
A MUNKÁCSI PÉNZVERŐ MŰKÖDÉSE (1624) ÉS A PÉNZ
RONTÁS KORA ERDÉLYBEN BETHLEN GÁBOR IDEJÉBEN.

Az erdélyi fejedelemség pénzeinek tudományos feldolgozása sajátos 
ellentétet tüntet fel. Míg ugyanis az éremanyag összegyűjtése és numiz
matikai rendszerezése hosszú és eredményes múltra tekinthet vissza, (elég 
talán ez alkalommal Köleséri, Érdy, főképpen pedig Resch Adolf össze
foglaló műveire hivatkozni,) addig a pénztörténeti rész feltárása rendkívüli 
hézagokat mutat fel. Nem beszélve az összefoglaló tanulmányok hiányá
ról, a legelemibb jelenségek megmagyarázása is néha akadályba ütkö
zik. Nem ismerjük pl. az egyes pénzverők belső életét, sőt akadnak 
még ma is olyan pénzverő jegyek az erdélyi pénzeken, amelyeknek fel
oldása kétes, vagy egyáltalán ismeretlen. A következőkben egy ilyen ed
dig bizonytalan verőjegy feloldását kíséreljük meg, megvilágítva ezzel 
kapcsolatban a Bethlen Gábor fejedelemsége korában fellépett pénzrom
lási jelenséget és ennek gazdasági hátterét.

Az erdélyi fejedelmek pénzverése általában az arany- és tallérpén
zek verésére szorítkozott. Az apró ezüst pénz (dénár, garas, poltura stb.) 
verése csak időnként észlelhető és az aprópénz szükségletet a napi for
galomban a magyar és lengyel aprópénzek elégítették ki. Rendszeres 
aprópénz veréssel Báthori Gábor és Bethlen Gábor idejében találkozunk, 
az utóbbinál azonban csak 1617-től kezdődőleg. Bethlen aprópénzei: a 
széles garas (= 5 dénár), garas (=  3 dénár), dénár és obulus voltak. Ezek 
az aprópénzek előbb Gyulafehérvárott, majd túlnyomórészben Nagybá
nyán, Kassán és egyideig Körmöcbányán készültek és mindig az illető 
verde jegyeivel vannak ellátva. Ha azonban figyelembe vesszük az 1624. 
évben készült széles garasokat, azokon a közismert N-B (Nagybánya) és 
C-M (Kassa) jegyen kívül egy harmadik különös M-M jegyet fedezhetünk 
fel. Ennek a jegynek feloldására azonban eddig megnyugtató magyarázat 
nincsen. Ilyen M-M jegyű széles garast Resch egy változatban ismer és 
ír le 272. sz. alatt,1 a M.T.M. Éremtára pedig összesen két példányt őriz

1 A. Reach. Siebenbürgische Münzen und Medaillen. Hermannsladt. 1901.
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belőle, úgyhogy ez a típus meglehetősen ritkának tekinthető. Resch a 
pénzverőjegyek és a pénzeken levő egyéb rövidítések összefoglalása al
kalmával ezt a jegyet nem említi, hanem csupán az egyszerű M betűt 
közli s ezt Medgyesre próbálja feloldani. A medgyesi pénzverőre vo
natkozólag azonban semminemű közvetett vagy közvetlen bizonyíték nin
csen s hihetőleg csak erőltetett magyarázat annak az analógiájára, hogy a 
többi erdélyi szász városban, mint Szeben, Brassó és Segesvár valóban 
kimutatható időnkinti pénzverés. Semmiképpen sem fogadhatjuk el tehát 
a medgyesi megoldást és máshol kell az M-M jegyű széles garasok ve
rőjét keresni.

A kérdés megoldásához kiinduló pontul Lehóczky tanulmánya szol
gál a munkácsi pénzverdéről.2 Lehóczky ebben a tanulmányában tulaj
donképpen a II. Rákóczi Ferenc koréban működött munkácsi pénzver
dét ismerteti, de a bevezető részben egyéb adatokat is közöl. Talált 
ugyanis a városi irattárban egy 1627. június 2-ról keltezett okmányt, mely 
elmondja, hogy pénzverők jöttek volt a városba a fejedelem akaratából, 
köztük Jakobus Cejt (Zeit ?) is, akinek ház kellett pénzverde berendezé
séhez. Megtetszett neki egy épület, mely két részben Dobronyi Tamás 
pap, egy részben pedig Halász András tulajdona volt. A pénzverők Bu- 
day István udvarbíró segítségével megszerezték e házat és pedig a Dob
ronyi 2/3 részét 130 forinton, a Halász 1/3 részét pedig 40 forinton váltva 
meg, azzal a feltétellel, hogyha a pénzverők eltávoznak, vagy meghal
nak és Dobronyi gyermekei leteszik a pénzt, visszaszálljon rájuk a ház. 
Most arról van szó, hogy Cejt Jakab meghalt és ezért Balling János, 
Munkács várának főkapitánya Dobronyi Tamásné kérésére, aki a házat 
vissza szeretné váltani, felszólítja a város bíráját, hogy a polgárokkal 
együtt bizonyságot tegyen arról, hogy a ház valóban a Dobronyi őseitől 
maradt örökség volt s Dobronyi nem egészen jószántából vált meg attól. 
E felszólításra Macsolai Mihály, Munkács város főbírája a polgári ta
náccsal s esküit bírákkal együtt adja ki ezt a bizonyságlevelet a kérde
zett dolog felől. 1631. szept. 1-én még egy utólagos bejegyzés van, hogy 
t. i. ha Halász András utódai ki akarnák váltani a részüket, ki kell azt 
nekik adni.

Ez az okmány tehát egy 1627-ben kiadott bizonyságlevél, amelyik
ből mindössze annyit tudunk meg, hogy megelőzőleg pénzverők teleped
tek le Munkácson, de a pénzverésre vonatkozólag semmi közelebbit 
nem árul el az írat. Lehóczky még hozzáteszi : „Vájjon Cejt Jakab pénz
verő valóban alakított műhelyt, pénzverdét, vagy más célból telepedett 
le Munkácson, arról bővebb adatok nem adnak felvilágosítást; de az bi

2 Lehóczky Tivadar, A munkácsi pénzverde. Arch. Ért. 1902. 316—22. 1.
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zonyos, hogy ezidőtől a város egyik utcáját még 80 év múltán is pénz
verő utcának nevezték,“ amint erről tanulmánya későbbi folyamán bő
vebben is megemlékezik. Mindezek az adatok igen valószínűvé teszik 
már magukban véve is a munkácsi pénzverő létezését, csak annak mű
ködési idejéről nem adnak pontos felvilágosítást. Van azonban ezen kí
vül egy másik forrásunk is, amelyik említést tesz a Bethlen-korabeli mun
kácsi pénzverésről s ez már a felvetett probléma megfejtéséhez hatal
mas lépéssel visz közelebb. Gálocsy közli ugyanis Abaúj vármegye 1624. 
évi (dec. 9.) Jegyzőkönyvéből a következő, ránknézve fontos kivonatot.3

„Látva a mostani nagy alkalmatlanságot és sok difficultásokat, me
lyek nemcsak ezen Vármegyében de más vármegyékben is irrepaltanak 
az Eot pénzes garas miat, melyekben sokan csak válogatva nem kic- 
heny kárt szereznek, közönségesset penigh minden rendeknek. Annak- 
okáért, hogy minden renden való ember az Cassai, Munkáchy és Nagy 
Baniay Eot pénzes garast, melyeket Urunk eo Fge newe alat vertenek, 
és megh szinten igen megh nern reszesedthenek, árúba bochátott mar
háinak elvesztése alatt, avagy ha az nem találtatnék marháiból és jawai- 
bul extorquealando 12 forinth büntetés alatt el vegye...............stb.“

Ez a forrás tehát, amelyik 1624. végéről származik, kassai, nagy
bányai és munkácsi veretű 5 pénzes vagyis öt denáros garasokról tesz 
említést. Az előbbi okmány 1627.-i határdátumát tehát ez 1624-re korlá
tozza és egyben a munkácsi pénzverésre nézve kétségtelen bizonyságot 
szolgáltat kezünkbe. Széles garasok 1620—23 között, csak kassai és nagy
bányai (C-M és N-B) jeggyel ismeretesek, nem számítva az oppelni vere
teket, a jegyzőkönyvben említett munkácsi pénzek tehát csak az M-M 
jegyű 1624,-i széles garasok lehetnek és e jegy Moneta Munkácsiensis- 
re való feloldása nem is ütközik semmi nehézségbe. Egybevetve tehát a 
két forrást ezekkel a pénzekkel, kétségtelen bizonyossággal meg lehet 
állapítani, hogy 1623. vagy 1624. évben Cejt Jakab pénzverő társaival 
együtt Munkácson letelepedve a Dobronyi Tamás paptól vásárolt épü
letben pénzverőt nyitott s eddigi ismereteink szerint 1624-ben vert itt 
M-M betűkkel jelzett öt denáros u. n. széles garasokat. E pénzek vere- 
tése az általános pénzromlás idejére esik, ami az említett jegyzőkönyvi 
kivonatból is kitűnik és valószínűleg a fejedelem külön engedélye alap
ján történt. Esetleg a magyarországi hadjáratai következtében előállott 
pénzszükséglet magyarázza a munkácsi verde berendezését. E verde 
működése rövid életű volt s az itt készült rossz pénzek verésének be
szüntetését hihetőleg a pénzverés 1625.-Í általános rendezése magyarázza.

3 Gálocsy Zoltán, Az ötpénzes garas. Numizm. Adattár 23. sz. Melléklet a Num. 
Közlöny X. 1911-i évfolyamához.

305



A verde rövid élete indokolja egyben e pénzek ritkaságát is.
Bethlen munkácsi pénzverésére felállított elméletünk a történelmi 

események világánál csak erősödik. Ugyanis a Bethlen Gábor első had
járatát követő nikolsburgi béke 1622. jan. 6-án többek között Munkács 
várát is a fejedelem birtokába juttatta 300.000 forintnyi zálogként. 1623. 
februárjában Bethlen több napon át személyesen is tartózkodott a mun
kácsi várban, mely egész 1629-ben bekövetkezett haláláig birtokában 
maradt.4

A kérdést minden oldalról megvilágítva, Bethlen Gábor munkácsi 
pénzverését bebizonyítottnak lehet tekinteni s ezáltal az erdélyi pénzver
dék elég tekintélyes száma egy újabbal gyarapodik. Az általunk ismert 
munkácsi széles garasok három változatának leírása a következő:

1. E, GABR : D : G : SA ‘ RO • IM ' E T ' TRAN ’ PR1N ' Címer fölötte kis 
kör. H, ‘ PA ’ R ’ HV ' D ‘ SIC • OP • RA ' DV ' 1624 ’ Madonna, oldalt M-M 
Resch. 105 1. 272. sz.

2. E, GABR • D • G • SA • RO • IM ' ET ' TRAN ' PRIN ' Címer H , ' PÁR 
- HV • D • Sí • C ‘ O P ' RA • DV 1624 Mint előbb.

Budapest, M.T.M. Éremtár (a pontozás néhol nem vehető ki egész 
pontosan.)

3. E, Mint 1.
H, • PÁR ' H V : D : SP C • OP RA • DV : 1624.
Budapest, M.T.M. Éremtár.

*

A munkácsi pénzverő működése arra az időre esik, amikor egész 
Középeurópa pénzverése egy példátlan pénzrontásnak volt az áldozata. Ez a 
pénzromlás a Németbirodalomból indult ki s természetszerűleg csakhamar 
magával sodorta a birodalmi pénzveréssel szoros kapcsolatban álló osztrák, 
cseh, magyar, sőt lengyel pénzverést is. Természetes, hogy ilyen körül
mények között az erdélyi pénzverés, amelyik mindig függvénye volt a 
magyar, tehát közvetve a birodalmi pénzverésnek is, szintén nem me
nekülhetett meg a pénzrontás káros jelenségétől.

A Németbirodalomban az 1559,-i Reichsmünzordnung után egészen 
a század 80-as éveiig a legnagyobb rend uralkodott a pénzverés terén. 
Az ekkor megindult pénzrontás két okra vezethető főképpen vissza. Egyik, 
hogy a rendelet kibocsájtásakor az ezüstprodukció a legnagyobb volt s 
ezután állandóan csökkenvén, az ezüst értéke folyton nőtt és végül egy 
márka ezüst drágább volt, mint amennyi pénzt vertek belőle. Miután a 
rendelet az aprópénzek pénzlábát csak 10 °/0-kal engedte könnyebbnek a 
tallérokénál és a kiverhető mennyiséget is meglehetősen korlátozta, most

4 Balogh János, Munkács-Vár története. Munkács 1890. 490
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az ezüst drágulása odavezetett, hogy az aprópénzek veretése egyenesen 
veszteséggel járt. E veszteséget természetesen senki sem vállalta szíve
sen, így aprópénzhiány következett be, melyet a kisebb rendek és váro
sok arra használtak fel, hogy a beváltott jó pénzt erős rézvegyítéssel 
aprópénzzé kezdték felverni. 1584 óta folyt feltartóztathatatlanul ez a fo
lyamat, ami azt eredményezte, hogy a jó tallér értéke állandóan emelkedett. 
E folyamatban levő pénzromlásnak a XVII. sz. elején a teljes erővel meg
indult 30 éves háború jött hirtelen újabb segítségére. Ez nagy aprópénz 
szükségletet váltott ki és a pénzváltó zsidók nagy mennyiségben szedték 
össze a régi jó pénzt, mind több és több újonnan kibocsátott rossz apró
pénzt adván érette. A nép nem gondolta meg e folyamat eredményét és 
különösen eleinte szívesen adta oda a birtokában lévő jó pénzt, melyért 
folyton nagyobb és nagyobb összeget kapott rossz áprópénzben. Ez a 
korszak a nevét is a pénzváltás után nyerte : Kipper és Wipper kor.6 
1620—22. körül érte el a pénzrontás a tetőpontját, minden pénzverő ha
tóság, akár egyházi, akár világi ilyen Kipper-pénz verésére rendezkedett 
be. A kisebb urak és városok vélt régi jogaikra hivatkozva rendeztek be 
u. n. dugott verdéket és vertek ott a tiszta réznél alig-alig jobb pénzeket. 
A már-már tarthatatlanná vált helyzetnek végül is 1622. végén, illetve 
1623-ban vetettek véget.6

A birodalmi pénzrontás átcsapott Ausztria területére is, ahol 1621- 
ben a prágai verde bérbeadásával indult meg a pénzrontás, ahol a 
bérlőnek könnyebb pénzláb alapján engedtek pénzt verni. 1621. jan. 18- 
ón a bécsi, cseh és morva pénzverést egy prágai bérlő consistorium vette 
át, melynek érdekkörébe előkelő urak is tartoztak, mint Lichtenstein 
gróf helytartó, Wallenstein ezredes. Muschinger Vince kamarai tanácsos 
stb. így fedezve a consistorium olyan mértékben kezdte veretni a rossz 
pénzt, hogy a panasz ellene általános lett. Az előkelő protektorok mel
lett a bérleti szerződés rugalmas volta is elősegítette a consistorium ká
ros működését. Úgy a tallér, mint az aprópénz egyaránt igen könnyű 
pénzláb szerint készült s természetesen az eredmény a drágaság állandó 
emelkedése lett. 1623. márc. 31-ig tartott a consistorium működése s ez 
jelenti egyben Ausztriára nézve a pénzrontás korának a végét.

A katasztrofálissá vált pénzügyi helyzeten végre 1623. július 3-án a 
Regensburgban, illetve Augsburgban összeült rendek igyekeztek javítani.

B A pénzváltóknak a pénzváltásnál eszközölt eljárása szerezte a kor számára e 
nevet. A pénznek a mérlegre helyezésénél ugyanis a mérleg csészéjének ingadozása (Wip
pen) és arra az oldalra való esése (Kippen), ahol a nehezebb, jó pénz volt, szolgált az 
elnevezés alapjául.

6 V. ö. ezekre nézve F. v. Schrötter, Wörterbuch der Münzkunde. Berlin—Leipzig, 
1930. 306—307. 1. és az itt megadott irodalmat.
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Ekkor császári rendelet tiltotta el a könnyű pénz további verését s a 
nagytömegű könnyű pénz (lange Münze) beváltására határidőt tűztek ki.7

Ilyenek voltak a pénzügyi állapotok a Németbirodalom és Ausztria 
területén abban az időben, amidőn néhány éven át Erdélyben Bethlen 
Gábor is kénytelen volt a körülmények nyomásának engedve, a jövede
lem fokozásának a pénzrontásban rejlő, nem éppen népszerű módját 
választani. Mielőtt Bethlen pénzrontásának ismertetésére rátérnénk, előre 
kell bocsátanunk, hogy Erdélyben az aprópénz tömeges veretése a leg
több esetben zavarokat idézett elő s talán ez az oka, hogy a fejedelmek 
kerülték is az aprópénzverést. így Bethlen Gábor uralomra jutása körüli 
időben, 1612—15 között Brassó város veretett nagy tömegben garasokat, 
aminek az lett az eredménye, hogy már az 1615.-Í országgyűlés kimondja, 
hogy bár a brassói garas nem alábbvaló a most járó fejér garasnál, de 
mivel annak formájára sok hamis garast csinálnak, „tetszett, hogy annak 
ususa teljességgel abrogáltassék.“ A fejér garas verését pedig már az 
előző 1614,-i országgyűlés eltiltja.8 Valóban, ha végigtekintünk Bethlen 
pénzverésén, láthatjuk, hogy 1613—16. években semmiféle aprópénzt 
nem veretett. 1617-ben kezd garasokat, majd 1620-tól kezdve dénárokat 
és széles garasokat is veretni s ez utóbbiakkal indult meg egyben a pénz- 
rontási folyamat is.

Ennek a pénzrontásnak a megismeréséhez részint az írott források, 
főképpen azonban maguk a fenmaradt pénzek szolgáltatnak adatokat. 
Az erdélyi pénzeknek a környező államokban használt pénzlábaktól el
térő, speciális pénzlába nem volt. Az aranypénzek, tallérok és többnyire 
az aprópénzek is a magyarországi pénzlábat követték, bár az utóbbiak 
közül némelyik időnkint a lengyel pénzek mintájára s ligájában ké
szült. Körmöcön az aprópénzek pénzlába 1615. óta a következő volt: 
1 márka 5 latos ezüst (azaz 0.315 finom) =446 db. dénár. Ha ezzel az 
adattal egybevetjük Bethlen aprópénzverését, azt látjuk, hogy Körmöc
bányán az 1620—22-ben vert dénárok még valóban e szerint a pénzláb 
szerint készültek és erre Bethlen írott rendelete is fenmaradt 1620-ból, 
melyben elrendeli, hogy Körmöcön a kis magyar pénz „so bis an hero 
inhalt auf fünf loth in schrot, aber ein hungersche Marckh auf vier hun
dert sechs und vierzig stukh gestekhelt w orden/9 E dénárok súlya 0.50 
gr-on mindig felül van és finomságuk is jó. Ezzel szemben a pénzron
tás ideje alatt készült csekélyebb számú nagybányai, kassai és oppelni 
veretű dénárok mind könnyebb pénzlábra mutatnak.
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Ami Bethlennek 1617. és 1619. években vert gyulafehérvári garasait 
illeti, ezek már eltérő jelleget mutatnak. Finomságuk ugyanis 0.420 (csak
nem 7 lat), tehát sokkal jobb, mint az egykorú 5 latos magyar apró
pénzeké. E pénzek külső formában is eltérnek a magyar garasoktól és 
teljesen III. Zsigmond lengyel király jó garasait látszanak utánozni, úgy
hogy ezeket lengyel mintára vert és még jó ezüstből készült aprópén
zeknek kell tekinteni.

Bethlen aprópénzeinek harmadik csoportját jelentik a széles gara
sok, melyeket — forgalmi értékük után — 5 denáros garasoknak is szo
kás nevezni. Ha a körmöci pénzlábat vesszük figyelembe (1 m. 5 latos 
ezüst =446 dénár) s tudjuk, hogy Körmöcön ekkor a budai márkasúly 
volt használatban (245.53779 g.) akkor e szerint 1 dénár átlagsúlya 0.55 
g. az öt denáros széles garasé pedig 2.75 g. kellene, hogy legyen. Ha ezek 
után összeállítjuk a pénzrontás idejében (1620—24) a Bethlen által veretett 
széles garasok súly és finomsági adatait, a következő táblázatot nyerjük. 
(Az átlagsúlyok után zárjelben a legkönnyebb és legsúlyosabb darabok 
súlyadata foglaltatik.)10

db. á 2 40 g. [2 08 — 2'97 g.]1620. Nagybánya
1621.
1622.
1623.

„ Kassa
1624. Munkács

„ Nagybánya 
„ Kassa

0375 (=* 6 lat) finom

0'315(=51at) finom
ságtól csaknem a 

rézveretekig 
könnyebb pénzláb 
nehezebb

6
11 ,. „ 248 „ [1*61 — 2 62 „]
27 „ „ 1.64 „ [1*33-2-30 
20 „ ,. 1.53 „ [1*15 — 172
4 „ „ 166 „ [142 -  179
2 „ „ 150 „ [141 — 162
4 „ „ 145 „ [1 0 9 — F55
4 „ „ 1.47 „ [1-42 -  1*56

„ „ 3 „ ., 1-70 „ [167 -  179
A pénzekből levonható tanulság tehát, hogy 1620-tól kezdődőleg ál

landóan csökken a széles garasok átlagsulya s különösen feltűnő az 
eredmény, ha a legkönnyebb és legnehezebb súlyú darabokat nézzük. A 
finomság úgylátszik 1620 és 1621-ben Nagybányán még 6 lat volt e szé
les garasoknál s ennek némileg igazolható alapja is van, mert 1619- 
ben Kynthinger György felügyelő a Herberstein Felicián nagybányai 
bérlő elleni perében vádképpen mondja, hogy a korábbi rossz pénz 
miatt Herberstein a hibás, mert „eött lotthos ezüstbeöl czináltatta az 
garast, mely teszen tizenöt nehezéket s azban kíván annyi korpát,

10 A súlyadatokat a M. T. M. Éremtárában levő darabokról vettük. A finomságokat 
pedig próbatű segítségével Hőnek Ignác föbényatanácsos ur volt szives megállapítani, 
akinek fáradságéért ehelyütt is köszönetét mondunk. A finomsógmegállapítás céljára min
den évből és minden pénzverő verete közül egy-egy lehetőleg a legjobb anyagú darabot 
választottunk ki. Természetesen a pénzrontás éveiben a legjobb ötvözetű darabokon kívül 
lefelé egészen a tiszta réz példányokig fordulnak elő pénzek.
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ha jobban megh ezüsteöztötné kevesebb korpával meghérnék.“11 Az 
öt latos (0.315) finomságú pénz tehát itt még úgy szerepel mint rossz 
pénz s valószínű, hogy amint Bethlen 1620-ban a nagybányaiaknak 
bérbeadta a verdét12 s ez neki kezdett dolgozni, megjavult a pénz
verés és már csak a hét latos gyulafehérvári garasok miatt sem lehe
tett nagyobb a finomságban az eltérés. Az átlagsúly csökkenése követ
keztében úgylátszik, hogy a kezdődő pénzromlás a pénzláb könnyebbé- 
tételében nyilvánult meg. 1622-ben azonban általánosan öt latra csökkent 
a finomság hivatalosan is, de ez a finomság ezidőtől kezdve csak a leg
jobb pénzeken található meg, mert a rossz ezüstből készült széles gara
sok finomságának hosszú skáláján 1622—24 között egészen a csaknem 
tiszta rézből készült példányokig mindenféle változat megtalálható. Azok
nál a daraboknál, ahol a finomság kimutathatóan jó, azaz öt lat, ott is 
baj van a súlyadattal, mert ezidőtől kezdve az átlagsúlyok nagyon messze 
állanak az ideális 275 g-tól, mégha a kopás következtében előállott súly- 
veszteséget be is számítjuk. Legrosszabb véreteknek látszanak súlyban és 
finomságban egyaránt az 1624. évi széles garasok, köztük a munkácsi veretű 
pénz is. Szóval a Bethlen pénzrontása kétirányú volt. Egyrészt ugyanis az át- 
lagsúly állandó csökkenése mutatható ki, vagyis egy márka — talán jól ve
gyített — ezüstből a megengedettnél több darab került kiverésre, más
részt pedig kimutatható a finomság folytonos csökkenése is, tehát ily- 
módon is könnyebb lett a pénzláb. A hirtelen és állandóan váltakozó 
különböző állagsúlyok és különböző finomságok következtében ezeknél 
a pénzromlás ideje alatt vert pénzeknél a pénzlábat pontosan kimutatni 
nem lehet. A pénzrontási folyamat különben is mindig lavinaszerű, így 
volt a Németbirodalomban is és a fenti táblázat csak egy keretet ad, 
melyen belül e széles garasok rohamos hanyatlásának képét áttekinthetjük.

A fenti összeállításban az 1624. évi kassai vereteket vizsgálva, fel
tűnő súlyeltéréseket tapasztalunk az egyes darabok között. Ez az eltérés 
már a darabok mérlegelésénél feltűnt s emiatt a kassai vereteket egy 
könnyebb s egy nehezebb pénzláb szerint vert csoportra oszthatjuk. Az 
első csoport még a pénzrontás tetőpontját jelenti, a pénzek 1'47 g-os át
lagsúlyával, a második csoport darabjainak 170 g-os átlagsúlya már ha
tározott javulási szándékra vall. Ez a javulási szándék nemcsak tüneti 
jelenség volt, hanem valóban a példátlan pénzromlás után Bethlen maga 
is erélyes kézzel nyúlt a pénzverés javításához. Ezt igazolják a későbbi 
pénzek kétségtelen adatain kívül az egykorú írott források is. Már 1625-

11 Gárdonyi Albert, A nagybányai pénzverő intézet 1619. évi viszonyairól. Num. 
Közlöny 1904. 8—11. I.

12 A Tört. Tár 1875-i évfolyamában a 288. lapon van kiadva a bérleti szerződés. 
2000 tallér az évi bérösszeg, de a  szerződés sajnos a pénzlábról nem beszél.
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ben márc. 21-i megbízólevelével elküldte Bornemisza Lászlót követség
ben a császárhoz a rossz pénz ügyében.18 Bornemisza László ápr. 9-i 
írásbeli előterjesztésében vázolja a zilált pénzügyi helyzetet és igen pa
naszkodik a beáramló rendkívül rossz sziléziai és lengyel pénzek ellen. 
Miután pedig a nép a különböző pénzeket nem ismeri s a rossz pénzek 
miatt már a jó pénzt sem akarja elfogadni, a zavarok megszüntetése vé
gett ajánlja ura nevében, hogy a császár is verjen ugyanolyan pénzt, 
amilyen volt „ante hős motus,“ azaz a pénzromlás előtti időben. Egyben 
intézkedjék a császár, hogy a sziléziai hamis pénzverés szűnjék meg s 
igyekezzék rávenni a lengyel királyt, hogy ő is olyan pénzt (polturát) ve
ressen, mint 15 évvel előbb.13 14 A császár válaszában kifejezte, hogy min
den jóakarat megvan ebben az irányban, de még tanácsot kell kérnie a 
pénzverdéi elöljáróktól, majd ezek felterjesztésének birtokában azonnal 
tudósítani fogja a fejedelmet, hogy az eddigi zavarok ellen orvoslást le
hessen hozni.15

A pénzverés javítására vonatkozó további lépéseket az 1625. jun. 
18-i irat mutatja, melyet Bethlen Sennyei Istvánhoz intézett Réczey Bá
lintnak, a császár követének az ügyében. Ebben Bethlen kifejti, hogy né
zete szerint a Rudolf császár idejében készült öt latos pénzekhez kell 
visszatérni, amelyek a szomszédos országokban is mindenütt népszerűek 
voltak. A pénz beváltására nézve is javaslatot tesz azzal, hogy az öt de- 
náros garasokat két és fél dénár értékben kellene elfogadni. Igaz, hogy 
ezáltal semmi haszon nincs a beváltásnál, írja a fejedelem, de ő inkább 
haszon nélkül akarja a közjót előmozdítani. A császár megértésében 
bízva, ő már július 1-től kezdve a pénzverdéiben ilyen ligában fogja ve
retni a pénzt.16 Ugylátszik a császárral való megegyezés a jó pénz vere- 
tése ügyében még az év folyamán sikerre vezetett, mert dec. 12-én Beth
len az értéktelen pénzt a forgalomból kivette, mondván többek között, 
hogy „a császárral eö igével való egy értelemből, az minemű ligára öt 
pénzes, három pénzes garasokat és apró pénzt is, most ujobban kassai 
és nagy-bányai mincz házainkba vertenek és ezután is vernek, annak 
kibocsátásánál rendeljük kegyelmessen, az eddig való garas ususának 
teljességgel való abrogálását és adnihilását.“ A továbbiakban kitiltja az 
országból a rossz lengyel polturát, megemlíti, hogy a császár megígérte, 
hogy mindjárt újév után ő is ilyen pénzt fog veretni és lépéseket fog 
enni ezirányban a  lengyel királynál is. Végül eltiltja az eddigi garas pénz

13 E. 0 . E. Vili. 246. 1.
14 E. 0 . E. Vili. 247-48. I.
16 E. 0 . E. Vili. 252-53. 1,
13 E. 0. E. Vili. 303- 04. 1.
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nek az országból való kivitelét, hogy az aprópénz az országban meg ne 
fogyatkozzék.17

Természetesen az új pénz behozatala nem ment minden nehézség 
nélkül. Sok volt a fizetések körül a zavar, különösen mert a nép nem tett, 
vagy nem tudott különbséget tenni a jó és rossz pénz között. Ezért 1626. 
febr. 24-én Debreczeni Tamás aláírásával új rendelet látott napvilágot,18 
amelyik szigorúan elrendelte a jó pénz elfogadását és rendes forgalmát 
s egyben pontosan meghatározta az ú. n. jó pénzeket. E szerint ugyanis 
minden aprópénzt, melyet Báthori Gábor, valamint II. Mátyás 1619-ig ve
retett, végül pedig az új, 1625. óta vert öt latos pénzt mindenki köteles 
elfogadni. Ugyanezt rendeli el az 1626. máj. 24.—jún. 17-i országgyűlés 
első artikulusa is.19

Mindezen forrásokból tehát az világlik ki, hogy Bethlen 1625-ben 
végérvényesen hozzálátott a pénz javításához s ezóta kizárólag az új 
pénzláb szerint veretett pénzt. A kassai 1624-i nehezebb pénzláb szerint 
vert széles garasok tehát már ennek a javulásnak az első jelei, bár még 
mindig sokkal rosszabbak az 1625. után vert pénzeknél. Az új öt latos 
pénzek pénzlábának kérdésére az a bérleti szerződés és a szerződésre 
vonatkozó iratváltás ad feleletet, melyben a fejedelem a kassai pénzver
dét a város polgárainak adta bérbe.20 Ebben kifejezésre juttatja, hogy az 
egész országban egységes pénzt akar veretni s ezért csak olyan feltétel
lel adja bérbe a verdét, ha egy márka öt lat finom ezüstöt fog tartal
mazni. Mikor pedig a kassaiak azt kérik, hogy az öt latos ezüst márká
jára hat forint menjen, erre a szerződésre hivatkozva rendeli, hogy a 
márka öt latos legyen s öt forint menjen egy márkára. Hozzáteszi, hogy 
ez a liga és pondus a nagybányai verdében is megvan és legyenek vele 
correspondentiában. Ezek szerint 1 m. öt latos ezüst =  500 dénár (mert 
a magyar forint v. kamarai forint 100 dénárral volt egyenlő); tehát 1 dé
nár átlagsúlya 0'49 g., az öt denáros garasé pedig ennek ötszöröse, azaz 
2'45 g. Mindenesetre az új garas-pénzek könnyebb pénzláb szerint készül
tek, mint a pénzromlás előtti időben. Lássuk most a pénzeket :21

17 E. 0 . E. Vili. 309—10. 1. A Bethlen Gábor pénzrontáséra vonatkozó adatokat az 
E. 0 . E. alapján vázlatszerűleg ismerteti Stimákovits László, Erdély művelődése Bethlen 
Gábor korában c. tanulmányában. Müvelődéstört. Ért. 44. sz. Budapest, 1910. 46—48. 1. E 
pénzrontási-korra, de különösen Bethlen rósz pénzeinek értékeléseire nézve v. ö. még 
Angyal Dávid, Magyarország története II. Mátyástól III. Ferdinánd haláláig. Magyar Nem
zet Története VI. k. 376. 1.

18 E. 0 . E. Vili. 311. 1.
18 E. O. E. Vili. 315. 1.
80 Tört. Tér 1875. 288. 1.
21 A súlyadatok és finomságok itt is a M. T. M. Éremtárában levő darabokról véve. 

Az 1625—26. évi veretek nagyrészt a berethalmi leletből származnak.
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0’315 (= 5 lal) 
finom

1625 Kassa 6 db. átlag 2'25 g j
„ N.bánya 13 „ „ 2'17 „ f

1626 Kassa 6 „ 2’22 „ /
„ N.bánya 13 „ „ 2‘25 „ )

A pénzek finomsága tehát megfelel tökéletesen az egykorú hivata
los előírásnak s az átlagsúlyok is meglehetősen megközelítik az ideális 
átlagsúlyt; figyelembe kell venni ugyanis a hosszú éveken át tartó for
gás közben előállott tetemes kopást, ami a pénzdarabok forgalmi idejé
nek nagysága szerint 5—10 °/9-ra is felmehet.

Még egy jelensége van a Bethlen korabeli pénzrontásnak, amelyik
nek bizonyos kapcsolata volt Bethlen személyével s ez a sziléziai pénz
rontás vagy helyesebben pénzhamisítás. Ennek a sziléziai pénzrontásnak 
rossz szelleme s egyben az egész pénzrontási korszaknak egyik legjel
legzetesebb alakja volt Zwirner Balthasar brünni pénzverőmester. Első
ízben 1620-ban tűnt fel, mint a morva rendek pénzverőmestere, majd 
Bethlen részére vert pénzt Oppeln-Ratibor hercegségekben 1622 és 1623 
években, mikor Bethlen a nikolsburgi béke határozata értelmében a ma
gyar királyi címről való lemondás ellenében nyerte el e hercegségeket. 
A pénzek legnagyobb része B—Z jeggyel van ellátva és legnagyobb tö
megben a 24 kr-osok készültek, amelyek egyben a legsilányabbak is vol
tak.22 Általában az egykorú források egybehangzó véleménye szerint — 
de maguknak a pénzeknek tanúsága szerint is — ezek a sziléziai vere" 
tek Bethlen Gábor legrosszabb pénzei voltak. Zwirner ezután 1623 nov. 
28-án a császártól a bécsi, pozsonyi és sziléziai pénzverést vette bérbe, 
de a panasz vele kapcsolatban állandó volt s különösen a pozsonyi pénzve
résnél követett el sok visszaélést. Bizottság alakult, mely megállapította, 
hogy a verdék rossz eredményének az oka a hanyag berendezés és a 
rossz ügykezelés; a sziléziai pénzverésnél pedig kiderült, hogy ott a 
szerződés ellenére magyar pénzt vert.23 24 Végül a császár is megsokalta 
a dolgot s 1624 jul. 29-én elrendelte Zwirner letartóztatását és a pénz
verés új alapokra fektetését.14 Bár Zwirner működése csak 8 hónapig 
tartott, mégis igen sok kárt okozott és az ő pénzei azok a rossz sziléziai 
pénzek, melyekről Bornemisza László fentebb említett írásbeli felterjesz
tése említést tesz. Ilyen kilengéseket lehet észlelni a II. Ferdinánd pénz
verésében még a Kipper-kort lezáró nagy pénzreform után is. Zwirner

22 F. Friedensburg, Schlesiens neuere Münzgeschichte. Breslau 1899. 190—191. 1.
23 Ezek lennének Newald szerint a P—P jegyű ismert széles garasok 1623. és 1624. 

évekből. Friedensburg viszont kétségbe vonja ezt a feltevést, mert nézete szerint a szilé
ziai veretek mindig B—Z-vel vannak jelölve. I. m. 88. 1. jegyzetben.

24 Lásd erre nézve J. Newald, Beitrage zur Gesch. d. őst. Münzwesens, Blätter des 
Ver. für Landeskunde v. N. ö . 1882. és Friedensburg i. m. 86. 1.

313



pozsonyi, illetve sziléziai működését azért ismertettük e helyütt részlete
sen, mert részint az általános korkép jellemzésére jó példa, részint pedig 
pozsonyi működéséből visszakövetkeztethetünk a Bethlen részére végzett 
tevékenységének milyenségére is. Errenézve ugyanis a fenmaradt pén
zeken és a panaszkodó egykorú feljegyzéseken kívül hivatalos adatok 
nem állanak rendelkezésünkre.

Bethlen pénzrontása sem nélkülözte természetesen a mindenkori 
pénzrontások közös kísérő jelenségeit, nevezetesen a jó pénz értékemel
kedését, a drágulás állandó és általános fokozódását, valamint a lakos
ság egyetemes elkeseredését és panaszát. Az elsőre nézve azt lehet mon
dani, hogy a pénzrontás idején a jó aranyforint és tallér azt jelentette 
amit egy mai inflációs időben a  nemes valuta. A közszükségleti cikkek 
órának állandó emelkedése is elkerülhetetlen volt s ezt nem lehetett meg
akadályozni sem szigorú rendeletekkel, sem semmiféle (imitációval. A 
birodalmi pénzrontás idejében is többször előfordult, hogy pékek, mészá
rosok stb. inkább bezárták üzleteiket, semhogy a kényszer árfolyamon 
fentartott, elfogadásra kötelezett rossz pénzt átvegyék. A Bethlen pénz
rontását kísérő közhangulat jellemzésére két egykorú krónikás panaszait 
ismertetjük, akik eléggé kifejezik az erdélyiek nézetét erről a súlyos pénz
ügyi korszakról.

Georg Krauss segesvári krónikás25 1624-ben elmondja, hogy Bethlen 
a háborúi alatt 1620—24-ben ötös garasokat és aprópénzeket veretett 
Oppelnben, Kassán és Nagybányán, de nagyon rossz ezüstből s közülük 
is az oppelni volt a legsilányabb. Ezekből nagy tömeg pénz került a 
nép közé, mindenkinek volt elég pénze, de minden nagyon drága lett és 
három különböző limitóció is volt. 1625-ben így í r : amikor Bethlen látta, 
hogy a silányveretű pénzekből mennyi baj származott s hogy a nép, kü
lönösen a városi iparosság az alacsony limitációk miatt szegénységbe 
jut, jobb pénzt veretett, így hármas garasokat, melyek a lengyel pénzek
nek feleljenek meg. Az 1620 óta vert széles garasokat és kis pénzeket 
még nagyobb kárra úgy értékelte, hogy egy széles garast egy dénárra s 
öt kis dénárt egy jó dénárra becsült. A gazdagok a szegényektől minden 
pénzt ilyen értékben váltottak be, amit ezután az idegen népek, mint a 
görögök stb. újból magukhoz váltva Törökországba és Lengyelországba 
vitték ezeket s ott árúért elcserélték. így veszett nyoma ezeknek a pén
zeknek annyira, hogy a nagy tömegből ma már alig van meg valami. 1626- 
ban végül azt írja, hogy miután az 1621—24 években vert széles garaso
kat teljesen kivonták a forgalomból és senki sem akarja többé elfogadni,

85 Georg Krauss, Siebenbürgische Chronik J608—1665. Kiadva : Wien, 1862. 2 kö
tetben. Az ismertetett részek a 74, 75. és 77. lapon.
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Bethlen nagy tömegben veretett új széles garasokat, melyek ma az or
szágban érvényesek.

A másik krónikás Nagy Szabó Ferenc marosvásárhelyi krónikájá
ban26 a pénzrontás koráról azt írja, hogy ebben az időben nagy drága
ság lett Erdélyben; hoztak ezidőben Felső Magyarországból búzáért „jó 
öreg, jó ezüstű“ polturát, de a fejedelem megtiltotta ezek forgalmát s el
rendelte, hogy mindenki az oppelni „valami hamis poltura“ s az általa 
veretett öt pénzes garas használatával éljen. „De mind a garassa, mind 
a polturája apró és igen rezes volt,“ úgy vettem eszembe, hogy há
rom latos is szűkön volt.“ Akinek „gazdag“ polturája volt, azt 
Nagybányára vitte s ott garast kellett belőle veretni, de az sem volt jó. 
Azonban hamar kiismerte magát az ország népe s mindent oly drágán 
kezdett adni, hogy pl. egy 25 forintos lóért 100 forintot kért, a tallér ér
téke 4—5 forintra, az aranyforinté pedig 9—10 frt-ra ment, egyszóval 
mindennek az ára négyszeresre emelkedett. „Igen rút fertelmes állapotra 
jutottunk a régi aprópénzért“. A jó ezüst dutkáért szívesen adtak rossz 
pénzben egy forintot s az adósok erővel megfizették régi adósságaikat, 
természetesen rossz pénzben. Végül is a fejedelem kénytelen volt „a 
maga-verette hamis pénzt abrogálni“ ebben az esztendőben. Az öt dé
nár értékben kibocsátott garast egy dénár értékben váltották vissza a 
pénzverdékben és vagy beváltotta a nép vagy otthon őrizte a ládájában, 
mert vásárolni nem volt szabad a rossz pénzzel s a vásárokon vigyázok 
kobozták el a pénzt azoktól, kik ilyen rossz pénzzel akartak fizetni. „Osz
tón ezután úgy vereté az öt pénzes garast, amellyel ma is élünk“, fejezi 
be krónikásunk panaszolkodásait.

Úgy a székely, mint a szász krónikás megegyezik tehát az oppelni 
pénzek különös rosszaságában, az általános szegénység feletti panaszol- 
kodásban és a rossz pénz alacsonyra szabott beváltási árának káros 
hatásában. Érdekes adatokat tudunk meg viszont e két krónikás feljegy
zéseiből a drágulás fokozódásának mikéntjéről, a máshonnan nem is
mert egy denáros beváltási kulcsról, a forgalomból kivonás technikai el
lenőrzéséről, végül a görög kereskedők élelmességéről, akik a pénzron
tásból is hasznot tudtak maguknak húzni. Amikor a krónikás a drágulás 
ugrásszerű emelkedéséről vagy pedig az adósok hirtelen támadt fizetési 
készségéről ír, önkéntelenül is a közelmúlt inflációs évek eseményei ölle
nek emlékezetünkbe. Kétségtelen az analógia a világháborút követő évek 
inflációs pénzügyi politikája és az éppen 300 évvel korábbi pénzrontás

26 Borsos Sebestyén krónikája 1490—1583, folytatta Nagy Szabó Ferenc 1580—1658. 
Kiadta gróf Mikó Imre, Erdélyi történelmi adatok I. Kolozsvár 1885. Az ismertetett rész
iét a 141. lapon.
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korának jelenségei között. Az egyik a fedezetlen papírpénzek korlátlan ki
bocsátásával. a másik pedig a végsőkig csökkentett pénzláb alapján vert 
határtalan tömegű rossz pénzzel árasztotta el a gazdasági életet. Mind
kettő eredménye nagyfokú leszegényedés és általános nyomorúság volt 
s a dolog természetében rejlik, hogy egyik sem tarthatott hosszabb ideig.

Még csak az volna hátra, hogy a Bethlen pénzrontásának közvetlen in
dokait kíséreljük meg feltárni. Kétségtelen a mondottak után, hogy a pénz
rontás ebben az időben a középeurópai államok pénzverésében általá
nos jelenség volt. A birodalmi Kipper-kor okait részletesen ismertettük. 
II. Ferdinánd nehéz helyzetét sem kell sokat részletezni a harmincéves 
háború kezdetén, amikor minden forrást a végsőkig kellett merítenie, 
hogy a háború folytatásához szükséges eszközöket előteremtse. Azonban 
a Bethlen pénzrontását sem az egyszerű analógia, sem pedig a fejede
lemnek tulajdonítható pénzvégy nem magyarázza meg. Az utóbbi annál 
kevésbbé, mert a viszonyok javultával maga Bethlen ajánlotta a csá
szárnak a pénzverés reformálásét s a régi rossz pénzeknek akár haszon 
nélkül is eszközlendő beváltását. A fejedelem pénzrontásának egyetlen 
elfogadható magyarázata a 30 éves háborúba való bekapcsolódás. 1619- 
ben indultak meg a tárgyalások Bethlen és a cseh rendek között s Beth
len csakhamar az első hadjáratában egész Felsőmagyarországot elfoglalva, 
nov. 11-ére már Pozsonyba országgyűlést hirdetett. 1622. jan. 6-án kötöt
ték meg a nikolsburgi békét, de 1623. őszén a fejedelem már újra had
járatot vezetett a császár ellen. Nov. 20-án kötöttek fegyverszünetet s 1624 
május 8-án lett meg a bécsi béke, melyben Bethlen lemondott Oppeln és 
Ratibor birtokáról. Ismeretes Bethlen nehéz helyzete e hadjáratok folya
mán, amidőn a cseh felkelés leverése után a császár elleni küzdelem
ben a fejedelem egyedül maradt. A hadjárat anyagi terhei csaknem tel
jesen Erdélyre nehezedtek s ez a körülmény magyarázza meg a legvi
lágosabban, hogy miért kellett Bethlennek minden eszközt, még a pénz
rontásból származó kétes hasznot is igénybe venni újabb és újabb anya
gi forrósok nyitásához.27 Nem cselekedett ebben semmi rendkívülit, egy
szerűen a szomszédos uralkodókat vette mintául s a szeme előtt lebegő 
példákat másolta le. Kora különös gazdasági helyzetéből fakadt káros 
kinövésnek kell e pénzrontást tekintenünk, melyet a körülmények nyo
mása idézett elő, éppúgy mint a világháborút követő évek inflációs pénz
ügyi politikáját. Amint az utóbbi esetében nem beszél senki „hivatalos

27 Bethlen hadjárataira s a hadjáratok alatti helyzetére nézve 1. Szekfű Gyula, Beth
len Gábor életrajza. Budapest, 1929.
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pénzhamisításról “, ugyanúgy nem alkalmazhatjuk ezt a kifejezést a Beth
len pénzrontósára sem, hanem a kor eseményeinek szemüvegén át nézve, 
egy szükséges rossznak, vagy ha úgy tetszik, egy elkerülhetetlen pénzügyi 
járványnak kell minősítenünk, amelyen a XVII. sz. elején minden közép- 
európai állam keresztül esett.

H uszár Lajos.
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