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Vezérfonal a bizánci pénzek gyűjtéséhez

A	Római	Birodalomból	kinővő	Bizánci	Birodalom	pénzei	még	soká-
ig	megőrizték	 római	 jellegüket.	Bár	 I.	Anastasios	 (491–518)	498-as	
pénzreformjától	 beszélünk	 önálló	 bizánci	 pénzverésről	 (a	 korábbi	
érméket	a	Kelet-Római	Birodalom	kibocsátásaiként	szokás	értékel-
ni),	az	elszakadás	a	mintáktól	több	évszázados	folyamat	volt.1	Nem	
véletlen,	hogy	a	bizánci	numizmatika	sokáig	az	ókori	numizmatika	
egyik	ága	volt,	a	középkorba	történő	„befogadása”	valójában	újabb	
keletű.2

Ezer	év	a	pénztörténetben	is	nagy	idő.	Ez	alatt	a	bizánci	pénzve-
rés	–	a	hagyományok	megőrzése	mellett	–	 folyamatosan	változott.	
A	 teljes	 pénzverési	 folyamat	 áttekintése	 pusztán	 az	 eddig	 kiadott	
gyűjteményi	katalógusok	alapján	embert	próbáló	feladat.	Prue Mor-
gan Fitts	a	bizánci	pénzek	gyűjtői	számára	éppen	ezért	kívánt	olyan	
vezérfonalul	használható	könyvet	összeállítani,	amely	a	Bizánci	Bi-
rodalom	pénzverését	 és	 érméit	 szakszerű	kommentárokkal	mutatja	
be	I.	Anastasios-tól	XI.	Kónstantinig	(1448–1453).	Előre	kell	az	is	
bocsátani,	hogy	a	 tárgyalt	 anyag	nem	 terjed	ki	 az	 inkább	pénzfor-
galmi	jelentőségű,	de	nem	bizánci	kibocsátású	veretekre:	az	egyko-
ri	 Nyugat-Római	 Birodalom	 területéről	 származó	 aranypénzekre,	
az	 arab-bizánci	 határterületeken	vert	 érmékre,	 vagy	 a	 kisázsiai	 tö-
rök	és	más	utódállamok	hasonló	éremképű	és	kivitelezésű	érméire,	
	 1	 A	 bizánci	 uralkodók	 nevének	 írásakor	 az	 alábbi	 táblázatban	 található	 névformákat	

használom:	Georg Ostrogorsky:	A	 bizánci	 állam	 története.	 Ford.	 Magyar	 István	 Lénárd,	
Németh	Ferdinánd,	Prohászka	Péter.	(Osiris	tankönyvek)	Osiris,	Budapest,	2001.	499–500.	o.

	 2	 Lásd	 például:	Bernd Kluge:	 Numismatik	 des	Mittelalters.	 I.	 Handbuch	 und	 Thesaurus	
Nummorum	Medii	Aevii.	(Österreichische	Akademie	der	Wissenschaften,	Philosophisch-
Historische	 Klasse,	 Sitzungsberichte	 769.,	 Veröffentlichungen	 der	 Numismatischen	
Kommission	 46.)	 Verlag	 der	 Österreichischen	 Akademie	 der	 Wissenschaften	 –	
Münzkabinett,	Staatliche	Museen	zu	Berlin,	Berlin–Wien,	2007.	177–182.	o.
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utánvereteire.	Mondhatnánk,	hogy	ez	valójában	nem	is	tudományos	
könyv,	hiszen	új	eredményeket	nem	tartalmaz,	hanem	csak	az	érmék	
azonosítására	szolgáló,	gyorsan	fellapozható,	a	numizmatika	hagyo-
mányos	időrendjét	követő,	összefoglaló	jellegű	referencia	munka.	A	
gyűjtők	és	a	kutatók	számára	értéke	azonban	éppen	ebben	rejtezik!

A	Római	Birodalom	súlypontjának	nyugatról	keletre	 történő	át-
helyezésével	valójában	egy	új	államalakulat	alapjait	rakták	le.	A	ki-
alakulóban	lévő	önálló	bizánci	bizánci	pénzverés	megértéshez	nem	
haszontalan	a	kezdeteket	megelőző	előző	két	évszázad	legfontosabb	
eseményeinek	megismerése:	ezt	az	eseménysort	Fitts	bevezetésként	
egészen	az	utolsó	kelet-római	császár,	Zénón	uralkodásáig	(474–475,	
475–491)	foglalja	össze.

Segédletek az éremgyűjtéshez

Az	utak	a	gyűjtéshez	című	fejezetben	rövid	fejtegetést	olvashatunk	
az	éremgyűjtés	örömeiről,	illetve	arról,	hogy	sok	gyűjtő	először	nyu-
gat-római	 pénzeket	 gyűjtött,	 és	 érdeklődése	 csak	 később	 fordult	 a	
bizánci	pénzek	felé.	Ezen	mű	tanulmányozásával	most	hatalmas	nu-
mizmatikai	anyagot	–	ha	nem	számítjuk	a	 latin	és	a	 száműzetésbe	
kényszerült	császárokat	–,	88	uralkodót	és	közel	ezer	év	pénztörté-
netét	ismerhetjük	meg.

Egy	bizánci	numizmatikai	gyűjtemény	megtervezésekor	többféle	
szempont	alapján	alakítható	ki	a	gyűjtőkör.	Lehet	az	egy	dinasztiához	
tartozó	császárok	pénzeit,	vagy	egy	verde	kibocsátásait,	esetleg	egy	
pénznemet	(figyelemmel	annak	az	évszázadok	során	annak	bekövet-
kezett	változásaira)	gyűjteni,	de	érdekes	 lehet	az	érméken	ábrázolt	
alakok	 ikonográfiai	módosulásaira,	vagy	éppen	az	utolsó	uralkodó	
család,	a	Palaiologos-ok	pénzverésére	koncentrálni.	Az	utóbbi	témá-
ban	újabban	érdekes	publikációk	jelentek	meg.	Elég	csak	a	szintén	
a	Spink	által	kiadott	katalógusra	gondolnunk.3 Eleni Lianta	munkája	
az	oxfordi	Ashmolean	Múzeumban	őrzött	késő	bizánci	pénzérmék	
terjedelmes	korpusza	(típuskatalógusa),	amely	minden	érmét	 típus,	
 3 Eleni Lianta:	Late	Byzantine	Coins	1204–1453.	In	the	Ashmolean	Museum,	University	of	

Oxford.	Spink,	London,	2009.
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méret,	felirat,	ikonográfia	alapján	osztályoz,	de	olvashatunk	a	gyűj-
temény	történetéről	is,	ami	azért	érdekes,	mert	ennek	a	késő	bizánci	
anyagnak	a	nagyobb	része	egy	magángyűjteményből	került	a	múze-
umba.

Érmét	gyűjteni	megfelelő	felszerelés	nélkül	nem	lehet.	Ez	igaz	a	
bizánci	pénzek	esetében	is.	Az	alapfelszerelés	Fitts	szerint:	legalább	
5x	nagyítású	nagyító	(lupé),	mérleg,	milliméteres	beosztású	vonalzó.	
A	 legfontosabb	 szakirodalom	 pedig,	 a	 bizánci	 pénzek	 gyűjtőjének	
„Bibliája”,	David Sear	katalógusa.4	Utóbbi	valóban	olyan	referenci-
amunka,	amelyet	mindenképpen	érdemes	közelebbről	is	megismer-
nünk.

Sear	munkájával	ugyanis	nem	kisebb	célt	tűzött	ki	maga	elé,	mint	
a	Nyugat-Római	Birodalom	 bukása	 után	 csaknem	 ezer	 évig	 fenn-
állt	 Bizánci	 Birodalom	 pénzverésének	 teljes,	 tehát	 I.	 Anastasios	
uralkodásától	egészen	Konstantinápoly	1453-as	 török	elfoglalásáig	
tartó	korpuszának	összeállítását.	A	logikus	felépítésű	katalógus	be-
vezető	fejezeteiben	olyan	kérdéseket	tárgyal,	mint	a	bizánci	pénzek	
gyűjtésével	 kapcsolatos	 általános	 ismeretek,	 a	 bizánci	 pénzverés-
ben	előforduló	pénznemek,	a	verdék,	a	névérték,	az	érmék	keltezési	
rendszere,	 a	 pénzérméken	 látható	monogramok	 és	 a	 feliratok	 vál-
tozatai.	A	katalógus	fő	részében	a	pénztípusokat	kibocsátók	szerint	
rendezetten	közli,	az	adott	uralkodó	uralkodásáról	és	pénzveréséről	
írott	bevezetéssel.	Az	egyes	típusok	alapos	numizmatikai	leírását	kö-
vetően,	azok	nagyon	szép	(’very fine’),	vagy	szép	(’fine’)	minőségű	
példányaihoz	–	a	gyűjtői	elvárásokra	figyelemmel	–	angol	 fontban	
számított	becsértéket	ad	meg.5	Amikor	a	katalógust	1974-ben	először	
megjelentették,	hamar	kiderült,	hogy	több	információt	tartalmaz	tö-
mör	formában,	mint	bármely	addig	megjelent	bizánci	pénztörténeti	
 4 David R. Sear: Byzantine Coins and Their Values. Second edition, revised and enlarged. 

With	the	collaboration	of	Simon	Bendall	and	Michael	Dennis	O’Hara.	Spink,	London,	
1987.	(újranyomások:	1994.,	1996.,	2000.,	2002.,	2003.,	2006.,	2010.,	2014.)	Időközben	
megszületett	 a	 német	 nyelvterületen	 is	 egy	 hasonló	 célkitűzéseket	 megvalósító	
érmekatalógus:	Andreas Urs Sommer:	Die	Münzen	des	Byzantinischen	Reiches.	491–
1453.	 Mit	 einem	Anhang:	 Die	 Münzen	 des	 Kaiserreichs	 von	 Trapezunt.	 Battenberg,	
Regenstauf, 2010.

	 5	 Az	 angol	 terminológia	 fordításához,	 értelmezéséhez:	 Saltzer Ernő:	 Numizmatikai	
szakszótár.	 Angol–magyar.	 Német–magyar.	 Szerk.	 Szinovszki	 Sándor.	 Magyar	
Éremgyűjtők	Egyesülete,	Budapest,	1979.
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munka,	 valódi	 és	 teljes	 összképet	 ad	 egy	 évezred	 bizánci	 pénzve-
réséről.	A	kötet	átdolgozása,	majd	sokszori	utánnyomása	sikerének	
legfőbb	bizonyítéka.

Ennek	fényében	érthető,	hogy	Fitts	nem	sajnálta	a	fáradtságot,	és	
–	művének	bevezető	 jellegét	erősítve	–	külön	 fejezetet	 írt	 a	kezdő	
gyűjtők	számára	Sear	könyvének	használatáról,	az	egyes	adatok	ér-
telmezéséről.	Ugyanakkor	felhívja	az	érdeklődők	figyelmét	arra	is,	
hogy	hol	tudnak	a	szakirodalom	vonatkozásában	tovább	tájékozódni:	
az	Amerikai	Numizmatikai	Társaság	/	American	Numismatic	Soci-
ety	(www.numismatics.org)	és	az	Amerikai	Numizmatikai	Egyesület	
/	American	Numismatic	Association	(www.money.org)	honlapjait	és	
könyvtárait	ajánlja	(amerikai)	olvasói	figyelmébe.

Az éremhatározás szempontrendszere

Számtalan	 olyan,	 a	 gyűjtői	 tevékenység	 magas	 szintű	 művelése	
kapcsán	 felmerülő	 kérdéskör	 maradt,	 amelyet	 Sear	 katalógusában	
egyébként	nem	érintett.	Fitts	arra	törekedett,	hogy	ezeket	is	részlete-
sen	kifejtse.	Ezért	kaptak	külön	fejezetet	kaptak	az	érmék	tárolásával	
kapcsolatos	gyakorlati	tudnivalók.	Egyrészt	a	nem	pvc-ből	készített,	
lapszerű,	„kétzsebes”	műanyag	tokokat	javasolja,	amelyben	bizton-
ságosan	 tárolhatók	 a	pénzérmék,	hiszen	 itt	 az	 azonosítást	 szolgáló	
kísérő	 cédula	 is	 elhelyezhető	 (mindenképpen	 érdemes	 megőrizni	
az	eredeti,	az	érme	megvásárlásakor	rendelkezésre	álló	cédulát	is	a	
proveniencia	későbbi	bizonyítása	érdekében!).	A	tárolásra	alkalma-
sak	lehetnek	papírból	vagy	műanyagból	készült	dobozkák	is,	fontos	
azonban,	hogy	az	érmének	elegendő	hely	legyen,	és	így	elkerüljük	
az	esetleges	sérülést.

Egy	külön	fejezet	segít	a	kötet	használatában,	a	szerző	itt	tisztázza	
az	előlap	és	a	hátlap	fogalmát,	a	kötetben	alkalmazott	(az	általános,	a	
fémekre	vonatkozó,	valamint	az	adott	érme	állapotát	jellemző)	rövidí-
téseket.	Kifejezetten	hasznos	az	éremhatározás	elemeivel	foglalkozó	
rész	(uralkodó,	felirat,	verdejegy,	keltezés,	öltözet,	pozíció,	szimbó-
lumok,	monogramok,	esetleg	vallásos	figurák	és/vagy	több	személy	
megjelenése	stb.),	valamint	a	bizánci	pénzeken	látható	abc-k	rövid	
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bemutatása.	Ehhez	csatlakozik	az	érméken	olvasható	uralkodónevek	
terjedelmes	felsorolása,	ennek	segítségével	viszonylag	könnyen	azo-
nosítható	egy	adott	pénzérme	kibocsátója.	A	császári	címekről	és	a	
gyakori	feliratokról,	valamint	a	különböző	rövidítésekről	írt	fejezet,	
amelyet	a	monogramokat	bemutató	táblázat6	követ,	szintén	nagyban	
segítheti	a	gyűjtőt	egy	érem	pontos	meghatározásában.	Ezen	ismere-
tek	hiányában	ugyanis	Sear	nagyszerű	katalógusát	sem	tudja	a	kezdő	
gyűjtő	hatékonyan	használni.	Ezt	követően	lehet	az	éremkép	egyes	
elemeinek	vizsgálatára	rátérni.

Az éremkép értelmezése és ikonográfiai vizsgálata

Egy	pénzérme	meghatározásakor	alapkérdés	a	verési	hely	azonosí-
tása,	ebben	a	verdejegyek	lehetnek	segítségünkre.	A	birodalom	leg-
nagyobb	kiterjedésekor	 (VI.	század)	működött	egyszerre	a	 legtöbb	
pénzverőház:	szám	szerint	15,	de	összességében	az	ezer	év	alatt	29	
bizánci	pénzverdével	számolhatunk.7

Az	 érméken	 látható	 alakok	 ikonográfiai	 elemzése/értelmezése,	
az	 ábrázolás	 és	 az	 öltözék	 vizsgálata	 szintén	 nem	 kerülhető	 meg	
az	éremhatározás	során.	Az	érméken	 látható	alakok	öltözeteit	Fitts	
műve	három	csoportba	sorolja:	katonai,	konzuláris	és	polgári	típus-
ba.	 Mindegyik	 részletes	 kifejtést	 kap	 azzal,	 hogy	 a	 legfontosabb	
ikonográfiai	 jegyeket,	 öltözék-elemeket	 is	 felsorolja.	 Csak	 helye-
selhető,	hogy	mindezek	illusztrációjaként	megjelenik	a	két	híres	ra-
vennai	mozaik	[I.	Justinianos	(527–565)	és	Theodóra],	bár	a	képek	
össze	 vannak	 cserélve.	 Ezt	 követi	 a	 császárné	 ruhájának	 részletes	
ismertetése.	Mindez	azért	fontos,	mert	a	két	mozaik	segít	felismerni	
az	éremképben	ezeket	az	ikonográfiai	jelentőséggel	bíró	öltözékeket,	
azok	elemeit.	Nyilvánvaló,	hogy	a	császári	koronák,	diadémok	és	a	
keresztek	tanulmányozása	megint	csak	új	perspektívát	nyit	az	érem-
kép	leírásában.
	 6	 Ez	 a	 táblázat	 jóval	 egyszerűbb,	 mint	 a	 Sear-féle	 katalógusban	 tanulmányozható:	 Sear 

i.	 m.	 32.	 o.	 Szintén	 részletesebb	 összeállítás	 található	 Otto	 Flämig	 megkerülhetetlen	
kézikönyvében:	Otto C. Flämig:	Monogramme	auf	Münzen,	Medaillen,	Marken,	Zeichen	
und	 Urkunden.	 3.	 stark	 erweiterte	 und	 überarbeitete	 Auflage	 mit	 6454	 gezeichneten	
Monogrammen	nach	Originalvorlagen.	Gietl	Verlag,	Regenstauf,	2003.	14.,	15.,	29.	o.

 7 Sear i. m. 22. o.
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A	kötet	 legértékesebb	 része	 az	 éremképben	 szereplő	 alakokkal,	
azok	 elhelyezkedésével	 foglalkozik.	 Megállapítható,	 hogy	 hagyo-
mányosan	a	császár	került	az	előlapra,	II.	Justinianos-tól	(685–695,	
705–711)	viszont	Krisztust	is	ábrázolják	az	érméken,	így	ettől	kezd-
ve	 rendre	 Krisztus	 (vagy	 Szűz	Mária)	 van	 az	 előlapon,	 a	 császár	
pedig	a	hátlapon	(Szűz	Mária	első	megjelenése	arany	soliduson	VI.	
León	(886–912)	idejében,	ezüstpénzen	II.	Basileios	(976–1025)	ural-
ma	alatt,	 bronzpénzen,	 egy	név	nélküli	 follis-on,	 pedig	 csak	 a	XI.	
században	kimutatható).	Ha	két	alak	kerül	az	éremképbe,	az	idősebb	
császár	kerül	(a	nézőnek)	balra,	az	ifjabb	császár	jobbra.	Az	idősebb	
császárt	 általában	 szakállal	 ábrázolták,	 akkor	 is,	 ha	 nem	 volt	 sza-
kállas.	Ha	három	vagy	több	személy	került	az	éremképbe:	a	császár	
látható	a	középpontban,	jobbján	az	idősebb	fia,	balján	a	fiatalabb;	a	
feleség	viszont	mindig	a	császár	baljára	kerül;	ha	Krisztus	is	feltűnik	
az	éremképben,	és	koronázza	a	császárt,	akkor	a	császár	a	 jobbján	
látható.

A	 vallásos	 figurák	 ábrázolása	 ikonográfiai	 szempontból	 szintén	
izgalmas:	Krisztus	és	Szűz	Mária	öltözete,	az	őket	övező	feliratok	és	
rövidítések,	de	a	szentek	felbukkanása	is	színesebbé	teszi	a	bizánci	
numizmatikát.	Külön	terület	a	szimbólumok	értelmezése.

Áttekintő	 fejezetek	 mutatják	 be	 táblázatos	 formában	 a	 bizán-
ci	arany,	az	ezüst-	és	a	bronzpénzverést,	az	egyes	pénznemeket,	az	
éremképek	leírásával,	súlyadatokkal	(a	bronzok	esetében	csak	időn-
ként	ad	meg	súlyadatokat).	Ezt	egy	újabb	tematikus	egység	követi:	
az	egyes	uralkodók	által	kibocsátott	pénznemeket	közlő	táblázatok.	
Felesleges is hangsúlyozni, hogy ez mennyire fontos, hiszen nem-
csak	a	gyűjtő,	hanem	a	kutató,	az	érdeklődő	is	könnyen	át	tudja	te-
kinteni	egy-egy	kibocsátó	pénzverési	tevékenységét.

Fitts	 nagy	 figyelmet	 szentelt	 az	 éremképben	 megjelenő	 többes	
személyábrázolásoknak.	Nemcsak	a	világi	személyekkel	kapcsolatos	
információkat,	hanem	a	vallásos	személyiségek	ábrázolási	módjai-
val	kapcsolatos	alapos	tudnivalókat	is	találhatunk	ezekben	a	fejeze-
tekben.	Ez	kifejezetten	érdekes	összeállítás,	számtalan	ikonográfiai	
és	 egyéb	 tanulsággal.	Magyar	 szempontból	mindenképpen	 tovább	
gondolásra	érdemes	azoknak	a	XI–XII.	századi	bizánci	érméknek	a	
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problematikája,	amelyek	előlapján	Szűz	Mária,	hátlapján	pedig	két	
alak	látható.	Ez	a	típus	ugyanis	a	korabeli	Magyarországon	is	meg-
jelenik,	III.	Béla	(1172–1196)	egyik,	bizánci	mintára	vert	rézpénzén	
(CNH	I.	98–100.,	H.	72.).8

Az	 utolsó	 fejezet,	 a	 glosszárium,	 mindazon	 szakkifejezéseket,	
alapfogalmakat	 tartalmazza,	 amelyek	 a	 korábbiakban	 fölmerültek.	
Nagyon	hasznos	és	kimerítő	összeállítás,	amely	a	gyűjtés	során	igazi	
segédlet	lehet.	A	kötet	igazán	nagy	értéke	a	végén	található	váloga-
tott	bibliográfiai	jegyzék.	Ebben	mindazokat	az	alapmunkákat	meg-
találhatjuk,	amelyek	a	bizánci	 történelem	és	pénztörténet	 tanulmá-
nyozásához	szükségesek.	Hiányérzetet	 legfeljebb	az	okozhat,	hogy	
Georg Ostrogorsky	klasszikus,	több	nyelvre	lefordított	munkája	nem	
szerepel	a	listán.9

A	sajátos	spirálos	kötés	a	kötet	munkafüzet	jellegét,	de	egyúttal	a	
gyűjtői	munka	során	könnyebb	használhatóságát	erősíti.	Fitts	művé-
nek	tanulmányozása	–	informatív	jellege	okán	–	nemcsak	a	bizánci	
pénzek	gyűjtői	számára,	hanem	a	bizánci	pénztörténet	iránt	érdeklő-
dő	kutatóknak	is	ajánlott.

Prue Morgan Fitts: The Beginner’s Guide to Identifying Byzantine Coins	(Vezérfonal	a	bizánci	
pénzek	azonosításához).	Spink,	London,	2015.	136	o.	ISBN	978-1-907427-55-8
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 8 Lajos Huszár:	Münzkatalog	Ungarn.	Von	1000	bis	heute.	Corvina	–	Battenberg,	Budapest–
München,	1979.	40.	o.	A	téma	legutóbbi	–	terjedelmes	–	összefoglalása	(Ujszászi Róbert: 
XII.	századi	magyar	rézpénzek.	Magyar	Éremgyűjtők	Egyesülete,	Budapest,	2010.	8–28.	
o.)	sem	tudta	ezt	a	kérdéskört	sikeresen	lezárni.	Lásd:	Gyöngyössy Márton:	Szentkultusz	
középkori	pénzeinken.	Ikonográfiai	adalék	a	magyar	pénzverés	történetéhez.	Collectanea	
Sancti	Martini	6.	2018.	90–92.	o.

 9 Magyarul: Ostrogorsky: i. m.


