Pénzverés Veszprémben a XV. században

Középkori pénzverésünk történetében a legnehe
zebben áttekinthető és nyilván éppen ezért a leg
kevésbé kikutatott szakasz az Anjouk után követ
kező és I. Mátyás koráig terjedő korszak. Míg az
Árpád-kori és Anjou-kori pénzverési viszonyok
meglehetősen tisztázottnak tekinthetők, addig a XV.
századi pénztörténet egyes részlettanulmányoktól el
tekintve, átfogóan nincs még feldolgozva. Különö
sen az Albert király halálától (1439) 1467-ig terjedő
három évtized nyújt még számos megoldatlan prob
lémát numizmatikai szempontból és még sok részlet
kutatásra van szükség, míg ennek a néhány évtized
nek a pénztörténete tisztán és világosan fog előttünk
állani.
A Zsigmond hosszú uralma után csak rövid két
évig uralkodott Albert halálával indul el az a poli
tikailag rendkívül zavaros és kuszált korszak, mely
nek ziláltságát a pénzverési állapotok is hűségesen
visszatükrözik. A pártvillongásoktól felzaklatott or
szágban erős központi hatalom hiányában különböző
erők szabadultak fel és természetesen hatásuk nem
múlt el nyomtalanul a pénzverés felett sem. A pénz
verési állapotok jellemzésére említhetjük mindenek
előtt Albert özvegye, Erzsébet királyné önálló tevé
kenységét, majd a különös párhuzamos pénzverést,
ami részben a ténylegesen uralkodott államfők, rész
ben pedig a csecsemő korában megkoronázott
V. László nevében folyt. Ez utóbbiban nagy szerepet
játszott az észak-magyarországi részeken garázdál
kodó cseh kelyhes csapatok vezére, Giskra János
főkapitány. A kétféle hivatalos pénzverés mellett
azonban előfordulnak a legkülönlegesebb speciális
esetek. így van példa arra, hogy magyar pénzverde
jövedelmét idegen államfő élvezi (Vlad havasalföldi
vajda a segesvári pénzverde jövedelmét), megtör
ténik, hogy magánosok nyernek pénzverési enge
délyt (Lávái Cseh László Léván), végül természete
sen a szigorú ellenőrzés hiánya következtében erős
lendületet vett az illegális magánpénzverés, vagyis
a pénzhamisítás is. Mindezek a tényezők természete
sen igen bonyolulttá teszik az egykori pénzverés ké
pét. Egy-egy verettél kapcsolatban gyakran nehéz

megállapítani, hogy hivatalos kibocsátásról van-e
szó, vagy valamilyen magán-pénzverési tevékeny
ség következményéről, különösen azért, mert néha
a hivatalos veretek is rendkívül silány technikai ki
vitelt és igen alacsony finomságot árulnak el.
Ennek a pénzverési szempontból is bátran kaoti
kusnak tekinthető korszaknak az írott forrásai kö
zött akad egy oklevél, mely egy eddig kellőképpen
nyilván nem tartott pénzverde létezésére nyújt bi
zonyítékot. Ezúttal is olyan különleges esettel állunk
szemben, ami csakis az ilyen nyugtalan korszak vi
szonyai között jöhetett létre. Ebben az 1443. jú
nius 1-én Veszprémben keltezett oklevélben, Mátyás
veszprémi püspök előrehaladott korára való tekin
tettel, noha egyébként testileg és szellemileg jó ál
lapotban van, azon meggondolástól vezetve, hogy
aiz állandó háborús zavarok között javait jobban
megvédhesse, Bodó Miklós bácsi prépost szemé
lyében bizonyos feltételek mellett segédpüspököt
vesz maga mellé. Ebben az oklevélben olvasható
egyebek között a következő szöveg.
„ . . . Ceterum quod prefatus dominus Mathias
Episeopus hatoeat potesitatem cudendi monetam
pariter cum Gregorio Bodo in Castro Wesprimiensi,
de cuius prouentibus possit defendere et conseruare
Castrum Wesprimiense, quo ad suam partem, ipsum
contingentent si huiusmodi cusio monete succedet
in ipsum Nicolaum Bodo coadiutorem, tune et ipse
simile faciat i t i d e m . . .*•*
Az idézett szövegből annyi feltétlenül kiderül,
hogy 1443-ban a veszprémi várban a püspök pénz
verési joggal rendelkezett. Lássuk először is a sze
replő személyeket.
Gathalóczi Mátyás veszprémi püspök kinevezését
megelőzőleg váci püspök volt és személye akkor ke
rült előtérbe, amikor Rozgonyi Simon veszprémi
püspök 1439-ben egri érsek lett és a megüresedett
veszprémi püspöki helyre IV. Jenő pápa 1440. feb
ruár 16-án magyarországi követét Giovanni de Dominis zengi püspököt nevezte ki. Erzsébet királyné
azonban erélyesen tiltakozott a kinevezés ellen, mert
az új püspök tagja volt azon követségnek, mely
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Ulászló lengyel királyt, az ő nagy ellenfelét Krak
kóban meghívta a magyar trónra. A pápa végül is
engedett Erzsébet kérésének és de Dominis kineve
zését elejtve, 1440. május 9-én Gathalóczi Mátyást,
a királyné kegyeltjét nevezte ki a veszprémi püs
pöki székbe. Gathalóczi természetesen eleinte a ki
rályné érdekeit igyekezett előmozdítani és 1440. má
jus 15-én jelen volt a csecsemő V. László király
koronázásán is. Belátva azonban, hogy az ország ér
deke nem kívánja a gyermekkirály uralmát, Ulászló
pártjához csatlakozott és a júniusi országgyűlésen
már ilyen értelemben szerepelt. A várnai csata után
az Ulászló elhunyta következtében 1445. április 4-ére
összehívott országgyűlésen őt is jelölték azon követ
ség tagjai közé, mely követség III. Frigyes császár
hoz ment a gyermek László király kiadása érdeké
ben. Több nyilvános szerepléséről nem tudunk. Űgylátszik, kora miatt is visszavonult a közügyektől,
miután Bodó Miklós személyében segédpüspököt vett
maga mellé. 1457-ben hunyt el.2
Bodó Miklós a különböző Bodó-családok közül a
legismertebb nevűhöz tartozott, melynek „de Gyiorgyi" vagy „giurgj", azaz Györgyi volt az előneve az
oklevelekben. 3 Előbb pécsi pap (clericus) volt, majd
bácsi prépost és ebben a minőségben vette maga
mellé Gathalóczi segédpüspökül 1443-ban;. Ezen al
kalomból kiállított, idézett oklevél szerint a budai
és szomszédos tizedek felét kapta, de javadalmak
adományozásába és a lelki ügyekbe nem avatkozha
tott be. A püspök kikötötte, hogy ő a veszprémi vár
ban a püspöki házakban tetszés szerint lakhatik,
mindamellett a vár kiskapuját a püspök és segéd
püspök várnagyai együtt tartoznak őrizni és a várat
közösen gondozni. 4 Már a következő évben, 1444-ben
a székesfehérvári Szűz Mária egyház prépostságáért
folyamodott, amit el nyert és 1459^ben, mint a ki
rály kancellárját említik. 5 Halála 1474. szeptember
3. előtt következett be, mert ekkor említés történik
arra nézve, hogy a fehérvári préposti hely üres lett
„per obitum Nicolai Bodo" 8
Végül a Bodó Miklóst segédpüspökké kinevező ok
levélben szerepel a testvére, György (Georgius) is,
akinek a személyét nem hagyhatjuk említés nélkül,
mert éppen a pénzveréssel kapcsolatban fordul elő
a neve. Eszerint Gathalóczi Mátyás veszprémi püs
pöknek pénzverési joga volt Bodó Györggyel együtt
a veszprémi várban és ez a jog száll át Bodó Mik
lósra is, ha segédpüspökké válik. Bodó György sze
mélyéről csak annyit tudunk, hogy 1452-ben várnagy
volt Budán, 1458-ban pedig kincstárnok Kassán. 7
Arra nézve azonban, hogy a veszprémi püspök ud
varában 1443-ban milyen szerepe volt, egyelőre nem
tudunk választ adni.
Az említett okleveles szöveg szerint 1443-ban a
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veszprémi püspöknek az ottani várban jogában állott
pénzt verni Bodó Györggyel együtt és miután jú
nius 1-én Bodó Miklós segédpüspök lett, a pénzve
rési jog átszállott reá is. Mindezek alapján feltéte
lezhető, hogy ez évben valamilyen pénzverés folyt a
veszprémi várban. Kérdés most, hogy az ismert
éremanyag mennyiben igazolja az írott forrás ada
tait és kimutathatók-e olyan veretek, melyek a fel
tételezhető veszprémi pénzverdével valami módon
összefüggésbe hozhatók?
Lukcsics szerint a veszprémi pénzverésnek ko
rábbi előzményei is lettek volna. Erre nézve 1338-ból
idéz egy okleveles adatot. 8 Ebben az oklevélben
azonban, amelyik bizonyos birtokügyekkel kapcso
latban van kiállítva, csak annyi említés van téve,
hogy 10 márkányi összeget „ad numerum marcarum
Wesprimii currencium" kell fizetni. Ez a kifejezés
mindössze annyit jelent, hogy a 10 márka ezüstpénzt
a Veszprémben érvényes márkasúly alapján kell fi
zetni. Ezt azért kellett hangsúlyozni, mert a közép
korban különböző helyi márkasúlyok alakultak ki
mindenfelé. így tehát ebből az adatból veszprémi
pénzekre, illetve veszprémi pénzverésre semmiféle
következtetést nem lehet levonni.
A közölt okleveles szöveg jelenleg az egyetlen is
mert adat a veszprémi pénzverésre vonatkozólag.
Ebből is csak annyi derül ki, hogy 1443-ban bizonyo
san volt pénverési joga a püspöknek, mely jog most
átszállott a segédpüspökre is. Minden további isme
ret hiányában természetesen nem lehet tudni, hogy
ez a pénzverési jog milyen időponttól kezdve volt
érvényben és meddig tartott, de nyilván már 1443
előtt is érvényben lehetett, mert az oklevél mint
meglevő jogot említi a püspök pénzverését. Magától
értetődik, hogy az itt kivert pénzek csak királyi ve
retek lehetnek, akár I. Ulászló, akár V. László ne
vére verve. Egyrészt a hasonló kiváltságokon alapuló
önálló pénzverések analógiája is azt mutatja, de
másrészt nem ismeretes ebből a korból másfajta
pénz, csak királyi veret. Ennélfogva kizárólag a ki
rályi pénzek között kell keresni a veszprémi vérete
ket — ha voltak ilyenek — és kiinduló pontul nem
lehet mást venni, mint a pénzeken látható verdeje
gyeket.
Közismert tény ugyanis, hogy Zsigmond korától
kezdve honosodott meg nálunk az az általános gya
korlat, hogy a pénzen látható, többnyire két tagból
álló verdejegy egyik (rendszerint baloldali) betűje
a verdehely kezdőbetűjét jelentette (pl. В = Buda,
К = Körmöcbánya stb.), míg a másik (jobboldali)
betű vagy jegy a felelős tisztviselő (főként kamara
ispán) jelölésére szolgált. Ennek a rendszernek a se
gítségével lehet a XV. századi pénzeket az ismert

verdehelyekhez kapcsolni és ez nyújt reményt ezút
tal is a veszprémi veretek felismeréséhez.
Minthogy az oklevél 1443-ban kelt, főként termé
szetesen azokat a pénzeket kell vizsgálat alá venni,
melyek ezen dátum közelében készülhettek, vagyis
a XV. század negyvenes éveinek első felében. Min
denekelőtt tehát I. Ulászló (1440—44) pénzei jöhet
nek számításba, majd V. László pénzei közül azok,
melyek a gyermekkirály nevére 1440—1445 közötti
években készültek Ulászló pénzeivel párhuzamosan.
Végül, meg kell nézni, hogy nem ismeretesek-e a
megelőző és következő évekből is veszprémi vére
teknek tekinthető pénzek. Egyszóval a verdejegy se
gítségével meg kell kísérelni a veszprémi verde mű
ködési idejének a körülhatárolását.
Ulászlónak 1440—1444 közötti években készült
pénzein a verde jegyeket szemlélve, azt vehetjük
észre, hogy a közismert verdejelző betűkön kívül
előfordul egy-két olyan verde jelző betű is, melyekét
eddig még nem sikerült feloldani, illetve nem lehe
tett az ismert működő verdék egyikével sem össze
függésbe hozni. Ilyen jegy többek között a W betű
is, mely több vereten előfordul és amelyet most a
veszprémi pénzverdével próbálunk azonosítani.
Ha átnézzük I. Ulászló pénzeinek a sorát, azt ta
láljuk, hogy — egyelőre a Corpus sorrendje sze
rint — a következő véreteken fordul elő W verde
jelző betű:
С 141 W—В (?), W—I; С. 145A W—?; С. 146A
W—P; С 147 W—О; С. 148 W—h, W—О; С. 149A
W—D, W — két buzogány keresztben; С. 149 W—
В, W—h, W—P.
Ezenkívül megtaláljuk a W jegyet I. Ulászló és
Hunyadi János neveire közösen vert C. 162 dénáron
W-formában, továbbá az említett korszakban az
V. László nevére készült pénzek közül a C. 179 dé
náron W—B, W—h és W két buzogány változatok
ban, végül előfordul az Ulászló halálát követő In
terregnum (1445—1446) idején készült С 152 dénáron is W—I összetételben. 9 (1. kép).
Kritikai vizsgálat alá véve e pénzeket és jegyeket, az derül ki, hogy а С 141 dénár W—В jegyű
példánya egykorú hamisítvány értelmetlen körirat
tal, tehát ez a jegy tulajdonképpen elesik. А С 145
W—? jegyű példányon a W élesen látszik ugyan, de
maga az érem igen silány veret, valódisága tehát
legalábbis kétes. А С 146 W—P jegyű változatát
csak a Sziklay-jegyzék isimeri. А С. 149A W—D
jegyű példánya szintén igen silány veret, tehát ez is
kétes darab. Ugyanez áll V. László C. 179 denárának
W-két buzogány jegyű változatára is. Tehát a W
jegyű érmek egyrésze gyanús, silány veret, esetleg
egykorú hamisítvány és ezeket a kétes véreteket
egyelőre csak kérdőjellel sorolhatjuk a W jegyű pén

zek csoportjába addig, míg több példány felbukka
nása hitelesen el nem dönti ezek valódiságának a
kérdését. Eltekintve azonban a gyanús példányoktól,
még mindig elég tekintélyes számú kétségtelenül
valódi veret akad W verdejelző betűvel. Az alábbi
táblázatos időrendi sorozatban kíséreljük meg ezeket
felsorolni az egykorú pénzek időrendi kutatásában
eddig elért eredmények alapján (a gyanús példá
nyok kérdőjellel jelezve): 10
1440

С. 149A
С. 149C

W-+(?). W-2
W-B, W - + W-h

I. Ulászló
I. Ulászló

dénár
dénár

1441

C146A
С. 147
С. 148
С. 179

W-P
W-C
W-h, W-O
W-B, W-h, W-2
buzogány (?)

I. Ulászló
I. Ulászló
I. Ulászló
V. László

dénár
dénár
dénár
dénár

1442

С 141

W-I, W-B (?)

I. Ulászló dénár

1443

С.145А

W-? (?)

I Ulászló

dénár

1445—45

С. 152

W-I

Interreg
num

dénár

С. 163

W- +

I. Ulászló

dénár

és

Hunyadi J.

A kétes jegyek mellőzésével megállapítható, hogy
a W jegyű verdében W—B, W—C, W—h, W—I,
W—О és W—2 buzogány jegyek fordulnak elő a
pénzeken. Ezeknek a feloldására egyelőre semmi re
mény nincs. A két keresztbe helyezett buzogányról
ismeretes, hogy előfordul I. Ulászló budai veretű
pénzein is, de az értelme ott is bizonytalan. A je
gyeknek a különböző véreteken megfigyelhető is
métlődése egymáshoz kapcsolja a W jegyű érmeket
és kétségtelenül elárulja, hogy az összes 1440—1445
között készült W jegyű pénzek feltétlenül egy és
ugyanazon verdében kellett hogy ki verésre kerülje
nek.
Együttesen nézve most már ezt a sorozatot, az de
rül ki, hogy a W verdejelző betű I. Ulászló pénzein
jelenik meg a leggyakrabban, azonban feltűnik az
V. László nevére készült egyik dénáron is, sőt még
az Interregnum korából is szerepel egy W jegyű
dénár. Végül találunk egy különös veretet ezzel a
jeggyel, mely I. Ulászló és Hunyadi János neveit
viseli az elő-, illetve hátlapi köriratokban.
A W jelű pénzek között előfordulnak olyanok (C.
149A, С. 149C, С. 146A, С. 141, С. 145 és С. 152),
melyeken a W jegyen Ikívül még sok más egyéb
jegy is látható és ezek a 'többi jegyek többnyire az
állandóan működő pénzverdék közismert jegyei.
Ezek a felsorolt pénzeik tehát országszerte vert ki-
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1. W. verdejegyűpénzek (A XV. sz.-i veszprémi püspöki pénz
verő műhelyből)
1. Münzen mit Prägungszeichen W (aus dem bischöf
lichen Münzamt in Veszprém; XV. Jh.).
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1. Monnaies portant la marque d'atelier W (de l'atelier de
monnayage du XV<? siècle, de l'évêque de Veszprém).
1. Монеты со знаком монетного двора Ж (Из веспремского
епископского монетного двора 15. в.).

nályi pénzek és ezeknek a W jegyű példányai nem
jelentenek egyebet mint ezeknek a mindenféle
egyfoirimán vert pénzeknek a W jegyű Verdében,
jelen esetben valószínűleg Veszprém várában ké
szült változatait.
Más a helyzet a többi pénzeknél (C. 147, C. 148, C.
179 és C. 162). Természetesen ezek is királyi pénzek
olyan értelemben, hogy valamelyik államfő nevére
vannak verve, de mégsem országszerte vert érmek,
hanem speciális lokális veretek. Ugyanis ezeken a
közismert verdejegyek egyáltalán nem fordulnak
elő, hanem csupán egy-két szokatlan jegy tűnik fel
rajtuk. Ezeket rendszerint eddig nem is lehetett
feloldani, illetve közülük a W jegyet most kíséreljük
meg a veszprémi verdével azonosítani. így а С
147—148 dénárokon a felsorolt W j egyváltozatúkon
kívül szerepel még P—S verdejegy, а С 179 dénáron
pedig A—В jegy. Látható tehát, hogy ezek a pénzek
csak egy-két verdében kerültek kiverésre.
Közelebbről nézve ezt a három utóbbi érmet, az
derül ki, hogy noha a C. 147—148 dénárokon I.
Ulászló nevét mutatja az előlapi körirat, а С 179
dénáron pedig V. László neve szerepel ugyanott,
ezek a pénzek mégis valamennyien, azonos éremké
pet árulnák el, éspedig az előlapon kettős kereszt
ábrát, a hátlapon pedig álló királyi alakot S. Laddslaus körirattal. Mindehhez még hozzátehetjük, hogy
hasonló szentlászlós éremképet láthatunk még az V.
László nevére készült С 177—178 és C. 180 pénzeken is. Ez a három utóbbi érem azonban kizárólag
csak К jeggyel ismeretes, tehát ezek Giskra által
veretett pénzek a körmöci pénzverdéből. 11 A C. 177—
178 pénzeket pontosan is lehet keltezni, mert való
színűleg ezekre vonatkozik Erzsébet királynénak
1441 július 3-án kelt pénzverési rendelete. Tehát
ebből az a következtetés vonható le, hogy a szent
lászlós pénzek nyilván mind 1441 körül készültek.
Feltételezhetjük ugyanis, hogy az egész szentlászlós
éremsorozat körülbelül egyidőben készült. Annak a
különös jelenségnek a magyarázatát azonban nem
tudjuk adni, hogy miképp volt lehetséges, miszerint
a két ellenikirály néhány pénzén azonos verdejelző
betűt találunk, amiből természetszerűleg az követke
zik, hogy ezeket közel egymás utáni időben ugyan
azon verdében kellett hogy kiverjék. Talán Gathalóczi Mátyás veszprémi püspöknek Erzsébet királyné
és Ulászló között ingadozó magatartásában lehetne
magyarázatot találni, mindez azonban egyelőre csak
feltevés.
Hasonló speciális kuriózum a C. 162 dénár is, mely
I. Ulászló és Hunyadi János nevét egyaránt viseli.
A W jegyen kívül még A—В jegyű példányai is elő
fordulnak. Az A—В jegy Ulászló pénzein néha fel
tűnő, egyelőre ismeretlen feloldású jegy és úgy lát

szik, ez a különös emlékpénzszerű veret csak két
verdében került kibocsátásra. Ez nem tekinthető
tehát országszerte vert pénznek. Veresd idejét nem
ismerjük, talán Ulászló uralkodásának vége felé,
vagy Hunyadi János kormányzóságának elején ké
szülhetett (1444—1446 között valamikor).
A W jegyet viselő pénzek valószínű időrendbe ál
lított sorozata arról tesz bizonyságot, hogy az ilyen
jegyű pénzek összefüggő egymásutánban készültek
az 1440—1446 közötti zárt időszakban. Ismerve az
egykorú pénzverési gyakorlatot, csaknem bizonyosra
vehető, hogy ebben a szorosan egymás után követ
kező zárt sorozatban — főként a verdejegyek ismét
lődése következtében — a W jegy azonos verdét je
lez. Minthogy pedig ez a betű semmi más egykorú
ismert verdével nem azonosítható, viszont okleveles
forrás említi, hogy ez idő tájt a veszprémi várban
pénzverés folyt, és a W betű minden nehézség nélkül
Veszprémi kezdőbetűjét jelentheti, 12 azért igen nagy
valószínűséggel feltételezhető, hogy a W jegyet vi
selő pénzek sora, vagy legalábbis azok egy része
a XV. századi veszprémi püspöki pénzverőműhely
ből származik.
Annál valószínűbbnek látszik ez a feltevés, mert
a felsorolt éremsorozattól eltekintve, a W betű többé
nem szerepel a középkori magyar pénzeken, mint
verdejegy. Korábban Zsigmond pénzein feltűnik
ugyan néha ez a betű, de ekkor még teljes bizony
talanság áll fenn arra nézve, hogy a W betű vajon
verdét vagy személyt jelent-e az б pénzein. Ennél
fogva a mi szempontunkból Zsigmond pénzei nem
is jöhetnek ezúttal figyelembe.
Lehetséges talán első pillantásra, hogy túl merész
feltevésnek tűnik fel néhány soros okleveles adat
alapján a veszprémi pénzverő ilyen kiterjedt műkö
désére következtetni, de egyrészt a verdejelző W
betű folyamatos előfordulása, másrészt ennek a be
tűnek más verdével nem azonosítható volta, végül
az országos pénzektől néha elütő különleges helyi
W jegyű veretek létezése mind. pozitív bizonyítékot
jelent a veszprémi pénzverésre nézve. Bizonyosra
vehető ugyan, hogy a veszprémi püspök pénzverési
joga pontosan körvonalazott kiváltság lehetett, de
az is nyilvánvaló, hogy ezekben a zavaros években
könnyebben vegyíthetett egyéni vonásokat az általa
veretett pénzk sorozatába, mint ahogy azt rende
zett viszonyok között megtehette volna. Minden
esetre nem lehet egészen véletlennek tekinteni,
hogy a W verdejegy csupán azokban az években
fordul elő (1440—1446) a pénzeken, amikor írásos
forrás is említést tesz a hasonló betűvel kezdődő
veszprémi verde létezéséről és működéséről.
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JEGYZETEK

i Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon. X.
Pest, 186'3. 128. Ezenkívül Weszerle József kéziratos
jegyzeteiben (NM Éremtár, No 2., 15. és No 57., 130.) ta
lálunk utalást a veszprémi pénzverésre: ,, . . . Praeterea dat eidem potestatem in Castro Wesprimini cudendi
monetam, reservatis sibi per expressum pro privativo
iure suo oppido Sümegh et possessione Peremartony in
Com. Tolnensi existente habita . . ." Weszerle ezt Kaprinay kézirataiból jegyezte ki (Kaprinay MSC. Tom V.
No XLIV. az Egyetemi Könyvtárban). Nyilvánvaló,
hogy a két szöveg azonos forrása megy vissza, a veszp
rémi püspökség levéltárában őrzött említett okleyélre.
2
Az adatokat 1. Josephus Lukcsics: Monumenta Romana
episcopatus Wesprimiensis. III. Budapest, 1902. LXVII ff.
3 Nagy Iván: Magyarország családai. I. Pest, 1857. 138—139,
4 Lukcsics; i. m. és Hornig Károly: Veszprém múltja és
jelene. Veszprém, 1912. 6—7.
5 Lukcsics; i. m. 158.
6 Lukcsics; i. m. 229.
7 „Gregor Bodo von Györgyi" I. Siebmacher's Wappen

buch, IV. 2. Der Adel von Siebenbürgen. Nürnberg,
1898. 24.
8 Anjoukori Okmánytár III. 1883. 515.
9
Elsősorban a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárában
levő példányokat vettük vizsgálat alá. Az irodalomból
ismert, de itt nem szereplő jegyeket általában nem vet
tük figyelembe, mert azok kétségtelen hitelességéről
nincs alkalmunk meggyőződni. Csupán a Sziklay-féle
jegyzék (az Éremtár könyvtárában) adatait nem mel
lőztük, mert ez a jegyzék közismerten aprólékos gon
dossággal készült sok példány egybevetésével. A hivat
kozásoknál а С betű a Réthy László: Corpus Nummorum Hungáriáé II. 1907. művének rövidítése.
10
Az időrendi táblázat Huszár Lajos: A budai pénzverés
története a középkorban. Budapest, 1958. 129. és ua.:
Giskra pénzverése. Num. Közi. LXII—LXIII. 1963—64.
58. adatai alapján van összeállítva.
11 Huszár: Giskra pénzverése; i. m. 55.
12
Mindjárt az idézett oklevélben is Veszprém „Wesprimiensi" formában szerepel.

Münzprägung in Veszprém während des XV. Jhs.

Es ist eine Urkunde, datiert vom 1. Juni 1443 in
Veszprém, bekannt, laut welcher Mátyás Gathalóczi,
Bischof von Veszprém, mit Rücksicht auf sein hohes
Alter, den Propst von Bács, Miklós Bodo, als Weihbischof zu sich nahm. In dieser Urkunde wird
erwähnt, daß der Bischof von Veszprém im J. 1443
das Recht hatte, in der Burg von Veszprém Münzen
prägen zu lassen, und daß dieses Recht auch an
Miklós Bodo, als er Weih- (Hilfs)- bischof wurde,
übertragen worden sei. Mátyás Gathalóczi, Anhänger
der Königin Elisabeth, Witwe König 'Alberts., wurde
als Bischof von Veszprém am 9. Mai 1440 installiert.
Bald schloß er sich aber der Partei von Ulászló I
an, und fungierte am Landtag dieses Jahres schon
in dieser Rolle. Der Text dieser Urkunde ist die
einzige bekannte Angabe der Münzprägung in
Veszprém. Da diese Urkunde vom J. 1443 datiert ist,
sollen die in Veszprém geprägten Münzen unter den
Geprägen zu suchen sein, die um dieses Jahr aus
dem Münzamt herauskamen. Vor allen kommen die
Münzen des Ulászló I (1440—1444) in Betracht, dann
jene unter den Münzen des Ladislaus V, die parallel
mit den Münzen des Ulászló I unter seinem Namen
emittiert wurden. Als Ausgangspunkt der Nachforschung kann das Prägezeichen genommen werden. Es war seit König Sigismundus der allgemeine
Gebrauch, daß der linke Buchstabe des aus zwei
Buchstaben bestehenden Prägungszeichens den
Prägeort bedeutet. Auf den Münzen von Ulászló
gibt es einen oder zwei solche Buchstaben, die mit
keinem der bekannten Prägeorte in Zusammenhang
gebracht werden können. So kommt u. a. auch der
Buchstabe W vor, der auf mehreren Münzen zu
finden ist und den wir jetzt mit dem Prägeort
Veszprém zu identifizieren versuchen. Unter den
Münzen von Ulászló kommt der Buchstabe W auf

den Stücken C. 141, C. 145 А, С 146 А, С. 147 С
und С. 149 A vor, u. zw. in Begleitung anderer
Buchstaben oder Zeichen. Außerdem tritt er auf den
Denaren C. 162 des Ulászló I und János Hunyadi,
С. 179 von Ladislaus V, schließlich C. 152 aus der
Zeit des Interregnums nach dem Tod Ulászló's auf.
Die Tabelle der Textabbildung zeigt alle Varianten
der Prägezeichen. Das Zeichen W kommt also
hauptsächlich auf den Münzen von Ulászló I vor.
Sonst "ind Münzen imit dem Zeichen W auch an
mehreren Orten des Landes geprägt worden, auf
diesen 'kommen natürlich andere Prägezieichen
vor. Einige Münzen sind aber spezielle lokale
Prägungen (C. 147, C. 148, C. 179 und С 162),
die nur mit einem oder mit zwei unerklärten Prägezeichen verknüpft bekannt sind. Diese Münzen
dürften also nur in einigen Münzämtern geprägt
worden sein. Die Münzen mit dem Prägezeichen
W wurden — in zusammenhängender Reihe —
erst in den Jahren 1444—1446 geprägt, u. zw. auf
Grund der Wiederholung dieses Prägezeichens, vermutlich in derselben Werkstatt. Da das Zeichen
W mit keinem anderen bekannten Prägeort identifizierbar ist, und dieses als ester Buchstabe der
Stadt Veszprém dagegen ohne Schwierigkeit zu deuten ist, erscheint es für sehr wahrscheinlich, daß
diese Münzen in der auch urkundlich bewiesenen
Werkstatt in Veszprém hergestellt wurden. Diese
Vermutung ist umso wahrscheinlicher, als das Prägezeichen W auf ungarischen Münzen im 15. Jh.
weiterhin nicht mehr vorkommt. Die Münzen mit
dem Prägezeichen W sind also nur aus jenen Jahren
bekannt, die dem urkundlich bewiesenen Datum
1443 der Veszprémer Münzprägung nahe fallen.
Lajos
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Monnayage a Veszprém au XVe siècle

On connaît un document daté de Veszprém du
1 e r juin 1443, dans laquel Mathias Gathalóczi,
évêque de Veszprém, étant donné son âge avancé,
s'adjoignit Miklós Bodo, prélat de Bács, pour servir
à ses côtés comme évêque auxiliaire. C'est dans ce
document qu'on lit qu'en 1443 l'évêque de Veszprém
était autorisé de frapper, avec György Bodo, de la
monnaie dans le château-fort de Veszprém, et Miklós Bodo ayant été nommé évêque auxiliaire, le
droit de monnayage passa à celuici. Mathias Gathalóczi un fidèle de la reine Elisabeth, la veuve du
roi Albert devint évêque de Veszprém le 9 mai 1440,
Or, bientôt il suivit le parti d'Uladislas 1 e r et figura comme tel à l'assemblée de juin 1140. Le texte
du document constitue la seule donnée connue relative
au monnayage de Veszprém. Le docuiment ayant été
daté de 1443, on doit chercher les frappes de
Veszprém parmi les monnaies frappées autour de
cette date. En premier lieu ce sont les monnaies
d'Uladislas I e r (1440—1444) qui peuvent entrer en
ligne de compte, puis les monnaies de Ladislas V,
celles qui furent frappées à son nom, parallèlement
aux monnaies d'Uladislas. Le point de pépart pourrait être la marque d'atelier, étant donné que depuis
Sigismond ce fut une pratique générale que la lettre
de gauche de la marque de l'atelier, constituée de
deux lettres, signifiait la lettre initiale de l'atelier
de monnayage, On rencontra sur les monnaies
d'Uladislas une ou deux lettres indiquant l'officine
qui actuellement ne peuvent pas être mises en rapport avec aucun des ateliers connus ayant fonctionné
en ces temps-là. Telle est, par exemple, la lettre
W qui est présente sur plusieurs frappes et que
nous chercherons d'identifier avec l'atelier de monnayage de Veszprém. En passant en revue les monnaies d' Uladislas, s'est sur les frappes C. 141,
C. 145A, C. 146A, С 147, С. 148 et С. 149A qu'on
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voit figurer le W couplé avec différentes autres
lettres ou marques. Le W apparaît en outre sur le
denier C. 162, frappé aux noms d'Uladislas I e r et de
János Hunyadi, ainsi que sur le denier C. 179, portant le nom de Ladislas V, et finalement sur le
denier C. 152 frappé au temps de l'interrègne qui
suivit la mort d'Uladislas. (1445—1446). (Le tableau
publié le texte embrasse toutes les variantes des
marques). Donc la lettre W figure surtout sur les
monnaies d'Uladislas I e r , et la plupart des monnaies
•marquées de W sont des monnaies frappées dans
le pays entier, c'est à dire que celles-ci se rencontrent avec nomreuses autres marques d'atelier également. Quelques-uns des genres de monnaies (C. 147,
C. 148, C. 179 et C. 162) sont cependant des frappes
locales spéciales, car ils ne sont connus qu'avec une
ou deux marques d'atelier curieuses, jusqu'à présent
pas encore identifiées, donc ces monnaies ne purent
être frappées que dans quelques ateliers. Les monnaies marquées de W furent confectionnées en série
entre 1444 et 1446, et la répétition des marques
d'atelier montre qu'elles durent être frappées dans
la même officine. Étant donné que la lettre W ne
peut être identifiée avec aucun des ateliers connus,
mais qu'elle peut sans le moindre difficulté signifier la lettre initiale de Veszprém, et que du monnayage de cette ville on cossède un monument écrit,
il est fort probable que les monnaies marquées de
W aient été frappées dans l'officine de l'évêque de
Veszprém. Cette supposition est d'autant plus vraisemblable que la marque W ne figure, au XV e
siècle, plus sur les monnaies hongroises. Donc les
monnaies marquées de W ne sont connues que dans
les années qui sont près de la date justifiée de 1443
du monnayage de Veszprém.
Lajos
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Ч Е К А Н К А МОНЕТ В BE

Известен определенный диплом с 1-го июня 1443
года из Веспрема, в смысле которого веспремский
епископ Матьяш Гаталоци ввиду своего пожилого
возраста принимает бачского протопопа Миклоша
Бодо в качестве помощника епископа. В этом дипломе
говорится о том, что в 1443 г. веспремский епископ
имел право в веспремской крепости вместе с Дьёрдьем
Бодо чеканить мометы, и так как Миклош Бодо стал
помощником епископа, и право на чеканку монет
передано ему. Матьяш Гаталоци, как сторонник коро
левы Елизаветы, вдовы короля Альберта, стал веспремским епископом 9-го мая 1440 г. Но он перешел
вскоре в сторону Уласло Пятого, и в июне того же года
на государственном собрании он присутствовал уже
в этом качестве.Текст данного диплома является един
ственным известным источником о чеканке монет
в Веспреме. Ввиду того, что данный диплом датиру
ется с 1443 года, вычеканенные в Веспреме монеты
следует и екать из монет, вычеканенных во время около
данной датировки. Здесь можно обратить внимание
в первую очередь на монеты Уласло Первого (1440—
1444), затем из числа монет Ласло Пятого на те,
которые под его именем изготовлены в эти же года
параллельно с монетами Уласло. Исходной точкой
может служить знак монетного двора, так как с вре
мени Сигисмунда стало общей практикой то, что ле-г
вая буква знака монетного двора, который слагается
из двух букв, означает имя монетного двора в сокра
щенном виде. На монетах Уласло можно найти не
сколько таких букв — знаков монетного двора, кото
рые до сих пор не были связаны ни с одним из из
вестных до сих пор монетных дворов. Такой буквой
является между прочими и буква W, которая имеется
на нескольких экземплярах, и которую теперь можно
отождествлять с веспремским монетным двором.
Просматривая монеты Уласло, знак монетного двора
W находится на монетах С 141, С 145А, С 146А, С 147,
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С 148 и С 149А в сочетании с различными другими
знаками или буквами. Кроме того, этот знак появ
ляется на денаре С 162, вычеканенного под именем
Уласло Первого и Яноша Хуньяди совместно, далее,
на денаре имени Ласло Пятого С 179, наконец, на
денаре С 152, вычеканенного во время интеррегнума
(1445—1446 гг.) после смерти Уласло. (Таблица в тек
сте охватывает все варианты знака). Следовательно,
знак W фигурирует главным образом на монетах
Уласло, и монеты со знапком W являются монетами,
вычеканенными по всей стране, то-есть, они появляюют в сочетании с многими другими знаками монетных
дворов. Но некоторые виды монет (С 147, С 148, С 179
и С 162) представляют собой специальные местные
монеты, так как они известны только в сочетании
с несколькими странными, до сих пор не разъяснен
ными знаками монетных дворов, следовательно, они
могли быть вычеканены только в некоторых монетных
дворах. Непрерывные серии монет со знаком W из
готовлены в 1444—1446 гг., и повторение знаков мо
нетного двора указывает на то, что они были вычека
нены в одном и том же монетном дворе. В виду того,
что знак W нельзя отождествлять с каким-либо
другим монетным двором, а, с другой стороны, этот
знак может означать без всякого затруднения началь
ную букву города Веспрема, и чеканка монет в Вес
преме упомятнута и в написанных документах,
поэтому является весьма вероятным, что монеты со
знаком W были вычеканены в веспремском епископ
ском монетном дворе. Эта гипотеза является и тем
более вероятной, что данный знак W далее не фигу
рирует в 15-ом веке на венгерских монетах. То-есть,
монеты со знаком W известны только из тех лет,
которые лежат близко к датировке 1443 года, дока
занного на основе упомянутого диплома.
ЛАЙОШ ХУСАР
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