
Ujabb Veszprém megyei éremleletek 

1965 —66-ban, alig néhány hónap leforgása alatt há
romjelentősnek mondható középkori (egy XIIL, illetve 
két XVI. századi) éremlelet került elő a Bakonyi 
Múzeum gyűjtőterületén. Bár ez esetben a véletlenek 
összejátszásáról lehet szó, abban viszont feltétlen tör
vényszerűséget kell látnunk, hogy a megye területéről 
korábban is igen jelentős számú zárt lelet került elő, 
főleg a XVI-XVII. századból. 

Legutóbb Közleményink I. kötetében Huszár Lajos 
tette közzé a megye éremlelőhelyeinek repertóriumát1. 
Hangsúlyozta ő maga is, hogy jegyzéke nem tekint
hető teljesnek, bár a megye területén működő múzeu
mok, gyűjtemények mind figyelemmel voltak az érem
leletek előkerülésére s e tekintetben meglehetősen ala
pos nyilvántartásokat vezettek. Az országos gyűjtés
ből kiemelt s a Bakonyi Múzeum eddig még kiakná

zatlan feljegyzései alapján kibővített jegyzék a maga 
257 tételével, mely megyénk 265 településéből 96-ból 
ismertet éremleleteket, a közreadás óta eltelt néhány 
év alatt is jelentősen bővült. Az 1966-ban megjelent 
Régészeti Topográfia I. kötete a keszthelyi és tapolcai 
járások területéről 20 újabb, eddig nem ismert tételt 
sorol fel s a lelőhelyeket 12, eddig e tekintetben nem 
szerepeltetett községből ismerteti. Az ugyancsak 1966-
ban lezárt s sajtó alatt levő II. kötet, melyben a veszp
rémi járás már Huszár által is alaposabban ismertetett 
anyagát adjuk közre, további 18 tételt s 4 újabb tele
pülést sorol fel éremlelőhelyként. így a megye most 
már kb. 50%-ára kiterjedő, alapos régészeti felmérés 
után 295 adatot tartalmaz e jegyzék s 112 község, 
város területéről, határából előkerült éremleletet jelez. 
E két kötet közreadásával tehát az 1963-ban lezárt 

1. Zárt éremleletek térképe Veszprém megyében. 
1. Karte von geschlossenen Münzfunden im Komitat 

Veszprém. 
1. Carte des trouvailles numismatiques closes dans le 

département de Veszprém. 
1. Карта находок зарытых кладов на территории 

Веспрем ского комитата. 



Huszár-féle közlemény 15 —16%-ával több adatunk 
van ma. Számuk bizonyára növekszik még részben a 
topográfia hátralevő két kötetének anyaggyűjtése ré
vén, részben a várható újabb leletelőfordulásokkal is. 

Amint az Huszár idézett repertóriumában s a három 
éremleletet közzétevő kutatók az alábbiakban olvas
ható tanulmányaiban is hangsúlyt nyer : éremleleteink
nek általános numizmatikai, gazdaságtörténeti vonat
kozásokon kívül számos helytörténeti vonatkozásuk is 
van. Érdemes erre a körülményre felhívni a figyelmet, 
bár a következtetések levonása ma még természetesen 

korai. Megyénk területén Huszár és a két topográfiai 
kötet adatai alapján eddig összesen 66 zárt lelet elő
kerüléséről tudunk. Közülük 13 római, a többi a 
magyar államalakulástól a régészeti szempontból kö
zépkorinak számító XVIII. század elejéig tartó idő
szakból származik. Ez 49 újabb zárt lelet (figyelembe 
véve az elrejtés időpontját post quem-ként meghatá
rozó utolsó érem kibocsájtásának idejét), amely az 
alábbiak szerint csoportosítható: 

A XI. század második feléből 4 leletegyüttes 
A XIII. század második felére tehető 9 leletegyüttes 

A leletet 

A lelet 

A lelet elrejtésének ideje: 

A lelet 
Sorszám Település múze ismer darab közép 1526- Megjegyzés 

találták umba 
kerülése 

tették száma római kori 1711 későbbi 

1. Alsópáhok 1946 1951-52 24 IV. sz. 
1. fele 

2. Badacsonytomaj 1931 1939-40 39 XI. sz. 
vége 

3. Bakonynána 1899 1900 363 XV. sz. 
vége 

Állítólag 15 db aranypénz is 
előkerült 

4. Bakonypéterd 1892 5368 ? különböző leletek 
5. Bakonypéterd 1892 31 XVI. 

sz. eleje 
6. Bakonytamási 1891 159 XVIII. 

sz. 
közepe 

találótól elkobozva 

7. Balatonalmádi 1895 1896 761 1607 U. 
8. Balatonfőkajár 1901 1902 1903 9015 1593 u. 
9. Balatonfökajár 1966 1966 1967 3743 1592 u. 

10. Balatonfüred 1883 1885 2861 XIII.sz ' 
11. Balatonfüred 1885 1885 1.5-2 kg XIII.sz 

12. Balatonfüred 1927 1928 
(kblOOO 

1969 
) 2. fele 

XIII. sz. • esetleg egyazon lelet? 
13. Balatonfüred 1965 1965 1967 1285 XIII. sz. 

vége 
14. Balatonfűzfö 1870 18 XV. sz. 

közepe 
15. Balatonkenese 1879 48 XVI. sz 
16. Berhida 1963 1963 1963 102 1705(?) 
17. Cserszegtomaj 1891 1891 1892 3851 1527u. 
18. Cserszegtomaj 1900 1901 2070 1576 u. 
19. Cserszegtomaj 1906 ? XIII. sz. Sümegi Darnay-múzeumba 

került friesachi éremlelet 
20. Csót 1931 1940 61 1696 

után 
21. Felsőörs 1895 1908 ? 

(több
száz) 

1081 u. 

22. Felsőörs 1943 1944 261 1704 u. 
23. Gecse 1911 1915 31 XI. sz. 

vége 
nagyobb leletből meghatározva 

24. Gyulafirátót 1903 1903 1904 108 IV. sz. 
vége 

25. Hajmáskér 1961 4 1540u. 
26. Hévíz 1901 1901 1901 276 IV. sz. 

közepe 
27. Kemeneshőgyész 1937 1943 16 1589 u. 
28. Keszthely 1920 193 XIII. sz. nagyobb lelet része 
29. Keszthely 1941 1965 44 IV. sz. 

2. fele 
30. Lovászpatona 1891 1963 10 ? 
31. Mencshely 1942 1963 125 IV. sz. 
32. Nagygörbö 1893 1894 499 1558 u. 
33. Nagyvázsony 1903 144 III. sz. esetleg egyazon lelet ? 
34. Nagyvázsony 1904 40 III. sz. esetleg egyazon lelet? 
35. Nagyvázsony 1908 1908 1909 8681 V. sz. el. 
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Az 1440-es évekre tehető 1 leletegyüttes 
Az 1500-as évekre tehető 1 leletegyüttes 
1526 utáni évektől az 1580-as évekig 13 leletegyüttes 
1590 — 1610 közé tehető 10 leletegyüttes 
A XVII. század második felére tehető 7 leletegyüttes 
1700—1710 közötti évekre tehető 4 leletegyüttes. 
Végül a XVIII. század közepetájára tehető 3 lelet

együttes és 1848-ra tehető 1 leletegyüttes elrejtése. 
Összesítésünk s a zárt leletekre vonatkozó részletes 

táblázat alapján bizonyára lesz mód és alkalom arra, 
hogy akár megyénk, akár egy nagyobb terület pénz

forgalmára vonatkozó, gazdaságtörténeti feldolgozás 
mellett figyelmet szenteljenek a kutatók a leletek elrej
tésének és az eseménytörténet dátumainak összeveté
sére. Bizonyára sok új adatot és szempontot szolgál
tatnak ezek a zárt leletek, a XVI—XVII. századra 
vonatkoztatva leginkább, a kisebb-nagyobb dúlások, 
hadjáratok hatására, kiterjedésére nézve is. A zárt 
leletek lelőhelyeit bemutató térkép (1. kép) tanúsága 
szerint az elrejtést kiváltó események, éppen a török 
harcok idején, esetenként szinte az egész megye terü
letét érintették. Éri István 

A leletet 

A lelet 

A lelet elrejtésének ideje : 

A lelet 
Sorszám Település múze ismer darab közép 1526- Megjegyzés 

találták umba 
kerülése 

tették száma római kori 1711 későbbi 

36. Nemesszalók 1923 1923 1963 75 XVIII. 

37. Oroszi 1950 1960 78 XIII. sz sz. 
38. Ősi 1963 1963 229 1707. u. 
39. Padragkút 1930 1938 418 1609. u 
40. Pápa 1905 1905 69 XVII. 

41. Pula 1900 ? XIII. sz. 
42. Somlóvásárhely 1895 1400 XVI. sz. nagyobb leletből jutott 

Sümegre 
43. Somlóvásárhely 1928 1936 273 1709 u. 
44. Somlóvásárhely 1966 1966 1967 1928 1542 
45. Sümeg 1868 14 XVI. sz. 

2. fele 
aranyérmek 

46. Sümeg 1882 200-250 ? 
47. Sümeg 1891 26 XIII. sz. 

vége 
48. Szápár 1943 1956 246 1540u. 
49. Szentantalfa 1896 1963 40 1680 u. 
50. Szentbékkálla 1861 ? IV. sz. 
51. Szentkirály szabadj a 1921 1963 324 XVII. 

sz. vége 
52. Szentkirályszabadja 1923 1963 481 1742 u. 
53. Szentkirály szabadj a 1944 1948 1963 7 XIII. sz nagyobb, elkallódott 

éremleletből 
54. Tapolca 1871 ? XIII. sz. „nagyobb mennyiségű" 

friesachi dénár leletből 

55. Tapolca 1877 118 III. sz. nagyobb leletből 
56. Tapolca 1911 71 1704 u. 
57. Tapolca 1965 ? III. sz. 
58. Tihany 1928 1934 13 1567 u. aranypénzek 
59. Vaszar 1958 172 XVI. sz. 
60. Várpalota/Inota 1931 633 1593 u. 
61. Várpalota 1957 38 XVI. sz. arany-ezüstérmek vegyesen 
62. Veszprém 1871 41 XVI. sz. 
63. Veszprém 1873 129 XI. sz. 

2. fele 
64. Veszprémfajsz 1878 1963 57 1672 u. 
65. Zalavár 1854 1868 7889 XIV. sz. 
66. Veszprém megye 1868 357 XVII. 

67. Veszprém megye 1907 1907 1484 sz. 1848 u. 
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A BALATONFÜREDI ÉREMLELET 

1965 október 14.-én Giczi Árpád és Csellik Frigyes, 
a soproni Postaigazgatóság dolgozói Balatonfüreden, 
telefonkábel fektetése közben a Kossuth Lajos utca 33. 
sz. ház előtt, egy 30—40 cm szélességű és 40 cm mély
ségű árokban, — mely a háztól 3,5—4 m-re húzódott, 
ezüstpénzeket találtak. A pénzek a járda és a kövezett 
úttest közötti sávban, humusszal alig takart rétegben, 
egy kiálló szikla hasadékában, egy törött agyagpalack
ban (1. kép.) és körülötte szétszóródva kerültek elő. 
A palack töredékesen bár, de kiegészíthető volt, a jelek 
szerint csákányozás közben törhették össze. 

A leletet az Idegenforgalmi Hivatal jelentette be. 
Éri István következő napon történt kiszállásakor a 
hivatalba került anyagot átvette s a helyszínen a lelő
helyet azonosította. A lelet 390 db magyar, 859 db 
szlavón, 32 db osztrák, 2 db németalföldi leletet, vala
mint 2 db bizonytalan, összesen tehát 1285 db érmet 
tartalmaz. (Az érmeket a veszprémi Bakonyi Múzeum 
numizmatikai leltárkönyvébe 66.1.1. — 66.1.94. sz. alatt 
leltároztuk be.) 

A lelet meghatározását a következőkben adjuk. 
(E munkában Gedai István volt segítségemre.) 

Az éremmeghatározás alapjául szolgáló irodalom 
jegyzéke és rövidítései a jegyzékben: 

CNH: Dr. Réthy László: Corpus Nummorum Hungáriáé. 
Bpest. 1899. 

Ren. : Ivan Rengjeo: Corpus der mittelalterlichen Münzen 
von Kroatien, Slavonien, Dalmatien und Bosnien. Graz. 
1959. 

Truh: Dr. Ciro Truhelka: Slavonski Banovci (Prinos 
hrvatskoj numismatici), Sarajevo. 1897. 

LF: Arnold—Luschin—Ebengreuth: Friesacher Pfennige 
Numismatische Zeitschrift LVI (1923,) 33—146. 

LWM: Arnold—Luschin—Ebengreuth: Wiener Münz
wesen im Mittelalter Wien und Leipzig. 1913. 

LWP: Arnold—Luschin—Ebengreuth: Wiener Pfennige 
Wien. 1877. 

LS: Arnold—Luschin—Ebengreuth : SteierischeMünzfunde. 
Jahrbuch für Altertumskunde II. 1908. 

LT: Arnold—Luschin—Ebengreuth: Münzfund aus dem 
Torrental Jahrbuch der KK Zentral Kommission III. 1. 
1905. 

Lei: Lelewel: Numismatique du moyen âge. Paris. 1835. 

14. CNH. I. 244. IV. Béla 9 db 
15. CNH. I. 246. IV. Béla 20 db 
16. CNH. I. 248. IV. Béla 6 db 
17. CNH. I. 251. IV. Béla 7 db 
18. CNH. I. 253. IV. Béla 11 db 
19. CNH. I. 256. IV. Béla 19 db 
20. CNH. I. 259. IV. Béla 5 db 
21. CNH. I. 260. IV. Béla 10 db 
22. CNH. I. 344. IV. Béla 9 db 
23. CNH. I. 241. hibás veret. A lapkára 

kétszer ütöttek, de a két ütés között a lapk a 
megfordult. IV. Béla 1 db 

24. CNH. I. 285. V. István 35 db 
25. CNH. I. 292. V. István 3 db 
26. CNH. I. 294. V. István 2 db 
27. CNH. I. 295. V. István 14 db 
28. CNH. I. 297. vált. H /N (alef?) alatt pont 

van. V. István 7 db 
28a. CNH. I. 297. vált. E/ a fej előtt nincs pont ; 

H/ mint elözö. V. István 41 db 
29. CNH. I. 310. IV. László 2 db 
29a. CNH. I. 310. vált. H / az angyal mellett 

R helyett rozetta van. 
IV. László 1 db 

296. CNH. I. 310. vált. H/ az angyal mellett 
nincs R. IV. László 5 db 

30. CNH. I. 312. IV. László 2 db 
31. CNH. I. 319. IV. László 1 db 
31a. CNH. I. 319. vált. E/ a félkör alatt csillag 

helyett karika van. 
IV. László 1 db 

316. CNH. I. 319. vált. E/ a félkövér alatt csillag 
helyett karika van; a két arc közötti pont 
hiányzik. IV. László 5 db 

32. CNH. I. 328. IV. László 10 db 
33. CNH. I. 333. IV. László 1 db 
34. CNH. I. 335. IV. László 1 db 
35. CNH. I. 336. IV. László 26 db 
35a. CNH. I. 336. vált. H / a madár alatt nincs 

karika. IV. László 9 db 
356. CNH. I. 336. vált. H/ a madár alatt csillag 

van. IV. László 2 db 
35c. CNH. I. 336. vált. E/ a lőrés felett jobbra a 

csillag holdban van. 
IV. László 4 db 

36. CNH. I. 360. III. András 11 db 
36a. CNH. I. 360. vált. E/ a kereszten nincs kör 

III. András 9 db 
37. CNH. I. 368. III. András 3 db 
38. CNH. I. 370. III. András 2 db 

A . M a g y a r d é n á r o k 

Az uralkodó személyének meghatározásánál az em
lített Réthy Corpust vettük alapul, azonban figyelembe 
vettük az azóta történt módosításokat, Unger Érem
határozója szerint. 

B . S z l a v ó n d é n á r o k 
/. IV. Béla alatt 

Kálmán hg. (1235—1241) és Dionysius hg. bán. 
(1242-1245) 

1. CNH. I. 208. II. András 1 db 
2. CNH. I. 209. II. András 1 db 
3. CNH. I. 212. II. András 1 db 39. Ren. 58. 1 db 
4. CNH. I. 219. II. András 1 db 40. Ren. 59. vált. . . .SCLA/ONIA 1 db 
5. CNH. I. 221. II. András 3 db 41. Ren. 59. vált. . . .SCLA/ONA- 1 db 
6. CNH. I. 226. II. András 19 db 42. Ren. 60. 1 db 
7. CNH. I. 299 II. András 6 db 43. Ren. 65. 1 db 
8. CNH. I. 229. IV. Béla 12 db 44. Ren. 66. 3 db 
9. CNH. I. 231. IV. Béla 1 db 45. Ren. 67. vált. + МОпЕ-Т-Л- : REGIS-

10. CNH. I. 232. IV. Béla 1 db S C L A / О п Ш - : 1 db 
11. CNH. I. 234. IV. Béla 10 db 46. Ren. 66—67. vált. + M O n E - T A R E G I S -
12. CNH. I. 237. IV. Béla 4 db SCLA/.: O n l A . : 1 db 
13. CNH. I. 241. IV. Béla 10 db 47. Ren. 69. 120 db 
13a. CNH. I. 241. vált . H/a liliomok közötti 48. Ren. 69. vált. + MONETA-REGIS-

hold alatt nincs csillag. SCLA/ONIA- 1 db 
IV. Béla 26 db 49. Ren. 77, 3 db 
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-70) 

István hg. (1246—1247), Gutkeled István bán (1248— 
1260) 
50. Ren. 83. 
51. Ren. 85—87. 
52. Ren. 89. 
53. Ren. 90. 
54 Ren. 95. 

Béla hg. (1260-1269), Roland bán (1261-1267), 
Güssing Henrik bán (1267—1269) 
55. Ren. 97—98. 
56. Ren. 101. 
57. Ren. 101—104. 
58. Ren. 108. Güssing Henrik bán (1269-
59. Ren. 109. 
60. Ren. 111. 
61. Ren. 112. 
62. Ren. 108—117. 
63. Ren. 108—117. típus. 

+ IIOVETAREGISSCLA.OnIA 
64. Ren. 108—117. típus, verőtőre kétszer 

ütöttek 
65. Ren. 108—117. típus. 

+ MOnETAREGISSCA/On:IA : • 
66. Ren. 108—117. típus. 

+ MOnETA • REGISCLA/On • A : • 
67. Ren. 108—117. típus 

+ MOnETA : • REGISSCLA/OnlA 
68. Ren. 108—117. típus. 

+ MOnET : • A : • REGISSCL A/OnIA 
69. Ren. 108—117. típus 

+ monETAEGISSŒ^'OnlA 

С . A u s z t r i a i t a r t o m á n y o k 

// . V. István alatt 

Pectari Joachim bán (1270—1272) 

70. Ren. 118. 
71. Ren. 120. 
72. vö. Ren. 126. 
73. Ren. 128—131. 
74 vö. Ren. 132—133. 
75. vö. Ren. 137. ~ — R félhold és csillag 

felcserélve 
76. Ren. 118—143. típus, félholdban madár (?) 

(2. kép) 

8 db 87. LF. 6 XII. század végi friesachi 1 db 
4 db veret 

11 db 88. LF. 24. II. Eberhard (1200—1246) 
15 db salzburgi érsek. Friesach. 1 db 
11 db 

1 767 ) 

89. LF. 194. Bernhard (1202—1256) 
karinthiai hg. St. Veit. 1 db 

1ZO/J, 90. LF. 200. Bernhard karinthiai hg. 
St. Veit. 1 db 

49 db 91. LF. 43. 1246—1300 közötti 
44 db friesachi veret 1 db 

3 db 92. LF. 52. 1246 utáni friesachi veret 1 db 
7 db 93. LF . 242. Ottó (+1310), vagy 

15 db Henrik (+1335) St. Veit. 1 db 
9 db 94. LWM. 19. VI. Lipót (1198—1230) 

29 db vagy II. Frigyes 
11 db (1230—1246) Enns. 1 db 

95. LWM. 49. II. Frigyes. Wien. 1 db 
1 db 96. LWM. 67. Ottokár király 

(1260—1276) Wien. 1 db 
1 db 97. LS. 163. о. 14. sz. Ottokár király. Graz. 1 db 

98. LS. 44. Ottokár király. Graz. 1 db 
1 db 99. LS. 35. Ottokár király. Graz. 1 db 

100. LWM. 72. Ottokár király, vagy 
1 db Rudolf (1276—1281) 

Wien. 1 db 
2 db 101. LWM. 76. Ottokár király, vagy 

Rudolf. Wien. 1 db 
1 db 102. LWM. 77. Ottokár király, vagy 

Rudolf.Wien. 1 db 
1 db 103. LWM. 78b. Ottokár király, vagy 

Rudolf. Wien. 2 db 
104. LWM. 87. Rudolf. Wien. 1 db 
105. LS. 40. Rudolf. Graz. 3 db 
106. LS. 39. Rudolf. Graz-i vereté 

(3. kép) 2 db 
107. LWP. V. t. 132. Pajzs nem vágott. 

Kibocsátó bizonytalan. l db 
1 db 108. LS. 42. I. Albert (1282—1308) 

16 db Graz. 1 db 
2 db 109. LS. 34. I. Albert. Graz. 2 db 

314 db 110. LS. 36. I. Albert. Graz. 1 db 
2 db 111. LS. 185. о. 210. sz. XIII—XIV. század. 

Wien.(?) 1 db 
1 db 112. LT. 312. o. 

296. ábra XIII. század II. fele. 1 db 
1 db 113. LS. 296. XIV. századi Graz-i veret. 1 db 

III. IV. László alatt D . N é m e t a l f ö l d i d é n á r o k 

77. Ren. 154. 
78. Ren. 163. 
79. Ren. 168. 

Babonió István bán (1280—1282) 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 

Ren. 177. 
Ren. 178. 
Ren. 180. 
Ren. 181. 
Ren. 183. 

67 db 
16 db 
2 db 

7 db 
3 db 
1 db 
2 db 
3 db 

114. Lel. XX. t. 6. sz. Willebrand trevesi érsek 
1226—1236. Utrecht. 1 db 

115. Lel. XX. t. 23. sz. XIII. sz. flandriai veret 1 db 

E . B i z o n y t a l a n . 

116. Kopott, közelebbről meghatározhatatlan. 2 db 

IV. III. András alatt 

85. Truh. I. 11. 1 db 
V. Bizonytalan szlavón dénár 

86. Kopott, pontosan meg nem határozható 53 db 

Leletünk értékelésével a következőkben Gedai Ist
ván foglalkozik. Feltétlen részletes ismertetést kíván 
azonban az a körülmény, hogy ugyanezen a környé
ken jóval korábban már kerültek elő hasonló korú 
zárt leletek. A rendelkezésünkre álló adatok alapján 
ezekről az alábbiakat mondhatjuk : 
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Posta Béla 1885-ben azt írja,1 hogy a Balatonfüreden 
1883 év augusztus havában talált éremleletben 2861 db 
bécsi dénárt 182 különféle típussal és variációval lehe
tett megkülönböztetni. Valószínűnek kell tartanunk, 
hogy erre a leletre vonatkozik a Magyar Nemzeti 
Múzeum numizmatikai osztályának irattárában levő 
két, 1883. évi irat s a leltárkönyvbe 1883-ban, majd 
1884-ben tett bejegyzés.2 

Fleischmann Jenő balatonfüredi gyógyszerész ugyan
csak 1885-ben ismertette3 azt az éremleletet, amelyet 
tudósítása szerint 1885 tavaszán, a harangláb előtti 
szekérúton, a kerékvágásból előkerült 5 — 7 itcés cse
répedényben találtak. Szerinte 1,5 — 2 kg súlyú lehetett 
a lelet, azonban ennek legnagyobb része a falubeliek 
kezére került és elkallódott. Ő már csak a jegyző által 
lefoglalt, kb. 400 db veret alapján határozta meg a leletet 
a XIII. sz. második feléből származónak. 

A régészeti topográfia anyagának összeállítása köz
ben Németh Péter és Torma István a helyszínen azo
nosították a Fleischmann-említette lelőhelyet. A ha-

2. Sziavon dénár a leletből (jegyzék 76. sz.). 
2. Slawonischer Dinar vom Funde (Verzeichnis Nr. 76). 
2. Denier slavon trouvé dans le trésor (№ 76 du registre). 
2. Славонские динары из найденного клада (Опись, 76). 

1. A balatonfüredi éremlelet edénye. 

1. Das Geschirr des Münzfundes von Balatonfüred. 

1. Le pot de la trouvaille numismatique de Balatonfüred. 

1. Посуда, в которой был помещен балатонфюредский клад. 

rangláb helyén, a Kossuth Lajos utcában ma a tűz
oltószertár áll. Ez az épület az 1965 őszén talált érem
lelőhelytől kb. 25 — 30 m-rel keleti irányban odébb áll, 
így e két lelet topográfiailag egészen közelinek mond
ható s nagyjából ugyanazt mondhatjuk korukról is. 

A megye éremlelőhelyeinek jegyzékében Huszár La
jos azt állapította meg,4 hogy a különböző helyeken 
ismertetett, nagyjából azonos összetételű leletek egy
mással való összefüggése nem állapítható meg ponto
san. (1883-ban legelőször 11 db friesachi dénár került 
a Nemzeti Múzeumba.)5 

Bonyolítja ugyanis a kérdést, hogy a gráci Johan-
neum 1892 előtt jutott hozzá egy, Balatonfüreden csa
tornázás közben előkerült nagyobb lelet részeként 67 
db XI-XIII. sz-i éremhez.6 Ebben 15 magyar, 13 szla
vón és 35 bécsi dénár volt. Csaknem ezzel egyidőben, 
1893-ban a Magyar Nemzeti Múzeumba is került 
Balatonfüredről 26 db osztrák fillér.7 

Végül 1927-ben a bécsi Münzkabinett-be került 
innen egy zárt lelet, amely mindössze 3 magyar és 
1 szlavón dénárt, ugyanakkor 1965 db bécsi dénárt 
tartalmazott.8 

A fenti adatokon kívül 1883-84-ben, illetőleg 1892-
ben balatonfüredi lakosok által a Magyar Nemzeti 
Múzeumnak ajándékozott érmekről is tudomásunk 
van.9 

Kétségtelen, hogy két lelőhelyre vonatkozó adatunk 
van: az 1885. és az 1965. évi. Kérdéses, hogy az első 
esetleg az 1883. évre tett zárt lelet helye-e? Az bizo
nyos, hogy a Nemzeti Múzeumba ez a lelet már 
1883-ban bekerült. Nehezen képzelhető el, hogy a hely
beli gyógyszerésznek két évig ne lett volna tudomása 
az őt, mint numizmatát is érdeklő leletről. Különben is, 
az általa pontos helymegjelöléssel közölt lelet ismer
tetését megelőzte Posta Béla hivatkozott cikkének meg
jelenése, ugyanabban az orgánumban, az Archaeolo-
giai Értesítőben. Nehezen képzelhető el, hogy ugyan
arról a leletről szólt volna híradásuk. 

Más a helyzet talán az 1892—93 körüli adatoknál. 
A Johanneumba, illetőleg a Nemzeti Múzeumba 
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3. Grazer Prägung von Rudolf (Verzeichnis Nr. 106). 
3. Pièce de Rodolphe, frappée à Graz ( № 106 du registre). 
3. Грацская чеканка Рудольфа (Опись, 106). 



együttesen sem került száz érem, könnyen elképzelhető, 
hogy a falubeliek kezén szétszóródott 1885. évi lelethez 
tartozó kisebb csoportok néhány év múlva jutottak el 
Grácba, illetőleg Budapestre. (Az előző ismertetésénél 
kifejezetten egy nagyobb leletből származóként írják 
le'az érmeket.) 

Ellenben újabb leletként kell felfognunk az 1927-ben 
Bécsbe került csaknem kétezer darabos zárt leletet, 
bár ennek előkerülési helyére vonatkozóan a község 
nevére történt utaláson kívül más adatunk nincsen. 
Nem valószínű ugyanis, hogy több mint 40 esztendőn 
keresztül lappangott volna akár az 1883., akár az 
1885. évi éremleletből egy ilyen nagyszámú együttes, 
hiszen éppen a fenti adatok mutatták, hogy nagyobb 
tömegben, majd apránként is néhány éven belül gyűj
teményekbe kerültek alkalmi birtokosaiktól. 

Az 1965. évi éremlelet híre a környékbeliek között 
természetesen hamar szétfutott. A kíváncsiskodók kö
zött néhány idősebb ember megjegyezte, hogy ezen a 
tájon már találtak efajta apró ezüstpénzeket egy cso
móban. Sajnos pontos helyet, időpontot senki nem 
tudott mondani. így vagy arra gondolhatunk, hogy az 
1927 körüli időben, tehát kb. 40 éve talált lelet emléke 
ez a közlés, vagy arra, hogy két emberöltővel korábbi 
eseményre emlékeznek, hagyományozás útján. Ez 
utóbbi feltevésnek azonban kicsiny a valószínűsége. 
Ezért elfogadhatjuk azt a feltevést, hogy 1927 táján 
nagyjából a pontosan ismert két lelőhely környékén 
egy harmadik, amazokkal egykorú zárt éremleletet 
találtak. 

Összefoglalva: ha nem teljes bizonyossággal is, de 
megállapítható, hogy Balatonfüreden eddig maximá
lisan négy, a XIII—XIV. sz. fordulójára datálható zárt 
lelet került elő. Ebből kettő helyrajzilag is rögzíthetően 
egymás szomszédságában. A harmadik helyének azo
nosítása csak valószínűsíthető, míg a negyedik lelő
helye ismeretlen. 

Éppen azért, mert leleteink körül még elég nagy a 
homály, érdemes volna a külföldre került leletek ada
tainak pontosabban utánanyomozni. A középkori 
Füred, mely a tihanyi apátság birtoka volt, nagyjából a 
lelőhelyként már ismeretes Kossuth Lajos utcától déli 
irányban feküdt. (Lelőhelyeink az úttest északi olda
lára esnek.) Közvetlenül éppen ez az út, a középkori, 
Arácsról érkező s Aszófőre vezető országút választotta 
el két másik, a jelenlegi belterületre, illetve az azzal 
szomszédos szőlőhegyre eső falu határától (Siske, 
illetve Kék községek.) Az említett települések kissé 
távolabb estek, így kétségtelen, hogy leginkább a 
középkori Füred falu lakosságából került, vagy kerül
tek ki az éremleletek elrejtői. Érdemes volna azt a 
— nyilván helyileg jelentős — eseményt felderíteni, 
mely az elrejtésre okot szolgáltatott. 

Gopcsa Katalin 

Jegyzetek 
J Posta Béla Hazai érmészetünk s a bécsi dénárok. Arch. Ért. 1885., 109. 
2 N. M. Irattár 187/883 és 321/883, NM Ln. 69/883 és 94/884. 
a Arch. Ért. 1885., 125-128. 
4 Huszár Lajos : Éremlelőhelyek Veszprém megye területén. A Veszprém 

megyei Múzeumok Közleményei I. 1963., 153. 
6 NM Irattár 139/883. 
e Huszár i. h., Monatsblatt d. Num. G. Wien 1892., 173. 
' Arch. Ért. 1893., 181-182. 
» Huszár i. h., Mitteilungen d. Num. G. Wien, 1928., 46. 
»NM Ln. 69/1883. 1.: Varga János ajándéka; 69/1883. 2.: Pflanzer 

Gábor ajándéka; 94/1884: Mereter Eszter ajándéka. 1892-ben Szent-
marjay János ajándékozott innen érmeket a múzeumnak. 

MEGJEGYZÉSEK A BALATONFÜREDI 
ÉREMLELETHEZ. 

Balatonfüred területéről a harmadik olyan éremlelet 
került elő, amely többé-kevésbé azonos korúnak mond
ható. Az első1 1883-ban; egy része három részletben a 
Nemzeti Múzeumba jutott, más részeit különböző 
helyeken tették közzé. A másik2 az 1920-as évek elején 
került Bécsbe ismeretlen úton; az irodalom szerint 
érintetlenül. E kis terület leletgazdagsága egyrészt a 
bennük előforduló veretek általános forgalmát, más
részt a település jelentőségét tanúsítja; a lelet össze
tétele pedig alkalmas korrendi megfigyelésekre. Ezek 
indokolják behatóbb tanulmányozását. 

Magyarország XIII. századi pénzforgalmadén válto
zatos és lényeges gazdaságtörténeti kérdéseket vet fel, 
illetve ad némely kérdésre választ. A század elején 
váltak elterjedtté hazánkban a friesachi dénárok. Ezek 
a korábban itt forgó bizánci pénzekkel szemben a 
nyugati kereskedelmi hálózatba történt bekapcsoló
dásunkat jelentik Karinthián keresztül. A század vé
gén, a XIV. század elején ez a nyugati kereskedelmi 
irány északabbra tolódott, a Duna-víziútra. Rendkívül 
élesen jelzik ezt az irányváltozást az éremleletek. 
Eltűntek Friesach, St. Veit, Windischgraz veretei, s 
Wien, Wienerneustadt, Enns verdék termékei jelentek 
meg, s az osztrák földön átszivárgott passaui és bajor 
pénzek. A bécsi dénárokból álló éremleletek elter
jedése a Kárpát-medencében ugyancsak a Duna meg
növekedett jelentőségét hangsúlyozzák. Dunántúlon a 
Balatontól és annak képzeletbeli meghosszabbított vo
nalától északnyugatra eső országrész, valamint a Kár
pát-medence Felvidékének nyugati fele volt a XIII. 
századvégi, XIV. századeleji Magyarországon a bécsi 
dénárok forgalmi területe. Egy világosan megmutat
kozó gazdasági egység, amelynek középtengelyén — a 
Dunán — lüktetett hazánk e korszakában külkeres
kedelmünk. 

A magyar dénárokon kívüli idegen pénzek forgalmát 
színezi a szlavón bánok pénzeinek elterjedése. E jó mi
nőségi báni dénárokat a XIII. században kezdték verni, 
a királyi pénzeknél nagyobb súlya miatt gyorsan el
terjedt az egész Kárpát-medencében, s e korból szár
mazó éremleleteink gyakori kísérői. 

Balatonfüred szervesen tartozik az említett forgalmi 
területbe, települését három lelete környékéből is ki
emeli. Közülük kettőnek ismerjük pontos lelőhelyét. 
Ezek annyira közel esnek egymáshoz, hogy a település 
történetének kutatásában is számottevő forrásként kell 
tekinteni. A sok háborút, pusztítást átélt terület tör
ténete, oklevelek és más források megsemmisülése lehe
tetlenné teszi a lelőhelyhez tartozó terület birtokosai
nak meghatározását. A veszprémi regesztákban közzé
tett Füredre vonatkozó oklevelek3 említenek birtoko
sokat és birtokrészeket, ám ezeket a mai területtel 
azonosí tani lehetetlen. 

Pénzforgalmi kérdéseken kívül korrendi bizonyta
lanságok eltüntetésére is végezhetünk megállapításokat 
leletünk alapján. Elsősorban tisztázni kell elrejtésének 
korát. A biztosan meghatározható magyar pénzek és 
szlavón dénárok a következőkben oszlanak meg: 
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magyar szlavón magyar és szia
von összesen 

II. András 32 db 32 db 
IV. Béla 161 db 367 db 528 db 
V. István 102 db 337 db 439 db 
IV. László 70 db 101 db 171 db 
III. András 25 db 1 db 26 db 

Összesen: 390 db 806 db 1196 db 

Legtöbb tehát IV. Béla és V. István vereté, kevesebb 
IV. Lászlóé, III. Andrástól pedig mindössze 26 db. 
Utóbbinál — kormeghatározás szempontjából — 
lényeges, hogy 25 magyar, szlavón csupán 1 db. A szla
vón dénároknak ugyanis bármilyen közkedveltek vol
tak és az új kibocsátások bármilyen gyorsan is terjedtek 
a királyi Magyarországon, mégis csak később juthat
tak el, mint a királyi pénzek. Ez a jelenség a lelet elrej
tésének idejét III. András uralkodásának első éveire 
keltezné. Ezt látszik erősíteni az a tény is, hogy III. 
András 25 db magyar dénára mindössze három faj 
között oszlik meg : CNH.I.360 (változatával), 20 db, 
CNH.I.368.3 db, és CNH.I.370.2 db. Ha követke
zetesek vagyunk a lelet ilyenirányú vizsgálatában, 
akkor azt is meg kell állapítanunk, hogy ezt a három 
fajt kell III. András első vereteinek tekinteni, s 1292—93 
utáni időre nem tehetjük azon megokolás alapján, 
hogy III. András 1290—1301 között összesen húsz fajt 
veretett. 

Magyarországgal közvetlen szomszédos nyugati te
rületről 32 db érem fordult elő a — harmadik — bala
tonfüredi leletben. Ezek megoszlása : (megtartva a leírás 
rövidítéseit.) 

F r i e s а с h i 
XII. századvégi veret a salzburgi érsek friesachi 

verdéjéből (LF. 6.) 1 db 
II. Eberhard salzburgi érsek (1200—1246) Friesach 

(LF. 24.) 1 db 
Bernhard karinthiai herceg (1202—1256) St. Veit 

(LF. 194., 200.) 2 db 
1250 utáni friesachi veret (LF. 43., 52.) 2 db 
1250 utáni St. Veit-i veret (LF. 242.) 1 db 
O s z t r á k és s t e i e r 
VI. Lipót (1198—1230), vagy II. Frigyes 

(1230—1246) (LWM. 19.) 1 db 
II. Frigyes (LWM. 49.) Wien 1 db 
Ottokár király, Wien (LWM. 67.) 1 db 
Ottokár király, Graz (LS. 163. о. 14. sz., 44., 35.) 3 db 
Ottokár vagy Rudolf (LWM. 72., 76., 77., 78.) 5 db 
Rudolf, Wien (LWM. 87.) 1 db 
Rudolf, Graz (LS. 40., leírás 106. tétel.) 5 db 
I. Albert, Graz (LS. 42., 34., 36.) 4 db 
Kibocsátó bizonytalan (leírás 107., 111—113. tétel) 4 db 

Korrendi meghatározás szempontjából az utóbbi 
négy verethez, valamint a LF.242. típushoz ad a lelet 
újabb támpontot. 1196 db magyar és szlavón dénár 
az 1290-es évek elejére keltezi a leletet és ennek nem 
mondanak ellent a biztosan meghatározható nyugati 
pénzek sem. Akkor pedig a LF.242. nem lehet VI. 
Henrik (1310-1335), de még II. Ottó (1295-1310) 
vereté sem. Mi II. Meinhardban (1286—1295) véljük a 
kibocsátót megtalálni, annál is inkább, mert az érem 

hátlapja némi rokonságot mutat a LF.238-al, amit 
Luschin II. Meinhard pénzének határozott meg. 
Ugyanez vonatkozik a leletleírás 111. és 113. tételére. 
Anélkül, hogy a kibocsátó és verde meghatározását 
megkísérelném, annyit megállapíthatunk, hogy XIV. 
századiak nem lehetnek, 1292. előtt kellett készülniök. 

I. Albert (1282—1308) négy darab gráci dénára 
(LS. 34., 36., 42.) ebben a viszonylatban ugyancsak ide 
sorolható. Leletünk annyiban finomítja időrendjét, 
hogy e pénzeket I. Albert uralkodásának első felében 
verethette. 

Pontos kormeghatározás ismeretében mégegyszer ki 
kell térnünk a pénzforgalomra időrendi szempontból. 
Hóman Bálint szerint4 a bécsi dénárok IV. Béla uralko
dásának utolsó éveiben tűntek fel, s rövidesen elter
jedtek az egész országban. Hóman megállapításában 
oklevelekre támaszkodik, amit a leletek csak módo
sítva igazolnak. Korábbi tanulmányunkban5 részle
tesen vizsgálva az éremleleteket, arra a meggyőződésre 
jutottunk, hogy^ a bécsi dénárok általános elterjedését 
későbbre, az Árpádok utolsó éveire kell tennünk. 
A vasvári káptalan 1265—1270 közötti keltezetlen(l) 
oklevelében előforduló „Rábán túl forgó dénárok" 
kifejezés" első említése a bécsi pénzeknek, s egyrészt 
— mint első említés — a kezdetet jelenti, másrészt 
pedig éppen azt bizonyítja, hogy azt csupán a Rábán 
túl használták, tehát semmiképpen sem volt általános 
országos fizetőeszköz. Ezt a megállapításunkat tá
masztja alá a balatonfüredi lelet. Összetétele bizonyítja, 
hogy még a XIII. század legvégén a Rábán innen a 
bécsi dénároknak csak szórványos előfordulásával szá
molhatunk, sőt a XIV. századból származó bécsi 
dénárleletekkel szemben nem csupán Wien, Wiener-
neustadt, Enns verdék termékei szerepelnek, hanem 
gráci veretek is feltűnnek benne, s a friesachiakkal 
együtt még egy délebbi kereskedelmi irány emlékét 
őrzik. Megfigyelésünket erősíti az a jelenség is, hogy 
az említett nyugat-magyarországi területen elterjedt 
későbbi bécsi dénárleletek állandó kísérői a Duna-
víziúton hozzánk került passaui és bajor pénzek, 
amelyek e — harmadik — balatonfüredi leletből hiá
nyoznak. 

Kutatásban végleges érvényű megállapítást alig lehet 
tenni. Későbbi adatok módosíthatják e lelet kapcsán 
tett megfigyeléseinket, de a lelet létével, öszetételével 
szilárd, változhatatlan forrás marad. 

Gedai István 
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45. I. Ferdinánd pfennig 
46. I. Ferdinánd pfennig 

F 1539 9 db 
F év. ? 39 db 

1966 ápri l isában a közigazgatásilag Somlóvásár
helyhez ta r tozó Lovaspusz tán szántás közben érem
lelet kerül t elő. A pon tos lelőhely a puszta legszélső 
keleti épületétől délkeletre volt, mintegy 40 m-re . 1 

A 25 cm mélységből felszínre hozot t lelet korongol t , 
ba rnásvörös , jó l égetett, egyfülű cserépkorsóban volt, 
amelynek hasá t és vállát csigavonal díszíti. Méretei 
megál lapí iha ta t lanok, mer t a két megmarad t töredék
nek nincs illeszkedési felülete. 

1628 éremből áll a lelet, közöt te Mátyás öt a ranya . 
Részletes megha tá rozása : 

M a g y a r 

HB é. n. 1 db 
HB 1511 1 db 
HB 1512 1 db 
HB 1514 1 db 
HB 1515 3 db 
HB 1517 2db 
HB é. n. 1 db 
HB 1515 2 db 
HB 1517 2db 
F 1525 2db 
F 1526 4db 
F 1527 18 db 
F 1528 14 db 
F 1529 6db 
F 1530 14 db 
F 1531 11 db 
F 1532 7 db 
F 1533 1 db 
F 1534 1 db 
F 1535 8 db 
F 1536 2 db 
F 1537 5 db 
F 1538 5 db 
F 1539 5 db 
F 1540 1 db 
F év.? 12 db 

1515 3 db 
1516 5 db 
1517 3 db 
1516 7 db 
1517 13 db 
év.? 2db 
1529 3 db 
1530 16 db 
1531 15 db 
1532 9db 
1533 7 db 
1534 17 db 
1535 15 db 
1536 7 db 
1537 16 db 
1538 7 db 
1539 8 db 
1540 6db 
1541 1 db 
év.? 21 db 
év.? 22 db 

é. n. 3 db 
é. n. 2 db 
1505 1 db 

ár 1530 10 db 
1531 10 db 
1532 3 db 
1534 1 db 
év.? 2db 

F 1527 4db 
F 1528 6db 
F 1529 7 db 
F 1531 1 db 
F 1532 1 db 
F 1533 4db 
F 1535 2db 
F 1536 6db 
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XVI. SZÁZADI É R E M L E L E T L Ö V A S P Ü S Z T Á N 

1. Albert 
dénár CNH. II. 135B n-S 1 db 

2. I. Mátyás 
aranyforint CNH. II. 204A K- 1 db 

3. I. Mátyás 
aranyforint CNH. II . 208A n-T 1 db 

4. I. Mátyás 
aranyforint CNH. II. 209A n- 1 db 

5. I. Mátyás K V 
aranyforint CNH. II . 210 * A 2 d b 

6. II. Lajos 
dénár CNH. II 308A L-K 1524 1 db 

7. I. Ferdinánd dénár K-B 1529 1 db 
8. I. Ferdinánd dénár K-B 1531 1 db 
9. I. Ferdinánd dénár K-B 1532 1 db 

10. I. Ferdinánd dénár K-B 1533 1 db 
11. I. Ferdinánd dénár K-B 1535 1 db 
12. I. Ferdinánd dénár K-B 1536 5 db 
13. I. Ferdinánd dénár K-B 1537 3 db 
14. I. Ferdinánd dénár K-B 1539 2 db 
15. I. Ferdinánd dénár K-B 1540 1 db 
16. I. Ferdinánd dénár K-B 1542 1 db 

A l s ó a u s z t r i a 
17. V. Albrecht (1438—1439) pfennig é. n. 1 db 
18. III. Friedrich (1439—1493) 

pfennig Luschin 202. é. n. 3 db 
19. I. Miksa (1493—1519) zweier W é. n. 1 db 
20. I. Miksa pfennig В 1518 5 db 
21 . I. Miksa pfennig В 1519 8 db 
22. Wiener Hausgenossen (1519—1521) 

V2batzen W-H 1519 1 db 
23. Wiener Hausgenossen V2batzen W-H 1520 1 db 
24. Wiener Hausgenossen pfennig W 1520 3 db 
25 .1 . Ferdinánd (1521—1564) garas 1534 2 db 
26. I. Ferdinánd krajcár é. n. 1 db 
27. I. Ferdinánd pfennig В 1520 5 db 
28. I. Ferdinánd pfennig В 1521 9 db 
29 .1 . Ferdinánd pfennig В 1522 16 db 
30. I. Ferdinánd pfennig В 1523 1 db 
31. I. Ferdinánd pfennig В 1533 1 db 
32. I. Ferdinánd pfennig В év : ? 4 db 

F e l s ő A u s z t r i a 
33. I. Ferdinánd (1521—1564) pfennig F 1527 25 db 
34. I. Ferdinánd pfennig F 1528 27 db 
35. I. Ferdinánd pfennig F 1529 1 db 
36. I. Ferdinánd pfennig F 1530 7 db 
37. I. Ferdinánd pfennig F 1531 15 dq 
38. I. Ferdinánd pfennig F 1532 19 db 
39. I. Ferdinánd pfennig F 1533 31 db 
40. I. Ferdinánd pfennig F 1534 28 db 
41. I. Ferdinánd pfennig F 1535 31 db 
42. I. Ferdinánd pfennig F 1536 12 db 
43. I. Ferdinánd pfennig F 1537 10 db 
44. I. Ferddánni pfennig F 1538 12 db 

S t a i e r o r s z á g 
47. I. Miksa (1493—1519) 

széles garas Hl 
48. I. Miksa garas H 
49. I. Miksa garas H 
50. I. Miksa garas H 
51. I. Miksa garas H 
52. I. Miksa garas H 
53. I. Miksa zweier H] 
54. I. Miksa pfennig Hl 
55. I. Miksa pfennig H 
56. I. Ferdinánd (1521—1564) pfennig 
57. I. Ferdinánd pfennig 
58. I. Ferdinánd pfennig 
59. I. Ferdinánd pfennig 
60. I. Ferdinánd pfennig 
61. I. Ferdinánd pfennig 
62. I. Ferdinánd pfennig 
63. I. Ferdinánd pfennig 
64. I. Ferdinánd pfennig 
65. I. Ferdinánd pfennig 
66. I. Ferdinánd pfennig 
67. I. Ferdinánd pfennig 
68. I. Ferdinánd pfennig 
69. I. Ferdinánd pfennig 
70. I. Ferdinánd pfennig 
71. I. Ferdinánd pfennig 
72. I. Ferdinánd pfennig 

К a r i n t h i a 
73. I. Miksa (1493—1519) batzen 
74. I. Miksa batzen 
75. I. Miksa batzen 
76. I. Miksa heller 
77. I. Miksa heller 
78. I. Miksa heller 
79. I. Ferdinánd (1521—1564) heller 
80. I. Ferdinánd heller 
81. I. Ferdinánd heller 
82. I. Ferdinánd heller 
83. I. Ferdinánd heller 
84. I. Ferdinánd heller 
85. I. Ferdinánd heller 
86. I. Ferdinánd heller 
87. I. Ferdinánd heller 
88. I. Ferdinánd heller 
89. I . Ferdinánd heller 
90. I. Ferdinánd heller 
91. I. Ferdinánd heller 
92. I. Ferdinánd heller 
93. Bizonytalan heller 

T i r o l 

94. III. Zsigmond (1439-1496) krajcár 
95. I. Miksa (1496—1519) krajcár 
96. I. Miksa pfennig 

К r a j n a 
97. I. Ferdinánd (1521—1556) »/, krajcár 
98. I. Ferdinánd krajcár 
99. I. Ferdinánd krajcár 

100. I. Ferdinánd krajcár 
101. I. Ferdinánd krajcár 
102. I. Ferdinánd pfennig 
103. I. Ferdinánd pfennig 
104. I. Ferdinánd pfennig 
105. I. Ferdinánd pfennig 
106. I. Ferdinánd pfennig 
107. I. Ferdinánd pfennig 
108. I. Ferdinánd pfennig 
109. I. Ferdinánd pfennig 



1531 2 db 
1532 1 db 
év:? 3 db 
1508 1 db 

é. п. 1 db 
1511 1 db 
1512 3 db 
1513 1 db 
1514 1 db 
1515 3 db 
1517 2 db 
1518 1 db 
1520 2 db 
1521 1 db 
1523 4 db 
1524 1 db 
1530 1 db 
1531 1 db 

é. п. 7 db 
1519 1 db 

8 db 

1525 1 db 
1533 1 db 
1534 2 db 
1535 1 db 

A 1516 3 db 
A 1519 1 db 
A 1521 3 db 
A 1523 2 db 
A 1532 1 db 
A év:? 1 db 
И 1516 2 db 
И 1519 2 db 
И 1520 2 db 
и 1522 2 db 
и 1531 1 db 
и 1532 2 db 
и 1533 1 db 

1527 6 db 
1531 1 db 

1515 1 db 
1516 3 db 
1518 2 db 
1519 2 db 
1521 1 db 
1515 1 db 
1519 1 db 

1524 1 db 
1522 1 db 

1516 1 db 
é. п. 2 db 
é. п. 4 db 
1518 3 db 
1522 1 db 
1523 2 db 
1520 1 db 
1527 5 db 
1528 6 db 
1529 5 db 
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110. I. Ferdinánd pfennig F 1537 1 db 
111. I. Ferdinánd pfennig F 1538 2 db 
112. 1. Ferdinánd pfennig F 1539 2 db 

C s e h o r s z á g 
113. Zsigmond (1420—1437) 

görlitzi heller Saurma 92. é. n. 1 db 
114. II. Ulászló (1471—1516) garas é. n. 1 db 
115. II. Ulászló weisspfennig é. n. 1 db 
116. II. Lajos (1516—1526) weisspfennig é. n. 1 db 
117. I. Ferdinánd (1526—1564) garas 1534 1 db 
118. I. Ferdinánd garas 1540 1 db 

S z i l é z i a 
119. I. Ferdinánd (1526—1564) pfennig С 1527 1 db 
120. I. Ferdinánd pfennig S 1540 3 db 
121. I. Ferdinánd pfennig S 1541 2 db 

A u g s b u r g 
122. — batzen 1522 1 db 
123. — batzen 1524 1 db 
124. — batzen 1533 2 db 
125. — garas é. n. 1 db 
126.— garas 1520 1 db 

B a j o r o r s z á g 
127. IV. Albert der Weise (1460—1508) 

V2 batzen 1506 23 db 
128. Wilhelm és Ludovicus (1508—1545) 

V2 batzen 1525 3 db 
129. Wilhelm és Ludovicus V2 batzen 1530 2 db 
130. Wilhelm és Ludovicus l/t batzen 1536 1 db 

B a j o r - K u r - P f a l z 
131. V. Ludwig (1508—1545) garas 1517 1 db 

B a j o r — P f a l z 
132. 11. Friedrich der Weise (1508—1556) 

garas 1537 1 db 

P f a l z — N e u b u r g 
133. Otto Heinrich—Philipp (1508—1548) 

batzen 1517 1 db 
134. Otto Heinrich—Philipp batzen 1519 1 db 
135. Otto Heinrich—Philipp batzen 1520 1 db 
136. Otto Heinrich—Philipp batzen 1522 3 db 
137. Otto Heinrich—Philipp batzen 1523 1 db 

B r a n d e r b u r g in F r a n k e n 
138. Georg der Fromme és Albert gyám 

(1527—1536) batzen 1531 1 db 
139. Georg der Fromme és Albert gyám 

batzen 1534 3 db 
140. Georg der Fromme és Albert gyám 

batzen 1535 1 db 

G l a t z 
141. Ulrich von Hardegg (1500—1522) 

heller H év:? 2 db 

H a l l 
142.— garas 1517 1 db 

H e n n e b e r g 
143. VIII. Henrik (?) (1340—1347) 

pfennig Saurma 565. h -a é. n. 4 db 
144. V. Wilhelm (1480—1559) 

pfennig Saurma 572. H 1534 1 db 
I s n y 

145.—garas 1508 6 db 
146. — garas 1527 1 db 
147.— garas 1528 2 db 
148.— garas 1530 1 db 

149. — garas 
150. — garas 
151. — garas 
152. — Va garas 

K e m p t e n 

153. — garas 
154. — garas 
155. — garas 
156. — garas 
157. — garas 
158. — garas 
159. — garas 
160. — garas 
161. — garas 
162. — garas 
163. — garas 
164. — garas 
165. — garas 
166. — garas 

K o n s t a n z p ü s p ö k s é g 
167. Hugo von Hohenlandenberg 

(1496—1529) batzen 
168. Hugo von Hohenlandenberg batzen 

K o n s t a n z v á r o s 
169. — garas 
L e u c h t e n b e r g 
170. V. Johann (1487—1531) garas 
171. III. Georg (1531—1555) garas 
172. III. Georg garas 
173. III. Georg garas 

N ö r d l i n g e n 
174. — breite Münze 
175. — breite Münze 
176. — breite Münze 
177. — breite Münze 
178. — breite Münze 
179. — breite Münze 
180. — breite Münze 
181. — breite Münze 
182. — breite Münze 
183. — breite Münze 
184. — breite Münze 
185. — breite Münze 
186. — breite Münze 
187. — garas 
188. — garas 

O e t t i n g e n 
189. Wolfgang Joachim (1477—1520) 

breite Münze 
190. Wolfgang Joachim breite Münze 
191. Wolfgang Joachim breite Münze 
192. Wolfgang Joachim breite Münze 
193. Wolf gang Joachim breite Münze 
194. Wolfgang Joachim garas 
195. Wolfgang Joachim garas 
196. Karl-Ludwig-Martin-Ludwig 

(1520—1548) breite Münze 
197. Karl-Ludwig-Martin-Ludwig garas 

P a s s a u 
198. Vigilias Fröschl (1500—1516) batzen 
199. Vigilias Fröschl pfennig Höfken 34. 
200. Vigilias Fröschl pfennig Höfken 36. 
201. Ernst (1517-1540) garas 
202. Ernst garas 
203. Ernst garas 
204. Ernst zweier 
205. Ernst zweier 
206. Ernst zweier 
207. Ernst zweier 



1. A Somlóvásárhely-lovaspusztai éremlelet összetétele. 

1. Zusammenstellung des Münzfundes von Somlóvásárhely-Lovaspuszta. 

1. La composition de la découverte numismatique de Somlóvásárhely-

Lovaspuszta. 

1. Состав монет клада, найденного в Шомловашархее—Ловаш-

А LOVASPUSZTAI ÉREMLELET ÖSSZETÉTELE 

( 1628 D B - 3 6 0 * ) 

1511 3 db 
1512 3 db 
1514 8 db 
1515 6 db 
1516 2 db 
1517 3 db 
1518 4 db 
1519 5 db 
év:? 20 db 
1520 2 db 
1521 3 db 
1522 1 db 
1523 1 db 
év:? 1 db 
1526 1 db 
1527 3 db 
1531 5 db 
1532 4 db 
1533 7 db 
1534 3 db 
1519 1 db 
1520 1 db 
1521 4 db 
1523 1 db 
1524 3 db 
1525 5 db 
1526 1 db 
1527 4 db 
1528 8 db 
1529 6 db 
1530 8 db 
1531 13 db 
1532 3 db 
1533 1 db 
1534 8 db 
1535 17 db 
1536 28 db 
1537 22 db 
1538 17 db 
1539 11 db 
1540 16 db 
év:?103 db 
1519 1 db 
1520 5 db 
1521 6 db 
1522 2 db 
1523 3 db 
1525 2 db 
1527 3 db 
1528 1 db 
1529 1 db 
1530 1 db 
1531 1 db 
1532 3 db 
1533 3 db 
1535 6 db 
1536 3 db 
év:? 7 db 
1540 5 db 
1541 7 db 
év:? 10 db 

1526 1 db 

1502 1 db 
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208. Ernst zweier 1530 2 db 
209. Ernst zweier 1531 2 db 
210.'Ernst zweier 1532 2 db 
211. Ernst zweier 1534 8 db 
212. Ernst zweier 1535 1 db 
213. Ernst zweier év:? 1 db 
214. Ernst pfennig Höfken 37. é. n. 94 db 
215. Vigilias Fröschl vagy Ernst pfennig é. п. 43 db 

R e g e n s b u r g p ü s p ö k s é g 
216. III. Johann von Pfalz (1507—1538) garas 1523 2 db 

R e g e n s b u r g v á r o s 
217. — batzen 1519 1 db 
218. — batzen 1523 1 db 
219. — V2 batzen 1512 1 db 
220. — V2 batzen 1516 1 db 
221. — Va batzen év:? 2 db 

S a l z b u r g 
222. Leonhard (1495—1519) batzen 1511 1 db 
223. Leonhard batzen 1512 2 db 
224. Leonhard batzen 1513 1 db 
225. Leonhard batzen 1514 1 db 
226. Leonhard batzen 1515 2 db 
227. Leonhard batzen 1516 1 db 
228. Leonhard batzen 1518 2 db 
229. Leonhard zweier 1513 1 db 
230. Leonhard zweier 1514 1 db 
231. Leonhard zweier 1515 4 db 
232. Leonhard zweier 1516 2 db 
233. Leonhard zweier 1517 1 db 
234. Leonhard zweier 1518 6 db 
235. Leonhard zweier 1519 1 db 
236. Leonhard zweier év:? 12 db 
237. Leonhard pfennig 1500 10 db 
238. Leonhard pfennig 1508 6 db 
239. Leonhard pfennig 1509 7 db 
240. Leonhard pfennig 1510 9 db 

241. Leonhard pfennig 
242. Leonhard pfennig 
243. Leonhard pfennig 
244. Leonhard pfennig 
245. Leonhard pfennig 
246. Leonhard pfennig 
247. Leonhard pfennig 
248. Leonhard pfennig 
249. Leonhard pfennig 
250. Matthäus (1519—1540) batzen 
251. Matthäus batzen 
252. Matthäus batzen 
253. Matthäus batzen 
254. Matthäus batzen 
255. Matthäus 1/2 batzen 
256. Matthäus 1/2 batzen 
257. Matthäus Vz batzen 
258. Matthäus 1/2 batzen 
259. Matthäus 1/2 batzen 
260. Matthäus 1/2 batzen 
261. Matthäus zweier 
262. Matthäus zweier 
263. Matthäus zweier 
264. Matthäus zweier 
265. Matthäus zweier 
266. Matthäus zweier 
267. Matthäus zweier 
268. Matthäus zweier 
269. Matthäus zweier 
270. Matthäus zweier 
271. Matthäus zweier 
272. Matthäus zweier 
273. Matthäus zweier 
274. Matthäus zweier 
275. Matthäus zweier 
276. Matthäus zweier 
277. Matthhäus zweier 
278. Matthäus zweier 
279. Matthäus zweier 
280. Matthäus zweier 
281. Matthäus zweier 
282. Matthäus zweier 
283. Matthäus pfennig 
284. Matthäus pfennig 
285. Matthäus pfennig 
286. Matthäus pfennig 
287. Matthäus pfennig 
288. Matthäus pfennig 
289. Matthäus pfennig 
290. Matthäus pfennig 
291. Matthäus pfennig 
292. Matthäus pfennig 
293. Matthäus pfennig 
294. Matthäus pfennig 
295. Matthäus pfennig 
296. Matthäus pfennig 
297. Matthäus pfennig 
298. Matthäus pfennig 
299. Ernst (1540—1554) zweier 
300. Ernst zweier 
301. Ernst zweier 

S c h a f f h a u s e n 
302. — garas 
Ü b e r l i n g e n 
303. — Va batzen 



2. A leletben előforduló pénzek verdéi. 
2. Münzwerke der im Funde vorkommenden Münzen. 
2. Les ateliers de monnayage des pièces de la trouvaille. 
2. Мастерские по чеканке монет, где были изготовлены най

денные вкладе деньги. 

A LOVASPUSZTAI LELETBEN 
ELŐFORDULÓ PÉNZEK VERDÉI 

1. Magyarország 
2. Alsó-Ausztria 
3. Felső-Ausztria 
4. Steierország 
5. Karinthia 
6. Tirol 
7. Krajna 
8. Csehország 
9. Szilézia 

10. Augsburg 

11. Bajorország 
12. Bajor-Kur-Pfalz 
13. Bajor-Pfalz 
14. Pfalz-Neuburg 
15. Brandenburg 
16. Glatz 
17. Hall 
18. Henneberg 
19. Isny 
20. Kempten 

21. Konstanz 
22. Leuchtenberg 
23. Nördlingen 
24. Oettingen 
25. Passau 
26. Regensburg 
27. Salzburg 
28. Schaffhausen 
29. Überlingen 

B i z o n y t a l a n 
304. Meghatározhatatlan pfennig 2 db 

Magyarország területén a XVI.—XVII. századi ál
landó hadszíntér-okozta bizonytalanság számtalan em
ber „vagyonának" földbekerülését okozta, s a török, 
de nemkülönben a császári hadak dúlásai eredménye
képpen ezek a „vagyonok" ma előkerült leletté, tör
téneti forrássá alakultak. E két évszázad éremleletei 
alapján pontosan kimutatható a Kárpát-medence 
pénzforgalma, a leletek léte és összetétele pedig fontos 
adatokat szolgáltatnak gazdaságtörténeti és helytör
téneti kutatásokhoz. 

Mindenekelőtt kíséreljük meg a lelet elrejtési idejé
nek és körülményeinek meghatározását. Utolsó elő
forduló évszám I. Ferdinándnak egy 1542-es veretű 
magyar dénára, a lelet tehát csak ezután kerülhetett 
földbe. Ha csak felidézzük az ezt követő néhány év 
történetét, kissé merésznek tűnik, hogy a lelet elrejtését 
kapcsolatba hozzuk valamely történeti eseménnyel. 
Szinte állandó volt a pusztítás. 

Lovas a XVI. században premontrei apácák tulaj
dona. Lakosai viszonylag jó körülmények között éltek, 
mert urbáriumuk elviselhető. 1531-ben 12 lakott por
tája volt, két szegény jobbágy és két lakatlan telek. 
Ez a folytonos dúlás következtében fokozatosan csök
kent; 1570-ben már csak 8 lakott, valamint 5 és fél 
lakatlan telek tartozott a településhez.2 

Az apácabirtokon nem volt nyugodt élet ; földesurak 
hatalmaskodásai, egymásközötti torzsalkodások, tö
rök becsapások pusztították a népet. Lovast különösen 
két földesúr, Erdődy Péter, Bakócz Tamás érsek öccse 
és Csoron János sanyargatta. Ennek mérvét mutatja, 
hogy 1544-ben a király felszólítja Erdődy Pétert, a vá
sárhelyi apácák kegyurát, tartózkodjon az ilyen zak
latásoktól.3 Igen sok pusztítással járt a János és Ferdi
nánd hívei közötti küzdelem is. 

Legnagyobb azonban a török veszély volt. Röviddel 
Mohács után megjelentek Veszprémben, 1531-ig már 
8 helységet pusztítottak el.4 1532-ben írta Choron 
András Bécsbe, hogy a török az utóbbi években hét
szer támadta Sümeg és Devecser vidékét.5 1540-től 
állandósul a török rablás Veszprém megyében, 1546-
ban felégeti Somlót is, míg 1552-ben elfoglalja Veszp
rém várát, a területet végleg megszállja. 

Mint látjuk, egy éremlelet földbekerülésének 1542 
után itt számtalan oka lehetett, egyik vagy másik 
hadjárathoz kötni bizonyíthatatlan feltételezés. Mind
ezek ellenére meg kell említeni egy eseményt, mert 
rendkívül kézenfekvő leletünkkel kapcsolatba hozni. 
Ez az 1543-as első nagyobbarányú pusztítás.6 1543-ban 
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a török Valpót, Siklóst és Pécset elfoglalva július 
22-én Budára ért, s míg a fősereg Esztergom ellen 
indult, addig a rabló csapatok, mintegy 80 ezer török 
és tatár Veszprém és Győr megyéket pusztította.7 

Igen nagy fenntartással, de mégis gondolhatunk arra, 
hogy ez lehetett okozója leletünk elrejtésének. 

Éremleletek összetételének vizsgálata rendkívül fon
tos egy ország pénzforgalmának kutatásában. Ám 
ennél a leletnél éppen összetétele int óvatosságra pénz
forgalmi meghatározásoknál. Legfeltűnőbb a magyar 
pénzek csekély száma. Az aranyakat leszámítva mind
össze 1,17 százalékát alkotják a leletnek. Fel kell 
tennünk tehát azt a kérdést, valóban az itt forgott 
pénzekből állt össze a lelet ? Vagy talán gondolhatunk 
arra, hogy többé-kevésbé ebben az összetételben került 
az országba? Még az öt Mátyás-arany is az utóbbit 
látszik bizonyítani, mert ezek forogtak a szomszédos 
nyugati területeken is. Ha Magyarország területén for
gott pénzekből állt volna össze a lelet, akkor — elte
kintve, hogy több magyar ezüstöt kellene tartalmaz
nia — öt arany közül későbbinek is kellene lenni 
Mátyásénál. Ha egy — feltételezhetően — Ausztria 
területén összeállt zárt lelet idekerülésének módját 
vizsgáljuk, két lehetőség jöhet számításba. Kereskedő 
hozhatta, vagy zsoldosé lehetett. De csak elsődlegesen. 
Másodlagosan helyi ember helyezhette a hazai készít-
ményű edénybe,8 s talán tehette hozzá a néhány ma
gyar dénárt, s rejthette el házának közelében valamely 
fenyegető ellenség elől. Mindez azonban csupán a leg-
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valószínűtbb feltételezések egyike. Bizonyíthatatlan 
Az összeételt, a tényt kördiagramm mutatja. (1. kép.) 
Világosan leolvasható, hogy a túlnyomó többség az 
osztrák tartományokból, illetve a hozzá kapcsolódó 
területről származik. Még ezen belül is uralkodik a 
Duna-mente, főleg Salzburg és Passau. 

A leletben előforduló pénzek verdéit térképen tün
tettük fel, (2. kép.) nagy vonalakban jelezve a leleten 
belüli mennyiséget is. A különböző német városok 
túlnyomó része ugyancsak közel esik a Dunához. 

A leletünkben előforduló évjáratok mennyiségét gra
fikon szemlélteti. Viszonylag több veret van 1512—1522 
közötti időből, a legtöbb azonban 1527—1536-ból 
származik. 1536-tól 1541-ig fokozatosan, de roha
mosan csökken, 1542-ből pedig már csak egyetlen pél
dány van. (3. kép.) 

Összetételi és időrendi megfigyeléseink értékét azon
ban csökkenti a kizárólag darabszámmal történt szá
molás. Ilyen összefüggésben ugyanis egyenrangúnak 
— darab-darab — vettünk aranyat, garast, zweiert, 
pfenniget és dénárt. Azonban az egész leletet azonos 
pénznemre, illetve értékre átszámítani sok hibalehe-

3. A veretek évjárat szerinti grafikonja. 
3. Diagramm der Prägungen nach ihrem Jahrang. 
3. Graphique des pièces d'après les millésimes. 

3. График времени изготовления монет. 

tőséget adna, s vizsgálatoknál az értékegységgel szá
molás sok esetlegességet éppen esetlegességétől fosz
tana meg, hamis képet adna. így a használt módszer 
igazabb képet adónak véljük. 

Általános törvényszerűségek megállapításától tar
tózkodnunk kell. Egyrészt, mert kérdéses idekerülése; 
Magyarországon forgó pénzekből állt-e össze a lelet, 
vagy ebben az összetételben került ide, esetleg a nagy
részt Ausztriában összeállt mennyiséghez került hozzá 
néhány helyi veret magyar területen. Másrészt az em
lített értékazonosítás is hibalehetőségre figyelmeztet. 
Leletünk azonban értékes forrás, s más leleteknél tett 
megfigyelések, egyéb források felhasználása dönti 
majd el, hogy az itt megfigyelt jelenségek esetlegesek, 
vagy általánosak. 

Gedai István 

Jegyzetek 
1 A leletmentést GopcsaKatalin, a Bakonyi Múzeum gyakornoka végezte 
2 Ha —Kovacsics: Veszprém megye helytörténeti lexikona. Bpest, 

1964. 247. 
3 Pákay Zs. : Veszprém vármegye története a török hódoltság korában. 

Veszprém. 1942. 65. 
4 Ha —Kovacsics: i. m. 247. 
5 Pákay Zs.: i. m. 12. 
6 Erdélyi Gy. : Veszprém város története a török idők alatt. Veszprém. 

1913. 22. 
7 Dr. Komáromy A.: Thelekessy Imre. Hadtörténeti Közlemények. 

1889. 217. 
8 Az edénnyel kapcsolatos felvilágosításokért Parádi Nándornak mon

dok köszönetet. 

A BALATONFOKAJARI EREMLELET 

Magyarország területe a XVII. századból származó 
éremleleteket ontja talán a legbővebben, ami logikus 
következménye a török háborúk zivataros korának és 
ennek nyomán a személyi, valamint vagyoni bizony
talanság klasszikus idejének. Ha ezeknek a leleteknek 
a pontos feltérképezése egyszer megtörténik, ez a tér
kép sok értékes adatot fog nyújtani nemcsak a hely
történeti, hanem a hadtörténeti kutatások számára is. 

Ilyen tipikus XVII. századi éremlelet bukkant fel a 
közelmúltban a Veszprém megyei Balatonfőkajár köz
ség határában, amelynek különös jelentőséget ad a 
leletben szereplő tallérok nagy száma. A lelet feltalálá
sának a körülményeiről Éri István részletes jelentése 
számol be, melyből a lelőhelyre és a lelési körülmé
nyekre vonatkozó részleteket a következőkben idézzük. 

1966. március 3-án érkezett bejelentés a balanton-
főkajári „Szabadság Tsz." irodájából a leletnek előző 
nap délutánján történt előkerüléséről. Azonnali ki
szállás folytán megállapítást nyert, hogy a „Szabadság 
Tsz." a községtől DK-re eső, a környező területből 
mintegy 30—40 m-re kiemelkedő Öreghegy nevű régóta 
szőllőnek használt dombon, az üzemági terven 041-nek 
jelölt tábláján nagyobb területet vett mélyszántás alá. 
A kb. 40—50 cm mélységű talajforgatás alkalmával a 
parcella Ny-i szélétől kb. 10 m-re a Tsz. területével 
Ny-ról határos Zergi-féle pince és szőllő épületének 
D-i homlokzatával egyvonalban a pince DK-i sarkától 
17,3 m-re a szántást ellenőrző Szájai Károly, a Tsz. 
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vincellérje ezüstpénzeket és edénytöredékeket talált. 
Szálai a leletet a Tsz. útján hivatalosan bejelentette. 

A találótól a Bakonyi Múzeum kiküldöttje átvett 
3310 db dénárt és garast, valamint 253 db tallért, majd 
egy újabb kiszállás folytán március 4—5-én egy kb. 
2,5X2 m-es terület átforgatása történt meg és ennek 
eredményeként előkerült egy korsó fenékrésze, benne 
tallérokkal, továbbá egy másik edény néhány darabja 
is.1 E kutatás alkalmából további 20 tallér és 210 dénár, 
illetve garas került elő, tehát a lelet a jelentés szerint 
összesen 3793 db. érmet foglalt magába (a pontos fel
dolgozás után azonban kiderült, hogy a végösszeg 
csak 3743 db). Biztonság okából március 7-én a terület 
még egyszer átkutatásra került, mégpedig a Csanda— 
Zalaváry-féle készülék segítségével, de több érem nem 
bukkant fel és mivel nincs valószínűsége annak, hogy 
a találón kívül a leletből példányok máshová is 
jutottak volna, így a teljes leletanyag hiánytalan be
szolgáltatásával számolhatunk. 

A feldolgozás után az egész lelet végösszege 3743 
darabot tett ki, melyből 271 db tallér, 3184 db magyar 
dénár, 214 db lengyel aprópénz és végül 74 db vegyes 
német garasszerű pénz. A lelet összetétele tehát jelleg
zetes kora pénzforgalmára nézve, mert magyar, lengyel 
és német aprópénzekből, valamint tallérokból tevődik 
össze, mint ahogy általában ezek bonyolították le 
abban az időben a magyarországi pénzforgalmat. 

A lelet részletes feldolgozása egyébként a követ
kező. 

Ta11érok 
Magyarország Miksa K-B 1575(2). 
Magyarország Rudolf K-B 1582, 1585, 1586(5), 1588(6), 

1589(9), 1590(2), "M-B 1590, K-B 1591, 1592. 
Magyarország Rudolf H-S 1580. 
Magyarország Rudolf N-Э 1583(2). 
Alsóausztria I. Ferdinánd é. n. címer MA.l.t.5. és 

МАЛ. t.72. 
Alsóausztria Rudolf gyűrű jegy 1590. 
Felsőausztria I. Ferdinánd é. n.(2), 1542. 
Karinthia Kari 1578(2). 
Stájerország Kari 1580, 1587, 1589. 
Tirol I. Ferdinánd é. n. MA.3.t.32.(8). 
Tirol Ferdinánd fhg. MA.9.t.21.(53), MA.9.t.19.(41) 

MA.10.t.26—27.(8) 
Csehország Joachimstal-i veretek: 1. Ferdinánd é. n. 
MA.5.Í.30., 1547, 1550, 155?, 1560, Rudolf 1580, 1583. 
Csehország Kuttenberg-i veretek: I. Ferdinánd 1551, 1560 

Miksa 1573, Rudolf 1579(3), 1580, 1581(2), 1582(2), 
1584, 1585, 1856, 1587(4), 1589(2), 1591 

Csehország Budweis-i veret: Rudolf 1582(3). 
Aachen város 1570, 1571. 
Braunschweig-Wolfenbütel Heinrich d. Jüng. 1548, 1565. 
Braunschweig-Wolfenbütel Julius 1576ф=, 1578. 
Braunschweig-Wolfenbütel Heinrich Julius 1589, 1590. 
Daventer-Kampen-Zwolle városok 1583, 1586. 
Donauwörth város 1546. 
's-Heerenberg IV. Wilhelm 1577. 
Hohnstein-Klettenberg Volkmar Wolfgang 1564. 
Horn Philipp v. Montmorency (+1568) é. п.(2). 
Kempten város é. п. 
Lübeck város 1559. 
Lüttich Gerhard v. Groisbeck 1571. 
Magdeburg Joachim Friedrich 1589 B-M. 
Mansfeld-E is leben Johann Georg, Peter Ernst, Johann 
Hoyer 1577 C-G. 
Mansfeld-Friedborn Peter Ernst, Christoph, Johann Hoyer, 

(1558—1585) é. п. 
Mansfeld-Friedborn Peter Ernst, Johann Albert, Bruno, 

Hoyer Christoph, Johann Georg 1586. 
Mansfeld-Schraplau II. Christoph, Johann Albert, Bruno 

(1558—1586) é. n. 

Mansfeld-Schraplau II. Christoph 1584. 
Ostfriesland II. Edzard 1564. 
Öttingen Carl Wolfgang, XV. Ludwig, Martin 1546. 
Pfalz Kur-Linie IL Friedrich 1547. 
Rostock város 1552. 
Schaffhausen város 1557. 
Salzburg Michael 1559. 
Salzburg Johann Jakob (1560—1586) é. п. 
Salzburg Wolfgang Theoderich (1587—1612) é. п. 
Stolberg Ludwig 1546, 1547. 
Thoren női apátság Margaretha v. Brederode 1569, 1570. 

M-DB. 
Szászország Ernestini-ág Johann Friedrich, Mauritz 1544 

és Annaberg-i veret 1546. 
Szászország Régi góthai ház Johann Casimir, Johann Ernst 

1580. 
Százsország Régi weimari ház I. Friedrich Wilhelm, Johann 

1582,1588. 
Szászország, Albertini-főág August 1555, 1556, 1559(2), 

1560, 1562, 1563(2), 1564, 1565, 1567, 1568, 1569(2), 
1570, 1571, 1572(3), 1573(2), 1575(2), 1577, 1578(2), 
1579, 1580, 1581(4), 1582(2), 1583(3), Christian 1586(3), 
1587, 1588, 1589(5). 

Lengyelország Báthori István 1586 N-B. 

Magyar és erdélyi dénárok 

II. Lajos CNH. П. 306A B-A/A 1526, K-A 1520, 1526(2), 
K-B 1525(2), 1526(3), K-IB monogr. 1526(2), K-G 1519, 
L-K 1527, sasszárny 1526 (Zrinyi-denár). 

János CNH. II. 331A K-T 1527. 
/. Ferdinánd K-B 1528(16), 1529(8), 1530(7), 1531(12), 

1532(7), 1533(7), 1534(13), 1535(22), 1536(19), 1537(24), 
1538(19), 1539(12), 1540(11), 1541(24), 1542(21), 1543(31), 
1544(36), 1545(34), 1546(32), 1547(41), 1548(45), 1549(67), 
1550(54), 1551(67), 1552(73), 1553(51), 1554(49), 1555(52), 
1556(43), 1557(52), 1558(45), 1559(33), 1560(38), 1561(30), 
1562(49), 1563(47), 1564(42), 1565(25), bizonytalan (2) 

/. Ferdinánd H-P 1552(7) 
/. Ferdinánd N-C 1554(5), 1555(3) 
/. Ferdinánd P-H 1530. 
/. Ferdinánd egykorú hamis veretek(17). 
Miksa K-B 1565(25), 1566(51), 1567(77), 1568(53), 1569(61), 

1570(72), 1571(84), 1572(54), 1573(15), 1574(35), 
1575(106), 1576(123), 1577(164), 1578(108). 
Miksa H-S 1574, 1575(7), 1576. 
Miksa egykorú hamis veretek(lO), 
Rudolf K-B 1578(11), 1579 évszám címer felett(91), 1579 

évszám a köriratban(35), 1580(110), 1581(97), 1582(39), 
1583(58), 1584(101), 1585(144), 1586(68), 1587(43), 
1588(16), bizonytalan év (3). 

Rudolf H-S 1579. 
Rudolf egykorú hamis veretek(7). 
XVI. századi egylapú veretek (csak madonnas oldal) (3). 
Erdély János Zsigmond N-P 1556(2). 

Lengyel aprópénzek 

Lengyelország Ulászló (1386—1434) félgaras FF Gum. 417.3 

Lengyelország Kázmér (1447—1492) félgaras rozetta jegy
gyei, Gum.451.(17). 

Lengyelország János Albert (1492—1501) félgaras rozetta 
jeggyel, Gum.467.(35), о jeggyel Gum.467. (2). 

Lengyelország Sándor (1501—1506) félgaras, Gum.469.(21). 
Lengyelország I. Zsigmond garas 1527(9), 1528(3), 1529(4), 

1545, 1548. 
Lengyelország I. Zsigmond félgaras, é. n.(2), 1507(14), 

1508(2), 1509(8), 1510(5), 1511(3), bizonytalan(3). 
Lengyelország Báthori István garas 1579. 
Litvánia Zsigmond Ágost garas, 1546, 1547(2), 1567. 
Litvánia Báthori István garas, 1580. 
Danzig I. Zsigmond garas, 1531, 1532(2), 1533(2), 1534(2), 

1535, 1537(?) (1), 1538(3), 1539(2), 1540. 
ElbingJ. Zsigmond garas, 1533(2), 1534(2), 1535, 1539, 

1540. 
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1. Dénárok: Zrínyi-dénár 1526., 2 - 1 8 . Magyar-dénárok egykorú ha
misítványai a XVI. sz. első feléből. 

1. Dinare: Zrínyi-Dinar aus 1526.—2 —18. Gleichaltrige Fälschungen 
von ungarischen Dinaren aus der ersten Hälfte des 16-ten Jahrhun
derts. 

1. Deniers: denier de Zrínyi, 1526. — 2—18 Faux contemporains 
de deniers hongrois de la première moite du XVIe siècle. 

1. Динары: 1. Динар Зриньи 1526-го года. 2—18. Фальшивые 
венгерские динары первой половины XVI века. 
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Riga Báthori István garas, 1581. 
Porosz területi. Zsigmond garas, 1528, 1529(2), 1530(5), 

1531(7), 1532(8), 1533(6), 1534(6), 1535(2). 
Schweidnitz II. Lajos félgaras, 1523,1524(3), 1525,1526(11). 

Német aprópénzek 
Porosz hercegség Albert garas, 1531(3), 1532(5), 1533(2), 

1534(3), 1535(3), 1537(4), 1538(2), 1539, 1540, 1541(6), 
1542(7), 1543(2), 1544(5), 1545(10), 1547(2). 

Branderburg Johann garas, 1544, 1545, 1546(3). 
Liegnitz I. Friedrich ( + 1488) garas, é. n. 
Liegnitz-Brieg II. Friedrich garas, 1542, 1543(4), 1544(3), 

1554. 
Braunschweig város garas, 1554. 
Höxter város garas, 1550. 
Svájc Freiburg kanton garas, 1527 Welzl.5818. 

Ismertetve a lelet anyagát, nem mellőzhetjük azt 
a fontos tényt, hogy Balatonfőkajár már korábban is 
szerepelt az irodalomban,4 mint egy kb. egyező korú 
és hasonló összetételű éremkincs lelőhelye. Szerencsére 
a lelet feldolgozása, ha nem is egészen aprólékos rész
letességgel, de mégis áttekinthető összefüggésben meg
található a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtára régi 
leletfeldolgozásai között és így alkalom nyílik össze
vetni a régi balatonfőkajári lelet anyagát a mi új 
leletünk példányaival. Ez az összevetés főként azért 
kívánatos, mert Éri István megállapítása szerint a két 
lelet ugyanazon a parcellán került elő. Erre nézve ő 
a következő megállapítást közli:5 

„Az 1901-es éremlelőhelyet a Veszprém megyei 
topográfia veszprémi járására vonatkozó kötetében 
sikerült azonosítanunk. A falubeliek szerint a dombhát 
D-i részén Szabó Sándor egykori szőlőjében találták 
szőlőforgatás közben (két és nem egy) edényben e 
pénzeket. A kataszteri térképen kikerestük Szabó 
Sándor birtoklapján az öreghegyi dűlőbeli egykorú 
parcellájának helyét, amelyről kiderült, hogy ugyanaz 
a terület, ahol a mostani éremleletet is megtalálták. 
Szabó portája (2140 -öl) a jelenlegi telepítés ÉNY-i 
részét képezi, három oldalról ma is kivehető mesgye, 
illetve dűlőút határolja. A környékbeliek elmondották, 
hogy nagyjából a Zergi-pince vonalában állott Szabó 
egykori pincéje, amely elpusztult, környező része nem 
volt szőlővel betelepítve. Nyilván ezzel magyarázható, 
hogy az egykori szőlőforgatás során ezt az éremleletet 
nem találták meg. Ezek szerint a parcellán belül, de 
annak előttünk ismeretlen részén került elő 1901-ben 
a másik lelet." 

Ami most már ezt a régebbi leletet illeti, az említett 
feldolgozás szerint összesen 9015 db érmet tartalma
zott, melyek közül a legfiatalabb veret 1593-ból való 
volt (tehát hasonló korból, mint a másik lelet leg
utolsó vereté). A két lelet nagy hasonlósága miatt 
érdemesnek tartjuk a régi lelet feldolgozását is teljes 
egészében közölni, annál is inkább, mert ennek rész
letes publikálása eddig amúgy sem történt meg. 

A lelet feldolgozása a következő :G 

Rudolf csász. kir. magyar tallér, K-B 
Rudolf csász. kir. magyar tallér, K-B 
Rudolf csász. kir. magyar tallér, K-B 
Rudolf csász. kir. magyar tallér, K-B 
August szász v. f. tallér, 
II. Fülöp spanyol k. tallér 
Lübeck város tallér 
I. Ferdinánd tiroli tallér, 
II. Rudolf cseh tallér, 

1583. 1 
1589. 1 
1590. 1 
1593. 6 
1571. 1 
1568. 1 
1568,1587. 2 
é. n. 10 
1590, 4 

A két lelet éremanyagát összevetve kiderült, hogy 
mindkettő azonos jellegű példányokat tartalmaz: 
vegyes tallérok, magyar dénárok, lengyel és német 
aprópénzek, csak az arányok eltérők, mert az I. lelet
ben a magyar dénárok számának túlnyomó tömege 
jellemző, a II. leletben pedig a tallérok viszonylagos 
nagy száma a feltűnő, továbbá az I. leletben szerepel 
1 db cseh weisspfennig is, míg a II. lelet cseh aprópénzt 
egyáltalán nem foglal magában. Az elrejtési időt vizs
gálva az derül ki, hogy az I. lelet legfiatalabb vereté 
egy 1593-ik évi magyar tallér, a II. leleté pedig 1592-ből 
való ugyancsak magyar tallér. Minthogy az újkori 
éremleletek elrejtési idejét a bennük szereplő legfiata
labb veretek elég pontosan meghatározzák, így mind
két lelet elrejtési ideje 1592 és 1593 évekre illetve esetleg 
a közvetlen utána következő időre tehető. 

Azt ma már teljes bizonyossággal nem lehet megálla
pítani, hogy a két lelet áll-e valamilyen kapcsolatban 
egymással, de annyi bizonyos, hogy ugyanazon a 
helyen hasonló összetételben és kb. egyidőben lettek 
elrejtve, tehát nyilván ugyanazon okok játszhattak 
közre az elrejtésüknél, még akkor is, ha történetesen 
egymástól független éremleletek lennének. A XVII. 
század folyamán elrejtett leleteknél valószínűleg nem 
járunk messze az igazságtól, ha a török háborúk ese
ményeiben kíséreljük meg az elrejtési okot keresni. 
Veszprém megye ebben az időben általában török 
hódoltság alatti terület volt, de nem tiszta hódoltsági 
terület, hanem végvidék, mely kétfelé adózott.7 Az 
1562-ben kötött béke következtében viszonylag nyu
godtabb évek következtek, de 1565-ben újból kitört 
a háború, és tartott az 1567-ben következő békéig. 
1581-ben megint kezdetét vette a török beütés és rablás, 
ami annyira állandósult, hogy a csetepaték végül is 
1586-ban háborúvá fejlődtek. Majd 1593-ban kitört 
a 15-éves háború, melynek idején a megye községeit 
a török elpusztította és a lakosság vagy elmenekült, 
vagy rabszolgasorba jutott. Kajár község már az 
1566-ik évi hadjárat idején annyira elpusztult, hogy hét 
évig tartott az újjáépítése. 1572-ben behódolt a török-

104 

I. Ferdinánd—Rudolf magyar dénár 8179 
Báthori István rigai garas 1581. 1 
Báthori István danzigi garas 1579. 1 
I. Zsigmond lengyel garas 1506—1548. 68 
I. Zsigmond porosz garas 1506—1548. 121 
I. Zsigmond danzigi garas 1506—1548. 74 
I. Zsigmond elbingi garas 1506—1548. 15 
Danzig város garas (Krisztus. Défende 

nos Christe) 1577. I 
Zsigmond Ágost danzigi garas 1556. 1 
Zsigmond Ágost litván garas 1548—1572. 17 
Albert porosz hg. garas 1525—+1568. 230 
János küstrini hg. garas +1571. 5 
II. Friedrich liegn. briegi hg. garas 1488—1547. 38 
Hannover város garas 1538—1549. 2 
Goslar város garas 1553. 1 
Höxter város garas 1563. 1 
Nordheim város garas 1550. 1 
II. Rudolf csász. cseh maley gross 1586. 1 
Lengyel és schweidnitzi 1/2 garas 217 
Karinthia I. Ferdinánd tallér é. п., j . n. 1 
Ausztria II. Rudolf tallér 83* 1 
Csehország Rudolf tallér 90 (kuttenbergi jegy) 1 
Csehország Rudolf tallér 92 (kuttenbergi jegy) 1 
Tirol Ferdinánd fhg. tallér é. n. TIROLIS 7 
Tirol Ferdinánd fhg. tallér é. n. TIROLIS Q 1 
Tirol Ferdinánd fhg. tallér e. n. TIROLIS' 1 
Tirol Ferdinánd fhg. tallér é. n. TIROLIS'* 1 



2. Tallérok: 1. Rudolf 1590 - В jeggyel; 2. Rudolf 1580 H - S jegy
gyei; 3. Lengyel 1586; 4. Magdeburg 1589; 5. Thoren 
1570; 6. Aachen 1571. 

2. Taler: 1. Rudolf 1590 mit der Marke В; 2. Rudolf 1580 mit der 
Marke H-S; 3. Polnischer 1586; 4. Magdeburg 1589; 
5. Thoren 1570; 6. Aachen 1571. 

2. Thalers: 1. de Rodolphe, 1590 - avec le signe В, 2. de Rodolphe, 
1580 — avec le signe H-S, 3. polonais, 1586, 4. de Mag
deburg, 1589, 5. de Thoren, 1570, 6. d'Aix-la-Chapelle, 
1571. 

2. Талеры: 1. Талер Рудольфа 1590-го года со знаком „ В " ; 
2. Талер Рудольфа 1580-го года со знаком „ Н — 3 " ; 
3. Польский 1586-го года; 4. Магдебургский 
1589-го года; 5. Торонский 1570-го года; 6. Аахе-
нский 1571-го года. 
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nek, majd 1594-ben Győr eleste után a lakói elmene
kültek és csak a visszafoglalás után tértek vissza. Csak 
lassan települt újjá és még 1605-ben is hat évi adó
mentességet élvez, aki itt megtelepszik.8 A vázolt 
történeti események ismeretében meglehetős való
színűséggel lehet feltételezni, hogy az 1593-ban elindult 
15 éves háború eseményei szolgáltatták a közvetlen 
okot mindkét lelet elrejtésére és a mondottakból az is 
világos, hogy az elásott leleteket miért nem kereste 
később az elrejtője. 

Ha felvetjük a kérdést, hogy a két lelet milyen adato
kat szolgáltat, a korabeli pénzforgalom ismeretére 
nézve kiderül, hogy új anyagot nem tartalmaz, viszont 
nyomatékosan erősíti a pénzforgalomról eddig ismert 
képet. 

E pénzforgalomra vonatkozólag tudjuk, hogy az 
aranypénzek (ilyen nem volt a leletben) és a tallérok 
mint értékpénzek sorában korlátozás nélkül forgott 
minden belföldi és külföldi veret. A tallérok csoportja 
a II. leletben ugyanolyan tarka képet mutat, mint az 
egykorú analóg-leletek anyaga. Az osztrák tartomá
nyok és a német birodalom különféle pénzverő 
hatóságainak a tallérveretei dominálnak a szokott 
módon. Ennek az oka, hogy a külföldi tallérok főként 
két úton áramlottak Magyarországra. Egyrészt az 
exportált magyar élelmiszerek ellenértékeiként, mert 
a kereskedők az élelmiszerek értékét csak aranyban 
vagy tallérban fogadták el, másrészt a Magyarország 
területén harcoló német zsoldosok pénzeként, melyet 
itt költöttek el. Az aprópénzforgalom két alappillére 
volt ebben az időben a magyar dénár és lengyel apró
pénz, illetve a lengyel pénzekkel többé-kevésbé egyező 
német garaspénzek. Ezt igazolja mindkét lelet anyaga 
és csak az a feltűnő, hogy nem szerepelnek bennük 
az osztrák tartományok aprópénzei. Igaz, hogy ezek 
inkább a nyugatdunántúli területekről származó 
éremleletek tartozékai szoktak lenni. 

Érdekes velejárója minden XVI—XVII. századokból 
származó éremleletnek az egykorú magyar dénároknak 
kisebb-nagyobb mennyiségben előforduló egykorú 
hamisítványa. A XVI. sz. első felében a kettős királyság 
idején elterjedt főúri pénzhamisítás, vagy magánpénz
verés eredményei ezek többnyire és mivel ez a probléma 

még sok megoldatlan kérdést rejt magában, célszerű
nek véltük legalább az I. Ferdinánd korából származó 
denárhamisítványok képét is közölni a további kuta
tások elősegítésére. Silány ligára vert, gyakran zavart 
köriratú érmek ezek a hamis veretek és csak a szapo
rodó leletadatok alapján remélhető valaha is legalább 
tájak szerint megállapítani ezek kibocsátási helyét. 
(1. kép 2—18.) 

Végül numizmatikai érdeklődéssel nézve a lelet 
anyagát, találunk benne ritkábban előkerülő érdekes 
példányokat is. Ilyen pl. II. Lajos 1526-ból származó 
sasszárnyú jegyű dénárja, mely voltaképpen Zrínyi 
Miklósnak királyi engedély alapján a kosztainicai 
pénzverdében készült pénze. (1. kép 1.) Viszonylag 
ritka Rudolf H-S jegyű tallérja 1580-as évszámmal 
a kassai verdéből. (2. kép 2.) Ugyancsak becses példány 
Báthori István lengyel tallérja 1586-ból N-B jeggyel, 
mely tehát a nagybányai pénzverdében került kiverésre. 
E külön kiemelt példányok mellett még sok kiváló 
veret akad a német tallérok sorában. (2. kép 4—6.) 
Általában a talléroknak a nagy száma adja meg igazán 
a II. lelet jelentőségét, mert a tallér magas pénzforgalmi 
értéke miatt9 a lelet jelentős kincsleletté válik, amelyik 
csak igen jómódú elrejtő tulajdona lehetett. 

Huszár Lajos 

Jegyzetek 
1 A lelet mennyiségéből Eri István két edényre következtet, mert az 

összeállított első edény az éremlelet anyagának befogadására nem 
elégséges. 

2 MA = Miller zu Aichholz -Loehr —Holzmair: Österreichische Münz
prägungen. 1519-1938. Wien, 1948. 

3 Gumowski, Marian: Handbuch der polnischen Numismatik. Graz, 
1960. 

4 Huszár Lajos: Éremlelőhelyek Veszprém megye területén. Veszprém 
M. Muz. Közi. L/1963. 153. A korábbi irodalom nyomán említve: 
Jelentés NM 1902. 43., AE. 1903. 444. és AE. 1963. 215. 

5 Éri István jelentéséből szószerint idézve. 
6 Az eredeti leletfeldolgozást szószerint közöljük, minthogy néhány 

meghatározás benne nem egészen egyértelmű. 
7 Pákay Zsolt: Veszprém vármegye története a török hódoltság korában. 

Veszprém, 1942. 27 -30 . 
8 IIa Bálint —Kovacsics József: Veszprém megye helytörténeti lexikona. 

Budapest, 1964. 130. 
9 A tallér értéke 1593 körül 100 dénár volt és a vásárlóerő illusztrálására 

említhető, hogy pl. egy tyúk ára 4 dénár, egy font szalonna 4 dénár, 
egy malac 8 dénár stb. 
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Jüngste Münzfunde im Komitat Veszprém 

Im nachfolgenden werden drei im knappen Ablauf von 
ein paar Monaten ans Licht geratene Münzfunde be
sprochen. Diese Gelegenheit gibt eine Anregung, eine 
Rechenschaft auch über die im Komitate bisher bekannt
gewordenen Münzfunde und darunter über die geschlos
senen Funde abzulegen. 

In einem im Jahre 1963 publizierten Fundbericht wer
den von den 265 Ansiedlungen des Komitats 96 erwähnt, 
deren Münzfunde dem Alter und Charakter nach 257 
Unterschiedlichkeiten aufweisen. Durch die Veröffentli
chung der ersten zwei Bände von der im stetigen Werden 
begriffenen archäologischen Topographie des Komitats 
sind unsere Kenntnisse weiter vermehrt worden; heute 
erstreckt sich unser Wissen auf 295 Münzfunde in der 
Umgebung von 112 Ansiedlungen. 

Eine besondere Wichtigkeit schreiben wir den 66 ge
schlossenen Funden zu, und wir können neben der numis-

Im Oktober 1965, im Inneren der Gemeinde, abseits 
einer Straße, anläßlich einer Kabellegung, kam ein 1285 
Münzenstücke enthaltendes Krüglein ans Licht. Zwei Drit
tel des Fundes waren Slawonische Dinare, der Rest 
bestand meistens aus ungarischen Dinaren und nur eine 
kleine Anzahl war österreichischer oder sonstiger Prägung. 

Die Kuriosität des Fundes, die auch seine Bedeutung 
steigert, ist, daß im Jahre 1885, 25 — 30 km weit von der 
Fundstelle, ebenfalls neben der Straße, ein Fund ungefähr 
der selben Zusammensetzung und Quantität ans Licht 
gebracht wurde, der von der Mitte des 13-ten Jahrhunderts 
datiert. Außer diesem genau lokalisierbaren Ensemble sind 
uns noch hauptsächlich aus Wiener Dinaren bestehende 

Im Geldverkehr Ungarns im 13-ten Jahrhundert haben 
die Erzeugnisse der benachbarten westlichen Gebiete eine 
entscheidende Rolle gespielt. Für die erste Hälfte des 
Jahrhunderts charakteristisch sind die friesacher Dinare, 
die für einen ungarischen Außenhandel mit Kärnten 
bezeugen. Am Ende des 13-ten und Anfang des 14-ten 
Jahrhunderts wurde dieser Handelsstrom auf den Donau-
Wasserweg geleitet. Diese Richtungsänderung wird durch 
die Münzfunde des Karpathenbeckens bezeugt ; die Prägun
gen von Friesach, St. Veit und Windischgräz verschwanden 
und die Erzeugnisse der Münzwerke von Wien, Wiener
neustadt, Enns erschienen, und die Münzen von Passau 
und Bayern fingen an sich über Österreich Weg zu machen. 
Das Verkehrsgebiet der Wiener Dinare ist aber nicht das 
ganze Land, sondern nur dessen westliche Hälfte; in 
Transdanubien ist es das vom Balaton und von dessen 
verlängerter Linie nordwestlich liegende Gebiet sowie die 
westliche Hälfte des Hochlandes vom Karpathenbecken. 
Eine klar abgerissene wirtschaftliche Einheit, dessen Mit
telachse, die Donau, zu dieser Zeit der Abwicklungsweg 
eines nach Westen gerichteten lebhaften Handels ist. 

Balatonfüred mit drei Funden aus diesem Zeitalter ist 
ein organisches Glied des obenerwähnten Verkehrsgebiets 
und sein Fundreichtum sichert ihm auch in seiner Umge
bung eine hervorragende Stellung. 

Der in jüngster Zeit ans Licht geratene dritte Fund 
liefert uns eine Dokumentation für den Geldverkehr und 
dabei ist er auch für Untersuchungen betreffs der Zeitfolge 
brauchbar. Unter den 1196 genau datierbaren ungarischen 

matischen Bedeutung auch ihre ortsgeschichtlichen Bezie
hungen hoch schätzen. 13 unter ihnen wurden während 
der Herrschaft der Römer, in den Jahrhunderten 3—4 
versteckt. Aus den Jahrhunderten 11 — 17 sind ihrer 49 
bekannt. Ein großer Teil von ihnen wurde in verschiedenen 
Perioden türkischer Besatzung während der Jahrhunderte 
16—17 begraben und bei der Festestellung des Zeitpunktes 
ihrer Versteckung sind neben der letzten Jahresnummer 
des Fundes auch konkrete kriegsgeschichtliche Daten 
(Belagerung von Festungen, Kriegszüge usw.) behilflich. 
In dieser Weise liefern sie neben den auf den Geldverkehr 
des Zeitalters bezüglichen Feststellungen wertvolle Infor
mationen auch betreffs der Größe und Wirkung der 
Verwüstungen der Kriege, die das Komitat erlitten hat. 

István Éri 

Funde bekannt, die vom Ende des 19-ten Jahrhunderts 
bzw. aus den zwanziger Jahren des 20-sten Jahrhunderts 
datieren, die wahrscheinlich daselbst, entlang der am nörd
lichen Rande der mittelalterlichen Ansiedlung führenden 
Landstraße ans Licht gebracht wurden. Nach einem Zer-
streungsprozeß sind Teile davon in Budapest, Wien und 
Graz angelangt und ihr Zusammenhang ist nicht mehr 
feststellbar. 

Sicher ist nur die Tatsache, daß die drei, möglicher
weise auch mehr Fundensembles an der Wende der Jahr
hunderte 13—14, anläßlich der Verwüstung von Balaton
füred und Umgebung begraben wurden. 

Katalin Gopcsa 

und Slawonischen Dinaren gehören 1170 sicher dem de 
Herrschaft von Andreas III (1290—1301) vorangehenden 
Zeitalter. Von ihm stammen bloß 25 ungarische Prägun
gen — drei unter zwanzig Sorten — und eine slawonische. 
Aufgrund dessen wird die Zeit der Versteckung in den 
Jahren 1292 — 93 vermutet. Durch die genau bestimm
baren westlichen Münzen wird diese Vermutung unter
stützt. Zugleich schreibt diese Feststellung gewisse Schran
ken für die aus der Hinsicht der Zeitbestimmung unsicheren 
Prägungen vor. So z. B. LF. 242 kann noch keine Prägung 
von Otto III (1295—1310) sein, sondern gehört sie wahr
scheinlich Meinhard II (1286—1295), umso mehr, da ihre 
Rückseite eine gewisse Verwandtschaft mit der Prägung 
LF 238 von Meinhard II aufzeigt. Gleichfalls erzielt man 
eine genauere Zeitbestimmung für die Eintragungen 111 
und 113 der Fundbeschreibung; auch diese sollen dem 
Zeitalter vor 1293 angehören. 

In dem Funde kommen auch 4 Grazer Prägungen (LS, 
34, 36, 42) von Albert I (1282-1308) vor. Die Zeitbestim
mung wird hier abgeändert insoweit, daß diese drei Typen 
in der ersten Hälfte der Herrschaft von Albert I geprägt 
worden sein sollten. 

Durch den Fund werden auch die Wahrnehm ungen 
unterstützt, die hinsichtlich der Zeitfolge des Verkehrs der 
Wiener Dinare in Ungarn gemacht worden sind. Nach der 
Meinung von Bálint Hóman sollten nämlich die Wiener 
Dinare ihre Verbreitung im Karpathenbecken in den letzten 
Jahren der Herrschaft von Béla IV (1235-1270) haben. 
Aufgrund früherer Funduntersuchungen kann jedoch 

Der Münzfund von Balatonfüred 

Bemerkungen zu dem Münzfund in Balatonfüred 
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estgestellt werden, daß die Wiener Dinare enthaltenden 
Münzfunde mit gewissen Ausnahmen, die vom Ende des 
13-ten Jahrhunderts, aus der Regierungszeit von Rudolf, 
oder vielmehr von Albert I datiert sein mögen, aus dem 
14-ten Jahrhundert stammen; d. h. die Funde zeugen von 
einer späteren Verbreitung. Wiener Prägungen, als „jen
seits des Rába-Flusses im Verkehr befindliche Dinare" 
werden urkundlich erst zwischen 1265 und 1270 erwähnt. 
Dadurch wird aber genau von der Tatsache gezeugt, daß 
sie gegen 1270 erscheinen, und auch damals nur jenseits 
des Rába-Flusses. Da der vom Anfange der 1290er Jahre 
datierende Fund von Balatonfüred den in großer Menge 
vertretenen ungarischen und slawonischen Münzen gegen
über nur ein paar Wiener Dinare enthält, mochten sie als 

Im April 1966 kam beim Pflügen in der Nähe von Somló
vásárhely—Lovaspuszta in einem Geschirr ein aus 1628 
Stücken bestehender Münzfund ans Licht. 

Als Spuren des beständigen Kriegsfeldes, wo türkische 
und kaiserliche Truppen ihr Verwüstungswerk ausführten, 
sind auf dem Gebiete Ungarns Münzfunde aus den Jahr
hunderten 16—17 sehr häufig. 

Lovas war im 16-ten Jahrhundert im Besitze von Prä-
monstatenser-Nonnen. Außer der Machthaberei der Land
besitzer von der Umgebung, nur eine kleine Zeitlang nach 
der Niederlage bei Mohács im Jahre 1526, setzten die 
türkischen Einfälle auf das Gebiet des Komitats ein. Von 
1540 an wurden die türkischen Räuberzüge ständig, im 
Jahre 1552 wurde die Festung Veszprém besetzt und das 
Gebiet endgültig erobert. Da in diesen Jahren der Fund 
wegen zahllosen Kriegszügen vergraben werden mochte, 
ist die Annahme, die Tatsache mit einem bestimmten 
Kriegszug zu verknüpfen, haltlos. Es ist jedoch logisch, 
den Fund dessen letzte Prägung aus dem Jahre 1542 
stammt, mit dem großen Kriegszuge des Jahres 1543 in 
Verknüpfung zu bringen. In diesem Jahre haben die Türken 
Válpó, Siklós und Pécs besetzt und die Armee erreichte 
Buda im Juli. Von Buda ist die Hauptarmee auf Esztergom 
vorgedrungen, während eine tatarische Armee von 80 000 
Mann die Komitate Veszprém und Győr verwüstete. Der 
Hauptgrund für das Verstecken der Münzen sollte hier 
gelegen sein. 

Die Untersuchung von der Zusammensetzung des Fun
des verlangt eine vorsichtige Arbeit. Auffallend ist nämlich, 

In der Gemeinde Balatonfökajár (Komitat Veszprém) 
ist am 2-ten März 1966, auf dem Berg Öreghegy, innerhalb 
des Gebiets der Produktionsgenossenschaft Szabadság, ein 
Münzfund ans Licht geraten. Der Fund enthielt insgesamt 
3743 Münzen, darunter 271 Taler, 3184 ungarische Dinare, 
214 Stück polnischen Kleingeldes und 74 deutsche groschen
ähnliche Geldstücke. In derselben Gemeinde, nach der 
Feststellung von István Éri sogar auf derselben Land
parzelle, ist auch schon früher, im Jahre 1901 ein Münz
fund gleichen Alters und gleicher Zusammensetzung ans 
Licht gefördert worden. Aufgrund der im Nationalen 
Museum befindlichen früheren Bearbeitung geben wir auch 
das Material dieses früheren Fundes an. Er enthielt 9015 
Münzen. Die jüngste Prägung des ersten Fundes (1901) 
ist ein ungarischer Taler aus dem Jahre 1593, wogegen das 
jüngste Exemplar des zweiten Fundes (1966) ebenfalls 
ein ungarischer Taler ist, der aus dem Jahre 1592 stammt. 

Zahlungsmittel diesseits des Rába-Flusses selbst zu dieser 
Zeit nur sporadisch verwendet worden sein. Die in dem 
Funde vorkommenden Friesacher und Grazer Prägungen 
— die in den Wiener Münzfunden aus dem 14-ten Jahr
hundert nicht zu finden sind — bewahren das Gedenken 
einer früheren Handelsrichtung. Dasselbe wird auch durch 
die Beobachtung unterstützt, daß die späteren Wiener 
Dinarfunde gewöhnlich von Münzen aus Passau und 
Bayern begleitet werden, die auf der Donau leicht ihren 
Weg nach Ungarn fanden, aus dem Funde von Balaton
füred jedoch fehlen. All dies beweist, daß die Zeit der all
gemeinen Verbreitung der Wiener Dinare in Ungarn der 
Anfang des 14-ten Jahrhunderts ist. 

István Gedai 

daß mit der Ausnahme der Goldmünzen, die auch westlich 
von uns im Verkehr waren, ungarische Münzen nur in 
geringer Anzahl vorkommen. Sie betragen nur 1,17 Prozent 
des Fundes. Aufgrund dieser Tatsache besteht mit Recht 
der Zweifel, der Fund sollte aus in Ungarn gebrauchten 
Münzen zusammengestellt worden sein. Mindestens in 
seiner ursprünlichen Form. Die Zusammensetzung des 
Fundes erlaubt auch die Einräumung, daß er in dieser 
Zusammenstellung nach Ungarn geraten ist — er mag von 
einem Händler, ja sogar von einem Söldner gebracht 
worden sein — und sein hierhergehöriger Besitzer mag ihn 
in ein Tongeschirr einheimischer Anfertigung getan haben, 
um ihn vor einem sich annähernden Feindes zu schützen. 

In unserem Fund ist die entscheidende Mehrheit der 
Donau-Provinzen und -Städte auffallend. Das wird durch 
das Kreisdiagramm und durch die die Münzstätten der 
im Funde vorgekommenen Münzen zeigende Karte klar 
dargestellt. Die meisten Prägungen rühren aus dem Zeit
raum zwischen 1527 und 1536 her und verhältnismäßig 
viele gibt es noch aus dem Zeitraum zwischen 1515 und 
1522. 

Der nach der Zusammenstellung und Zeitfolge geschätzte 
Wert wird durch das ausschließlich nach der Stückzal 
vorgenommene Rechnen vermindert. In der Untersuchung 
wurden Goldstücke, Groschen, Zweier, Pfennige und Di
nare als gleichwertige Stücke in Betracht genommen. 
Wollte man den Wert des ganzen Fundes in einer einzigen 
Geldsorte ausdrücken, würde man vielen Fehlerquellen 
begegnen. 

István Gedai 

Die Zeit der Versteckung dürften danach die Jahre 1592 
1593 oder die unmittelbar darauf folgenden Jahre sein. 
Die zwei Funde mögen oder nicht miteinander in Ver
knüpfung stehen, soviel ist sicher, daß sie ungefähr zu der 
selben Zeit versteckt worden sind und beim Verstecken die 
selben Gründe mitwirken konnten. Der Grund war wahr
scheinlich der im Jahre 1593 beginnende fünfzehnjährige 
türkische Krieg, während dessen die Gemeinden des 
Komitats von den Türken verwüstet wurden. Auch die 
Einwohner von Balatonfökajár mußten im Jahre 1594 
fliehen. Diese historischen Geschehnisse bilden einen nahe
liegenden Hintergrund für die Versteckung der zwei Funde. 
Beide Funde spiegeln genau den Geldverkehr des Zeital
ters und der zweite Fund enthält dabei manche interes
sante Prägungen. Der zweite Fund hat, infolge der hohen 
Anzahl der enthaltenen Taler, einen hohen Kaufwert und 
vertritt einen bedeutenden Schatz, 

Lajos Huszár 

Münzfund bei Lovaspuszta aus dem 16-ten Jahrhundert 
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Nouvelles trouvailles numismatiques dans le département 
de Veszprém 

En ce qui suit nous voudrions faire connaître trois 
trouvailles numismatiques récentes, découvertes dans le 
courant de quelques mois à peine. Et nous saisissons cette 
occasion pour faire état des trouvailles numismatiques 
découvertes antérieurement dans le département, et dans 
le cadre de ce compte rendu, nous parlerons aussi des 
trouvailles closes. 

Un répertoire de trouvailles, publié en 1963 mentionne 
96 des 265 agglomérations du département, sites de 257 
trouvailles de dates et de caractères différents. Les deux 
premiers volumes de la topographie archéologique du 
département, laquelle se prépare sans discontinuer, ont 
complété nos connaissances: il y a dans le département 
112 agglomérations dans les images desquelles 295 trouvail
les numismatiques ont été mises à jour. 

Outre leur intérêt numismatique, nous attribuons une 

En octobre 1965, lors de la pose d'un câble, 1285 pièces, 
enfermées dans un cruchon, ont été repérées au sein de la 
commune, en bordure d'une voie publique. Des deniers 
slavons constituaient les deux tiers de ce trésor, la plus 
grande partie du reste était en deniers hongrois, et ne s'y 
trouvaient que quelques pièces d'Autriche ou d'autres pays. 

L'intérêt de notre trouvaille, et qui en rehausse l'im
portance, consiste en ce qu'en 1885, à 2 0 - 30 m de ce lieu, 
également près de la route, on avait déjà trouvé un trésor 
d'une composition et d'une grandeur à peu près égales, 
daté de la deuxième moitié du XIIIe siècle. Outre ces en
sembles localisables d'une façon précise, nous connaissons 

Au XIIIe siècle, dans la circulation monétaire de Hongrie, 
les pièces des ateliers de monnayage des pays voisins 
occidentaux ont joué un rôle important. Les représentants 
caractéristiques de la première moitié de ce siècle sont les 
deniers de Friesach qui témoignent de l'orientation du 
commerce extérieur de Hongrie vers la Carinthie. Tout 
à la fin du siècle et au début du XIVe, cette tendance 
commerciale s'est dirigée sur la voie fluviale du Danube. 
Les trouvailles numismatiques du bassin des Carpates 
montrent ce changement de direction: les émissions de 
Friesach, de St Veit, de Windischgratz ont disparu, et 
ont apparu les monnaies frappées à Vienne, à Wiener-
neustadt et à Enns, de même que les pièces de Passau, 
de la Bavière qui filtrent à travers l'Autriche. Mais les denier 
viennois ne circulent pas sur le territoire entier du pays, 
seulement dans sa partie ouest: en Transdanubie, dans 
la partie qui se trouve au Nord-Ouest de Balaton et de la 
ligne imaginairement allongée de celui-ci, puis dans la 
partie ouest du Haut-Pays du bassin des Carpates. C'est 
une unité économique aux limites nettement dessinées, sur 
l'axe médian de laquelle — le Danube —• afflue dans cette 
époque le trafic extérieur de Hongrie vers l'Ouest. 

Avec ses trois trouvailles datées de ce temps, Balaton
füred fait partie organique de ce territoire du trafic, et la 
richesse de ses trouvailles met cette agglomération en vue 
même dans sa région. 

En outre qu'il nous fournit des données éclairant la 
circulation monétaire, le troisième trésor récemment 
découvert se prête aussi à l'examen chronologique. Des 

importance particulière aux 66 trouvailles closes, à cause 
de leur valeur du point de vue de l'histoire locale. 14 de 
ces trouvailles ont été enfouies à l'époque romaine, aux 
IIIe ou IVe siècles. Nous en connaissons 49 datant des 
XIe — XVIIe siècles. Leur plupart ont été cachées à l'époque 
des conquêtes et campagnes turques, au cours des XVIe 

et XVIIe siècles; pour fixer la date de leur enfouissement, 
nous sommes aidés non seulement par le millésime le 
plus récent de la trouvaille, mais aussi par des données 
concrètes (sièges, campagnes) de l'histoire militaire. Ainsi 
ces trouvailles fournissent des renseignements intéressants 
non seulement sur la circulation monétaire de l'époque, 
mais aussi sur l'étendue, les effets des destructions de 
guerre infligées au département. 

István Éri 

des trouvailles découvertes à la fin du XIXe siècle et aux 
années 1920 qui — contenant surtout des deniers viennois — 
ont été déterrées selon toute probabilité au même lieu, 
au long de la route longeant la lisière nord de l'agglomé
ration médiévale. Ces trésors-ci se sont dispersés, échoués 
à Budapest, à Vienne et à Graz; aujourd'hui il n'est plus 
possible de réétablir leurs corrélations. 

Ce qui est certain, c'est que les trois trésors — éventuel
lement quelques autres encore — ont été enfouis au tour
nant des XIIIe et XIVe siècles, lors de la devastation de 
Balatonfüred et de ses environs. 

Katalin Gopcsa 

1196 deniers hongrois et slavons datables en toute certi 
tude, 1170 pièces datent incontestablemnt d'avant le 
règne d'András III (1290—1301). D'autre part nous n'y 
trouvons que 25 pièces hongroises — 3 types des vingt 
types connus — et 1 pièce slavone de ce roi. Ainsi nous 
fixerions la date de l'enfouissement en 1292 ou 1293. Les 
pièces occidentales datables appuient cette hypothèse. En 
même temps cette date fixe certaines limites chronologiques 
aux pièces que nous ne pouvons pas dater en toute certi
tude. Telle est p.ex. celle portant la cote LF.242, qui ne 
peut être encore d'Ottó III (1295-1310), mais probable
ment de Meinhard II (1286—1925), et cela d'autant plus 
puisque son revers révèle certaine parenté avec la frappe 
№ LF. 238 de Meinhard IL De même, nous pouvons 
dater de plus près les cotes 111 et 113 du procès-verbal 
de la découverte; elles doivent dater d'avant 1293. 

Le trésor comprend aussi 4 pièces d'Albert Ier (1282 — 
1308), frappées à Graz (LS.34, 36, 42). La détermination 
se modifie dans ce cas en tant que ces trois types devaient 
être frappés pendant la première partie du règne d'Albert 
Ter 

La trouvaille démontre aussi le bien-fondé de nos 
observations concernant la chronologie de la circulation 
des deniers viennois en Hongrie. Car Bálint Hóman, par
tant des diplômes, était d'avis que c'est dans les dernières 
années du règne de Béla IV (1235-1270) que les deniers 
viennois sont arrivés en abondance dans le bassin des 
Carpates. Or, on peut constater — à la base de nos examens 
de découvertes numismatiques antérieures — que les 
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trésors comprenant des deniers viennois datent du XIVe 

siècle, sans compter quelques exceptions pouvant dater 
de la fin du XIIIe siècle, du temps du règne de Rodolphe 
ou plutôt d'Albert 1 e r ; c'est-à-dire, les trouvailles té
moignent d'une extension postérieure. C'est entre 1265 
et 1270 que des diplômes mentionnent des pièces frappées 
à Vienne comme « deniers en^circulation outre la rivière 
Rába ». Ce qui prouve justement que ce type n'apparaît 
que vers 1270, et même à cette date seulement outre la 
Rába. La trouvaille de Balatonfüred, datée du début des 
années 1290 ne contient que quelques deniers viennois 
auprès de la grande quantité de monnaies hongroises et 
slavones, donc même dans cette époque le denier viennois 
n'avait guère cours dans les provinces en deçà de la Rába. 

En avril 1966, a Somlóvásárhely-Lovaspuszta un trésor 
de 1628 pièces, renfermées dans un pot se mit à jour dans 
le sillon de charrue. 

Sur le territoire de Hongrie les trouvailles numismatiques 
des XVIe —XVIIIe siècles sont nombreuses, à cause des 
guerres continues, des dévastations de troupes turques et 
impériales. 

Au XVIe siècle Lovas a été la propriété des religieuses 
prémontrées. Outre les violences des seigneurs des terres 
voisines, peu après la défaite de Mohács (1526), ont com
mencé les irruptions turques dans le département. Depuis 
1540 le pillage turc est continuel, et en 1552 après que la 
place forte de Veszprém eut été occupée, la région tomba 
définitivement sous la domination ot tomane. Au cours 
de ces années, d'innombrables campagnes pouvaient moti
ver l'enfouissement du trésor, il serait donc osé de le lier 
à une campagne définie. Pourtant, il est naturel de mettre 
la découverte — qui se clôt par une pièce frappée en 1542 — 
en relation avec la grande campagne turque de l'an 1543. 
Cette année les Turcs occupèrent Valpó, Siklós, Pécs, et 
l'armée arriva en juillet à Buda. De là, le gros de l'armée 
partit contre Esztergom, mais l'armée d'à peu près 80 000 
Tartares ravagea les départements de Veszprém et de 
Győr. Peut-être ce désastre motiva-t-il l'enfouissement de 
notre trésor. 

Il faut procéder avec beaucoup de précaution à l'examen 
de la composition de cette découverte. Car il est étonnant 
que — si nous ne tenons pas compte des pièces d'or qui 

Le 2 mars 1966, dans la commune de Balatonfőkajár 
(dép. de Veszprém) une découverte numismatique a été 
mise à jour sur le champ dit Öreghegy de la coopérative 
agricole Szabadság. Le trésor contenait 3743 pièces, dont 
271 thalers, 3184 deniers hongrois, 214 menues monnaies 
polonaises et 74 pièces, sortes de groschen allemand. Dans 
la même commune, et de plus, selon la constatation d'István 
Éri, dans cette même parcelle on avait trouvé déjà en 1901 
une découverte numismatique datant de la même époque 
et d'une composition semblable. A la base du dépouille
ment ancien gardé au Cabinet des Médailles du Musée 
National, nous faisons connaître la matière de cette 
découverte: elle comprend 9015 pièces. La pièce de la 
plus récente date de la 1er découverte (de 1901) est un denier 
hongrois de 1593, et celle de la 2e découverte (de 1966) 
est également un denier hongrois de l'an 1592. Les trésors 
ont été donc enfouis en 1593 respectivement en 1592 ou 

Les pièces de la trouvaille frappées à Friesach et à Graz 
— lesquelles nous ne retrouvons point dans les décou
vertes numismatiques viennoises du XIVe siècle — gardent 
le souvenir d'une orientation commerciale antérieure. 
Cette hypothèse est approuvée par la fait que dans les 
découvertes postérieures de Vienne auprès de deniers, il 
y a généralement des pièces de Passau et de la Bavière 
ayant accès facile grâce au commerce danubien, tandis 
que ces dernières manquent du trésor de Balatonfüred. 
Tout cela montre que le denier viennois n'était en Hongrie 
instrument de paiement courant que depuis le début du 
XIVe siècle. 

István Gedai 

avaient cours aussi à l'Ouest — les pièces hongroises y 
sont d'un très petit nombre. Elles ne constituent que le 
1,17 % de la découverte. Ce fait rend contestable de juste 
titre que ce trésor se soit formé de monnaies circulant en 
Hongrie. Au moins quant à sa majeure partie. Sa compo
sition permet de supposer qu'il est arrivé tel quel dans le 
pays — apporté soit par un marchand, soit par un mer
cenaire même — puis son nouveau propriétaire l'a mis 
dans un pot hongrois et l'a caché dans la terre à la nouvelle 
que l'ennemi approchait. C'est ce nouveau propriétaire 
hongrois peut-être qui y a mis les quelques deniers hon
grois. 

La prépondérance absolue des pièces frappées dans les 
provinces et villes riveraines du Danube est surprenante 
dans ce trésor. Le diagramme circulaire et la carte indiquant 
les ateliers de monnayage des pièces de la trouvaille docu
mentent bien ce fait. La plupart des pièces datent d'entre 
1527 et 1536, et celles datées d'entre 1515 et 1522 sont 
encore relativement nombreuses. 

Le recensement fait à la seule base du nombre de pièces 
diminue la valeur des observations concernant la compo
sition et la datation. En examinant la trouvaille nous avons 
considéré comme égaux — pièce sur pièce —• ducats, 
groschens, zweiers, pfennigs, deniers. Mais si nous faisions 
la réduction du trésor entier en monnaie identique, c'est-
à-dire en une valeur identique, et si nous calculions à 
la base d'une telle évaluation, nous aurions trop de causes 
d'erreur. 

István Gedai 

dans l'immédiat. Qu'ils soient ou non en connexion l'un 
avec l'autre, il est certain qu'ils ont été enfouis à peu 
près en même temps, et les mêmes causes étaient pour leur 
enfouissement. Cette cause était probablement la guerre 
turque de 15 ans, commencée en 1592, au cours de laquelle 
les Turcs ont détruit les villages du département. Ainsi 
en 1594 les habitants de Balatonfőkajár devaient-ils aussi 
s'enfuir. Il est évident que ces événements constituent les 
dessous de l'enfouissement de nos deux trésors. Le contenu 
de toutes les deux découvertes reflète précisément l'image 
de la circulation monétaire de l'époque, et la deuxième 
présente quelques pièces rares et intéressantes. Vu le 
grand pouvoir d'achat des thalers, la deuxième découverte 
est un trésor remarquable puisqu'elle en contient beaucoup. 

Lajos Huszár 
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Новые находки монет в Веспремском комитате 

Ниже мы публикуем описание трех находок мо
нет, ставших известными в течение едва нескольких 
месяцев. ПОЛЬЗУЯСЬ случаем, мы перечислим и наход
ки монет в Веспремском комитате (среди них и 
закрытые), ставшие известными раньше. 

Опись находок, опубликованная в 1963-м году, 
упоминает 96 из 265 поселений, расположенных на 
территории комитата, с 257 кладами монет, различ
ными по времени и характеру. Первые два тома 
продолжающегося издания археологической топог
рафии комитата увеличило наши знания: ныне нам 
известны 295 находок монет с территории 112 по
селений. 

Особенно важными мы считаем 66 закрытых кла
дов. Они имеют значение не только с точки зрения 

В октябре 1965-го года на территории населенного 
пункта, вдоль дороги, при работах по укладыванию 
кабеля, был обнаружен небольшой КУВШИН, внутри 
которого находились 1285 монет. Три четверти 
клада составляли славонские динары, остальная 
часть в большинстве состояла из венгерских динар 
и лишь назначительную часть составляли австрийс
кие и другие монеты. 

Интересно отметить (это и увеличивает значение 
находки), что в 1885-м году в 25—30 метрах от дан
ного места, тоже при дороге был найден клад, сход
ный с описываемым по своему составу и количеству 
монет, датированных второй половиной XIII сто-

В денежном обороте Венгрии в XIII веке решаю
щую часть составляли монеты, выпущенные мастерс
кими по чеканке монет соседних западных террито
рий. Для первой половины столетия характерны 
фризахские динары, что свиделетьствует о направ
лении венгерских торговых связей в сторону Карин-
тии, эти связи в начале XIV века распространились 
на водный ПУТЬ по Дунаю. На изменение направ
ления торговых путей указывают находки монет в 
Карпатском бассейне; исчезают монеты Фризаха, 
Ст. Вейта, Виндишграца, появляются монеты венс
кой, винернейштадсткой, эннской чеканки, прони
кают на австрийскую территорию также пассауские 
и баварские монеты. Венские динары имели хожде
ние не на всей территории страны, а только на запад
ной ее части, в Задунайском крае, к северо-западу 
от Балатона, а также в западной части Верхней Венг
рии. Это явно выраженный экономический район, 
центральным стержнем которого являлся Дунай, 
направлявший венгерскую торговлю по направлению 
к западу. 

Балатонфюред органически принадлежал к выше
упомянутому экономическому району и, судя по 
богатым находкам, занимал выдающееся место. 

Найденный теперь третий клад имеет значение не 
только для определения тогдашнего денежного 
оборота, но и является источником для исторических 
изысканий. Из 1196 датированных венгерских и 
славонских динар 1170 определенно относятся к 
периоду до Андраша III (1290—1301). Всего 25 монет 
венгерской чеканки (из 20 типов — 3) и одна сла-
вонская монета относятся к периоду его царствова-

нумизматики, но и для изучения истории края. 
13 из них были зарыты во время римского господства, 
в III—IV веках; 49 происходят из XI—XVIII сто
летий. Большая часть из них была закопана в землю 
в XVI—XVII веках, во время нашествия турок и 
период военных сражений. Для определения вре
мени зарытия помощью служат не только чеканка с 
обозначением года, но и конкретные исторические 
даты (штурм крепостей, сражения). Таким образом, 
монеты наряду с данными о тогдашнем денежном 
обороте служат ценным источником для познавания 
распространения военных опустошений на террито
рии комитата. 

Иштван Эри 

летия. Известны находки конца XIX века, а также 
1920-го года, в основном состоявшие из венских 
динар, которые, по всей вероятности, тоже были 
найдены здесь, вдоль дороги, проходящей возле 
северной окраины средневекового поселения. На
ходки эти рассеялись, попали и в Будапешт, и в Вену, 
и в Грац, связь их теперь уже невозможно опре
делить. 

Однако бесспорно, что три, а возможно и больше 
кладов были зарыты на рубеже XIII и XIV столе
тий, во время опустошения, настигшего Балатон-
фюред и его окрестности. 

Каталин Гопча 

ния. На основании этого мы предполагаем, что время 
зарытия клада относится ко времени около 1292—93 
годов. Это подтверждают и точно датированные 
западные монеты. Есть и монеты неопределенного 
времени. Такой, например является монета № 242, 
которая не могла быть еще даже монетой периода 
OTTO III (1295—1310), скорее всего она относится ко 
времени Мейнхарда II (1286—1295), так как ее 
оборотная сторона схожа с монетой Мейнхарда II 
№ 238. Таким же образом определяем возраст мо
нет № 111 и № 113, обе НУЖНО считать монетами 
выпуска до 1293-го года. 

В кладе имеются четыре монеты (34, 36, 42) грац-
ской чеканки периода Альберта I (1282—1308). Эти 
три монеты были выпущены в первую половину 
царствования Альберта I. 

Балатонфюредская находка подтверждает преж
ние высказывания о времени хождения в Венгрии 
венских динар. Так, Балинт Хоман на основании 
документов предполагал, что венские динары рас
пространились на территории Карпатского бассейна 
в последние годы царствования Белы IV (1235— 
1270). На основании ранее проведенных анализов 
находок можно, однако, сделать заключение, что 
клады, состоящие из венских динар, за исключением 
нескольких монет XIII века периода царствования 
Рудольфа, а скорее всего Альберта I, составляли 
монеты XIV века; т. е. находки указывают на рас
пространение венских динар в более позднее время. 
Один из документальных источников упоминает 
венские монеты 1265—70 гг. как „динары, имеющие 
хождение за Рабаном". Но это как раз доказывает, 
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что они появились около 1270-го года, но и тогда 
только в местности за Рабаном. Балатонфюредскии 
клад, который мы датируем примерно 1290-м годом, 
содержал всего несколько венских динар в проти
вовес огромному количеству венгерских и славонских 
монет, следовательно ими пользовались как пла
тежной единицей на территории во-внутрь от Рабана 
только спорадически. 

Встречающиеся в кладе фризахские и грацские 
монеты, которые ОТСУТСТВУЮТ в венских находках 

В апреле 1966-го года в Шомловашархее — Ловаш-
пусте во время пахоты была найдена посуда, содер
жащая 1628 монет. 

На венгерской территории довольно часто на
ходят клады, зарытые в XVI—XVII веках, — как 
раз на этот период приходятся опустошения, произ
веденные турками и императорскими войсками, как 
раз в этот период территория Венгрии постоянно 
была театром военных действий. 

Ловаш в XVI веке был собственностью монахов-
премонстранцев. Кроме господства местных по
мещиков, немногим спустя после поражения в битве 
при Мохаче (1526 г.) начинается проникновение турок 
на территорию комитата. Начиная с 1540-го года 
турецкие набеги становятся постоянными; в 1552-м 
году турки овладели Веспремской крепостью и 
полностью захватили всю территорию комитата. 
В эти годы бесчисленное количество военных сра
жений вызвало зарытие в землю кладов, необосно
ванно было бы связывать их с одной какой-либо 
битвой. Все же естественно клад, содержащий монеты 
чеканки до 1542-го года включительно, связать с 
большим турецким походом 1543-го года. В этот год 
турки овладели Валпотом, Шиклошом, Печем, а в 
июле турецкое войско дошло до Буды. Отсюда глав
ные силы направились против Эстергома; 80-ти 
тысячное войско опустошило комитаты Веспрем и 
Дьёр. Возможно, это вызвало зарытие кладов. 

Исследование состава клада необходимо произ
водить очень осторожно. Бросается в глаза малое 
количество венгерских монет (не принимаются во 

2-го марта 1966-го года в Балатонкаяре ..(Вес-
премский комитат) на холме под названием Ёрег-
хедь, расположенном на территории сельскохозяйст
венного кооператива „Сабадшаг", был найден клад 
монет. Клад состоял всего из 3743 монет, из которых 
271 — талеры, 3184 — венгерские динары, 241 •— 
польская мелкая монета и 74 немецкие грошообраз-
ные монеты. В этом же самом селе, более того, — по 
утверждению Иштвана Эри — на том же самом 
участке в 1901-м году был найден клад, сходный с 
этим по своему составу и по времени изготовления 
монет. Сообщаем данные и об этой прежней находке. 
(Данные взяты из старой обработки материалов на
ходки, находящейся в распоряжении нумизмати
ческого кабинета Венгерского национального музея). 
Прежняя находка состояла из 9015 монет. Самая 
молодая монета 1-го клада (клада 1901-го года) — 
венгерский талер чеканки 1593-го года, во 2-м кладе 
(1966-го года) самая молодая монета — тоже вен-

XlV века, относятся к более раннему направлению 
торговых связей. Это подтверждает и то обстоятель
ство, что в более поздних венских кладах обычно 
содержатся пассауские и баварские монеты, легко 
проникающие туда по торговому пути по Дунаю. 
Эти монеты в балатонфюредском кладе ОТСУТСТВУЮТ. 
Все это подтверждает то предположение, что вре
менем распространения на территории Венгрии 
венских динар является XIV век. 

Иштван Гедаи 

внимание, золотые, имевшие хождение и на западе) 
— они составляют всего 1,17% монет, найденных в 
кладе. Этот факт обоснованно ставит под сомнение 
предположение, что клад состоял из монет, имевших 
обращение в Венгрии. Состав клада разрешает ду
мать, что он в таком виде попал в Венгрию (воз
можно, его привез с собой торговец или наемный 
солдат) к владельцу, который поместил его в глиня
ную ПОСУДУ отечественного производства и зарыл 
в землю ВВИДУ надвигающегося неприятеля. Воз
можно, уже он положил сюда и те несколько вен
герских динар. 

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, 
что подавляющую часть венгерских монет составляют 
изделия мастерских по чеканке монет придунайских 
областей и городов. Показательна диаграмма и карта 
мастерских, где чеканились монеты, входящие в 
клад. Большинство монет было выпущено между 
1527 и 1536 годами, довольно много монет и периода 
1515—1522 гг. 

Ценность исследований по времени и составу монет 
снижает то обстоятельство, что счет велся исключи
тельно по-штучно. Т. е. при исследовании мы счи
тали только количество — а именно монеты разной 
ценности •— золотой, грош, цвейер, пфенниг, динар — 
мы расценивали равнозначно. Однако, если бы мы 
перевели различные монеты, входящие в клад, по их 
стоимости в одну обшую меру и считали бы по сумме 
ценности — это дало бы возможность для ряда оши
бок. 

Иштван Гедаи 

герский талер чеканки 1592-го года. Временем зары
тая кладов является 1593-й, 1592-й или ближайшие 
после них года. Имеют ли или не имеют между собой 
связь оба эти клада, бесспорно одно — оба были 
зарыты в землю в одно и то же время, и одни и теже 
обстоятельства играли в этом роль. Этим обстоя
тельством была, очевидно, начавшаяся в 1593-м 
году пятнадцатилетняя турецкая война, во время 
которой турки ОПУСТОШИЛИ села области. В 1594-м 
году население вынуждено было бежать из Бала-
тонкаяра. Очевидно, эти исторические события и 
были теми обстоятельствами, которые вызвали зары
тие обоих кладов. Обе находки точно отражают кар
тину денежного обращения того времени; а во 2-м 
кладе имеются несколько редких, ценных монет. 
Покупательная способность талера была высокой, 
а так как во 2-й находке содержалось довольно боль
шое количество талеров, то она представляла собой 
значительный клад. 

Лайош Хусар 
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