
II. RÁKÖCZI FERENC KORABELI PÉNZLELET 
GELENCÉN (KOVASZNA MEGYE) 

KOZÁK ALBERT 

I. 

1969 őszén Cseh Imre gelencei lakos kertjében 442 darab II. Rákóczi 
Ferenc korabeli libertásokat tartalmazó cserépedényt dobott felszínre az 
eke. Az érméken olvasható a PRO LIBERTATE felirat, a Rákóczi sza
badságharc jelszava. 

Il. Rákóczi Ferenc felkelésében, a korabeli társadalmi-politikai moz
galmakban Háromszék lakossága is résztvett. Erre utal a gazdag, most 
előkerült gelencei pénzlelet is. 

Vidékünkön szórványosan eddig is kerültek elő Rákóczi libertások 
(Csernáton, Martonfalva)1• Korabeli okirartokban pedig olyan személyi
ségekről is olvashatunk, kik éppen a Rákóczi szabadságharc idején ju
tottak fontos szerephez - itt Háromszéken. Nem véletlen tehát, hogy a 
szabadságharc idején kibocsátott pénznemek ide is eljutottak. A gelencei 
néphagyomány ·ma is őrzi a kincsről s:ióló legendát. 

II . . Rákóczi Ferenc rézpénzei a szükségpénzek osztályába sorolandók, 
melyeket a fejedelem nehéz pénzügyi helyzetében veretett. Külföld csak 
arany· és ezüSt pénz ellenében adott fegyvereket, az ország értékes pénzei 
tehát oda vándorolnak. Belső pénzügyi nehézségei orvoslására rendeli el 
1704-ben ötgarasosainak (X polturások) veretését (egymillió forint érték
ben), remélve, hogy később, helyzete.- javulásával ezüstre válthatja majd 
azokat. Előbb Körmöcbány('m és Kassán készül a rézpénz, majd amikor 
"Békés András, Lantos János, Balla Urszuly hadnagyok két zászlóval és 

· an'l_az híres tolvaj, höllómezei Pintye Gligor, heted vagy nyolcad ma
gával ... sürgetté~ s kivánák, hogy a várost adják fel ... A kapura nagy 
dühösséggel jövén, a külső kaput bevágták, közöttük első lévén az meg
említett Pintye"2, Nagybánya is Rákóczi oldalára áll, itt is megkezdőd
het a pénzek veretése (1705 elején); E rézpénzekkel fizették a bányászo
kat, pénzverdéi rrí.unkásókat és a katonákat. 
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Nagybányán a pénzverés csak rövid ideig folyhatott, mert 1706-ban 
Rákóczi kénytelen Munkácsra költöztetni a pénzverdét. 1707 -ben aztán 
anyaghiány miatt itt is végleg megszűnik a rézpénz gyártása. Közben a 
rézpénz értéke is egyre esik. Már sem a bányászok sem a pénzverdei 
munkások nem fogadják el azt fizetőeszközként : "A rézpénznek napon
kint nagyobbodik a böcstelensége. Krakkóban teknőben árulják"3 - írja 
Rákóczihoz címzett levelében Berthóty. "Mádon a cigány csizmára való 
patkót csinált belőle"4• A helyzet megmentésére mindent megpróbál Rá
kóczi. Sepsiszentiványi Renter Mihály háromszéki alkapitány személyé
ben küldöttet meneszt Havasalföldre, Kilyéni Székely Ferencében pedig 
Moldvába, rábírni a román fejedelemségeket is, hogy az osztrák pénzek 
helyett, az általa veretett pénzeket használják. Mindezek ellenére egyre 
terjed Rabutin osztrák generális Szebenben veretett pénze. 

Az 1707. évi ónodi országgyűlés, heves viták után, kénytelen kimon
dani a rézpénz devalvációját, ami aztán a pénzügyi helyzet romlásához, 
a gazdasági élet ziláltságának fokozódásához, elégedetlenséghez vezet. 
!gy válik a rézpénz a szabadságharc bukásának egyik tényezőjévé. 

Il. 

A Gelencén (Ko vászna me gye) talált cserépedény tartalmát a követ-
kezőképpen osztályozhatjuk : -

ltrtékük szerint : 
a) 1704 és 1706-os évjáratú X polturás:ok 
b) 1705-ös évjáratú XX polturások. 
A tízpolturások előlapján címer, annak köiép'étől jobbi~a és balra 

évszám, egyeseken pedig az évszám alatt ~ pénzverde jelei találhatók. A 
hátlap felső részén PRO LIBERTA~~ felírás, az alsó részén pedig az 
értékjelző barokk kartusba foglalva található. 

A húszpolturások előhipján diner, á tízpolttirásól~hoz hasóiÚó~n a 
címer közepétől jobbra és balra évszám, á háthlp~h pedig (az éi·em felső 
részén) félkörben a PRO LIBERTATE fe!írás, alatta Mária, jóbbka~ján 
a gyermek Jézussal, jobbra és balra PH (Patrüila Húngariae) jélzé:sekkel, 
az alsó részén pedig az értékjelző szintéh barókk kai~tusbá foglalva. • 

A gelencei lelet tízpolturásait v'erdejegy, hetűtípusok és a kartusok 
változatai szérint a kövétkezöképpen csoportosíthatfu'k : 

l. Körmöcbányán \rert X és 'XX pólturásók. 
II. Rákóczi . Ferenc verdejégynélküli, libertasainak nagyré'szét Kor

möcbányán vereti. Ugyanitt kéSzül az 1704..:es é\TjMatú (1.1 .) tízpöltühis 
is, melynek kartusa, __ betűtípusá és címére :megegyéiik ~az 1'705-ös évjá
ratú példánnyal (I.2). Ugyancsak ide soi:olható az 170'6-os évjárató tíz-
poltui-ás is (I.3.). · 

Az 1704 és 1706 között vert péld~nyök egyön1et~sége, _á betütípüsók1 
a címer és a kartus azonos módon · való használata, a kormöcbányai pénz-
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verőház egyik érdeme. Hogy a hamisítást meggátolják, ellenjegyet - egy 
vagy esetleg két póritot helyeznek el a címer felső részén (jobbra vagy 
egymással szembe, szimetrikusan). (I. 4, 5.). 

A kartus jellegzetessége, valamint a belütípusok egyöntetűségc a 
körmöcbányai pénzverdére utal annál az 1705-ös évjáratú. libertásnál is, 
melynek címerét fordítva vertélc · A pólyás oldal - me ly a példányok 
döntő többségénél a címer baloldalát képezi - ezeken a peldányokon 
a jobb oldalon helyezkedik cl (1.6). 

Az 1705-ös évjáratú, verdejegynélküli XX poHurások is · Körmöc
bányán készültek. Erre utal betűtípusuk, kartusuk, valamint gondos tech
nikai kivitelezésük is. (1. 7). 

2. A nagybányai pénzverőház X polturásai. 
NB jelzésük a nagybányai pénverdére utal (1.8). Betütipusuk eltér a 

körmöcbányaitóL Az erősen ívelt címer; a jellegzetes kartus, a négyágú 
szóhatároló dísz a póltura alján, könnyen felismerhetővé teszi azokat a 
példányokat is, melyeken verdejegy nincs. 

A gelencei leletben is találhatók NB jelzésű, ellenjeggyel - egy 
ponttal - · ellátott típusok (1.9.). 

3. A kassai pénzverőház X polturásai 
A kassai pénzverés szeszélyes változatosságát, egyes esetekben ha

nyag kivitelezését, a titkos jelzések hiányát, híven tükrözik a gelencei 
leletben talált 1705 C-M és 1706 C-M jelzésű példányok is. A címer, 
valamint az értékjelzést körülvevő barokk kartus számos változatban 
fordul elő. A betűtípusok használata sem egyöntetű (l. 10, 11, 12 és II.l). 

Ugyanez a megállapítás érvényes az 1706-os C-M jelzésű példá
nyokra is. Mind a címer, mind pedig a barokk kartus használata külön
böző (II. 2, 3). 

4. A munkácsi pénzverőház X polturásai. 
II. Rákóczi Ferenc negyedik pénzverdéjének, Munkácsnak a termé

kei is megtalálhatók a gelencei lcletben. Az M-M jelzésű, 1706-os év
járatú X poUurásoknak is két típusa található (II. 4, 5). A verdcjegyként 
használt betűtípusok elütnek egymástól, a címer és kartus használata ez 
esetben azonban megegyezik. 

Megjegyzés: A klllönbözlS tipusok azonositása, valamint verdénkénti osztályo
z6sa a következő munkák ·alapján történt : 

LAKOS JANOS: A verdejegy nélküli Rákóczi pénzek, Az Érem, XII, 1956, 
4, 1-8. 

BAKONYI : II. Rákóczi Ferenc pénzei, Az Érem, I., 1-2, Bp. 1922, 4-5. 
Magyar éremh.atárO'ló, újkor, IL, 1657-1740, Bp. 1958, 34-35. 
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O DESCOPERIRE MONETARA DIN TIMPUL LUI FRANCISC RÁKűeZI 
AL II-LEA LA GHELIN'fA (JUD. CÖVASNA) 

Rezumat 

In anul 1969 la Ghelinta (jud. Covasna) a fost gasit un vas de cera
midí, care continea 442 de monezi de arama din timpul lui Francisc Rá
kóczi al II-lea. Monezile de X ~i XX de polturi au fost batute intre anii 
1704-1707 E?i au servit ca bani de necesitate pentru mi~carea antihabs
burgidí a lui Francisc Rákóczi al II-lea. 

JEGYZETEK 

1. A sespsiszentgyörgyi Múzcum numizmatikai gyűjteménye, valamint ·Haszmann Pál 
csernátoni nyugdijas tanító utaleisai alapján. 

2. Numizmatikai Közlöny XXXVIII-XXXIX. évf., 1939-1940, 44; THALY K. : A 
szélevi gróf Bercsényi család, III. köt., Bp. 1892, 37. 

3. BAKONYI: II. Rákóczi Ferenc pénzei, Az Érem, I. évf., 1-2 szám. 
4. ESZE TAMÁS: A kassai pénzverőház 1705-1710, Numiz.matikai Közlöny, XI. évf., 

1941, 59. 
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I. Tábla. l. 1704-es évjára.tú X polburás (Körunoobánya); 2. 1705-.ös évjáratú X 
polturás (Kömnöcbánya) j 3. 1700-oo évjá>fa,tú X polturás (KB); 4. 1705-ös évjáratú 
X polturás (KB ellenjeggyel) j 5. 1705-ös évjáratú X politurás (KB kiét ellenje~gyel) ; 
6. 1705-ös évjáratú X polturás (KB): 7. 1705-ös évjáratú XX polrtrurás (KB); 8. 

1705-ös évjáratú X polturás (NB) ; 9. 1705-oo évjánartú ellenjeggyel ellá-tott X pol
~W"ás (NB); 10. 1705-ös évjáratú X polturás C-M; ll . 1705-ös évljárotú X polturás 

C-M ; 12. 1705-ös évjáratú X pol<turás C-M. 
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IT. Tábla. l. 1705-ös évjá.ratú X polituráls C-M ; 2. 1706-os évjára-tú X polturás 
C-M ; 3. 1706-os évjáraltú X pQl:tmá5 C-M ; 4. 1706-os évjáratú X polturás M~ ; 
5. 170G-os hjáratú X polrturás M-M ; 6. Részletiklép az I. 5-ről ; 7. ·Részl!e1kiép az 

I. g_;rőJ ; 8. A gelencei Jdet cseréped'f*1ye. 


