekmentes pózna vagy husáng' végeihez van kap-

csolva; ezmás, horgonyfélén , vagy felfordított E barátbctún álld tetóirányos

póznával (mcllyel T betiít képez) cgybekapcsultan , mintegy Stephanus név-

rejtójegyet alakit. Felsó térén fekmentes vonal felett álló magas kereszt,

oldalai mellctt két^apró báromszüg; alúl mindkét felúl kereszt, és a' bal

8 betún behíl két gümbücs.

Hátlapon a* pénz' küzepe táján csíkos kür, benne küzcpén és végein

bütyküs fekmentes vonal , e' fülütt küzepett azon vonaf végeivel két rojt-

tal egybekapcsolt keresztke; ahil pedig annak küzépsó bütykével üsszekü-

tütt, alúl horgonydad tetóirányos vonal, alúl és oldalai mellett három güm-

böes. Rupp. IV.táb.

ri 102. iz.

III. ne uní.

S és R betük, más valamelly keleti irásnak ismeretlen

jegyeivel.

Nagy. 7. Súly. 4У*. tzemer. Ritk. %

l. SXR (Stephanus Vngariae Rex) г-ЛтН«9 e betiík és jegyek a pénz'

karimája kürúl helyezvék; küzepett keleti irásnak ismeretlen jegyei, mel-

lyek küzé tübb gömböcs és háromszüg van keverve; a' karima csíkos.

Hátlapon a' pénz' küzepe felé helyzett vonalkürbcn küzepett cgyenkarú

keresztke, más ellentétbcn helyzett négy keresztkével és szintannyi güm-

bücscsel kürúlvéve. Somogai. Г*" ,a')-
ья 103. Sx.

Illy ismeretlen feliratú pénzek , csakhogy rézból , Magyarnrsza'g' némelly vidékein ,

leginkább Tuza 's Duna kö/.t a' kúnok* foldén gyakran találtatnak, és pedig, a' mi

figyelemre melló, többnyire IV. Béla' közönsegesen ismert alabb leiraodó rézpénzeivel.

E' különös, ugy httszik egyediíl nrflunk ralálharó pénzeket, sem a' magyar régisegbuvá-

rok, sein a' külföldi jelesen: béesi, paVizsi 's római Orientalistik nein tudják ekkorig
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iitegmagyarázni , sein azok' feliratát olvasni ; ámbar az többnyire kétnyelvünek , és rész-

ben kuficusnak látszik. Jerney János a' magyar tnd. társ. r. tagja , IV. Béla' ko-

rában Batu khán vezérlete alatt Magyarországot pusztította mongolok' egyik Kadán

nevú vezérének parancsát fedezte fel , mellyben ezek olvastatnak : „ wa 1 g o keser

chunnich Tatar pensa." Magyarországban mongol pénzek nem igen szoktak elö-

jóni , ineglehet, hogy a' inongolokkal frigyes kúnok és tatárok külön pénzt verettek

Magyarországban. A' magyar academia knldött efféle pénzpéldányokat Reguly Antal

magyar utazónak, ki jelenleg Pétervárott tartózkodik: tanulna ki azok iránt Fraehn

és Schmidt péterrári academicusok' véleményét.

IV. nemn

A.' pénz4 térén István nevének jegyei; hátlapján egybekap-

csolt S és T betük.

Nagys. 8. Súly. 4—5. izemer. RitA.

Mader, erster Versuch über die Brakteateii. 60. rx. Kril. Beitr. III. 64—65. /.

Appel, liefert. II. 853. /.

1. Szemcsés karimában, a' pénz' küzepén álló gümbücs kürúl körbe

helyzett E!>í>A betiík, továbbá kereszt, és karikába foglalt háromszüg.

Hátlapon apró csíkos korben S betú, ezt T betút pótló fekmentes vo-

104 ' sz na' sze^ ^etté. RUPP- es másutt.

4. Mint felebb, a' küzépsó gümbücs felett még keresztke; bátlapoit S

inellctt fekmentes vonalon kivúl, apró ferde vonalka.

3. - - az A betú alatt apró csillag. Janhovich. Somogyi.

4. - .a' karikáboz balról gümbücs van kapesolva, és az A

betú bal karja alatt báromszüg jó eló.

5. - - a' kereszt' két ellenkezó szegletében gümbücs. IVeszerle.

в. - - a' küzépsón kivúl a' kereszt' egyik szegletében még

más gümbücs látható.

7. - - hátlapja mint 2. szám alatt. Mader , über Bract.

8. - - a' küzépgümbücsün kivúl, másik az A betú, és harma-

dik a' kereszt' esúesain balról helyezve láthatók. Welzl

taimes.

9. - - de az A balról, és karika jobbról belyezvék; hátla-

XLtáb. pon az S betú visszáról látható. Rupp.

316. sz.
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Mi értelem fekszik e/.en egyes és elcsavart betiikben, annak meghatarozaea elsô te-

ki'ntetrc erósnek látszhatik ugyan ; inert л annak, kik e' pénzt, az azon , miként állitják

egyetlen nyilván kitelt A valódi névbetú mîatt, II. Andrásnak akarnák inkább tulajdo-

nitani; bóvebb vizsgálnt után azouban (nein figyelvén e' király es István pénzeinek

változafaira) , kiviláglik , hogy e' pénznek fekmentes vonallal ketté szelt hátlapi S be-

tújét összckapcsolt ST betiiknek ( mint III. Béláén az R betüt egybekspesolva X - el ,

es Imre pénzein a' hátlapi körben, REX belyett) «kell tartanunk; igy pedig inegvol-

nanak a' STEPHANA'S név' kezdö betdi, a' többi jegyeket a' mi illeti, bizonyos,

hogy e' pénznek elûlapi felsö térén goth E betú látható, habar úgy túnik is eló, mint

baromszöget magaban foglaló holdka ; inert ez ezen alakban E betú helyctt, némelly Imre

és II. András' pénzein is találtatik ( V. tùb. 127. «s. es VI. tab. 147. tz. ); és egyedûl a'

másik, inkább a' háromszdgekig nyúló bolti'vbez, mint valamelly betú alakhoz basonló

két jpgyról támadhatna kétség; ha az nein volna bizonyos, hogy J> alakú betú mar I.

és II. István' pénzein is találtatik P barátbetú helyett (/. táb. 1—в. ts. III. tab. 69.

tz. es Л'1. táb. 299. es 300. sx, ) ; e' pénznek tehát egész felirata : STÉPPA ( a' inásknr

is elófordúlt CEPANVS vagy CEHANVS név helyett), mellyet STEPII.VWkS név-

nek kell vennünk, és e' pénzt, mint látszik nein másnak , mint III. Istvánnak tulajdo-

nitanunk , kivált ha még alakját , niunkáját és siilyát , valamint hátlapjának kisebb

kfirét is teki'ntj'úk , melly utóbbi egyedûl ennek és a' legkózelebb elódei 's utádai'

pénzein tapasztalható. (Egyezt, Mader f Krit, Beitr. III. 65. /. )

XIV.

II. LÁSZLÓ.

Ш1-Л* ittôl 11G2-i^.

fL László 1161-ki September elején lépett a' királyi székre, 's azt 1162-ki febr. ele-

jeig bitorlá ; ámbár nein ekkor, hanem 1172-ben halt meg. (Ungrisc/ies Magazin. Hl.

В. 381. /.)

Е' királynak, részint országlásának rüvid ideje, részint nevére vert

pénznek hiánya miatt, ekkorig semmi pénzt, még iratlant sein lehete vald-

szimíleg tulajdonítani. Azon pénz, melly a' Széchenyi Catalogusban (I. 43.

L) e' királyénak mondatik, feiebb II. Gyéza' III. nemú pénzei küzt van

leírva; mert veretre 's munkára nézve annak többi pénzeivel egészen egyezó.

Szexárdon Tolna vármegyében találtatott inintegy két év eldtt LADISLAS

REX feliratú pénz, más iratlan, de veretre, vegyítékre 's súlyra nézve az

elóbbivel egyezóvel, mind a' kettó Vidák Eusebius, sz. Benedck rendebeli

10
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áldozó pap', és a* soproni gymnasiumban tanító' birtokába keriílt ; ezek ínuii-

kára 's silányabb érczre nézve II. Béla es II. Gyéza' idószakába illenek

leginkább; és így II. Lászlónak kell óket tulajdonitanunk. III. Lászlónak

nem tulajdonítbatók ; inert ezen Imre' fia mint gyermekségében kimúlt gyer-

nek király, a' királyok sorába nem is számitatik, innen van az, hogy

kún László nem IV. hanem HI. Lászlónak neveztctik, és pecsétén illy kür-

irat olvasható: f SIGILLVM LADISLAI. TERCII. QVINTI STEPHANI

REGIS FILÏI. (Georgii Pray, Syntagma de Sigillis. Tab. VI. ßg. 4.)

I. II С Hl ü.

A' király' feje és neve.

Nagyt. 5. Súly. kô'zel 3. t-emer. Ritк. %

i. LADIecLAcv» RE vonalos karimában, küzepett a' király' durván ké-

szített koronás feje szemközt.

A' hátlapi csíkos körben négy boldkába foglalt kereszt; térein négy

139* sz" hàromszôg, illyféle a' két félkür' külsó szegletében is látható. Vidait .

II. nem ö.

Holdkákkal és gömböcsökkel ékes kettós kereszt.

Nagyt. 5. S/'/ly. közel 3. tzemer. Rilk. %

1. Felirat hiányzik; vonalos karimában fennálló kettós kereszt, melly-

nek alsó 's hosszabb karja csúcsait két boldka kerili; a' kereszt' szegletei-

ben négy gümbücs; felúl pedig és alúl szintannyi háromszüg.

Hátlapja csíkos körben egyenkarú keresztet állít elónkbe, mellynek té-

V. táb. réin négy gümbücs foglaltatik. Vidák.

1 40. sz.

Penzeinken itt tünik elószür fcl a' kettós kereszt' nyoma, mellyról III. Béla' VII.

nemú pénzei után bóvebb jegyzet találtatik.
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XV.

IV. ISTVÁHL

1162-*'* ivlvl И6З-14Г.

IV. István 1162-ki febr. 11-kén koronáztaték meg, ki mivel Manuel akaratjának hódolt,

csak hamar gyiilolségbe esett, és 1163-ki april. 11-kén meg is szúnt élni. (U/tgrisches

Magazin. III. В. 373. /.)

E' khálynak ekkorig semmi pénze sem ismcretes; mert a' feiebb III.

István alatt leirottak küzúl , ámbar egykoniak, részint III. István' hosszabb

es állandóbb országlása, részint azon pénzek' egymás küzütti hasonlósága

miett, vulan)i hihetóséggel IV. Istváiinak egyik sem tulajdonítható. Egyéb-

ként is bizonyos, bogy . IV. István Magyarországnak csak déli részeit fogla-

lá el , és részen csak kevés fópap és országnagy vala ; Lukács (Bánfi) pedig ,

csztergami érsek, ki a' pénzveretésre ügyelt, és a' pénzveró vasmintákat

órzé, III. István' párthíve volt; innen van az is, hogy III. István országlá

sa' éveit, mintha soha sem lettek volna félbcszakasztva, az oklevelekben ,

atyja hálala után szokta számitani.

XVI.

III. BELA. j.-

1173-Л* ivtól ПОв-if.

Ш. Béla még 1162-ben viteték Ma'miel udvarába , hol miután Múnuelnek fia született,

mar nem б volt a' birodalom örököse tôbbé, nem is a' neki igért Mariât, Manuel le-

ányát, hanem Raimundnak Constantia nejétól, II. Boemund antiochiai fejdelem' leányá-

tól született Agnes, máskép Anna leányát , Ma'nuel hitesének Máriának testvérét, vette

el noiil. III. István' kimúlta után Magyarország pártokra kezdett szakadozni, mellyeket

Béla szerenesésen lecsillapitván , és a' kalocsai érsektól 1174-ben megkoronáztatván , mint

Kézai Simon irja: „Petitionibus loqui traxit originem, ut Romana habet Curia et Impe

rii." E/.cn általa behozott i'rott folynmadási rendszert maga Béla igy adja eló 1181-dik

évi oklcvelébcn: „Ut negotium quodlibet in audientia celsitudinis mee discussum scripti

testimonio confirmetur." (Philip. Em. Spiesz, Archivitche Nebenarbeiten. I. 176. /. )

Egyik fiát Imrét , még életében koronáztatá meg ; másik fiának pedig II. Andrásnak ,

hogy a' s/.ent fo'ldért harczolni inehessen, nagy kincseket hagyott. Meghalt 1196-ban

országlásának 23-dik éveten, tetemei Fehérvarott nyugosznak.

10 *
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E' király' pénzei, megtartván a' korszak* aprú kispénzcinck s/okott

nagyságát és súlyát, igen kOzelítcnck II. Gyéza és III. István' pénzeihez,

és majd tisztább , majd silányabb érczból verettek; de képveretre 's égesz

alkatra nézve nagyoa sokfélék. E/.ek küziíl azok, mellyek vékony lemez-

ból késziíltek, úgy látszik országlásának elso éveiben verettek, és elólapon

keresztet vagy szemcsés kormánypálczát , felirattal vagy a' nélkúl ; hátlapon

-pedig REX név helyett, ferde vonallal X betúként útszclt R betiít, és más

kétes jegyeket állitnak elônkbe, ezek után küvetkeznek olly pénzek, mel-

lyeken paizs , vagy vért kettós kereszttel , és valami külímüs nemú" királyi

szék ábrázoltatik , és külünüs felette ritka pénzî MONETA BELE REGIS

R. felirattal, melly keleti véscményt és bctúalkatot árul el; végre az úgy

nevezett cgy lapra vert lemezpénzek , mellyek mivel igen vékony lemezból

állanak, azért az elolapjok' képverete, sima 's üres hátlapjokra van átver-

ve, 's cz utóbbiak majd valami királyi széket vagy épületi homlokzatot, majd

emberi arczot, vagy koronás királyt úlve, vagy lóbáton ábrázolnak, ezek

mivel egykor nagy mennyiségben találtattak, azért az elso* korszaki pénzek

kOzOtt most is a' minrlennapiak és küzímségesek kôzé számitandok.

A' lemezpénzek vagy egy lapra verettek, ollyanok szoros értelemben, mel

lyek már felcbb valának érintve, vagy mindkét lapra verettek, millycneken

mindkét lapon van ugyan saját képverct és felirat, de hátlapjokon rtéinelly átvert vo-

nások túnnek fel. Némellyek a/.t v/tatják, hogy azok Svédországban Biorn' ország-

lása alatt, mar a' VIII. század' végével jöttek keletbe , honnan Dán-és Xéinetor-

szágba kerúlvén, a' X. za'zadban Ottók alatt használtattak leginkább. ( Mémoires de

Г Acad, des Inscriptions el des belles lettres. T. XXIIÏ. p. 212.) Ilelyesebb a/.ok' vé-

leménye , kik azt irják, hogy azoknak a' XII. század elôtt a' pénztudoma'nyban seiu-

mi nyoma. (Otto Sperling, Epist. adJac. Mellen, de nmnorum brncteatornm et cavo-

rum progressif. Lnbecae, 1700. Voigt, lleschreibung v. bùmischen Münzen.), mit Ma-

der József is, hasonló pénzek' kiadásával igyekszik niegmutatni (Erster, und zweiter

.Versuch über die Braktenlen), honnen azt taniíljuk , bogy azokat a' német fejdeliuek

a' XII. század' kezdetétôl a' XIII. elejeig has/.nálták leginkább.

Hazánkban illy nemû , a' s/.omszéd taitomáuyoktól elfogadott pénzek, szintazon XII.

százndban jöttek keletbe, azoknak elso peldáját И. Béla (1131—IUI.) IV. nernû pén

zei közt találjuk ugyan, gyakrabban még is csak III. Béla' (1173—1196.) alább lei-

randó pénzei közt fordulnak eló; az úgy nevezett mindkét lapra verettek' pedig, mel

lyek valódi lemezpénzek' sorába nem tartoznak , több példányát már I. Béla , Salamon,

I. Gyéza 's I. László pénzei között is lebete lapasztalnunk. (Egyezl. Mader, Kril.

Beilr. III. 82. /.)
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I. il с m ü.

Csiicsain keresztkés szemcsés kereszt, a' király' nevével.

Ntigy*. 8. Súly. — tzemer. Ritk. *}i

Sckoe/tvit/ier , 129. /. Mader, Krit. Bri/r. III. 63. / Lelevel, Nitmism. III. 61. I-

!. BELA szemcsés karimában, a' pénz' egész lapját esúesain kcresztkék-

kel ékes egyenkani szemcsés kereszt foglalja el, az L bctií alatt gömböes.

ITátlapon közepe felé csíkos korben, REX szó Jielyett R és X betúk

eg\ bekapcsolran jónek elo. Magyar egyetem. 106 * st*

lit az az cllcnvetés tétethetnék , hogy e' pénzen a' keres/.t' karjai közt ollyan a' be

túk belyzefe, bogy nzokat ABEL névnek is olvashatni , е/. pedig hizonyos dan ki-

r.ily' nevé; csnkhogy ennek pénzei 's a' magyar pénzek között, mint Mader is lielye-

soi) niegjegyze, igen nagy a' különbseg, egyébként is a* következö neinií реп/, elhá-

rit minden kétségct , hatlapján Ugyana/.un képveretet elútúntetü.

II. ti с in й.

A' király' neve, két fekmentes, mintegy liliomokkal ékes

vonal között.

Nagyt. 8. Sidy. 4—5. tzeiner. Ritk.

Sze'che/iyi, Cat. I. 40. /. Appel, Repert. II. 851. /. Mittler, erster Yertuch über

die Brakteatett. 61* s~.

1. BEfLA a pénz' lapján szemcsés karimában, két rövid fekmentes,

virág félével vagy liliommal ékes vonal között; a* virágok fölött két göm

böes, és a1 pénz' térén még négy van elbintve.

Hátlapon csíkos körben cgybckapcsolt R és X beliík, és az elólapi kép-

Veret' átvert nyomai. Netnzeti nutz, es Mader , felebb idézett helyen. i?7 '"'>'

2. BE o LA cgyéb mint az clóbbin. Wetzl tauács. Somogyi. Rupp.

3. Mint felebb ; az L bctií alatt, és az alsó líliom' bal üregében háromszog.

4. Mint 1. szám alatt; de bátlapján az R és X betúk felfordúltan jonek eló.

Az 1. szám alattr pénz, a' nemzeti muzetun Szécbenyi Catalogusában , valamint a'

2. szanimal jegyzett Appel Repert. idézett belyén, II. Béla pénzei közt belyteleniîl ada-

fik eló; mert az I. nciiní pénzbez, mellyet a' Xot. Hung, rei num. szerzójc, minden

korúlményt tekintve nem ok nélkiil III. líébínak tulajdoni'ta, leginkább hasonlít.
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Iïfi. il e m ü.

Négy póznából alkatott, a' pénz1 lapját négy részre osztó kc-

reszt, a' király' nevével.

Nngys. 8vs. Si'tly. 8. szemer. llitk. ^{

1. f MONETA BELE REGIS R (kcleti jellemû bctûkkel), vékonyan

szemcsézett karima 's liasonló kör küzütt; küzepett két egyenküzü bütyküs

végü 's a' pénz' egész térét elfoglaló póznából alkatott kcreszt, mellynek

küzepén a' póznák' egymást átmetszó pontjaira belyzett négy bütyök küzé

zárt gümbücs, szcgletciben pedig négy T betú' foglaltatik.

Hátlapon küzepe feie helyzett esikos korben olly egyenkarú kereszt'

neme tiinik eló, niellynek tönkc ket forde vonalra, karja pedig két félkürhüz

^; "^hasonló levelre ágazik szét, térén hat elhintett gümbücs látható. Luczenbacher.

Két kérdést tániaszthatui e' pén/.' feliratára né/.ve : 1.) Mit jeíent a' kereszt' szeg-

leteiben látható négy T betú ? 2.) ML értelinet tulajdoni'thatni a' körirat' végén álló R.

hetúnek í Az elsóre nézve, bogy a' kereszt' szegleteibe foglalt négy T betút másnak

nein magyarázhatni , mint TERTII, arra maga e' pénz nyujt bizonyitványt, mît szük-

ségtelcn bóvebben fejtegetni , miután e' négy T betú pénzverói jcgynek úgy sein

vétethetik ; részint mivel négy ugyanazon betú , ennyi pénzverói jegynek nein s/.o-

kott has/,náltatni ; részint pedig mivel kétségtelen pénzverói jegyekre V. István elótt

nein akadbatni.

A' inásodik kérdést, vagy a' körirat' végén álló R. betú jelentését a' mi illeti: III.

Bélu' 1190-dik évi oklevelcben Regni Moneta nevezetet találunk. (Cod. Dipl. Тот.

II. p. 253.) Az 1298-ki törveny' 37-dik csikkelyében Regalis Moneta említetik

(Kovuchich, Sylloge Decrelorum. Тот. I. p. 39.), és II. András' 1217-dik évi okleve-

lébcn mondatik : Licet nunquam maneta regalis in regno b a natu s si ve duc a tus

fuerit ab aliquo rege facta." (Kuloiia, Hist. Crû. Тот. V. p. 249.); ezckbôl világos,

bogy volt mind királyi pénz (moneta regalis), mind báni vagy vezéri pénz,

(moneta banalis, seu ducalis ) , es ez amazzal ellentétben áll úgy, hogy királyaink

amazt Magyarország' ezt pedig Sclavonia részére verették ; nem is veretett senki ki

rályaink kozúl ¡Sclavonia részére királji pénzt, hanem inindig bánit, vagy vezérit: de

mivel ez utnbbi elószür Inire királyunk alatt jó eló , e' pénzünk' kórirata végén álló

R betú REGALIS nevezetre nem magyarázható ; inert a* vele ellentétben álló BANA

LIS , III. Béla alatt még nem létezett.

Nem-e valamelly magyar tartomány' neve tehát ezen R. betú? Ra s ci a nein; merf

ez nein i'gy, hanem Servia néven, és pedig elószor Imre királyunk' czimei közt jó

eló. (Cod. Dipl. IL p. 393.) \em Rnsciae, banein SERYIE KEX olvasható II.

■
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András' 1216. pccsétén (Pray, Syntagma de Sigillis. Tab. II. fig. 2.) II. Béla, kinek

neje Ilona , Lróz szerborsza'gi fejdelem' leánya vala , m:ír birta Bos/.niát , mellynek

régibb nevé Rama. „ßosnense regnum, quod et Ramam vocanius." (Chron. P. IV. c.

65. ) II. Béla 1135-ki oklevelében kovetkezúleg irja magát : ,, Beta Dei gracia Hunga-

rie, Dalmacie, Crowacie, Rameque rex." (Katoua, Ht'st. Crit. Tom. III. p. 493.), ki

is Boszniát fiíínak II. Lris/.lónak adta at vezérségúl , mint я/. 1136-dik év kürúl költ

oklevélben olvastatik : „Rex Bela (II.) inditus in oonuentu Strigonicnsi , vbi Alio siw

Ladislao (II.) cunununi regni consilio Bozncnsem Ducatum dedit." {Kntoisn, Hist.

Crit. Tom. III. p. 503.) Utóbb II. Gyéza, III. István, III. Béla, és más ezek után

ors/.a'glott királyok, többnyire Rex Ramae czimen irják magokat. Bosznaors/.ag

vagy Rama volt III. Béla'nak azon orciksége, mellyet 1162-ben Manuel udvarába

költöztekor nyert, és mellyrôl Cinnamus ezeket irja: „Hungari colloquio cum Palaeo-

logo (Manu el is legato) habito, et Belam (HI.) ipsi tradiderunt, et regio-

nein, quam sujierstes adhuc pater il I i Resignaverat , lubentes in haeredií sortem

concesserunt." (Joa/t/rit Ciniiami, Historiaran Lib. VI. Parisiis, 1671». fol. Lib. V. p.

126.) Igaz , hogy Béla'nak azon fírokségéf , mellyet Manuel' udvaraban tartózkodásá-

kor birt , niasok Dalniátors/.ágnak nevczik , mások pedig Bosznaországnak vagy

Bnnia'nak mondják; de ezen nem fo<runk fennakadni ha tudjuk, hogy Dalmátors/.ág,

Itáma't is inagában fuglalta. 'Anlonii Gá/ióczi, Dispunctio Diatribae. p. 159.) Pén-

/iink' kóriratát tehát i'gy kell olvasni : MOXETA BELE REGIS RAME; és III. Bé

la e' pénzt , III. Istvún' életében , Manuel udvarában tartózkodása alatt , Bos/.naor-

szágban , vagy Rámaban, mint ôrôkségéhen vereté. Az lígy is tudva van, bogy a' ki-

rályfiak királyoknak is hivattak, és bogy III. Réla Manuel' udvarában, hol tiz évig

tartó/.kodott , niajd des pota, niajd császári czímet viselt. Bosznaországról tübbet ,

valamint annak arany és eziist bányáiról , olvashatni illy czimil kónyvben : Georgii

Pray, Commentarii Hislorici de Bosniae, Serviae, ac Bu/gariae , tum Valachiae ,

Moldaviae ac Bessarabiae cum Regno H/ingariae nexu. Edidit Georgiiis Fejer. Budae,

1837. 8. p. 24. Tudományos Gy/ijt. 1841. III. 3—17.. /.

•

IT. и e in ii

Közepett kereszt, négy keresztke 's ugyanannyi holdka között.

A. Hátiapon azonegy tönkkel egybekapcsolt két kereszt.

Nagys. 7—8. Súly. 4—6. szemer. Ritk.

Szechenyiy Cat. I. 53. /.

1. Szemcsés karimában egyenkarú, csúcsain szélesebb kereszt, e' kürúl

négy keresztke, szegleteinél négy kifelé konyúlt holdka látható.
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XI. tab.

305. sz.

Hátlapon csikos körben, azoncgy közüs tönkkel egybekapcsolt két kereszt,

küzcpett egy, oldalvást pedig két gömbücs. Nemzeti muz. Magyar tail.

*Y- tfflb társ. Somogyi. Stur.

2. Mint felebb, a' küzép kereszt' szegletében gümböcs. Nemzeti muz.

3. - - ugyanott háromszüg, az elólapnak átvert nyomaival.

4. - egyik kfilsd kereszt' oldalánál csíllag.

5. - hasonlé kereszt* bclsó szegleteinél két gümböcs.

G. - - a' küzépsó kereszt* ellenkczó szegleteiben két fchil

gömbücs.

7. - egyik holdka' nyilásában gömböcs, Weszerle.

S. - - ugyanott háromszüg.

B. Hátlapon V betü alkatra osszetett két vonal.

Nugys. c.suknem. 8. Sidy. 5. tzemer. Ritk. ^r

9. Elólapi képverete mint 1. szám alatt; hátlapján pedig csikos körben

két ferde V betü alakba üsszetett vonal, vagy szeg, öt gömböcs küzütt,

XI. tab. Stur.

304. sz. T neinü.

Három szemcsés vonal, oldalvást hat holdka két keresztkével.

Nagyt. 7—8. S/i/y. 4—6. tzemer. Ritk. %щ

Sze'chenyi. Cat. I. 43. /. Mader, über Brakt. I. 62. sz. es Krit. Beitr. III. 64. /•

Appel, Repert. II. 853. /.

1. A' pénz' karimája szemcsés, lérén három fennálló szemcsés vonal

vagy kormánypálcza, köziilük az elsó 's harmadik csúcsain háromszüg, fe-

lúl és alúl hat kifelé konyúlt holdka, a két küzépsó 's bütykös végú

gümbücsüt foglal magában, oldalvást két keresztke; a kormánypálczák kö

zött pedig két gümbücs látható.

Hátlapon a' pénz* küzepe felé csikos kör, mellyben két holdka és

szintannyi gömbücs virág félét alakítnak, cz alatt gümböcs fülütt fekmen-

IV. táb. tes yonal. Nemzeti mus. O. Eszterházii.

99. sz - • s

2. Mint felebb, a küzépsó kormánypálcza végén is háromszüg.

3. -a kormánypálczák mint 1. szám alatt, de az egyik szél-

só holdkában is gümbücs túnik eló. Weszerle.



III. BELA. 81

4. Mint felcbb, bütyük nélküli holdkák, egyiknek térén két gümbürs

látható.

5. - a' kormánypálczák küzütt nem két, hanem négy güm

bücs jó eló. Weszerle.

(i. - - az egyik keresztkc mellett kivúl két gümbücs. Ugyanott.

7. - - az egyik szélso holdka' üregében háromszüg. Ugyanott.

Ezen a' neinzeti muzeura Széchenyi, Cat. I. 43. 1. leirt, es a' határnzatlanok közt

III. tab. 5. sz. alatt rajzban elôadott pénznem Ш. Istvánnak tulajdonítatik ; mivel ha-

sonlit más két S betûvel jelclt példányhoz, inelly itt III. Istvánnak I. nemñ pénzei

sorában van leirva , 's IV. táb. 101. sz. alatt lerajzolva ; de e' királynak, rövid ország-

lása iniatt, néini hihetoséggcl más penzt nein igen tulajdonithatni , mint ollyant, mel-

lyen S bctük , vagy más a' képveret' hasonlatogsága miatt bizonyosabb jelek tünnek

eló. Azon három vonal pedig, ha nem a' metszö által onként választott ékesség, har-

niadik (mind III. Istvánra, mind III. Belara alkalmazható ) rendszáinnak , melly azon

kor' pen/.ein ntpg nem használtatott , e'pen nein tarthatni, hanem azt inkább e' kirá-

lyunknak hódoló három országot vagy tartományt jelentó szintannyi kormánypálczának

lehetne inagyarázni.

«

VI. nemA.

Fekmentes kormánypálcza keresztekkel és más keverten hely-

zett jegyekkel.

A. Nagyobb veretü pénz; liátlapján V betü alakba helyzett

két vonal.

Nagyi. 8. Sidy. 5—6. szemer. Rük. %#

Schopnvimer , 148. /. Mader , Krit. Beitr. III. 66. I.

1. Felirat hiányzik , szemcsés karimában küzepett fekmentes , szemcsés,

háromszügcsúcsií bot, vagy kormánypálcza; a' fels6 tér' küzepén magas ke-

reszt, oldalainál két fennállo* aláfordúlt félkürükkel fedett kúp , a' pénz' ka-

rimája lele két szeg; az alsó téren pedig hasonló aláfordított két kiíp kü

zütt gümbücs, ez alatt háromszüg, oldalvást két kereszt.

A' hátlapi csíkos kürben két düntütt, V betií alakba helyzett vonal, üt

gümbücs küzütt. Silányabb ércz. Kopácsy primas. Rnpp. loís^s»

2. Mint felebb ; az alsó térnek két kúpja küzt gümbücs két háromszüg

küzütt; liátlapján a' küzépponti gümbücs hiányzik. Weszerle.

11
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.3. Mint feiebb ; felsó térén csillagcsa fölött kereszt. Ugymiott.

4. - a' kormánypálcza' jobb végénél alúl báromszog látbató.

Magyar egyet.

5. - - a' felsó tér' bal oldalánál, a' kúp és szeg közölt güm-

böcs szemlélbetó. Császári muz.

B. Kisebb veretü pénz; hátlapján kereszt és négy holdka.

Nagys. 5. Súly. 3. szemer. Rilk. %#

6. Mint 1. szám aiatt, de a' vonalkormánypálcza' küzepén és végein göm-

böcs , a' felsó téren keresztke , alatta két pont ; az alsón pedig két tetóirá-

nyos vonal fülütti ív, boltozatot képez, mellyben T betuhöz basonló jegy

túnik fe!, mellette két pont.

Hátlapján a' pénz' közepe felé belyzett csikos körben egyenkarú kereszt'

túnik ció, szegleteiben kifelé konyúlt négy holdkába foglalt szintannyi güm-

1в9**ю ^öcs. Weszerle. Rupp.

7. Más, elóbbibcz hasonló, jobbról szeg helyett egyediíl gömböcs lát-

ható, az elólapi boltozat melletti pontok nélkúl.

8. Mint felebb , a' felsó keresztke belyett kettós kereszt féle túnik eló,

a' két kúp is jobban e' felé hajlik , a* boltozat melletti pontok hiányza-

nak. Weszerle.

VII. n e ni ü

Paizson kettós kereszt a1 király' nevével; hátlapon királyi szék.

Nagyt. 7. Súly. 5—6. szemer. Rilk. —

Schueuviuter , 128. /. Széc/ieuyi, Cut. I. 45. /. Lelevel, Nimitm. III. 61. /.

1. BELA REX csikos körben bosszúdad háromszegletes paizson kettós

vagy patriarchai kereszt.

Hátlapon csikos karimában emeléktalap , vagy királyi szék , ezt két göm-

böcs ékesíti , 's háromszoggel és gömböcsökkcl végzódó bat oszlop gyámo-

litja, felúl kereszt két karika között, oldalvást két csillag, ahrl pedig bold-

V. tab. ka két karika között, Nemzeti пы/z. Weszerle. Rupp. és másutt.

110. 8Я.

A' magyar kereszt niindeiikor kettós keresxt volt, és a«t , mint Hartvik és nuísok II.

S/.ilveszter' lévele otan kozíinségesen vélekednek, e' ра'ра к til dé s/.. Istvannak, bogy a'
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kirríly elótt hordoztatnék apostolsága jeleül. (JFraticisci Caroli Palma, Heraldicae Regni

Hnngariae Specimen. Vindobonae, 176(i. 4. p. 5. et seq. ) Kik a' kettös keresztet királyi

ékességek kö/.ё száiuitják , azok Révai Péterre táinaszkodnak , ki a/t állitja, hogy el-

veszett. (Joan. Georgii Schwandtrier , Scrip/ores reriim Hnngaricarnm. Lipsiae, 1746.

ful. Тит. II. p. 439. 472. ) De elvesztése' iilejét senki sem emliti ágy , mint sz. István

zás/.lójának ôsszetôretését, II. Károly' koronáztatásákor. Schoenvisner (Sze'chenyi , Cat.

III. 51. I.) már sz. Istvan pénzén is kettös keresztet akart látni ; de gróf Festetics pél-

dányán, mellyre (Notifia Hung, rei mim. I. tub. 9. sz.) liivatkozik, látható keresztet, va-

lódi kettös kercsztnek nein tarthatni, azon inkább kettös kereszt. alakba elöadott ön-

kentes vonalok allanak , mellyek illy alakban sein e' kira'Iynak ma's , sein a' legközelebb

titódi' penzein épen nem találtatnak ; mert valódi kettös kereszt elöször II. La'szló'

felebl) leirt ( V. tub. 140. sz. ) pénzén látható, melly III. Béla pénzein intir haroniszeg-

letes paizson is tünik elö; ámbar kettös keresztnek királyáink' pecsetein II. András es

П'. Béla elött seimni nyoma'ra nein akadhatni. ( Martini Schwärtner , Introductio in

rem Diplomaticam. B/edae, 1802. 8. p. 176.) Úgy látszik , hogy a' kettös kereszt Pan-

nonia' régi cziinerc , ámbar nein akarom védeni Iustinián császár' azon latin nyelvre

forditott levelét, mellyben ezek olvastatnak : „Ex parte vero sinistra in sectione scutum

coelestis coloris cum dupplici Cruce áurea , expriiiiente secuiidam Pannoniain." ( Georgii .

Pray, De Sacra dexlra. p. 132. Distert. in Annal, vet. p. 87. 'Tudományos. Gyí/jf.

1833. MI. 79. 7.)

Vannak, kik e' pénzt az azon elöadott paizsnál fogva inkabb IY. Bélának tulajdo-

ni'tják ; mert a' paizsok , némellyek szcrint ( Joachim Lelevel, Numismatique du Mo

yen- age. Paris, 1835. P. III. p. 61.) elöször a' XIII. század' kö/.epe tajan, és így

III. Bélának idöszaka után jöttek kelctbe, 's kettös kereszt pai/.son Pray (Syntagma

Historiciim de Sigillis. 1805. Tab. V. Jig. 2. Tab. VII. Jig. 2. ) szerint a' magyar kirá-

lyok' pecsetein IV. Béla elött nein találtatik ; ámbar pet sétckról pénzekre, valamint

más külfoldi einlékekrôl magyarokra kétségtelen kovetkeztetést nein vonhatni; de mi-

vel Heineccius ime' soraiból. „Sequunlur ea (sigilla), quae voco triangularía, eaque

vcl cordis figuram praesefercntia , vel scuti, vol dcnique folii. Horum quoque usus an

te saeculum XII. non in valait, quippe quo priiiium insignia ас scuta gentilitia

in sigillis ostentare coeperunt illustres familiae." (Joannis Michaelis Heinneccii de ve-

tcribus Germanorurn uliarumque Naiionum Sigillis Syntagma Historie/im Franco/, et

Lipsiae, 1719. fol. p.- 59.) kiviláglik, hogy oily nlakú paizsok, millyeti ezen Béla

pénzén tatáltatik, már a' XII. században is, inellynek végeig e' királyunk' élete terjed,

liasználtattak : e' pénzt , véleniényem szerint annál inkább kell III. Bélának talajdoní-

tanunk; mert képverete királyi szék , vagy emeléktalap , és az , III. Béla' koráral

egyezó lemezpénzek' jegyeihez hasonló jellemeket állit elônkbe.

2. Mint felcbb, hat gyámol helyett csak öt. Rupp.

11 *
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3. Mint feiebb, a' hátlapi szemcses karimában királyi szék üt gyámollal,

hold к a helyett pedig keresztke két karika közt. Rupp.

4. a' királyi szék hat gümbücscsel és üt gyámollal , a' fenn-

só keresztke jobb oldala melletti karikánál háromszüg

túnik eld.

5. - - hat gümbücs között csillag, és üt gyámol.

6. - - annyi gümbücscsel és gyámollal mint felebb, a' két utol-

só gümbücs küzütt balrdl csillag.

7. - - hét gümbücs és hat gyámol , a' negyediknél balról

gümbücs.

8. - - hátlapja üres az eldlap' átvert képveretét eldtiíntetd. B.

Ocshay.

9. - - üt gyámol , ezek alatt sorba helyzett három holdka.

Weszerle.

10. - a' két utolsd gyámol küzütt jobbról gümbücs.

11. - - a' gyámol és gümbücs mint 1. szám alatt, de az elsd hold

ka' nyilásában gümbücs láthatd.

VIII. nemti.

Emeléktalap fölött kettôs kereszt.

Nagys. 8—9. Sidy. 3—4. szemer. Ritk. —

Scfwenvisner , 125. /. Sze'chetiyi , Cat. I. 41. /.

1. Felirat hiányzik, csíkos karimában üt gümbücscsel ékes királyi szék,

vagy erkély fülütt patriarchal kereszt, két gümb küzütt, alúl a' királyi szék'

gyámola mellett két rózsa.

Nátlapon mind ezek' átvert vülgyelete látható, Rupp, és mdsutt.

2. Más hasonld, a' királyi széken nyolcz gümbücs.' Weszerle.

3. Inkább négyszegletes alakií példány, képverete mint felebb; de hát

lapja egészen üres és sima. G. Festetics.

4. Mint 1. szám alatt, az erkélyen üt gümbücs, minden egyéb tulajdo-

nitmány nélkül. Egijkor Haffenhech.

5. Mint 1. szám alatt, ugyanott hat gümbücs, és alúl karikákba foglalt

csillagokkal ékes. Császári mus.



III. BÉLA. 8 5

6. Az eldbbihez hasonló, csakhogy a' gyámol oldalainál két rózsa he- ,,

V» tíuj.

l)'ett szintannyi karikába vagy kürbe foglalt gümbücs látható. Rupp. i 12. sz.

IX. n с m i'í.

Egyedííl kettos kereszt.

Nagyt. 7. Súly. 4. szemer. Ritk. ^

i. Felirat biányzik, a' karima nélkúli pénz' homoní kOzepén szélesebb

végú fcnnálló kettós kereszt. r t

Hátlapján az el úlapi veret' nyomai Iátbatók. Somogyi. 113.' s/_

X. и с ni tí.

Hármas emberarcz a"* király' nevével.

A. Világosan kiírott király' nevé.

Nagyt. 8. Súly. 5—6. szemer. Ritk. —

Széchettyi , Cat. I. 40. /.

1. BELA REX gyengén szemcsézett karima és kür küzütt, küzepett

hármas arczú hajadon fcj.

E' Iemezpénz' luítlapja, az elólapi képvcretnek visszás helyzetií vülgve-

letét ánítja eló. Nemzeti tntiz. Rupp , es másutt.

2. Mint felebb; В betú elótt háromszüg.

3. - В betú elótt gümbücs. Conrad.

4. - X és В küzütt két gümbücs.

5. - E és L küzütt háromszüg. IVeszerle.

6. - ugyanott csillag. Magyar tttd. társ. Somogyi.

7. E és L küzütt két gümbücs, és harmadik X után. Jau-

kotich. Balthasar.

8. - L betú elótt gümbücs. Мйкотсш.

9. - L elótt két gümbücs. Vidák.

10. - A és R küzütt háromszüg. G. Eszterházy. Somogyi.

11. - ugyanott csillag. Magyar tad. társ. G. Eszterházy.

12. - ugyanott gümbücs. Welzl tanács.
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XI. lab.

306. s/..

13. Mint felebb; ugyanott két gömbücs. Weszerle.

l-i. - - A uliin fekriientes vonal. Weszerle.

15. - R elôtt gömbücs. G. Eszterházy.

16. - - R és E küzütt holdka.

17. - - az R betií illy alakú П

IS. - - E és X küzütt gömbücs. Welzl tanács. Magyar ind. társ.

19. - X clótt karika. Rupp.

20. - - X Titán gömbücs. Weszerle. Riipp.

21. - - ugyanott háromszüg. Magyar tud. társ. Welzl tanács.

22. - a' fejnek egyik szeménél gümbücs. G. Eszterházy.

B. Kétesen kiírott név.

Nagys. 8. Siify. — szemer. Rilk. %

23. Koszorúban kisebb fej ; felirat helyett illyféle goth betiík : MON. Iî.

P. (Moneta Belae Regis helyett, a' P gürüg R helyett áll); hátlapja üres

}'• táh' és átvert.

115. sz.

I

XI и e m íí.

Egyszerü emberarcz, felirat nélkííl.

Nagyt. 8—10. Sidy. 4—5. szemer. Rilk. — .

Sze'c/ieuyi , Cat. I. ö5. /.

1. Felirat hiányzik; a' pénz' karimáját két küzpüntú szemcsés doinború

kür keríti , küzepett hároin rózsával koszoniként ékes jobbra fordúlt eniber-

foj láthatd.

Hátlapján ugyanazon képveret átverten és visszásan túnik eló. Nemze-

V.táb. tf muz Rupp, és másutt.

1 1 6 S7
2. Más, inkább csíkos mint szemcsés kürükkel, a' fej küriíl kétesen e\6-

Н7*я adott r(Jzsákka,í kisebb' %•

3. Más, mellynek fejét három virágbol, mintegy liliomokból s/erke/.ett

koszorú ékesíti.

4. Mint felebb, az arcz' egyik pofáján güinbücs látszik.

5. Más, mellynek feje nem három, hanem csak két rózsával ékes.
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ЖО. и е ni ií.

Koronás király, királyi széken ülve.

Nagys. 8. Sidy. 4—5. txemer, Jiilk. ^#

Schoentituer , 124. /. Sse'chetiyi, jCat. I. 41. /.

1. oB= (Bcla) a* szemcsés kurimáju pénznek jobb, és oRo (Rex) an

nale bal térén; küzepctt a' király koronás fovel, hosszú küntüsben szem-

küzt ülve, jobbjában liliomos kormánypálcza , baljában keresztes aranyalma

(gürab); homorúan átvert bátlapján ugyazon képveret. lliipp , és masutt.

2. 31ás; az R betiínek jobb oldalánál gömbües helyett csillagcsa. Magyar

egyet. Weszerle.

3. Hasonló; más veretú* 's valamivcl kisebb. Weszerle.

4. Mint felebb; R helyett ime' jegyek: IQ. hátlapja egészcn üres és si

ma. G. Festetics.

XIII. Hemü.

Koronás király lóháton.

Nagys. tnajd 8. Sitly. 5—7 tzemer. Bilk. ^

Leitzman, Numitm. Zeit. 1835. 155. /. 9. táb.

1. Domború széles karimáhan a' király koronás fovel, hosszú küntüs

ben, lóháton balra vágtatva, jobbjában vadászsólyom ; hátlapján ugyanazon

átvert képveret. Rupp , és másittt. I ¡y '^

2. Mint felebb; a' lovag' karja alatt karika. Magyar tud. 1er». Schimko.

3. - ugyanott csillagcsa.

4. - a' sólyom alatt háromszüg.

5. - a' ló' hasa alatt gömbües.

tí. - ugyanott a' karima felé csillag.

7. - ugyanott háromszüg. Weszerle.

8. - a' király külünbozó lovon, felemelt kaiokkal, jobbjá

ban madár. B. Ocshay.

9. - a' lovag' karja alatt gümbües. Magyar tud. társ.

10. - a' lovag durva alakban, jegye mint felebb. Welz! tanúes.

307. s/..
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Leitzman idézett helyen , e' pénzt az alsatiai pénzek' sorában adja eló; de mivel

ércze 's munkája III. Bélának más lemezpénzeivel egyezo, 's e/.en Bélának Pray' mun-

kájában (Syntagma Historicum de Sigiltii etc. Tab. VU. fg. 3.) elôadott peesétén, az

iilií kirííly' oldalninál, e' pénz' karimájához hasonló nagyságú körben, szintolly lovag'

képe látható, mint e' pén/.en : az irant , III. Bélának kell-e ezen pénzt tulajdoníta-

nunk, vagy valamelly más királynak, tóbbé seiumi versengés sent rámadhat.

XIV. и e m íí.

Ker eszttartó emberi alak.

Nagys. 6. Súly. 3. szemer. Ritk.

1. Felirat hiányzik; szemesés karimában einberi alak, vagy mero szem-

esézctból alkatott mcllkcp, bajado» fovel szuinközt, jobbjában kereszt, fe-

lemelt baljával; c' lemezpénz bátlapja az clólapi átvert képvcretet állitja eló.

táb. ¡juezenbaeher. Rupp , es másutt.

. sz.

XVII.

MI К F.

1190-rfíI- cetol 1201-J4T.

liare, ki Henricus, Ilemcricus, Enricus, Emiricus, Almericus, Hemmeradus stb. néven is

hivaték (Joh. Christ. Gatterers, Abriss der Ge/tealogie. Giittingeu, 1788. 8. 47—48. /.)

oklevcleiben pedig tóbbnyirc Henricus, ritkábban Hemericus néven neveztetik , aty-

jának III. Bélának kimúlta után И96. votfc át az ors/.ágot, inellyet az országlásra

vágyó ôesese II. András nem sokára , ismét , es a' kisded Lás/.ló' megkoronáztatása után'

harmadszor is villongásba kevert. Dalinát es Horvátországot elfoglalván , azokban vezéri

hatalmat gyakorolt, melly tartományokat aztán maga Imre adta át vezérségúl testvérének,

kivel megbékült; de miután Constantin királyné László fiuval megszapnrodott , e' testvé-

rek között új viszálkodás támadt, es mar s/.emkö/.(i csatarendben állott a' két testvér'

ollenséges bada, midein Imre fegyver nélkúl, és védctleniil , vesszôvel kezében , ocscsének

táborába indúl kiáltva: inajd meglátoin ki merés/.li ke/.oit királya eilen einelni? mire

Andrást karján fogva a' táborból kivezette, 's ôvéinek óri/.etére bizca. Imre aztán Endre

örseset , fiának a' már megknronázott kisded Lás/.lónak gyáinjává remiel vén 1204-ben

meghalálozotf. »

E' királynak cgyetleb , az is nagy ritkaságú pénze isineretes , annak

i'gcs/eii kiírott nevével ; vannak , mellyek nevének cgyedúl kezdó betúit
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állitják elonkbe , és pedig majd H betúket szemcsés és keresztkés végií ke-

reszt' szegleteiben , vagy keresztet befoglaló szemcsés ferde vonalkák küzütt;

majd E betúket fekmentes szemcsés kormánypálcza végein, vagy egyetlen

E betút két kormánypálcza küzütt tiíntetnek eló ; egyéb pénzein pedig

holdkák és gümbücsük küzé kevert és üsszehalmozott keresztkék és más

jegyek látszanak; a' hátlapi veret jobbadán keresztet, és a' téren hasonló

ékességeket állit elónkbe. Meg kell azon kiviíl jegyeznünk, hogy a' M o ne

ta Regis vagy Ducis pro Sclav onia felirattal vert úgy nevezett

sclavoniai, vagy báni pénzek, eldször e' királyunk alatt jónek eló".

Ha Schoenvisncr , ki midón a' Notifia Hung, rei nuraariae czimú munkííjdt irta, 's

a' ncm/.eti muz. Sze'chenyi Catalogusát kiadta, az itt alább leirt Imre pénzei kozúl

egyet sem ismert, azon négy E betúvel jegyzett (VI. neimí) példányt, mellyet (Not.

Hung, rei num. p. 148. N. 7. Tab. IL N. 67.) a' határozatlanok kózé soroz, annak ve-

retére 's munkajára ügyelve , raeg tadta volna batározni : akkor miként Erzsébetnek , I.

Lajos nejének E. R. ( Elisabetha Regina ) betúkkel jegyzett pénzét , úgy III. Andra's-

nak A. (nem H.) betúvel és keresztes lobogót tarto husvéti báránynyal vert pe'ldá-

nyát, helytelenúl Imrének nem tulajdonitotta volna. (Not. Hung, rei num. 130. /. Széche-

tiyi, Cat. I. 47. /. ) Ezekról robbet: Mader , Krit. Beitr. III. 67. /. К. К. Anzeigen,

II. 84. /. et Lelevel, Numism. III. 61—63. /.

I. nemü.

A' király' neve egészen kiírva.

Nagyt. 1%. Sidy. — sxemer. Ritt. %g.

1. * HENRICVac = (H. E-vel, és N. R-rel van egybekapcsolva) e' név

a' szemcsés karimájú pénz' térén három sorba van irva.

Hátlapon csíkos kürben üsszekapcsolt R és X betií két gömböcs küzütt.

Weszerle.

2. * vIIENRICVk » egyébként mindkét lapja mint felebb. Weszerle. Xl.'tab.

rJ 30S. ra.

II. n с ш i\.

Keresztkés végíí szemcsés kereszt' szegleteiben négy H betíí.

A. Nagyobb veretü példány.

Nagys. 7/2. Súly. 5—6. szemer. Ritk. ^q.

Mader, Krit. Beitr. III. 66. /.

1. H betü (Henricus helyett) szemcsés, 's keresztkés végú kereszt'

szegleteiben négyszer; a' pénz' karimája szemcsés.

12
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V. tab.

122. sz.

Hátlapján , a' pénz' közepe felé helyzett csíkos körben keresztke, melly-

nek csúcsai szélesebbek és gömbocscsel ékesek. Mader. Weszerle.

2. Mint feiebb; egyik H mellett csillagcsa. TVeszerle.

3. - - egyik H és kereszt' karja küzütt gümbücs látható. So-

mogyi.

В. Kisebb veretü példány.

Nagys. 6. S/íly. 4. tzemer. Rilk. ^#

4. Mint 1. szám alatt, a' kereszt' egyik karja mellett két pont; a' hát-

^3,„' lapi körben nyolcz gümbücs küzé zárt kereszt. Rupp.

5. - az egyik H oldalainál két gümbücs; hátlapja mint az

eldbbin. Magyar egyet.

6. - - a' kereszt' egyik végénél gümbücs. Weszerle.

*

III. no uni

Négy H betü 4s szintannyi rézsutos vonal kôzé zárt kereszt.

Nagtfi. 7. S/íly. 3. tzemer. RitL ^g.

1. Szemcsés karimában négy H betú 's szintannyi szemcsés vonal, vagy

rézsutos és felfordított kúp egymást váltva, 's akként helyezve, hogy azok-

kal a' pénz' küzepét elfoglaló szemcsés kajomkereszt van bekerítve.

Hátlapján csíkos kürben, küzepén és végein bütyküs egycnkarú vonal-

kereszt, mellynek mindegyik szegletében három gümbücs foglaltatik. Ma-

V. táb. gyar tud. társ. Weszerle. Stur , és másutt.

2. Mint felebb ; az egyik H betú fülütt háromszüg. Welzl i andes.

3. - - hasonló betú alatt szintazon jegy. Weszerle.

4. - - az egyik H betúben, küzépvonala helyett háromszüg

túnik el6.

5. - a' kereszt' egyik karja végén gömbües látható. So-

mogyi.
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IV. n e 111 u.

Keresztkékkcl végzó'dó szemcsés kereszt, szegleteiben holdkák-

ba foglalt négy кdp.

Nagy. majd 8. Súly. 6. szemer. Ritk. ^g.

1. Szemcsés karimában szemcsés kereszt, mellynek végein czelókék és

háromszügek keresztkéket alakítnak, szegleteiben négy felfordított és a' kü-

zéppontnak sugárzatként irányzott, két félkürbe keritett kúp foglaltatik.

HátJapja csíkos kürben egyenkarú 's szélesebb végú" keresztet, mellynek

szegleteiben négy gtímbücs látható , állit elónkbe. Magyar tud. társ. Rupj).

2. Mint felebb; a' kereszt' egyik szegletében gümbücs jó eló. Weszerle.

E* pénznem, mind a' II. nemnél látható keresztkékkel végzôdô szemcsés keresztrc

nézve , mind a' III. nemúnél tapasztalt a' kozéppont felé rézsutt irányzott négy kúpnál

fogva , mind végre azon gömböcsö'k miatt, mellyek a' hátlapi kereszt' téreit ékesi'tik,

Imrének látszik tulajdonithatónak; meg kell itt jegyeznünk , hogy ezen kiípok vagy

bütykös ékek, ponttal jelelt I. betiihöz hasonlók ugyan, de azokat e' betiínek , mint

Imre (Emericus) magyar név' kezdó betüjének, mint némellyek akarják , nem tarthatni;

mert illy képveret más királyok' mint II. és IV- Béla' pénzein is tapasztalható , 's az

L betút nem volt szokás azon korban ponttal jelelni; ide járúl még, hogy hazánk'

pénzein és pecsétein a' felirat mindig latin nyelven adatik eló.

V. no uní.

Holdkákba foglalt szemcsés kajomkereszt , szegleteiben

négy ék.

Nagys. 6. Sidy. 3. szemer. Ritk.

1. Szemcsés karima, küzepett egyenkarú szemcsés kereszt, mellynek

tonkét , vagy mindkét szárát és karját holdkákba foglalt négy rézsutos czeló-

ke ékesíti; szegleteiben pedig négy vonal, vagy szemcsés rézsutos ék tünik

fel, mellynek mindegyike a' kereszt' küzepe felé külün három ponttal díszes.

Hátlapon csíkos kürben hasonló kereszt, csúcsain négy gümbücs,

egymással szintannyi boltív , vagy holdka által "egybekapcsolva. Vidák.

D * V. tab.

Kupp. Í26. sz.

12 *
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VI. nein ti.

Szemcsés kormánypálcza , a' téren négy E betüvel és két

keresztkéveL

Nagys. 7. Súly. 4. tzemer. Ritk. ^g.

Schoenvisner , 148. /.

1. E betú (Emericus helyett) a' szemcsés karimájú pénz' térén négy-

szer fordúl eló; a pénz* kôzepén e' betúk küzütt fekmentes szemcsés kor

mánypálcza, mellynek vonalka által keresztúl szelt küzepét és háromszeg-

letcs csúcsait négy gümbücs ékesíti, minden két betú küzütt végre, kereszt-

ke jó eló.

Hátlapján csíkos körben nagyobb egyenkarú 's végein szélesebb ke-

reszt láthatd , mellynek szegleteiben négy gümbücs foglaltatik. G. Festetics.

'• Weszerle. Rupp.

2. Mint felebb ; az egyik keresztke 's pénz' karimája mellett gümbücs.

3. - - ugyanott két gümbücs. Weszerle.

4. a' kormánypálcza egyik oldalánál még annyi gümbücs.

5. a' küzépsó vonal' ellenkezó szegleteinél mindkét felúl

gümbücs.

Hogy íllyen goth alakú E betúk , millyeneket e* pénznem állit elónkbe , más magyar

pénzeken is találtatnak, mar felebb 73. 1. is volt érintve; mire Schoenvisner nem iigyel-

vén, ezen, Iinre pénzeinek más jeleit is elotüntetó példányt, a' határozatlanok kozé

lielye/.e. (Nolit. Hung, rei num. p. 148. N. 7. Tab. П. N. 67.)

VII. и еш Л.

E betü két kormánypálcza között.

A. A' hátlapi körök közt keresztke, vonalok és gömböcsök.

Nagys. 7. Súly. 4. tzemer. Ritk.

1. A' vonalos karimájú pénz' küzepén két fennálld bütyküs kormány

pálcza küzütt E betií, fülütte karikára helyzett keresztke, alatta pedig csú-

csos boltív keresztke fülütt; a' kormánypálczák' oldalainál meró tetóirányos

vonalok jónek eló, balról V betií féle láthatd.
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Hátlapon két vonalos kör között keresztke, négy gümbücs és három

vonal egymást váltva, küzepett egyszení kereszt. Császári muz. Welzl

tanács- 5Л.

B. A' hátlapi körökben csupa gömböcs.

Nagy$. 7. Stíly. 5—6. szemer. llitk.

2. Csaknem hasonló képveret, de az E kormánypálczák helyett két csú-

csos kúp küzé van helyezve, felúl keresztes karika, alul holdka, oldalvást

mindkét felúl három vastagabb vonal; hátlapján két vonalkür küzütt ne-

hány gümbücs, közepett pedig bütykös végú kereszt túnik eló; silány

ércz. Milkovics. Rupp. 129^ю

3. Mint feiebb ; de E betú alatt holdka helyett csúcsos boltiv látható.

Kiss. Stur.

4. - - az E fblütti karika keresztke nélkiîli; hátlapja üres, az

elólapi képveret' átvert nyomaival. Tibolth. 130. sz.

5. A' 3. számúhoz hasonló, de E betúje visszáról látható; hátlapja mint

4. szám alatt. Welzl tanács.

Ezen pénzek és Imrének más pénzei között képveretre, munkára s érczre пегте szem-

betúnó a' különbseg, innen az a' kétség támadhatna: nem kell-e ezeket inkább más

királynak tulajdonítanunk ; azonban ismeretesek Imrének más szintolly nagyságií, érczil

's veretú pénzei, ezek' egyik neme SPALATINVS elólapi felirattal, mellynek hátlap

ján két csikos körben tetöiranyos vonalok , kcresztkék és gömböesök egymást váltva ,

küzepett pedig egyenkarú kereszt látható szintugy, mint ai 1. szám alatt leirt példá-

nyon ; másik nemén továbbá ez oIvasható : SPALATlNO , mellynek hátlapján két vonal-

kör között csupa gömböcs, közepett pedig egyenkarú bütykös végií kereszt, mint a' 2.

és 3. sz. alatti példányokon túnik eló ; innen nyilván következik , hogy mind ezen ,

mind a' leirt E berúvel jcgyzett példányok egy korban és Spalatroban verettek. Hogy

Imre, III. Bélának elsó szülött fia, ki atyja' életében 1185. koronáztaték meg, birta

Dalmát — és Horvátországot , azt az oklevelek bizonyítják, és i'gy Spalatro Dalmátor-

szág' városa is Imrének hódolt, ki mint tudva van, igen adakozó volt e' város' pol-

gárai iránt , hihetöleg Bernard ottani érsek' kedveért , kit mint volt nevelôjét atyjaként

tiszelt és szeretett.
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VIII.- n с nui

Keresztkés végíí nagy kereszt mellett két szemcsés tônkével

egybekapcsolt négy keresztke.

Nagys. 7%. Súly. — szemer. Ritk. ^

1. A' szemcsés karimájú pénz' térén keresztkés végú kereszt, mellynek

tünke 's karjai a' pénz' lapját négyfelé szelvén, annak küzéppontjára hely-

zett dólt koczkára vagy csürlóre támaszkodnak, a' kereszt' szegleteiben te-

tüirányos tünk által kettesével egybekapcsolt négy keresztke, ezek kùriil

négy holdka, egyikének üregében háromszüg hit hato.

Hátlapon csíkos kürben, négy gümbücscsel egybekapcsolt szintannyi

'* boldkába kerített egyenkarú kereszt.

IX. nemti.

Keresztkés nagy kereszt, mellette annak két vonalos karjával

egybekapcsolt négy husáng.

Nagys. 7Y2. Súly. 6. szemer. RitA. f^Q,

1. Szemcsés karimában nagy kereszt egész karimáig terjed, mellynek

szemcsés tünke czelókés, vonalos karja pedig keresztkés végií; ez a' pénz'

küzepét elfoglaló, belül háromszüggel és gümbücscsel (ezek a' rajzban ki-

hagyvák) jelelt csürlóre támaszkodik, oldalvást négy kifelé konyúlt boldka,

a' kereszt' szegleteiben annak két vonalos karjával tetóirányosan egybekap

csolt négy husáng, ezek' irányában a' pénz' térén négy karika, mindkét

feltíl pedig két pont láthaté.

Hátlapján csíkos kürben egyenkarú kereszt, ennek szegletei irányában

négy gümbücs , tünke 's karjaival ellentétben pedig szintannyi kifelé konyúlt

' holdka túnik eló'. Weszerle. Stur.

2. Más , mellynek csürlóded küzepén egyedúl gümbücs látható , egj'éb-

ként mint az elóbbi. Weszerle
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X. Il С HUÍ.

Szemcsés vonalra helyzett szemcsés magas kereszt, és más

jegyek.

Nagys. 1\. Súly. 4. szemer. Ritk. ^7.

1. Szemcsés karimában, küzepett fekmcntes kampés végú szemcsés vo-

nal, folütte szemcsés tünkú magas kereszt, ennek felsó szegleteiben két há

romszüg; a' felsó téren három fennálló szeg féle, az alsón pedig két fek

mentes vonalka által egybekapcsolt négy tetóirányos vonal, melly szintan-

nyi holdkával mintegy három visszás boltozatot alakít, alúl küzepett há

romszüg. *)

Hátlapon csikos korben szokott kereszt, tónke 's karjai irányában négy güm-

böcs ; szegleteivel ellentétben pedig szintannyi háromszüg látható. Weszerle. Kiss.

2. Az elóbbihez hasonló , a* kereszt* tünke hosszabb , és a' két szeg kü-

zütt balról háromszüg túnik eló; de a' boltozat melletti háromszüg hiány-

zik; kisebb. Luczenbacher.

3. Képverete 's nagysága mint az elóbbié, a' két szeg küzütti három

szüg nélkúl. Rupp.

4. Keresztje mint 2. szám alatt, csakhogy annak miként karja folütt

két háromszüg , úgy az alatt ugyanannyi gümbücs jó eló. Szalay.

XI. n e m ü.

Két nagyobb boltozat között fekmentes kormánypálcza 's

négy karika.

Nagyt. 8. Súly. 5. szemer. Ritk. ^#

1. A' pénz' küzepén husáng, vagy szélesebb végu, küzepén tetóirányos

czeldke által ketté szelt fekmentes kormánypálcza, két hasonló" czelókével

végzódó boltozat küzütt; a' kormánypálcza oldalainál négy karika, egyik

végénel pedig háromszüg jelenik meg.

*) Nem képeznek-e ezen vonások valami keleti irást? millyen már feiebb III. István' pénzein is

látható; azt a' keleti nyelvekben jártosak fogják meglmtározbatni.
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Hátlapján csíkos körben czelókés végu egyenkarú kereszt, szegleteiben

105. « n^»y gömböcs láthatd. Milkovics.

4. Mint felebb; egyik karikánál, és az e' melletti boltozat' külso szeg-

leténél két felúl gömböcs. Vidák.

3 - - a' kormánypálcza egyik végénál mindkét fehíl gömböcs.

Weszerle.

4. - de minden jegy nélkúl. G.Eszterházy. Conrad.

XII. il с in tí.

Négy hosszukás keresztke között fekmentes, szemcsés és ke-

resztkés kormánypálcza.

Nagyg. 8. Stilt/. — szemer. Ritk.

1. Szemcsés karimában fekmentes, szemcsés , küzepén czelókével , végein

pedig keresztkékkcl díszes vonal, vagy kormánypálcza, e' mellett a' pénz'

mind felsó, mind also" térén hossziídad, alúl bütykös két kereszt áll; a'

keresztek' karjai küzt gömböcs, de a' kormánypálcza' egyik keresztkéje mel

lett egy gömböcs jelenik meg.

Hátlapján vonalkürben szélesebb végií kereszt, szegleteiben négy göm

böcs túnik fel.

2. Mint felebb; de a' két keresztke küzütti gömböcs alatt csillagcsa is

látbató.

XIII. ncmtí.

Két tetoirányos H betüként szerkezett, és hat keresztke kôzé

keritett vonal.

Nagyg. 8. Súly. 3. gzemer. Ritk. J*t

Appel, Repert. II. 855. /.

1. Szemcsés karimában két tetoirányos vonal, vagy bütykös végií 's

keresztkét befoglaló oszlop H betií alakot tiíntet ció, bat keresztkével kör-

nyezve ; a' kozépsóvel ellentétben álló két keresztke mindkét felúl négy

gömböcscsel van korúlvéve, a' többi pedig az oszlopok' végeihez kapcsolva.
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Hátlapján csíkos körben két kifelé konyúlt holdka láthato, e* küzütt két^

háromszOg küzé zárt gümbücs. Somogyi. Scht'mko. Star. 135. sy,.

2. Mint feiebb; de a' küzépponti 's szélsó kcresztke küzütt csillagcsa

túnik fel. Webd tanács.

XTV. neinti.

Keresztcsoport három czelôke vagy kormánypálcza körüL

Nagys. 7—8. Súly. 3. tzemer. Ritk. ^t

Solemtia Kis-Hontana.

1. Gyengéden szemcsézett karimában keresztcsoport, küzülük hat, melly

csaknem kettds , három szemcsés tctóirányos czeldkével van egybekapcsolva ;

a' tübbi négy pedig czeldkék küzé fekmentesen rendezve ; a' két szélsd mel-

lett mindkét felúl gümbücs jó eld.

Hátlapján vonalkürben egyenkarú kereszt, mellynek végei négy holdká-

ba foglalvák , ezek küzütt szintannyi gümbücs látható. Solen. Kü-Hont. Csá-

, , " ■ V. táb.

tzari muz. !36 g7i.

2. Az elóbbihez hasonló, a' küzépsd czeldkének egyik keresztkéje mel-

lett két pont túnik eld. Stur.

XV. n e m tí.

Imre király' Sclavonia részére veretett pénzei.

Ámbar a' sclavoniai pénzek külün, a' magyar tartományok' pénzei sorá-

ba tartozó osztályba valók: a' mennyiben mindazáltal királyainktdl , vagy

azok' nevére a' királyfiaktdl , mint sclavoniai vezérektdl verettek; azokat a'

magyar pénzek küzé véltem sorozanddknak, a' bánok és más tartományi kor-

mányzdk által veretteket nem ide, hanem a' tartományi pénzek' sorába he-

lyezvén. Ezen sclavoniai királyi pénzek' eldlapi felirata majd: MONETA

REGIS P SCLAVONIA; néha ámbár ritkábban: REX SCLAVONIE, milly«-

neket Imrétdl kezdve egész Robert Károlyig találunk bezárdlag; majd: MO

NETA DVCIS 9 SCLAVONIA, ritkábban DVX SCLAVONIE feliratúak,

millyenek egyedúl Imre, II. András, és IV. Béla alatl jünek eld, II. Endre,

Kálmán és ifju Béla sclavoniai vezérektdl; majd valamennyinek eldlapi kép-

vercte nyest két csillag küzütt. Hátlapi képveretük talap fölütt széles ket

13
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tos kereszt , két когоmis fej közütt , mellynek alsó karjánál többny¡re a ki-

rály* nevct jelcntó két betú túnik elô; a felsonél pedig csillag és holdka

láthatók.

A' tartoinányi vezérség különbözött az ország' harmadából állott magyar vczérségtôl ;

miként I. Béla 's I. Gyéza a' magyar vézérségben, úgy III. Béla is saját nevére ve-

retett pénzt, mint felebb (78. 1.) mondatott, a* tartományi, bosznaországi , vagy rámai

vezérségében. Horvátországot azaz a* régi Sclavoniát sz. László kapcsolta 1091-ben

a' magyar koronához , és azt Almusnak , I. Gyéza fíának adta át vezérségiíl ( Lucius ,

de regno Daimut. et Croat. Lib. III. с. I.) II. Endre 1217-ki oklevelében sz. László

királyunkról mondatik: „Qui terram Sclavoniae sive banatuin coronae Hun-

gariae subiugavit." (Katona, Hist. Crit. Тот. V. p. 247.) Innen iij tartományi vezér-

ség eredett, mellynek részei Horvát- és Dalmátországok valának; a' régi Verócze,

Valkó, Pozsega 's Szerém vármegyék azonban , nem a' sclavoniai , hanem a' magyar

vezérséghez tartoztak. ( Pod/iradczky József, Szlavoniáról. Budán, 1837. 8. — Georgii

Eeje'r , Croaliae ac Slavoniae cum regno Hungariae nexu. Budae, 1839. 8. ) Miként ki-

rályaink az országlásra , úgy koronáztattak meg vezéreink a' vezérségre ; de a' magyar

vezérséget rendszerint az elsô, a' sclavoniait pedig rendesen a' második szülött király-

fi birta; annyi legalább bizonyos, hogy amazt V. István 1271-dik évi oklevelében

„Jus Ducatus --- Begum pri mögen i ti s institution." nevezettcl hija (felebb 14. 1. )

erról pedig spalatroi Tamas, Béla sclavoniai vezerrôl, V. István' ocscséról szóltában

feljegyzette : „Quod (Sclavoniae) Dominium ei (Belae) naturali iure competebat, utpo-

te, qui secundus erat regis (Belae IV.) filius, primogénito iam Stephane (V.) Unga-

rici regni diademate insignito." {Schwandtneri , Scriptores rerum Hmtgaricantm. Liji-

siae, 1748. foi. Tom. III. p. 632.)

Birták ugyan a' sclavoniai vezérséget Imre , IV. Béla 's V. István , mint elsÔ szülött

ifju királyok; de e' vezérség akkor is ezek' ôcscseit inkább illette, 's azt Imre, II.

Andrásnak , ez , királysága alatt Kálmánnak , IV. Béla szinte annak , utôbb pedig az

ifju Bólának, V. István ôcscsének volt kénytelen átadni. Ugy látszik , királyaink a'

sclavoniai vezérséget kegyelemnek, a' királyfiak pedig jognak tekintették. II. Endre

1227-diki oklevelében mondja: „Filius nostcr Colonianus, D. gr. Buthenorum rex et

liberalitate nostra dux Dalmatiae at que Croatiae." (Katona, Hist. Crit. Тот. V.

p. 495.) A' sclavoniai vezérséget biró királyfiak tehát, nem hatalmok szerint vezér-

kedtek , hanem vezérségoket a' királytól nyert hatalommal kormányozták , és Katona

Tstván oklevelek után irja: „Licet autem Emerico filio, Bela (Ш.) reditus harum

provinciarum (Dalmatiae et Croatiae), addixerit; ipse tarnen supremum in eas ius, ut ex

donationibus et iudiciorum delegationibus apparct, retinuit." (Hist. Crit. Тот. IV. p. 435.)

Innen magyarázható , miért jelenik meg a' Sclavonia' részére vcrt pénzekcn kettôs

kereszt is, mint Magyarország' czimere, és miért az azokon elóadott cgyes betúk, a'

király' nevét állítják elónkbe akkor is, ha a' ve/.ér nevére verettek, azaz, habár

„Moneta ducis pro Sclavonia.'* feliratunk.
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A. A1 k i г á 1 у"* sclavoniai pénzei.

Nagys. 9—10. Súly. 13—15. szemer. Iiitk.

Schoetwitner , 195. /. Sze'chenyi, Cat. I. 57. /. Mader, Krit. Beitr. III. 92. /.

1. t MONETA REGIS P (pro) SCLAVONIA szemcsés karima és hason-

lo kür között, közcpett jobbra futo nyest két csillag között

Ilátlapon szemcsés karimában és vonalkörben lépcsüs talapon széles ket-

tós kereszt, két szemküzti koronás fej között; a' kereszt' .felsó karjánál

jobbról csillag, balról holdkába foglalt gömböcs; a kereszt' alsó karjánál

pedig jobbról К balról R betiík, ezek fölütt kurtító jegy (azaz Henrícus

Rex), a' kereszt' kozép sarkaiban ferdén helyzett két virág vagy liliom.

Rupp , és masutt.

2. Az elóbbihez basonld , de a' kereszt alsó karja' végénél ime' betúk :

M. K. ( Moneta Henrici ) jónek eló. Kiss.

3. Mint az elóbbiek; E. R. (Emericus Rex) betúkkel jelelt. Nemzeti

muz. Magyar egyet.

Mader József (Krit. Beitr. III. 92. /. ) a' sclavoniai pénzekról kovetkezñ egyes be-

túket gyüjtött össze : NK. HR. RL. SR. RR. es hR. mellyekról azt állitja , hogy azok

nem a' király' hanem az akkori ban' vagy pénzveró neve't jelentik, melly véleménye

el nem fogadható , részint mert e' betúk az akkori bánok' neveikkel meg nem egyez-

tethetok, részint mivel bánoktól, Robert Károly és I. Lajos elótt, ekkorig pénz nem

is találtatik , részint végre , mivel kétségtelen pénzverôi jegyekre V. István elótt nem

akadhatni. Egyébiránt nem NK. hanem Mader' saját tábláján ( 46. sz. ) MK. ( Moneta

Karoli) betúk állanak; RR helyett pedig Joachim' (Münz Cab. I. 134* /.) pénzén

hit. (Henricus Rex) találtatik, nem is szenved tôbbé kétséget, hogy az illy R. betút

raindig REX szónak kell magyaráznunk. Pahna Károly Ferencz ( Heraldicae Regni

Ни/ig. Specimen. 58. /. ) azon véleményét sem lebet elfogadni, melly szerint minden

illyetén pénzt, a' kereszt' szeglcteiben találtató két liliom miatt, valamelly anjoui ki-

rályunknak kell tulajdonitanunk ; mert liliomok kétségtelen magyar pénzeken , mar e'

királyok ( Károly és Lajos ) elótt is fordúlnak eló.

E' pénzek' hátlapján , a' kettós kereszt ( mellyról felebb 82. 1. ) alatt szenüelhetó

két koronás fej , kétség kivúl a' király' és ennek országlása alatt a' sclavoniai vézér-

séget biró királyfi' feje ; nem pedig Dalmátország' czimere, mint Palma Károly Fe

rencz gyanitá (Heraldicae Regid Hung. Specimen, p. 66.); nem is I. István' és I.

László' feje, mint Schoenvisner elótt látszott hihetónek (Sze'chenyi, Cot. III. 78 /.)

13
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Sclavonía hajdan nyestbórrel nagy kereskedést uzött, innen magyarázható , hogy czi-

mere nyest, II. Ulászló 1496-ki oklevelében találtatik: „Quamvis illud regnum nostrum

Sclavoniae ab antique habuerit pro armorum insigni unum Mardurem." stb. (Franc. Caroli

Pahna , Heraldicae Regni Hung. Specimen, p. 60.) A' martures, martes, musteliae mar

tes, Martialis szerint (Lab. 10.) cattae Pannonicae, nevú állatok bârei, mellyek mar

a' római asszonyoknál is nagy ékességnek tartattak, Sclavoniában adóképen is szedet-

tek a' bánok' részére. Igy kell érteni I. Lajos 1351-ki tôrvényének 12-dik czikkelyét:

„Nec ratione collectae marturinarum, Bán' zsolosmája vocatarum a' modo et in

posterum molestentur." A' torvénykonyvben alió Bansnlmora (Bán' zsolosmája he-

lyett, collecta» pro baño) hiba's olvasás; tengeri vámnak magyarázata pedig meg hiba-

sabb; mert kún László' 1276-ki oklevelében mondatik: „Collectam victualium, quae

vulgariter zulusma dicitur." (Pray, Not. Praev. Tom. I. p. CHI.) Maga e' scla-

voniai penz is nevezteték marturina néven , ezen állatnak , nyestnek képveretétôl ,

mellyet Kundmann helytelenûl a'llit farkasnak és Zápolya' czimerének. ( Schoenviitier ,

Not. Hung, rei num. 199. /. )

B. A' vezér' sclavoniai pénzei.

Nagyt. 9—10. Súly. 15—17. tzemer. Ritk. —

Joachim, Münz Cab. I. 134. /. Mader . Krit. Bei/r. Hi. 92. /. Appel, Reperl.

II. 824. A

4. i MONETA DVCIS £ SCLAVONIA képverete mint i. szám alatt;

' hátlapján K. R. betukkel szinte mint az 1. számú. Rapo, és masutt.

Imre, ki atyjának III. Bélának életében koronáztaték meg, maga is birta ugyan

Sclavoniát; mert az 1194-dik évi oklevélben találtatik: „Regnante Domino nostro Bela,

serenissimo rege Hungariae et Almerico ( Entérico ) filio super Dalmatiam et

Croatiam." (Katona, Hitt. Crit. Тот. IV. p. 428.); de e' vey.érség ôcscsét H. Andrast

illette, ki azt Imre' királysága alatt el is foglalta, 's 1198-dik évi oklevelében igy

i'rja magát: „Ego Andreas, tertii Belae regis filins, Dei gratia Dalmatiae, Croatiae ,

Ramae, Culmaeque dux." (Katona, Hitt. Crit. Тот. IV. p. 488.) Utóbb hosszas

viszálkodás után egyesség lett e' két testvér között, és Imre a' sclavoniai vezérséget

Andrásnak engedé, ámbar abbaii maga is fôhatalmat gyakorolt, mint oklevelei bizo-

ny/tják; innen az következik, hogy az imént leírt pénznek h. R. betúi Imre királyt,

a' DVCIS ¥ SCLAVONIA felirata pedig e' vezérséget biró Andrást illetik.
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XVIII.

KISDED LÁSZLÓ.

1204-rfíí- ivlói 1205-»4г.

Imre kinuiltával II. András vette át mind a' kisded Látelo gondviseléset , mind az or

szág' kormányát; de viszálkodások támadván Endre 's Constantia Imre' özvegye kozt , e'

királyné osszeszedte az orsza'g' kineseit, és László fiával Bécsbe futott el Leopold ausz-

triai vezérhez, ki eilen inidón Endre hadat készitene, László kikóltózótt ez életból.

E' kisded királyfinak, ki Andrásnak gyámsága alatt tültvén megkoro-

náztatása utáni igen rüvid életét, királyi hatalmát nem is gyakorlá, hihetd-

séggel semmi pénzt sem tulajdoníthatni.

XIX.

H. ANDRAS. (jeruzsalemi.)

Vm'i-dik crtûl 1235-,7/.

II. Endre a' kisded László' elhúnyta után azonnal lépett a' királyságra, melly hosszii

ugyan, de sokféle belsó pártoskodásnak volt kitéve. Elsó neje Gertrud vala, kinek ké-

nye szerint intéztettek el az ország ügyei, e' királyné testvére Berthold, még fiatal es

az egyházi tudományokban járatlan , kalocsai ersekké, majd Bank bán helyébe horvát-

és dalmátországi bánná választaték, és más méltóságokra emelteték, kiról maga a' király

írja III. Incze pápának: „Ob cuius (Bertholdi) vehementem affectionem et promotio-

nem super alios, fere totius regni nostri maiorum et minorum odium incurrimus."

(Kulona, Hitt. Crit. Тот. V. p. 212.) A' királyné meggyilkoltatott, Endre nem gondol-

ván a' belsó zavarok' orvoslatával , a' szent földre költözött, honnan megérke/.vén, az or-

szágot új pártokra szakadozva találta , még IV. Béla , már megkoronázott ifju király,

sem vala búntelen. 1222-ben országgyülést hirdetvén, megercísité az ország' sz. Istvántól

nyert szabadságait. Második neje Jolanta vala, harmadik Beatrix Aldrovandin esztei ór-

gróf leánya, és viselôs, mikor II. András 1235-ben meghalálozott , ettól születék István,

ki utóbb a' velenczei Morosini ( Maurocena ) Thomasinától nemzé III. Andrást, Arpád

nemzetségéból utolsó királyunkat.

Ha találtatnak a küzépkor' pénzei küzt, nem annyira az ércz' tisztasá-

gára és csinos véseményre , mint inkább a veret' csodálatos változataira
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nézve kitünd péJdányok : úgy minden biZonnyal azok , mcllyckct II. András

országlásának hosszú ideje alatt veretett; kispénzci ugyan is, korinányá-

nak külonbüzü iddszakát tekintve vezéri ée királyi pénzekre oszlanak, az

eldbbiek' nagy része Magyarországot , kevés Sclavoniát, és egyctlen Dalmátor-

szágot illetd. Ha munkájokat tekintjük, némellyek kivált vezérsége alat-

tiak, frizáki, vagy az aqnilejai patriarcháktdl vert pénzek' mddja szcrint;

mások ismét byzanczi monorban, gürüg müvcszek által készítettek, kikkel

e király, ligy látszik Palaestínában tortózkodása alatt dolgoztatott; mások

végre más magyar péiizek' szokott munkáját állítják eldnkbc.

Jellemzd 's fd eszme e' pénzek' eldlapján a' király' koronás feje hármas

torony' falai alatt, vagy két tornyocska kozütt; vagy a' király koronás fü-

vel 's kardot vagy kormánypálczát és keresztes gümböt tartva; hátlapon

pedig hasonld három toronynyal ékes épület, ritkábban paizs magyar ré-

zsutos vagy bárántcsíkokkal, vagy egyszerú kereszt stb. adatnak eld. A'

jegyek és ékességek kozütt elsd helyet foglalnak, a' nüvekedd hold és csil-

lag ; kürük, csillagcsák és liliomok. A' király' nevé kevés példányon van

feljegyezve, 's ezek' ritkasága a' tübbi felett helyzendd. Az ércz, kivévén

a' byzanczi monorban veretteket , jobb vegytiletií ; nagyságok hasonld az elsd

királyaink' kispénzeihcz , vannak, mellyek kétségkivül országlása' végéhoz

^rtoznak, kisebb veretiíek is.

A' régi pénzt évenként kellett más új veretû pënzzel beva'ltani ; II. András 1222-ki

torvényének 23-dik czikkelye rendeli : ,,Item nova nostra inoneta per annum observetur

a pascha nsque ad pascha , et denarii tales sint , quales fnerunt tempore Regís Bebe."

Innen magyará/.ható e' király pe'nzeinek mind ritkasága, mind változatossága. Ugyan

azon 1222-ki tó'rvény' 24-dik czikkelyében olvastatik: „Comites camerarii, monetarii ,

salinarii, et tributarii, nobiles regni; Ismaelitae et Judaei fieri non possint." melly

törvenynek nem igen lehete sükere; inert az 1231-ki 31-dik czikkely újra rendeli:

Monetae et salibus, ас aliis publicis officiis; Judaei, et Saraceni non praeficien-

tur." (KovacAich, Sylloge Decretorum. Tom. Lp. 9.). A' pénzveretés tehát agarénok',

kik s/.araezen és izmaelita néven is neveztettek ( Tud. Gyûjt. 1828. XII. — La Frunce

Littéraire. Decemb. Paris, 1836. 8. p. 427.) felügyelésére is volt bizva , 's innen

inagyarazható , miért találunk penzeinken keleti , ekkorig meg nein magyarázott fcl-

iratot.
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I. il e isi it

Koronás fej három torony között; harántcsíkok és a' vezéV nevé.

1. f 'A^N'D* S4D* (azaz: Andreas Dux.) két csíkos kör között,

küzepett négy félkürbül szerkezett paizsba ibglalt raonord vérten magyar

harántcsíkok, a' félkürük' belsó szcglcteiben négy gömböcs, külsókben pe-

dig szintannyi a' félkürükkcl összekapcsolt mintcgy nyelvek ábrázoltatnak.

Hátlapjának karimája két csíkos kürból áll ; küzepett három kis tor-

nyú kürbe, vagy boltívbe foglalt szemküzti koronás fej láthaté, mcllynek

állkapcsát függó karika ékesíti. Somogyi. Kiss.

2. Elólapjára nézve az elóbbihez hasonlé ; hátlapjának karimája 's kö

re szcmcsés , ezek közt jobbról némelly betúk' nyomai , a' szélsó tornyocs-

kák' oldalainál pedig a' boltívhez csatolt két kampó túnik eló.

Imre 'a II. András két testvér között, mnuljárt annale országlása elején háború tört

ki, 's András 1196. 1199. és 1203-dik évckben Magyarország' nagy részét Iinre király'

bÚ8égétúl elidegenítvén hadscreget gyiijtött, mellyel nem gondolván azzal , hogy III-

Incze papa 1198-ban mind magát András Yezért, mind vezérségét egyházi átokkal fe-

nyegeté {Ratona, Hist. dit. Тот. IV. p. 483.) üalinát- és Horvátországot elfoglalá

stb. de épen ezeknél fogva nehé/ meghatározni : e' villonga'sok között verette - e II.

András ezen vezérsegi pénzeit, vagy Imre király' elhunytával 1204-fól 1205-ig, mint a'

kisded László' gondnnka 's az ország' kormányzója?

Meg kell itt jegyezniink , hogy a' magyar négy harántcsik Imre király' 1202-dik

évi , valamiut II. András 1233-ki aranypeesétein , és ez utóbbi királyunk' itt leirt ve-

zérségi pénzein fordúl legelöször eló, mcllyckról Verboczi István (P. I. tit. 11.) úgy

vélekedik, hogy azok Magyarországnak Duna, Tisza, Száva és Dráva vizeit jelentik;

de e' magyarázata el nem fogadható ; mert bizonyos , hogy III. Béla, Imre és II.

András királyaink alatt Magyarország* czimerén oroszlánok voltak. Imre király 1197-

ki oklevelében mondja: „ Arma etiam, seu insignia ipsius doraini et patrie nostri ( Be-

lae. III.) et nostra, scutum et desuper galeam, de sumniitate ipsius galeae Leonis

anteriorem medietatem cum pedibus anterioribus úngula áurea rapaci ас coronam aure-

am in capite gestautem - -- dedimus." ( Tiid. Gyiijt. 1833. XII. 76—84.) A' magyar

négy harántcsikon tehát eredetileg hét oroszlán volt, mint azt II. András' 1233-dik

évi aranypecsétén látbatni, 's ez lehetett a' hét magyar nemzet' czimere, utóbb az orosz
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II. il e in íí.

Koronás mellkép szemközt kardot és keresztes aranyalmát tart-

va, 's harántcsíkos paizs.

Nagys. Ш2. Súly. 11. tzemer. Ritk.

1. FeJirat hiányzik, két csíkos kürból álló karimában a* vezér' koro

nás mellképe szemközt, jobbjában kardot, baljában keresztes aranyalmát

tartva.

Hátlapján csíkos karima 's kör küzött, egymásután helyzett gömbü-

csök, közepett öt harántcsíkos monorú paizs, jobbról két gümbücs. Tf'elzl

143*«' tant*cs- Somogyi.

III. ne mit

Szemközti fej három torony alatt, és harántcsíkos paizs mel-

lett csillag és hold.

Nagyt. 9. Súly. 7. szemer. Ritk. ^

1. Felirat nélkúl, szemcsés karimában három torony, mellyek küzúl a'

küzépsd goth boltívre van helyezve, ez alatt koronás szemközti fej, melly-

nek vállainál szárny féle túnik eld.

Hátlapon két csíkos kör küzött kétes jegyek, közepett hosszúdail há-

^ romszegletcs paizson öt harántcsik, jobbrdl csillag, balrol teló hold. Somogyi.

IT. n e m ü.

Kardot és keresztes aranyalmát tartó állvány, és tornyok

kôzé helyzett fej.

Nagys. 10. Súly. — tzemer. Hit'. ^.

1. f ANDREA;» két csíkos kör küzött, a' téren mintegy sipkás és

palástos állvány szemközt, jobbjában kard, baljában keresztes aranyalina,

Hátlapon csíkos kör közütt két torony, boltozat fülütt, ebben szemköz

ti koronás fej, a' tornyok' oldalainál két karikás czülüp , köztök pedig ke-

tal)- resztke 's e' fölött karika hit hatók. Egyhor Appel.
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V. ne uní

András1 képe 's neve; hármas tornyú épiilet.

. Nagys. 10. Súly. — sxemer. Ritk. ^

1. \ ANDREA»í - két szemcsés kör között, küzepett koronás fej szcm-

küzt, oldalainál némelly kétes jegyek.

Hátlapon csíkos kürben három tornyú hat ablakos épület, a' tornyok^

közt két karika, az épület alatt boltozat féle. Egykor Appel. 146. sz.

VI. nemu

Köriratban a' király' nevé; hármas tornyú épület.

Nagys. 10. Sídy. 8—10. xzemer. Ritk. J2Q.

Schoenvisner , 132. /. Sze'c/ienyi , Cal. I. 48. es III. 69. /• Joachim, Münz Cab. I.

326. e's II. 330. /. Zeitschrift von und für Ungern. VI. 27. /. Mader, Krit. Beitr.

III. 70. /. Lelevel, Numism. III. 61. /•

1. f ANDREAS REX csíkos karimán behíl körben helyzett betiîkkel,

a' pénz' küzepén háromszüg alakban fekvó ABC betiîk.

Gyengén szemcsézett karima és vonalkör küzütt rendbe helyzett tizen-

hat karika, küzepett három tornyú vár, a' kozépsd szélesebb és két emele-

tes torony háromszegletes füdelú, a' két szélsó kisebb pedig oszlophoz ha-

sonló háromszegletes gümbücscsel . ékes és csúcsos tetejú. Császári tnuz. Rupp. 14jt K/'

Cornides Daniel az e' pénzen látható A. B. C. betúkról azt gyan/tá, hogy azok II.

Andrásnak Béla, Kálmán és András három fiát jelentik ; e' véleményét Joachim {Münz

Cab. II. 330. /. ) is elfogadá. Más véleményben volt Stipsics Alajos Emanuel , a' ma

gyar egyeteinben a' régiségtudomány' egykori tanítója, ki e' betúket következöleg ma-

gyarázta: AndreaeBelae communis, vagy Andreas Bela corregentes.

{Zeitschrift von und für Ungern. VI. 27. /.) Utóbb azonban Cornides Daniel elobbi

gyanitását azon véleményre változtatá, hogy e' betûk miként másutt; úgy a' magyar

pénzeken is, az ezûst' tisztaságát jelentik. Schoenvisner (Notifia Hutig. rei num. 133.

h) e' betiikben eleinte a' pénzveretés îgazgatôja' nevét, vagy a' pénzverôhely neveze-

tét kereste, utóbb Cornides Dánielnek véleményéhez állott, és mivel II. András

1222iki tôrvényének 23-dik czikkelyében rendeli: „Et denarii tales siiit, qiiales fue-

runt tempore Regis Belae." az A. B.C. betúket igy magyarázta: Ad Belae con

14
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stitutionem, vagy Argentura Belae combustionis; de e' magyanizattal

sein elégedvén meg , visszatért a' pénzveróhely' véleméuyéhez , és e' beti'íket ВАС

a/.az : Bács néven olvasta ; i'gy vélekedett Mader is ( Krit. Beilr. III. 70- /. ) Corni-

des' elsô veleménye azonban, Andrásnak három fiáról, mellyet Lelevel is (Numùm.

III. 61. /. ) elfogadott , leghihetóbbnek láts/.ik.

2. Más hasonló , az A. B. C. betúk küzütt a' pénz' küzéppontján güm

bücs ; hátlapon pedig a' küzépsó torony' csúcsa mellett két gümbücs túnik

elo. Nemzeti muz.

3. Hasonló, mellynek küzéppontján göraböcs, és az elsó R betú alatt

háromszüg láthatd.

4. Mint 1. szám alatt, a' küzépponti gümbücs hiányzik ; hátlapon pedig

karimája kürúl tizenüt karika, és a' baltorony' oldalánál gümbücs szemlél-

tetik. Weszerle. Klimó.

5. Más az А. В. C. betúk küzütt gümbücs; hátlapján tizenkilencz karika,

a' tübbi mint 1. szám alatt. Weszerle.

6. Mint feiebb; hátlapon a' küzépsó torony' tetejénél balról gümbücs,

és a' két kür küzütt tizenkét karika jó eló.Csdszári muz.

VII. il с uní.

A' király ülve; három tornyú épület.

A. Nagyobb pénz.

Nagyt. 11. Súly. 13—16. tzemer. Ritk.

Mader, Krit. Beitr. IV. Ю6. /.

1. Felirat hiányzik, szemcsés karima és vonalkür küzütt a' király szein-

küzt koronás fóvel íílve, jobbjában liliomos kormánypálczát , baljában ke-

resztes aranyalmát tartva, a' kormánypálcza oldalánál karika.

Hátlapon szemcsés karima és csíkos kür küzütt, kürben helyzett huszon-

két rózsácska; küzepett három tornyú várna, a' szélsó tornyok' csúcsain kari-

VI. táb. láthatók; a' küzépsó födele pedig vonalos. Milkorics. Rupp, és másutt.

2. Más hasonló, de hátlapján húsz rózsácska. Viddk.

E' pénz' rajzát Mader, {Krit. Beitr. IV. 4. táb. 53. tz. ) adja eló, ki azt I. Frid-

rik (1152—1190.) császárnak tulajdoni'tja azon hasonlaíosság miatt, mellyet ezen csá-

szárnak más általa „Zweiter Versuch über die Bracktcaten." (VI. táb. 95. *z.) czimú
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munkájában leirt lemezpénzen talált , hol a' császár szintúgy úlve ábrázoltatik , mint

ezen. Azonban az ñlve elóadott királyi kép azon korszak' pénzein olly közönseges,

hogy azt meghatarozás alapjául epen nem tarthatni: a' rózsacskák ellenben, karikák vagy

ha'roinszögek , kivált a' tornyos таг, IL András pénzeinek fó 's megkülönböztetu

ékessége.

B. Kisebb veretü pénz.

Nagyi. 8Уг. Súly. 8. tzemer. Ritk. ^{

3. Felirat hiányzik; csíkos körben ugyaiia/on király' képe ülve mint

felebb , a' kormánypálcza oldalánál karika.

Hátlapon csíkos körben szintollyféle épülct, karima kürúl a rózsács-

, , . _ , VI. tab.

как hianyzanak. Csaszari muz. 149. sz.

Ш ncmíí.

Emberfô tornyos vár fölött; három tornyú várna.

Nagyt. 11. Súly. 8—12. tzemer. Ritk. ^Ç.

Széchenyi, Cat. I. 48. /.

1. Felirat nélkúl; két csíkos kürból szerkezett karima, küzepett három

mintegy gerendával egybekapcsolt, és füdele helyett mindkét felúl három

gümböcscsel ékes két tornyú vár, e' fülütt mintegy gyüngyükkel ékes sisak-

kal fedett emberfd szemküzt, oldalainál karikába foglalt gömböcs; az épü-

let alatt pedig cstícsos kettós boltozat, mellynek térén szinte karika lát-

ható.

Hátlapon két csíkos kör küzütt, sorba helyzett tizenhét pontozott há-

romszög; kuzepett másféle szintúgy fedett három tornyú vár túnik eló,

gömböcscsel ékes félkür fülütt. Nemzeti muz. Rupp.

2. Mint 1. szám alatt; de hátlapján a' karima 's kür küzütt huszonüt

pontozott háromszüg; kisebb. Weszerle.

3. - - tizenhat háromszüggel. Somogyi.

4. tizennégy háromszüget állit eló*. Shoda.

5. tizenkilencz háromszüggel ékes. Ugyanott.

6. hasonló huszonhárom háromszüget túntet eló*. Welzl tanáct.

7. huszonnégy háromszüggel jelelt. Stur.

14 *
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IX. nemíí.

Oszlopokkal ékes vár fölött emberfej; egyház homlokzat.

Nagys. 10. Sidy. — szemer. Ritk. %

1/ Csíkos körben épület fêle, mellynek orma helyén mindkét feliîl

két egymásra helyzett gombbal ékes oszlop áll, homlokzata pedig négy

boltozatbdl van alkotva, fedelén mintcgy partas emberfô, aldl vonalka

és csillag között karika , a' bal oszlopnál pedig gömböcs ( ez a' rajzban

hiányzik ) láthatd.

Hátlapjának karimája csíkos, közepett négy fentebbi alakú, két küzép-

sd magasabb oszloppal ékes, keresztes tetejií egyház' homlokzata, kettds

151* 'sz" aJt(*va" ^s lépcsdvel , alúl szintazon jegyek mint felebb.

X. n em ü.

Emberfej boltozat fölött, két ferde torony között; épü-

letféle.

Nagys. 10. Súly. — tzemer. Ritk. ^ф

1. Szemcsés körben, mero gömböcscsel ékes boltozatra helyzett magas

talapon koronás fej szemközt, két oldalrdl befelé hajolt torony, a' boltozat

alatt pedig egyenkarú kereszt láthatd.

Vonalkörben két kifelé hajolt oszloppal díszes épületféle, oldalainál

két csillag, ezek alatt gömböcscsel egybekapcsolt két háromszüg , az épület

VLtáb. ajatt gömbücg. Weszerle.

152. sz. 0

XI. n e 111 ü.

Emberfej tornyokra helyzett két boltozat között.

Nagys. 10. Súly. 7—10. tzemer. Ritk.

1. Szemcsés karimában a' pénz' küzepét elfoglald talapbdl, mellyen teló'

hold alakú sipkával fedett szemközti emberfej áll, oldalvást két toronyra

nehezkedó, mero gömböcscsel díszes boltozatok terúlnek el; a' talap alatt
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csaknem hasonló boltozat, a fej' oldalainál pedig két pontozott gümbücs

látható.

flátlapon csíkos körben torony féle boltíves talap fülült, két mintegyyj ^

négyszeglctes és tókés tábla küzütt, o Id al vast két rózsa. Weszerle. 153. «.

2. Más hasonló , hátlapján alúl karika ; kisebb veretú. Szalay. J*'

XII. и o ni п.

Kettos kereszt oszlopos erkély fölött-, hasonló kereszt göm-

böcsök és karikák között.

Nagys. 10. Súly. 12. tzemer. Ritk.

1. Fogas karimában, küzepett két gümbücs csücsú oszloppal díszes rá

ceos erkély féle, e' fölött kettos kereszt, szegleteiben hat gümbücs, mind-

két felúl karika tilnik eld.

Hátlapja egyszerú kürben hasonld nagyobb kettos keresztet, szintazon ^ ^

gümbücsükkel és karikákkal állit elónkbe. Welzl taimes. Stur. зод. u.

XIII. ncmü.

Két kettôs kereszttel diszes emeléktalap; négy husangból

szerkezett kereszt.

Nagyt. 9—10. Súly. 8. szemer. Ritk. Jn,

1. Csíkos karimában emeléktalap vagy erkély, meltynek szélei két

fennálló kettos kereszttel diszesek, felsó té.ren két kisebb boltbajtáson

nyugvd boltozat; az alsón pedig szinte boltív két pontozott karika kö

zött; egy gümbücs a' felsd boltozat' esúesán , és egy hasonló a' bal ke

reszt alatt látható.

Hátlapja csíkos kürben, szélein négy czelókével egybekapcsolt szintan-

nyi póznából alkatott egyenkarú keresztet állít elónkbe, mellynek belsó

szegleteiben négy gümbücs; külsóibcn pedig szintannyi karika foglaltatik.

Welzl tanúes. Jatikovics. Szalay. 155. й7„
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XIV. nemü.

Koronás fej két torony között, hold és csiliag-, három torony.

Nagys. 8—9. Súly. 8. szemer. Rilk.

1. Csíkos körben a' király' mellképe koronás fóvel szemközt két torony

között, fei til teló hold, csiliag és pontozott gümbücs között.

Szinte csíkos körben hárora torony, a' küzépsó alacsonyabb de széle-

sebb, a' két szélsó csiícsos, mind a' három pontozott boltíven nyugszik,

15¿> gz| felñl virág féle két pontozott göinböcs között. Rupp , és masutt.

XV il e m й.

Két koronás fej egymással szemközt ; torony két paizs között.

Nagys. 8—9. Súiy. 7—8. szemer. Ritk. jC,

1. Szemcsés körben két koronás fej egymással szemközt, fclúl jobbról

teló hold, balrdl csiliag, ezek küzt a' karimánál karika.

Csikos körben torony, mellynek csúcsán csiliag világit, két hosszú-

dad, gömböcscsel megerósített szalagrdl fuggó 's kettós keresztet befoglald

1 VT '"sz Ра*/8 között. Conrad. Rupp.

2. Más hasonló, mellyen a' csiliag és hold közötti karika hiányzik.

Császári muz.

XVI. ne uní.

Kettós kereszttel ékes kapu két oszlop között-, erkély féle.

Nagys. 10. Súly. 8—10. szemer. Rilk. %#

Appel, Repert. II. 854. /. 5. sz.

1. Csíkos karimában kapuív, kétfehíl hároinszcgletes fedelú oszlopokkal

egybekapcsolva , a' kapuív fölött biityküs harántvonalon kettós , kereszt , két

csiliag között; alúl három karika.

Hátlapon csíkos körben rácsos erkély vagy királyi szék féle három

boltív fölött, felúl csiliag két karika között, alúl gümbücs. Somogyi. Mi\-

VI. tílb. i Jl
158. *z.kov,cs- RnPP'

2. Hasonló , a' kereszt' felsó karjánál balrdl háromszüg , a' boltív alatt

pedig csak két karika láthatd ; hátlapja mint felebb. Kiss.
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XVII. n e m li

Emberfej két oszlop között; három toronynyal ékes várna.

Nagys. 8—10. Súly. 7—8. szemer. Riik.

1. Csikos korben két czölüp vagy fcnnálló oszlop, mellyeknek talapúl

külön háromszog, fedélorom gyanánt pedig karika és gümbücs szolgálnak ;

közepett szemközti mellkép, felúl két holdka között csillag.

Hátlapon csikos körben bármas tornyú vár féle, alúl mintegy szalagok-

kal egybekapcsolt épülcti homlokzatot vagy eineléktalapot elótúntetú. Rupp. J^' 1^'

2. Más melly csupán gombos ormú oszlopokat, és csúcsos sipkás ember- ^

fot állit eló; bátlapján más alakú várna jó eló; kiscbb veretó. )fi0. K2!

ХШ. lemi.

Keresztes torony két mintegy kúp között; kétesen elóallított

három oszlop.

Nagys. 9* Súly. [7. tzemer. Bilk.

1. Csíkos karimában, bütykös gerendán és mintegy lóczán nyugvó

csúcsos ormú keresztes torony, oldalainál béfele két karika, czeken túl fe-

lúl karikás, alúl kétfelé ágazó talpú két mintegy kúp, ezek alatt szintan-

nyi teló holdka látható

Hátlapja csikos körben három mintegy oszlopot túntet eló, mellyek

közul a' kôzépsô magasabb, szemcsés, és karikás ormú, a' szélsók pedig

négyszegletes talapon nyngosznak. Milhotics , és tnásutt

XIX. n e m ti.

A' király' koronás feje két kettos kereszt között; lombfüzér-

be foglalt egyszerü kereszt

Nagyt. 9—10. Súly. 14—15. tzemer. Ritk,

1. Két csíkos körben a' király* koronás feje szemküzt, két kcttós ke

reszt és teló hold között.
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1 l;it lapon csíkos körben egyenkarú kereszt, szegleteiben négy pontozott

gömböcs , köröskönil lombozattal ékes. Magyar tud. társ. B. Ocshay. Rupp ,

VI. tab. „

162. gz.** masutt.

\\. П С 111 IÍ.

A' kiraly' koronás feje, tornyokkal és kereszttel ékes bolto-

zat alatt; csillagokkal diszes kereszt.

Nagyt. 9—10. Súly. 11—12. tzemer. Ritk.

1. Külsú csíkos, belsó szemcsés két korból szcrkezett karimábaii a'

király' szemközti koronás fejc hármas tornyú boltozat alatt, mcllynek kö-

zépso alacsonabb tornya keresztes.

Hátiapján két koszorúban egyenkarú 's szélesebb csúcsñ kereszt, melly-

163.'яьпв^ szeg'eteiben négy csillag foglaltatik. Magyar tud. társ. Rupp, és masutt.

XXI nemti.

Mellkép két torony között; torony fölött kereszt.

Nagyt. 7—9. Süly. 15. tzemer. Ritk. %#

1. Csíkos körben a' király* mellképc gömbölyu sipkában két tornyocs-

ka között.

^ ^ Hátiapján két csíkos körben védfalas torony vagy erósség íolott kereszt

165. s-/.. két csillag között. Stur. Rupp , és másutt.

VI. tab. 2. Az elóbbihez mindenben hasonló , de kisebb veretií.

166. sr..

XXII m míí.

A1 király' koronás képe karddal és kereszttel; egyházhom-

lokzat fölött kereszt.

Nagyt. 9. Súly. 9. tzemer. Ritk. %

1. Csikos karimában a' király' koronás képe szemközt, jobbjában kar-

dot, baljában keresztet tartva, a' kardnál jobbrdl, és fejnél balról pont.

Hátiapján hasonló körben két tornyú egyház' homlokzata túnik eló, a'

310 ю 1огпУ°к között malthaiboz hasonló kereszt látható. Conrad.
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XVIII ne mií.

Keresztes torony vagy crôsség lobogók kpzött; kereszt és

négy liliom.

Nugy$. 9. Si/y. 12—15. tzemer. Ritk.

1. Csíkos körben két emelctú keresztes torony, oldalainál két zászló ,

a' kereszt mcllett két fchíl gümbücs látható.

Hátlapon basonló körben egycnkarú beborpadt csúcsú nagy kereszt,

szegleteiben négy liliom. Magyar titd. társ. JVeszerle. 1(¡7 sy"

Liliomos kormánypálcza elós/.or Ш. Béla' XII. utóbb II. AndraY VII. neiiuí pénzéri

talaltatik ; ¡tt az egyes liliomnk mar úgy tilnnek fei , mint külön képveret , valamint

András' legközelebbi utódinak pénzein is; kö\ etkezôleg el nein fngadható azok' véle-

niénye, kik a' liliomok' magyar pénzeken clsó hnsználatát Robert Karolynak tulajdo-

ni'tjak. Ambar a' liliom széltében hasznsíltatott, nem is tartathatik ki/.arólag a' fran

czia czimer ékességének : meg is bizouyos, hogy VII. Lajos franczia király mar lilio- ,

mokat basznalt mind pénzén, mind pecséten (Neues Lehrgebäude der Diplomutik. V.

§, 551.7». 358.), kinek iMargit nevû leánya, III. Béla királyunk' roasodik neje vala.

Egyébiránt a' Jiliomokról niagok a' franczia irók is csak annyit tudnak mondani , bogy

törtc'nefeikben nines Itoma'Iynsabb ta'rgy a' liliomok' eredeténéi. ( îjttczrnbacher Jií/ioi .

Henrik porlugúlirti grúf magyar eredet e'nek re'd/lme. Pesien, 1838. 8. 52. /. )

\ХП . u сm ü.

Torony keresztek és virúgocskák között; virágesák- és kari-

kákkal környezett kereszt.

Nagys. 9. S/tly. — tzemer. Ritk. yt

1. Csíkos karimában é> szemesés körben gombos csúcsú lorony, két

nldalúnúl felúl két kereszt, ahí I szintannvi csillagként nyíltvirág tiínik

el ó.

Hátlapján szemesés ka rima és csíkos kor között hasonló négj' rirágesa

's szintannyi karika cgyjnást váltva, közepett széles egyenkarú kereszt. lig.'^

15
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XXV. Ii emü.

Hold és csillag; két torony.

Nagyt. 10. Stíly. 13. кетег. Hitк. j^,.

I. f ANDR6AS« DAL* R (Dalmatiae Rex) koszorúban csillag, és ez

alatt kétszarvú széles rácsos hold.

Hátlapon szemcsés körben két csúcsos torony vagy oszlop, ezek küzt

csillag és három gömböcs, alúl négy boltív, két ol lalrói gömböcs. G. Esz-

. terházy. Wetzl tandes.

II. András Dalmátországot Imre országlása' kc/.detén hndi'tá meg , ki hogy mint vezér

nagyon vágyott a' királyi méltóságra, azt e' pénze is bizonyi'tja, bar miként véleked-

jék is Ratona 1stvan az 1190. és 1 194-dik évi következö bevezetésú oklevelekról :

„Andreas Dei gratia Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Serviae , rex in perpe-

tuum." (Hut. Crit. Тот. IV. p. 372. 434. )

XXVI. n e ш íí.

II. Andrásnak Sclavonia' részére veretett pénzei.

A. A' király' sclavoniai pénzei.

Nagyt. 10. Stily. 14—18. tzetner. Ritk. —

1. + МОПЕТА REGIS P SCLAVOniA (A és V összekapesolva) két

szemcsés kör között, küzepett jobbra futo nyest két csillag között.

Hátlapon szemcsés karimában és csíkos körben lépcsôs talapon kcttós

kereszt; mellynck felso karjánál jobbrél csillag, balrói holdkába foglalf

gömböcs, a' kereszt' esúesán és szegleteiben karikák, alsó karjánál pedig

mindkét felúl liliom; végre alúl két szemküzti koronás fej tiínik eló".

Bupp, és másutt.

2. Az elóbbihez hasonld, csakhogy hátlapján a' kereszt' szegleteibc lidj -

[zett karikák a' pénz' kOzéppontjábdl vont tönkkel vannak ellátva. Rupp.

3. t MONETA REGIS I SCLAVONA (igy) az N betú E'-vel, és A

V- vel van egybekötve, egyébként mint az elóbbi szám alatt. Ugyanott.

Ezen a' kereszt' alsó karjánál mindkét felúl liliommal ékes sclavoniai pénzekct II.

Andrásnak kell tulajdonitanunk, kinek más, lilioinokkal di'szes pénzét is ismerjiik, é»

kirôl, mivel mind vezérsége, mind királysága alatt birta Sclavoniát , fei nein tehetni .
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hogy Sclavonia részére semmi pénzt sera veretett ; pedig ezt kellene feltenuùnk , ha e' ¡pén-

y.eket akár Inirének, akár IV. Béla'nak , vagy valamelly más királynak, kitôl egyébként is

névbetiíkkcl vert sclnvoniai pénzeket ismerùnk , tulajdoni'tanók , inert nz H. A. betûkkel

jelelt sel a voniai pénzek , az alább elúadandó okoknál fogva , III. András alatt verettek.

B. A' vezér1 sclavoniai pénzei.

Nugyt. 10. Súli/. 15—16. tzemer. Rilk. yL

4. f МОПЕТА DVCIS * SCLAVOniA (az A és V egybekapcsolva ) kép-

verete mint 1. szám alatt; hátlapján pedig a' kereszt' s/cgleleibeii gömbü-

csük helyett, csutás virágcsák túnnek eló ; a' tübbi szokott. B. Ocskay. Somo-

gyi. Luczenbacher. Rupp , és másutt.

1L Endre' elsó sziilött ña IV. Béla, ki 1222-ben knroná/.tatek meg, szintc kor-

mányzá a' sclavoniai vczérséget; II. András 1223-dik évi oklcvelében maga beszéli:

,, líela primogénito nostro Rege , Dalmatiae et Croatiae Gnbernatore." ( Cod. Dipl.

Tom. III, vol. I. p. 404.): de mivel IV. Bélát ink abb a' magyar, a' sclavoniai vezer-

ség pedig annak ó'cscsét Kálmánt Hiedo , azért mar 1226-ki oklcvelében találjuk: „Co

lomanns D. g. Ruthcnoruni rex, et largitate gloriosi pat ris nostri Andreae, Hunga-

rorum regis, dux Dalmatiae atque Croatiae." (Kutona, Hitt. Crit. Тот. V. p. 490.).

Innen azt következtetbetni , hogy e' pénz II. András' országlása alatt ugyan ; de fíának

Kálmánnak vezérsége alatt veretett.

 

XX.

IV. BÉLA.

1235-A* tctôl №0-iff.

líela atyja' hálala után njonnan koronáztatván meg, az' eláradt belzavart kczdé lecsil-

lapítani 's annak fóbb okoznit büntetni , mi álfal annyira felingerlé a' ncmességct , hogy

solean Fridrik austriai herezeget bilák meg a' királyi szék' elfoglalására. Kuthen a' kú-

nok fejdelme Magyarországba vomílt a' mongolok elól, es Béla' megegyeztével népestól

a' mostani Kúnságban telepûlt le. Az alatt nagy veszély fenyegeté az országot; a' tatá-

rnk, vagy inkább mongolok széleihez nyomiilának , és bcküvctkezett az 1241-ki, évkóny-

veinkben leggyászosabb tatárjárás, a' .Sajó metletti szerencsctlen ütkozet után, mellyböl

a' király csak nagy bajjal szabadúlt meg , a' mongolok eláraszták a' védetlen orszá

got, mellyböl csak két év miílva, részint éhség, részint a' hazájokban kitôrt lázadás

mintt takarodának ki. Visszatervén Béla, s/.omorú állapotban találta a* néptelen ha/.át ,

mellybe a' szomszéd tartományokból új lakosokat telepite. Majd Fridrik , majd Ottokar

eilen volt kénytelen hadakozni : amaz a' harezban elejtetvén , az utóbbival 1254-ben

15 *
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békekôtésre lépett, mellynél fogva Bélának Styria jutntt, ki azt fiának, a' mar megko-

ronázott V. Istvánnak engedte át; de a' styriai nemesgeg nom sokara békételenkedni kez-

de, '• Béla kénytelen volt Styriáról lemondani, aztan majd Ottokarral, raajd István na

val több izben víszálykodott (14. /.}. Béla, ki Magyarosza'gnak csaknem líj alapi'tója vala , ez

alatt nem snkára meghalt 1270-ben , és az esztergami minoritak* egylia'zaban temetteték el.

E' király' pénze veretre 's érczre nézve, Andrásnak a/on pénzéhez ha-

sonló ugyan, melly felebb a' XIX. nemiítól XXIV-ig van elJadva; de suiv

ra nézve valamivel konnyebb, és egészen más képveretet all it elónkbe; mert

ítt állatok' ugymint: lobogót tarto úgynevezett busvéti bárány', továbbá grif,

és majd nyilt szárnyú, majd két koronás fejú sas' képverete fordúl ció; má-

sokon sárkányt leszúré angyalt, és egyszerú keresztet, mellyre koszorií van

íüggesztve, vagy koszorú nelkiilit; vagy ember fejekkel díszes, vagy végre

kettós keresztet és Sclavoniát érdeklú tulajdonítmányokat találunk. Az külö-

nüs, hogy e' király rendszámát, azaz ncgyedikét elószür és csaknem egye-

dxíl vereté pénzére; valamint az is, bogy országlása alatt legeldszür verettek

fillérek vagy félkispénzek , mellyek az utdbbi királyok által is használtattak.

Figyelemre méltó az is, hogy e' király szinte elso, 's úgy látszik e'

korszakban egyetlen, ki rézpénzt veretett, melly az ezüstpénznél sokkal

nagyobb, és elólapján két király, Béla 's fia István ülve; bátlapján pedig

sz. Maria' képe , igen durva véseményben ábrázoltatik , melly rézpénz, mint

a' tatárjárás' gyászos emléke, kétség kivúl nagy inennyiségbcn veretett,

mivel jelenleg is mindig nagy számmal találtatik.

I. и e ni íí.

A' király ülve; husvéti bárány.

A. A' király1 képe ülve 's felirat; bárány a1 király'' nevével.

Nagyt. 9—10. Sidy. 13—18. szemer. Ritk. —

Sc/ioettvmter , 134. /. Sxe'c/ienyi, Caí. I. 49. /. Joachim, M/t/tz. Cab. I. 335.

1. YNGA* RlG* szemcsés karimában a1 király koronás fóvel , bosszií

küntüsben, királyi széken szemkozt úlve, fcicmelt jobbjában keresztes arany-

alma, baljában hasonló kormánypálcza.
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Hátlapján: f REX- BELAoQVARTVS csaknem szemcsés karima 's

kör közütt; közepett jobbra fordúlt visszatekintó bárány állva, 's clsó" j*10'' *я

lábával magas keresztet tartva. Пирр, es masutt.

2. Mint felebb ; de a' bárány fenykörös fdvel tiínik elô. Vgyanott.

3. Ilasonló , de felirata pontozat nélkiíli, egyedúl az A es Q közütt

göinböcs. Ugya/iott.

4. VNGA ♦ * RI6 • a' többi szokott. Magyar tad. társ.

5. VHD« RI6, hátlapján: -J- VTEITA • QVAETVB (így) képverete szo

kott. E' példányt ¡gen romlott felirata miatt álpénznek kell tartanunk.

A' husvéti bárány, melly Krisztus feltámadása jelképének tartatik , elójó Debreezen ,

Szeged, Trencsin es más városink* pecsétein is, mellyról többnyire azt hiszik, hogy

azt II. András a' szent hadból visszatérte után , a' feltámadás' ajfatos emlékezetére

vereté penzére, melly úgy is busvétkor veretett ; inivel e' király 1217. Palacstinában

költ leveleben a' szolnoki sóigazgatónak parancsnlja, bogy a' kcreszturaknak husvétkor

500. gira ezüstót fízessen évenként. (ScAoenvis/ier , Not. Hung, rei num. 131. 175. /.)

Annyi legalább bizonyos, hogy a' husvéti bárány képveretú , király névre vert pénzek,

eloször IV. Béla, utólszor pedig Robert Károly alatt fordnlnak eló; azon husvéti bá

rány képveretú példány pedig, melly a' király' mellképc niel let t A. R. vagy egyedúl

A. betút tiintet elô, vBgy egészen iratlan, készítménye - 's vereténél fogva, nem II.

hanem III. András pénzei' sorába tartozik.

B. A1 király ülve felirat nélkííl ; bárány felirattal.

Nugys. 1%. Súly. 7—8. »zcmer. Rtík.

6. Felirat hiányzik; a' király koronás fó"vel, hosszú köntösben, ■zeni-

közt lílve, jobbjában keresztes aranyalma, baljában hasonló kormáuypálcza ,

jobbról két karika, balrdl egy túnik fel.

IJátlapon: f ReX" VNGARie képverete azon fenlebbi keteszttartó bá

rány fenykörös fovel. Császári nutz. В. Oeskay. 174^*.

7. Mint felebb; hátlapon : f REX* VNGARKU szokott képverettel. We

tzerle.
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II. neu й.

Tornyos boltozat alatt koronás fe}; kereszttartó szarvas.

Nngys. 9. Sidy. 13—15. szemrr. Ritk. %.

1. Csakueiii vonalkörben , a' király koronás fejc szemközt, iiúrom tor-

nyú boltozat alatt, oldalvást a* király' fcjént4 két csillag.

Ilátlapján csíkos körben balra fordúlt szarvas állva, 's elsó" jobb lábá-

' val magas krrrsztct tartva, fcje alatt csillagcsa tiínik fel. Rttpp , és másutt.

4. Mint felebb; de a' király' fejént'I semini jegy sem látható. Rupp.

¥.' pénzen ugynn koronás fej jo elö tornynk alatt, millyen képveretet ekkorig egye-

rfúl II. AndraV (I. és III. neimï) pénzcin lchete tapasztalnnnk : e* példányt azonban

niár azért is fia'nak IV. Bélának kell tulajdoni'tanunk , inivel a' hátlapi s/.arvas, ax e'

király alatt elos/.ör feltünú lobogós báránynak cgyedú'l utánzása , 's az állatok' kép-

verete , úgy látszik e' király alatt jótt kclctbe.

III n С III ü

A? király' nevé 's IUI* szám; grif.

Nugys- 7 8. Súly. 6 — 10. szemer. Ritk.

Schoenvisner , 135. /. Sxe'chenyi, Cat. I. 49. /. Mader, Krit. Beitr. I. 95. es III.

71. /. Appel, Reperl. II. 856. /. Joachim, Minis. Cab. II. 26. /. Lelevel, Sum's*.

III. Gl. I.

1. t MONETA* B6L6- R6GIS csikos körben; közepett 1Ш. ruinai

száni két pont között, fölöttc csillag, alatta telo bold.

Hátiapján hasonló körben balra lépdeló grif. Rupp, és másutt.

2. f MONETA' B6L6- R6IS (így); a többi mint az elóbbin. Ugijanolt.

K/.en akár grif, akár parducz (panthcra) a'llatról némellyek úgy vclekcdnck, hogy

ezen líllat a' IV. Béla által elíoglalt Styria' czimere ( Schoenvisner , Not. Hung, rei

num. p. 135. Mader, Krit. Beitr. ИГ. 71 /. ); itt azonban az a' neliézség, hogy

Styria' régi czimere hihetöleg bika. „Styriae vocabuluiii a Germánico verbo Stier,

hoc est latine Taurus dimanasse pronom est; hinc vetustiores aliqui non Stcyer-

marrh, sed St yr march scripsisse reperiuntnr , - - - - unde et tau ruin olim feruntur

in suis insignibus babuisse, cui flammivomam deinceps pa nth er am subrogarunt."

( Topograp/iia Ducatus Styriae. p. 33. — Fugger's, Spiegel der Ehren. Nürnberg , 1663.

fol. II. В. 173. es 180. /• )
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IV. пет ti.

Négylábú bar kettôs kereszt elôtt; grif.

A. Nagyobb veretû, vagy kispénz.

Nagy$. [8. Sidy. 12—14. nemer. llitk. %.

1. Felirat hiányzik; a' csaknem csíkos kürben jobbról fennálló ketlos

kereszt, bal nil fennálló, balra ágaskodó de л keresztrc visszatekintó négy-

lábú állat, a' kereszt és bar kozótt alúl csillagcsa.

ÍTátlapján basonló körben jobbra lépdeló grif, feje fölött csillag. Ma- ^

gyar tud. társ. Welzl t andes. Weszerle. Somogyi. Star. Rupp. l76' sz"

B. Kisebb veretü, vagy fillér.

Nagyt. 6. Siily. 6—7. кетег. Ritk.

2. Más az elóbbihez mindenben basonld, de félkispénz, vagy Aller.

nupp. l77 s/.

3. Mint az elóbbi; de a grif fölütti csillag biányzik. Weszerle.

Kzen, raásoktól kun La'szlóe'nak mondott pénzekct, valamint a' következot is, IV.

Belának vollem tulajdoníthatóknak ; inert illy alkatú kettôs kereszt cgycdiil II. An-

draY (XIX. nemú); az e' mellett alió bar pedig illy helyzetben , csak V. Istvánnak,

n'gy latszik nagy részben atyjának IV. Belának élctében veretett neiiielly pénzein for-

diíl eló; grif pedig IV. Belának elóbbi III. nemú penzén igen, de László' kétségte-

len j>e'nzein nein tapasztalható ; ide járul meg az is , hogy a' küvetke/.ó nemñ s/.inta-

/.on kereszt es állat ke'pveretií pénz' kozepén látható csillag, ugyana/.on .ilkntii , mint

Belának XIII. nemiî pénze'n C. alatt forduland ismét eló.

V. neiníi.

Négylábú állat kettôs kereszt elott; lombos táresában csillag.

Nagyt. 8}i Siíly. 8. кетег. RifL f,

1. Felirat biányzik; képveretc szintolly kettó's kereszt melletti négylábú

állat, mint az elóbbi nemün láthatú, de csillagcsa nélkul.

ITállapján szemesés kürben a' pénz' kozepén virágfiizérbc keritett, vagy

lombos táresába belyzett nagyobb csillag. Conrad.



1-20 IV. DÉLA.

VI. il e in ii

A' király jobbra fordultan boltozaton ülve s kormánypálczát

tartva; egyszerü kereszt.

A. A1 király^ képe ülve 's neve^ koszordval és négy csillag-

gal ékes kereszt.

Nugyt. 8. Súli/. 13—18. tzemer. lülk. —

Scho-ншнгг, 129. /. Szechenyi, Cat. I. 4í). /. .Ina him, Mítuz. Cub. I. 342. /. e*

Suplem. II. I¡4¡*>. /. Lclevel, Nitmum. III. 6?. /.

1. BELA + REX* a' koronás kiráh' képc bosszii küntösben pontozott

boltív vagy félkür fülütt jobbra fordúltan, oldaláboz hajolt jobbjával úlve,

's baljában kcresztcs kormánypálczát tartva; kcblcnél mindkét oldalról virág-

csa t lín i к cío.

Hátlapon: f MONETA REGIS 4-» 1TVNGARIA szélesebb csúcsú köze-

pén átfúrt egyszcrú kereszt, mcllyrc koszorú van függesztve, szeglcteiben

П8.' sx! n^Py csillag. Rupp , es tnásutt.

1. Mint feiebb ; a' kereszt' kozepén scmmi furás vagy karika sein lát-

liató. Weszerle.

Л. a' pénzveró Iiamarkodása iniatt, clólapján a' hátlapi

képverct tünik eló". Rupp.

4. a' kereszt' szegleteiben csillagcsák lielyett négy kcreszt-

kc féle látbató. Magyar tud. társ.

5. - - czüstbártyás rézpéldány, azon korbeli pénzbamisirók'

kobolmánya. Rupp.

0. BELAÜ REX* a' tübbi mint 1. szám alalt. Magyar Ind. társ.

7. BELA REX* a' bátlapi felirat betiíi kétesek, mindkét lapján szo-

l^V ,!,b" kott képvcrettel.

31 t. 87.. 1

B. A király1 nevé 's képe ülve ; koszorú nélküli kereszt és négy fej.

Nagyt. 8. Sitly. 14—lß. szemrr. Ritk. 75.

8. BELA o REX* a' király úlve mint íclebb, baljában lilioinos kor-

mánypálcZa.

Hátlapja mint 1. s/.ám alalt, a' kereszt koszorú nc'lküli mint felebb, szeg-

Icteibcn négy csillag belvett, szintannvi szemküzti cmbcrfcj tiínik eló. Con-

SJ^fA Rupp. '
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9. BELA+ REX* a' tübbi mind feiebb. Tibolth. Weszerle.

10. Mint 8. szám alatt, de BELA után az A betúról háromlevelúfú lógg

le. Császári muz.

С. A' király' képe íílve 's neve; kereszt négy virágcsával.

Nagyt. 6. Súly. 8. szemcr. Ritk. ^g,

11. BELA+ REX a' király' kcpvercte íílve mint 1. szám alatt.

Hátlapon: f MONETA REGIS + küzepett kereszt mint felebb , mellynek

szcgleteibe négy csutkás virágcsa van túzve. Császári muz. Weszerle. igoi's*

VII iicmíí

A*1 király boltozaton íílve, kardot és aranyalmát tartva; ke

reszt és három fej.

Nagys. 10. Súly. 13. tzemer. Rilk. ^g,

1. B6LA csakncm szemcsés karimában, a' koronás király hosszú kün-

tüsben szemközt pontozott boltozaton íílve, jobbjában kard, melléhez bajolt

baljában keresztes aranyalma.

Hátlapján: R€X hasonlo" karimában, küzepett széles kereszt, és a' be-

tiík küzött három szemkozti emberarez, ezek fölött szintannyi pont. Csá-

TT, i VII. tab.
szari muz. Weszerle. Ш. s¡t.

2. Más basonló csaknem rézpéldány. Somogyi.

VIH. вemti.

A1 király' képe 's neve; obvlvs felirat oroszlánfejek közt.

Nagys. 7. Sii/y. 8—10. tzemer. Ritk.

Szechenyi, Cat. I. 49. I.

1. BELE QVARTI a' koronás király jobbra fordúltan melléhez hajolt

jobbjával állva, baljában keresztes kormánypálcza , a' karima szemcsés.

Hátlapon: OBVLVS a' pénz' kozepén szemcsés körben irva; felúl két

serényes egymásra tckint6 talán oroszlánfej, alúl kétes díszjclek. Nemzeti

t Yll.tab.
muz. Császári muz. Weszerle. 182. «¡t.

1G
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IX. n e m ti-

Koszorúként alkatott kereszt, Béla és Islváii' nevével; vonalkereszt.

Nagyt. 8. Súly. — tzemer. Ritk. %

i. oR€X B6LA R6X 2T2f szemcsés karima 's kör küzütt; közepett

koszorúként alkatott kereszt, szegleteiben négy gümbücscsel kúp alakba

üsszekapcsolt és kétkét holdkába foglalt négy hosszúriad háromszüg.

Hátlapján csíkos körben kajcsos vonalkereszt, mellynek szegleteiben

basonló négy csoinds kúp, vagy inkább holdkák nélkúli ék foglaltatik.

VII.táb. Tr, »
183. s/.. rVeszerle.

X. ncniü.

A** király tílve:, annak nevé három rendben.

A- Nagyobb, vagy kispénz.

Nagyt. 7—8. Súly. 8—10. tzemer. Ritk. %t

ScAoettvimer, 128. /. Széchenyi, Cat. I. 46. U Mader, Krit. Beür. III. 76. 77. I.

Lelevel, Niimitm. III. 61. /.

1. A' király koronás füvel hossztí küntosbcn, szemküzt lílve, jobbjában

liliomos kormánypálcza , felemelt baljában kercsztes aranyalma; szemcsés

karimában.

Hátlapon: B6LA R6X. ezen szemcsés karimába foglalt betúk akként van-

nak fekmentes szemcsés vonalok által három rendre fclosztva, hogy az elsô

és utolsó* rendben tetóirányos vonalka által elválasztott két betú, küzepett

^'"'g^'pedig három láthaté. Rupp, és másutt.

Schoenvisner, Not. Hung, rei num. 128. 1. és Széchenyi, Cat. I. 46. 1. e' példányt Ш.

Bélának tulajdoni'tja azon oknál fogva; mert e' király 1195. (helyesebben 1190.) arany-

peeséte' {Pray, Syntagma de Sigillit. Tab. VI. Jig. 5.) elólapján , annak hasonló képe

ülve; hátlapján pedig nevének szîntannyi rendre osztott felirata adatik el6. De e'

pénz' mind készitménye , mind V. István Béla fia' pénzein tapasztalható tôbb rendre osz

tott hasonló felirat , Mader József ( Krit. Beitr. III. p. 77. I. ) helyes megjegyzése-

ként, többet bizonyit IV. Béla, mint a' feiebb idézett peesét III. Béla mellett.

В. К is e b b , vagy fi 1 I é r.

Nagyt. 6. Súly. ЬУг. tzemer. Ritk. *jÇ.

2. Ezen kisebb pénznek felirata 's képverete az 1. szám alattihoz hason-

Vll.táb. i¿ Milkovics, és másutt.

18o. sz.
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XI. n e ra íí.

A' király' képe; kétfejíí koronás sas.

A. Nagyobb, vagy kispénz.

Nagys. 7—7Y2. Súly. 7—10. tzemer. Ritk.

1. Felirat hiányzik; szemcsés karimában a' király koronás fóvel , hosz-

szií köntüsben szemküzt állva, felemelt jobbjában keresztes aranyalma, bal-

jában hasonlú* kormánypálcza.

Hátlapon hasonlrf karimában bögyig ábrázolt kétfejú sas, koronás fe-

jekkel. Császári tnuz. Stur, es masutt. 18^' sk!

B. Kisebb vagy filié r.

Nagyt. 5. Súly. 3—4. tzemer. Ritk.

2. Más, az elóbbihez hasonld, mellynek mindkét lapja csíkos kürrel

van ellátva, 's kisebb veretú. Rupp, es tnásutt. 187>* sy>'

£' kiadatlan pénznemet , a' két koronás fejû sas miatt , melly által úgy látszik ,

a' két király, IV. Béla és fia István ábrázoltatik , ide véltem sorozandónak. A' sas,

melly már a' roma i ko'ztársaság' kezdetén, utóbb a' császárok alatt több századon át

volt keletben , késûbb egyedúl V. Henrik német király' ( 1 143. ) pénzein látható ; IV.

Lajos (1314.) azt pecséteken kezdte használni, ezt kó'veté IV. Károly, utóbb Zsig-

mond két külön használt sasból egyet alakitott és kétfejût alkatott. Azt tartják azon-

ban, hogy keleten már Laskaris Tódor, kit Alexius Comnenns despota czîmmel tisztelt

meg , használt kétfejú sast ; innen gyanithatni , hogy IV. Béla e' képveretet pénzeire

ettôl kölcsönözte, ki azon császár' leányát Máriát birta ndül. (Joamtit Mich. Heinec-

cii, Syntagma de veteribut Germanorum aliarumque nationum Sigillit. 112—113. /.

Franc. Car. Palma, Heruldicae Regni Hung. Specimen. 34. 35. /.

XII. n e ra ü.

A' király' koronás feje; kereszt' karjai között a' király' nevé.

A. A' kereszt' kôrében R betíi

Nagyt. 8. Súly. 8—10. tzemer. Ritk, —

Schoetmisner , 129. /• Széchenyi, Cat. I. 46. /. Mader, Krü. Beitr. III. 76. /.

Appel, Repert. II. 855. /. Lelevel, Numitm. III. 62. /.

1. Felirat hiányzik; szemcsés feie körben a' király' majd vállig ábrá

zolt koronás fcje szemküzt.

16 *
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Hátlapján: BELA, e' betiík oily kereszt' négy szegletében helyezvék,

mellynek szélesebb végú karjai a' pénz' küzcppontját elfoglaló körre támasz-

kodnak, a' körben R betü (Rex helyett), és négy gümbücs lúthaté. G.Feste-

Ш 1«z. ttc8' R"PP> es «lásutt.

2. Mintfelebb; a' kereszt' korében R betú, rainden gömböcs nélkúl. We-

szerle. Conrad.

3. -. R betú fölütt két karika. Weszerle.

4. - - üres elólapján, a' bátlapi képverct átverten túnik eló.B.Ocskay.

5. - ezüsthártyús rézpéldúny. Rupp.

B. A1 kereszt' korében M betü.

Nagyt. 8. Súly. — szemer. Bitk. ^

6. Csikos kürben szintazon fej' képverete.

Ilútlapján: BITA ( tévedésból BELA helyett) a' kereszt' karjai küzt;

189."*№а' ^ereszt* korében pedig M betú látható, a' karima csikos. '

A' pénz' kozepére helyzett M betút, vagy pénzverôi jegynek, ragy MOXETA szó-

nak, vagy végre személynévnek tarthatni; de mivel a' pénzverói jegy, akár a' pénzvc-

retés' helyét , akár a' pénzverô' nevét értsük általa , a' köretkezo királyok' pénzein

csak oldalvást szokott elófordnlni; a' MOXETA szó továbbá azt kivánná, hogy a' ki-

rály' nevé második esetben álljon, mit í'gy kellene olvasni: MOXETA BELAE nein

BELA mini, a' pénzen túnik elô: azért úgy látszik, bogy e' betú inkább Mária't

Laskarb Todor görög csaszár' es Anna Comnena* leányát, 's Béla' nejét jelenti.

XIII. n e ni íi.

A' király' nevé köriratban; sárkányt leszuró angyal.

A. A1 pénz' kozéppontján kétes jegy.

Nagyt. 7—8. Súly. 7—9. tzemer. Bitk. —

Sc/ioenvít/ier , 127. /. Sze'chenyi, Cat. I. 47. /. Joachim, Мша. Cab. I. 343. /.

Lelevel, Numism. H. 62. I.

1. B6LA6 R6X csikos karimúban, körben helyzett betúkkel; a' pénz'

kôzéppontjàn kétes jegy.

Ilútlapon hasonld körben balra ¿lió 's dúrdúval sárkányt gyilkoló an-

УЗ,аЬ' gyal- Rupp, es másutt.

190. sz.

2. Mint felebb; de hátlapján az elolapi képveret átverten túnik eló".

Magyar tud. társ.
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B. A' pénz1 kozéppontján kereszt.

Nagyt. 5—6. Súly. 5. szemer. Ritk.

3. B6LA R6X csikos körben, a pénz' közepen vékony egyenkarú ke

reszt; hátlapja mint felebb. Filler. Kiss. Conrad. Eupp, es masut t.

C. A' pénz' kozéppontján csillag.

Nagys. 7. Sidy. 8. szemer. Ritk.

4. B6LA6 D6X (így) csikos karimában , küzepett küzéppontján güín-

bücscsel jelelt csillag; a* tübbi mint az elóbbieken. B. Oeskay. Conrad. 191" Sz!

XIV. ne uní.

А' к i г á 1 y' fe je és neve; sas.

A. Nagyobb, vagy kispénz.

Nagyt. 7. Súly. 8—12. tzemer. Ritk. —

Schoenvimer , 136. /. Széchenyi, Cat. I. 46. I. Joachim, Münz Cab. II. 23- /. Mader,

Krit. Beitr. I. 94. /. JJ. 10. /. III. 73. /. Lelevel, Numùm. III. 62. /.

1. i RGX* B6LA» Я* szemesés karimában a' király' válláig ábrázolt

koronás feje szemküzt.

Hátlapja csikos kürben szárnyát terjengó, jobbra lépdeló, de bátra te-

kinttf sast állít elónkbe. Rupp, és masutt. m'sz.'

E' pénzncm a' Not. Hung, rei num. 136. 1. IV. Bélának, Széchenyi, Cat. I. 46. I.

még is III. Bélának tulajdoni'tatik azon teki'ntetnél íogva, bogy amaz pénzein a' rend-

száinot világosabban szokta elóadni ; de IV. Bélának kevés száminal jelelt pénze van ,

és e' példány egyedúl e' királynak saját kcpveretet és készítményt állít elónkbe. Felmer ,

Joacbim-nál (Mtlrix Cab. II. 23 /.) a' körirat' végén látható visszás К betût II. szám-

nak, és e' kispénzt II. Béláénak tartja; Mader végre (Krit. Beitr. III. 73. /.) azt

véli, hogy e' jegy pénzverôhelyet ( Kormoczbányát ) jelent. Hihetóbb azonban , hogy

a' metszó exen QVARTVS ( helytelemil KVARTVS ) szó helyett alió К betúvel, rend-

ezámot akart elóálh'tani.

2. Hasonló, A betú után pont biányzik. Ugyattott.

3. f R6X f B6LA Я egyébiránt mint az elóbbi. JVeszerle.

4. Más, üres elólapján az átvert sas' képveretét homorúan elótunteto.

G. Festet ics.
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E' példányt kiadá loachim {Münz Cab. II. Tab. 4. Nro. 4.), ki nem ügyelvén arra,

bogy egyik lapjanak képverete a' másikra van átverve, Felmert azon hiedelemre birta,

hogy e* pénz, mellynek mindkét lapja'n Magyar- és Lengyelországot ílletó sas ada-

tek elô, Venczel királyé. (Mader, Krit. Beitr. III. 74. /.)

B. Kisebb, vagy fillér.

Nagys. 5—6. Súly. 4—5. szemer. Bilk.

5. -J- R6X B6LA szemcsés körben; hátlapján sas mint feiebb, csikos

VII.táb. börben. Fillér. Weszerle. eis masut t.

191. sz.

XV. пеш Л.

Szárnyas korona alatt kereszt-, félkôrôkbe 's liliomokba fog-

lalt kereszt.

A. Nagyobb, vagy kispénz.

Nagys. 8. Súly. 12—13. szemer. Rilk. —

L Felirat hiányzik, csikos karimában oldalvást ;két nyilt szárnynyal

dízses korona, alatta széles egyenkarú kereszt.

Hátlapján hasonló karimában vékony egyenkarú kereszt túnik fel, szeg-

leteiben a' pénz' küzéppontjának irányzott négy liliom , melly a' keresztet

y^,tab- kürnyezó nyolcz félkürrel van egybekapcsolva. Kiss. Szalay. Rupp, es mdsutt.

B. Kisebb, vagy fillér.

Nagyt. 6. Súly. 6. szemer. Rilk. ji

313. sz! 2* ^Z el<íbbihez mindenben hasonló , csakhogy fillér. Luczenbacher.

XVI. ncmú.

Krisztus' mellképe felirattal; kettôs kereszt, két fej, és

szintannyi csillag.

Nagys 7—7,^. Súly. 7—8. szemer. Rilk. У3,

Széchenyi, Cat. I. 57 /.

1. f MONET GARI (Moneta Ungariae) szemcsés karimában Krisztus'

mellképe szemközt, sugáros és fénykürüs fovel.
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Hátlapján hasonlö* karimában kettós kereszt (mint a' sclavoniai pénze-

ken), téren mindkét felül csillag, alúl két szemközti emberarcz, és a' ke

reszt' szcgleteiben két gümbücs. Rupp.

2. f MONET GARE képverete mint feiebb, minden gömböcs nélkûl a

kereszt' szegleteiben. Nemzeti muz.

3. f MONET GARIE a' többi mint 1. szam alatt. Magyar tud. tors.

Welzl taimes. Somogyi.

4. f MONET VGARIE a többi mint ugyanott. Weszerle. Somogyi.

Mások e' pénznemet kun Lászlónak, mások III. Andrásnak talajdonítják , az ezek'

pénzein tapasztalt Krisztus' képe 's két emberfej miatt; de azokon mind Krisztus' ké-

pe, mind a' fejek' képverete egészen különbözö az ezen Béla' pénznemén láthatótól;

amott a' részint fedetlen, részint koronás fejek oldalvást helyezvék; itt pedig csupán

fedetlenúl és szemközti helyzetben épen úgy fordúlnak eló, mint IV. Béla* VI. nemú

pénzein B. alatt ; ide járul még az is , hogy itt a* kettós kereszt' képverete ugyanaz ,

és szintolly gömböesöket foglal karjai között , mint e* Bélának az azonnal kovetkezó ,

valamint sclavoniai pénzein tapasztalhatni.

XVn. nemíí.

A1 király' feje és nevé; kettós kereszt, koronás fejekkel.

Nagys. 1—8. S/íly. 8—10. szemer.

Sze'chenyi, Cat. I. 45. /.

1. BELA» REX a' király' mellképe szemközti koronás fóvel, csíkos

karimában.

Hátlapon hasonló karimában lépesds emeléken kettós kereszt, két egy-

mással szemközti koronás fej között; a' felsó téren innen csilagcsa, amon-

nan kétszarvú hold és karika; a' kereszt' aisé karjainál két karika, szeg

leteiben pedig szintannyi gömböcs. Nemzeti mux. Somogyi. Rupp , és másutt.

2. Hasonló, de a' holdka karika nélkúli. Weszerle.

3. BELA» REX o a' többi mint 1. szám alatt, de a' kereszt' szegletei

ben nem gömböesök , hanem karikák jónek eló. Ugyanott.
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XVIII. и с míi.

Rézpénz. À' két kirdly4 neve *s képe ülve; és sz. Máriáé.

A. Béla és István királyok'' valamint sz. Máriának világosan

elöadott neve.

Nagys. 18—. S/ily. 43—63. sxemer. RUк. —

Schoettvùner, 138. /. Szc'chenyi, Cat. I. 50 /. Schwarz. Godfríd. КШег, Histor.

Mûttzheluttigung. XVIII. 137. /. Appel, Repert. II. 849. /.

1. R6X B6LA- R6X STS. (Stephanus) visszás barátbetúkkel , szemcsés

karimában mind a' két király koronás fóvcl szcmküzt, két boltozat alatt

úlve , mindkettónek mclléhcz liajolt jobbjáhan i i i ionios kormánypálcza , fele-

melt baljában keresztes aranyalma; a' boltozatok' legfennsóbb szcgletében

keresztke; a' királyok' lábai alatt zsámoly, fejeiknél két oldalrdl hat göm-

böcs; végre a' pénz' legalsóbb szeletén boltiv alatt III. szám láthaté.

Hátlapon: f SANCTA MARIA f szemcscs körben sz. Mária fénykflrôs

fóvel szemküzt ülve, balját melléhez hajolva, kinyujtott jobbjában liliomos

kormánypálcza, fejénél pedig jobbrdl karika túnik eló; a' pénz' külalakja

*• homorú. Rupp , é$ másutt.

2. R6X B6LA - R6X 2TS a' fcjeknél bárom gümbücs , és hasonló a'

felsó keresztkénél; hátlapon: f SANCTA MARIA f a fej melletti karika

hiányzik, képverete mint felebb. Ugyanott.

3. Mint 1. szám alatt, minden fejnélkét gömböcs; és a' jobbik fej'

bal oldalánál háromszüg; hátlapja mint 2. szám alatt, a' fej' oldalánál jobb-

ról karika; külalakja mint 1. száin alatt

4. R6X B6LA - R6X TT a fejeknél négy gömböcs, és a jobb oldalro-

li alak' lábai alatt ce, betií; hátlapja mint 1. szám alatt. Ugyanott.

5. Mint 2. szám alatt, a' fcjeknél és a' legfennsóbb keresztkénél két

gömböcs; hátlapja mint 1. sz. alatt, de karika nélkiîl. Vckony ezüstlemcz-

be burkolt. Ugyanott.

6. Mint 2. sz. alatt, a* fejek melletti gömböcsök nélkul; hátlapon: SAN

CTA MARIA f a' fejnél két karika. Nemzeti muz.

7. R6X B6LA- R6X гТ'8* a' királyok' arczainál két gömböcs; hát

lapon: SANCTA MARIA a' többi szokott. Weszerle.



IV. BÉLA.

8. R6X B6LA-R6X лзТся a jobbik alak' lábai alatt karika; hátlapon:

+ 5eANCT< MARIA a' többi szokott. Ugyanott.

9. Mint 7. szám alatt , a' jobb felûli alak' lábai alatt A betú" látható.

В. A' királyok' és sz. Máriának kétes és romlott nevei.

Nagyt. 18. Stilt/. 43—63. szemer. Ritk.

Schoenvùner , 138- /. Szvcheuyi, Cat. I. 50. /. Joachim, Grosch. Cab. П. 648. /.

10. RXB — RXS hátlapja mint 7. szám alatt. Weszerle.

11. RXS — ROO S az alakok küzt hat gümbücs elhintve; hátlapja mint ущ. t.

2. szám alatt, de a' fejnél karikák. Rupp. 201

12. RSST-R6STS szokott képverettel. В. Oeskay.

13. CCCXIr - C6XS hátlapja szokott.

14. R6X B6— C6XS hátlapja mint 8. szám alatt. Weszerle.

15. R6X— €,x és liliom; a' tübbi szokott.

16. R6 és liliom- RS^ I g |— „ „ Weszerle.

17. RXBI — R(-SS hátlapja mint 7. szám alatt. Welzl ta/mes.

18. R3BZ-R8|-B és liliom; a' többi szokott.

19. R2B2— R6B és liliom; hátlapja mint 8. szám alatt. Weszerle.

20. RCXBX-R66XS hátlapja: f SANCA (igy) M*RIA.

21. R«3 46-Rc\>e hátlapja: + »ANCT OARIA.

22. Acv><<A — R€c\)B hátlapja szokott.

23. PANOC-CHXi.. hátlapján: f SNRFA 1РАэс+ a sz. Mária által (

tartott kormánypálcza' végén csillag. Rupp. 202. s/..

24. ЮАР! - Иго hátlapján: SAREC» oHC£.H a tübbi szokott.

25. PAÑO -A-8IC hátlapján; + 2ANCTIA MARIA stb. Weszerle.

26. ЭСРА-Нгэс hátlapján: SAPEC Э1РА f (felfordított P betükkel) щи f

a' kormánypálcza' verete mint 23. szám alatt. Kiss. 203. s*.

27. cPAlo-ONS-CC hátlapján: f SANCT MARIA + Schoenrisner , No-

tit. Tab. II. N. 57.

28. PANOC-ЭН^СЭ hátlapja mint 7. szám alatt.

29. MA ШЭС Milkovics.

30. РАМГС-СЧАНЭС hátlapon: SANCTA gA2AS Skoda.

31. RXXSu-RßCoS hátlapja szokott. Ugyanott.

17
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32. RSCBI-R6SS hátlapja mint 7. szám alatt.

33. PANCC - HXL hátlapján: SNR Г 1TPAQ. stb.

34. CcvoA - ROcvB stb. Joachim, Grosch. Cab. II. 648. /.

Mi sokféle, minden értelem nélkiíli 's egyedûl a' metszôk' kénye szerint elóadott

jcgyek fordúlnak clci a' legdurvább byzanczi véseményû Béla' rézpénzein : azt azoknak

jelen sorozata bôven taniisi'tja; innen Joachim' álli'tása egészen alaptalan , ki miután

az itt 34. szám alatt leirt pénzt, idézctt mnnkajaban a* XXXVI. ta'b. 4. szám alatt

rajzban elûadta, 's fclirata't, mcllyct helytelenûl RcvA es REcvB betiïkre változtatott ,

REX ANDREAS es REX BELA ncveknek olvasta volna , úgy velekedik, hogy e"

pén/.eket II. András es országlótársa Bêla kezdé veretni; ámbar ezt mások is (К. К.

print. Anzeigen, H. 1772. 97./. es Zeitsc/iriß von undfür Ungern, VI. 29. I.) állitják , a'

magyar egyetem' példánya után , mellyen , miként mondatik , RA és RB betúk talál-

tatnak. (Sc/ioenvisuer , Not. Hung, rei num. 139. 140. /. )

1. f MONETA'B' (Belae) REGIS ¥ SCLAVONIA (Nés E úgy A és

V összekapcsoltan ) két szcmcsés kür küzütt, küzepett jobbra futo nyest ,

mero gömböcsbol és karikából szerkezett két csillag közt.

Hátlapon szemcsés karimában lépcsos talapon kettó's kereszt két koro-

nás fej között; fehíl csillag és pontos karikát befoglaló hold, a' kereszt' ha

rem csúcsán és szegleteiben (it apró karika. Welzl tandes. Weszerle.

'1, Mint 1. szám alatt, de IA betúk után gömbocs.

3. Mint feiebb , ugyanott két háromszüg.

4. - ugyanott egy háromszüg.

5. - - AV és IA után háromszüg.

6. - az utolsd A betú két pont között. Weszerle.

7. .a B. betú pontok nélkúli ; hátlapján a' kereszt' szegletei

ben csutás karikák túnnek elo. Ugyanott.

XIX. и с mu.

Bélának Sclavonia részére veretett pénzei.

A. .,Moneta B. Regis pro Sclavonia." felirattal.
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В. „Moneta Regis pro Sclavonia." falirattal.

Nagys. 9. Súly. 14—18. szemer. Ritk. —

Sze'c/ienyi, Cut. I. 58. /.

8. + MONETA REGIS ¥ SCLAVONIA (N és E valamint A és V egy- r„ „

, . , VII.tab.

bekapcsoltan ) egyébirant mint 1. s/am alatt. Rupp , és masutt. 196. Sz.

9. Mint feiebb; de a' kereszt' szegleteiben csutás karikák jünek eló.

Ugyanott.

10. Mint felebb; kivévén hogy a' hátlapi karimája szemcsés, köre pedig

vonalos. Ugyanott.

11. Mint 8. szám alatt, de keresztje' szegleteiben a' karikák biányzauak.

Ugyanott.

12. Mint felebb; hátlapja mint 9. szám alatt kür nélkúl csíkos karimával.

13. Mint 10. szám alatt, de a' nyest tígy jelenik meg, mintha szarvai volnának.

C. Fillér „Rex Sclavonie." felirattal.

Nagys. 7—8. Súly. 6—9. szemer. Ritk.

Schoemñsner , 196. /. Sze'c/ie/iyi, Cat. I. 57. I.

14. REX SCLAVONIE szemcsés karimában és vonalkürben ; nyest két

csillag között; hátlapi képverete mint 9. szám alatt. Nemzeti muz. Rupp, és

másutt. lll'Ub

198. sz.

15. Más kétes feliratú, balra futo nyesttel , karikákkal végzódó két csil

lag küzt. Vidák.

D. Fillér „Dux Sclavonie." felirattal.

40-
Nagys. 7—8. Súly. — szemer. Ritk.

16. DVX SCLAVONIE cSyébiránt a 14. szám alattihoz hasonló. Weszerle. JJ5;ta£

Kúlman sclavoniai vezér' kimultaval , e' czimet IV. Béla' fia Tslvári ifju király nyeré

el; Béla' 1246. évi oklcvelében ugyan is ezek talaltatnak: „Cum igitur in medio regni

nostri Albae, coronato per divinam clementiam charissimo filio nostro Stephano rege,

et dace totius Sclavoniae, pro tribunali sederemus." (Cod. Dipl. Тот. IV.

Vol. I. p. 404.); utóbb pedig 1st van, mint ifju király 1259-ki oklevelében i'gy irja ma-

grit: „Stephanus Dei gratia rex primogenitus illustris regis Vngariae, et dux Stiriae."

(Kuloua, Hist. Crit. Тот. VI. p. 299.) Kétséget sein szenved , hogy Istvant nem an-

nyira a' sclavoniai, mint inkább a' magyar vezeiseg illette, ki mint felebb ( 14. 1.) mon

17 '
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ilatott , tórvénybe is idézte atyját Bélát e' vezérség' kiadása végctt , атак pedig ücscsét

az ifju Bélát illette; IV. Béla' 1267-ki torvényének bevezetése ez: ,, Nos Bela, Dei

gratia Bex Hungariae - - - et Stephanus per eundem Junior Bex Hungariae, et Dux

Transylvaniae , et Bela Junior, Dux to tins Sclavoniae." (Kovachich, Sylloge

Decrelorum. Tom. I. p. 11.) Ks így az utóbbi pénzpéldányt пет V. Istvánnak, hanem

inkább az ifju Bélának kell tulajdoni'tanunk , ki 1262. nyervén el a' sclavoniai vezér-

séget , annak birtokííban 12C0-ig mondatik, ekkor inególeték, atyja 6t fájdalmasan

megsiratá. (Car. Du Freute , IUyricum vêtu» et novum. Potonii, 1746 p. 158. Cod.

Dipl. Tom. VII. vol. II. p. 2G3. es Тот. IV. vol. IIL p. 495. 502.)

XXI.

V. ISTVÁN.

1270-Л* e'ríoV 1272-i^r.

V. István atyja' hálala uta'n a* fehérvári gyúlésben líjra tétette magának fei a' koronáí;

akkor koronáztaték meg Erzsébet királyné is a' veszprémi egyházban. E' királyunk majd

egész két évi róvid országlását azon, lóbbnyire baliíl esett háborúskodásban töltötte,

inellyet Ottokar csehországi király eilen viselt; részint mivel az iránti bossziíja még пет

szünt meg az elvesztett Styria miatt, részint mert Anna e' királyunk' nénje, kinek Kin-

ga leánya Ottokar* neje vala , felszedvén a' királyi kincset azzal vejéhez ment által. Es

alatt István, élete'nek 34. évét sem toltvén be megszûnt élni 's a' Nyulak szigetén az

ottani boldog asszony' egyházában temetteték el*), fiára, az alig tiz éves kún Lászlóra

hagyván, a' háború, dógvész es éhség által elki'nzott országot.

E' királynak tübb nevére vert pénze maradt fenn , mint rövid országlá

sát illethetné, mellyekhez még veretre nézve amazokkal ¡gen nagy rokonsá-

gú iratlanok' száma is járul ; innen mondhatni, hogy e' pénzek' nagyobb

része, már atyja' életében , ennek és fia akkoron ifju király* nevére vere-

tett. E' pénzeken a' feliratot vagy körben, vagy több rendre felosztva, mi-

ként atyjának Bélának pénzein tapasztalj'uk ; a* király' képe vagy boltozat

fülott, vagy királyi széken úlve, 's mellképe majd szemküzt, majd jobbra

fordúltan ábrázoltatik. A' hátlapi képvereten mind kereszt, mind napot

*) Az 1838. ét' végével e' budai szigetben, az ottani fold' slkoláeákor , a' sziget' keleti részein

találtató egyház' romjai közt , több sir fedeztetett fei , mellynek egyikében embercsontok ,

draga kövekkel kékes aranykorona, 's aranygyürü találtaték, ezeket némelly tudósok az itt te-

metkezett V. István' maradványainak tartott&k.
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ábrázoló fej, liliom stb. találtatik; gyakran meses állatok, mint: fénykürüs

sas, szarvas, sphinx, szárnyas oroszlán, és különös egymásmellett álld, majd

négylábú, majd szárnyas barok' ábrázolata fordiil eló"; e' pénzek egyébként

nagyságra, súlyra 's véseményre nézve, IV. Béla' pénzeivel rokonok.

I. ncmü.

A' király' nevé 's képe boltozat fölött ülve-, kettos kereszt.

Nag¡ft. 10&. Súiy. tzemer. Ritk. %

1. R6GIS ST6FAI1 csíkos kör mellettj küzepett a' király' képe szem-

küzt, fedetlen fóvel, boltozat fölött tílve, 's baljában keresztes kormány-

pálczát tartva.

Hátlapján: MON6TA e' betúk a' kettos kereszt' oldalai körül vannak he-

lyezve, a' két elsó annak csúcsa, a' tübbi pedig talapja könil adatik eló";

a* kereszt' végein hat gömböcs t & téren pedig szintannyi keresztke 's négy

pont túnik eló. Wetzl tandes.

П. ncmü.

A1 király ülve; annak nevé négy sorban.

Nagys. 7—8. Súly. 8—12. tzemer. Ritk.

ScAoenvitner , 142.*/. Széchenyi, Cat. I. 51. /. Joachim, SupL II. 27. I. Marier , Krit.

Beitr. Ill 79. /. Appel, Repert. II. 856. /.

1. Szemcsés karimában és csíkos körben a' király koronás fóVel kar-

székben szemközt úlve, jobbjában keresztes aranyalma, baljában szintolly

kormánypálcza, feje könil két, derekánál balrdl egy csillag; jobbrdl pedig

M betu látható.

Hátlapján: STGPhAN R6X csíkos körben négy sorra osztott szók; az

elsó és utolsd betiï' oldalainál két rdzsa. Rupp , és másutt.

2. Mint az elóbbi; mellyen az M betú fölött kurtítdjegy szemlélhetó.

Rupp.

3. Mint feiebb; de R6X helyett tévedésból RTX. Nemzeti mux.

4. - M helyett N jó eló. Weszerle.

5. Mint 1. szám alatt, de ezüstburában rézpéldány, az akkori hamisí-

tók' koholmánya. Rupp.
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6. Más N betúvel ; de felirata kétes és zavart betúket állit eldnkbo.

XI. táb. wrr i

312. sz. Weszerle.

7. Más, hátlapja üres , képverete a' királyt úlve átverten állítja elo.

Nemzeii muz.

8. Hasonló a' feliratot ellenkezd képveret nélkúli lapján átverten és ho-

murúan eldtúntetd. B. Ocskay.

Schoenvisner a' magyar egyetem' hasonló példányán К betút látott, azt pénzveró-

helynek , Kürmoczbányának magyarázván ; Appel pedig mas V betus példányt bocsá-

tott közre , a' mi úgy látszik tévedcsbfll tortént ; mert az elóadottakon egyediïl M és

N betilk fordúlnak eló, sót valamennyi ekkorig szemlélt pénzen, mindig akar pénzve-

róhelyct, akar a' pe'nzveró' nevét jelentó M betú (melly mivel össze van szoritva,

К у а к ran N vagy H betiíhciz hasonlít ) , fordúlt eló.

III. nemü.

A' király ülve; felirat három sorban.

Nagys. 6—7. S/íly. 6—8. szemer. Ritk. %,

1. Csíkos karimában a' király koronás fóvel, szemküzt úlve, jobbjában

keresztes aranyalma , baljában liliomos kormánypálcza, oldalvást két rézsa,

vagy keresztkc.

Hátlapon: МОП6Т R€ szemcsés karimában, három sorban irott szók.

VIH. t. jpeizi tanács. Belnay. Conrad.

206. sz. *

IT. nemü.

A"* király'' mellképe tornyok között:, armak nevé és sphinx.

'Nagys. 7—8. Súly. 8—10. szemer. Ritk, ^g,

1. Csíkos karimában a' király' mellképe koronás fdvel, két tornyocska

vagy kápolna küzütt , ezek' mindegyikében kettds kereszt foglaltatik.

Hátlapon: f R6X» STH6PHANVS» csíkos karimában, a téren elsó

ballábát és farkát felemelten balra lépdeld sphinx. В. Ocskay. Somogyi.

VIII. t. „ 1

207. sz.%f

2. Hasonló, a' kápolnákban egyszerií keresztet; hátlapon pedig szem

csés karimát eldtúntetd. Weszerle.
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V. не uní

Egyszerü kereszt felirattal; fegyveres sphinx.

Nagys. 7—8. Si'ily. 8—9. szemer. Ritk. —

Sze'chenyi, Cat. I. 56. /.

1. f MONETA» VNGARI6 (N és E egybekapcsoltan) két szemcsés

kor között, közepctt egyenkarü kereszt, szegleteiben négy karika.

Hátlapján balra lépdelô sphinx, felemelt jobbjával kardot villogtat, bal-

jábiin paizs , e' fölütt karika. Kupp, és másutt. oog s/..

2. Mint felebb; a' paizs fölölti karika hiányzik. Weszerle. Rupp.

3. - - üres hátlapja az elólapi képveretet átverten túnteti eld.

Milhovics.

4. t MOELTA (így) VNGAR16 a tübbi mint 2. szám alatt. Rupp.

YT и emu.

Félhold és csillagok felirattal ; lépdelô szarvas.

Nagys. 7—8. St'tiy. 8—9. szemer. Ritk,

Sze'chenyi, Cut. I. 56. /.

1. f MONETA VNGARI6 (NésE egybekapcsoltan) két majd szemcsés

kör között, közepett félhold, mellynek térét hét pontozott gömböcs, nagy

medve, vagy gönczoT szekere éjszaki csillagzatként foglalja el.

Hátlapon csíkos karimában legeldn balra lépdcld szarvas, szájában három-

levehífíí. Nemzeti mux. Rupp, és másutt. 2oV' z

TH. h с m ü.

Nap és hold, a' király' nevével ; szárnyas és fénykóros oroszlán.

Nagys. 7—8. Siíly. 9. szemer. Rilk.

1. f MONET' R- STPHAN (így) csaknem szemcsés karimában, köze

pett napot ábrázoló jobbra fordúlt emberfej , mellette hátul telo hold , mind-

kettó között gönczöl' szekere éjszaki csillagzat helyett hét pont adatik el ó".

Hátlapján csíkos körben szárnyos és fénykôrôs oroszlán látható. ^'^"ущ

szári muz. B. Ocskay. Rupp. 210. sz.

Hét csillag és teló hold , mar a' római pénzeken is tapasztalhatók , mcllyekkel hét fobb

isteneiket, vagy hétnek napjait jelelték; пар által talán a' nappali, hold által pedig a*
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éjszaki idôt külsditék. A' szárnyas és fenykörös oroszlánt a' velenczeiek iz. Mark

evang. jelképének tartották.

Л III. nemti.

Koronás fej; szárnyas oroszlán.

Nayys. , 7—8. Súly. 7. tzerner. Ritk. ^

1. Felirat hiányzik ; szemcsés körben a' király' jobbra fordúlt koronás

feje.

Hátlapja csíkos körben szárnyas és fenykörös oroszlán' mellképét állit-

211*' j* e^n^De- Weszerle, Kiss.

IX. n e m íí.

A' király fegyverben állva; szárnyas oroszlán.

Nagys. iyv Súly. 6. tzerner. \Ritk.

1. Felirat hiányzik; szemcsés karimában a' király koronás fóvel, hosz-

szú köntösben szemközt állva, jobbjában kard, baljában háromszegletes és

ketttfs kereszttel ékes paizs látható.

Hátlapja csíkos karimában fenykörös és szárnyas oroszlánt állit elónk-

212 m De- Stur. Rupp, és tnásutt.

X. nemü.

A1 király fegyverben állva; sas fénykôrôs fôvel.

Nagys. 7. Súly. — txemer. Ritk. %

1. Felirat nélkúl; képverete fegyveres király mint az eldbbin; hátlap-

ján nyilt szárnyú sas fenykörös fóVel, mintegy hosszúdad papirtekercsen ,

testével jobbra, fejével balra fordúltan állva; baloldalánál gömböcs. G. An

ns, aidrásy.

XI. nemti.

A' király ülve ; sas fénykôrôs fôvel.

Nagys. 7. Súly. 6—8. szetner. Ritk.

Sckoenvisner , p. 194.

1. Felirat hiányzik; a' király koronás fóvel szemközt úlve, jobbjában

keresztes aranyalma, baljában liliomos kormánypálcza , oldalvástkét karika.
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Hátlapján szintazon fénykorüs fejú sas' képverete áll, mint az eldbbi^^ ^

nemún, csakhog)' a' gümbücs' helyét kétes jegy foglalja el. Rupp. 214. sz.

2. Mint felebb; a' királyi szék' oldalainál karikák helyett két támadék

túnik eld. Magyar egyet.

3. Mint felebb ; a' sas' bal oldalánál gümbücs jelenik meg. Magyar tud.

társ. Weszerle.

Ámbar Schoenvisner e' pénzt Robert Károlyénak mondja; megjegyzi mindazáltal,

hogy azt, ugyanazon sasnak képverete miatt, melly az elóbbi nemú' példányain lát-

ható, valamint az elóbbi négy nemút is, egyenló oroszla'n, fegyveres király és sas'

képvereténél fogva , Y. Istvánnak kell tolajdoni'tanunk.

XII. ne mil.

A1 király' koronás feje 's neve; oroszlán vagy farkas ugró félben.

Nagys. 8. Stíly. 10—11. sxemer. Rük. %q,

Sxe'c/ienyi, Cat. I. 42. /.

1. f ST6PHAN-- szemcsés karimában; küzepett a' király' ko

ronás feje szemküzt.

Hátlapján felemelt farkú jobbra ágaskodó* oroszlán vagy farkas j6 е^'\ц\ t

szemcsés karimában. Nemzeti muz. Weszerle. 215. sz.

E' pénz a' Széchcnyi Cat. I. 42. 1. III. Istvánnak tulajdoni'tatik , bol hátlapi képve

rete, kopott példány után , szájában nûvényt tarto ismeretlen állatnak mondatik; azon-

ban III. István' pénze elólapján a' király' fejével , még nem fordúlt eló ; ez pedig

korába , diszesebb véseményénél fogva sem il lite , ide járul az is , hogy hátlapján

szintazon allât ábrázoltatik , raelly V. István' peesétén Iátható (Pray, Syntagma de

sigillis. Tab. VIH. fig. 4.), ezen allât, ha oroszlán, tigy lehet régi kúnság azaz:

Moldvaország' czimere ; mert V. István 1269-ki oklevelében kovetkezóleg irja magát :

„Stephanus D. gr. iunior rex Ilungariae, dux Transsilvaniae, dominus Cumanorum."

(Katona, Hist. Crû. Тот. VI. p. 498): ha pedig farkas, a' mi hihetóbb, akkor

lehetne Bolgárország' czimere; mert V. István a' bolgárokon, még mint ifju király

fényes diadalt von, és a' Cerograpbia Hungariae szerzóje ( Péterfi Károly, nem S«e-

gedi János) 52. 1. szerint Bolgárország' régi czimere farkas; ámbar az , mások szerint

szinte oroszlán volt. (Palma, Heraldicae Regid Hung, specimen. 71. /.

IS
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XIII. nemfi.

A' király' mellképe; liliom a' kiräly"* nevével.

Nagyt. 5—7« Súly. — szemer. Ritk,

Mader, Krit. Beitr. III. 79. /.

1. Felirat hiányzik; a' király' mellképe koronás fóvel , arcza eló*tt S betú

( Strigonium ? ) ; jobbról talán kormánypálcza, balról liliom.

Hátlapján : + R6X ANVS vonalkürben levelkék küzött nagyobb

216. ю> liliom túnik eld. Matter, idézett h.

2. Elólapján csíkos karimában a' király' valami kalappal fedett feje ,

jobbrdl három gümbücs, ( ez a' rajzban kimaradt.)

Hátlapján: f RGX STEHANV csíkos körben, küzepett nagyobb liliom.

VIH. t. TT

217. ez. Ugyanott.

XIV ne míí

A' király' feje 's neve; két ágaskodó bar.

Nagys. 8. Súiy. 9—10. tzemer. Ritk. fn,

Sze'c/ienyi, Cat. III. 65. I.

1. R6X • 2T6SHS csíkos kürben , küzepett a' király' jobbra fordult ko-

ronás feje.

Hátlapon koszorúban két ( ikermadárboz hasonló) ágaskodó, cgymás-

nak liáttal fordiílt, de visszatekíntó állatt; küzepett két ferdevonal küzütt

2ig'"gj gümbücs. Magyar tud. társ. Weszerle.

2. T6PANS képverete mint felebb , de ama' két vonal alatt kari-

ka. Weszerle.

Schoenvisner a' Széchenyi Cat. НГ. 63. 1. illy nemú pénzt ho/.ván fel gróf Andrásy

Leopold' gyiíjteményéból , az azon látható állatokat farkasoknak, vagy ebeknek, az

ezek kö/.ötti jegyet pedig hold- és csillagnak tartja; de ezen a' penz', melly kétség

kivill V. Istváné, kózepét elfoglaló jegyek, mellyck rosszúl adatnak elo, hihetóleg V.

római szám helyett állanak, a' mi IV. Béla római IUI. számmal veretett pénzeinek

egyedúl utánzása; mivel István' pecsétén is ime' körirat fordúl elô: „"J" SIGILLVM

STEPHANI QVINTI, DEI GRATIA BELAE REGIS FILII." (Katona, Hist. Crit.

Тот. VI. p. 604.)
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nemü

A' koronás király' mellképe; két egymást érô ikerbar.

A. Nagyobb, vagy kispénz.

Nagys. 7—8. Súly. 6—12. szemer. Ritk. —

Sze'chenyi, Cat. I. 54. /.

1. Felirat hiányzik; csíkos karimában a' király' koronás mellképe szem-

kozt, mintegy tornyok' csúcsait tartó kiterjesztett karokkal.

Ilátlapon hasonló karimában, két báttal fordúlt visszatekintó 's ágas-^y

kodó egymást éró ikerbar, küzepett csillag. Nemzeti muz. Rupp, es masutt. 219. sz.

B. Kisebb, vagy fillér.

Nagys. 6. Súly. 5. szemer Ritk.

2. Az elóbbihez mindenben hasonló, de kisebb veretú. Rupp, es másutt.^Sr' *'

XVI. nemü.

Kigyót elnyomó király^ képe; négylábú vaddal viaskodó

bajnok.

Nagys. 7. Súly. 8. szemer. Ritk.. ^«j.

1. Felirat hiányzik; csíkos karimában a' király koronás fóvel szemküzt

állva, jobbjában ágaskodó kigyó, baljában mintegy liliomos kormánypálcza.

Hátlapon süveges, dolmányos bajnok, jobbjával kardot emcl ágaskodó

négylábú állat ( oroszlán , vagy farkas) eilen, mellyet baljával megfog.

B. Ocshay. Stttr. Rupp, es 'másutt. 221. sz.

XVII. neuní

A' király' képe; ikermadár a1 király' nevével.

Nagys. 9. Súly. Ю. szemer. Ritk. %2»

1. Szeincsés körben a' király' mellképe szemküzt, felemelt karokkal ,

felirat nélkiíl.

18 *



140 V. ISTVÁN.

Hátlapon: f R6X ANVS* szemcsés kariraa és csíkos kür kü-

zütt, küzepett háttal fordúlt, egymásra tekintó ikermadár, ezek küzütt N

2M va^ fe^vo Z betúhüz hasonld jegy.

2. Hasonlé, de a' király' koronás feje nyiivábban túnik eló ; és hátlap-

ján : f R6X ST S* a' többi mint felebb. Császárt muz.

ХИЛ. nemä.

A' király' feje felirattal: ikermadár.

A. Nagyobb, vagy kispénz.

Nagyt. 7. Súly. 8—10. tzemer. Ritk. —

Schoemimer, 186. /. Szeche/iyi, Cut. I. 62. /. Mader , Krit. Beitr. HI. 87. /.

1. f MONETA» VNGARI€ (N és E cgybekapcsolva) két szemcsés

kör küzütt, küzepett jobbra fordúlt koronás fej.

Hátlapja szintazon képveretet állitja elonkbe, melly az elúbbi nemiín

fordúlt eló", csakhogy a' küzépponti N ragy fckvó Z betúhüz basonló jegy

VIH. t. alatt gümbücs túnik eló. Nemzcti muz. Rupp , és masut t.

S7 2. Mint az elobbi , de a' király' areza elótt karika. Rupp.

3. f GARI GARI6 képverete mint felebb; de a' baloldalróli madár fel-

forditva látható.

B. Kisebb, vagy filié r.

Nagy$. 5. Súly. 3—5. tzemer. Ritk.

Sze'chenyi. Cat. I. 62. /.

4. M* VNGARI6 képverete mint 1. szám alatt, karikával a' király' areza

VIH. t. elótt. Nemzeti muz. Magyar tud. társ. Weszerle. Rupp.

E' pénznein Schoenvisner' meghatározása után, a' bajor Ottó ismeretes pénzén talál-

tató hasonló hclyzetú , de máskép elóadott két madár miatt, ekkorig e' király pénzé-

nek tartaték; de mi után az elobbi pénznein már ismeretes, mellyen mind István király'

neve, mind pedig ugyanazon itt látható ikermadár' képverete, szintazou küzépponti jegy-

gyel tünik eló: azon tobbé épen nein kételkedhetni , hogy ezeket is, és pedig annál

inkább V. Istvánnak kell tulajdonitanunk ; mivel ezen kozónséges pénzpéldányok' feli-

rata, véseménye és soksága V. Istvánhoz illenek inkább, mint Ottólioz.



V. ISTVÁN. 141

XIX. ne iiiiï.

István király' Sclavonia részére veretett pénzei.

Nagys, 9—10. Sitly. 13—16. szemer. Rilk. —

Sxe'chenyi. Cat. I. 58. 59. /. Appel, Repert. П. 826. /.

1. t МОПЕТА REGIS ¥ SCLAVOniA (A és V egybekapcsoltanj két

szemcsés kör küzütt; mindkét lapi képverete ollyan, mint más Sclavonia

részére veretteken; de hátlapján a' holdka' üregében liliom, és hasouló vi-

rágcsák a' kereszt' szegleteiben , karjainál pedig S és R (Stephanus Reí)

betúk kurtító jegygyel jónek eló. Kupp, és másutt. aM^e
2. f МОПЕТА REGIS £ SCLAOI1I (így) a többi mint fclebb, de " ' 8Z'

a* holdkában virágcsa helyett karika. Ugyanott.

3. Mint 1. szám alatt; hátlapja mint 2. szám alatt, de a' kereszt' karjai

nál: и és R. Luczenbacher.

4. + МОПЕТА REGIS P SCLAOI1 a tübbi szokott; hátlapján a hold-

nál jobbról liliom, balrúl csillag látható. Weszcrle.

5. Mint 1. szám alatt, de hátlapján a' hold minden tulajdonitmány nél-

kúl. Ugyanott.

6. - - - de ugyanott R helyett II jegyck jónek eló. Jlupp.

7. - - - hátlapján jobbról R balról S betúk láthatók. Ugyanott. VIH. t.

8. Az 1. szám alattihoz mindenben hasonló , de a' kereszt' karjainál S és 22в' ю*

L (Stephanus, Ladislaus) betúk szemlélhetók. Kiss. Luczenbacher. Rupn. VHI. t.

rt 227. sz.

XXII.

KÍN LÁSZLÓ.

1272-A* ittól 1290-i'í.

Alig jutott kún László, atyjának V. Istvánnak kora hálala után 1272-ben a' királyi

ezékre, Ottokar azonnal felbontván a' békekotést ujra kezdé Magyarorsza'got pusztitani ;

az alatt villonga's ütött ki a' habsburgi Rudolf császár és Ottokar kozótt, mellybôl tüzes

háboní keletkezett, László Rudolf pártját kóveté, kivel szcivetséget kotvén, Ottokar az

1278-ki ütküzetben a' csatasíkon magyar fegyver alatt esett el. E' hadviselés után a' béke

olébe tért haza László 's egészen a' kiíiiokboz adta magát, kik közütt anyja után szá-

mos rokoni valának, mcgvetvén nejét Erzsébetet a' kún hölgyek' kecseibe szerelmes,

azokkal telhetetlen kicsapongásokba meruit. Az alatt az ország pártokra szakadozott;
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a' pápai követ Fülöp firmal püspök zsinatot tartott Badán, ki Lászlót a' bünpályáról

elvonni iparkodék, de a' király utóbb parancsot bocsátott a' budaiakhoz, hogy az egybe-

gyúlt papoknak semmi élelmet ne szolgaltassanak. A' kúnok már fegyverrel puszti'ták

az orsza'got, és a' tatárokkal szövetkezven , mindent tüzzel vassal elôntének; a' király

elúzvén a* tatárokat , ismet elóbbi kicsapongú életébe merûlvén , végre ' 1290-ben Kôros-

szeg táján Bihar va'rmegyében Arbocz, Törtel es Kemencze nevú három kún által meg-

gyilkoltaték, és a' csanádi egyházba tenietteték el.

Ha e király pénzeinek nem army i ra képvereti csinosságát , és ércz"

tisztaságát, mint inkább azok' gazdag változatossággal gyíinyorküdtetó jel-

képeit és eldadásait szemléljük : azok on már keletkezó helyesebb pénzveretési

múVészet' jelei tiínnek elónkbe. E' király' nevérc" veretett kétségtelen pél-

dányok, majd REX vagy M* REGIS LADISLAI, majd egyedúl LAZLA

feliratuak; másokon csnpán LA és 6L betiíket, vagy végre ime' fcliratot:

MONETA VNGARIE láthatni. Rajtok a király' koronás feje jobbra fordul-

tan, ritkábban szemközt, gyakran két egymással szemközti fej boltozatok

alatt , néha az egész király' képe úlve, vagy fegyverben és vasban állva,

vagy koronás fóvel aranyalmát tartva, vagy végre lóháton vágtatva fordul

eld; hátlapon pedig sárkányt Ieszurd angyal, vagy Krisztus fénykorben, to-

vábbá kettds, ritkábban egyszerií kereszt, liliom , tornyok, hold és csillag

stb. túnnek eld; ezekhez még külünféle állatok mint: madarak, oroszlán,

farkas, sárkány, szárnyas sphinx, és más csodabarok' nemci is járulnak; e*

pénzek' vegyítéke, siílya és nagysága egyébként olivan, mint IV. Béla és

V. István alatt volt keletben.

I. и em ïi.

A' király"' koronás feje 's neve; sárkányt leszuró angyal.

Nagyt. 7—8. Silly. 8—9. tzemer. Rilk.

Schoertvüner , 145. /. Sse'cAe/tyi, Cat. III. 74. /. Joachim, Grosch. Cab. tupi. II. 644.

/. Mader, Krit. Beilr. III. 80 /. Appel, Repert. II. 857. /.

1. REX' LADISLA szcmcsés karimában, térén a' király' jobbra fordült

koronás feje.

Hátlapján tísíkos karimában balra álld 's dárdával sárkányt leszuró an

gyal adatik eld. Magyar tud. társ. WeJzl tanács. Weszerle. Somogyi. Mil-

hovics. Rupp.
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2. Mint feiebb ; térén az angyal elótt R betú látható. Magyar tud. társ.

We&zerle.

3. Felirata pontozatlan ; hátlapján az angyal elótt felfordított L betií

túnik eld. TVeszerle.

4. Más hasonló az angyal elótt В betúvcl. Joachim, idézett. h.

Joachim, (Grosch. Cab. Supi. II. XXXVI. táb. 2. tz. ) közre bocsátván e'példányt,

azt I. Lászlónak tulajdoni'tja , Schoenvisner e' helytelen meghatározásnak hoMzas meg-

czáfolása után, valamint Mader is (idézett h.) az azon elßadott В betút Budának, mint

pénzveróhelynek magyarázták. Ez ugyan nem épen valósziniítlen; mivel mar IV. Béla

felebb a' 3. 1. idézett oklevelében tes/en budai pénzverôkrôl einlítést: minthogy azonban

illy nemú pénzeken más, mint: В és L betúk is fordúlnak elô; azért nehéz meghatá-

rozni: pénzverôhelyct jelent - e , 's különösen mellyiket jelentheti annyi u^yanazon nemû

pénzen látható betú i vagy inkább csupán pénzverói jegy gyanánt használtaték.

П. nemü.

A' király1 koronás feje 's neve; Krisztus ülve.

Nagys. 7—8. Súly. 8—9. szemer. Ritк,

Sze'chenyi, Cat. I. 52. es III. 74. /.

1. REX* LADISLAI gyengén szemcsés karimában, küzepett a' király'

jobbra fordult koronás feje.

Hátlapon szemcsés karimában Krisztus ülve napként sugárzó fóvel ,

kiterjesztett karokkal, baljában könyv, fejénél két pontozott karika. Nem-

zeti muz. TVeszerle. Somogyi. Rujjp , és masut t. ta''-

2. REX LA°ISLAI a* többi mint felebb. Nemzeti muz.

III. nemü.

Két koronás fej-, Krisztus ülve.

Nagyt. 7—8. Súly. 8—9. szemer. RitA. ^g.

1. 6 és L betúk (Elisabetha, Ladislaus) csillagot magában foglaló bol-

tozat' oldalainál; ez alatt két szemközti koronás fej (a' király' és királyné

feje), e' kuzütt pedig alúl liliom látható.

Hátlapon Krisztus úlve fénysugáros fóvel és kiterjesztett karokkal, bal

jában könyv, két felúl pontozott karika túnik eló. Rupp. ззо ^

2. Mint felebb; a' boltozat' ürege jegy nélkiíli. TVeszerle.
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3. Mint feiebb ; a' boltozaton csillag, küzepett karika, 's aliil liliom.

Conrad. Rupp.

4. az eldbbihez hasonld, az üló Krisztus' keblénél két ka

rika. WeszerJe.

5. - - a' boltozat' üregében karika, alúl liliom. Rupp.

IT. и o uní

A' király1 koronás feje felírattal; nyulat emésztô sas.

Nagyt. b.Siily. 8—9. szemer. Ritk. j^,

Széchenyi, Cat I. 57. /.

1. VNGARIG a' király' jobbra fordúlt koronás mellképe, jobbjában ke-

resztes kormánypálczát tartva, balját melléhez bajtva ; a' pénz' karimája két

csíkos kürból áll.

Hátlapon hasonló* karimában sas nyulat kürmol meg, és azt orrát fejé-

231 g 6 Vi*8v*n> emészti; a' sas farkánál keresztke. Ri/pp, és másntt.

E' pénzpéldány a' fej' veretére 's készi'tményére nézve hasonlit az elóadott I. és II.

nemú pénzekhez; hátlapjának ábrázolata pcdig kozelit némileg ahhoz, melly a' XXXI.

nemún (X. táb. 264. sz.) fordiil majd elô.

V. neni il

A' királv' neve négy sorban; két koronás fej boltozatok alatt.

Nagys. 8. Súly. 8—9. tzcmer. Ritk. jg,

Széchenyi, Cut. III. 65. /.

1. M* REGI LADIZLAI négy sorra osztott betúkkel, szemcsés ka

rimában.

Hátlapján két koronás fej cgymással szemközt, némelly tornyos kápol-

na' két boltozata alatt ; a' felsó téren mindkét felúl csillag. G. Andrásy

vkVAn.LeoPold-

E' pénzpéldány a' Széchenyi Cat. idézett h. szinte gróf Andrásy Leopold' gyüjtemé-

nyébólvan kiadva, de helytelenúl kcivctkezóleg leírva : „MONET L.VDISLAI. stb. in av.

occurrunt duo capita, stb. in area superiore a dextris Stella vel sol, et a sin. luna

cuín stellula."
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2. Mint feiebb; hátlapján csiliagok helyett két gombocs látható. We-

1 Л.ш (Hit.

szerle. Milkovics. 233. ж/..

VI. nemü.

Két fedetlen fej boltözatok alatt; szárnyas sárkány.

A. Nagyobb, vagy kispénz.

Nagyg. 7. Sály. 8—9. tzetner. Ritk. —

Schoettvis/ter , H. láb. 59. sz. Sze'chenyi, Cat. I. 54. /.

1. Felirat hiányzik; képverete szintolly tornyos kápolna, mint az elób-

bi nemün , boltozatai alatt két egymással szemküzti fedetlen fej , felúl két

oldalról csillag; csíkos karimában.

Hátlapon hasonló karimában jobbra fordúlt szárnyas sárkány adatik eló.

»r . жъ IX. táb.

¡Setnzeti tnuz. Kupp. 234. sz.

2. Mint feiebb ; de a' sárkány' feje alatt keresztke jó eló. Milkorics. Rupp.

3. a' sárkány' farka alatt csillagcsa, mindkét lapi karimája

szemcsés. Weszerle. Rupp.

4. - - ugyanott karika, csíkos karimában. Weszerle. Conrad.

Rupp.

5. - - a' kápolna' tiregében oldalvást jobbnH csillag, balról két-

szarvú hold háromleveliível látható ; a' sárkány jegy nél-

kiíli , szemcsés karimában. Az elóbbieknél rítkább pél-

dány. Weszerle. Rupp.

B. Kisebb, vagy fillér.

Nagys. majá. 6. S/íly. — szemer. Ritk. %t

6. Mint felebb; képverete, a' más alkatú boltozatokon , el dlapi szemcsés,

és hátlapi csíkos kariraákon kivúl, mint 1. szám alatt; fillér. Weszerle. 235 'и'

VII. neш tí.

Két fedetlen fej boltozatok alatt; sas.

Nagys. 7%. Súly. 8. szemer. Ritk. ^

1. Felirat hiányzik; az elólapi képverete mint az elóbbi nemúnek 1. sz.

alattié; hátlapja csíkos körben, mellével jobbra , fejével pedig balra fordúlt

nyílt szárnyú sast állít elónkbe. Conrad. 236. 'sz

19
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VIII. ne uní

A' király lóháton; sárkány.

Nagys. 8. Súly. 10—12. tzemer. Ritk.

1. Felirat hiányzik; vonalos karimában a' király koronás fóvel lóháton

jobbra vágtatva, baljában kormánypálcza.

Hátlapján két küzpontú csíkos körben jobbra ágaskodó szárnyas sárkány,

tf^' szárnyai megett gümbücs. B.Ocshay. Somogyi. Rupp, es másutt.

IX. n сm ti.

A' király lóháton keresztet tartva; koronás fej boltozat alatt.

Nagys. 8. Stíiy. 8—9. tzemer. Ritk. ^#

1. Felirat nélkul; szemcsés karimában a' koronás király balra fordult

lóháton, kinyüjtott jobbjában kercszt, baljában kantár; oldalvást innen

rózsa , amonnan háromlevelü látható.

Hátlapon hasonló karimában szemküzti koronás fej három keres/ltel

ékes boltozat alatt, a' küzépsó kereszt' oldalainál két gümbücs, a' szélsók

23¿ a,z< pedig csillagokra helyezvék. Rupp , es másutt.

2. Mint felebb; az elólapi téren jobbról háromlevelü, balról pont, a' ló

alatt pedig két virágcsa tünik eló. B. Ocshay.

3. - az elólapi téren jobbról hármas szárú virág látható. Ma

gyar tud. társ.

4. Mint 2. szám alatt, csakhogy a' ló alatt rózsácska adatik eló. B.Ocshay.

X. nem ti.

Lovagló király, lépdelô sphinx.

Nagyt. 8. Stiiy. 10. tzemer. Ritk.

1. Felirat hiányzik; mintegy szemcsés karimában a' király koronás fó

vel lóháton balra vágtatva, jobbjában vadászsólyom, baljában kantár, a' ki

rály' sarkánál rózsácska.

Hátlapon sphinxhez hasonló , sipkás emberfeji'í , nyílt szárnyií 's balra

ráb- lépdeld csodabar, lábainál két rózsácska. Kozáhy, es másutt.

A* királyt lóháton elótúnteto hároni elóbbi pénznem , inkább kún Ltíszlónak látszik

tulajdoníthatónak, mint valamelly más királynak; reV/.int a' mar felebb is tapasztalt
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sárkany, részint és fókép az e' pénzek' térén clhintett apróbb jegyek és ékességek mi-

att, millyenek az egyedúl kún László' kétségtelen pénzein elóforduló rózsák, három-

lerelúk, és gömböcsök. A' lovagló és keresztet tarló király' képe , úgy látszik, némi-

Ieg II. András' szent hadara vonatkozik ; e' pénz azonban ntóbbi korú, sem hogy azi

II. Andrásnak lehetne tulajdonitani , a' mi nom csak aznn említett jegyekból , hanem

nagyságából , valamint érczéból és véseményébôl is világos.

XI. и с ш il

A' király' neve négy sorban; annak képe állva-

Sagyt. 7. Súly. — tzemer. Ritk.

1. M R6GI2 LADISLAI három fekmentes vonal által egymástó! küloii-

választott négy sorban irott szdk, szemcsés karimáhan.

Hátlapon vonalos karimában a' király koronás fovcl, hosszú küntüsben

szemkozt al Iva, mellét pontozott hevcder ékesíti, felemelt jobbjában alma

240. sz.

vagy gümb, balja melléhez van hajolva. Weszerle. IX.táb.

XII. ncmü.

A5 király'' képe állva; paizson kettôs kereszt.

Nagyt. 7. Súly. 6. tzemer. Rilk. ^

1. Felirat hiányzik, szintazon álló király' képvcrete mint felebb, heve-

der nélkúl.

Hátlapon háromszegletes hosszúdad paizson kettós kereszt, vonalos

karimában. Mtíkovics. 24i. szi

XIII. и e uní.

A' király' nevé három sorban; fegyverben álló bajnok.

Nagyt. 8. Súly. 9. tzemer. Rilk. ^

Chmel, Oetter. Getchichttfortcher. 1838.. III. Heft.

1. ♦R* LADISLAI három sorra osztott felirat, ez alatt nía» lar к a két

rózsa kozütt, szemcsés karimában.

Hátlapján hasonld karimában sisakos bajnok jobbra fordúltan vasban

állva, jobbjában kard, balján kettós kereszttel ékes paizs , e' füliitt két

csillagcsa vagy rózsa. Császári muz. Welzl tanács. B. Ocskay. *j™

19 *
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2. Mint feiebb; de a' madárka' jobb oldalánál rózsa helyett háromszá-

rú virág láthatd. Conrad.

E' pénznembôl nehány év elött Erdeiben Segesvárott tôbb példány ásatott ki a' fold'

gyomrából; ezeken a' fegyveres bajnok' képe, úgy látszik, magát a' királyt ábraznl-

ja , ki Bonfinio ( Decad. II. Lib. VIII ) és Kézai Simon' hazai irók' bizonysága sze-

rint, részint Ottokar a' csehek' fonóke, részint a' kúnok eilen hadakozott.

XIV. nemü

A' király sisakban és vértben állva; két toronynyal diszes egyház.

Nagyt- 7—8. Súly. 8. tzemer. Ritk.

Széchenyi, Cat. I. 55. /.

1. Felirat hiányzik; a' király sisakban és vértben jobbra fordültan áll-

va, jobbjában keresztke, baljában liliomos kormánypálcza , a' király' ar-

cza elótt В betú.

Hátlapon két tornyú egyház' homlokzata, oldalvást € és С betúk kur-

^''^'títd jegygyel, az egyház fölütt és alatt karika. Rupp, és másutt.

2. Más hasonld, В helyett R jegyet eldtúntetd. Rupp, és másutt.

3. Mint az eldbbi , R betüvel jelelt , e' ftílütt virágcsa. B. Ocshay.

E' pénz E és С betúi raiatt , mellyeket „Elisabetha , Carolas." neveknek szoktak oi-

vasni, széltében Robert Károlynak tulajdonítaték ; ennél helyesebb okok azonban e'

pénzt Lászlónak javalják tulajdonítanunk, és pedig eldször az, hogy Károly' nevé

pénzein C-vel soha sem fordúl eló, hanem mindig K. betúVel; másodszor képveretét

a' mi illeti, itt szintazon vértes bajnok adatik eló, melly az elóbbi nemún látható;

de а' В és R betúk is László pénzein szoktak elôTordulni. Az E és С betúk' értelmére

nézve , ezeketaddig, mig a' pénztudósok helyesebb véleménynyel nem állnak eló, talán

„Ecclesia Cumanorum, vagy Elisabetha Cumanis." (alapitá tudniillik ezen egy-

házat; mert Erzsébet e' király' anyja nemzetségére nézve kún volt) lehetne magyarazni.

XV. nemü

A' király' feje; egyszerü kereszt a' király' nevével.

Nagys. majd .8. Súly. 5—8. tzemer. Ritk.

1. Csaknem csíkos kariinában , a' király' szárnyas féle válláig ábrázolt

koronás feje szemküzt.
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Hátlapon: + LADISLAI két vonalkur között, küzepett szélesebb majd

a' karimáig nyuló egyenkarú kereszt. Császári muz. B. Ocskay. 244. sz.

XVI. nemu

A' király ülve; kettos kereszt a' király1 nevével.

Nagys. 7—8. Sidy. 8—9. szemer. Ritk. fg.

Schoenmtner , 186. /. Mader, Krit. Beitr. III. 80. 85. /.

1. Szemcsés karimában a' koronás király hosszú küntösben szemküzt úl-

ve , jobbjában keresztes aranyalma, baljában liliomos kormánypálcza , oldal-

vást mindkét felúl hármas szárú virág, balrdl pedig R betú látható.

Hátlapon REXÏ LADISLAI szélesebb talapra helyzett korona fölött

kettos kereszt , e' fölött gömböcs. Weszerle. В. Ocskay. Somogyi. 245! sz.

2. Mint felebb ; de eldlapján R helyet В betú túnik eld. G. Festeties.

Schoenvisner azt véli , hogy e' pénz Venczel királyé ; mivel a' magyarok ezt nevez-

ték Lászlónak; minthogy azonban rajta kún László más pénzeinek világos jelei tiín-

nek eló : az más királynak épen nem tulajdonítható. ( Egyezt. Mader , idezetl h. )

XVII. neinü.

Páva, és a' király' nevé; futó oroszlán.

Nagyt. 8. Súly. 9. szemer. Ritk.

1. --X* LADISLAI szemcsés karimában; páva jobbra fordúltan állva,

felúl és alúl csillagcsa vagy rdzsa ( egyik a' rajzban kihagyatott ) túnik eló.

Hátlapon hasonld karimában jobbra futd oroszlán, elótte karika , lábai- ^

nál három szárú virág. B. Ocskay , és mástilt. 246. sz.

XVIII. nem tí

Kettôs kereszt a' király' nevével; futó oroszlán.

Nagyt. 7—8. Súly. 8—9. szemer. Ritk. fy.

1. REX' LADISLAI szélesebb talapra helyzett korona fölött kettos

kereszt, széleinél három gömböcs, szemcsés karimában.

Hátlapján hasonld oroszlán és szintazon ékességekkel túnik fel, mint^

az eldbbi nemún fordúlt eló. Császári muz. B. Ocskay. Conrad. -{vi. sy"
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XIX. ne uni.

Kettôs kereszt a* király' nevével; tornyocska és kereszt két

fej között.

Nagys. 7. Sidy. 7* nemer. Ritк. %

1. László nevének kétes eló'adása szemcsés karimában; küzepett kettds

kereszt, alúl két csillagcsa vagy rdzsa.

Hátlapja csíkos karimában tornyocska alatt kisebb kettós keresztet állit

elónkbe, oldalvást pedig egymástdl elfordúlt két sipkás emberfejet; a' to-

248 в ГОПУ' csúcsán, oldaláinál, és kereszt' karjainál gümbücsök láthatdk. B. Ocskay.

XX. nemü.

Oroszlánt legyôzô férfi; lombozatba foglalt kettôs kereszt.

Nagys. 10. Súly. Í0%. szemer.

ScAoe/wis/ter , 215. /.

1. Felirat hiányzik; csíkos karimában dolmányos férfi fedetlen fóvel

állva, jobbjával a* fbldre teritett oroszlánt szájánál ragadja meg.

Hátlapon csíkos karimában lombozatba foglalt fennálló kettos kereszt

IX. táb. adatik elô. G. Festetics. Stur. Rupp , és másutt.

249. s/.. "

Schoenvisner ( Notit. Hung, rei ttum. 215. /. ) az itt eldadott oroszlánt , sárkánynak

tartja , 's e' pénzt Zsigmond királynak tulajdonitja , az általa alapitott sárkrínyrend

miatt; de ezen állat serényénél és farkának alakjánál fogva, kétségkivúl oroszlán, ide

járúl még az is , hogy a' II. korszakú királyok' pénzein ( Venczelét kivéve ) , sárkány

épen nem , az I. korszakban pedig mindig szárnyasan fordúl elб ; e' pénz tehát , mind

kettôs kereezte , mind az oroszlánt legyôzô bajnoka miatt , melly jelképes ábrázolat ,

úgy látszik, Lászlónak a* kúnokon vett gyózedelmét külsóíti, e' királynak tulajdonitható-

XXI. nemü.

Koronás fej és kettos kereszt tornyok között; koronás sphinx.

A. Nagyobb3 vagy kispénz.

Nagys. 7—8. Súly. 8. szemer. Ritk. —

Schoenoititer , 148. /. Széchenyi, Cat. I. 45. /. Mader, Krit. Beitr. III. 82. /.

1. Felirat hiányzik; szemcsés karimában koronás fej szemküzt, alatta

kettos kereszt , oldalvást mindkét felül tornyocska.
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Hátlapján hasonló karimában koronás fóvel, nyilt szárnyú 's johbra lép-

deló sphinx. Rupp , e's masutt. '5^ 't^

2. Mint felebb; a' kereszt' karjai között mindkét feliíl gümbücs. Weszerle.

Mador idézett h. e' kispénzt , két tornya miatt , idegen városinak , es pedig Duna-

vert - ben veretettnek veli; e' pena azonban kétségbe nein vonhatólag magyar, részint

■nivel nálunk nagy mennyiségben találtatik , részint inivel rajta a' kettós kereszt és

két torony szintazon helyzetú, alkatú 's nagyságú, mint kún László más kétségtelen

pénzein tapasztalható ; a' miért is azt e' királynak kell tulajdonítiuiunk.

B. Kisebb, vagy fillér.

Nagys. 5Vt. Súly. 4. szemer. Ritk. %.

3. Csíkos karimában mindkét lapján ugyanazon fenntebbi képveret; fil

lér. Rupp , es másutt. 1 ¿|'

XXII nemü.

A' király' feje tornyok között; kereszt é9 négy csillag.

Nagyi. 7%. Súly. 8. szemer. Ritk. ft

1. Felirat hiányzik; szemesés karimában a' király' mellképe szemköz-

ti koronás fó'vel, karikával ékes boltozat alatt, oldalvást két torony.

Hátlapon hasonló karimában egyenkarú kereszt, mellynek szélesehb

esúesai kétfelé ágaznak , szegleteiben négy csillag. R. Ocskay.
IX. táb.

252. sz.

XXIII. nemü.

Kettós kereszt tornyok között-, nyilt szárnyú sas.

Nagyt. 10. Súly. 5. szemer. Ritk.

1. Felirat hiányzik ; csíkos körben fennálló kettós kereszt, két tornyocs-

ka vagy kápolna között

Hátlapja szemesés karimában mellével szemküzti , nyilt szárnyú 's f'ejé-

vel jobbra fordúlt sast állit elónkbe. Császári muz. ^ ' ^'

Két torony közötti kettós keresztet, mar a' XXI. nemún h lehete tapaeztalnnnk :

ezen kivúl a' sas lábain köröm helyett mero 's szintolly gömböcs rriVik eló, mint azt

Lászlónak más a' IX. táb. 238. 248. 257. 259. stb. számok alatt lerajzolt példányain

láthatni.
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XXIV. нет*.

A' király' koronás feje; nyilt szárnyií sas.

Nagyt. 7%. Súly. 7—9. tzemer. Ritk

1. Felirat hiányzik ; szemcsés karimában a' király' jobbra fordúlt ko

ronás feje.

Hátlapján nyílt szárnyú 's szintolly helyzetú 's alkatú sas adatik eló,

254. sx! m'nt az e'óbbi nemún. B. Ocskay. Rupp.

XXV. nein ti.

Liliom és a' király' nevé; sas csillag és hold alatt.

Nagyt. 8. Súly. — tzemer. Ritk. ^

1. REX LADIISLA közepett nagy liliom.

Hátlapján jobbra fordúlt nyílt és kiterjesztett szárnyú sas mellképe,

235* *и" "fölötte félhold és csillag láthatd, csíkos körben.

XXVI. nem tí

Liliom, hold és csillag torayok között; futó oroszlán.

Nagyt. 7—8. Súly. 5—6. tzemer. Ritk.

1. LA (Ladislaus) e' betúk két alúl csúcsos tornyocska fülé helyezvék,

a' téren csillagot befoglaló félhold fölütt liliom , szemcsés karimában.

Hátlapja jobbra futd oroszlánt túntet eld hasonld karimában. Weszerle.

¡J- táb- Conrad.

256. Hz.

2. Mint feiebb ; a' liliom* oldalainál mindkét fehíl gümbücs látható. Milkovics.

XXVII nemü.

Két fej között torony, hold, és csillag; lombos boltozat alatt

futó állat.

A. Nagyobb, vagy kispénz.

Nagyt. 7—8. Súly. 9—11. tzemer. Ritk. —

Sze'cAenyi, Cat. I. 54. /.

1. Felirat hiányzik ; csíkos karimában csúcsos kalappal fedett két em-

berfej, ezek között tornyocska, alatta teló holdba foglalt csillag , a fejek

fulütt két gombücs.
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Hátlapján hasonló karimában jobbra ÍUtó négylúbú állat (talán oroszlán)

adatik eló, két boltozat alatt, ezekból hármas szárú virág nyúlik fel mint-

egy csillag és félhold küzütt. Nemzeti muz. Rupp , és mástttt. ^ tH''-

B. Kisebb, vagy filié r.

Nagyt. 6. Súly. 5—6. tzemer. Ritk. ^g.

2. Mint felebb; de csillag belyett a' hold' üregében, feífordított T vagy

fekvó E (Elisabetha?) bettíhüz hasonló jcgy túnik fel; hátlapon csaknem

azon négylábu állat' és virág' képverete jó eló mintegy két csillag küzütt.

Somogyi. Kis$. Milkovics. Rupp , és másntt. ,g¿ '"^

Itt szintolly két kalapos fcj kö/.ötti torony' képverete fordúl eló, mint a' XIX. ne-

inún , valamint kétszarvú holdba foglalt csillag szintúgy , mint a' XXVI. nomiín , mei-

lyek La'szlónak kéteégtelen pénzeit álli'tják elonkbe.

Csillag és hold fölött koronás fej két torony között-, hold fb-

lött torony két liliom között.

Nagys. 7. Súly. 7—8. szemer. Ritк.

1. Vonalos karimában szemküzti koronás fej csillagot befoglaló hold fö

lött, két tornyocska között.

Ilátlapja szemcsés karimában két emeletes tofnyot vagy erósséget, há-

rom gümbücsüt befoglaló teló hold hátán tiíntet eló, két nagyobb liliom küzütt.

Ii. Oeskay, és másutt. ' [^''^'

XXIX. n e m ü

Lombos táresa L betüvel; hold fölött torony két liliom

között.

A. Nagyobb, vagy kispénz.

Nagyt. 7. Súly. 8—9. tzemer. Ritk. —

Schoettvisner , 159. /• Szécltenyi, Cat. I. 54. /. Mader, Krit. Beitr. III. 9o. 91. /.

1. Szemcsés karimában lombozattal ékes táresa , mellyen goth L ( La

dislaus) betúhüz hasonló jegy lútható.

20
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Hátlapja hasonló körben, két szarvú hold folé helyzett tornyot állít ció ,

2в0 ю'^еЧ liliom közütt. Rupp, és másutt.

2. Mint felebb; de a' hold alatt gümbíics. Ugyanott.

3. - - ugyanott csillagcsa. Ugyanott.

Schoenvisner ( Notit. Hung, rei num. 195. /. ) e' pénzt Robert Károlynak tulajdom't-

ja , részint liliomai, részint annak kozepén látható, véleménye szerint К betühöz ha

sonló jegye miatt ; azonban ilJy alakú liliomok , torony és félhold kún László pénzeinek

épen szokott ékességei; azon jegy pedig nem annyira К betú, mint inkább goth L ala

kú ; ámbar Mader ( Krit. Beitr. III. 91 . /. ) e' pénzt valamelly városinak , azon betút

pedig fekvó A-hoz hasonlónak véli.

В. К i seb b, vagy filié r.

Nagyt. 5—6. Súly. 4—5. txemer. Ritk. ^g,

4. Az 1. számúhoz hasonló, csakhogy kisebb vcretú, vagy fíllér. Rupp,

£• t,íb- és másutt.

261. sz.

XXX. nemii.

Lombos tárcsa L betíível; két egyesült állat.

Nagyt. 9. Súly. 11. txemer. Ritk. ^

1. Elólapja az elóbbi nemú példányéhoz hasonló, csíkos karimában; hátlap

ja pedig egyesúlt, egymásnak háttal fordúlt két állatot, talán ikermada-

IX. táb. rat állít elónkbe; rézpéldány. Rupp.

262. sz.

XXXI. nemü.

Madár és a1 király' nevé; négylábú csodaállat.

Nagyt. 7. Súly. 8—10. txemer. Ritk. ^g.

Schoenvimer , 143. /. Mader. Krit. Beitr. III. 80. /.

1. *LAZLA virágcsákkal vagy liliomokkal elválasztolt betiíkkel, csíkos

karimában; kózepett galambhoz hasonló madár.

Hátlapján csíkos karimában jobbra lépdeló ismeretlen négylábúbar tú-

IX. táb. nik еи5 alatta csillag, hátul gümbücs. Klimó.

2b"' N/' 2. Mint felebb; hátlapján a'jegyek hiányzanak. Weszerle. Rupp, és másutt.

3. - de hátlapján sassal viaskodó négylábú állat fordúl eló,

X. táb. g/emcsés karimában. Wehl tanács. Magyar tud. társ. Somogyi. Rupp.

264. sz.
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4. Mint az elóbbi; a' csodabar alatt csillagcsa. Weszerle.

LAZLA e' királynak magyar neve, ki népetól kún Lászlónak nevezteték. Az eló-

lapi madár galambhoz hasonlit inkább, mint Mader' véleményeként sashoz; a' hátlapi

négylábú állat, mellyet Schoenvisner kún oroszlannak tart, mivel meses és csodabar,

meg nein határozható.

XXXII ne nui.

A' király' mellképe tornyok között; négylábú állat.

Nagyt. 8. Sitly. 8—10. szemer. Ritk.

1. Felirat hiányzik; a' király' mellképe szemközt koronás fdvel, véd-

falak fülütt , két torony küzütt , szemcsés karimában ; hátlapon négylábú ,

vadkecskéhez hasonlú állat, jobbra fordúltan úlve, szemcsés karimában.

Magyar tud. társ. Milkovics. Rupp , és masutt.

XXXIII nemu

"Virág, boltozat és tornyok alatt; négylábú állat.

Nagyt. 8. Súly. — szemer. Ritk. ^

1. Felirat biányzik ; szemcsés karimában három szárú virág keresztes

boltozat alatt, oldalvást két torony; hátlapján szemcsés körben nyúlhoz ha

sonlú négylábú állat balra fordúltan xílve. гбб.'я/.

XXXIV. ne uní

A' király' koronás feje; elefánt.

Ntigys. 7Yj. Súly. — szemer. RUA. ^

1. Felirat hiányzik; a' király' jobbra fordúlt koronás feje, szemcsés ka

rimában ; hátlapján jobbra fordúltan álló négylábú állat , hátán nem tudni

mit visz , megrakott elefánthoz hasonlit leginkább. ÓgV. ta.

XXXV nemu

László királynak Sclavonia részére veretett pénzei.

Nagys. 9—10. Súly. 14—17. szemer. Ritk. —

Sze'chenyi , Cat. I. 58. /. Appel, Repert. II. 825. /.

1. f МОПЕТА REGIS ¥ SCLAVOüIA elo'lapi képverete, mint más

sclavoniai pénzeken.

20 *
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Hátlapján szokott képveret mellett, a' kettds kereszt' karjainál R és L

(Rex Ladislaus) betiík állanak, fehíl csillag és liliomot magábau foglald fél-

hold ; hasonld, de ferde helyzetú virágcsák a' kereszt' szegleteiben is tún-

^8tagz* пек eld. Rupp, és másutt.

2. Mint felebb ; hátlapon csillag helyett keresztke, a' kereszt' szegletei

ben pedig egyencs helyzetú virágcsák adatnak eld. Rupp.

3. - - hátlapon telo hold pusztán. Milkovics- Rupp.

4. - - a* nyest fülütt csillag helyett széles egyenkarú kereszt

269. ¡j'y,. látható, L és R betúkkel; ritkább példány. JVeszerle.

5. - - hátlapon a' kereszt' karjainál R és L, két betún kivúl,

annak szegletében jobbrdl R jegy , balrdl fennálló Iilioin , mindert fejnél há-

tul gümbücs, felúl hold pusztán. Nemzeti muz. Kiss.

Némellyek az e' pénzpéldányon látható két R betúnek Rex Regum jelentést talaj-

donítanak; de ezen inkább gyönyört, mint hid dicsôséget vadászó királyról alig tehetni

fei , hogy inég nyilvános emlékein is illy dölyfös czímre vágyott volna ; a' kereszt'

szegletében, valainint Lászlónak más pénzein alio R berdt tehát, csupán pénzveroi

jegynek kell tartanunk.

6. Az elóbbihez hasonló , de a' koronás fejek megetti karikák hiány-

X. táb. Zanak. Kiss. Rupp, és másutt.

270. sz.

7. Mint 1. szám alatt; de a' kereszt' karjánál jobbrdl L, balrdl R betiï.

JVeszerle.

8. Más, mellyen jobbrdl felfordított L balrdl rendes R láthatd. Ugya/iott.

9. f М0ПЕТА REGIS £ VI1GARIA (a metszd téveszté el, SCLAVO-

Ï1IA helyett) mindkétlapi képverete. mint 1. szám alatt.

XXIII.

III. AP RAS.

1200-Л* crtül 2301-»^.

Кún László meggyilkoltatása után, gyermekei ncm lévén, pártokra szakadozott a' ki-

rálytalan ország : I. Rudolf császár Magyarországot fiának , Albeit ausztriai vezérnek szán-

ta; mivel az, iniként állitá, már IV. Béla által volt Fridrik császárnak odaigérve. Az

anjoui I. Károly' fia, II. sánta Károly siciliai király, V. István magyar király' leányát

Máriát vevén el nüill , nemzé Martell Károlyt, ez a' pápai követ által Nopáíyban

koronáztaték meg magyar királylyá. Esztei Beatrix, II. András királyunk' hannadik' nejé
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tól született István, sokféle viszontagságai után Velenczébe jutott, hol Morosini Toma-

sinát , gazdag patricius leányát nyervén el nôul , nemzé III. Andrást , ki mar kún Lász-

16 alatt birta Sclavoniát vezérségúl , és annak meggyilkoltatása után , Fehérvárott Fenne-

na elsó hitesével ünnepélyesen megkoronáztatván , azt hitte , hogy vágytársaitól megsza-

badúlt , Martell Károly' véletlen hálala , 's Fennena' elhunyta után Agnessei Albert leányá-

val egybekelése által. Anyját Tomasinát Velenczébôl magához hiTatá; annak bátyját

pedig Morosini Albertet sclavoniai vezérré tette. Országgyüléseket tartott ugyan AndráSj

hogy a* zavarokat lecsillapitsa ; de a' meghasonlás és pártviszályok mar nagyon elhatal-

ma/.tak , a' pártoskodók Robert Károlyt, a' nem rég kimúlt Martell Károly' fiát hivák

meg a' királyi szék' elfoglalására , 's a' király' anyja Tomasina; 1301-ben pedig maga

III. András is a' nápolyi pa'rt' mérge által hagyá el a' világot, kiben Árpád* férfi ágát

rablá el a' halál, melly majd négyszáz évig kormányzá a' magyar nemzetet; elremette-

ték a' budai minoritáknál , a' sz. János evang. egyházában.

A' mi e* királynak, eltfde Lószlú példányainál kevesebb változatú pén-

zeiról megemlítendó , az rüviden abból all, hogy azok' fojelleme, bélyege

majd egyszerií kereszt; mellynek szegleteiben vagy a' király' nevé, vagy

keresztkék foglaltatnak , vagy oldalainál két koronás fej túnik eló; majd

kettós kereszt, csillagokkal , vagy azok nélkúl; az állatok' ábrázolata eze-

ken oroszlánra, husvéti bárányra, és szarvasra van szoritva. Az elólapot

vagy a* király' koronás feje, vagy annak jobbjában kardot, vagy aranyal-

mát, baljában liliomos kormánypálczát tartó mellképe díszesíti; a' többi mel-

lékes ékességek leginkúbb az elóbb említett eldde pénzein tapasztaltakhoz

küzelítenek.

I. no HUÍ

A' király' nevé 's mellképe ; egyszeríí kereszt és két koronás fej.

Nagys. 7. Stiiy. 7—8. szemer. Ritk. ^

Schoenvütter, 146. /. Szechenyi, Cat. J. 52. /. Mader, Krit. Beitr. HI. 80. /.

1. R6N (így) ANDR6AS szemcsés karimábán és hasonló korben, küze-

pett a' király' mellképe koronás fdvel szemközt, jobbjában keresztes aranyal

ma, baljában liliomos kormánypálcza.

Hátlapon szemcsés karimábán egyszerú kereszt koronás M fölött, ol-

dalvást két koronás fej egymással szemközt. G. Festetics. Somogyt. Conrad.

Rupp , és másutt.

2. R6X ANDRGAS a többi mint feiebb. Weszerle.
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3. Mint 2. szám alatt, de a' kereszt fölött jobbról A betiî látható.

4. R6X ANDR6I0 a' többi szokott. Nemzeti muz.

Schoenvisner (Notit. Hung, rei num. 146. /.) Bonfinio bizonyságára támaszkodva.

(Ded. II. Lib. IX.) azt véli, hogy az itt elôadott kereszt, a' koronás M miatt, Mo

rosini (Maurocena) Tomasina, András anyjának nemzetségi cziinere; a' koronás fejek

pedig II. András királyt és IV. Bélát, mint III. András' 6sét és atyjának testvérét je-

lentik. Azonbarí jóllehet az M betú , mint látszik a' Morosini nemzetséget illeti is :

azt még sem álh'thatni , hogy a' magyar pénzeken használtatni szokott akár egyszerú ,

akár kettós keresztnek képverete , nemzetségi cziinerúl is adatott eló ; mivel az ntóbbi

kereszt' használata, mellyre koszorti van függesztve, nem csak III. András, hanem

már kún László' pecsétein is volt keletben ( Pray , Syntagma de Sigillis. Tab. VI. fig.

3. Tab. IX. et X. fig. 1.). A' két koronás fejet pedig a' mi illeti, azok úgy látszik

miként kún László' pénzein, úgy itt is, a' királyt és királynét jelentik.

II. ne HUÍ.

Kereszt két koronás fej között; lépdelô oroszlán.

A. Nagyobb, vagy kispénz.

Nagys. 7—8. Súly. 8—11. szemer. Ritk. —

Schoenvisner, 148- /. Széchenyi, Cat. I. 55. /. Mader, Krit. Beitr. III. 81. /.

1. Felirat hiányzik , csaknem szcmcsés kariraában küzepe táján kariká-

val ékes magas kereszt boltozat fülütt, két szemküzti koronás fej küzütt.

Hátlapján hasoulö karimában, felemelt farkú, balra lépdeló oroszlán

adatik eló*. Rupp, és másutt.

2. Mint felebb ; az oroszlán' fejénél gombücs. Rupp.

3- - - a' kereszt* küzepe karika nélküli. Ugyanott.

4. Képveret nélküli elólapján az átvert oroszlán túnik eld. Somogyi.

5. Mint 1. szám alatt, de rajta jobbra lépdcló oroszlán látható. Conrad.

В. Kisebb, vagy filié г.

Nagys. 6. Súly. 4—5. szemer. Ritk. %,

6. Mint 1. szám alatt, csakhogy a' kereszt' küzepe karika nélküli; Ш-

X. tab. \¿v Rupp & másutt.

273. sz. " '



III. AMDRAS. 159

III. nemü

A' király1 neve és koronás feje; fejkötös nöfej.

Nagyt. 7. Súly. 6—7. tzemer. Ritk.

Schoeiwitner , 146. /.

i. ï R6X ANDR6A szemcsés karimában és hasonló körben; küzepett

а király' koronás feje szemközt.

Hátlapon hasonló karimában balra fordúlt fejkötös nófej adatik ció'. G.

Festetics. Weszerle. Somogyi. Szalay , és mósutt. 274.* ю'

Hogy ezen hölgyfej , Morosini Tomasinát, András király' anyját ábrázolja, azt a'

\otit. Hung, rei nuniariae szerzôje helyesen jegyzé meg. Velenczében a' hires Moro

sini ( Mauroceno ) palotában , most is mutogatják ezen Tomasina' csinosan festett képét ;

két oklevéllel , mellyet Miklós osztiai püspók és pápai követ 1301. Budán a' magyar

fópapok és orezágnagyok' jelenlétében átirt : az elsó 1292-ben költ , mellyben a' magyar

ncmesség' kozonsége vélenczei Mauroceno Albertet honositja; a' másik III. András ki-

rályunk', ki szinte veleuczeinek bivatik, 1299-ki oklevelében a' többi között ezek ol-

rastatnak: „Propter quod ei (Albertino Mauroceno Avúnculo nostro carissimo) Duca-

tum totius Sclavoniae, qui est prima dignitas Regie prolis, et insuper Comitatum de

Posega, qui ad ius pertinet regale seu rcginale, perpetuo concessimus." Ezen két okle-

vélnek 1301-ki átirata azért is nevezctes, inert bevezetésében ezek találtatnak: „Opour

Palatinus citradanubialis , Rolandus Palatinus ultradanubialis." Figyelmeso, 1837. f.

fe'lev. 4. /. )

IT. nemü.

Koronás M betíí; korona fölött kettôs kereszt.

Nagyt. 8. Súly. — tzemer. Rilk. f,

Schoenvisner , 210. /.

1. Felirat hiányzik; szemcsés karimában koronás nagy M betú két

csutkás háromlevelú" fú küzütt.

Hátlapján hasonló karimában szintolly háromlcvelúvel ékes korona fö

lött kettos kereszt, mellynek csúcsait tiz gümbücs diszesíti, szegleteiben

két karika láthatd. G. Festetics. . x- ыь-

275. sz.

Schoenvisner (Notit. Hung, rei пит. 2Ю. /.) с' pénznemet, a' koronás M miatt , Ma

ría királyné pénzei' sorában adja elб ; de annak mind készitniénye , mind képverete III.

András pén/.eivel sokkal egyezóbb ; mivel ezen betúnek szintazon képverete már felebb

Andrásnak I. nemú pénzén is fordúlt eló , Mária pénzein pedig találtatik ugyan кого*

nás M, de az mindig goth betú.
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V. Ii с nui

Koronás fej szemközt; kettôs kereszt csillag és hold között.

Nagys. 7. Súly. 6—8. szemer. Bilk.

ScAoenvisner , 194—195. /. Sze'ckenyi, Cat. I. 55. /.

1. Felirat hiányzik , inkább csikos mint szemcsés karimában a' király'

koronás feje szemküzt.

Hátlapján szemcsés karimában széles talapra helyzett kettós ker.es:«t ,

276***7. te'" ^s cs^'aS > a^u' két karika. Nemzeti muz. Rupp.

E' pénzt, a' kettôs kereszt mellé hellyzett csillag (nap) és hold miatt , melly képveret

III. András' pecséten is látható, e' királynak kell tulajdonitanunk ; ámbar azt a' Notit.

Hung, rei num. szerzcjje idézett h. I. Károlyénak tartja. Az egyiptoiniak , perzsák , a'

magyarok elódi pártusok, rómaiak és más régi nemzetek napimádók valának, pénzeiken

napot és holdat láthatni; a' magyarok e' napimádást, mar mint keresztények is, úgy

látszik legnehezebben tudták elfelejteni, melly az eist» királyok alatt keményen tilal-

maztaték; I. László királyunk' torvénye rendeli: „Quicunque ritu gentilium , iuxla pú

leos sacrificaverint , vel ad arbores et fontes, et lapides obfulerint, reatum suum bove

luant." (Lab. I. cap. 22.) Es igy a' keresztény magyar is elmondhatá Jobbai (XXXI.

26. 27.) „На Iáttam a' napot, mikor fénylctt, és a' világosan jaro holdat: és vigadott

rejtekben szívem." Nap és hold II. András' ideje ota, olly gyakran fordúl az Arpádok'

pénzein elô, hogy e' csillagzatoknak egyediíl ékesség gyanánti használata épen nein

hihetô , mellyek elôszôr II. és III. Andrásnak , valamint ainaz/.al nyugoton egykorú IY.

Ottó császárnak pecsétein is feltalálbatók. (Pray, Syntagma de Sigillù. Tab. III. Jig.

2. Tab. IX. ßg. 1. és Heineccii, de veteribm Germanorum stb. sigillis. Tab. VIII.

/5.6.)

VI. il e m íí.

A' király ülve; paizson kettös kereszt.

Nagys. 7. Súly. 6—8. szemer. Ritk.

Sze'chenyi, Cat. I. 55. /. 8. sz.

1. Felirat hiányzik; szemcsés karimában a' király koronás fdvel, szem

küzt úlve, jobbjában keresztes aranyalma, baljában liliomos kormánypákza,

oldalvást mindkét feltíl güniböcs.

Hátlapján szemcsés körben, háromszegletes hosszúdad paizson kettda

277 \z kereszt látható. Nemzeii muz.Rupp , és másutt.
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Ш Ii emü.

Jobbra fordúlt koronás fej; kettôs kereszt.

Nagys. 7. Súly. 6—8. szemer. Rilk. ^5.

1. Iratlan ; csikos karimában a' király' jobbra fordúlt koronás feje.

Hátlapján szemcsés karimában fennálld kettós kereszt. Somogyi. Rupp. ?7'8<tasby'

E' pénznek mind keszi tménye , mind az ezen és elóbbi nemún látható kettôs kereszt'

alkata azt javalják, hogy ezeket III. Andrásnak tulajdonítsuk inkább, mint kún Lász-

iónak, vagy L Károlynak.

Till. nemií.

A1 király ülve ; annak nevé koszorúval diszes kereszt' karjai között.

Nagys. 7. Súly. — szemer. Rük. ^q.

1. A' király koronás fóvel szemküzt ülve, jobbjában keresztes aranyal-

ma, baljában mintegy liliomos kormánypálcza, a' királyi szék oldalai madár-

fejekkel ékesek.

Hátlapján: ANRG (Andreas Rex) egyszení, szélesebb csúcsú kereszt'

karjai, valamint szemcsés karima és hasonló kür küzé helyzett betúkkel.

Weszerle. Szalay. 279. sz.

2. Mint felebb; ARR - betúkkel valamivel hosszabb kereszt1 karjai

között.

IX. neiuü.

Liliomos kereszt felirattal; forgóval ékes sisak.

Nagyt. 7. Stíly. 7—8. txemer. Ritk.

Széchenyi, Cat. III. 70. /.

1. CRVX; e' szö liliomos csúcsú kereszt' karjai közt, csíkos karimában

ran irva.

Hátlapon csaknem szemcsés karimában , FeluI kitúnó liúrmas forgóval

ékes sisak adatik eló. G. Andrásy Leopold. Rupp. 280 '"«i

F.' pén*, úgy látszik ugyanaz, melly a' Széchenyi Cat. idézett h. g. Andrásy Leopold'

gyûjteményébôl hihetóleg fonákúl i'gy iratik le: „Elolapja széles, egyenkarii, hor-

gonydad keresztet állít eló , szegleteiben kne' betilk : ANDR ; hátlapján pedig koronás

21
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sisak, láthatók." melly Ott II. Andrásnak tulajdonitatik ; de az, képverete, készítménye

's nagyságára nézve, inkább III. Andrásé.

X- nemü
■ • ■

Fegyveres lovag; kereszt és négy keresztke.

Nagys. 7. Súty. — tzemer. Ritk. ^#

1. Iratlan; fedetlen fejú" balra vágtatd lovag, jobbjával kardot villogtat.

Hátlapján egyszerií háromágú 's átfúrt csúcsú egyenkarú kereszt, szeg-

sz' leteiben négy keresztke.

XI nemü.

Szemkozti koronás fej; gyümölcsös növeny.

■ Nagys. 7%. Súly. — tzemer. Ritk. ^

i. A. D. (Andreas Dux.) e' betúk szemküzti koronás fejú mellkép olda-

lainál állanak, csíkos karimában.

Hátlapján szemcsés körben nüvény jó eló", szdldfürt alakú két gyü-

X. táb. mülcscsel. •

282. sz.

III. Andrásnak, ki mar kún Lás/.ló életében hivaték Magyarországba , 1300. évi

oklevelében találtatik : "„A primo adventu nostro in Regnum nostrum , videlicet tempore

Ducarus nostri , antequam Regni gubernaculum adepti fuissemus stb." (Car. Wagner,

Analecta Scepurii. P. I. p. 116.) Valamint a' királyfiak, úgy András is vezéri cziraet

viselt , mint a' királyi szék' elôrevélt örököse.

XII. nemü. . ,

A1 kirdly' mellképe; husvéti bárány.

A. A' király' képe A. R. betükkeL

Nagys. 9. Súly. 8—9. szemer. Ritk.

Schoenvisner. 131. /.

1. A. R. (Andreas Rex) szemcsés karimában a' király' szemküzti mell

képe koronás fóVel.

Hátlapján hasonló karimában balra álló bárány, visszafordúlt fénykürüs

283 sz. fóvel és lobogós kereszttel. Császári mu%. Weszerle.
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В. Kormánypálczát tartó király' képe, A bettível.

Nagyt. 7/í. Súly. 8—9. tzemer. Ritk.

Sze'chenyi, Cat. I. 47. /.

2. A (Andreas) jobbrdl a' koronás szemközti király mellett, ki jobb-

ját melléhez hajtva, baljában liliomos kormánypálczát tart.

Hátlapján szintazon de jobbra fordúlt bárány' képverete, lábainál két^

oldalról karika. Nemzeti «яма, Magyar tud. társ. Weszerle. 284. sz.

Hogy e' pénz a' Széchenyi Cat. idézett h. az azon látható A betú miau , mellyet a'

szerzo H betúre váltóztatott , Imrének helytelemíl tulajdonitatik : az mar felebb a' 89-

I. is meg volt érintve.

C. Kardot és kormánypálczát tartó király' képe; minden

jegy nélkül.

Nagyt. 7—8. Súiy. 9—10. tzemer. Ritk..

Sze'chenyi, Cat I. 47. /.

3. Szemcsés karimában, a' király' szemküzti mellképe koronás lóvel,

jobbjában kard , baljában liliomos kormánypálcza. Nemzeti muz. Somogyi.

Rupp , és másutt. i¿*«

4. Mindkét lapi . képverete mint felebb; de a' kard mellett gümbocs és

holdka, a' kormánypálcza mellett pedig valamint a' bárány alatt csillagcsa^ ^

)6 eló\ Kiss. % 286. *г.

XIII. nemu.

Egymást érô ikermadár; husvéti bárány.

Nagyt. ctaknem. 8. Súly. 8. tzemer. Ritk.

1. Csíkos karimában két fennálló egymásnak háttal fordúlt nyílt szárnyú

madár túnik ció.

Hátlapján hasonló karimában jobbra lépdeló husvéti bárány látható.

n "X. táb.
R"PP- „ 287. и.

XIV. nemü.

A' király' mellképe; lépdeló szarvas.

Nagyt. 8. Súly. 6—8. tzemer. Ritk.

1. Szemcsés karimában a* király' mellképe koronás fdvel szemküzt, jobb

jában kard, baljában liliomos kormánypálcza.

21 •
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Hátlapján csíkos körben jobbra lépdeld szarvas vagy jávor adatik eld,

^g/^'lábai alatt keresztke, hátiil pedig kétes jegy látható.

XV ncmü

A' királv' mellképe; védfalak.

Nagys. ctaknem. 8. Sidy. 9. tzemer. Ritk. f+

1. A* király' képe mint az eldbbi nemún; hátlapján szemcsés kariinában

három toronynyal és nyílt kapnval ékes védfalak ábrazoltatnak , mintkét

289 1 sz' csillagcsa tünik fel. Kiss.

XVI. nemti.

Andrásnak Sclavonia részére veretett pénzei.

Nagys. 9—10. Súli/. 13—15. tzemer. Ritk.

1. i МОПЕТА REGIS P SCLAVOI1IA ( A és V egybekapcsoltan ) kép-

verete szokott.

Hátlapján szintolly kettds kereszt' képvercte, mint más sclavoniai pén-

zeken szokott elóTordulni , a' kereszt' alsó karjainál Res A ( Rex Andreas )

betúk , a' fclsdknél pedig jobbrdl csillag, balrdl telo hold; alúl két koro-

nás fej, ezek mcgett két karika, a' kereszt' szegleteiberi végre két fennálld

290*8г. '^шт láthatd. Rupp, és másutt'

jj. , 2- Mint felebb ; de a' liliomok a' kereszt' szeglcteiben ferde helyzetúek ,

291. «z.és azok mellett még más háromszárú virágcsa is tdnik eld. Rupp, és má&ntt.

E' pénzeket a' III. es пет II. Andrásnak javalják tulajdonítanunk : 1.) az, hogy ezek

súlyra 's készitményre nézve , kún Lászlónak András közvetlen elódének efféle pénzei-

hez. inkább hasonlítanak , mint más sclavoniai pénzckhez. 2. ) az R és A betúk' hely-

zete , amaz a' kereszt' karjánál jobbról ez balról áil , miként egyedûl szintazon László

és Y, István csak nehány pénzén látbatók. 3.) a' koronás fejek megetti karikák , mel-

lyek esupán László pénzein fordúlnak eló; egyébirán is, mi helyes oknál fogva ne le-

gyenek épen III. Andrásnak sclavoniai pénzei , millyeneket más királyokon kivúl , mint

tudva van, még a' vezérek és királyfíak is verettek.
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wövetkeznek e' korszakba tartozó azon iratlan pénzek, mellyek késóbb

fordúltak eló; aztún részint ollyanok, mellyeket határozatlanok küzé va-

gyunk kénytelehek számítni, mivel oily jellemúek, melly vagy egy király

pénzeinek sem, vagy tübbnek sajátja, részint végre mellyek al és újdon ko-

holt példányok.

1. Gyengén szemcsézett karimában tiz félkôrbe zárt egyszerií szemcsés

kereszt, csúcsain a' félkürükkel egybekapcsolt négy keresztke , mellynek

mindegyik szegíetében csúcsával Osszekapcsolt két szeg féle látható, a' karima

kurúl két báromszüg és szintannyi pont van elhintve. Hátlapján csi'kos kör

ben némclly keleti irás alakú vonásokkal egybekapcsolt gömböcsük túnnek ^

eló. Súlya 4. szemer. Ritk. % Jankovich. 317.

E' penz , melly képverete're 's készitményére nézve leginkább II. Gyéza' pénzeivel

rokon, e' kiralynak VI. nciuü pén/.ei küzé sorozandó.

2. Három tornyu várna, a' kttzépsó tornyot liliom ékesíti, a' szélsók

fülütt pcdig madarak látliatók. Hátlapján nyílt szárnyú sas jobbra fordúltan

mintegy hosszúdad papirtekercsen állva túnik eló*; karimája mindkét lapon

szemcsés. Súlya. 8. szemer. Ritk. Rupp, és másutt. ^s U>^

3. Egyenkarií szemcsés kereszt, mellynek két cllenkezó szegleteiben ,

küzepén gömböcscsel diszes , négy vonalhól alkatott keresztke , a' tobbiben

pedig III. számhoz hasonló bárom vonal látható, a' téren négy gömbücs

és egy háromszüg van elhintve; hátlapján vonalkürben bütyküs kormánypál-

cza túnik eló, felúl felfordított L és D betúk, alúl pedig gömböcsök közt

N látható. Súlya — szemer. Ritk. % S-í

4. Csíkos kürben jobbra ágaskodó ló féle állat ; hátlapján csaknem ha

sonló körben koronás kerekpaizs látható. Súlya 7. szemer. Ritk. Szalay.

Rupp, es másutt. íj*

SU), sy..

5. Jobbra ágaskodó oroszlán, vagy más állat; hátlapján balra lépdeló

szarvas. Súlya — szemer. Ritk. # Milhovics. 32i. s/'.

6. Csíkos karimában valamelly király szemközt, koronás fóvcl úlve,

jobbjában liliomos kormánypálcza, baljáhan pedig kettós kereszttel ékes

aranyalma, baloldalánál két gyümölcs , vagy csutás gümbücs látható. Hátlap
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XI táb*'*11 s^emcs^s karimában szárnyas sárkány, vagy grif szájában nüvény vagy

322. sz. gyümülcs., Súlya 9. szemer. Rith. ft Rupp.

<_' Két nagyobb rézpénz, ismeretlen keleti, vagy talán kún-tatár irás-

XI. táb. tb'

323. és sal. Súlya 24—-36. szemer. Rith. — Rupp , e's másutt.

A' 2. szám alatti pénz' elólapi képverete csaknem olly madarakat és várnát állít eló ,

mint I. Károly'- pénzein tapasztalhatók ; hátlapi képverete pedig papirtekercsen alió sast ,

mint V. István' VIII. táb- 213. és 214. számú pénzei , túntet eló ; és i'gy bizonytalan

mellyiknek kell azt , e' királyok kiiziíl tulajdoni'tani. A' 3. számú pénz' jelleme , az

elólapi szemcsés kereszt, és hátlapi bütykös kormánypálcza miatt, П. Gyéza, III. Ist-

ván, III. Béla és Irare királyok' korára mutat, és ámbar az azon látható betúk' értel-

mét nehéz kitalálni; még is azon három vonás (ha III. szám helyett áll) III. Istvánt,

vagy III. Bélát jelenthetné. A' 4. és 5. számok alatt elóadott pénzek , az ágaskodó

állatoknál fogva, kétségkivúl az I. korszak' végére valók; a' 6. szám alatti pénzt pedig

a' mi illeti, az I. korszak' végére, vagy a' II. elejére tartozik- e, azt meg nem hatá-

rozhatni. A' 7. és 8. szám alatti magyarázhatlan keleti irású pénzek végre , úgy látszik r

IV. Bélával egykoruak, és szintazok, mellyekról már felebb a' 71. 1. téteték endites.

Álpénzek.

SÄ «) «■ lstván> ze-

326. „ Ъ) Aba Samuel' „

327. „ с) I. Gyéza' „ CEICA felirattal; hátlapján körben D betú.

32g. „ d) I. László' „ LAD két gombos kereszt küzütt; lemezpénz.

329. „ e) II. István' „ CEHANV«2 DEX felirattal.

Pótlékok és igazítások.

A' 33. lap' szélén 8. számú pénznél: II. táb. helyett, tétessék: III. táb.

„ 34. „ az utolsó sor' ezen záradéka (helyesebben 1089.) hagyassék ki.

„ 43« „ szélére, Kálmán' 14. pénzéhez tétessék: X. táb. 295- sz.
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A* Ierajzolt I. korszaki pénzek'

uiiHaiója

 

Js mellyik király és pénznem alatt iratnak azok le.

¡A' pénz'

folyd-

száma ;

1—6.

7. 8.

9.

10. 11.

12— 15.

16—18.

19—21.

22—21.

25. 26.

27—29.

30.

31—33.

34—36.

37.

38. 39.

40. 41.

42. 43.

44. 45.

46.

47. 48.

49-

50-

51.

52.

53.

54.

55. 56.

57.

58-

59.

60-62.

63. 64.

65.

66.

67. 68.

69-

70. 71.

72—75.

76.

király

nevé;

pénz'

neme.

.V pénz'

folyó-

száma;

király'

nevé;

penz

neme.

I. István.

Péter.

Samuel.

I. András.

L Béla.

Salnmon.

I. Gyéza.

I. László.

Kálmán.

_

II. Béla.

Kálmán.

П. Béla.

II. István.

L

II.

I.

II.

I.

Ií.

III.

IV.

I.

II.

I.

II.

III.

IV.

v.

VI.

VII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

VI.

XII.

XIII.

XI.

I.

II.

III.

IV.

r o*

Г9.

so.

77.

7«.

7!

81

81. 82.

83. 84.

85.

86. 87.

88.

89.

90.

91.

92. 93.

94.

95. 96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108. 109.

110

III. 112.

113.

114. 115.

116. Ц7.

118.

119.

120.

121.

122. 123.

124.

125.

A> r »
penz

folyo-

száma;

к irál у'

neve;

penz

neme.

II. Béla. L 126. Imre.

— II. 127.  

— ni; 128--130.  

—
IV. 131.  

—
V. 132.  

— VII. 133.  

 

VIII.

IX.

134.

135.
■—

X.

XII.

136. _

—

XIII.

137. 138.  

—
139. 140. II. La'-szlo.

—
XIV. 141. 142. II. Andra's.

II. Gyéza. I. 143.

—
II. 144.

 

—
III. 145.

 

—
IV. 146.

 

III. Béla. IV. 147.  

—
V. 148. 149.

II. Gyéza. V. 150.  

III. István. I. 151.

—
II. 152.  

—
III. 153. 154.

—
IV. 155.  

Imre. XI. 156.

Ш. Béla. I.

II.

157.

158.

__

 

—
VI. 159. 160.  

—
VII. 161.  

— VIII. 162.  

— IX. 163-  

— X. 164. IV. Béla.
— XI. 165. 166. II. Andra's.

— XII. 167.  

— XIII. 168.

— XIV. 169. IV. Béla.

Imre. I. 170. III András.

— II. 171. 172-  

— III. 173. 174. IV. Béla.

IV. 175. —

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

I. II.

I.

II.

III.

IV

V.

VI.

VII

VIII.

IX.

X.

XI.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX

II.

XXI

XXIII.

XXIV.

XV.

XXV

XXVI.

I.

III



168

 

A" pénz"

folyd-

száma;

király'

neve ;

pénz'

neme.

A' f *
penz

folyd-

száma ;

király'

nevé;

pénz'

neme.

A' pénz'

folyd-

száma;

király'

nevé;

pénz'

neme.

V
2

176. 177.

178—180.

181.

182.

183.

¡¡184. 185

||186. 187.

188. 189.

190—192.

193. 194.

195.

196—199.

00—203.

104.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216. 217.

218.

11219. 220.

1221.

||222.

223. 224.

225—227.

8.

229.

230.

231.

232. 233.

IV. Beb.

_

_

V. István.

Kún

László.

IT.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XVII.

XIX.

XVIII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

I.

II.

III.

IV.

V.

234. 235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246-

247.

248.

249.

250.

Kún

László.

251.

258.

261.

264.

253.

254.

255.

256.

257.

259.

60.

262.

63.

265.

266.

267.

268—270.

271.

272.

274.

275.

276.

277-

■ .

273.

Ш. András.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

JTXXIII

XXXIV.

XXXV.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

278.

279.

280.

281.

282.

283—286.

287.

288.

289.

290. 291.

292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304. 305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

317.

318—324.

325—329.

III. András.

Salanion.

I. Gyé/.a.

Kálmán.

I. Lás/Ло.

II. István.

II. Bêla.

III. Bel a.

lluro.

II. András.

IV. Béla.

V. István.

IV. Béla.

III. István.

II. Gyéza.

Határozat-

lanok.

Alpénzek.

VII.

VIII

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

I.

II.

II.

VI.

III. -

IV.

V.

I.

II.

IV.

XII.

III.

IV.

X.

XIII.

I.

XII.

XXII.

V.

II.

XV.

VI.

XVI.

IV.

Toldalék.
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