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AQUINCUMBÓL

1959-ben Budapesten a Bogdáni úti (III. kerület) leletmentés során1 az aquincumi Mithras-kultusz
érdekes emléke került napfényre egy kígyóval díszített edénytöredék formájában2 (1—2. kép).
Közismert a kígyó gyakori jelenléte a perzsa napisten ábrázolásain.3 Az aquincumi emlékeken mindenütt
megtaláljuk ; így a Symphorus mithraeum bikaölő jelenetében4 (3. kép), és a korábban talált, hasonló jelene
teket ábrázoló domborműveken5 (4. kép). A kőből születő Mithras aquincumi szobrán is kígyó tekeredik
a sziklák köré6 (8. kép). Viszont nem szükségszerűen tartozik hozzá; például a paksi tauroktonos csoportról
hiányzik a kígyó.7 Kígyóval díszített kultikus edények is meglehetősen nagy számban kerültek elő a biro
dalom különböző tartományainak Mithras-szentélyeiből. Aquincumból a Symphorus mithraeumból ismer
tetett egy ilyen töredéket Nagy Tibor 8 (7. kép). A kígyóval díszített kultikus edények mindmáig legjobb
összefoglalását Erich Swoboda adta még 1936-ban,9 amikor részletesen tárgyalta a kígyónak a Mithraskultuszban elfoglalt szerepét. Hazai szakirodalmunkban utoljára Póczy Klára ismertetett egy kígyóval díszí
tett szalagfül-töredéket.9a Sajnos nálunk egyetlen ép, kígyóval díszített edény sem került elő, és mithraeum
ból, hiteles ásatásból csak a fent említett kisebb töredék származik.
A Bogdáni úti töredék is leletmentésből, építkezésnél került elő, így a kultúrrétegek és a lelőhely
közvetlen környezetének megvizsgálására sem volt mód. Mégis figyelmet érdemel, mert hazánkban egyedül
álló típust képvisel, sőt pontos analógiája külföldről sem ismeretes.
A megmaradt töredék világos tégla színű, finoman iszapolt, téglavörös festéssel. Háromosztatú szalag
fülön kis kerek, 50 mm átmérőjű és 8 mm mély tálacska helyezkedik el. A fülre tekeredhetett a kígyó teste.
Feje a kerek edényke fölé hajlik, mintha inni akarna belőle. A kígyó hátán egymás mellett hét sorban bevájt
rovátkák húzódnak egészen a fejig. A pikkely ábrázolásának ez a módja eltér az Aquincumban talált többi
kő és kerámia emléktől. Maga a fej vízszintesen erősen lapított és ezért nem is kelti kígyófej benyomását.
A viszonylag nagy szemeket mély kerek lyukkal ábrázolták, a száj kicsit nyitott. A meglevő töredék teljes
magassága 78 mm.
A Mithras-kultuszhoz kapcsolható kígyóval díszített edényeket Swoboda nyolc típusba osztotta.10
A mi töredékünk az 1. számmal jelölthöz áll legközelebb. Ez Swoboda meghatározása szerint háromfülű
kratér, melynek fülei tálkákban végződnek. A füleken kígyók tekerednek föl és fejüket fölfelé irányítva,
a kis tálkák oldalánál helyezik az edény peremére. Két ilyen típusú edény ismeretes Svájcból11 (5—6. kép).
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1. kép. Kígyófejes edénytöredék
a Bogdáni útról
Gefässbruchstück
mit Schlangenkopf
aus der Bogdáni Strasse

2. kép. A Bogdáni úti
edénytöredék fölülnézetben
Das Gefässbruchstück
aus der Bogdáni Strasse
von oben gesehen

Ha ránézünk ezekre az edényekre, azonnal szembetűnő a mi töredékünkkel való hasonlóság, de a
különbség is. A mi esetünkben is háromosztatú fülön tekeredik fölfelé a kígyó, fejét azonban nem a nagy
edény peremére hajtja, hanem a fülön levő tálkából látszik inni. Minden valószínűség szerint az aquincumi
edény is háromfülű kratér lehetett,12 azonban a megmaradt töredékből ezt biztosan megállapítani nem tudjuk.
Staehelin egyébként a kígyóval díszített edényeket nem Mithras, hanem Sabazios kultuszával hozta kapcso
latba.13 A kígyónak ezzel a keleti istenséggel való összefüggése általánosan ismert.14 A mi esetünkben még
sem lenne logikus erre az eshetőségre gondolni, tekintve, hogy Sabazios kultusza Aquincumban mind ez
ideig ismeretlen.
12

Nagy Tibor is 3 db. hasas, vörösmázas, háromfülü edényt említ. Bud. Rég. X I I I (1943) 385.
Staehelin, F. : i. m. 553.
14
Eisele: Sabazio's. Roscher : Ausf. Lex. d. Griech. u. Röm. Mythologie IV. 243. sk. — Schaefer : Sabazios.
P W R E I. 1540 skk.
13
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3. kép.
A Symphorus mithraeum
domborművének
kígyó-ábrázolása
Schlangendarstellung
auf dem Relief
im Symphorus Mithräum

4. kép. Mithras dombormű
részlete (Óbuda, Fő tér)
Mithras-Relief vom Fő tér
in Óbuda (Teilansicht)

Fölmerülhet még az a gondolat is, hogy edényünk nem szolgált kultikus célokra és a kígyó csak díszítő
motívumként szerepel rajta. A kígyós edényekkel kapcsolatban Swoboda is felhívja a figyelmet erre a lehető
ségre.15 Természetesen, ha egy edény nem kifejezetten szentélyből kerül elő, valamely istenség kultuszával
való összefüggését igen nehéz bizonyítani. A mi edényünknek különlegesen díszes kiképzése viszont ház
tartási célokra való alkalmazását meglehetősen nehézkessé és ügyetlenné tenné.
Hogy a Mithras-kultusz szertartásaiban milyen célt szolgált edénytípusunk, sajnos nem tudjuk. A víz
nek kétségtelenül igen jelentős szerepe volt a misztériumoknál.16
,
Fölmerülhet még a kérdés, hogy az edényfüleket díszítő kis tálkák szolgáltak-e valamilyen gyakorlati
célt. A kérdést az eddigi kutatók lényegében nyitva hagyták. Talán közelebb visz a megoldáshoz, ha edény15
16

Swoboda, E. : i. m. 12.
Cumont, F. : Textes et monuments. 105 sk., 297.
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5. kép. Kultikus edény Vindonissából
Kultgefäss aus Vindonissa

6. kép. Kultikus edény Augstból
Kultgefäss aus Äugst

típusunk eredetét a görög kernoszból próbáljuk — ha kerülő úton is — levezetni. A kernosz17 elsősorban
az eleusisi misztériumoknál és a Kybele-kultuszban játszott szerepet. Itt a központi nagy edény oldalán
elhelyezkedő kis edénykékbe áldozati ételeket vagy italokat tettek. Gallus Sándor egy hazai koravaskori
edénytípus eredetét vizsgálva18 rámutatott a kernosz közel-keleti, kisázsiai kapcsolataira. Mivel a Mithraskultusz is erről a vidékről terjedt el a római birodalom különböző tartományaiba, még több okunk van
edénytípusunkat is végső soron onnan származtatni. Mithras és Kybele kultusza pedig az egész birodalom
területén szoros kapcsolatban állt egymással.19
17
18
19
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Leonard: Kemos. PWRE XI. 316. skk.
Gallus S. : A középeurópai régibb vaskor sírlámpái. Arch. Ért. LI (1938) 17 skk.
Cumont, F. : Die Mysterien des Mithra. 168.

7. kép. Edényfül a Symphorus mithraeumból
Gefässhenkel aus dem Symphorus Mithräum

8. kép. Kígyó ábrázolás a kőből születő
Mithras szobrán
Schlangendarstellung auf der Statue
des aus Felsen geborenen Mithras

Természetesen az általunk tárgyalt töredék már magán hordozza a római császárkori edényművesség
technikáját és formakincsét. Gyártási helyét még nem tudjuk megállapítani. Anyagában és színezésében
nagyjából megfelel a III. századi aquincumi kerámiának.20 Kígyóval díszített edényeket kétségtelenül
gyártottak itt is. Kuzsinszky négy darab, kígyót ábrázoló negatív formát ismertet a gázgyári fazekastelepről21
(9—11. kép). Az ezekkel készített kígyókat nyilván égetés előtt illesztették a megformázott edényre. Mé
retre jóval kisebbek a Bogdáni úti töredéknél, és pikkely-ábrázolásuk is más fajta. Valószínűleg inkább a
Swoboda által 2. és 3. számmal jelölt edénytípusok díszítésére szolgáltak.22
Sajnos a lelőhely területén folyó építkezés miatt hitelesítő ásatás nem volt lehetséges, és a közelben
előkerült római kori falak rendeltetését, lakóházhoz, vagy esetleg szentélyhez való tartozását sem lehetett
megállapítani. Viszont az edénytől néhány méternyi távolságra egy Silvanusnak dedikált oltárkövet találtak
az építőmunkások (12. kép).
Felirata:
SILVANO
S ILVESTRO
SEP.KARVS
MILES.LEG
A D I .V . L . S .
20
21
22

Póczy Klára és Nagy Tibor szíves szóbeli közlése.
Kuzsinszky B. : A gázgyári római fazekastelep Aquincumban. Bud. Rég. X I (1932) 217- -218.
Swoboda,, E. : i. m. 2.

17 Budapest régiségei
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9. kép. Negatív forma
a gázgyári fazekastelepről
Negativ aus der Töpferei
von Aquincum (im Bereich
der heutigen Gasfabrik)

10. kép. Negatív forma a gázgyári fazekastelepről
Negativ aus der Töpferei von Aquincum
(im Bereich der heutigen Gasfabrik)

11. kép. Negatív
forma a gázgyári
fazekastelepről
Negatív
aus der Töpferei
von Aquincum
(im Bereich der
heutigen Gasfabrik)

Feloldva a rövidítéseket: Silvano / silvestri / Sep(timius) Karus / miles leg(ionis) IL/ adi(utricis) V(otum)
L(ibens) S(olvit). Magyar fordításban: Az erdei Silvanusnak (állította) Septimius Karus, a második legió
adiutrix katonája, aki fogadalmát szívesen teljesítette.
A második sor végén levő O betű nyilvánvalóan helyesírási hiba. Talán utólag ki akarták javítani, és
esetleg ekkor vésték az R függőleges szára fölé, ligáivá, a helyes I betűt. A Karus név így K-val írva nem
egyedülálló tartományunkban.23 Egyébként egy Septimius Cams, aki ugyancsak a legio II. ad. katonája,
83

^58

Pl. M . Val. Karus. C I L 3382.

12. kép. Siivanusnak szentelt oltárkő a Bogdáni útról
Silvanus-Altar aus der Bogdáni Strasse

szerepel egy másik aquincumi oltárkövön.24 A kétféle írásmód egyáltalán nem teszi lehetetlenné, hogy a
két oltárkő állítóját azonos személynek tekintsük.
Az oltár magassága abacus nélkül 38 cm, az abacus 7,5 cm, alapterülete 21x19 cm. A hátsó oldala
végig durván simára van faragva, másik három oldala fölül és alul négyszeresen profilalt. Az oltár formájából
és betűtípusaiból következtetve, korát a III. század elejére tehetjük. Ez megfelel az edénytöredék valószínű
datálásának is.
A Siivanusnak dedikált oltárkő jelenléte egyáltalán nem zárja ki ugyanazon a helyen egy Mithrasnak
szentelt kultuszhely lehetőségét. A szakirodalomban igen sok mithraeum ismeretes, amelyekből más isten
ségnek dedikált feliratos kőemlék került elő.25 Siivanusnak szentelt oltárt is említ Abramic egy poetovioi
mithraeumból.26 Mithras és Silvanus együtt is szerepel egy emonai oltárkövön.26a Természetesen ez nem
jelenti, hogy a fentiek alapján itt is szükségképpen mithraeumnak kellett lennie. Kígyóval díszített edények
kerültek elő sírokból is,27 és mivel lelőhelyünk közvetlen közelében húzódik egy római kori temető keleti
széle,28 erre a lehetőségre is gondolnunk kell.

24

C I L 3457.

25 £)rexel^

pTm ; Stockstadt. O R L - • • 81. — Cumont, F. : Textes et monuments. I. 152. — Wüst, E. i. m. 2145.
Abramic, M. : Archaelogische Funde in Pettau. Jahreshefte d. Ost. Arch. Inst. X V I I . Beiblatt. 93.
26a
Kastelic,J. : G M D S 23 (1942) 96—97. Nr. 3.
27
Szvoboda, E. • i. m. 1. — Drexel, Fr. ; Faimingen. O R L Lief. 35 (1911) 93—94.
28 Parragi Qy, • A Bogdáni úti későrómai temető. Bud. Rég. X X (1963) 311 skk.
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EIN WEITERES DENKMAL
DES M I T H R A S - K U L T E S AUS A Q U I N C U M
i

Am Nordrand der Canabae von Aquincum kam im Jahre 1959 in der heutigen Bogdáni-Strasse
(Budapest III.) im Laufe einer Notbergung, bei einer Bauarbeit ein schlangenverziertes Gefässbruchstück
zum Vorschein.
Bereits mehrere mit Schlangen geschmückte Gefässbruckstücke kamen im Gebiete von Aquincum
zutage, diese sind jedoch dem oben erwähnten Stück nicht ähnlich, dessen genaue Analogie wir auch auf
anderen Gebieten des Römerreiches nicht finden. Eine Zusammenfassung der Kultgefässe solchen Typs
gab E. Swoboda. Das zur Rede stehende Fragment steht dem von ihm mit der Nr. 1. bezeichneten Typ
am nächsten. Es ist hellziegelfärbig, fein geschlämmt, mit ziegelroter Farbe bemalt. Am dreiteiligen Bandhenkel ist ein kleines, rundes 8 mm tiefes Schüsselchen von 50 mm-Durchmesser angebracht. Der Körper
der Schlange dürfte sich um den Henkel gewunden haben. Der Kopf biegt sich über das runde Gefässchen,
als wollte die Schlange daraus trinken. Am Rücken der Schlange ziehen sich bis zum Kopf in sieben Reihen
nebeneinander eingegrabene Kerben. Der Kopf selbst ist waagerecht stark abgeflacht und erweckt deshalb
nicht den Eindruck als ob es ein Schlangenkopf wäre. Die verhältnismässig grossen Augen sind
durch tiefe, runde Löcher dargestellt, der Mund ist ein wenig geöffnet. Die Gesamthöhe des vorhandenen Bruchstückes beträgt 78 mm.
Im Verhältnis zum Typ 1./ von Svoboda ist die Ähnlichkeit augenfällig, jedoch auch der Unterschied
offenkundig. Auch auf unserem Stück windet sich die Schlange über den Henkel des Gefässes aufwärts,
legt jedoch ihren Kopf nicht auf den Rand des grossen Gefässes, sondern trinkt dem Anscheine nach
aus dem Schüsselchen, das sich am Henkel befindet. Aller Wahrscheinlichkeit nach dürfte auch das Gefäss
aus Aquincum ein dreihenkliger Krater gewesen sein, was sich jedoch aus dem erhalten gebliebenen Fragment nicht mit Bestimmtheit ermitteln lässt. Die mit Schlange verzierten Gefässe brachte Staehelin mit
der Verehrung des Sebasios in Verbindung. Da bislang der Kult dieser Gottheit in Aquincum nicht bekannt
ist, wird unser Gefäss eher mit dem in dieser Provinz sehr populären Mithras in Zusammenhang zu
bringen sein. Da es nicht aus einem Mithräum hervorgekommen ist, kann auch die kultische Bestimmung
des Gefässes nicht einwandfrei bewiesen werden.
Die unmittelbare Umgebung des Fundortes konnte der sich dort im Gange befindlichen Bauarbeit
wegen nicht freigelegt werden. Einige Meter weiter vom Gefäss wurde indessen ein dem Silvanus geweihter
Alterstein vorgefunden, dessen Mass: 21 X 19 X 45,5 cm beträgt. Seine Inschrift lautet folgendermassen:
S I L V A N O / S I L V E S T R O (sic)/SEP.
KARVS/MILES.LEG.II/ADI.V.L.S.
Den am Ende der zweiten Zeile stehenden unrichtigen Buchstaben O wollte man möglicherweise
nachträglich verbessern und vielleicht zu dieser Zeit wurde über den senkrechten Stiel des Buchstaben
R der richtige Buchstabe I in Ligatur eingeschnitten. Ein Septimius Carus, ebenfalls Soldat der legio II.
adi., ist auf einem anderen Altarstein aus Aquincum genannt. Die zweierlei Schriftweise schliesst nicht
schlechthin aus, dass die beiden Altarsteine von ein und derselben Person gesetzt wurden.
In der Fachliteratur sind viele Mithräen bekannt, aus welchen auch anderen Gottheiten gewidmete
inschriftliche Steindenkmäler zum Vorschein gekommen sind. Natürlicherweise bedeutet dies nicht, dass
auch hier notwendigerweise ein Mithräum gewesen sein musste. Mit Schlange verzierte Gefässe wurden
auch aus Gräbern zutage gefördert und unmittelbar in der Nähe dieses Fundortes befand sich ein spätrömischer Friedhof.
Welche Rolle dem Gefässtyp in den Zeremonien des Mithraskultes zugekommen ist, wissen wir leider
nicht. Die praktische Bedeutung der auf den Henkeln befindlichen kleinen Schüssel lässt sich vielleicht
aus dem griechischen Kernos ableiten. Der Gefässtyp stammt wahrscheinlich aus dem Nahen Osten her,
doch ist unser Exemplar vielleicht ein hiesiges Erzeugnis. Dies wird ausser seinem Material auch dadurch
wahrscheinlich gemacht, dass in einer Aquincumer Töpferwerkstätte negative Formen zur Anfertigung
von aufgesetzten Schlangen gefunden wurden.
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II. E N D R E N É H Á N Y F R I E S A C H I T l P U S Ü
P Ë N Z E ÉS K A P C S O L A T U K B U D A P E C S É T J É V E L

A magyar pénz a XII. század elején annyira elértéktelenedett, hogy a nemzetközi pénzforgalomból
teljesen eltűnt. A XI. században még királyaink veretei Európa legjobb pénzei közé tartoztak, s külföldi
leletekben, főként tőlünk északra és északnyugatra, gyakran fordulnak elő. Könyves Kálmán és utódai
azonban az évi pénzújítással, a kicsiny súlyú és kevés színezüstöt tartalmazó új veretek kibocsátásával helyi
pénzzé süllyesztették a magyar dénárt. Ez a helyzet megmaradt az egész XII. században. A kereskedelem
a nagyobb értékű bizánci aranyon kívül veretlen ezüstöt használt. A XII. század végén kereskedelmünk
azonban fellendült, s egyre erősebben kapcsolódott a nyugati kereskedelemhez.3 Ez a közvetlen kapcsolat
ezen a fejlettségi fokon már nem elégedhetett meg a nagyobb értékű, s ennek következtében nehézkes nyers
ezüsttel és bizánci arannyal. Állandó értékű, jó minőségű ezüst forgalmi pénzt kívánt, s ezt az igényét elégí
tették ki a friesachi dénárok, amelyeknek virágzása éppen erre a korra esik.
A német—római birodalom pénzverését ebben a korban nagyfokú széttagoltság jellemezte.2 A leg
jobb minőségű pénzt a kölni érsek verette, akinek pénzeit az egész európai kereskedelem kedvelte és használta.
Még a későbbi korból is, amikor a birodalom keleti részén a friesachi dénár vette át a vezető szerepet,
majdnem minden friesachi dénárleletben kölni veret is szerepel. Ezenkívül a trieri püspök, az aquileiai
pátriárka és az angol király pénzei fordulnak elő gyakrabban.
Friesachban a salzburgi érsekek verdéje volt. Kezdetben kölni mesterekkel dolgoztattak, akik a kölni
dénár éremképét és pénzlábát utánozták.3 A XII. század végén azonban függetlenítette magát az idegen
hatástól és önálló lett.
A friesachi dénárok Magyarország felé a fent említett okok miatt különösen gyorsan terjedtek. Ezt
II. Endrének Gertrud meráni] hercegnővel kötött házassága is elősegítette ; ugyanis a meráni hercegek is
vertek friesachi típusú pénzeket. Ez a pénztípus először Szlavóniában és Horvátországban terjedt el, tel
jesen kiszorítva a magyar királyi pénzt. Ezt a király is szentesítette. A zágrábi püspöknek adott kivált
ságlevél szerint a király pénzváltói nem mehetnek a püspökség területére akkor sem, ha a király utódai a
hercegség, vagy bánság területén királyi pénzt veretnének is. Ezt a püspök népei nem kötelesek elfogadni.4
Ez a kiváltságlevél a friesachi dénárok kizárólagos forgalmát bizonyítja. A kiváló minőségű pénz, ame
lyet nálunk a színezüsttel — décima combustionis — vettek egyenértékűnek,5 rövidesen egész Magyaror
szágon közhasználatú lett, s maga a király is gyakran friesachiakban követelte járandóságát.6 Az új pénz
annyira elterjedt, hogy a király kénytelen volt utánozni. Ez nem volt új gondolat. A friesachi pénzt tőlünk
nyugatra a pénzverési joggal rendelkező világi és egyházfők egész sora utánozta. II. Endre érme gyakran
nem is közvetlenül a salzburgi érsek veretéről, hanem a meráni, vagy a karinthiai hercegek utánzatáról vet
te a mintát. II. Endre pénzein feltűnő friesachi hatásokra már többen rámutattak, nevezetesen Réthy László7
és László József.8 Az éremképek közvetlen származásának részleteibe azonban még Hóman Bálint sem
1

Fügedy E. : Topográfia és városi fejlődés a középkori Óbudán. Tanulmányok Budapest múltjából. 13 (1959)

29—30.
2

E kornak gazdag irodalma van. Legújabban Arthur Suhle foglalta össze röviden: Deutsche Münz- und Geldgesichte von den Anfangen bis zum 15. Jahrhundert. Berlin, 1955.
3
Arnold Luschin—Ebengreuth : Friesacher Pfennige. Numismatische Zeitschrift. 16 (1923) 36.
4
Hóman B. : Magyar pénztörténet. Budapest. 1916. 332.
3
Hóman B. : i. m. 297.
6
Hóman B. : i. m. 292.
7
Réthy L. : Corpus Nummorum Hungáriáé. Budapest. 1899. 26.
8
László J. : Nyugati pénznemek hazánkban a XIII. században. Történeti Szemle. 1915. 229—240.
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1. kép. Luschin: Friesacher Pfennige.
326. elő- és hátlap
Nr. 326. Vorder- und Rückseite

2. kép. Luschin: Friesacher Pfennige.
329. elő- és hátlap
Nr. 329. Vorder- und Rückseite

3. kép. Az abapusztai leletből,
elő- és hátlap
Aus dem F u n d von Abapuszta.
Vorder- und Rückseite

mélyed el; megelégszik annak megállapításával, hogy a CNH. I.
171—227 sz. 282—283 sz. és 299—309 sz. II. Endre friesachi
típusú veretei.9 Arnold Luschin a friesachiakról írt corpusában egy
külön fejezetet szentel a friesachiak magyarországi utánverésének,
s bemutatja ezeket az után véreteket.10 Később ezt a nemrégen
elhunyt Egon Baumgartner helyesbíti,11 akinek kutatásai igen
jelentősek a friesachi dénárok magyarországi hatásáról. Azonban
Luschin is és Baumgartner is csak említik az illető utánveret ma
gyar származását, de magyarázatát nem adják, hogy miért tartják
annak. A magyar király nevével ellátott pénzzel semmi probléma
nincs. Ellenben a feliratnélküliek, vagy amelyek az eredeti friesachit még a feliratban is utánozták — úgy érezzük — magyará
zatra szorulnak. Ezúttal három ilyen típushoz kívánunk hozzá
szólni (1. kép).
Ezt a típust Luschin idézett corpusában a 326 sz. (tábla:
328) alatt közli. Két lelőhelyet említ: Abapusztát és Korponát,
ahonnan három db. egvüttes súlva 2,25 g. A felirat változatai :
..^...ICDVés
..D5/R>IH.
A 327 sz. alatt az előbbinek féldenárát írja le. Körirata :
Cl
Von s másik példányon £PVIA Lelőhelyei szintén Aba
puszta és Korpona, ahonnan öt db. összsúlya 2,1 g.
A 328. sz. alatt ugyancsak az előzőhöz hasonló féldénárt kö
zöl, azonban mellképet említ s a körirat helyett két gyöngykört.
Lelőhelyei, mint az előzőknek, Abapuszta és Korpona. Az utóbbi
leletben nyolc db együttes súlya 3,78 g.
Az abapusztai leletet Harsányi Pál dolgozta fel mintaszerűen.12
A friesachiakat Welzl szerint határozta meg, leírja őket, s minden
típusnak közli a rajzát is. A feldolgozásban azonban nemcsak a
Luschin által idézett helyen (17. sorsz.) hanem az egész leletben
nem találunk ilyen veretet. A korponai leletet Gohl Ödön közölte
9

Hóman B. : i. m. 299—300.
Arnold Luschin—Ebengreuth : i. h. 111—118. XVI—XVII. tábla.
11
Baumgartner E. : A friesachi dénárok magyarországi utánvereteinek kérdéséhez. Numizmatikai Közlöny. 48—49 (1949—1950) 25—29.
12
Harsányi P. : Az Aba-pusztai friesachi fillérlelet. Numizmatikai
Közlöny. 11 (1912) 48—60. I I I — X . tábla.
10

4. kép. Luschin: Friesacher Pfennige.
194. elő- és hátlap
Nr. 194. Vorder- und Rückseite

5. kép. Luschin: Friesacher Pfennige.
138. elő- és hátlap
Nr. 138. Vorder- und Rückseite

10. kép. Buda X I I I . századi pecsétjének előlapja
Vorderseite des Siegels von Buda aus dem 13. Jh.
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ugyancsak kifogástalanul.13 Ebből a típusból öt db kerek dénárt és
egy db négyszögleteset említ (80. sorsz.). Luschin hivatkozása tehát
itt is pontatlan. A Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának Nuber
Károly ajándékozott egy ilyen típusú veretet, amely a korponai
leletből származik.14 Felirata : + € I V H . . . —
GI oo Súlya
0,95 gr (2. kép).
Luschin a corpusában 329 sz. alatt közli, amely az abapusztai
leletben fordult elő.15 A felirata : + 6 R . . . — N V V ^ E Welzl
egy másik példányon € R N E u - > _ T I D V c o I - t olvasott,16
amelyet Luschin is említ. Huszár Lajos a nagykónyai leletből közöl
— .. . H . . . Az Éremtárban
egy ilyen típust.17 Felirata : . . . £
az abapusztain és nagykónyin kívül még két példányt találtunk,
sajnos ismeretlen lelőhelyről. Feliratuk: 6RV
a másiké:
N
Súlyuk : 0,71 és 0,50 g. Ebből a típusból leg
újabban Rákosszentmihályról került elő egy példány.18 Felirata:
CR
^>I Súlya: 1,03 g (3. kép).
Ez a típus csak az abapusztai leletből ismeretes.19 Luschin
nem közli, de Baumgartner a friesachiak magyar utánveretéről írt
munkájában Harsányira hivatkozva említi.20 Valószínű ezt a pél
dányt őrzi az Éremtár is. Ennek felirata: € I V . . . —
€ P co
Súlya: 0,85 g.
Ezeknek a pénzeknek az éremképei a friesachi dénárok körébe
utalnak bennünket. Pontosan kimutatható, hogy melyik éremkép
honnan vette a mintáját.
13

Gohl ö. : A korponai középkori éremlelet. Numizmatikai Közlöny.
6. (1907) 125—135.
14
Leltári száma: 17 B/909—15.
15
Luschin idézése pontatlan ; a sorszám nem 18, hanem 33.
16
Leopold, Welzl von Welleinheim : Verzeichniss der M ü n z - und
Medaillen-Sammlung. Wien. 1844. 9792. sz.
17
Huszár L. : Der Friesacher-Pfennigfund von Nagykóny. Folia
Archaelogica. 10. (1958) 149—154.
18
Gedai I. : A rákosszentmihályi friesachi éremlelet. Bud. Rég. XX.
(1963) 465—468.
19
Harsányt P. : i. h. 11. V I I I . tábla.
20
Baumgartner E. : i. h. 27.

6. kép. Luschin: Friesacher Pfennige.
21. és 22. elő- és hátlap
Nr. 2 1 . und 22. Vorder- und Rückseite

7. kép. Luschin: Friesacher Pfennige,
213. elő- és hátlap
Nr. 213. Vorder- und Rückseite

8. kép. Luschin: Friesacher Pfennige.
190. elő- és hátlap
Nr. 190. Vorder- und Rückseite

9. kép. Luschin: Friesacher Pfennige.
161. elő- és hátlap
Nr. 161. Vorder- und Rückseite

11. kép. Buda X I I I . századi pecsétjének

hátlapja

Rückseite des Siegels von Buda aus dem 13. J h .
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A Luschin 326—28 hátlapján még némi magyar vonás is kimutatható, de kapcsolatba lehet hozni
Bernhard karinthiai herceg (1202—1256) egyik St. Veit-i veretével (Luschin 194) (4. kép).
A Luschin 329 származása bonyolultabb. Valószínűleg IV. Henrik andechs-meráni herceg (1204—
1228) Luschin 138 sz. veretét (5. kép), vagy annak valamelyik hibridjét vette alapul a magyar éremvéső.
A-meráni átvételt bizonyítja az €RNE <s> TIDV u~> és ennek változatai felirat is. Eberhard érsek nevének
ez a torzított alakja ugyanis a meráni pénzverésben volt otthonos. A meráni éremvéső viszont II. Eberhard
salzburgi érsek egyik friesachi veretét (Luschin: 21. vagy 22) másolta le (6. kép). Valószínű azonban, hogy
a három tornyos éremkép kialakításában Bernhard karinthiai herceg veretei (Luschin 213, esetleg 190) is
szerepet játszottak (7—8. kép).
;
A harmadik érem hátlapi képének származása viszont tiszta és világos. Minden kétségen kívül Bern
hard karinthiai herceg 1220 körül Landstrassban vert érme volt a példa (9. kép).
Az előlap éremképe mindhárom típusnál azonos. Koronás alak jobbjában liliomot, baljában ország
almát tart. Ilyen megfogalmazású álló alak a magyar pénzverésben eddig nem szerepelt. Hasonló ábrázolás
viszont otthonos a friesachi dénárok körében, s így ezt is ezek közvetlen hatásának tulajdoníthatjuk.
A magyar király vésnöke azonban nem másolta le szolgai módon az idegen pénzt, hanem azt a magyar
jellegnek megfelelően átalakította, talán valamelyik királyi pecsétet véve mintául. A lényeges változtatás
az alakon történt. Az érseki véreteken infulás egyházfő van, aki kezében leggyakrabban pásztorbotot, könyvet,
keresztet vagy kulcsot tart. A hercegi véreteken pedig, ha álló alak van, kezében kardot, keresztet, pajzsot,
vagy zászlót találunk, s gyakran liliomot ; feje többnyire fedetlen. Ezzel szemben a magyar utánzaton az
alakon csüngős korona van, kezében pedig liliom és országalma. Nyugaton csüngős koronát ritkán hasz
náltak. A pénzeken látható hasonló ábrázolás esetén legtöbb esetben a figura hajára kell gondolnunk. Ország
alma ábrázolása azonban egyetlen friesachin, vagy annak utánzatán sem szerepel. Birodalmi almát német
pénzeken csak császári véreteken találunk. A magyar király, mint szuverén uralkodó használta az ország
almát, ezt pénzeire és pecsétjeire rávésték, ami a legdöntőbb bizonyítéka e veretek magyar származásának.
Ezt megerősíti még az is, hogy mindhárom típus, legalábbis a rendelkezésemre álló irodalom szerint,
eddig csak magyarországi lelőhelyről ismeretes.
A közkézen forgó friesachi dénárok érèmképe ismeretes volt országszerte. Hatása nemcsak pénzeinken mutatkozik, hanem fellelhető a kisplasztikában is, nevezetesen a pecséteken. A pénzek mindig is hatás
sal voltak a pecsétekre,21 amit természetesnek is kell vennünk. A pecsétek vésői igen gyakran azok közül
az ötvösök közül kerültek ki, akik a pénzek verőtöveit is vésték. Az általánosan elterjedt forma bennük élt
és országszerte népszerű volt; s ha egy város pecsétet vésetett, nyilvánvaló, hogy az akkor közismert és
kedvelt képeket, formákat ábrázoltatta. A most tárgyalt Luschin 329 sz. utánzat éremképét láthatjuk a bu
dai kettős pecséten, kis változtatással (10—11. kép).
Az 1294-ből fennmaradt pecsét első megfogalmazását Kubinyi András legújabb kutatásai alapján
1233—1235-re kell tenni.22 Ez pontosan egyezik a friesachi dénárok magyarországi forgalmával. Ezek alapján
az igazság valószínűségével állíthatjuk, hogy az első budai pecsét abból a körből került ki, amelyből a Luschin
329.23

E korszakban az esztergomin kívül csak a csanádi pénzverde működött. Utóbbi azonban ekkor még
nem lehetett jelentős, különösen Buda szempontjából. Fel kell vetnünk azt a kérdést, vajon nem Eszter
gomban készült-e a budai pecsét, ahol a verőtöveket is vésték? Az ábrák hasonlósága ugyan önmagában
még nem bizonyíték, hiszen ez a forma annyira közismert volt, hogy más pecsétre is rávésték, mint például
a zoborhegyire. A budai pecsétnek az ugyancsak a XIII. század első feléből származó esztergomi pecséttel
való hasonlósága és méretbeli egyezése24 azonban jogossá teszi a kérdést, bár döntő bizonyíték hiánya miatt
határozottan nem állíthatjuk.

21

Kubinyi A. : Buda város pecséthasználatának kialakulása. Tanulmányok Budapest Múltjából. XIV (1961)
109—147. Kubinyi itt több adattal és gazdag irodalomra hivatkozva bizonyítja ezt a hatást.
22
Kubinyi A. : i. h.
23
A rákosszentmihályon előkerült Luschin 329. és a budai pecsét közti hasonlóságra Kubinyi András hívta fel
először a figyelmemet. Szívességéért ezúton is köszönetet mondok.
24
Kubinyi András szíves szóbeli közlése.
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ISTVÁN

GEDAI

E I N I G E M Ü N Z E N D E S K Ö N I G S A N D R E A S IL
VON F R I E S A C H E M TYP UND IHR Z U S A M M E N H A N G
M I T DEM S I E G E L VON BUDA

Der einschlaggebende Einfluss, den die Friesacher Denare zu Ende des 12. und anfangs des 13. Jahrhunderts auf den ungarischen Geldverkehr ausgeübt haben, ist allgemein bekannt. Der in Aufschwung
gekommene ungarische Handel konnte sich mit dem entwerteten Geld des Landes nicht zufriedenstellen
sondern bedurfte einer wertbeständigen und guten Scheidemünze aus Silber und so lag es auf der Hand,
dass man sich der in ausgezeichneter Qualität geprägten Friesacher Denare bediente, die gerade zu dieser
Zeit in voller Blüte standen.
Die entscheidende Mehrheit unserer Münzfunde im 13. Jahrhundert, von dem Tatarenzug geht
aus den Friesacher Denaren hervor, doch ihre Überlegenheit über alle andere Münzen bezeugen auch
unsere Urkunden. Ihre allgemeine Beliebtheit und Verbreitung verleitete Herrscher und Kirchenhäupter,
darunter auch den ungarischen König, die über Prägerecht verfügten, diese vorzügliche Münze nachzuahmen. Die ungarische Münzprägung nahm einen starken Aufschwung, es erschloss sich ein ganz neuer
Abschnitt vor ihr, den sie unmittelbar den Friesacher Denaren verdanken konnte.
Auf Grund der Forschungen von L. Réthy, B. Hóman, A. Luschin und E. Baumgartner kann das
Problem der ungarischen Nachahmungen als geklärt angesehen werden. Mehrere ungarische Prägungen
jedoch, die nicht den Namen des Königs tragen, bedürfen der Erläuterung und des Beweises. Solche sind
die von Luschin 326—328,329 angeführten Prägungen, sowie je ein Exemplar aus dem Funde von Abapuszta. Die Vorgeschichte des auf der Rückseite dargestellten Münzbildes glauben wir an den Münzen
des Prinzen Bernhard von Kärnten und des Prinzen Heinrich IV. von Andechs—Meran enträtseln zu
können.
Das Münzbild der Vorderseite ist bei allen drei Typen das gleiche: eine Figur, die am Kopfe eine
Krone mit Pendilien trägt und in der Rechten eine Lilie, in der Linken den Reichsapfel hält. Diese Konzeption ist gleichfalls im Kreise der Friesacher Denare bekannt, der ungarische Graveur hat jedoch dies wissentlich umgebildet. Der Reichsapfel ist auf keiner einzigen Friesacher Münze zu finden, da dies lediglich
dem Kaiser zugestanden war. Der ungarische König machte aber vom Reichsapfel als souveräner Herrscher
Gebrauch und Hess ihn auf seine Münzen und Siegeln einprägen. Dies erbringt den Beweis, dass die Prägungen ungarischer Herkunft sind, was auch dadurch bekräftig wird, dass solche unseres Wissens bisher
nur aus ungarischen Fundorten bekannt sind.
Das Münzbild allgemein bekannten Friesacher Denare treffen wir auch auf den Siegeln an. Die von
Luschin 329 angeführte Gebäudedarstellung auf der Münzenrückseite weist starke Ähnlichkeit mit dem
ersten Siegel der Stadt Buda auf. Die erste Konzeption des aus dem Jahre 1294 erhalten gebliebenen
Siegels ist auf Grund der Forschungen von A. Kubinyi auf die Jahre 1233—35 zu setzen, als die Friesacher
Denare in Ungarn im stärksten Umsatz waren. Daraus lässt sich unbedenklich darauf schliessen, dass der Siegel von Buda aus dem Kreise hervorgegangen ist, aus welchem auch der ungarische Denar 329 von Luschin
herstammt. Die Ähnlichkeit der Siegel von Buda und Esztergom, sowie ihre übereinstimmende Grösse
wirft noch die Frage auf, dass der Siegel von Buda möglicherweise in Esztergom angefertigt wurde und
das um so mehr, weil ausser der Csanáder Prägestätte, die von geringerer Bedeutung war, nur mehr die von
Esztergom in Betracht kam.
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