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I. BEVEZETÉS 
 

A kora újkori bányapénzek és forgalmuk szerény, de különleges helyet foglal el a 
magyar numizmatikai kutatásokban. Valójában azért is nagyon interdiszciplináris 
terület, mert a klasszikus pénztörténet, a bányászattörténet és a modern gazdaság- és 
társadalomtörténet elemeire egyaránt szükség van szóra bírásukhoz. 

A egyszerű külsejű bányapénzek soha nem tartoztak és ma sem tartoznak a széles 
körben ismert múzeumi gyűjtemények közé. Ennek több oka is van: a mindenki által 
ismert és sokak által gyűjtött általános forgalmi pénzek többségével ellentétben nem 
nemesfémből készültek és hozzájuk képest jóval kisebb számúak, ezért még a gyűjtők 
számára is nehezen elérhetők. S végül meglehetősen nehéz értelmezni a sokszor csak 
néhány betűből álló éremképüket, így megfejtésük a kutatók számára is kihívást jelent. 
Pedig numizmatikai, bányászat- és gazdaságtörténeti szempontból egyaránt fontos 
jelentőségük van a bányapénzeknek. Rajtuk keresztül jobban megismerhetjük a bányák 
korabeli működését, ami a tárgyalt időszakban talán még fontosabb volt az ország 
gazdaságában, mint egyéb korszakokban. 

Az oszmán hódítás következményeként a 16. század során a Magyar Királyság 
mezőgazdasági területe nagyon jelentős veszteségeket szenvedett el, miközben a 
megmaradó országrészen – többnyire mezőgazdasági tevékenységre alkalmatlan 
területeken – több jelentős bányavidékünk helyezkedett el. Felértékelődött tehát a 
bányászat jelentősége, hiszen a kimutatások szerint a bányászati eredetű jövedelmek a 
16. század utolsó harmadában becslések szerint nem kevesebb, mint egynegyedével 
részesedtek a Magyar Királyság jövedelmeiből. 

A magyarországi a bányapénzek nem csupán a bányászattörténet egyik fontos 
tárgycsoportját alkotják, hanem az ország általános pénztörténetében is jelentős szerepet 
játszanak. Már Réthy László is önálló fejezetet szánt a magyar pénzek fontos csoportjait 
bemutató katalógus tervezetében, s ezt numizmatikai szakirodalmunk egyik 
legalapvetőbb művében, az 1899-ben megjelent Corpus Nummorum Hungariaeben1 
közölte is. Miközben azonban a tervezet forgalmi pénzeinek több csoportjáról is 
megjelentek máig használható katalógusok, ez a fejezet váratott magára. A tudományos 
feldolgozás alapjait Gohl Ödön teremtette meg a Numizmatikai Közlöny 1920-as 
számában közreadott, „A magyar bányapénzek“ című munkájával. Széles látókörű és 
elsősorban nem a bányapénzekkel foglalkozó tudósunk értékelése szerint „ezen érmék a 
magyar bárcáknak legérdekesebb és legtanulságosabb csoportját alkotják“.2 Úttörő 
munkája után azonban sajnos mintegy fél évszázadig nem akadt szakavatott kutató, aki 
foglalkozott volna ezzel a területtel. 

A témával először az egyetem elvégzése után, friss diplomásként új és azóta 
meglévő munkahelyemen, a Központi Bányászati Múzeumban kerültem kapcsolatba, 
ahol olyan bányapénz gyűjtmény található, melyet csak a Magyar Nemzeti Múzeum 
Éremtárának gyűjteménye előz meg. A bányapénz gyűjteménnyel való foglalkozást 
nagyra becsült egyetemi tanárom, dr. Gedai István előbb javasolta, majd szorgalmazta, 
és ennek hatására néhány év múlva megkezdtem kutatásaimat a bányászati numizmatika 
területén. Az vonatkozó numizmatikai anyag általános manuális megismerése a Magyar 
Nemzeti Múzeum Éremtárában és a Központi Bányászati Múzeumban nagy hatással 
volt rám. Tanult szakmámhoz, a régészethez illően azóta is fontosnak tartom a 
tárgyközpontú kutatást, hiszen a bányapénzek egyszerű, csak jelzéseket mutató 
éremképe ezt nélkülözhetetlenné teszi. Az idők során aztán kis részletekben dolgoztam 

                                                 
1 Réthy, 1899. 6. 
2 Gohl, 1919-20. 1. 
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fel az anyagot, és disszertációm jelentős része  megjelent már nyomtatásban, illetve 
jelenleg is megjelenés alatt áll egy kisebb kötet a „Rézpénzek és bányászat a 
Habsburgok Magyarországán” címmel. Talán legfontosabb ezen a téren, hogy 88 évvel 
Gohl Ödön katalógusa után Kiss Gábor bányamérnök szerzőtársammal végre sikerült 
2008-ban megjelentetni bányapénzeink, akkor teljes körűnek számító, katalógusát.3  

A  disszertáció alapvetően két tárgycsoportra épül. A tényleges bányapénzekére és 
a bányászathoz kapcsolódó, régebben bányapénznek  tartott, de valójában rézváltópénz 
szerepet betöltő selmecbányai és kassai rézpolturákéra.  

A bányapénzek esetében a bányák elhelyezkedésének külön fejezetbe eső 
topográfiája. A bányászat esetében ugyanis a 19. századig megmaradt a 16. századi 
eredetű alsó- és felső-magyarországi területmegjelölés, ami más területeken már 
elavulttá vált. A bányapénzek elidegeníthetetlenek a korabeli bányászat működésétől, 
ezért szükséges a rövid bányászattörténeti összefoglaló. A legfontosabb viszont a 
kiemelt területek (az alsó-mgyarországi bányavidék esetében Úrvölgy-Besztercebánya, 
a felső-magyarországi bányavidék területén Szomolnok, Dobsina, Főnikszhuta és 
Szalánk, a szatmári bányavidék területén Nagybánya és Felsőbánya) anyagának 
katalógusszerű bemutatása és a darabok történeti hátterének ismertetése, végül a 
bányapénzek használatának összefoglaló elemzése, a rájuk vonatkozó törvénysze-
rűségek megfogalmazása.  

A rézpolturák esetében mindhárom, az S betűs, a selmecbányai és kassai típusok 
ismertetése az alapvető. A rézpolturák csoportját a korábbi szakirodalomban igen 
pontatlanul, zavarosan és megtévesztően tárgyalták, numizmatikusok és történészek 
olyannyira másképp látták, hogy már az is kérdéssé vált, ugyanarról a numizmatikai 
csoportról van-e szó? Ezért pontos meghatározásuk, a felmerült egyéb kategóriáktól 
való elválsztásuk volt a másik fontos feladat. A Rákóczi-szabadságharc időszakának 
ostrompénzei közt játszott szerepük felmerülése és végül a bányászaton túlmutató 
gazdaság- és  társadalomtörténeti hatásuk is fontos.  

Numizmatikai témájú disszertációról lévén szó, a megértés fontos részét képezik a 
tárgyak, azaz a róluk készített képek is. Az egyes fejezetek képeit általában utánuk 
hozom. Ha bányapénzképekről van szó, úgy a fejezetek után iktattam be a katalógust, és 
az egyes hivatkozott bányapénzeket a katalógusszámokkal lehet megtalálni. Ha egyéb 
képről van szó, az a fejezet után folyamatos sorszámmal ellátva található meg. 

A katalógus által bemutatott numizmatikai anyag alapját legfőképp a Magyar 
Nemzeti Múzeum Éremtára és a Központi Bányászati Múzeum gyűjteménye alkotja, 
amelyek Magyarországon a legteljesebb anyagot tartalmazzák. Ehhez járul egy unikális 
darab és néhány változat erejéig a Miskolci Múzeum gyűjteménye, valamint a kisszámú 
hiányzó, de annál lényegesebb darab magángyűjtők gyűjteményéből került a bemutatott 
anyagba. A  katalógusban  lehetőség  szerint  minden, a tanulmányokban érintett típust 
fényképen  vagy rajzon is bemutatok. Mivel a bányapénzek sokszor elég rossz 
állapotúak, és kis példányszámuk miatt ritkán van alkalom válogatásra, több rajzra volt 
szükség. Amikor egyes veretelemekre, párhuzamokra hívatkozom, ott is többször a rajz 
volt a megoldás. Így a rézpolturák esetében kifejezetten rajzos illusztrációkat 
alkalmaztam.4  

A szakirodalomban a témának megfelelően nagy számban fordulnak elő szlovák 
nyelvű irodalmak. Az 1950-es évektől kezdve egyre többet foglalkoznak az egykori 
magyar Felvidék  bányászatának történetével, s az 1970-es évektől a bányapénzekkel 
kapcsolatosan is sok írás jelent meg az egykori Csehszlovákiában, később 
Szlovákiában. Ezek eredményei semmiképp nem nélkülözhetők.   
                                                 
3 Szemán Attila – Kiss Gábor: Bergwerksmünzen Ungarn und Siebenbürgen (1548-1947) Hn. 2008.  
4 A katalógus fényképeit Gedai Csaba, a rajzokat magam készítettem. 
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II.TOPOGRÁFIA 

 
 
Korszakunk elején alakulnak ki bányavidékeink klasszikusan használt elne-

vezéseinek földrajzi alapfogalmai. E fogalmak a mai szakmai köztudatban is kissé zava-
rosan vannak jelen, így fontosnak tartom magyarázatukat. Először tisztázni kell mit is 
értünk Alsó- illetve Felső-Magyarország fogalmán. Már csak azért is fontos ezt 
megtenni, mert bányavidékeink és a történelmi Magyarország bányászati felosztása 
megőrizte a későközépkori földrajzi felosztást az első vilgáháború koráig, noha ekkor 
más közigazgatási területeken ez egyáltalán nem volt már általános. Tisztázni kell 
azonba azért is, mert egyes történészeink sem használták mindig pontosan e fogalmakat. 
Takáts Sándor például előszeretettel használta a "Felső-Magyarország" elnevezést a 
tulajdonképpeni Alsó-Magyarországra, illetve Alsó- és Felső-Magyarországra 
együttesen.5 Ezt a 16-17. századra nézve teljesen helytelen, a 18. századra nézve 
azonban már részben elfogadható szóhasználatot aztán sajnos sokan átvették tőle. Való-
színűleg a hegyes vidékre gondolván, tulajdonképpen a Felvidék fogalma helyett 
használta, csakhogy ezek nem azonos, vagy rokon értelmű kifejezések. A Felvidék va-
lójában a történeti Magyarország északi hegyes részét, vagyis Alsó- és Felső-
Magyarországot, s koronként a ma Kárpátaljának is nevezett területet, jelöli a történeti 
Erdély határáig. A "fel-" kifejezés ebben alighanem a hegyvidékre utal. Ugyancsak  
problémás az a körülírás és magyarázat, amit Soós Imre ad a Rudabánya történetéről írt 
munkájában. Ebből kiderül, hogy a térképek modern kori egyezményes tájolásából 
kiindulva, a Felső-Magyarország nevét annak északi, a határ melletti helyzetéből vezeti 
le.6 Persze ennek a magyarázatnak sem lehet köze a valósághoz, s Alsó-Magyarország 
fogalma ezen az alapon magyarázhatatlanná válik, hiszen szintén az északi határhoz kö-
zel fekszik. 

Nos, Alsó- és Felső-Magyarország elsősorban történetiföldrajzi fogalom, mely csak 
Buda török által történő elfoglalása után alakulhatott ki. Buda fővárosként történő ke-
zelésével ugyanis ez nem lehet realitás, hiszen innét semmiképp sem lehet magyarázni 
az "alsó" és "felső" fogalmát, lévén a főváros centrális Kárpát-medencei 
elhelyezkedésű. Buda elfoglalása után azonban Pozsony vált a magyar királyság 
fővárosává, és innét már értelmezhető, hogy a közelebb eső részt - az egykori alsó- és 
felső Egyiptom, illetve a máig megmaradt Alsó- és Felső-Ausztria értelmezéséhez 
hasonlóan - Alsó- míg a távolabbit Felső-Magyarországnak. Minthogy az ország 
fővárosa a Habsburg-házi közös uralkodó, I.Ferdinánd azonos személye ellenére nem 
Bécs volt, hibás lenne azt a szintén létező szemléletet vallani, hogy Bécsből nézve 
értelmezhető az elnevezés. Mint ahogy a selmec- és körmöcbányai kamara, mint ma-
gyar kamarai egység, még a XVII. század végén is magyar pénzbe, azaz magyar 
forintban és denárban számolt - noha ezek ekkor már, az osztrák pénzrendszer fokozódó 
térnyerése miatt a gyakorlati életben egyre kisebb jelentőségűek voltak - , ugyanúgy, 
legalábbis formálisan, a főváros kiléte sem volt megkérdőjelezhető. A Duna észak-déli 
irányú folyásának és annak észak felé meghosszabbított vonalának megfelelően 
választották kétfelé az országot. Ilyen értelemben számíthatott pl. Pápa és Tata Alsó-
Magyarországhoz és Szolnok, Törökszentmiklós, s az ugyancsak alföldi Gyula vára 

                                                 
5 Takáts, 1903. 66.  
6 Soós, 1957. 11-12. 
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Felső-Magyarországhoz. A Hungaria inferior és Hungaria superior megnevezések ennek 
megfelelően szerepelnek az 1572 és 1617 között kiadott Braun-Hogenberg-féle civitates 
orbis terrarum című kiadvány magyar várképein is.7 A korabeli forrásokban latinul 
(Hungaria inferior és Hungaria superior), németül (Niederungarn és Oberungarn) és 
magyarul egyaránt használják ezeket a fogalmakat. Alsó- és Felső-Magyarországot 
további kerületekere osztották. Alsó-Magyarországot Dunán inneni és Dunán túli 
kerületre, míg Felső-Magyarországot Tiszán inneni és Tiszán túli kerületre. A dunántúli 
kerület a mai Dunántúllal volt azonos. Ez, ha Béccsel, mint fővárossal számolnánk, nem 
lenne igaz, hiszen Bécs a Duna jobboldalán feküdt. A Dunántúl és Tiszántúl elnevezés 
maga is erre a földrajzi beosztásra vezethető vissza.8 Minthogy azonban a török által 
elfoglalt vidék, azaz a hódoltság, csak elméletben és nem gyakorlatban számítható 
Magyarország területéhez, a korszakunkhoz tartozó időszakban a tényleges ún. királyi 
Magyarországot zömében a Magyar Felvidék, valamint a keskeny nyugati sáv, és a 
rövidesen az Erdélyi Fejedelemséghez kapcsolt részek (Partium) alkotta. Minthogy 
jelen esetben az alsó- és felső-magyarországi bányavidékeket a bányaművelés 
szempontját követve határoltuk be,  nyilván kisebbek az előbb körvonalazott területnél, 
s csak a bányászati tevékenységet folytató részeket foglalja magában.  

Úgy vélem Alsó-Magyarország esetében nem a Wenzel Gusztáv által használt 
szűkített meghatározás9 fogadható el Wenzel külön csoportnak veszi ugyanis a Liptó- és 
Nyitra megyei bányászatot. Ezzel szemben földrajzi egységként az ismertetett foga-
lomból kiindulóan logikusan következő Heckenast Gusztáv által is használt területi 
behatárolással értünk egyet.10 Hasonló értelemben nyilatkozik egyébként Péch Antal is 
mikor az alsó-magyarországi bányavidéket tárgyaló alapművében a bócai, és Nyitra 
megyei bányászatot is felsorolja.11 

Az alsó-magyarországi bányavidék elnevezést, noha sokan és sok helyen a 
csoportosítás könnyítése érdekében korábbi időszakban is használják, tulajdonképpen 
csak korszakunktól kezdve létezik. A hat, majd hét alsó-magyarországi 
bányaváros(1466 majd 1464) és a hét felső-magyarországi bányaváros 
szövetségének(1487) kialakulásakor ezek az elnevezések bizony még nem éltek, nem 
élhettek.12 Sőt, a XVI-XVII. században, amikor már megszülettek és ismertek voltak 
ezek a fogalmak, akkor sem használták őket. Az alsó-magyarországi bányavárosokat 
maga az uralkodó is "a mi királyi magyar bányavárosainkként" ["in unsern königl. 
Hungarischen Pergstätten"13 vagy "in Hungariae Montanis Civitatibus" címzik14] 
emlegeti őket, s csak a XVIII. századtól kezdik következetesen használni a 
"niedeungarishen Bergstädten" elnevezést. A régebbi, nem is igazán következetes 
elnevezés használata  alighanem a pongyola fogalmazás rovására írható, a tény azonban 
tény marad. Az eleinte hat Garam-menti bányavárost az érdekeik azonossága hozta 
közel egymáshoz, és 1405-ben azonos kiváltágok birtokosai lettek. Bélabánya csak 
később különölt el Selmecbányától, s vált önálló várossá, és csak ettől kezdve 
beszélhetünk a hét bányaváros szövetségéről15 Szövetségüket azonban egyértelműen 
politikai egységnek, és nem földrajzinak kell értelmeznünk, s ezt is jól reprezentálják az 
idézett korabeli megnevezések.  

                                                 
7 Soltész 1993.48 (Szolnok), 52 (Tata), 56 (Pápa), 60 (Törökszentmiklós),  
8 Bak, 2008. Felső-Magyarország 77-78. Alsó-Magyarország 77-78. 
9 Wenzel, 1880. 31.  
10 Heckenast, 1991. 90-111. és 117-159. 
11 Péch, 1884. 1-6. 
12 Bak, 2008. 84. 
13 Péch, 1967/a. 1155. 
14 Péch, 1967/a. 1099. 
15 Draskóczy, 2000. 54. 
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A török elleni védekezés katonai egységeinek felosztásában, ahol az újabb 
történelmi térképek az alsó- és felső-magyarországi főkapitányság elnevezéseket hasz-
nálják, szintén eltér a korabeli gyakorlattól. Akkor ugyanis csak a felső-magyarországi 
főkapitányi tisztséget nevezték így, az alsó-magyarországit inkább "bányavárosi" 
főkapitányságnak hívták! 

Felső-Magyarország esetében is tisztázni kell a felső-magyarországi bányavidék 
fogalmát. Mint arról szó volt, Felső-Magyarország földrajzi-közigazgatási fogalma is 
jóval nagyobb területet jelölt, mint a felső-magyarországi bányavidék területe. Bár 
elismerem, hogy logikus lenne ha a Felső-Magyarország területén levő összes bányát a 
felső-magyarországi bányavidékhez kapcsolhatnánk, mint ahogy azt Zimányi Vera 
teszi,16 ez esetben mégis Wenzel Gusztávval értek egyet, aki a kialakult történelmi 
hagyományoknak megfelelően jóval szűkebben értelmezi a felső-magyarországi 
bányavidék fogalmát. Ebbe tulajdonképpen a szepesi és gömöri bányavidékek tartoznak 
bele néhány bányahelyet érintően kiterjesztve Sáros, Abaúj, Torna és Borsod 
vármegyék irányában. Mindig különálló volt azonban az úgynevezett északkeleti 
bányavidék, melybe elsősorban Szatmár, valamint kisebb súllyal Máramaros és Bereg 
vármegyék tartoztak bele. Igaz, hogy ez  terület is közigazgatásilag Felső-
Magyarországhoz tartozott, sőt gazdasági szervezet tekintetében a Szepesi Kamarához, 
a földrajzi távolság és feltehetően a korszakunkban gyakran változó birtoklás miatt 
mégis mindig különállóan kezelték e bányavidéket. Bár több munka partiuminak nevezi 
Nagybányát és a szatmári nemesércbányákat, az északkeleti bányavidékből csak 
Máramaros vármegye tartozott a Partiumhoz, azaz az 1526 és 1571 között Erdélyhez 
csatlakozott keletmagyarországi megyékhez. A szatmári bányavidék csak az 1606-os 
bécsi béke értelmében átadott három, majd az 1621-1629-ig és 1645-1648-ig terjedő 
időszakban Erdélyhez csatolt hét vármegyéhez tartozott hozzá. A hét vármegye időleges 
elkapcsolása azonban már a felső-magyarországi bányavidék egy részét is érintette. Igaz 
viszont, hogy a szatmári bányavidék Nagybánya központtal hosszú időn keresztül a 
magyar király által az erdélyi fejedelemnek adományozott családi birtok volt. Így aztán 
ténylegesen az erdélyi fejedelmek birtokolták, bár közjogilag mindig a királyi 
Magyarországhoz és nem az Erdélyi Fejedelemséghez, sőt még a Partiumhoz sem 
tartozott. A szintén földrajzilag elkülönülő Bihar, Zaránd és Arad vármegyék 
bányászatát - melyek viszont a Partium részét képeztek - sajnos a török elpusztította, így 
művelésük korszakunkban végig szünetelt. A pusztítás az egész nemesérc- elsősorban 
aranybányászatra vonatkozik, a vasbányászat és kohászat viszont nem szűnt meg e-
gészen.  

Mint az előbbiekből kiderült Alsó- és Felső-Magyarország fogalma a korábbiakban 
egyáltalán nem létezett, minthogy később ezen fogalom alatt szerepeltek, az egységes 
elnevezés használatát a tévedések elkerülése miatt mégis helyesnek kell tartanunk, hogy 
a mai tudomány ilyen néven tartja számon a legrégebbi koroktól e bányavidékeket, 
illetve érdekszövetségeket. Ily módon elkerülhető ugyanis a zavar amit egy esetleges 
többféle csoportosítás okozna a magyar bányászattörténetben. 

 

                                                 
16 Zimányi 1987. 298. 
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III.A KORSZAK BÁNYÁSZATÁNAK 
GAZDASÁGTÖRTÉNETI  JELENTŐSÉGE 

 
 
A török veszély e bányavidékeket érintő  részének rövid vázolása után feltétlenül 

foglalkozni kell általánosságban a bányászat, mint iparág helyzetével is. Ez nem választható el 
az ország minden szempontból nehéz körülményeitől, bár természetesen vannak specifikus 
jellemzői is. Az ország irányításának leginkább meghatározó, kevéssé befolyásolható, adott 
tényezője, a török jelenlét a három részre szakadt országban, a magyar állam megszüntetésére 
törekvő, állandó veszélyforrásként. Ezért a politikai vezetés legfontosabb feladata e veszély 
leküzdése, vagy legalábbis a kialakult helyzet fenntartása kellett hogy legyen. 

A XVI. század közepére tisztázódott a magyar nemesség számára, hogy külső segítség 
nélkül, csak az ország saját erejére támaszkodva nem tudja megvédeni önmagát. Ebből adódik, 
hogy a királyi hatalom megerősödik a Jagellók időszakához képest, s a magyar rendiség a ve-
szély érzetétől áthatva alig-alig tesz valamit a királyi hatalom e térnyerésével szemben. Annál is 
kevésbé tehet, mert a király idegenbe költözik, nem tartózkodik állandóan az országban. Az 
király több országban uralkodó, s az ország védelme érdekében kénytelen idegen erőkre is tá-
maszkodni. Így az idegen uralkodó léte mellett idegen katonaság tartózkodik az országban, s 
mindennek következményeként idegen kormánykörök befolyása jön létre, mely a korszak 
előrehaladtával egyre erősebbé válik, s a nemzeti erőket egyedül az erőtlen, fejlődésében 
megrekedt magyar rendiség képviselhetné, mely azonban csak korlátozottan képes erre. 

A védelem hatalmas plusz költségekkel terhelte az ország bevételeit, vagyis a gazdaságot,  
melynek már hagyományosan nagyon lényeges eleme volt a bányászat is. A háborús kiadások - 
a királyi Magyarországra értelezve - nagyok és egyre emelkedők. Az 1550-es 60-as évekre 
nézve Szekfű elfogadja a 900.000 frt-os évi kiadást, de 1557-re már 1.026.084 frt-ot, 1558-ra 
pedig 1.313.000 frt-ot ad meg, az 1580-as évekre pedig már az 1.900.000 és két milliós 
költségvetéseket.17 

A bevételek ezzel szemben ugyancsak bizonytalan, sőt, ha lehet még bizonytalanabb 
becslések alapján 1554-ben Soriano velencei követ szerint 250-300.000 frt., 1559-ben pedig 
Mocenigo velencei követ szerint viszont 900.000 frt. Ebből  a bányászat jövedelmét 300.000 frt-
ra becsüli, mert úgymond az aranyat és ezüstöt, mit az ország termel, a magánosok egy tized(!) 
értékben kénytelenek eladni neki. A rézbányákból saját kezelésében  100.000 frt-ot tesz ki, a 
rendkívüli adó, melyet e rendek szavaznak meg 400.000 frt, s a többi kisebb tétellel kerekedik 
ki a becslés a 900.000 frt-ra. A bányajövedelmekre nézve azért megjegyzi, hogy azok jelentős 
része ténylegesen nem folyt be, mert különböző kötelezettségekre le van kötve, vagy zálogba 
adva. Hozzá kell tenni, e bevételek, a becslések bizonytalansága mellett, évről-évre ingadozók 
is voltak. Mindent egybevetve a Magyar Királyság (királyi Magyarország) bevételei 
önmagukban nem lehettek elégségesek a védővonal kiépítésére és fenntartására, főképp nem a 
védelem és államapparátus egyszerre történő ellátására(11). Pállfy Géza18 Kenyeres István 
nyomán19 az 1570-es évek közepén (1574-1576)  a Magyar Királyság éves bevételeit összesen 
803 000 rajnai forintban határozza meg.  

A jövedelmek közül a legjelentősebb, 284 100 rajnai forint a harmincadok jövedelme, de 
199 100 rajnai forinttal második legnagyobb (24,8 %) a bányászat, rézkereskedelem és 
pénzverés jövedelme. Ez, a korabeli fogalmak szerint röviden bányajövedelemnek (Berg- und 
Münzwesen) nevezhető jövedelem túlnyomó része, ami a legfontosabb harmincadvámokkal 
(pozsonyi, mosonmagyaróvári stb.) együtt nem a Magyar Kamarához, hanem a Grázban székelő 
Alsó-ausztriai Kamarához folyt be.20 Ez a Magyar Királyság éves bevételeinek azonos korból 

                                                 
17 Hóman-Szekfű, 1943. III.köt. 125. 
18 Pálffy, 2010. 204. 
19 Kenyeres, 2008. 93-94. 
20 Ember 1946. 
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való, kamarák szerinti csoportosításában 321 200 rajnai forintot tesz ki(40,0 %), azaz külön-
külön meghaladja a Magyar Kamara 239 200 rfrt-os (29,8 %) és a Szepesi Kamara 242 600 rfrt-
os (30,2 %) jövedelmét.21 Igaz persze, hogy a bányajövedelmek kisebb része a Szepesi Kamara 
igazgatásába tartozó Észak-keleti- vagy Szatmári Bányavidék és kisebbrészt a Felső-
magyarországi Bányavidék jövedelmeit jelentik. Szekfű Gyula szerint elsődleges volt a védelmi 
vonal kiépítésében és fenntartásában az idegen pénz, amit közvetve, vagy közvetlenül a Habs-
burgoknak köszönhetett az ország. Hiszen a magyar rendiség tulajdonképpen azért fogadta el az 
idegen uralkodót, s az annak kormányzásával járó sok, a magyar nemzeti állam és uralkodó 
osztály számára hátrányos tényezőt, mert a védelem egyedüli lehetséges megoldójának a 
Habsburg uralkodót látta. 

Ma is úgy gondoljuk, hogy természetesen szóhoz jutottak a különböző külföldi segélyek és 
bevételek is, melyeket a Habsburg uralkodó - és csak ő -  tudott megszerezni. Itt elsősorban a 
német birodalmi rendek segélyére gondolok  (az ún. "Türkenhilfe"), melyet a német területek 
elsősorban saját jól felfogott érdekükben folyósítottak a magyar királynak. Hogy sokan a 
németek közül milyen komolyan vették a török veszedelmet, arra bányászati összefüggésben 
nagyon jó példát szolgáltat Agricola felfogása a kérdésről, amit alaposan ki is fejt.22 Mégsem 
tartja mai történetírásunk egyértelműnek, hogy a birodalmi gyűlések megajánlásai olyan szintű 
támogatást jelentettek volna, amitől a magyarországi védelem sorsa függött.23 A ténylegesen be-
folyt pénz ugyanis messze elmaradt a megszavazott összeg mögött, s végül a bécsi udvari 
kamara kezéből a segélynek csak töredéke jutott el a magyarországi védelmi vonalba. A 
védelemben ugyancsak fontos, sőt talán a legfontosabb szerepe, a magyarországi bevételeknek 
volt. Jól látta ezt már I.Ferdinánd is, aki megpróbálta a védelem érdekében koncentrálni a hazai 
bevételeket, köztük a bányászatét. Valószínűleg ez a törekvés áll - legalábbis részben - a 
mögött, hogy a fiskus egyre nagyobb bányatulajdont szerezzen meg, és saját kezelésben 
üzemeltessen. Ez a törekvés a XVI. század közepén kezdődik, s fokozatos erősödés után a 
XVII. század második felében majd ki is teljesül. Minden jelentős bányavidékünk nemes- és 
színesfémtermelésének többségi tulajdona a fiskusé lesz. Egyedüli kivétel ez a vastermelés, 
melyben alól a 17. század végéig a magánbányászat maradt a döntő tényező. A 18. század 
elejétől azonban a kincstár válik itt is döntő tényezővé.24 

Mindez persze nem jelenti, hogy a bányák jövedelmét mind a magyar védelmi vonal 
fenntartására fordították volna. A különböző országoktól, azon belül a különböző kamaráktól 
származó bevételek eloszlása nagyon zavaros, sőt követhetetlen, hiszen azokat összességében 
költötte az uralma alatt álló mindenféle terület szükségleteire. Ezt végül is természetesnek kell 
nevezni. Az azonban bizonyos, hogy a magyarországi bányászat jelentős arányban - az 
ismertetett becslésnél valószínűleg nagyobb összeggel - vette ki részét a bevételek 
előállításából, s ezen keresztül a török ellenes harc anyagi feltételeinek megteremtéséből. 
Éspedig nemcsak közvetve, hanem közvetlen módon is, hiszen, mint az az előbbiekből kiderült, 
a bányavárosoknak saját védelmükről is gondoskodniuk kellett. Meg kell említeni, bár a 
bányajogi részeket külön fejezet tárgyalja, hogy a bányászati jövedelmeket, melyekhez a király 
az uralkodó jogán jutott, kivették a magyar kamara hatásköréből az alsó-ausztriai kamarákkal 
kezeltették.25 

Korszakunkban az idő múltával egyre szélesebbé válik a bányavárosok és a bányaművelők 
- köztük a kamara - érdekei közötti a szakadék. A kor gazdasága ugyanis túllépett a középkori 
bányavárosok keretein, s a bányavárosi polgárságnak egyre kisebb része művelt bányákat. 
Összefüggésben áll ez azzal a folyamattal, hogy a kis bányarészesek egyre kevésbé képesek 
üzemük működtetésére. A jövő a tőkeerős bányavállalkozóé, aki a középkori bányavárosi 
privilégiumokat nem tudja, és nem is akarja betartani, csak saját érdekeit követi. Jól tükröződik 
ez abban, hogy a bányavárosi vezetőségek egymás után vádolják meg a saját munkásaikat 
megélhetési cikkekkel ellátó bányaművelő vállalkozókat a város jogainak megsértésével. Pedig 

                                                 
21 Pálffy, 2010. 203., Kenyeres, 2008. 373. 
22 Agricola, 1531.  
23 Szántó, 1980. 86-87. 
24 Zsámboki, 1997. 220. 
25 Zsámboki, 1982./b. 188. 
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ez a módszer kisebb méretekben már régtől fogva ismert volt a bányaművelésben. A XVII. 
század nagy allódiumainak kialakulásakor, éppen beleillik a nemesség majorkodó 
gazdálkodásának erősödő folyamatába Az mindenképp bizonyos, hogy a XVI-XVII. században 
azonban már nem lehetett a régi módszerekkel rentábilis bányaművelést folytatni, s ezért az 
ellentéteket nem lehetett megszüntetni. A bányavárosi és kamarák közt folyó harcok is sok 
esetben ebből az érdekellentétből indultak ki. A bányabíró és városi bíró nem egyszer 
egymással szemben foglalt állást, s a bányabíró és a kincstári bányák vezetősége összefog.26 
Nem is lehet ez másként, hiszen a bányabírót is a főkamaragróf nevezi ki, s bányák kisebb 
részesei is elégedetlenkednek a bírói pártatlanság hiányával. Ellentét van tehát a kamara és a 
bányarészesek között is, nemcsak a bányaművelő és a más foglalkozású polgárok közt. 

 Ahhoz, hogy a XVII századi bányászat gazdasági hátterét megvizsgálhassuk, nem elég a 
magyarországi viszonyokat alapul venni, hanem az egész birodalom pénzügyi helyzetéből kell 
kiindulni. Magyarország ekkor ugyanis a Habsburg-birodalom integráns része, és 
természetesnek kell vennünk, hogy a császár a birodalom egészének kereteiben gondolkozva 
kormányzott. A birodalom egyes részei, tehát Magyarország is, csak mint az egész érdekeinek 
alárendelt egység jelenhetett meg. A XVII. század első fele a harmincéves háború jegyében 
zajlott, mely sok katonai kiadást jelentett. A század közepe a megelőző és a későbbi háborús 
időszakhoz képest viszonylag nyugodt periódust volt. Az uralkodó gazdaságpolitikája is 
nagyjából az előzőknek megfelelően folyt tovább. A XVII. század második felében azonban 
jelentős változás állt be ezen a téren. 

A Habsburg-birodalom a XVII.század második felében ugyanis igen nehéz helyzetben 
került, sőt a kutatók egy része szerint a pénzügyi összeomlás szélén állt. Nagy török háborúkkal 
kezdődött a nehézségek sora, majd ezek lezárásaként megtörtént Magyarország visszafoglalása 
a töröktől. A visszafoglalás a katonai feladatok mellett gazdasági szempontból is megerőltető 
volt. Az éppen csak visszafoglalt, háborúktól szétzilált Magyarország pedig ugyancsak kevés 
gazdasági bevételt jelentett még ekkor a birodalomnak.   

A Habsburg-birodalom helyzetének gazdasági-pénzügyi elemzését Bérenger a 
következőképpen foglalja össze: "Ha a katonai kiadásokat és a polgári kiadásokat  egymás 
mellett vizsgáljuk, akkor látjuk, hogy a polgári kiadások, melyek az államadósságok kamatait is 
magukban foglalják, mindig alacsonyak maradtak - igaz, hogy csökkenteni sem lehetett őket - 
1,5 és 2 millió forint között mozogva nem volt szerepük a hiány növekedésében. A hiány 
elsősorban a katonai kiadásoktól függött, azaz végső soron a császár külpolitikai döntéseitől. 
Emiatt az általános külpolitikának  nagy hatása volt az államháztartás egyensúlyára, azaz az 
egyensúly megbomlása  mindig akkor a legnagyobb, mikor a császár fegyverkezni volt 
kénytelen, az egyensúly kiegyenlítődése pedig mindig egybeesett a császári haderő 
csökkenésével." 27 

Az 1650-es, és 1660-as években a katonai kiadások, ha kicsivel nagyobbak is a polgári 
kiadásoknál, de nagyságrendileg  hasonlóak voltak, sőt az is előfordult, hogy kisebb összeget 
jelentetek mint azok. Az 1670-es évek közepén a katonai kiadások a polgári két-háromszorosára 
emelkedtek, majd 1685-ben hatszorosára ugrottak. 1693-ban 16 272 140 rajnai forintot tesznek 
ki a katonai kiadások, míg a csúcsot 1695-ben érik el 22 722 819 rajnai forinttal. Ez a polgári 
kiadásoknak már több mint tizenegyszeresét jelentette. Ugyancsak ebben a két évben volt a 
legnagyobb a pénzügyi hiány 6 és 10 millióval. Ezek a hatalmas katonai kiadások nyilvánvalóan 
összekapcsolhatók azzal a ténnyel, hogy 1689-től 1697-ig a Habsburg-birodalom három 
fronton, Németországban, Itáliában és Magyarországon viselt háborút. A karlócai béke (1699) 
után lélegzetvételnyi szünettel kezdődik 1701-ben a spanyol örökösödési háború. A hadsereg 
létszáma az 1690-es évektől folyamatosan meghaladja a százezret. 

 Bérenger szerint a megnégyszerezett birodalmi bevételek adtak lehetőséget a hadsereg 
ilyen mérvű növelésére, és a hadsereg fejlődése valójában arányos volt az erőforrások 
növekedésével. A bevételek növekedését I.Lipót tudatos gazdaságfellendítő törekvéseinek 
tulajdonítja, és az uralkodó leglényegesebb eredményének találja, hogy ezt a növekedést elérte. 

                                                 
26 Péch 1887, 1967/a bányabírósági fejezetek 
27 Bérenger, 1980.121. 
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Meg kell azonban vizsgálnunk - most már Magyarország szempontjából - azt is, hogy 
milyen módszerekkel érték el ezt a növekedést. Mint azt  R.Várkonyi Ágnes írja: "A XVII. 
század végére - mintegy fél évszázad leforgása alatt - a Habsburg kormányzat minden 
jelentékeny pénzügyi forrást magához ragadott. Egyrészt elfoglalta vagy ellenőrzése alá vonta a 
gazdasági kulcspozícióknak számító területeket: az Adria kikötői és a tengerpartra nyíló 
birtokokat, a hegyaljai szőlők jelentős részét, "(Alsó- és) "Felső-Magyarország valamint 
Erdély bányáit, a bányákat övező uradalmakat s a legfontosabb kereskedelmi útvonalak mellett 
fekvő városokat. Másrészt elővásárlási jogokkal és monopóliumokkal megszerezte az ipart és 
kereskedelmet. Só, réz, higany, ökör, bor, dohány, textil és más monopóliumokat vagy 
appaldókat vezetnek be sorra. Ily módon tehát hatalmas  kincstári tulajdont illetve kincstári 
jövedelemforrást biztosító jogokat koncentrálnak. Harmadrészt pedig adókkal teremt új 
jövedelemforrást az állam. Ötven év leforgása alatt tízszeresére ugrik a hagyományos adó 
összege, emellett új adónemeket vezetnek be."28. Míg az előbbiek, az erőforrások állami kézben 
való összpontosítása a gazdaság viszonylagos fejletlenségével esetleg magyarázható, addig a 
túldimenzionált adóztatás már ellentmondásba kerül ezzel a folyamattal. Bérengernek  
valószínűleg igaza van abban, hogy önmagában az ország összlakosságához és 
összteherbírásához képest nem volt irreálisan nagy az adó összmennyisége. A Habsburg 
kormányzat azonban figyelmen kívül hagyta - legalábbis tényleges intézkedéseit tekintve - azt 
az abszolutista kormányzatoknál általános elvet, hogy az adóztatáshoz az adóalanyok védelme, 
a jövedelemszerzés lehetősége is szükséges. Ezek megteremtése pedig - különösen Európa 
keleti felében  - állami feladat. Az adóztatható osztályok kívülrekedtek a jövedelemszerző 
tevékenységeken, míg ezeket a nem adóztatható rétegek - elsősorban a hivatali arisztokrácia 
kaparintotta meg. A bányák - a vasbányászat kivételével - szinte teljes kincstári birtoklása 
egyszersmind a magánbányászat eltűnését, illetve nagy mérvű csökkenését vonta maga után. A  
folyamat káros mivoltát az állami tisztviselők is felismerték, s erre fel is hívták a figyelmet. A 
kormányzat által megszerzett kincstári tulajdont - leginkább éppen a bányákat - az államnak 
nyújtott pénzkölcsönök fejében többnyire bérbeadták. Természetesen így a haszon jelentős 
része is a bérlők kezébe jutott, s mivel a bérlők általában külföldiek voltak, ez a tőke megintcsak 
nem itt az országban került felhasználásra. Az állami kiadások fokozódásával még a meglevő 
nemesfém-pénzkészlet is nagyrészt kivándorolt az országból. 

Pedig a XVII. század végén három jelentős elméleti gazdaságkutató szakember is dolgozott 
Bécsben, a magyar szakirodalomban "bécsi kamaralisták" néven ismert, Johann Joachim 
Becher, Wilhelm von Schröder és Philipp Wilhelm von Hörnigk. Minthogy a Habsburg-
tartományok társadalmi képletéből hiányzott a kereskedelemből és iparból meggazdagodott 
vállalkozó, vagyis az angol-holland típusú burzsoázia, a gazdaság fejlesztése, az ipari 
vállalkozások - köztük Magyarországon elsősorban a bányaüzemek ! - finanszírozása az állam 
feladata lett. Így lett a gazdaság fejlesztésének elméleti kidolgozása az állami pénzügy és 
közigazgatástan, a kameralisztika része. A fenti közgazdászok, akiket a régebbi magyar 
szakirodalom és történelemtanítás nagyon negatív színben tüntetett fel, tehát a birodalom 
gazdasági fejlesztésének stratégiáját voltak hívatva kidolgozni. Ez a fejlődés pedig létkérdés 
volt a birodalom számára. 

Magyarország számára a birodalom keretein belül az élelmiszer és nyersanyagtermelést 
irányozták el. Nem rosszindulatból, hanem egyszerűen az ország meglévő hagyományai miatt. 
Ezek a hagyományok nem voltak éppen kedvezőek nemzeti gazdaságunkra nézve, sajnálatos 
módon azonban ekkor már tényként kezelhetők. A bányászat tekintetében viszont ez a felfogás 
fejlesztést jelentett, s a kamaralisták - végső soron merkantilista - programja rögzítette, hogy 
minden arany- és ezüstbányát fel kell tárni, sőt a bányákat még akkor is művelni kell, ha azok 
nem hoznak hasznot! 

A gazdagnak tartott alsó- és felső-magyarországi nemesfémbányák pedig ezidőtájt alig 
jövedelmeztek. Amíg ezen területek rézbányászata  a XVII-XVIII. század fordulóján 
fellendülőben van, addig a nemesfémbányászatnak - ellentétben az iparág múltjából kiinduló 
elterjedt korabeli közhiedelemmel - már rentabilitása is megkérdőjelezhető. Ebben a 
viszonylatban annak, hogy a bányák tulajdonjogát kincstári kezelésbe juttatták, csak egyik 

                                                 
28 R.Várkonyi, 1980. 105. 
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oldala, hogy abból hosszú távon a kormányzat jelentős állami bevételekre számíthatott. A 
folyamat másik - és rövid távon a lényegesebb - oldala, hogy a bányák termelési költségei a 
mélyművelés előrehaladtával egyre növekedtek, amit a bányapolgárság csak állami 
kölcsönökkel, Verlaggal volt képes követni. A tönkrement vállalkozók bányái így azután előbb 
részben, majd egészen kincstári tulajdonba kerültek. A nehézségek legyőzése azonban még a 
bányakamaráknak sem ment könnyen. 

A bajok legfőbb forrása az volt, hogy a XVII. század végére a bányák olyan mélységeket 
értek el, ami mellett a még gazdag ércekkel kecsegtető telérek és erek már mind víz alá 
kerültek. A bányák víztelenítésének technikai problémája ugyanis ekkor még megoldatlan volt. 
Ezt a nehézséget majd csak a XVIII. században tudják leküzdeni a két Hell találmányai 
folytán.29. Addig azonban a primitív szívattyúkkal történő vízkiemelés feladata - ami nagyon 
sok munkást igényelt -, emberhiány miatt sokszor nem volt elvégezhető. Mindazonáltal, ha 
egyszer-egyszer sikerült is megfelelő számú munkást szerezni a vármegyéktől, akkor a hasznot 
a szivattyúzók bére és ellátása emésztette fel. Bár a Takáts által  megfogalmazott 
"rablógazdálkodás30 ténye is nyilvánvalóan fennállt, hiszen a pénzügyi nehézségekkel küzdő 
kormányzat rákényszerítette a bányakamarákat,hogy a legkisebb befektetés mellett a 
legnagyobb hasznot produkálják, mégis a legfontosabb ok a nehezen leküzdhető objektív 
természeti akadályok állandósult fellépése volt. Sőt a kettő részben össze is kapcsolódott,hiszen 
a rablógazdálkodás a korabeli ércbányászatban lényegileg a kutatások,az új, ércben gazdag 
lelőhelyek feltárásának elhanyagolását jelenti, miközben csak a már feltárt érces helyek 
leművelése folyik.Ez pedig, amíg van mit kitermelni, jól jövedelmez, hiszen a hasznot a további 
munka alapjául szolgáló  feltárások költsége nem terheli. Utána viszont a bánya kitermelése - 
legalábbis egy ideig - okvetlenül ráfizetéses lesz. Amit a kamarák a mostoha körülmények 
dacára még ki tudtak préselni a bányákból, azt mind elnyelték a birodalom háborúi. Így jött létre 
az a sajátos helyzet, hogy az örökké pénzéhes Habsburg-kormányzat elvonásai után a 
megmaradó jövedelemből a bányakamarák már saját munkásaikat sem tudták nemesfémpénzzel 
fizetni.A zavaros pénzügyeket 1695-ben, a pénzügyi válság csúcsán, belső pénzügyi 
rendeletekkel is megpróbálták stabilizálni. Ennek lényege,hogy a folyamatosan romló 
nemesfémtartalmú aprópénzekhez - amikért ekkor már nyugodtan váltópénznek is nevezhetünk 
- viszonyítva felértékelik a jó pénzeket, azaz a valutát, a tallért és az aranyforintot. Ebben az 
évben vernek először poltura pénzt Magyarországon. 

Ugyancsak 1695-től kezdték el veretni a rézpénzt, mely szintén 1 poltura névértéket 
képviselt. Ez teljesen új fejlemény volt a magyar pénzverésben, ugyanúgy mint a birodalmi 
pénzverésben. Tulajdonképpen az aprópénz-hiány leküzdésében az ország egyetlen nagyobb 
tömegű bérmunkásságának, a bányászságnak a kifizetési céljára, mindennapi beszerzésére 
verték.Történészeink és numizmatikusaink sokáig nem értékelték helyesen e rézpénzeket, 
bányapénznek minősítve őket. Saját kutatásaim alapján azonban bizton állíthatom, hogy nem 
tartoztak a szorosabb értelemben  bányapénzek közé. Ennek legjobb bizonyítéka, hogy velük 
párhuzamosan a körmöcbányai verdében a szűkebb értelemben vett bányapénzeket is kiverték, s 
a rézpolturákat üzemi anyagok vételére is használták. Ez nem kevesebbet jelent, mint, hogy a 
réz váltópénz mintegy fél évszázaddal korábban jelent meg Magyarországon, mint azt eddigi 
numizmatikai szakirodalmunk vélte!  

A rézpénzkibocsátást egyébként Wilhelm Schröder, a már említett egyik bécsi kamaralista 
elméleti munkája alapozta meg "...ha...van rézpénzem, mindent vehetek rajta, amint ez látható 
Svédországban, Hollandiában, Angliában és másutt, és ha nincs rézpénzem, helyette ezüstpénzt 
kell kiadnom; így a rézpénz egyenlő jogot nyer az ezüsttel és arannyal ".31 Heckenast Gusztáv a 
Rákóczi-féle rézpénzek kibocsátásának alapját látja benne, de nyilván már e rézpolturák 
kibocsátója is ismerte a munkát. Ilyen módon réz váltópénzként értékelhető, és nem 
bányapénzként. Nem lehetetlen, hogy éppen báró Thavonat (Freyherr Ludwig Albrecht 
Thavonat von Telvana) selmecbányai főkamaragróf - aki feltehetően olvasta Schröder művét - 
tanácsára kezdhettek neki 1695-ben a rézpénzverésnek Körmöcbányán. 

                                                 
29 Faller, 1953. 
30 Takáts, 1903. 66. 
31 Schröder, 1686. XXXI. fej., Heckenast, 1980. 192. 
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Ez a rézpénz aztán sok gondot okozott Alsó- és Felső-Magyarországon, s helye és szerepe 
miatt különösen szorosan kapcsolódik a bányászattörténethez. Egyben össze is kapcsolja azt az 
egész ország történetét közvetlenül alakító események fősodrával, ami viszonylag ritka jelenség. 
A történelmi folyamatoknak ugyanis általában mélyebb, megbújó rétegét képezik bányászattal 
kapcsolatos események. Schröder elmélet tkp. helyes, s voltak olyan európai országok, ahol a 
réz váltópénz forgalma a XVII. században fennakadás nélkül működött is, mint pl. Anglia, 
Hollandia. A réz váltópénz azonban, csak korlátozott mennyiségben lett volna kibocsátható az 
ezüst mellett. Minthogy a mennyiségi korlátozást nálunk nem vették figyelembe, egy idő után 
viszont pénzügyi csődhöz vezetett. A hozzá nem értést jól mutatja, hogy a csőd kirobbanását is 
maga a kamara idézte elő, ugyanis adóban nem fogadta el a saját maga által kibocsátott 
rézpénzt! Holott a rézpénz névértékének garantálása - szükségszerűen - éppen az állami szervek 
feladata lett volna. 

A rézpolturák veretését aztán I.Lipót 1703. február 1-én kiadott parancsa megszüntette. A 
későbbiekben ezüstpénzre történő beváltásukat is többször elrendelték, ez azonban soha sem 
történt meg. Az egész huzavonának aztán a Rákóczi-szabdságharc kitörése vetett véget, 
melynek egyik közvetlen kiváltóoka is a rézpénz kibocsátása által keltett nyomor és 
elégedetlenség volt. 

Ez volt az első rézpénz, s nem a kurucok kongója. A kuruc szabadságharc után viszont a 
Habsburg-kormányzat már tudatosan próbálta tagadni, s Rákóczi-féle államra és a felkelőkre 
hárítani mindenféle nehézséget, ami a rézpénzeknek volt köszönhető. Ekkorra ugyanis az összes 
rézpénz fajta egyaránt elértékteleenedett, de elsősorban a legutoljára kivert kuruc-rézpénzek 
éltek a köztudatban. A Habsburg-kormányzat az itt tárgyalt rézpolturákat nem ismerte el saját 
kibocsátásúnak, s ezek ellenjegyes változatait - melyeket egyébként a kuruc ostromgyűrűbe zárt 
császári helyőrségek használtak szükségpénz gyanánt -, a Rákóczi-féle rézpénzekre vert 
ellenjegyes daraboknak tüntette fel. Nem csoda, hogy még a kurucok rézpénzeivel részletesen 
foglalkozó kiváló numizmatikusunk, Huszár Lajos sem tudta a kétfejű sasos ellenjeggyel ellátott 
kuruc rézpénzeket fellelni (HUSZÁR, 1982.89.). Meggyőződésem, hogy ilyenek nem is 
léteztek, csupán már a korabeli kamarai iratok is tudatosan ferdítették a tényállást ! (SZEMÁN, 
1996. 32-33.) 

A II.Rákóczi Ferenc által irányított felkelés 1703 nyarán-őszén elemi erővel söpört végig 
az ország keleti és északi részén, s elsodorta a Habsburg-állam ott működő gyűlölt 
intézményeit. Hozzá kell tenni, hogy ez elsősorban a helyben maradó gazdasági intézményeket 
érte, hiszen a hadsereg és az egyéb közigazgatási szervek gyorsabban és könnyebben tértek ki a 
népmozgalmak elől. A felkelés vezetői nem rendelkezetek előzetes tervekkel vagy 
elképzelésekkel a gazdasági ügyek megszervezésére. Politikai programjuk azonban jelezte, 
hogy vissza akarják állítani a gazdasági ügyek rendi értelemben vett önállóságát. 

Egy hasonló jellegű felkelés mindig pusztítással jár, a mértéktelen pusztítás azonban a 
következő uralom alapjait is veszélyeztette, sőt teljesen tönkre is tehette. Jól látta ezt Rákóczi, s 
ha még eleinte elképzelése nem is volt a gazdasági egységek jövőjének képéről, azt látta, hogy 
az értelmetlen pusztítás csak a működőképesség rovására mehet. Ezért arra törekedett, hogy 
megmentse a bevételi forrásokat, s lehetőleg biztosítsa zavartalan működésüket. Azokat a 
gazdasági szakembereket, akik helyükön maradtak, nem váltotta le, hanem politikailag 
megbízható praefektusokkal, comissariusokkal és inspectorokal ellenőriztette munkájukat. Ez 
egyébként egyezett a korábbi, Bocskai, Bethlen és Thököly-féle felkelések módszerével, 
kiváltképp a bányászat irányításának vonatkozásában.  

A gazdasági irányítás szükségszerűen került Rákóczi kezébe, hiszen ő volt a felkelés 
vezetői közül az egyetlen, akinek gazdaságelméleti ismeretei voltak. A kuruc állam 
szervezésének e - talán legfontosabb, ha nem is leglátványosabb - részét nagyrészt Rákóczi 
személyes munkájának tarthatjuk, amiről eddig méltatlanul kevés szó esett történetírásunkban.   

A kor gazdaságirányítása, mint arról az előbbiekben már szó volt, az abszolút monarchia 
államgépezetének talán legfontosabb területeként fogható meg. Ez volt a korszerű, s csak ebből 
kiindulva lehetett a szabadságharc gazdasági ügyeit is rendezni, egyáltalán gazdaságát 
megteremteni. Úgy tűnik Rákóczi ezzel tisztában volt, s gazdaságirányításában ő maga is az 
abszolút monarchia elveit próbálta követni, ha ezt érthető okokból nem is hangsúlyozta. A 
szabadságharc okai között ugyanis szerepelt az a rendi-nemesi sérelem is, mely a központi 
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kormányhivatalok ellen irányult. Ebben pedig elsősorban nem az idegen hatalom 
visszautasítását, hanem a rendeknek a központi hatalommal való szembefordulását kell látnunk, 
ami nyilvánvalóan vonatkozik arra az esetre is, ha ezeket nemzeti uralkodó építené ki. A 
fegyveres harchoz, hadjáratok szervezéséhez azonban Montecuccoli örökérvényű, bár már az ő 
korában is közhelyszerű szavaival élve, három dolog kellett: pénz, pénz és pénz. Ez pedig csak 
egy megfelelő erősségű és hatékonyságú gazdasággal biztosítható. Tehát már a kezdetektől 
fogva megvolt az ellentét a rendi-nemesi gazdaságirányítási elképzelések és a fejedelem 
gazdaságépítése közt, hiszen a harc gazdasági hátterének biztosítását Rákóczitól várták, ami 
viszont csak abszolutikus módon volt lehetséges. Ez a feloldhatatlan ellentmondás volt 
egyébként a szabadságharc bukásának legmélyebb belső oka, s mint később láthatjuk a 
bányászatnak is ez okozta a legnagyobb károkat. Rákóczi nyilván előrelátta ezt az ellentétet, és 
már a felkelés elején hozzálátott a kuruc állam gazdasági vezető gépezetének kiépítéséhez, ami 
lényegében 1703 ősze és 1704 tavasza közt létre is jött.  

Rákóczi legfőbb gazdasági vezető szakembere - ha nem is egészen pénzügyminisztere, 
mint ahogy Thaly Kálmán nevezte - báró Hellenbach Gottfried János (Freiherr Johann Gottfried 
Hellenbach),32 az egyik legtekintélyesebb selmecbányai polgár lett. Hellenbach elsődlegesen 
tulajdonképpen az alsó-magyarországi bányavárosok teljhatalmú adminisztrátora, ha úgy tetszik 
főkamaragrófja lett. 

Később azonban a háború második felében ő irányította az állami monopóliummá 
nyilvánított külkereskedelmet is, a  a nyugati országokba irányuló marhaexportot és az onnan 
származó posztó és fegyverbehozatalt. Ez a széles szerepkörrel való felruházás emlékeztet 
Thavonat egykori szerteágazó szerepkörére és nagy befolyására, ami megintcsak az abszolút 
monarchia gazdaságirányítására emlékeztet a fejedelem gazdaságirányításában. S valójában 
Rákóczi legfőbb gazdasági vezetői, így természetesen Hellenbach is, mindvégig függetlenek 
maradtak a rendi jellegű Consilium Oeconomicum hatáskörétől és döntéseitől. A gazdaság 
irányítók közül bizonyára ő volt a legképzettebb, noha addig elsősorban orvosi tevékenységet 
folytatott. Általában nagy ügyességgel, meglepő szakértelemmel és ami a korban nem mellékes, 
lelkiismeretesen látta el nem könnyű és háládatlan munkakörét. Megtartotta az udvari kamara 
igazgatása alatt kialakult tisztviselő testület nagy részét, s ezekkel dolgozott. Néhány pont kissé 
homályos körülötte. Bizonyos, hogy megkapta az udvari kamara beleegyezését is a e tisztség 
elvállalásához, sőt ismerjük a menekülni kényszerülő Thavonat főkamaragróf leveleit 1703 
nyarának végéről, melyben felkéri, hogy fogadja el a rebellisek ajánlatát, és vegye át a bányák 
igazgatását. Magyarázattal szolgál erre, hogy az udvari kamara személyét biztosítéknak 
tekintette arra, hogy a termelőüzemeket a lehető legkisebb károsodással menti át, az általuk 
eleve csak átmenetinek tartott időszakban. Sokkal kisebb bajt jelentett volna ugyanis, ha a 
felkelők szakszerű bányaművelés mellet élvezik a bányák jövedelmét, de a felkelés után az 
egész gazdasági komplexum épen kerül vissza a császári igazgatás alá, mintha tönkremenne. 
Persze ebben talán az is benne volt, hogy Thavonat, jó bányászati szakember lévén,33 tudta, 
komoly jövedelem nem fog a bányákból származni. Nem volt azonban ez az intézkedés igazán 
szokatlan, mert a korábbi függetlenségi harcok idejében is alkalmaztak hasonló intézkedéseket, 
pl. Lienpacher. Az is bizonyos, hogy a szabadságharc után Hellenbach amnesztiát kapott, s a 
kiküldött bizottság megállapította, hogy 85 738 frt 65 denár összeget jogosan követelhet saját 
befektetései címén a kamarától. Alighanem Rákóczi is tudott erről a megállapodásról, mégis 
nagyon korán, 1703. október 20-án kinevezte, s teljes mértékben megbízott benne. Részemről 
ezt egyáltalán nem is tartom meglepőnek, Rákóczi ugyanis volt olyan tájékozott, hogy ismerte a 
kamara indítékai, s személyesen ismerte pl. Thavonatot is. A bányák állapotát talán nem ismerte 
olyan jól, de a bányaművek épen tartása, s akár a bizonytalan (s a bányák jövedelmi mikor nem 
volt az?) haszon kitermelése a szabadságharcnak is érdekében állt. Hellenbach pedig 
(pártatlan?) szakértőként mindent megtett ennek érdekében. 

Nem tisztázott az sem, hogy személyében hogyan kapcsolódott össze a fejedelmi 
tisztviselő és a tőkés vállalkozó. Bizonyosan nem járt azonban rosszul anyagi tekintetben, s 
Rákóczi nyilván ezzel is tökéletesen tisztában volt. Talán nem is vált el egészen e két szerepkör, 

                                                 
32 Čelková – Čelko – Graus, 2007.53-57., Pandula, 2008/a 65-66. 
33 Čelková – Čelko – Graus, 2007.53. 
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s nézetem szerint hasonló lehetett a jóval kisebb beosztású Lányi Páléhoz., akinek pályáját 
Heckenast Gusztáv tisztázta.34 

Még egy nagyon fontos gazdaságtörténeti mozzanat van a szabadságharc alatt, mely nagy 
jelentőségű és szoros összefüggésben a bányászattal is. Ez pedig a rézpénzkibocsátás. E 
rézpénzkibocsátással többet foglalkozott a történettudomány mint az előző fejezetben tárgyalt 
selmecbányai és kassai rézpolturákkal, kiindulópontjuk és elméleti megalapozottságuk azonban 
nagyon is hasonló. Minthogy a rézpénzkibocsátás terve elméleti képzettséget kívánt, feltehetően 
magától a fejedelemtől származhatott, esetleg Hellenbach javaslatára.   Tulajdonképpen a kuruc 
állam által Magyarország lakosságától felvett 2 millió forintos kölcsönnek is felfoghatjuk. A 
rézpénz egyébként nem volt rossz gondolat, mert segíthetett volna áthidalni a kezdeti gazdasági 
nehézségeket, és győzelem esetén a meginduló gazdasági fejlődéssel átváltásuk ezüstpénzre - 
Rákóczi eredeti ígéretének megfelelően - lehetségesnek tűnt (HUSZÁR, 1982. 83-86.). Az 
átváltást Selmecbányán gondolták teljesíteni, tehát az alsó-magyarországi bányák termelésére 
szerettek volna hagyatkozni. A rézpénzek, amiket ebben az értelemben pénzpótló eszköznek, 
azaz pénzjegynek tekinthetünk, anyagi fedezetét a kincstári javak mellet a hatalmas Rákóczi- és 
Bercsényi-vagyonban látták a kortársak. Ez feltétlenül szükséges volt, ugyanis a rézpénzek nem 
képviseltek ún. belső értéket, tehát névértékben beválthatóságukat biztosítani kellett volna. 

Persze réz váltópénzt is ki lehetett volna bocsátani, mint ahogy erre a korabeli Európában 
több helyen volt is példa, csakhogy akkor ennek megfelelően kisebb mennyiségben és a 
nemesfémpénzekkel együtt kellett volna alkalmazni. Eredetileg így is gondolhatták és réz 
váltópénznek szánták - Schröder ezt írja le elméleti munkájában. Erre mutat legalábbis az 
először kibocsátott aprópénz értékű 1 polturás címlet, s az, hogy korlátozott fizetési eszköznek 
szánták. Csak a katonákat akarták vele fizetni, élelmiszert és felszerelési anyagot vásárolni a 
parasztoktól. Elzálogosított birtokot azonban egészen 1706-ig, a miskolci határozatokig nem 
lehetett vele, tehát értékpénzként nem akarták működtetni. A későbbiekben azonban a rézpénz 
mennyisége, címlete és általános fizetőeszközzé nyilvánítása  ugyanolyan, sőt nagyobb 
pénzügyi katasztrófához vezetett, mint a korábbi rézpolturák. A rézpénz-kibocsátás 1706-ra 
teljesen kicsúszott a kormányzat kezéből, s az egyre gyakoribb hamisításokkal együtt a rézpénz 
összmennyisége többszörösére rúgott az engedélyezettnek. 

Mivel a rézpénz-forgalom képezte a kuruc állam gazdasági alapjait, ennek összeomlását - 
egyéb lehetőségek híján - nem élhette hosszú ideig túl. S valóban hamarosan követte a 
gazdasági krízist a hadsereg krízise, s hamarosan kénytelenek voltak az elfoglalt területekből is 
kisebb-nagyobb részeket feladni. Így 1708-ban kivonultak a kurucok az alsó-magyarországi 
bányavárosokból, ahol ismét a császári közigazgatás vette át a vezetést és gazdaságirányítást. 
Nem állhatott azonban ezek után már sokáig a maradék országrész sem, s elsősorban a 
gazdasági bajok miatt 1711-ben végképp elbukott a szabadságharc állama. 

 
Összefoglalás: 
 
E korszakban a bányászat fejlődését több tényező is akadályozta. Az újvilág hatalmas 

volumenű nemesfém és réztermelése miatt a közép-európai, tehát a magyarországi is, sokat 
veszített jelentőségéből és keresettségéből a piacon. Az elsődleges és felszínhez közeli rétegek 
lefejtése után egyre mélyebb műveléssel kellett kitermelni az érceket, melyek sokszor 
szegényebbek is voltak. Ez a mélyművelés pedig egy sereg problémát vetett föl. Elsősorban a 
vízbetörések elhárítását, másodsorban az ércek szállítását, harmadsorban pedig a kemény 
kőzetek fejtését. A technikai fejlődés e kihívások zömére korszakunkban még nem tudott 
megfelelő választ adni. Az állandó török veszély újabb bizonytalansági tényezőként jelent meg, 
s az elhárítására tett intézkedések tovább drágították a termelést.  

Nem meglepő tehát, ha a termelés volumene visszaesett a magyarországi 
nemesércbányászat csúcsának nevezhető XIV-XV. századi időszak után. Az egész országot érő 
sorozatos, szinte állandónak tekinthető háborúk, járványos betegségek természetesen más 
ágazatokhoz hasonlóan, de sokszor annál jóval nagyobb mértékben sújtotta az egyéb termelési 
ágazatokhoz képest jóval nagyobb befektetést igénylő bányászatot. A megoldatlan problémák 

                                                 
34 Heckenast, 1962. 
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sora a XVII-XVIII. század fordulóján érte el tetőpontját, ami sajnos egybeesett a Rákóczi-
szabadságharc időszakával. E korban a bányászat, mely meg szokott maradni a gazdaság egy 
inkább háttérbe húzódó területének, közvetlen politikatörténetet formáló tényezővé, és sajnos 
negatív irányban határozta meg a szabadságharc kimenetelét. A bányászat ugyanis e mély 
válság közepette nemcsak hogy nem tudta jövedelmével segíteni nemzeti harcunkat, de 
veszteséges üzemként további ráfordításokat igényelt.  
E szűk kétszáz év viharos, háborúkban és felkelésekben gazdag időszaka nem kedvezett és nem 
is kedvezhetett a bányaművelés fejlődésének, s a legtöbb mi ilyen körülmények közt elérhető 
volt, az a termelés és a bányaművek valamilyen szintű fenntartása volt. Ha emellett a termelés 
volumenének csökkenését mérsékelni tudták, netán még szinten tartani is sikerült, már 
elégedettek lehettek. A bányászat fellendülése csak a következő békésebb korszakban, a XVIII. 
század első felében indul majd meg 
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IV. A BÁNYAIGAZGATÁS STRUKTÚRÁJÁNAK 
SZERKEZETI VÁLTOZÁSAI 

 
A bányászat nem felel meg mai fogalmainknak ebben az időben. A szűkebben értelmezett 

bányászat, azaz a kitermelés és ércelőkészítés szorosan összefüggött kohászattal és pénzveréssel 
is. Ezt azt egészet bányászatnak, latinul montanistikának nevezték, és egy vertikumként 
kezelték. Ugyancsak különbség, hogy a mai értelmezésű bányászat egyes részeit nem együtt 
kezelték. A nemes- és színesfémek, a kősó, a vas elbírálása nem volt egyforma. Az előbbiek a 
felségjog hatálya alá estek35 és királyi monopóliumot képeztek, de a velük kapcsolatos 
jogfejlődés a királyi monopólium megszűnése felé tartott. A sóbányászat eredetileg nem volt 
királyi monopólium, de később azzá vált, és az is maradt a tárgyalt korszak egészében. A vas 
soha nem volt királyi monopólium, és nem is vált azzá. Mint Zsámboki László fogalmazott: A 
bányaigazgatásba azonban soha nem tartozott bele a sóügy és vastermelés; a sóügyek szervezete 
végig megőrizte különállását.36 Minthogy a sóbányászatból egyáltalán nem ismerünk 
bányapénzt ezért a következőkben csakis az ércbányászattal foglalkozunk.  

A bányaigazgatás története semmiképp nem szakítható el a bányajog fejlődésétől, hiszen 
az elvi alapokat a bányajog adja. Ezért mindenképp utalnunk kell a bányajog adta keretekre. 
Valójában csakis együtt tárgyalható a bányajog fejlődésével, hiszen alapvetően a bányajog 
határozza meg a bányaigazgatás mikéntjét.  

A 16. században jelentős változások történtek a bányaigazgatás területén. Ezek a 
változások azonban nem 1526-ra, hanem a későbbi évekre tehetők. A rendszerbe valójában nem 
kerülnek (nem kerülhetnek, mivel már minden lehetőség bennük van) be alapvetően új elemek, 
azonban a hangsúlyok eltolódása, változásai ugyancsak megváltoztatják a rendszer egészét.   

 
Előzmények: 

 
Mindenképp számolnunk kell egy hagyománnyal a bányaigazgatás területén. Az Árpád-

korban a királyi birtokokon összpontosuló bányászat lehetővé tette az uralkodó magánbá-
nyászatát. Ezért a királyi magángazdaság részét képezi a bányászat is. Ez igaz a nemes- és 
színesfémekre és a só bányászatára egyaránt. A király domaniális államháztartását a tárnokok, 
kamarások, végső soron pedig a nádorispán igazgatta. Később a birtokok elosztogatásával sok 
bányászati terület is magánkézbe jut. A nemes- és színesfémek bányászata felségjoggá vált. A 
magánbirtokot, ha azon bánya nyílt, a király elcserélhette, vagy a kiaknázás idejére igénybe 
veheti.37 A pénzügyi és bányaigazgatás párhuzamosan, általában véve szorosan egymás mellett 
fejlődött, majd a 14. század közepetáján össze is olvadt.  

Ebben az időszakban - a 13. századtól - alakul ki a területi szervezettségű, vármegyéktől 
független kamarai rendszer. Ezen belül pedig a sókamarák, pénzverőkamarák és bányakamarák. 
A kamarák vezetője a tárnokmester. A kialakult kamarákat még a 13. század folyamán bérbe 
adta a király. A kamaraispánok és hivatalnokaik így elsősorban már nem királyi tisztviselők, 
hanem bérlők, akik magánjogi szerződések alapján bérlik a kamarákat. Ellenőrzőjük a 
tárnokmester és az esztergomi érsek.  

 Az Anjou-kor kamarai bányaigazgatása alapjában már – az egész további, 1867-ig 
időszakra nézve – továbbműködő rendszert képez. Ezt e rendszert a későbbiekben többször 
módosították, de gyökeresen nem változtatták meg. Ezért mutatom be részletesebben. 

Az Anjou-korban már a regále jog alapján jut bányászati adókhoz a király(urbura). Ez 
általában az arany esetében 1/10, az egyéb fémeknél 1/8 rész. Újjászervezik a kamarai 
szervezetet, hiszen a bevételeket csak azok pontos működése garantálhatja. A legfőbb vezető a 
tárnokmester, majd 1385-től a főkincstartó. A királyi kamara működött központi irányító 
szervként. A bányakamarák áthelyeződnek a később - 16. században - is fennmaradó 
központokba: körmöcbányai, szomolnoki, kolozsvári és nagybányai kamarák. Ezekben a 

                                                 
35 Zsámboki 1982/b 168. Paulinyi 2005/a 11-27. 
36 Zsámboki 1997. 59. 
37 Zsámboky, 1982/b. 172. 
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városokban egyszersmind pénzverőkamarák is működtek, és a király a bányavidékek 
pénzverőkamaráit összevonta a bányakamarákkal.38 Míg az Árpádok alatt a székhely kijelölését 
forgalmi szempontok (kereskedőváros), az Anjouk alatt termelési szempontok 
(aranybányaváros) befolyásolták. A pénzverő- és bányakamarákat közelítik a közös székhellyel 
és azzal is, hogy közösen adják őket bérbe. Az Anjouk rendszerének fontos része a nemesfém-
monopólium és a finomítási monopólium, hiszen ezek jóval nagyobb bevételt biztosítottak, mint 
az urbura. Ezt a pénzverő kamarákban végezték. A nemesérc bányászat az ércásvány ércből 
való elkülönítését végezhette csak, a finomító eljárást pedig kizárólag a kamarai üzem. Az 
égetőműben az ezüstöt tisztították meg nem nemes fémektől, a válatóműben(cementezőmű) az 
ezüst arany tartalmát választották el.        

A bányakamarák feladata az urbura behajtása, a bányaművelés általános felügyelete és a 
bányaügyi jogszolgáltatás. A pénzverő kamara tehát főleg üzemi, a bányakamara elsősorban 
közigazgatási feladatokat látott el. A kamarai üzemek vezetői esküdt királyi tisztek, nem a 
főkamaragróf familiárisai. A cementezőmű a kamara tényleges aranybeváltó szerve.39  

A sóbányászat regálévá és királyi monopóliummá válik a 14. század közepén. A 
sókamarák továbbra is elkülönülnek a bányakamaráktól. Feladatuk kettős: a só kitermelését 
valamint szállítását és raktározását látták el. A kamarákat ugyancsak rendszeresen bérbe adták. 
A sókamarák erdélyi és máramarosi központtal működnek. 

A bányászat fellendítésének érdekében a király változtat a birtokcsere említett formáján. 
Károly Róbert 1327-körüli intézkedése szerint a birtokosé marad a bánya, s a királynak járó 
urbura 1/3-a is a földbirtokosnál marad. Nagy Lajos 1351-es dekrétumának 13. cikke szerint 
csak megfelelő csereingatlan ellenében veheti el a király a bányászatra alkalmas birtokot, s ha a 
tulajdonos nem akarná elcserélni, akkor csak a bányászat legyen a királyé, a birtok és egyéb 
jövedelme marad a tulajdonosnál.  

Létezett már ekkor ténylegesen a bányászok bányaszabadsága, azaz a bányászattal 
foglalkozók kutatási, majd bányanyitási szabadsága, bármely földterületen. Ehhez kapcsolódnak 
a későbbiekben is nagyon fontos szerepet játszó, királyi privilégiumokból kialakuló, helyi 
bányavárosi statutumok. Az említett privilégiumokat királyaink a 13-századtól a 16. századig 
adományozták, többször megújították. A szabad királyi bányavárosok jogállása a szabad királyi 
városokéhoz volt hasonló, statutumaik azonban kiegészültek a bányászatra vonatkozó jogokkal. 
Általában "városi és bányajog"-ot tartalmaznak. Jogi kérdésekben első fokon saját városi 
bíróságuk ítélkezett, fellebbviteli fórumok a tárnoki és személynöki joghatóság.  

A bányaszabadság másik része a földesúri bányaszabadság. Emellett ismeretesek a 13. 
század végétől a föld birtokosa számára kiadott privilégiumok, mely alapján a birtokos a 
felségjogból részesülve bányát nyithatott. Ezek a privilegizált helyen valójában kizárta a 
bányászok bányaszabadságát.      

A földesúri bányaszabadság jogának legteljesebb megfogalmazása II. Ulászló uralkodása 
alatt elfogadott 1492:30. törvénycikk. Ez továbbfejleszti az ismertetett Nagy Lajos-féle 
törvényt, de már nem szól a birtokcsere-kötelezettségről, s a földbirtokosok csak "a királyi jogra 
tartozó bányajövedelmek"(urbura) megfizetésével tartoztak az uralkodónak. A másik, a 
bányaszabadság kérdésével foglalkozó 16. századi "alaptörvény", II. Lajos 1523:39. 
törvénycikke az általános bányaszabadságot mondta ki, ugyanakkor a király a "földbirtok-
adományozás eseteiben és általánosságban az ásványi nyersanyagokhoz való jogát" fenntartja a 
maga részére. Vagyis a király "bányászati pozíciójának" megerősítésének tekinthető.40  

A bánya és pénzverőkamarák a 15. században is az Anjou-kori szabályozásnak 
megfelelően működtek s ha egy helyen voltak, igazgatásuk továbbra is közös maradt. A Garam-
menti szabad királyi bányavárosok, melyeket később alsó-magyarországinak fognak nevezni, 
vezetőja, a kamaraispán Körmöcbányán székelt, Selmecbányán csak alkamarai központ 
működött.41 A besztercebányai rézispánság pedig már a 15. század első felében kezd kiválni a 
körmöci kamarából. 

                                                 
38 Gyöngyössy, 2005. 9. 
39 Paulinyi, 2005(új kiadás). 65-66. 
40 Szabó, 1994. 
41 Draskóczy, 2001. 149. 



 19

 
Bányaigazgatás 1526-1800 
 
1526. szept. 29 -1527. júni. 29-ig és 1528. szept. - 1532. okt. a bányavárosok János király 

hatalmában voltak,42 így a bányaigazgatás nem változott a megelőző időszakhoz képest. A 
közbenső időszakban, illetve ezután I.Ferdinánd csapatai foglalták el a bányavárosokat. Az alsó-
magyarországi bányászatot ekkor időszakban többé-kevésbé folyamatosan Mária özv. királyné 
birtokolta, melyet királynéként kapott. I.Ferdinánd bányaigazgatásbeli 1546-ban - a 
körülmények kényszere folytán - átvette a Fuggerektől a besztercebányai rézvállalatot, 1548-
ban pedig csere útján testvérétől, Mária özv. királynétól megszerezte az alsó-magyarországi 
nemesfémbányászatot is. Eddig az időig elviekben a leírt kamarai igazgatás szerint folyt a 
bányaigazgatás. Annyit jegyezhetünk meg, hogy Mária özv. királyné erélyes kézzel vezette a 
kamarát. Egyetlen főkamaragrófja volt, Beheim Bernát, akinek 1538-as halála után többé nem 
töltötte be tisztségét.43 Aváltoztatta meg a bányaigazgatás rendszerét.   

A Habsburgok trónra kerülése a magyar központi kormányzatot gyökeresen megváltoz-
tatta. A központi kormányzatot I. Miksa és I.Ferdinánd, német-római császárként a helyi 
hivatalok fölé helyeztette az örökös tartományokban. Ezeket a központi szerveket használták a 
Habsburg uralkodók az örökös tartományokban, s akkor is, mikor új tartományukat, 
Magyarországot akarták kormányozni. De jure azonban ezt nem tehették, mert a magyar 
rendiség erősen tiltakozott a törvényre emelés ellen. Minthogy azonban az uralkodó magyar 
ügyekben is meghallgatta megszokott tanácsosai véleményét - noha mindig saját nevében 
rendelkezett - rendeleteit legtöbbször valóban idegen tanácsadói fogalmazták. I.Ferdinánd az 
udvari tanácson (Hofrat) keresztül intézte ügyeit. A gazdasági ügyeket az udvari kamara intézte, 
s ennek helyi kamarái voltak az egyes tartományokban. Ilyen szerepet szántak az 1528-ban 
létrehozott magyar kamarának is, bár ez a szándék - de jure - megbukott a magyar rendiségen. 
Azt azonban megtették, hogy egyes ügyeket - mint a bányászatot és pénzverést - 1548-ban 
kivették a magyar kamara hatásköréből, és a bányaigazgatás legfelsőbb vezetését az alsó-
ausztriai kamarába helyezték. Egészen annak végleges megszűnéséig, 1635-ig ott is maradt.  

A feudális és feudál-kapitalista (korai kapitalista) magyar bányajogfejlődésben is ekkor 
történt alapvető változás. I.Ferdinánd átszervezte a csehországi, majd az ausztriai tartományok 
bányászatát és bányaigazgatását, s 1548-ban elérkezettnek látta az időt arra, hogy Magyarorszá-
gon is bevezesse az egységes bányaigazgatási rendet. Csakhogy azt az éppen ülésező ország-
gyűlés nem fogadta el. Ennek ellenére 1550-ben kihirdették az alsó-magyarországi bányavá-
rosok részére is. Mindazonáltal a bányavárosok a helyi sajátságaikat tükröző több évszázados 
privilégiumaikra hivatkozva ugyancsak nem fogadták el. Többszöri átdolgozás és kihirdetés 
után sem tudták azonban egyeztetni a szabályzatokat. Az egységes bányaigazgatási rend 
ugyanis ellentmondott a régebbi privilégiumoknak. Így 1573. február 16-án - immár Miksa 
uralkodása alatt(innen Maximilianische Bergordnung) oly módon hirdették ki az alsó-magyar-
országi bányavárosok számára, hogy a rendtartás szövege után Erläuterungen (magyarázatok) 
néven beiktatták a helyi bányajogokat. Alapvetően a körmöcbányai és selmecbányai statutu-
mokról van szó, hiszen a többi alsó-magyarországi bányaváros valójában ezt a kettőt vette át. 
Egyes kutatók szerint a „Miksa-féle bányarendtartás keletkezéstörténete egyértelműen a helyi 
jogszokások győzelmét mutatja a királyi akarat felett. Ahol a királyi akarat ellenkezett a helyi 
szokással, ott vissza kellett vonulnia, helyet kellett biztosítania a helyi jognak, a régi helyi 
szokásoknak.”44 Valójában minden rendelkezését a helyi szabályokhoz igazították, mégis a 
királyi felségjogot hangsúlyozó bányarendtartást kezelték a kamaráknál alapvető rendelkezés-
ként. Ez annyit jelentett, hogy a bányaigazgatás átfogó, vagy egységes szervezetét nem tudták 
létrehozni, s ez így is maradt a 18. század közepéig. További ellentét feszült a már említett 
földbirtokosi bányaszabadság elve, másrészt ekkor kerül bevezetésre az ún. Miksa-féle bánya-
rendtartás, ami viszont a felségjogra építette fel rendszerét. A bányászati felségjogot (ius regale 
minerale) osztrák minta alapján fogalmazta meg. Már Wenzel Gusztáv megállapította, hogy ez 

                                                 
42 Péch, I. 124-126. 
43 Ember, 297. 
44 Szabó, 1994. 
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alapvető ellentétben volt a hatályban lévő magyarországi országos bányajog elveivel. Ezért nem 
lett sohasem törvénnyé Magyarországon, csak "a bányabíróságok magánjogává" (lex privata). 
Erre utal visszamenőleges értelemben az 1723. évi. 108. tc. A kamarai bányaigazgatásban 
azonban több évszázadon keresztül alkalmazták. 

 
Alsó-magyarországi bányavidék 
 
Az korabeli ország legjelentősebb bányavidéke. 1548-tól közvetlenül az alsó-ausztriai 

kamara alá tartozott igazgatása. Ez ellen a rendek részéről nem tiltakoztak, mert a király itt a 
bányászat nagy részét magánföldesúrként birtokolta, s a magánbányászattal kapcsolatos egyéb 
jogai is a felségjogból erednek. A bányászat igazgatására megszervezték a főkamaragrófi 
tisztséget (Obrist- vagy Oberstkammergraf)45 és a hozzá tartozó hivatalt (Oberstkammer-
grafenamt). Bár Ember Győző az igazgatási beosztásoknak megfelelően a magyar királyi vidéki 
hivatalok közt sorolja fel, a magyarországi bányászatnak valójában ez volt a fővárosa.46 

Ez a tisztség megfelelt a birodalmi német bányakapitány (Berghauptmann) tisztségének. 
Korábban a főkamaragrófi címet csak Thurzó János és Beheim Bernát viselte. Thurzó János 
azonban még egyértelműen a régi kamaraispánok, másképp bányakamaragrófok sorába 
tartozott, akik valójában a bánya és pénzverőkamara bérlőjének tekinthetők, s csak részben 
állami tisztviselőnek. Ezek a személyek - elsősorban saját bevételük és hasznuk biztosítása és 
maximalizálása érdekében - láttak el igazgatási és igazságszolgáltatási feladatokat. Persze az ő 
esetében is szükséges volt a király bizalma, de nem volt szoros értelemben királyi tisztviselő. 
Beheim Mária királyné főkamaragrófja volt, de nem állami, hanem magán bányabirtokként 
vezette a királyné alá rendelt alsó-magyarországi bányászatot. Nem volt tehát még annyira sem 
állami tisztviselő, mint Thurzó János. I.Ferdinánd Ferdinánd azonban sokra tartotta huga, Mária 
királyné bányaigazgatási rendszerét, ezért megbízottjai az alatta kialakult szabályokat írásba 
foglalva és tovább fejlesztve alakították ki az új hivatali szabályokat. Ezek a szabályok már 
modern értelemben vett állami hivatalt és tisztviselőket körvonalaznak. A főkamaragrófi hivatal 
alkalmazottai pl. összeférhetetlenség okából nem művelhettek saját bányát, nem viselhettek 
városi tisztségeket stb. Az instrukciót(munkaköri leírás) 1568-ban foglalták írásba, bár a hivatalt 
csak 1596-ban sikerült először betölteni Haag Dávid személyével. Hatásköre nem terjedt ki az 
összes magyarországi bányára – bár eredetileg I.Ferdinánd így tervezte – az alsó-magyarországi 
bányavárosokban azonban ő lett a király helytartója.47 Hatalma és befolyása azonban mégis 
nagyobb volt ennél.  

A modern alapokon nyugvó igazgatási rendszernek megfelelően a helyi tisztviselők 
feladatkörét, jogosultságait és kötelezettségeit is írásba foglalták. Fontos változás volt a korábbi 
gyakorlattal szemben, hogy a tisztviselők kötelesek voltak elszámolni a felettes hatóság felé, 
ezáltal felelősségre lehetett őket vonni munkájuk miatt, illetve, hogy köztük és az uralkodó 
között már nem magánjogi, hanem közjogi viszony állt fenn, így tevékenységük értékelése is 
más szempontok alapján történt. A bányakamara élén álló kamarai tisztviselő ugyanis  
közjogi/alkalmazotti viszonyban  állt  a  központi  kormányzattal,  el kellett számolnia az általa 
felhasznált anyagi javakkal, és ha nem meg felelően végezte a munkáját, felelősségre  lehetett  
vonni.48. a  kincstári bányák termelését,  amelyet  az  egykor  választott  helyi  tisztviselő,  
ekkora  már  inkább  kamarai alkalmazott,  bányamester  (magister  montium/Bergmeister) 
irányította  

I. Ferdinánd célja egy olyan hatalom létrehozása volt, melynek egyrészt a kisebb 
hivatalokat kellett ellenőriznie, másrészt a bányászat igazgatását a központi hatóságok 
szervezetébe kellett bekapcsolnia. A főkamaragróf kezében egyesült a legfőbb kormányzó, 
igazságszolgáltató és pénzügyi hatalom az alsó-magyarországi bányavidék keretein belül. 
Alkamaragrófjai és azok hivatalai hajtották végre utasításait Körmöcbányán és Selmecbányán, 

                                                 
45 Hívják még főbányagrófnak is, bár egyik magyar fordítás sem igazán helyes, hiszen 
legfőbbkamaraispánt, illetve legfőbbkamaragrófot jelent magyarul.   
46 Ember 1946. 
47 Eckhart 1914. 211-213. 
48 Mátyás-Rausch, 2012. 19. 
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míg Besztercebányán a kincstári rézvállalat igazgatója tette ugyanezt. Feladatai közé tartozott a 
bányavárosok török elleni védelme is. Jellemző az utasítás utolsó pontja: „Ha valamiben 
tanácsra szorul, forduljon az alsó-ausztriai kamarához.”49 A főkamaragrófok eleinte 
Selmecbányán tartották székhelyüket.50 Ettől kezdve selmecbányai főkamaragrófoknak is 
nevezték őket, s a körmöci kamarát beosztotjaként a körmöci alkamaragróf irányította. A 
főkamaragróf irányította a bányavárosok bányászatán kívül a körmöcbányai pénzverde 
tevékenységét is, mely kétségtelenül a legjelentősebb verde volt a korabeli Magyar 
Királyságban. Sőt később az 1735-ben alapított selmecbányai bányatisztképző 
intézet(Bergschola), s a belőle 1770-ben alakult Bányászati Akadémia(Bergakademie) is 
irányítása alá tartozott. Minthogy pedig a 16-18. században az ország legjelentősebb 
bányavidéke az alsó-magyarországi volt, egyértelműen a főkamaragróf volt a legmagasabb 
rangú magyarországi bányászati vezető.  

Az alsó-magyarországi bányaigazgatás vázlata51: 
 

udvari kamara 
alsó-ausztriai kamara 

(1635-ben véglegesen megszűnt) 
 

főkamaragróf 
(főbányagróf, főkamaraispán) 

 
Selmecbánya 

 
alkamaragróf      alkamaragróf     igazgató 
(intéző) 
bányahivatal       bányahivatal      rézvállalat 
Körmöcbánya      Selmecbánya      Besztercebánya 
ércbeváltó            (Selmecbánya, Baka-      (Úrvölgy, 
Óhegy) 
pénzverő               bánya, Bélabánya,     bányaüzem 
      *                      bányaüzemek             kohóüzem 
bányabíróság         kohóüzemek              kereskedelmi 
vállalat 
      *    
     bányabíróság     
 

 
A királyi Magyarországon ekkor még két bányaigazgatási központ létezett, a felső-

magyarországi, amit a szepesi magyar kamara irányított és a nagybányai, ahol továbbra is 
kamaragróf vezette a bányairányítást. Az alsó-magyarországi főkamaragróf közvetlen hatalma 
nem terjedt ki Felső-Magyarország bányavidékére, azonban már Johann Andrea Joanelli(1663-
1673) főkamaragróf idejében megfigyelhető, hogy befolyása kiterjed az akkori királyi 
Magyarország másik jelentős bányvidékére is. Ludwig Albrecht Thavonat főkamaragróf pedig 
1698-ban egyszersmind a Szepesi Magyar Kamara praesense(raefectus?) is volt. Talán már 
Joanelli is. A főkamaragrófi hivatal és felettes hatósága(1635-ig az alsó-ausztriai kamara, utána 
az udvari kamara) közötti kapcsolatok írásos formában történtek. Közülük a legjellegzetesebb a 
„instrukció” amikor egy-egy tisztviselő tevékenységi körét részletezik. Sokszor tárnákra, 
aknákra lemenően részletezik a tennivalókat, és gyakran visszatérnek többször is egy-egy 
létesítményre, ha annak megnyugtató gondozása nem történt meg. Elég gyakori a királyi 
bizottságok kiküldése, főleg ha hosszadalmas és bonyolult ügyek elintézéséről volt szó. 

                                                 
49 Eckhart, 1914. 212. 
50 Čelková – Čelko – Graus, 2007. 11., Pandula, 2007. 120. 
51 Zsámboki, 1982/b. 190. 
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A különböző alárendelt hivatalnokok között fontos és jellegzetes a bányamester 
(bergmeister)  tisztsége. Eredetileg királyi tisztviselő volt, majd a bányaváros alkalmazta. A 
bányamester tisztsége a bányavárosok kialakulásával egyidős. Az urbura beszedése, 
bányatelkek kiosztása és bányaügyekben való bíráskodás egyaránt kötelességei közé tartozott. 
Ismernie kellett azonban a bányákat és bányaművelési tanácsokat is adott. A Miksa-féle 
bányarendtartás egyik - bányászati közigazgatási szempontból jelentős - rendelkezése volt, hogy 
kötelezővé tette az un. „bányakönyv” (Bergbuch) vezetését, amelybe a bányamesterek kötelesek 
voltak feljegyezni a bányászattal kapcsolatos közigazgatási jellegű intézkedéseket és 
eseményeket. A bányarendtartás egyébként úgy rendelkezett, hogy minden bányavárosban 
bányamester legyen, akit a bányaváros tanácsa választott, de megbízását a király nevében a 
kamaragróf erősítette meg. Ismét királyi tisztviselő lett tehát. A bányamester feladata volt az 
urbura (bányavám) beszedése mellett, hogy a bányaszabályok pontos betartására ügyeljen és a 
király által ráruházott hatalmánál fogva bányajogosítványokat adományozzon, továbbá 
ítélkezési joggal is fel volt ruházva. A bányakamara nagy jelentőségű volt a bányavároson belül, 
s ez kettősséget okozott a bányavárosokban működő igazságszolgáltatásban is.  

A bányászati ügyekben ugyanis a bányabíróság döntött, s a kincstári dolgozók feletti 
bíráskodást is ők látták el. Az erőszakosságok és a városi tulajdont érintő ügyek esetében a 
városi bíróság szolgáltatott igazságot. Ez sok surlódást is jelentett a bányabíró(bányamester) és 
városi bíró között. Eltérést jelentett a fellebbviteli bíróságok esetben is. A kamara fellebbviteli 
fóruma átkerült az alsó-ausztriai kamarához, míg a bányavárosi bíróságok fellebbviteli fóruma 
továbbra is a tárnokmester és a királyi személynök maradt. 

A főkamaragróf vezetése alatt állott végül közvetlenül a kincstári bányák irányítása. Ezek, 
különösen Selmecbányán, Körmöcbányán Besztercebányán, nagy és egyre növekvő arányokat 
ért el a magánbányászat visszaszorulásával 16. századtól a 18. század végéig. Így a bányászok 
tömegein keresztül a kamara még nagyobb befolyásra tett szert a bányavárosok belső életében 
is. 

A bányaigazgatás kialakult rendszerét a magyar felkelések rövidebb megszállási időszakai 
nem különösebben befolyásolták. A Bocskai, Bethlen, Thököly és Rákóczi-féle megszállások 
ugyanis a bányaigazgatási rendszert nem változtatták meg, sőt a gazdasági szakembereket és 
bányatiszteket sem váltották le, csupán politikailag megbízhatónak ítélt 
megbízottjaikkal(praefectusok, commissariusok stb.) ellenőriztették munkájukat és a behajtották 
a keletkező jövedelmeket. 

A többi bányavidék igazgatása is hasonló formában történt, bár a különböző feltételek 
mindig módosították azt. Emellett sokkal kevesebbet tudunk róluk, de a párhuzamosság elve 
akceptálható. A főkamaragrófi tisztség azonban máshol nem fordul elő, csak a kamaragróf.  

 
Felső-Magyarország 
 
Ezen a területen a 16. században egyáltalán nem volt kincstári bányászat, s a 17. század 

utolsó harmadáig is csak jelentéktelen mértékkel bírt. A bányászatban közvetlen kamarai 
irányítás így nem alakulhatott ki. A gazdasági irányítást az 1539-től 1567-től52 megszervezett 
szepesi kamara végezte, melynek székhelye Eperjesen, később Kassán volt. Eredetileg önálló, a 
pozsonyi Magyar Kamara mellé és nem alárendelt intézménye volt.  A 17. századtól 
Pozsonyban működő magyar kamara fiókintézményének nevezhető. Bányászattal kapcsolatos 
feladatai 1567-ben a következők voltak: a bányászati termelés elősegítése és fejlesztése, az 
urbura beszedésének ellenőrzése és kezelése, a nemesfém beváltás és kivitel ellenőrzése. A 
Miksa-féle bányarendtartást 1580-as években terjesztik ki, de itt is a helyi statutumokkal 
kiegészítve. A 17. század végére tevékenysége megélénkül, a kincstár ugyanis megszerzi a 
szomolnoki bányauradalmat a Csákyaktól. Ez az üzem a későbbiekben a legjelentősebb 
réztermelő központjává válik az országnak. Ide tartozott még a sóvári sóbányászat, illetve 
sópárló üzem is, és a 17. század végétől a nagybányai arany-ezüst bányászat.  

 

                                                 
52 Ágoston – Oborni, 2000. 
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Észak-keleti (Szatmári) bányavidék  
 
A Nagybánya, Felsőbánya, Kapnikbánya és Láposbánya nemesércbányászata volt jelentős 

ebben az időben. A nagybányai kamara tovább működött. 1551-ben került I. Ferdinánd uralma 
alá, amikor is új kamaragrófot neveztek ki, s az alsó-magyarországi bányakamarához hasonlóan 
működött, persze jóval kisebb volumennel, és itt is működött pénzverde. 1571-től(mikor nem 
volt erdélyi fennhatóság alatt) a szepesi kamarához tartozott, s 1571-1582 között kamarai 
kezelésben, majd bérlet formájában folyt a termelés.53 1595-től az Erdélyi Fejedelemséghez 
került. Elvben nem vált Erdély, vagy akár a Partium részévé, hanem az erdélyi fejedelem 
személyes birtoka volt, melyet a magyar király adományozott újra és újra. Ténylegesen azonban 
az Erdélyi fejedelemséghez tartozott, illetve a 1711-ig még többször gazdát cserélt. A kincstári 
bányákat a 17. század folyamán, úgy a magyar király, mint az erdélyi fejedelem alatt bérlőkkel 
műveltették. A Miksa-féle bányarendtartást 1689-ben Nagybánya bányavárosnak a szepesi 
kamarával kötött szerződése alapján terjesztették ki erre a vidékre. Ettől kezdve a kamara, 
vagyis a kincstár művelteti a bányákat, és sok magánbányát is megszerez.  

A sóbányászat továbbra is elkülönült maradt és királyi monopólium. Négy kerülete 
működött a Magyar Kamarának alárendelten: a Felső-Magyarországi Sóigazgatóság, a 
Máramarosi Sófelügyelőség, az Eszéki Fősóhivatal és a Sóvári Fősóhivatal, amelyek 49 alájuk 
rendelt sóhivatal útján látták el az irányítási feladatokat. A 1606-tól a Máramarosi terület az 
Erdélyi Fejedelemség kapcsolt részeihez tartozik. 

 
 
A Habsburg-birodalom részeként a török háborúk után 
 

A török kiűzése és Erdély Habsburg uralom alá kerülése(1691), valamint a kuruc háborúk 
után a gazdasági igazgatás reformja feltétlen szükségszerű volt. Első lépésként az 1741. 14. tc. 
kimondja a magyar kamara illetékességét magyar ügyekben. Így a magyar kamarához kerül a 
sótermelés és kereskedelem, aranymosás és aranybeváltás ügye is. A bányászati igazgatás 
azonban ekkor is megmarad az udvari kamaránál, sőt az egységes bányászati igazgatás 
érdekében 1745-ben megszervezik a bécsi udvari kamarán belül az önálló bányaügyi tanácsot 
(Bergwerkconsilium), majd 1747-től a Pénzverést és bányászatot irányító udvari tanácsot 
(Münz- und Berwesens Directions Hofcollegium néven). Ez alá rendelték az alsó-
magyarországi bányakerületet Selmecbánya központtal; a felső-magyarországi bányakerületet, 
Szomolnok székhellyel; az átalakított észak-keleti bányavidéket Nagybánya székhellyel, végül a 
Temesi bánság területére szervezett bánya-igazgatóságot, melynek központi hivatala Oravicán 
volt. Az Erdély-Bánság-Szerb terület ügyeit intéző udvari bizottságból később országos 
hatósággá szervezték, és ez alá tartoztak az egyes bányahivatalok.54 Ezek közül legjelentősebb 
továbbra is a selmecbányai főkamaragrófi hivatal (Oberstkammergräfliche Amt) a 
legjelentősebb, de többi főbányahivatalnak is Bécsben van a közvetlen felettes szerve. Ezekben 
a hivatalokban még együtt volt jelen a későbbi bányahatóság, mint közigazgatási szerv, a 
bányaigazgatóság, mint gazdaságiránytó szerv és a bányabíróság.   

A visszafoglalt Bánság (Krassó-Szörény vármegye) bányászata is jelentős volt. Ezt is az 
1743-tól működő és gazdasági ügyeket intéző erdélyi kincstartó (thesaurarius) igazgatta. Alá 
volt rendelve a sóügyi igazgató és a bánya- és pénzverésügyi felügyelő. Az utasításokat pedig  
az Erdély-Bánság-Szerb terület ügyeit intéző udvari bizottságtól kapták. Ide tartozott a 
Temesváron levő bányaigazgatóság (Bergwerk-Dirtektion), s ez alá tartozott a már említett 
bányászati központ, az oravicai bányafelügyelőség.  
Megváltoztatták a főkamaragróf alkalmazásának viszonyait is. 1747. okt. 30-án adta ki Mária 
Terézia királynő rendeletét a főkamaragrófi hivatal új szervezéséről: 
1. A főkamaragrófok ezentúl csak 3 évig maradnak hivatalukban, ha különös rendelettel 
hivataloskodásuk meg nem hosszabbíttatik. 

                                                 
53 Mátyás-Rausch, 2012. 17-18. 
54 Zsámboki, 1982/b. 194. 
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2. A főkamaragrófi hivatal áll agy főkamaragrófból, egy alkamaragrófból, ki egyszersmind 
bányatanácsos és a főkamaragrófot helyettesíti, és 3 bányatanácsosból, kik közül egyik 
főbányagondnok, másik főkohógondnok, és a 3-ik a pénztári és gazdasági ügyek főnöke. A 
főkamaragrófi hivatal közvetlenül a bányászati és pénzverési udvaritestület alá van rendelve, és 
ennek utasításai szerint köteles működni. 
3. Mint az alkamaragróf a főkamaragrófot helyettesíti, úgy a többi bányatanácsosok egymást 
helyettesítsék a szükség esetében, és a főkamaragróf után az alkamaragrófot ismerjék el 
főnökül. 
4. A főkamaragróf alá rendeltetnek az alkamaragróf és a bányatanácsosok, de szavazataikra 
nézve a tanácsülésékben egészen függetlenek, és kötelesek meggyőződéseik szerint szavazni. A 
többi tisztek a főkamaragrófnak illetőleg a főkamaragrófi hivatalnak vannak alárendelve. 
5. Készíttessék egy kisebb és egy nagyobb pecsét a következő körirattal: „Sigillis Caesareo 
Regii Supremi Camergraviatus in Regiis Liberis Civitatibus Montanis inferioris Hungariae”a 
sas lábai közé helyezett ékkel és kalapácsal. Minden kiadvány ezzel a pecséttel látandó el. 
Minden hivatalos rendelet vagy jelentés aláirandó a főkamaragróf vagy alkamaragrófon kívül az 
alkamaragróf és egy assesor által vagy két assessor által, vagy legalább egy assessor és egy 
titkár által. A rendeletekben a főkamaragróf címe mellé odateendő: és az alsó-magyarországi 
összes főkamaragrófi hivatal. (undt gesambter kayserliches königliches in denen königlichen 
Nider Hungarischen freyen Bergstädten allergnädigist angeordnetes Obrist Cammergrafen-
ambt). 
…………………. 
16. Ámbár a felső-magyarországi bányászat is a főkamaragróf alá van rendelve, mégis ne 
avatkozzon annak ügyeibe részletesebben.55  
 
A felső-magyarországi bányvidék legfontosabb fejlődése az volt, hogy 1751-től létrehozták a 
„Felső-magyarországi bányapolgárság” (Oberungarischer Waldburgerverein) nevű 
szövetséget Szepes és Gömör megyének a bányapolgárai.56 A 18. század második 
felében a kimerülő kincstári bányák helyett a nagy volumanű réztemelést ez a 
nagyvállalt-szerűen működő polgári szervezet biztosította. 

                                                 
55 Péch, 1967/a  238-242. 
56 Münnich, 1895. 7., Wenzel 1880. 255.  
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V. A BÁNYAÜZEMEK KORABELI MŰKÖDÉSE 

 
 

A bányák üzemeltetése egyszerű metódus szerint történt ebben az időszakban. A 
termelés legfontosabb munkásai már ekkor is a vájárok és segédvájárok voltak, míg a 
vízszintes szállítást a csillések, a függőleges szállítást a vitlások végezték. Voltak még 
takarítók, akik a letermelt ércet szedték össze, illetve rakodták. A felszínen ércválogatók 
dolgoztak, akik a különböző fajtájú illetve változó minőségű érceket válogatták össze.  

A kisebb bányáknál a bányaügyelő, a hutman volt egyszersmind a bánya 
vezetője is. A nagyobb bányáknál a bányaügyelő fölött állt a sáfár, mint vezető, s a 
bányaügyelők az üzem részleteit kezelték. Bányatiszt volt az überraiter is. Ö az egyes 
bányarészesek megbízottjaként működött, s a nevükben ellenőrizte a bányát, azaz 
inkább bányákat. A bányapolgároknak általában több bányában volt kuxuk, azaz 
részjegyük. Ez volt ugyanis az egyetlen módja annak, hogy biztosabbá tegyék a 
bányanyereséget, s kivédjék a teljes tönkremenetelt. Az überraiter tehát nem irányított, 
csak ellenőrzött. Ezt a feladatát viszont több helyen, azaz több bányában is végezte. A 
királyi bányatisztnek (szintén überraiter)57 is ez volt a feladata, de ő a királyt képviselte, 
mint bányatulajdonost.  

A nagyobb bányáknál tehát sáfárt is alkalmaztak. A magánbányáknál ő 
tekinthető csúcsvezetőnek. Az ő gondja volt nemcsak az üzem vezetése és ellenőrzése, 
hanem a személyzet élelmezése is; ő látta el a személyzetet élelmiszerekkel és itallal, és 
az ezért járó összegeket a hetenként tartott bérfizetések alkalmával az illetők béréből 
levonta; a bányarészesek a heti költséget neki adták át, és abból ő fizette ki a 
munkásokat egyenként. A bért mindenki a saját rovása alapján kapta, amelyre 
teljesítménye illetve a műszakok száma volt felvésve.  

Meg kell még azt említeni, hogy a korabeli kincstári bányaüzemhez, mint 
montanisztikai egységhez, hozzátartozott az ércelőkészítés, a kohászat, a pénzverés sőt 
a szénégetés, favágás is. Ezen üzemegységek – a szűkebb értelemben vett bányához 
hasonlóan – szintén saját sáfárjaik és altisztjeik vezetése mellett dolgoztak, és sáfárjaik 
fizették őket rovásaik alapján. Az egész üzem vezetője a bányagondnok volt.  Ő akár 
maga a vállalkozó is lehetett, bár a kamaraispán, vagy bérlő általában külön szakembert 
alkalmazott erre a feladatra. Természetesen a kincstári bányászatban a csúcsvezető a 
kamaraispán, azaz a bérlő volt.  

A magán, azaz bányapolgári bányák esetében az üzem nem volt ennyire 
kiterjedt. A pénzverés természetesen soha nem tartozott hozzá, s többnyire kohóik sem 
voltak. A visszaélések elkerülése végett időnként megtiltották a bányapolgároknak, 
hogy kohókat birtokoljanak. Zúzóműveik már gyakrabban lehettek, de ez sem volt 
általános. A nagyobb magánbánya vezetője ezért a sáfár volt. Lehetett akár a 
tulajdonosok egyike, de egyáltalán nem volt szükségszerű, hogy közülük kerüljön ki. 
Általában fizetett alkalmazott volt. A kincstári bányák esetében pedig természetesen fel 
sem merülhetett a tulajdonosi lét. A bánya személyzetének ellátása és a kifizetés 
azonban ebben az esetben is a sáfár feladata volt. 

A munkások között fizetés szerint háromféle vájár (Häuer) létezett: 1. A 
szakmányos (teljesítménybéres) ércvájárok (Lehenhäuer), akik a termelt érc 
mennyisége után kapták fizetésüket. Ezeknek meg volt határozva, hogy hány vödör 
(Rümpel) ércet kell termelniük egy forintért. 2. A napszámos ércvájárok (Lohnhauer), 
akiknek napszám szerint fizettek. 3. A „kőfejtő” vájárok (Poshäuer vagy Buszhäuer). 

                                                 
57 Az első királyi bányatisztről 1592-ből van adatunk Selmecbányán. Péch, 1884. 360. 
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Ma inkább vágathajtóknak, aknamélyítőknek neveznénk inkább őket. Részint 
szakmányban öl (lachter) szerint, részint napszámban dolgoztak. Azért nevezték őket 
„Buszhauer"-eknek, mert munkájuk meddő volt, vagyis a „Zubusz”, azaz a kirovott 
költség terhére fizették őket  a vállalkozók. A vitlázók, csillések, takarítók napszámban 
dolgoztak. Az ércválasztók pedig, akik között gyakran találkozunk nőkkel is, 
szakmányban dolgoztak. Náluk is meghatározták azt a „rümpel" számot (Zahl), 
amennyit egy forintért kellett beadniuk. A szakmány, azaz norma meghatározást „Zahl 
geben"-nek nevezték, és ezt a hutmanok állapították meg, illetve jelölték ki a 
dolgozóknak.58 Ezt oly módon tették, hogy a vágatot biztosító támfára a vájvégnél 
jelzést tettek, minek folytán egyértelmű volt, hogy másnap onnét kell folytatni a 
munkát. Jó szokásuk volt viszont a vájároknak, hogy ezeket a jeleket, ha elmozdíthatóak 
voltak, kissé vissza helyezték a vágatban, ami úgy tűntette fel, mintha már egy szakasz 
kifejtését elvégezték volna. Ezért a hutman egy speciálisan ívelt pengéjű késsel, az ún. 
stufakéssel (Stufen = jel, ércpéldány) húzta meg a jelet a támfán, amit nagyon nehéz 
volt utánozni. A stufakését mindig magánál hordta és minden hutmannak egyedi 
formájú kése volt. 

A  17.század első felében a szatmári bányavidéken általában hetenként fizettek, 
de a nagyobb kincstári bányák esetében az  elszámolások három havonta, azaz 12 
hetenként voltak.59 Korábban, a 16. században, a hetenkénti fizetés volt az általános 
országszerte az ércbányászatban. A nagyobb kincstári üzemeknél azonban (pl. a 
Rézművek Kupfferhandel Úrvölgy) a három havi, azaz negyedéves elszámolást 
alkalmazták.60  Ez nem azt jelenti, hogy csak negyedévente kaptak fizetést a dolgozók, 
hiszen nem tudtak volna megélni egyik fizetéstől a másikig. Ezért hetente ún. 
élelmezési pénzt (Kostgeld) fizettek nekik, ha úgy tetszik előlegbe. Ez a pénz pedig 
fizetésük túlnyomó részét tette ki, azaz a negyedévi elszámolásnál nem kaptak nagy 
összeget. A bányát a munkás csak előzetes bejelentés után hagyhatta el. Ez a 
„felmondási idő” hol 1, hol 2 hét volt.61 
 
 

                                                 
58 Péch, 1884 – 1887,  I.,  97. 
59 Alapul az 1630. aug. 17 és nov. 19. közti elszámolást, azaz fizetési jegyzéket vettük (Nagybányai 
Levéltár közigazgatási iratok 104.sz. 43-51.),  melyet Balogh – Oszóczki, 2001, 107-120. közölt  
60 1565-től Úrvölgyön az addig hét hetente történő elszámolást negyedévenkéntire, azaz háromhavira 
változtatták meg. Instriction Beuelch vnnd Ordnung, vber vnsern gannzten Neusollerischen 
Kupfferhandl… Wien, 1565. III. 16. Schmidt, 1834. II. 11.  
61 Felsőbányán 1578-ban 1 hét (Szmik, 1906. 30.), Selmecbányán 2 hét (Péch, 1884 – 1887. I. 96.) 
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VI. HISTORIOGRÁFIA 
 

A bányapénzek kutatásának kézdeteit két témában a bányászati veretek és a rézpénzek 
körében kereshetjük. Irígylésre méltó, hogy az aranypénzek azonosításával – pl. az 
Anjou-kori pénzeink tekintetében – már a 17-18. század fordulójánban foglalkozottt a 
kutatás.62 A bányapénzek először egyértelműen csak az érdekes és nem az értékes 
kategóriába tartoztak, így nem csoda, ha csak a 18. század során kerülnek be először a 
nagy gyűjteményekbe. Festetich Pál jelentős numizmatikai gyűjteményében a 18. 
század utolsó harmadában az érdekesebb darabokról rézmetszeteket csináltatott. Ezek a 
valós drabok alá lettek elhelyezve, s szerepük a leírókartonhoz volt hasonló. Később 
aztán a nyomódúcokkal egy képkötetet állítottak össze belőlük. Ezek közt szerepel a 
bányapénz is, mely Zalatna számára készült 1634 –ben, minden valószínűség szerint 
Nagybányán.63 Szerepel azonban mellette egy 1702-es selmecbányai rézpoltura és egy 
1698-as kassai rézpoltura is. Ez utóbbi ráadásul olyan 3-as ellenjeggyel van 
lebélyegezve, melyet Kassán, a kuruc ostrom idejében ütöttek bele.64 A Széchényi-
gyűjteménybe ugyancsak kerültek be bányapénzek valamint selmecbányai és kassai 
rézpolturák. Az utóbbiak a képkötetben is egymás mellett szerepelnek.  Az Appel-féle 
repertórium 1929-ben megjelent 4. kötetében65  ugyancsak találunk selmecbányai 
bányapénzeket, s nagy elárverezett gyűjtemények közül a Welzl von Wellenheim 
gyűjteményének leírása, melyet 1845-ben Bécsben jelentettek meg.66 Leopold Welzl 
von Wellenheim udvari, állami és államkonferenciai tanácsos, valamint udvari titkár 
volt már 1818-ban, s bizonyára már ebben az időben elkezdte az éremgyűjtést. 
Gyűjteménye rendkívül jelentősnek számított a korban. 
A jelenleg ismert első munka, amelyben – egyéb réz veretek mellett – korszakunkhoz 
tartozó magyarországi bányapénzek és rézpolturák szűkszavú leírása mellett némi utalás 
is szerepel hovatartozásukra, az Leitzmann listája, ami 1847-ben jelent meg.67 Igaz 
máris összemosva azokat a Rákóczi-féle rézpénzekkel, amivel meg is előlegezi a 
későbbi leírások és ismertetések több alapvető tévedését, s melynek helyretétele 
munkám egyik fontos célja lett.  Persze elsősorban nem az  Habsburgok réz forgalmi 
pénzeivel mosták össze a bányapénzeket, hanem főként a selmecbányai és kassai 
rézpénzekkel, a Rákóczi-féle rézpénzekkel és a Rákóczi-szabadságharc időszakának 
labanc, azaz császári rézpénzeivel. A 19. századi osztrák kutatók általános, bár nem 
feltétlenül jóhiszemű tévedése volt, hogy a megközelítőleg azonos korú réz vereteket 
mindenestül Rákóczi pénzeiként tűntették fel.  
Később Neumann 1858-tól hozott létre egy monumentális rézpénz katalógust, melyben 
természetesesen a magyar bányapénzek is jelentős számban bekerültek. A 
meghatározások – mint a réz veretek jelentős részének – sokszor problémásak, s a 
valóban hatalmas felgyűjtött mennyiségben nyilvánvalóan sok rosszul megfigyelt és 
pontatlanul leírt darab is került. Volt olyan darab is, pl. Riedmüller Kristóf bányapénze, 
melyet lengyel veretként hozott a lengyel rézpénzeknél.68 Külön problémája Neumann 
művének, mely ebben az időszakban általános, hogy képet alig, vagy egyáltalán nem 
hoznak, ami e művek használhatóságát meglehetősen nehézkessé tették. 

                                                 
62 Tóth, 2002. 7. 
63 Nvmofilacivm hungaricvm Festeticsianvm Kesztheliense – MNM Éremtárában 
64Ezzel a verőtőváltozattal, még nem került be a katalógusba sem. Szemán–Kiss, 2008. 
65 Appel, 1829. 
66 Welzl von Wellenheim, 1845.  
67 Leitzmann,1847. 
68 Neumann,  1858. 
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Talán ezért is annyira felemelő kézbe venni Weszerle József hátrahogyott émészeti 
tábláit melyek ugyan csak 1873-ban jelentek meg, de a metszetek még az 1820-as, 30-as 
években készülhettek el. Bár kiadott szöveg nem tartozik a megjelent munkához, ezeken 
a táblákon a forgalmi pénzek és érmek mellett már jócskán szerepelnek bányapénzek is, 
éspedig az ország különböző vidékeiről. A komoly szakembernek tekinthető Weszerle 
tehát már lényeges, gyűjteni való vereteknek tekintette a bányapénzeket is és a D 
sorozatban szerepeltette ezeket a vereteket az emlékérmek között. Ez a felosztás nem 
éppen helyes, mert a bányapénzek kifejezetten pénz jellegű veretek. Formátumuk és 
funkciójuk egyaránt a pénz katagóriához tartozik. Sokáig ennek a felfogásnak 
köszönhetően a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárában is ennek a felfogásnak 
megfelelően a bányapénzek az éremgyűjtemény részét képezte. 
1881-ben megjelent Johann Newald pénztörténeti munkája, melyben ugyan a 
bányapénzekről nem írt, de de funkcionálisan bányapénznek írta le a selmecbányai 
rézolturákat. Sőt egyéb nyilvánvaló tévedéseket is hoz, mint pl. azt, hogy nem 
Körmöcbányán, hanem Selmec- és Besztercebányán verték volna ezeket. Pedig komoly 
kutató volt, aki eredeti forrásokból,  levéltári anyagokból írta munkáját. Nem lévén 
numizmatikus, azonban a tényleges numizmatikai tárgyi anyaggal nem foglalkozott, és 
nem ismerte a tárgyi anyagot. Feigenbutz elrejtett pénzeit kuruc rézpénzeknek nevezve, 
– feltehetően – akaratlanul is sokat tett azért, hogy a kétfejű sasos ellenjegyek sokáig 
tisztázhatatlan módon elő ne kerüljenek.69 Persze így a répolturák első, 1695-ös 
évfolyamáról sem tudott, ami talán elgondolkoztatta volna az említett táblázat 
értelmezhetőségével kapcsolatban.    
Nem sokkal Newald munkájának megjelenés után jelentkezett az első bányászati 
vereteket tárgyaló, immár a rendszerezés igényével fellépő munka, Ernst 1885-ben 
megjelent írása. Carl Ritter von Ernst (1833- 1911) bányamérnök, később bányatanácsos 
és numizmatikus is volt egy személyben. Az Osztrák Numizmatikai Társaság tagjaként 
kifejezetten a bányászati veretekkel foglalkozott. Nemcsak egy-egy éremtípussal, 
hanem rendszerezte is a különböző bányászattal összefüggésben készült érmefajtákat. 
Így többek között – bár koránt sem elsődlegesen – foglalkozott a bányapénzekkel is. 
Művének fő fejezetei: I. Bergwerks-Jetone II. Bergwerksmarken III.Ausbeutemünze 
IV.Bergwerks-Medaillen. Ernst a korszak bányászati numizmatikai ismereteinek 
összefoglalására vállalkozott tehát nemzetközi szinten, ami persze elsősorban a német 
nyelvű és részben német nyelvű államokat vette figyelembe, bár foglalkozott például az 
angol bányapénzekkel, a Bergwerks Tokenekkel(mining token) is. Mint első 
összefoglaló, óhatatlanul sok hibát vétett, és nagy merítéssel dolgozván, természetesen 
nem minden területen voltak megfelelően mély ismeretei. Nem lévén történész, még a 
korabeli kutatási szinten sem ismerte a történelmi hátteret. Ismeretei inkább a német 
nyelvű országok, Ausztria és Németország tekintetében voltak megfelelőek. A minket 
érdeklő II. fejezetet tovább alcsoportokra osztotta. I. Geldmarken und Berggeld 
II.Lieferungsmarken III.Control- und Arbeitsmarken IV.Geschäfts-, Consumveriens-, 
und Wirtschaftsmarken V.Adressmarken Az egész csoportnak nem mindig teljesen 
érthető, és a példáknak hozott érmék sokszor egyáltalán nem biztos besorolása okoz itt 
problémát az alcsoportok beosztásánál. Az I. alcsoport lenne a kalasszikus bányapénz 
típusa, hiszen ez egyértelműen pénzjegy, azaz korlátozott pénzfunkciókat feltételez. 
Gohl nyilvánvalóan ez alapján nevezte el magyarra fordítva a bányapénzeket. 
Ugyanakkor a meghatározás nem ragadja meg a bányapénz lényegét, mely az egyéb 
pénzjegyek között sajátos tulajdonságok alapján képezhet csak önálló csoportot. A 
II.III. és IV. pedig áttételesen válhatott pénzértéket képviselő vásárló- azaz 

                                                 
69 Newald, 1881.  
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csereeszközzé. A szállítási jegyek egy-egy szállított anyagmennyiség értékét 
képviselhették, a III. csoportból az ellenőrző bárcák, azaz baligák, amik még az 1980-as 
években is léteztek és a bányába beszállt dolgozókat tartotta nyilván, soha nem lett pénz 
funkciójuk. A munkajegyek  jöhetnek számításba, melyeket ernst feltételezése szerint a 
termelvény átvételénél adtak ki. De hogy ebből hogy következik, hogy a 
meghatározásában Knappschaftmárkának nevezett hodrusi és úrvölgyi darabok ide 
sorolása az már több bizonytalanságot is felvet. aIV. csoport fogyasztási szövetkezeti 
bárcáinak besorolás egyértelmű, bár dolgozatunk keretin kívülre esik, mert ez már a 19. 
században létrejött szervezet.  
Az alcsoportok ide vonatkoztatható meghatározása nagyon sok vonatkozásban hasonlít 
Gohl Ödön későbbi meghatározására.  Ezeket is több alcsoportra osztotta, s 
egyszersmind a későbbi időszakra vonatkozóan a legtöbb hosszantartó tévedést is 
létrehozta, illetve megalapozta. Ernst természetesen a korabeli Osztrák-Magyar 
Monarchia teljes bányászatára rálátott és numizmatikai ismeretei sem voltak 
lebecsülendőek. Az már más kérdés, hogy a monarchia magyar társországának 
bányászatát már koránt sem ismerte olyan jól, mint az osztrák tartományokét és főként a 
magyar történelmet ismerte – a korabeli magyar kutatás publikált eredményeihez képest 
is – elég felületesen. Pl. Főnikszhutát (Phoenixhuta) vasbányászati és kohászati 
helyként ismerte, 38. 31.sz. holott az a 18-19. század fordulóján is még működő 
rézkohászati és rézbányászati központ volt. Természetesen felhasználta Newald művét 
is, átvéve annak tévedéseit, melyekben talán némi szándékosságot is feltételezhetünk. A 
bányapénzek meghatározásában elsősorban az aprópénz hiányát hangsúlyozta, azaz 
bányamérnökként sem jutott el a numizmatikai csoport tényleges és mlyreható 
meghatározásáig. Bányapénzeink egy csoportját a „magyar bányavárosok” (ungarischen 
Bergstätten) bányapénzeiként határozta meg, s megfogalmazásából nem vált 
egyértelművé, hogy ezek valójában egy-egy város kincstári bányakamarájához, azaz a 
bányákhoz kötődtek, nem a bányavárosokhoz. A mai német meghatározáshoz kicsit 
nehezen illeszthet,ő, de már meggyökeresedett magyar bányapénz terminus technikus 
egyértelműen az ő Berggeld kifejezésének fordítása. Newald minden esetre a 
rézpolturákat és a Rákóczi-féle rézpénzeket összemosta munkájában. Ernst azonban 
fokozta is ezeket a hibákat, ugyanis A kuruc háborúkban és főleg a Thököly-
szabadságharc dátumaiban meglehetős hiányosságai miatt még az 1695-ben megjelent 
(de általa 1696-tól datált) selmecbányai rézpolturákat is Thökölinek tulajdonította. 37. 
30.sz. Ezeket a vereteket bányapénznek tekintette, és a Hátlap CS betűi alapján 
kibocsátó testületnek Selmecbánya bányavárost. Természetesen munkája hiánypótló, sőt 
nagy jelentőségű volt és más numizmatikusok meg sem próbálták az általa elvégzett 
munkát sokáig sem javítani, sem bírálnihoz. Mégis igaz az, hogy a későbbi, 
bányászathoz és bányászattörténethez alig értő kutatókat elsősorban ő vezette 
akaratlanul is félre. 
Ő számos néven nevezte meg a bányapénzeket és a különböző bányászati veretek között 
természetesen hozta a bányapénzeket is. Azonban a selmecbányai rézpolturákat ő minősítette 
bányapénznek, s ezzel egyí hosszú időre hibás következtetésre indította a későbbi szakírókat. 
Meghatározásai nagyon csekély történelmi kutatásra, illetve felszínes történelemtudásra 
alapozódott, s noha ő bányászati végzetségű volt, sajnos épp ezért kevés történeti ismeretel 
rendelkezett. Viszont a numizmatikus szakírók éppen ezért fogadták el leírásait speciális 
szaktudásnak. Hibás megállapítáűsai így kerülhettek be olyan nagy szaktudású és hatalmas 
tárgyi tudású magyar kutatatók íráaiba is, mint Gohl Ödön és Huszár Lajos. Éppen meglehetős 
szakmai jellege miatt hittek neki, pedig a történelmi tudományokban felszínes a tudása. Az első 
használható katalógust Gohl Ödön állította össze, akinek munkája minden pontatlansága 
ellenére hatalmas előrelépést jelentett. Az ő munkája foglalta először rendszerbe és egy 
egységes munkába az akkoriban ismert magyarországi bányapénzeket. Neumann sokszor 
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ténylegesen pontot leírású és meghatározású megállapításait kellő kritikával kezelte, amivel 
jelentős hibákat küszöbölt ki, Ernst megállapításait azonban, mint hiteles bányászati és 
numizmatikai munkával rendelkező szerzőét sajnos kritika nélkül fogadta el. Nála tűnik fel a CS 
Civitas Schemnitz felodás is, mely saját leírásának is ellentmond.  

A CS monogramot Gohl, csakúgy mint a régebbi szakirodalom egésze, hibásan Civitas 
Schemnicium-ként oldotta fel. Nyilván kibocsátó testületként kezelte Selmecbánya bányavárost, 
és talán Schönvisner felfogása is befolyásolta, aki a CS és az MC monogramot viselő oldalakat 
mint a rézpolturák előlapját mutatja be. Ez a nézet azonban semmiképpen sem fogadható el, 
hiszen egy országon belül az uralkodót senki sem előzheti meg. A Gohl-féle katalógus előtti 
irodalom sem egyöntetű a CS-es oldal előlapként történő meghatározásában, sőt inkább az L 
betűs oldalt tartják előlapnak.70 Gohl ellentmondásba kerül önmagával is, mert a bányász-
szimbólumos bányapénzeknél az L betűt tekinti előlapnak. Még azokban az esetekben is így 
tesz, amikor a bányász-szimbólum alatt megjelenik a szerinte szintén Selmecbánya nevére utaló 
S betű (12/b ábra).71 Lehetséges tehát, hogy Gohl nem tartotta egyenértékűnek a rendes forgalmi 
pénzek arcképes uralkodó-megjelenítésével az L monogramot. Ezért, illetve a későbbi 
elemzések megalapozásának céljából szükséges megvizsgálni az uralkodói névkezdőbetűk 
szimbolikai értelmét. 

Gündisch, Gustav 1932-ben megjelent cikkével a nagybányai bányapénzek 
tulajdonosaihoz adott továbblépési lehetőséget. 

A csehszlovák szakirodalom eleinte csak követni kezdte a magyart, így a cse nemezetiségű 
bányászattörténész, Schenk a bányapénzeket illetően leginkább csak átvette Gohl Ödön 
katalógusának eredményeit. 72 Később Jozef Gindl, a selmecbánya Szlovák Bányászati Múzeum 
levéltáros végzettségű igazgatója, először a prágai Numizmaticke Listyben, majd 
Selmecbányán megjelenő a  Zborník Sovenského Banského Múzea számaiban – sok egyéb 
téma mellett – szakavatott, forrásokon alapuló cikkeket jelentett meg bányapénzekről. Egy 
évtizeddel később az 1970-es évek második felétől Ludovit Trenčan kezdett el, jó gyűjtői 
szintről bányapénzeket publikálni, besorlásokat pontosítani. Persze bányapénzekről nálunk is 
jelentek meg az 1950-es évektől kisebb, de figyelemre méltó közlemények, mint pl. Pávó 
Elemértől a Borsodi Bányatársulat ellátási bárcáiról, de ezek nem tartoznak már korszakunkhoz. 
Továbbra is sokan szükségpénznek tartják a numizmatikusok közül a bányapénzeket, így 
Ambrus Béla nagyobb összefoglaló munkájában és utána részletezőn is írt a Lányi-féle papír 
bányapénzrő, szükségpénz meghatározással.   

Gyűjtése teljeskörűnek készült, bár képanyaga nagyon szerény ahhoz, hogy jól használható 
legyen munkája. A későbbiekben az 1950-es évekig nem sok szakirodalom született a 
bánypénzek területén. Akkor is csak a legújabb kor bányapénzeiből kerültek terítékre darabok 
illetve csoportok, melye nem esnek jelen disszertáció tárgyába. Az 1970-es évektől a szlovák 
Ludovit Trencan volt aki több cikkel jelentkezett, s ezek nemcsak szlovák, hanem idővel 
magyar nyelven is megjelentek. Ezzel elértem napjainkig, saját cikkeim 1989-től jelentek meg, s 
ezekben részletenként próbáltam feldolgozni a témát. Az utóbbi néhány évben pedig Kiss 
Gábor, aki szerzőtásam volt a katalógus írásában, tesz közzé még cikkeket , főként a 19-20. 
századot érintő bányapénzek tekintetében. cikkei.   

                                                 
70Neumann, 1858. 173. sz., Leitzmann, 1847. 190., Győrik, 1895. II. 103. 1213. sz. 
71Szemán – Kiss, 2008. 2.01.15.04.-2.01.16.01. Gohl, 1919-1920. 26-30. sz. veretek. Ez a bányapénztípus 
egyébként Szomolnokbányához köthető. Szemán, 1995- 1996. 63-65.;  
72 Schenk, 1958. 225-271. 
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VII. A BÁNYAPÉNZEK MEGHATÁROZÁSA, FUNKCIÓINAK 
TISZTÁZÁSA 

  
 

Ezeknek a vereteknek a megnevezése korábban nem volt egységes, számos 
elnevezést használtak. Az osztrák Carl Ritter von Ernst 1885-ben még egyetlen 
értekezésen73 belül öt külömböző névvel illette őket (Bergwerksmünzen, Geldmarken, 
Berggeld, Bergmarken és Bergwerksmarken = bányaérmék, pénzbárcák, bányapénz, 
bányabárcák és bányaüzemi bárcák). Közülük a mai német nyelvű numizmatikában 
szinte kizárólagossá vált a Bergwerksmarken (bányaüzemi bárcák) megnevezés. 
Magyarországon ezzel ellentétben – annak a jelentősebb szerepnek köszönhetően, 
melyet ezek a veretek a bányavidékek pénzforgalomban betöltöttek – a bányapénz 
fogalma vált általánossá.  

Többnyire tehát a már említett élelmezési pénz kifizetésének eszköze volt a 
bányapénz. 

Meghatározásuk: 
 
Bányapénznek nevezzük a bányászatban közvetlenül vagy közvetve bérezésre 

használt, nem nemesfémből vagy fémhelyettesítőből készült, esetenként lényegesen 
korlátozott pénzfunkcióval rendelkező és részben a munkateljesítmény elszámolásában 
különleges feladatkörrel felruházott pénzjegyeket.74 

 
A könnyebb érthetőség kedvéért idézzük emlékezetünkbe a pénz Marx 

klasszikus gazdaságtanában felsorolt funkcióit: 
– értékmérő, 
– forgalmi eszköz, 
– fizetési eszköz, 
– felhalmozási- vagy kincsképző eszköz és 
– világpénz. 
A klasszikus bányapénzek a XIX. sz. elejéig a pénzzel szemben támasztott 

minden olyan igényt kielégítettek, amely egy kis közösség életében jelentőséggel bírt. 
Világpénz-funkcióról bizonyára nem beszélhetünk, de még a valódi tezaurálás sem volt 
lehetséges segítségükkel: a szigorú finomsági követelményekhez kötött nemesfém-
tartalom, azaz az értékállóság előfeltétele hiányzott. A veretek az üzemeltető, a bánya-
tulajdonos vagy bérlő által garantált kényszerárfolyamon forogtak. A bányapénz ennek 
ellenére fizetőeszköz volt és az érintettek körében betöltötte az értékmérő és a forgalmi 
ill. részben a felhalmozási eszköz feladatkörét is. 

 
 

                                                 
73 Ernst, 1885. 35-36. 
74 Szemán–Kiss, 2008. 17. 
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VIII. BÁNYAPÉNZEK BEMUTATÁSA 
 

VIII/1. BESZTERCEBÁNYA ÚRVÖLGY- 
 

 
Magyarország a középkorban és korai újkorban az európai rézbányászat terén 

nagyhatalomnak számított. Két nagy központja volt hazánkban az alsó-magyarországi 
(Garam-völgy) és a felső-magyarországi (Szepes-Gömöri-érchegység). Az alsó-
magyarországi bányavidék termelése a XVII. század második feléig, illetve a 
századfordulóig, vezető szerepet töltött be az ország termelésében. A XVII. század 
közepéig mintegy 80%-át adta a magyar réznek, a későbbiekben pedig ez az arány 
fokozatosan csökkent. A XVIII. századtól aztán átveszi ezt a vezető szerepet a felső-
magyarországi rézbányászat, de még ebben a században is jelentős mennyiséget 
állítottak elő Alsó-Magyarországon. 

A Garam völgyének két bányavárosa vált ismertté a nagy mennyiségű exportált 
rézről, Besztercebánya (Neusohler Kupfer) és Libetbánya (Libether Kupfer). Az itteni 
rézbányászat központja egyértelműen Besztercebánya bányaváros, Libetbánya jóval 
kisebb jelentőségű volt. Ez a bányaváros hosszú időn keresztül hazánkban a 
rézbányászat szervezésének és vezetésének egyik legfontosabb központja volt. 
Konkrétan e városban azonban soha sem működött rézbánya, a rézbányászat 
ténylegesen a városhoz tartozó három közeli telephelyen,  Óhegyen (Altgepirg, Staré 
Hory), a  kb. egy órányi járásra levő, Úrvölgyön (Valle Dominarum, Herrengrund, 
Spania Dolina)  és Homokhegyen (Sandberg, Piesky) volt.  Ez utóbbi két helység tkp. 
egy hegygerinc két oldalát jelentette. A viszonylagos közelség miatt nemcsak a 
bányapolgárok, hanem a bányatisztek is többnyire Besztercebányán laktak. Közülük 
általában csak egy, a bányaírnok - mint a legalacsonyabb rangú - lakott kötelezően 
Úrvölgyön, s így neki kellett felügyelnie a kint lakó bányamunkásokra is. Minthogy Úr-
völgyön mindig is nagyobb, jelentősebb bányák voltak, mint Homokhegyen, ebből 
következően nagyobb számú bányász is dolgozott itt. Jelentősebb településnek is 
tekinthetjük, sőt az itteni lakosság járt át nagyobbrészt Homokhegyre is dolgozni. A 
bányapénzek kiadásának szempontjából fontos időszakban, azaz a XVI. század első 
felétől - közepétől Homokhegy jelentősége tovább csökkent. Ezért a bányapénzeket 
nem Besztercebányáról és nem is Homokhegyről, hanem az említett fontos 
bányászközségről, úrvölgyi bányapénzeknek szoktuk nevezni. Ami Óhegyet illeti, ez 
kissé távolabb feküdt Besztercebányától és jelentősége a XVI. század közepétől már 
inkább csak kohászatának köszönhette jelentőségét. 1564-től aztán a rézkohók jelentős 
részét is átvitték az új besztercebányai kohótelepre, s Óhegyen csak néhány kisebb 
kemence maradt. 

A bányapénzek egyik alapvető sajátossága, hogy kézműves módszerekkel, néhány 
emberrel dolgozó apró bányáknál, melyek, főképp a nemesércbányászatban még a XVI-
XVII. században is működtek, nem volt értelme használni őket. Nagyobb üzemeknél 
viszont már igen, egyesült vállalatoknál pedig szükséges volt forgalmuk, mert 
megkönnyítette az ellátást és a természetbeni juttatások kezelésével biztosította a 
gazdasági kényszer alkalmazását.  Hiszen a sok, bérből és fizetésből élő, mező-
gazdasággal munkájánál fogva foglalkozni nem tudó, sőt sokszor egészen terméketlen 
vidéken élő bányász ellátása nagy nehézségeket okozott. A XVI-XVII. századból több 
bányapolgári bányapénzt ismerünk.  

A XVI. század első nagyobb és korának legjelentősebb bányaüzeme mégis a 
besztercebányai Thurzó-Fugger rézvállalat, melynek bányái túlnyomó többségükben 
Úrvölgyön voltak, s 3-400 munkást is foglalkoztattak. E vállalat bizonyosan külön 
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kereskedelmi lerakatot, kantint tartott fönn munkási számára, mint azt egy 1535-ből 
származó iratból tudjuk.75 Ebben Besztercebánya bányaváros panaszkodik, hogy Fugger 
hivatalnokai a város privilégiumai ellenére idegen sört és húst méretnek a bányáknál. 
Bár nem ismerünk egyelőre e rézvállalathoz köthető bányapénzt, nem lehetetlen, hogy 
már az élelmes Fuggerek is használtak ilyent.  

Az ország első bányapénzeit azonban nem az alsó-, hanem a felső-magyarországi 
bányavidékről ismerjük. A jelenleg ismert legkorábbi bányapénzre vonatkozó 
magyarországi dokumentum 1581-ből származik. Ebben Kubinyi Kristóf 
bányatulajdonos bócai bányájához kér engedélyt a bányapénz használatára az udvari 
kamarától.76 Bizonyítandó, hogy a bányapénz a bányászatban már szokásos, bevett 
eszköz, mellékelt három már funkcionáló bányapénzt is kérvényéhez. Ezek azonban 
mind a felső-magyarországi bányavidékhez, közelebbről Szomolnokhoz tartoztak, noha 
Bóca alsó-magyarországi illetőségű.77 

A legrégibb alsó-magyarországi bányapénzek viszont „besztercebányaiak”, 1591-
ből,78 1595-ből79 és 1597-ből80 ismertek. Mind egyoldalasak, s az 1591-es(1. kép) és 
1597-es (2. kép)változatok nyolcszögletű csegely, az 1595-ös kerek réz lapkára lett 
verve(3. kép). Ez utóbbin gyöngykör is látható, míg a csegelyeken csak a kerek verőtő 
szélének íves lenyomata vehető ki. E bányapénzeken azonban lényegileg ugyanaz a kép, 
a besztercebányai címer látható kétoldalt karéjosan kivágott reneszánsz pajzsban, s a két 
kivágásban az N és S betűk láthatók. A betűk jelentésének feloldásaként a "Neosolium"-
ot adja meg. Ez a Besztercebánya német nevének, a "Neusohl"-nak a latinosított 
változata, s úgy gondolom egyet lehet érteni e feloldással. Valószínűleg ezért nevezte 
Gohl Ödön besztercebányai bányapénznek, noha Úrvölgyet külön címszó alatt tárgyalja. 
Gohl a leírás után megjegyzi, hogy ez a darab „A tágabb értelemben vett bányapénzek 
közé tartozik, amennyiben a bányavárosnak és esetleg nem magának a bányaüzemnek 
használatára szolgált.”81 Mivel bányászékből és kalapácsból álló szimbólum nincs rajta, 
az újabb szlovák szakirodalom hajlik a városi munkabárca meghatározás felé ezeknek a 
réz vereteknek az esetében.82 A bányaüzem és a bányaváros ebben a korban valóban 
egészen különböző fogalmak. Legalábbis amikor a feudális uralkodó privilégiumaival 
alapított bányaváros, azaz a benne élő polgárok, s az újabban kibontakozó korai 
kapitalista vállalkozások érdekei összeütköztek, bizony előfordult, hogy mint azt a 
Fuggerek kapcsán említettem, előfordult, hogy a város a bányaüzemekre panaszkodik 
jogainak csorbítása miatt. Mindazonáltal ez az ellenségeskedés esetinek tekinthető, s a 
rézvállalat irányítását 1546-ban átvette a király a Fuggerektől, a kamara pedig e 
században még jól megfért a várossal. Így több lehetőség is van, mely áthidalhatja az 
azonos jelkép használatának problematikáját. Egyik eset, ha Besztercebánya saját 
bányájában használta e bányapénzt. A másik hogy valamilyen módon egyezkedett a 
kamarával, s az ellátás hasznán valamiképp osztozkodtak. Létezik azonban egy 
harmadik lehetőség is, hogy a besztercebányai kamara is a besztercebányai címert 
használta! Ebben az esetben kézenfekvő, hogy a bányapénzeken is ezt alkalmazták. Ezt, 
a talán kissé meglepő lehetőséget azonban természetesen bizonyítani kell. 

Már a 16. századi bányászatban gyakorlat volt, hogy a félkész terméket valamiféle 
jeggyel hitelesítették. Ebben az időszakban a kohászat is a bányászat részét képezte, 
                                                 
75 Péch, 1884. 157. IX. 
76 ÖStA HKA VUG Nr. 17. fasc. Folio 407-408. részletesebben Szomolnoknál 
77 Szemán, 1999-2000. 89-96. 1.tábla; Szemán – Kiss, 2008. 2.01.01; 2.01.03; 2.02.01.  
78 Szemán-Kiss, 2008. 1.05.01.  
79 Szemán-Kiss, 2008. 1.05.02. 
80 Szemán-Kiss, 2008. 1.05.03. 
81 Gohl, 1919-20. 15. 
82 Bovan- Mácelová- Ušiak, 2000. 110. 2.ábra 1.sz. 
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tehát az érc bányászatától a félkész termékig egy vállalaton belül állítottak elő mindent. 
Ilyen finomított anyagú félkész termék a rézbányászatban a táblaréz és tárcsaréz, melyet 
nagy mennyiségben exportáltak ebben az időszakban Magyarországról. Egyik 
legismertebb és legkeresettebb termékünk volt a világpiacon! Ilyen besztercebányai 
tárcsaréz például a hamburgi kikötő előtt elsüllyedt hajó rakományában maradt ránk, de 
fennmaradt különböző múzeumi gyűjteményekben is, s ezek egyértelműen a 
bányaüzem termékei voltak. A félkész kohótermékek bélyegzéséről tudunk már 
Agricola De re metallica... c.munkájából is, bár itt az ezüstcipókról történik említés. 
Igaz viszont, hogy az ábrázoláson inkább vésett jegynek tűnnek a jelzések(4. kép).83 
Viszont ugyanabban a munkában primitívebb, vésett jeggyel ellátott ólomcipókat vagy 
tárcsákat is találunk(5. kép).84  Nem kétséges tehát, hogy a 16. század végén is 
készültek ilyen réztárcsák, melyeknek hitelességét, esetleg minőségét jelezték e 
"márkajeggyel". A magyar réz kiváló minőségű volt!  Jegyeik egy részét is ismerjük, 
Milan Augustín85 alapján magam is közöltem már néhányat belőlük(6/a, b, c. kép).86 Az 
egyszerű kőfaragójegyekhez hasonlók mellett a besztercebányai címerpajzzsal ellátottak 
is előfordulnak közöttük. Ez utóbbi a bányapénzeken szereplő besztercebányai címeres 
jelzéshez hasonló méretű, besztercebányai címerrel ellátott kerek verőtővel beütött 
jelzés. A besztercebányai címer azért is alkalmas lehetett a magyar termék és a kamara 
jelképezésére, mert voltaképpen megegyezett a korabeli magyar államcímer bal felével. 
De ami ennél is fontosabb, okleveles adatunk is van, melyben Rudolf megtiltja Thurzó 
Istvánnak, a szomolnoki rézüzem birtokosának a besztercebányai rézjegy használatát: 

 
Das Zipser Kupfer soll nicht mit dem Zeichen des Neusol'schen, sondern mit einem 

eigenen gezeichnet werden 
An Stanislaus Turzo 

Königl. Rescript. Wien den 2.April 1582. 
 
   Wir Rudolff der Ander u.u. 
   Nachdem N. die Inhaber des Neusollerischen Kupferhandls bey Vnns mit 
beschwerung Vnderthenigist angebracht, Welchermassen die Zipserischen Kupffer an 
Sortten den Neusollerischen gleich geschmidt, Vnd auch mit denseiben Zaichen, als den 
Vngrischen Schildt oder auch Cron bezaichnet werden, Aus welchem bißher eruolgt das 
dieselben fur Newsoller Kupffer angegeben Vnd verkaufft worden, welches Inen aber 
an Irem Verschleis grosse Verhinderung bringe, Gehorsamist bittend die gnedigiste 
Verordnung Zuthuen, Damit hinfüro Zwischen solchen mit den Zaichnen ain 
Vnderschaidt angestellt vnd gemacht werde, So beuelchen wir dir hiemit gnedigelich, 
du wollest, Daran sein Vnd Verfügen, das hinfüro auf ermeldt Zipserisch Kupffer ain 
sonderlichs vnd kain solch Zaichen wie auf die Newsollerisch geschlagen werde, Damit 
man dieselben Vnderschidtlich erkhennen möge, denn wie dasselb Zue vnsern Camer 
guet Vnd dessen Befürdrung geraicht, als ist es ganz gnädiger Wille vnnd mainung. 
Geben Wienn den 2. Aprilis Ano u. Im 82. 
Aus der Hofkammer-Archive87 
 

                                                 
83 Agricola, 1556-1985. 247.ábra. A finomított ezüst kivétele  
84 Agricola, 1556-1985. 250. ábra. Ólom olvasztása és cipóba öntése 
85 Augustín, 1994. 173. 
86 Szemán, 2003. 17-19. 
87 Schmidt, 1834. 46-47. 
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A szepesi rezet nem szabad a besztercebányai jeggyel jelölni, hanem saját jegyet kell 
használni 
 
Miután N. a Besztercebányai Rézművek tulajdonosa erősen tiltakozott Nálunk, (hogy) 
az ugyanolyan méretű szepesi rezet és a hasonló besztercebányait egyformára 
kovácsolják és még ugyanazzal a jeggyel – mely a magyar pajzsot vagy még a koronát 
is ábrázolja – bélyegzik is. Amiből eddig az következett, hogy ezeket a besztercebányai 
réz helyett adták és vették, ami azt (a besztercebányait) a kicsinybeni eladásnál 
(kiskereskedelemben) nagy hátrányba hozta. Engedelmesen kérte tehát a kegyelmes 
rendelet segítségét, amivel ezután az ilyen jegyek közt megkülönböztetést kell tenni. Így 
kegyelmesen elérhetjük nektek, amit akartok és ezzel összefüggésben ezután az említett 
szepesi rézre különleges, és nem ugyanolyan jegyet kell verni, mint a besztercebányaira, 
ami által a különbség felismerhető legyen. Mert hogy ez a Mi Kamaránk javára és 
annak a támogatására irányul, amint ez igen kegyelmes Akaratunk és véleményünk. 
Kiadva Bécsben 1582 április 2-án. (Ford. Sz. A.) 

Az Udvari Kamara Levéltárából 
 
 Éspedig már a Kubinyi kérvénye utáni évben, 1582-ben. Ebben a rendeletben 

nagyon fontos, hogy meghatározza azt is milyen a besztercebányai jegy „mely a magyar 
pajzsot vagy még a koronát is ábrázolja”. Ezt a leírást érdemes gyorsan összevetnünk a 
harmadik jeggyel a 6/ c. képen! Ezen valóban megtaláljuk a vágásos pajzsot és a 
nyolcszor vágott mezejű pajzsot, mely a korabeli címerábrázolásokon gyakran 
előforduló változata az egyébként hétszer vágott mezejű besztercebányai címernek. Sőt 
megtaláljuk felette a zárt koronát is. A vágásos királyi címert Besztercebánya valójában 
még az Árpád-korban, 1255-ben kapta az uralkodótól. Ez, vagyis a királyi címer 
adományozása a bányavárosok esetében a XIV. század második feléig nem szokásos. 
Alighanem azért történt, mert fontos ércbányászati központ, talán az uralkodó elosztó 
központja volt. Erre utal a már említett tény, hogy a többi bányavárossal ellentétben 
bányák közvetlenül Besztercebányán soha sem voltak, csak a környező 
bányatelepeken.88 A besztercebányai címert, azaz Rudolf irata szerint a „magyar 
pajzsot”, – egyáltalán nem alaptalanul – ugyanis Rudolf is a sajátjának tartotta! 
Márpedig a besztercebányai kamarai rézművek, és csak azok, már ekkor is kincstári 
tulajdonban voltak, s Rudolf az állami, sőt szorosabban véve saját földesúri 
kormányzásában levő kincstári rézművek gyártmányainak, azaz „a mi kamaránk 
javainak” védelmében adta ki tiltását. Miért ne verethette volna a kamara bányapénzeire 
is a besztercebányai címert, ha védjegyként használhatta? Sőt, - bár az itt bemutatott 
bányapénz veretkép és a hitelesítő pecsét nem ugyanattól a verőtőtől származik - az sem 
lehetetlen, hogy azonos időpontban akár ugyanazt a verőtövet is használhatták mindkét 
célra. A különböző évszámú változatok logikai alapon hasznosak lehettek akár a 
hitelesítéseknél is.  

A bányapénz használatára a kincstár bizonyára azért kényszerült rá, mert ezek a 
cikkek igen drágák lettek volna különben, s így vagy az olcsó ellátást, vagy a magasabb 
fizetést kellett biztosítani az úrvölgyi munkásoknak. Természetesen ez adott esetben 
gyengébb minőséget is jelenthetett. További szempont kellett legyen az is, hogy a sok 
bányászt biztosan és a lehetőségekhez képest jó minőségű sörrel kellett ellátni, mert 
különben könnyen bányászlázadás lehetett belőle. Ha azonban az ellátást a kamara 
biztosította, úgy a kiskereskedelmi haszon is a kincstár zsebében maradt. E mellett nem 
kellett rendes forgalmi ezüstpénzt kiadniuk, ami az ismert korabeli aprópénzhiány 
                                                 
88 Szemán, Anjou-kori bányavárosi pecsétjeink c. előadásomban tértem ki erre, a Magyar Heraldikai és 
Genealógiai Társaság tudományos konferenciáján Székesfehérvár, Bory-vár 2009.09.04 
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közepette, s a kincstár szegénységét tekintve, szintén nem lebecsülendő előnynek 
számított. Ezek a feltételek biztosítják a bányapénz-kibocsátás fontosságának tipikus 
helyzetét. Minthogy írásbeli utalvánnyal ezt nem lehetett megoldani - hiszen a 
munkások, sőt az eladók jelentős része is írástudatlan volt - nem is lehetett volna 
másképp lebonyolítani, mint vagy a nehézkesebb rovásrendszerrel, vagy a bányapénz 
felhasználásával. 

Ha összevetjük a felsorolt tényeket Kubiny az 1581-es kérvényéhez kapcsolt 
hivatali felterjesztésében89 található adattal, mi szerint a besztercebányai kamarai vezető 
is kérte a bányapénz használatát, nem lehet kétséges, hogy ezek a bányapénzek a 
kamara jegyét viselő, és az úrvölgyi munkások részére kiadott bányapénzek voltak. Sőt, 
alighanem kifejezetten az említett sörpince üzemeltetése során használták fel őket, s 
ezek egyszersmind a legrégibb fennmaradt alsó-magyarországi bányapénzek is. 

Tudjuk ugyanis, hogy kamarai irányítás alatt működtettek kantint az úrvölgyi 
bányászok ellátására. Már 1583-ból ismerünk egy a királyi biztosok számára készített 
utasítást, melyben az egyik pont a következő: "Engedélyezve volt, hogy Úrvölgyön egy 
sörpince építtessék, megvizsgálandó, hogy megtörtént-e?90 Ez a sörpince - ami 
feltételezi az élelmiszer árusítását is - bizonyosan a rézvállalat üzemeltetéséhez tartozott 
és hosszú időn keresztül üzemelt, de nem tudunk arról, hogy a város valaha is tiltakozott 
volna ellene. A tiltakozás hiánya pedig csak azt jelentheti, hogy valamiképp bevonták a 
várost is, pl. az ő sörüket mérték a pincében. S valóban, az 1583-as utasítás eredeti 
német szövegében utalnak rá, hogy a „… vájárok és meddőhányón dolgozó munkások 
nehézségeinek kisegítésére Besztercebánya városából hoztak sört..”91 A továbbiakban 
sem lehetett problémamentes az üzemeltetés, mert az 1584. aug. 18-án kelt „Utasítások 
a besztercebányai bányászat vizsgálati jelentéshez” iratban ismét foglalkoztak a 
pincével.92 Ebben megemlítik, hogy „…némely tisztek előkelőbbet akartak, de a királyi 
biztosok leállították a drága sör mérését…” és a bányamester „szorgalmas figyelmére” 
bízták az üzemeltetés ellenőrzését. 1585-ben aztán ismét rákérdeznek besztercebányai 
kamarai vezetőnek írt instrukciókban a pincére, hogy „az, az elkészült formában 
maradjon-e, vagy változtatni kell rajta?”93  

                                                 
89 ÖStA HKA VUG Nr. 17. fasc. Folio 407. 
90 Péch, 1884. 314.  
91 Schmidt, 1834. III. 46. 154.sz. Instrukzion zur Untersuchung der sieben ungarischen Bergstädte Bécs, 
1583. jan. 19.  „Alß wir auch hieuor Ambtleuth anbringen, und der handls Arbaitter, Zumermallen 
angebrachten beschwerungen vermug Einschlusß mit Nr. 6. genedigist bewilligt, damit bei vnnserm 
Khupfer Perkhwerch im Herrngrundt, an ainem gelegnem ortt, auf unsern Cossten, ain Pierkheller 
gepautt, vnd also wegen dessen auß der Statt Neusoll hinauß gebrachten Sauren Piers, den Perkhheiern, 
vnnd halden Arbaiter, Irer beschwerung abgeholfen wurde. So wellet Euch ob solches beschehen 
erkhundigen, auch was wir khunfftig von dem Leuthgeben an ainem Pier tur nutzung zu etwas erstattung 
des auf angeregten  Kheller.”  61-62. 
92 Schmidt, 1834. III. 103. 167.sz. Verordnung über den Untersuchungsbericht für das Bergwesen zu 
Neusol. „Alß auch furkhomben, vngeacht das ain aigner Pierkheller in herrngrudnt auf der Khaiserlichen 
Majestet vncossten erPaut worden, des Sich doch etliche offitier furnemblich die huetleuth alda 
vnterdtannden, Theur Mertzen Pier ein Zuelegen, vnnd die Armen Arbeiter damit in merweg 
Zuebeschweren, welches aber gleichwol durch die Comissaren abgeselt worden, welches Ir Durchleuth 
dann Ir auch genedigist gefallen lassen, So wellet neben dem Pergmaisster Euer vleissiges aufmerckhen 
haben, auch alles ernsts darob sein vnnd verfuegen …sonnder die vbertretter nach notturfft gestrafft 
werden.”   105. 
93 Schmidt, 1834. III. 154. 164.sz. Instrukzion für den Amtsverwalter zu Neusol. Bécs, 1587. jan. 15. 
„…ob wegen des erpautten Pierkhellers alda im herrn grundt mit der negst fürgenumen verenderung und 
bestellung aines aignen Leitgebens der durch den Igl fürgewenndter merer nutz erfolge, Ob es bey 
Jetzigem, vnnd ob die Arbeitter nit hierdurch beschwert weren.” 157. 
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A következő darabunk Riedmüller Kristóf bányapénze. Ez a darab régóta ismert,94 
de nem bányapénzként, hanem számolóbárcaként értékelték. Mint ilyent ismerteti 
Joseph Neumann a lengyel rézpénzek között,95 később Huszár Lajos-Procopius Béla,96 
és legutóbb Szigeti.97  

Leírása:  
E: Gyöngykör, körirat: CHRISTOPH rozetta RIEDMVLLN  rozetta. Középen 

újabb gyöngykörben a Riedmüller-címer: kiterjesztett szárnyú, fejével jobbra forduló 
sas, mellén fogazott kerékkel.  

H: Gyöngykörben négysoros felirat:· 1601· / rozetta DENA rozetta / RIVS· CV: /· 
PREVS· , alatta két rozetta közt egy köves gyűrű ábrázolása. (7/a, b. kép)  

Réz, átm.: 14 mm 
Részletesen ismertettük és indokoltuk számolóbárcából a bányapénzek közé történő 

átsorolását már az Érem hasábjain98 Itt most csak a feliratát említjük, mely tényleges 
fizetési eszköz, pontosabban denár-mivoltára utal: DENARIVS CVPREVS, azaz 
rézdenár. Ez a felirat, kiváltképp a denarius megjelöléssel egyáltalán nem fordul elő a 
számolóbárcákon. Bányapénzen sem lehet szokásosnak nevezni, de van hasonlóra 
példa. Előfordul például a GROSVS CVPREVS és TABERH GROSHEN99 felirat 
bányapénzen. Ami a XVII. század legelejét illeti, ekkor a denár még olyan megbecsült 
aprópénz volt, hogy bízvást csak ezt az értéket választhatták bányapénznek az 
aprópénzek közül. Az érme mérete is kifejezetten a korabeli ezüst denárénak felel meg.    

A tulajdonos, vagy bérlő címere egyáltalán nem ritka a korai magán 
bányapénzeken, mint pl. a Thurzó-címer, mely már a legkorábbi, szomolnoki 
bányapénzen is látható. A bányatiszt címere szintén nem példátlan a kincstári 
bányapénzeken, amire a későbbiekben még az 1666-os évnél visszatérünk. 

Riedmüller Kristóf selmeci polgárcsalád sarja volt. Apja, Riedmüller János 1571-
1601 között a selmeci és körmöci kamaránál könyvelőként szolgált fia Riedmüller 
Mátyás 1645-ben selmecbányai bíró. Ő maga hivatalnok volt, nem bányász, bár a 
családjában akadtak bányapolgárok, sőt jelentős tulajdonnal bíró bányapolgárok is. 
Fiatalabb korában, 1600-tól 1606-ig, bányaírnokként működött Úrvölgyön. 1606-ban, a 
Bocskai-féle felkelés időszakában, hivatalnokként átkerült a körmöcbányai kamarához.  

A család nemességét V. Károlytól 1529. június 4-én Barcelonában, a címert 
Bécsben 1530. március 24-én kapta. Ezt 1553-ban az uralkodó megerősítette. 1786-ban 
újabb megerősítést és címerváltoztatást kaptak.100 Siebmacher nem utal még bányász 
mivoltukra, hanem erdészettel foglalkozónak írja le a családot. Ez a két szakma azonban 
gyakran összekapcsolódott már e tárgyalt időszakban is.  

Leírás: Címer: háromszögű hasított pajzs jobb oldali ezüst, bal oldali vörös mező 
mezőin kiterjesztett szárnyú, fejét jobbra fordító fekete sas, ezen négy küllős arany 
kerék. Sisak: szembeforduló csőrsisak. Sisakdísz: pajzsbeli arany kerék feléből 
(küllőközök ezüst és vörös) növekvő fekete sas. Takarók: fekete-arany, vörös-ezüst(8. 
kép). 

A bányapénz címerének kerekén a küllők túlnyúlnak kicsit az abroncson. Ez 
feltehetően a vízikerékre utaló változat. A címer tulajdonképpen beszélő címer, hiszen a 
név -müller utótagja a molnár, de legalábbis valamilyen malommal dolgozó 
                                                 
94Weszerle, 1911. G. XXIX.t. 5. 
95 Neumann, 1868.  29195/6 sz. Megemlítjük, hogy - noha lehetséges, hogy a családnak lengyel 
vonatkozásai is vannak - a fenti bányapénzek egyértelműen magyarországiak.   
96Huszár – Procopius, 1932. 86.a sz. 
97Szigeti,:17. 1940. 7-22.  
98 Szemán, 2005. 1. 15-21., Szemán-Kiss, 2008. 1.06.01. 
99 Szemán–Kiss, 2008. 3.00.01 és  0.00.01. 
100 Siebmacher, 1878. 123-124. 72. t. 
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foglalkozásra utal. Az 1553-as címert mutató, Siebmacher-féle rajzon a pajzsban a 
kerék küllőinek meghosszabbításában nem láthatóak a fogak. A bányapénz 
címerábrázolás tehát újabb variánsnak tekinthető. Bizonyos, hogy nem véletlen 
pontatlanság a keréken megjelenő fogazás, mert az 1786-os címer-változtatásban már 
fogazott kerék szerepel a sisakdíszben is, éspedig a félkeréken 6 fog, s ennek 
megfelelően a küllők száma is nőtt, igaz csak nyolcra. A későbbi címerben emellett már 
rostélysisak szerepel.  

Riedmüller Kristóf tehát maga nem volt bányász képzettségű. Mégis, mint úrvölgyi 
bányaírnok működött 1600 és 1606 között. Minthogy pedig az úrvölgyi bányaírnok, ha 
a legalacsonyabb rendűként is, de a bányatisztek közé tartozott, formailag Riedmüller 
Kristóf bányatiszt volt. Kérdés azonban hol használhatta a fenti bányapénzt?  

Péch Antal egyik adata szerint 1600. szept. 2-án a kormány egy bizottmányt küldött 
ki Trybl Gáspár elnöklete alatt a rézművek állapotának megvizsgálására. Az utasítás 13-
16. pontjai a bányamunkások ellátására vonatkoznak. Ezek: „13. Vizsgálják meg, 
miképpen láttatnak el a munkások élelmiszerekkel? 14. Minthogy e célra a zólyomi és 
turóci tized bérbe vétetett, vizsgálják meg, nem történik-e a tized beszedésénél valami 
rendellenesség? 15. Úrvölgyön egy sörpince rendeztetett be a munkások számára, 
vizsgálják meg, miképen kezeltetik az? 16. Elláttatnak-e a munkások rendesen 
hússal?”101 E néhány kérdésből egyértelműen kiderül, hogy az úrvölgyi munkások 
ebben az időszakban is központi ellátást kaptak a kincstártól az élelmiszereket illetően, s 
ebbe természetesen az ital, ez esetben a sör is beleszámított. Sőt a XVI. század 80-as 
éveiben készült sörpince üzemelt nyilvánvalóan a XVI-XVII. század fordulóján is. Még 
érdekesebbé válik a kép az említett levéltári adattal, hogy Riedmüller Kristóf a 
sörpincével kapcsolatos feladatok miatt jövedelmének javítását kérte, de türelemre 
intetett.102 Vagyis már ekkor is fennállt, az a később is megszokott helyzet, hogy az 
úrvölgyi bányaírnok üzemeltette az ottani sörmérést. Ez egyébként kézenfekvő volt, 
ugyanis az úrvölgyi bányatisztek közül általában csak a legkisebb rangú, a bányaírnok 
lakott Úrvölgyön, míg a többiek Besztercebányán laktak és úgy jártak ki oda. Viszont az 
is igaz, hogy ő volt a legrosszabbul megfizetve, tehát nem meglepő, ha a sok 
elfoglaltságot adó korcsmáltatásért béremelést kért.  

Minthogy esetünkben az üzemeltető Riedmüller volt, logikus, hogy címerével is ő 
állt jót érte. A XVI. században és a XVII. század első felében még kevés az olyan 
bányapénz, amelyen a bányász-szimbólum is szerepel. Csak a szatmári bányászatban 
alkalmazták általánosan már a 16-17. század fordulóján általánosan a keresztezett 
bányászékből és kalapácsból álló bányász-szimbólumot. A XVI. századból más 
bányavidékről csak az 1579-es felsőmagyarországi, stószi bányapénzen103 láthatjuk a 
keresztezett bányászéket és kalapácsot. Alsó-Magyarországon csak a XVII. század 
második felétől alkalmazták a bányász-szimbólumot a bányapénzeken.   

                                                 
101Péch, 1887. 9-10. jegyz. 2. Schmidt, Franz Anton: Chronologisch-Systematische Sammlung der 
Berggesetzte… Wien, 1834. 3.köt.323-324. A 15. pont szövege a következő:  Dann so ist hieuor ain Pier 
Kheller im Herrngrund der mainung erpaut vnd angricht worden, damit die Perkhheyer, vnd holden 
Arbeiter, mit ainem gueten Trunkh biß Orths versehen werden, Allda wellen die Commissari, auch 
fleissige Nachfrag halten, wie es damit gestalt Vnd ob man Jedesmals im selben Kheller mit Pier, der 
Notturfft nach versehen, oder was allda für bessere Ordnung damit den Arbaitern vnd ganzem 
Handlßwesen nuz gechafft werden khan, ins werkh Zurichten sein möcht.   
Van itt egy sörpince Úrvölgyön melyet jelentettek, ahol a vájárok és más munkások egy jó itallal helyben 
elláttatnak. A biztosok szorgalmatosan kérdezik, hogy és mint valósult ez meg. És ez a pince a sörrel 
szükségletét jól ellátja, vagy egy jobb rendelet kell a munkásokkal és kereskedéssel kapcsolatban.  
102Probszt, 1958.123. 
103 Szemán-Kiss, 2008. 2.02.01 
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Tehát a bányász-szimbólum hiánya sem lehet kifogásolható ezen a darabon, mely 
igényes, szép veret, s bizonyosan verdében készült. Egyelőre két példány ismert belőle, 
a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárában levő példány és a Neumann által ismertetett. 
A Neumann-féle rajzon szereplő példány(9/a, b. kép) sérülései bizonyossá teszik, hogy 
nem ugyanarról a darabról van szó. Ehhez járul a Neumann leírásában szereplő felirat-
változat, mely két verőtőre enged következtetni.  

A korban következő bányapénz, mellyel foglalkozunk, egyoldalú és nyolcszögű 
csegely, ami a kis téglalap alakú lapka sarkainak ferde lemetszésével lett kialakítva. 
Eddig egyetlen példány ismert belőle, s Jurkovich Gohllal karöltve már közölt egy 
leírást róla,104 mint Wenger János bányapénzéről, azonban képen vagy rajzban még nem 
lett ismertetve.  

Leírása:  
E: Vonalkör. Körirat: HANNS· WENGER· VON· NEISOL· , újabb vonalkör. 

Középen kétoldalt karéjosan kivágott, hasított reneszánsz címerpajzs. Jobboldalán 
meglehetősen elmosódottan egy jobbra fordult griff látható, baloldalán a pajzsfőben egy 
jobbra fordult madár, alighanem kacsa, alatta két vízszintes pólya. A címerpajzs a két 
oldalsó kivágásában a kettéosztott évszám 16 – 10 látható. (10. kép)105  

Elég rossz állapotú, s nem is a legjobb minőségű veret, ami a fordítva beütött N 
betűkből, és a feltehetően már eredetileg is elmosódott címerképből következik. Rossz 
állapota és a kép minősége miatt rajzban is bemutatom(11. kép). E csegely hasonlósága 
az 1597-es  darab formájához feltűnő, bár méretei és a lapka vastagsága különböző. 
Bizonyára bányapénzként szolgált. Számolóbárca, illetve reprezentatív személyi 
éremként történő meghatározása külleme miatt fel sem merülhet. A darab unikális, 
egyetlen ismert példánya a Miskolci Herman Ottó Múzeum gyűjteményében 
található.106 

A csegely szintén a címeres bárca típusába tartozik, s kézenfekvő módon Wenger 
címerének kell rajta szerepelnie. Valóban létezik ilyen. A család régi nemességét II. 
Rudolf Prágában 1606. augusztus 8-án erősíti meg. 

Leírás: 
 Címer: csücskös talpú vágott pajzs felső vörös mezejében jobbra futó ezüst griff, 

az alsó arany mező háromszor vágott: arany, fekete, arany, fekete, a felső arany 
vágásban jobbra futó kiterjesztett szárnyú természetes színű kacsa. Sisak jobbra fordult 
pántos sisak koronával. Sisakdísz: két – ezüsttel és vörössel valamint arannyal és 
feketével vágott – szárny között a pajzsbeli jobbra lépdelő kacsa. Takarók: fekete-arany, 
vörös-ezüst(12. kép).107 

A csegely tehát egyértelműen a Wenger-címert ábrázolja, de nem vágott, hanem 
hasított pajzsú változatban. A griff így természetszerűleg álló helyzetbe került. A kacsát 
bár kiterjesztett szárnnyal, de oldalsó helyzetben ábrázolták, ami a heraldikában 
valójában helyesebb, hiszen így nehéz a ragadozó madarakkal összetéveszteni.  

Wenger János besztercebányai bányapolgár, felesége Victoria Saly von Hirschberg 
volt. A XVI. század végén övé volt a besztercebányai Ringen a 16. számú ház, amelyet 
a Thau családtól vásárolt. Jelentős bányapolgári családba tartozott, saját bányászati 
tevékenysége azonban nem volt áldásos, mert hamar eladósodott, háza és földjei 1612-
ben Mergenthaler tulajdonába mentek át. 1615-ben eladta a Brenner szövetkezetben 
lévő birtokainak jelentős részét az idősebb Frisowitz János besztercebányai 
kereskedőnek 4000 arany forintért. Ezen adás-vétel ellen sógora Paul Roseman 

                                                 
104Jurkovich, 1922-23. 27-28. 
105 Szemán – Kiss, 2008. 1.05.04. 
106 Miskolci Herman Ottó Múzeum ltsz. 82.1. 
107 Benke - Káplánné Juhász  – Szemán, 2001. 419. 
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korponai lakos, akinek felesége Anna Saly óvást emelt, de később kiegyeztek 
egymással. Selmecen több bányában volt társtulajdonos 1623-1630 között. Fivére 
Wenger Mihály1613-1619 között körmöci kamarai könyvelő, 1619-1628 között 
körmöci kamarai pénztáros, majd 1628-1642 között selmeci kamarai pénztáros volt.  
Besztercebányai illetőségét tekintve ezt a bányapénzt is Úrvölgyhöz számíthatjuk, hiszen 
Besztercebánya rézbányái – közöttük bizonyára Wengeré is - ekkor már bizonyára az úrvölgyi 
bányákat jelentették. 

Itt kell megemlíteni a Gohl 196. sz. alatti bányapénzt, mely egyoldalas. Recés 
szegélyben 1618-as évszám, alatta MCER betűk monogramszerűen összeállítva(13. 
kép).108 Neumann szerint Patera bányatanácsos találta Úrvölgyön, más bányapénzekkel 
együtt. Gohl kételkedik e besorolásban, és a bizonytalan besorolású bányapénzek közé 
helyezte. Sokkal többet most sem tudunk róla mondani, és csakis a Patera-féle 
megjegyzés miatt került említésre.  

Az 1564-es(14. kép),109 1630-as(15/a,b. kép),110 1636-os(16/a, b. kép)111 és 1652-
es(17/a, b. kép)112 évszámú koronás nagy F betűs, azaz uralkodói (I. II. és III.Ferdinánd) 
monogramos apró réz érmek nagy valószínűséggel bányapénzek. Huszár Lajos az 1652-
es darabokat a bányapénzek körébe utalta és kizárásos alapon mi sem tudunk mást 
mondani.113 Ebben az esetben azonban, ha következetesek vagyunk, akkor mindhárom 
típust bányapénznek kell tartanunk. Az 1564-es ólomlecsapat esetében a koronás F betű 
mellett a C- N is megjelenik. Ezek jelentőségét nem ismerjük, de az tény, hogy 
I.Ferdinánd 1553-1555 közt vert nagybányai aranyforintjain az NC verdejegy ott 
szerepel az ék-kalapács pénzverőjegy mellett. Huszár 254.sz. alatt hozta, és leírása 
mellett (9.p.) annyit közöl róla, hogy bárca, ólomlecsapat és hogy Lukas Richter műve. 
Nem tudom milyen adatok alapján sorolta e vésnök művei közé, csak feltételezhetem, 
hogy Katz munkája szolgált alapul. Egyébként sem tudni és részemről – hacsak nincs 
határozot levéltéári adat – mindig kétes dolognak tartom egy-egy korabeli vésnök 
munkái közé besorolni ilyen, az érmeknél sokkal kevésbé jellegzetes darabokat. Katz, 
Viktor: Kremnicti rezac zelez a medaileri Krystof Füssl, Lukás Richter a Abraham 
Eysker. Num. Casop. Ceskoslov. 5 (1929) 4.p.  Fiala-Raudnitz: Katalog der Münz- und 
Medaillen- Stempel-Sammlung des Hauptmünzamtes. Wien, I-IV. 1901. 13. A is 
kétségtelen, hogy a kincstár nagyobb bányákat közvetlen irányításába 1640-ig az 
úrvölgyi bányákon kívül nem vont. Ekkor is – az 1648-as felső-biebertárnai áldásig – 
csak nagyon visszafogott kincstári munkálkodásról tudunk. Így a korábbi keletű 
kincstári bányapénzek csakis úrvölgyinek tekinthetők. Az 1652-es veret már tartozhat 
Selmecbányához is, de stílusában egyenes folytatása az 1636-osnak, és Úrvölgyhöz 
ugyanúgy tartozhat.  

Vitás kérdés a Gohl 187. sz. bányapénze.114 Ez egy egyoldalas veret, melyen nagy 
V betű van R és H között. Fönn 1622 évszám(18. kép). A darabot már Gohl sem látta, 
és tudtommal nincs meg a mai magyar gyűjteményekben sem. Gohl Neumann alapján 
vette fel katalógusába, aki szerint Patera bányatanácsos egyéb bányapénzekkel együtt 
Úrvölgyön találta ezeket. Ugyanakkor Gohl kételkedik ezen bányapénz úrvölgyi 
eredetében, mondván ez a típus az északkeleti (szatmári) bányavidék és Erdély 
bányapénzeivel rokon stílusú. Valóban a szűkszavú leírás alapján arra lehet 
következtetni, hogy az erdélyi ötpénzes garas értéke alapján vert bányapénzekhez 
                                                 
108 Szemán – Kiss, 2008. 0.00.02. sz. 
109 Szemán – Kiss, 2008. 1.00.01. sz. 
110 Szemán – Kiss, 2008. 1.00.02. sz. 
111 Szemán – Kiss, 2008. 1.00.03. sz. 
112 Szemán – Kiss, 2008. 1.00.04. sz. 
113 Huszár, 1973. 396-400.sz 
114 Szemán – Kiss, 2008. 0.00.03. sz. 
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hasonló, hiszen azokon valóban hosszú ideig megtaláljuk a nagy V betűt, mint 
értékjelzést. A szatmári bányavidéken is erdélyi hatásra jelenik meg, ez a tény tehát nem 
ad további adatokat a tájékozódáshoz. Az erdélyi stílus hatása azonban nem feltétlenül 
zárja ki az úrvölgyi eredetet. 1622-ben ugyanis többször is változott az uralom a 
bányavárosok tekintetében a magyar király, II.Ferdinánd és az erdélyi fejedelem, 
Bethlen Gábor között. Bethlenről pedig tudjuk, hogy nemcsak katonai, de gazdasági 
tudása is nagy volt. Különösen az alsó-magyarországi bányavárosok gazdasági 
jelentőségét tartotta sokra. Olyannyira, hogy tanulni is kívánt ebből Erdély bányászatát 
illetően. Tudjuk, hogy ő is alkalmazta először Erdélyben a bányapénzeket. Sőt, 
bányászokat és bányatiszteket is vitt, illetve ha nem mentek önként, akaratuk ellenére is 
elhurcoltatta őket. A szakemberek munkáját nagyon megbecsülte, de bizonyos, hogy az 
olyan jól jövedelmező gazdasági újítások elől, mint a bányapénz nem zárkózott el. 
Lehet tehát, hogy a Gohl 187-es is Úrvölgyi bányapénz, csak éppen Bethlen verette, 
erdélyi stílusban. Ez esetben ez lenne az első bányapénze, mert fejedelmi bányapénzei 
1623-tól ismertek.115 

A Gohl által a 94. szám alatt, Bakabányánál leírt 1666-os évszámú darab szintén 
Úrvölgyhöz tartozhat(19/a, b. kép).116 Ez esetben a lovat ábrázoló lap az előlap lehetne, 
hiszen Úrvölgy régi címere lovat mutatott.117 Igaz ugyan, hogy a ló a magyarországi 
bányapénzekben ritka, míg a westfaliai német vereteken gyakori, az azonban egészen 
bizonyos, hogy ennek az ábrázolásnak semmi köze a westfaliaiakhoz, ahol szintén 
címertani eredetű ábrázolásról van szó. Azt gondolom, hogy a többi stilisztikai 
hasonlóság és a címerelem azonossága elegendő az azonosításhoz, vagy legalább 
megalapozottabb, mint a Bakabányához történő besorolásnál. Az AD FL betűk azonos-
sága persze lehet fontos, és ez megtalálható két bakabányai bányapénzen is.118 Bár 
1658-ban a B – P, rövidítés Bakabánya – Pukkanz, azaz kétnyelvű feloldása sem 
teljesen meggyőző. Már Gohl is felhívta a figyelmet, hogy az AD betűpárosítás az 
óhegyi bányapénzen119 is feltűnik. Ez arra mutat, hogy inkább valami az egész 
Besztercebánya környéki rézbányászathoz, vagy legalábbis több bányásztelepüléshez 
kapcsolható jellemzőről lehet szó, bár egyelőre még nem sikerült tisztázni e betűk 
mibenlétét. Így a ló, mint címerkép alapján, valamint hogy ebben a korban Úrvölgyön 
sorozatosan fordulnak elő a bányapénzek valószínűbbnek tartom a darab úrvölgyi 
eredetét.  

Alsó-Magyarországon, Selmecbányán a 17. század közepére megszerveződött 
kamarai irányítású bányászat számára, I.Lipót uralkodásának (1657-1705) idején, 1660-
tól vertek bányapénzeket(20/a, b. kép).120 A selmecbányai bányapénzként nyilvántartott 
darabok, azonban – legalábbis egy idő után – az egész alsó-magyarországi kamarai 
bányászkodásban használatosak lettek. Sőt van egy levéltári adatunk, mely alapján arra 
következtethetünk, hogy Joanelli főkamaragróf hivatali idejében olyan bányapénzeket is 
vertek, melyeket Alsó- és Felső-Magyarországon, Selmecbányán, Úrvölgyön és 
Szomolnokon egyaránt alkalmaztak. Bár nem teljesen egyértelmű a leírásból, hogy 
ugyanazt a bányapénzt használta-e mindhárom településen, de szűkszavú leírás 
alighanem egy bányapénz típusra vonatkozik, hiszen nem említ különbséget.     
1669 május 22-én írja Joanelli főkamaragróf a besztercebányai főtiszteknek, hogy őt 
valaki bevádolta hamispénzverés miatt; igaz ugyan, hogy ő Szomolnokon, Úrvölgyön és 

                                                 
115 Szemán – Kiss, 2008. 7.01.01. és 7.01.02. sz. 
116 Szemán – Kiss, 2008. 1.06.02.01. Gohl, 1919-20. 94.sz. 
117 Novák, 1972. 346. 
118 Szemán – Kiss, 2008. 1.08.01.  1.08.02. 
119 Szemán – Kiss, 2008. 1.07.01.01. Gohl, 1919-20. 112.sz.;  
120 Szemán – Kiss, 2008. 1.01.01. sz. 
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Selmecen is, mert a kellő aprópénz nem volt kapható, saját címerével és jegyével az 
egyik oldalon, ékkel és kalapáccsal a másik oldalon ellátott vörös pénzt veretett, de ezek 
másutt sehol forgalomba nem jöttek, és csak a bányász munkások segítségére 
szolgáltak. Indokként azt írja, hogy, állítólag ezeket a fenigeket öszecserélték valami 
rossz minőségű, vagy sérült dukátokkal. Ez azonban nem igaz és a Körmöcbányai 
Pénzverdéhez már hamis információk jutottak el Felszólítja a tiszteket, hogy a 
pénzjegyek iránt jelentést tegyenek. 121 Az irat „Rotten fenig”-nek, azaz vörös fillérnek 
nevezi a bányapénzt, ami egyértelműen utal aprópénz minőségére.  

1669 május 25-én bizonyítják a főtisztek, hogy régi időktől fogva szokás 
Úrvölgyön réz és ólom pénzjegyeket kiadni a munkásoknak, hogy egyik bértől a 
másikig húst és italokat vehessenek az ezek elárusítására rendelt tisztektől, a 
pénzjegyeken hol egyik, hol másik tisztnek a neve vagy jegye van kiverve, most pedig a 
főkamaragróf címere; a jegyek másutt sehol el nem fogadtatnak, csak az illető 
élelmiszerek árusítóinál. Hasonló jegyek verettettek és adattak ki Szomolnokon is, 
melyek miatt Eperjesen a megyei gyűlésen valaki panaszt emelt minden ok nélkül, mert 
a jegyek csak a bányászok könnyebbségére szolgálnak, s arra, hogy ne kelljen a rossz 
lengyel pénzt forgalomba hozni.”122  

Ehhez a bányapénzhez kapcsolódik feltehetően az Andrea Joanelli valamint Csáky 
Ferenc és István közötti szerződés, mely az1666 és 1680 közötti időszakra érvényesen 
Szomolnokon és Stószon Joanelli számára biztosítja a sör- és bormérés kizárólagos 
jogát. 123  

Sajnos ezt a bányapénz tárgyi valóságában nem ismerjük, de joggal várható, hogy 
még előkerül belőle példány a jövőben. Mindenképp érdekes a leírt bányapénz léte és 
besorolása, mert már 1660-tól előlapukon a koronás nagy L betűt, azaz az uralkodó 
jegyét ábrázoló bányapénzeket vertek Selmecbánya - és talán egyéb kamarai 
bányaüzemek részére is. A leírás pedig határozottan Joanelli címerét jelöli meg, mely, 
mint a kibocsátó jegye, csakis az előlapon lehetett. Vajon csak saját magánbányái 
számára verette ezeket a főkamaragróf? Egyáltalán, mennyiben lehetek magánbányái, 
hiszen ez a hivatalával összeférhetetlen volt. Vagy mégis a kamarai bányák számára 
vertek ilyen kirívó éremképű bányapénzeket? 

Bár a körmöcbányai bányapénzekkel külön nem foglalkozunk, de felmerül egy 
1669-es évszámot mutató bányapénzsorozat, melyet a körmöcbányai kincstári 
bányaüzem, a Goldkunsthandlung használt.124 Erről a bányapénztípusról Gohl még azt 
gondolta Gölnicbányához kapcsolható és a G – K – H betűket Gölnitz(er) Kupfer 
Handlungként oldatta fel. A Handlung a korabeli bányásznyelvben megszokott 
kifejezése volt a bányászati üzemeknek, s egyáltalán nem volt leszűkíthatő a mai 
„kereskedés” jelentésre. 1923-ban találták az akkor is bányaként szolgáló egykori 
Goldkunsthandlung területén, az akna igazgatóságának kertjében.125 A bányapénz 
hengeres verőgépen, azaz mindenképp igényes verdében készült. 1669-ben Joanelli 
főkamragróf idejében , nyilván csakis az ő tudtával és beleegyezésével használhattak 
kincstári bányaüzemnél, ráadásul a Goldkunsthandlungnál bányapénzt, s ez egybeesik  
az Úrvölgyön és Szomolnokon használ bányapénzek használati, de akár verési idejével 
is.    

 

                                                 
121 ŠÚBA HKG 1669. május 22.; Péch, 1967. 793.p. 
122 ŠÚBA HKG 1669. május 25.; Péch, 1967. 793.p. 
123 MNMOL E 148, B 2071, fol. 243-250., Vlachovič, 1964. 225. 
124 Trenčan, 1979/b. 
125 Lehotzký 1938. 54. 
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Magyarország bányászattörténetének legrégibb és legjelentősebb bányavidéke az alsó-
magyarországi bányavidék. A legrégibb bányapénzeket mégsem innét ismerjük. Sőt az a tény, 
hogy Kubinyi Kristóf, egy bócai, azaz az alsó-magyarországi bányavidék területéhez tartozó 
bánya tulajdonosa 1581-ben bányapénzkiadási kérelméhez csak felső-magyarországi 
bányapénzeket csatolt, arra utal, hogy ilyen ekkoriban alsó-magyarországon nem is létezett. Az 
ércbányászat kezdetei visszanyúlnak a régmúltba: a bányászati tevékenység minden 
valószínűség szerint már a honfoglalás előtt, a X. század előtt megkezdődött. A bányavidék 
három legfontosabb bányavárosa közül Selmecbánya volt az ezüst-, Körmöcbánya az arany- és 
Besztercebánya a rézbányászat központja. Selmecbányán székelt a XVII. század óta a 
fökamaragróf és itt nyitotta meg kapuját 1735-ben a világ legelső bányászati tanintézeteinek 
egyike, a Bányaiskola (Berg-Schola), majd 1762-ben a Selmeci Bányászati Akadémia. 
Körmöcbányán a XIV. sz. elején (1328) egy pénzverő műhelyt létesítettek, amely a XVI. 
századra az ország legnagyobb és legjelentősebb verdéjévé fejlődött. 
 
A 2008-ban megjelent bányapénzkatalógusban a katalógusoknak megfelelő mércét kellett 
használnom. Így, amennyiben nem állt módomban tételesen cáfolni egyes régebbi 
katalógusokban magyarországi bányapénzként szereplő darabokat, úgy azokat be kellett 
emelnem a saját katalógusomba is. Itt elsődlegesen a Gohl által is elfogadhatónak ítélt 
darabokra gondolok, melyek egy fontos szűrőn már átjutottak. Bizonyos esetekben azonban ez 
még nem jelenti, hogy bizonyítottnak is látom ezen darbok meghatározását. Más esetekben aját 
régebbi megfontolásaimat is átértékeltem újabb szempontok alapján.  
 
Bár az alsó-magyarországi bányapénzek esetében kiemelt helyként a gazdagabb sorozatokat 
tartalmazó Úrvölgyet és Besztercebányát vizsgálom részletesen, nem mellőzhetem a vele 
szorosan összefüggő egyéb alsó-magyarországi területek elemzését sem, s elsősorban 
Selmecbányára gondolok. 
 
A bányaigazgatási központ  a 17. században Selmecbányán volt. Feltehető, hogy általában az 
alsó-magyarországi bányavidékhez tartoztak az uralkodói monogramos veretek, de 
egyértelműen a közvetlen kincstári kezelésű  üzemeknél használták őket. Selmecbánya üzemei 
csak 17. század második felétől kerültek kincstári kezelésbe. Ennek megfelelően az 1661-es és 
1660-as bányapénzeket bizonyára már Selmecbányán, vagy méginkább Selmecbányán is 
használták. Sajnos okleveles adat csak későbbről létezik és áttételesen utal erre, mint arról majd 
Úrvölgynél még szó esik. 1660-1661-ből – feltételezve, hogy nem egy évre verték a 
bányapénzeket – tulajdonképpen két párhuzamos bányapénzt is ismerünk. Közülük az egyik 
1660-ban vert, de 1661-es évszámmal is kibocsátott típust több bányaváros, vagy az egész 
bányavidék kincstári üzemei használhatták. Ezeken a vereteken semmilyen városra, területre 
utaló jegyet nem találunk, de a régebbi szakirodalom többé-kevésbé egyértelműen 
Selmecbányához sorolta őket. Okleveles forrásra sem hivatkozik egyik katalógus sem, tehát 
egyszűen hagyománynak kell tekintenünk. További kérdés, hogy a Selmecbánya megjelölést 
konkrét helymegjelölésnek, vagy igazgatási központként értékeljük-e? Mindazonáltal úgy 
gondoljuk a hagyomány megfelel a valóságnak. Selmecbányán az 17. század második felétől 
léteztek kincstári kezelésű bányavállalatok és ezek nagyszámú munkása részére logikus és 
szükséges volt a bányapénzek kibocsátása. 
 Mindazonáltal a bár A másik típust a régebbi szakirodalom az S-B jegyek alapján kifejezetten 
Selmecbányához sorolja. Bár a 17. században a bányákat az alsó-magyarországi bányavidéken 
az iratokban latinul vagy méginkább németül nevezik meg, a bányapénzeken levő bányahely 
megnevezésekben – mint azt már Gohl Ödön is megállapította – úgy tűnik a magyar neveket is 
használták. Ez talán így van Selmecbánya esetében is az S-B az 1661-es sorozatnál, de sokkal 
bizonytalanabb, mint például a már erősen megmagyarosodott szatmári bányavidéken, vagy 
Erdélyben. Létezett persze már ekkor is Selmecbánya magyar neve, s a 16. század második 
felében már a körmöcbányai verdejegy, a K – B is Körmöcbányát jelent, noha a 16 század 
elején még Kremnitz – Behem értelmű volt. A verdejegyek a 15-16. században, pontosabban 
nagyjából a 16. század közepéig a verdehly és a pénzverő kamara ispánjának, vagy bérlőjének 
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nevét tűntette fel. Azonban az is igaz, hogy a nagybányai és körmöcbányai forgalmi pénzeket az 
egtész országnak, sőt a külföldnek is szánták, s így a túlnyomóan német nyelvű Körmöcbánya 
esetében is érthető a magyar nyelvű megjelölés használata. A bányapénzek viszont csak a helyi 
bányamunkásság és a forgalmukat biztosító bányatisztek számára készült, akik nagy részt 
ugyancsak a német nyelvet használták. A korabeli bányászati iratok Schemnitzként nevezik meg 
Selmecbányát, tehát kézenfekvő lenne a német név használata. Egyelőre azonban – nem lévén 
ennél megfelelőbb magyarázat – elfogadjuk a Selmecbánya feloldást.  
Viszont ez a három értékszámos sorozat nagyon is kirí a a selmecbányai 17. század második 
felébe tartozó sorozatból. Mérete és ábrázolásai mind különbözőek és az 1660-as bányapénznek 
akad 1661-es változata is. A későbbi években az 1660-as bányapénz stilisztikai változatai 
jelennek meg, míg az S – B rövidítéses sorozat csak 1661-ből ismert. A régi szakirodalom 
Selmecbányához sorolja, de előfordul olyan is, aki Szomolnokhoz. Írott forrás velük 
kapcsolatban nem áll rendelkezésre, bár ez nagyjából elmondható az egész selmecbányai 
sorozatról is. Azok azonban kimutathatóan a körmöcbányai verdében készültek, míg ez az S – B 
sorozatban nem egyértelmű. Az biztos, hogy szép, tiszta veretek, tehát csakis verdében 
állíthatták őket elő.  Nem lehetetlen, hogy a 6-os számjegy apatöve azonos az egyik 1661-es 
veretű körmöcbánai 6 krajcároson látható számjegyekével.126 Az 1660-as évszámú darabokon 
azonban – méretől és értéktől függetlenül a körmöcbányai verdében minden darabon római I-
eseket használtak az 1000-s érték jelölésére, illetve 1661-ben az egyes helyiértéknél is. Ellenben  
ezena bányapénzen egy másik típusú arab egyes számjegy fordul elő. A nagybányai verdében 
használták az arab 1-est, de nem vertek ekkor még kisebb méretű, illetve értékű pénzeket, s a 
tallérokon jóval nagyobb számjegyeket használtak. 208-209.p. Ezen vereteket, bár 
hagyományosan selmecbányai szokták őket tartani, csak fenntartással nevezhetjük selmecbányai 
bányapénzeknek. S ha azok, akkor  krajcár értékűek, azaz sokkal előbb használják ezt a 
címletet, mint a többi magyarországi bányapénz. Lehetséges, hogy csak rövidebb ideig 
használták őket, hiszen egyéb évjárattal nem is ismerjük őket. Bár szomolnoki 
meghatározásukra is történt kísérlet, az előlap L betűje alapján ez teljesen kizárható. Az 
uralkodói monogram alatt ugyanis csak kincstári üzemeltetésű(kezelésű) bányaüzemek 
bányapénzeit bocsáthatták ki. Szomolnok pedig 1661-ben még részben sem volt kincstári 
üzemeltetésű.127  
Az 1660-as és későbbi 17. századi selmecbányai bányapénzeken pedig nincs bányahelyre 
történő rövidítéses utalás. Viszont a közeli Úrvölgy 1699-es bányapénzein a Herrngrudt 
megjelölés látható, s a tiszolci nagy T betű egyaránt utalhat a magyar Tiszolc vagy német 
Theisholz névre. Valójában a 17. században, a kor szokásait figyelembevéve az alsó-
magyarországi bányavidéken a német megnevezés használatát kellene kézenfekvőnek 
tekintenünk. A libetbányai LB szintén éppúgy jelentheti a magyar Libetbányát, mint a német 
Libethent.128 Az 1704-es óhegyi bányapénz esetében is az Altgepirg elnevezés szerepel.  A 
szomolnoki bányapénzeken a bányász-szimbólumok alatti nagy S betű szerepel, ami szintén 
jelölheti  Schmöllnitzet éppúgy mint a Szomolnokot. A nagybányai bányapénzek esetében az N 
–B szerepel, a felsőbányaiak esetében az F – B, a láposbányaiaknál pedig az LB a megszokott.  
Az Erdélyi Fejedelemség bányái esetében a magyar nyelvű a megjelölés kézenfekvő. 
Az S – B viszont aligha jelenthet mást, mint Selmecbányát a bányászatot tekintve. Előfordult a 
Schässburg (Segesvár) feltételezés129 a régi szakirodalomban, minthogy azonban arra éppen 
nem találhatók jelentős ércbányák, ezt telejesen alaptalannak kell tekintenünk. Viszont a város 
magyar neve a 17. században már kétségtelenül és hosszú ideje létezett.130 A körmöcbányai 

                                                 
126 Huszár, 1979.  1446.sz. 227. 
127  
128 Trenčan 
129  
130 A bányavárosok közül a legkorábbi említés "Bana" néven Selmecbányához kapcsolható, s 1156-ból 
származik. A Bana, azaz Bánya név önmagában is bányászatra utaló, s még 1270-ben is használatos. 
Ezzel párhuzamosan azonban megjelenik 1255-ben a Schebnyzbana elnevezés is. Az 1275-ből 
fennmaradt első pecsét körirata: "S CIVIVM DE SCHEBNIT". Szemán  
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verdejegy a K –B eredetileg a 16. század első felében jelent meg. Mint klasszikus verdejegy a 
verde helyének nevéből és a kamarispán (a 17. századtól már kamaragróf) keresztnevéből 
tevődött össze: Kremnitz – Bernhard. A kamaraispán Beheim Bernát volt, Mária királyné vezető 
szakembere. Ez a verdejegy azonban bukása, 1537 után is megmaradt, és új értelmezést fúztek 
hozzá: eleinte Kremnitz – Bergstadt, később pedig már a ma is közismert Körmöc - Bánya 
rövidítésének tartották.131 A körmöcbányai 1764-es bányapénzeken is a K – B szerepel, mely a 
kömöcbányai verdejegy volt, de ekkor már valóban Körmöcbányát rövidítette. Az N-C 
verdejegy Nagybánya esetében a 16. század közepén Nagybánya helyett esetleg még jelölhette 
annak német nevét is, azaz Neustadtot, míg a C a Nagybányán nagy 14-15. századi 
hagyományokkal rendelkező kollektív verdejegyként a „Civitas”-t. Az 1598 és 1608 közötti 
vereteken azonban már vagy NAGI BANI, vagy – a talán körmöci mintára megalkotott helyi 
verdejegy , N – B(=Nagy-Bánya) olvasható.132 Ettől kezdve tehát már bizonyosan a magyar 
Nagybánya elnevezést értették rajta. Így egyelőre csak feltételesen tudom elfogadn az S-B 
mongramos bányapénzek esetében s Selmecbányához való besorolást. 
A másik 1660-1661-es sorozat típusa él tovább a 17 század második felében Selmecbányán. 
Ennek felelnek meg a később évszámú darabok egészen az 1699-es típusig. Az 1667-es 
évszámú darab képez némiképp kivételt, mivel az urakodói monogram és a stílus jegyeit 
tekintve tökéletesen megfelel a bányapénz besorolásnak, míg a keresztezett bányászékből és 
kalapácsból álló szimbólum hiányzik róla. Ekkor azonban még elfogadható volt a bányászok 
közt közismert és azonos stílusú bányapénz bányász-szimbólum nélkül is, mivel a hasonló, de 
más céllal vert selmecbányai rézpénzek csak 1695-től jelentek meg. Így nem feltétlenül volt 
szükséges ezen jegyek szerepeltetése az összetévesztések elkerülését tekintve. A típus kispénze 
is előkerült az utóbbi évben, így a típus teljesen beleillik a korábbi(1660-1661) és 
későbbi(1675) bányapénzek sorába. 
Jellemző ezekre a bányapénzekre a két címletűség. A nagypénz garas, esetleg poltura lehetett, 
míg a kispénz egyértelműen a denár értéknek felelt meg. Igaz ugyan, hogy a garas magyar 
értéknek, míg a polturát, azaz félgarast csak 1695-ben verték először Magyarországon, viszont a 
17. század közepén a lengyel poltura a pénzforgalomban már évtizedek óta használt és 
elfogadott aprópénz volt hazánkban.  Sajnos egyelőre semmi levéltári adatunk nincs a kérdés 
eldöntésére nézve. A század végére, azaz a 90-es évek bányapénzeire nézve már bizonyos, hogy 
polturás értéket képviseltek a már kispénz nélkül megjelenő bányapénzek, mivel a bányászok 
mindennapi kifizetéseire a garas túl nagy címlet lett volna. Ez igaz lehetett már az 1686-os 
Úrvölgy számára vert bányapénzre is. 
Az 1690-es évek selmecbányai bányapénzei, az 1696-os és 1699-es évszámmal kivertek már 
egyértelműen hengeres verőgéppel készültek, s a korszerű körmöcbányai gépeken készültek. A 
keresztezett bányászékből és kalapácsból álló szimbólumot mindig megtaláljuk hátlapjukon, 
hiszen 1695-től velük párhuzamosan verték a körmöcbányai verdében a selmeci rézpolturákat 
is. Ezekhez részben még a verőtövek készítéséhez is ugyanazokat a poncvasakat használták. Az 
1699-es évjárat egyik verőtőváltozatán már a rézpolturákon megjelenő újabb változatú kis 
korona is megjelent.    
   
 
 

                                                 
131 Huszár, 1975.a. 271. jegyzet.  Gyöngyössy, 2010. 26. 
132 Gyöngyössy, 2010. 51.  
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I.Lipót uralkodásának (1657-1705) idején az alsó-magyarországi bányakamara 
bányáiban azonos jelölésű, előlapján nagy L betűt szerepeltető bányapénz sorozatot 
adott ki, melynek az 1675-ös típusát mutatjuk be(21/a, b. kép).133 E közös 
bányapénzeket használták nyilvánvalóan Úrvölgyön is. 134 Az 1686-os darabokról(22/a, 
b. kép)135 azonban levéltári adatok alapján bizonyítható, hogy azok - bár külsejükben 
erre még semmi sem utal - kizárólag Úrvölgy számára lettek kiverve. „1686. febr. 1-én 
kihirdetetik, hogy a régi vörös pénz bevonatik és helyette 1686 évszámmal vert új 
rézpénz adatik ki, mely egyedül az úrvölgyi munkások használatára szolgáland.”136 
Mivel a „vörös pénzeket” Úrvölgy vonatkozásában 1662-ben137 és 1665-ben138 is 
említik, ezért valószínűnek tartom, hogy a korábban, azaz 1660 és 1686 közötti 
időszakból ismert selmecbányai bányapénzeket, vagy legalább azok egy részét 
használták Úrvölgyön is, s esetleg egyéb bányahelyeken is. Így ezeket helyesebb lenne 
inkább az alsó-magyarországi bányakamara bányapénzeinek nevezni. Az 1686-os 
bányapénzek csakis Úrvölgy számára történő kibocsátása kapcsolatban állhat azzal az 
1652-ből ismert ténnyel,139 hogy az úrvölgyi bányászok nagy számban hagyták el a 
rézbányákat és Selmecbányára mentek az ezüstbányákba dolgozni, mert ott ugyanazért 
a munkáért jobban fizettek. A kamara alighanem az egységes bányapénz-típus 
felszámolásával is nehezíteni próbálta ezt a munkahely változtatást, mely sok problémát 
okozott a rézbányáknak. 
 A későbbiekben is Úrvölgy az első az alsó-magyarországi bányavidék viszonylatában, 
mely stílusában változik, és eltér a régi közös kamarai bányapénz-stílustól. Míg a régi 
típusú bányapénz is megjelenik még feltehetően Selmecbánya részére 1699-ben, addig 
az úrvölgyit már HERRN / GRUND felirattal előlapján verik ki (23/a, b. kép).140 Ennek 
a fejleménynek ismét lehetett az a célja, hogy továbbra is Úrvölgyhöz kösse a 
bányászokat. A másik lehetőség, hogy – mint azt a később következő, 1739-es 
bányapénznél a fennmaradt a forrásokból tudjuk – ezeknek a bányapénzeknek a veretési 
költségeit az úrvölgyi mészárosok és kocsmárosok viselték. Talán ennek is lehetett 
szerepe abban, hogy már nem az uralkodói monogram került a fenti veretekre.  

Az új formátumú bányapénz is a kamarai igazgatású bányák által használt típus 
volt, de az 1686-os veretekkel ellentétben nem csak az évszámmal, hanem egész 
küllemével feltűnően mutatta, hogy kizárólag Úrvölgy számára készült. Miközben a 
hátlap bányászjelvényének stílusa még nagyon hasonló a közös kamarai 
bányapénzekéhez, méretében és előlapján az uralkodói monogram helyett a 
bányásztelepülés nevével már semmiképp sem téveszthető össze a többivel. Ezt a stílust 
követi az 1601-es évszámú, előlapján nagy T betűt viselő tiszolci bányapénzünk is 
(24/a, b. kép).141 Mérete és hátlapja szinte teljesen azonos az úrvölgyivel. Minthogy 
Tiszolc vasgyára ekkor kerül az alsó-magyarországi kamara birtokába, nem meglepő, 
hogy pontosan követi az ugyancsak alsó-magyarországhoz, sőt a besztercebányai 
kamarához tartozó úrvölgyi bányapénz mintáját. 

                                                 
133 Szemán – Kiss, 2008.1.01.09 
134 Szemán, 2005. 1. 15-21. 
135 Szemán – Kiss, 2008. 1.06.03 
136 Péch, 1967. 638. 
137 Péch, 1967. 635. 
138 Péch, 1967. 638. 
139 Péch, 1967. 629. 
140 Szemán – Kiss, 2008. 1.06.04.01-1.06.04.05. sz. Gohl, 1919-20. 104-107.  
141 Szemán, 1995. okt. 7-9., Szemán – Kiss, 2008. 1.11.01.01. sz. Gohl, 1919-20. 121.sz. 18.  
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A Rákóczi-szabadságharc után következő időszak bányapénzei Úrvölgyön, de 
más bányásztelepülésen is az 1699-es mintát követik. Előlapjukon a település neve, 
vagy annak rövidítése, hátlapon pedig a bányász-szimbólum.  

Némileg eltér a többitől az 1734-es változat, mely egyoldalú, s a hátlapi egyetlen 
centrális ponttól eltekintve tulajdonképpen csak az előlapot valósítja csak meg(25. 
kép).142 Úrvölgy nevét nagy H betűvel jelöli, s kiegészítésül a réz kémiai jeléül is 
szolgáló Vénusz-planétajegyet, a kereszten elhelyezkedő karikát ábrázolja. Az ék-
kalapács bányász-szimbólum elmarad, de a Vénusz-jegyet ugyancsak bányász-
szimbólumnak tekinthetjük, mivel ebben az értelemben – a tudósokat nem számítva – 
nagyobb számban csak a bányászok használták. Olyannyira, hogy jelentéseikben a 
bányatisztek a 16-19. században a fémeket csak az alkímiai jegyekkel nevezték meg, a 
nevüket csak ritkán írták le. Kiadásáról nem sokat tudunk. 

Az 1739-es változatok már ismét kétoldalasak, s előlapjukon a 
HERRN=/GRUNDT feliratot és lent egy angyalfőt, míg hátlapjukon a bányász-
szimbólumat, fölötte a réz jegyével, lent pedig egy bányaheggyel(26/a, b. kép).143 1739. 
febr. 17-én javasolták a besztercebányai kamarai tisztviselők, hogy vezessék be a „Wexl 
Zeichen”-eket, azaz bányapénzeket Úrvölgyön használják, 1739. febr. 17-i dátummal.144 

Az 1739-es bányapénzek kiadásának iratai előkerültek.145 Három változatot 
készítettek az éremtervekből. Ebből az egyet fogadtak el, s ezt láthatjuk a fennmaradt 
veretképeken. Érdekes, hogy a két megmaradt eredeti tollrajz nem kerek lapkákat, 
hanem hatszögletű csegelyeket mutat, a faliratokat pedig gót betűkkel a latin nagy betűk 
helyett. Alkalmasint gyaníthatóan a megvalósított tervek is hasonlók lehettek, és a 
változtatásokat bizonyára a körmöcbányai vésnök foganatosította. Az iratokból kiderül, 
hogy alapvetően nem változott a helyzet a bányapénzek kezelését illetően. A 
bányaírnok adja ki a munkájuk fejében legjobb tudása szerint a bányapénzeket a 
vájároknak és egyéb bányamunkásoknak, akik az úrvölgyi mészárosnál és a sörözőben, 
meg borozóban válthatják be. Ezek aztán ismét a bányaírnoknak adják át. Ezen kívül 
azonban sem a bánya területén, sem még inkább a városban, azaz Besztercebányán, nem 
szabad elfogadni őket, hanem érvénytelennek kell nyilvánítani. a bányapénzek kiadását, 
hogy a kibocsátás költségeit az úrvölgyi hentesek és kocsmárosok viselik.146 A 
főkamaragróf ezekkel a feltételekkel engedélyezte a bányapénzek kibocsátását. 147 A 
kocsmák és mészárszékek ekkor a kamara intézményei voltak, melyeket bérbe adtak. A 
besztercebányai kamarai tisztek és ezen bérlők közti szoros együttműködés állt tehát 
fenn. Habár a bányászok ellátásának szükséglete valóban fennállt, a bányapénzek a 
bérlőknek állandó, biztos fogyasztókat is biztosítottak. A kamara számára pedig a 
munkások helyben maradását, akiknek a máshol beválthatatlan bányapénzek újabb 
gazdasági kötöttséget jelentettek. Az árakat pedig a bérlők határozták meg, bár a kamara 
bizonyára megfelelő határok közt tartotta ezeket.  

A következő két veretet Gohl Besztercebányánál148 sorolja fel, de az előbbi 
megállapítások alapján a besztercebányai bányapénzek úrvölgyinek tekinthetők. 
Valójában sem időt, sem helyet nem tudunk meghatározni ezzel a verettel kapcsolatban 
biztosan. Még a bányapénz-mivolt sem bizonyos. A koronás FMT monogram feloldása 

                                                 
142 Szemán – Kiss, 2008. 1.06.05. 01.sz. Gohl, 1919-20. 108.sz 
143 Szemán – Kiss, 2008. 1.06.06.01.- 1.06.06.03.sz. Gohl, 1919-20. 109-111.sz.  
144 ŠÚBA HGK 91/1739 1739. febr. 17. 
145 Gindl, 1968.153-156.  
146 ŠÚBA HKG 186/1739 1739. márc. 13-án   
147 A kamaragrófi engedély  1739. júni. 5-én kelt. HKG 73/1739 
148 Szemán – Kiss, 2008. 1.05.05.01. Gohl, 1919-20. 100.sz. 
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is csak egy feltételezés. Maria Therésia  és Franciscus, azaz Mária Terézia és férje 
lothariniai Ferenc császár monogramja(26. kép).149 

Nyolcszögű keretben  MT, azaz Mária Terézia fölötte korona(27. kép).150 Az előbbi 
megállapítások erre a tételre is igazak, azzal a különbséggel, hogy egyelőre a darabot 
nem ismerjük csak leírását. 

Ezen típussal végződik jelenlegi ismereteink szerint az úrvölgyi bányapénzek sora, 
mely az egyik leggazdagabb és folyamatában is legteljesebb sorozatot képezi 
bányapénzeink között. Az alsó-magyarországi terület bányapénzei közül ez a csoport a 
leginkább adatolható, és nagy segítséget nyújt a bányapénzek általános 
megismeréséhez, felhasználásához is. 

1739. febr. 17-én javasolták a besztercebányai kamarai tisztiselők, hogy 
vezessék be a Wexl Zeichen-eket, azaz bányapénzeket. Úrvölgyön használják. 1739. 
febr. 17-i dátummal.151 

A bányaírnok adja ki munkájuk fejében a bányapénzeket a munkásoknak, akik 
az úrvölgyi mészárosnál és a sörözőben, meg borozóban válthatják be. Ezek a kamara 
intézményei voltak. 1739. márc. 13-án.152  A bányapénzkibocsátást a mészárosok és 
kocsmárosok állták. A kamaragrófi engedély  1739. júni. 5-én kelt.153 HKG 73/1739  
Gindl, Jozef: Španodolinské výplatné znaky z roku 1739  Zborník Slovenského 
Banského Múzea 4(1968) p.153-156.  
 

                                                 
149 Szemán – Kiss, 2008. 1.05.05. sz. 
150 Szemán – Kiss, 2008. 1.05.06. 01.sz. Gohl, 1919-20. 101 .sz;  
151 ŠÚBA HGK 91/1739, 1739. febr. 17 
152 ŠÚBA HKG 186/1739 1739. márc. 13 
153ŠÚBA HKG 73/1739  
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VIII/1.1. KATALÓGUS 
 
1.05. Besztercebánya 
 
1.05.01. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Anyag:  réz 
Lapka alakja: szabálytalan, nyolcszögletű csegely  
 magasság x szélesség:  17 x 12 mm 
Súly:  1,1 g  
 
Ritkaság:  UNIKUM 
 
Irodalom:  – 
 
 
Megjegyzések 
 

– A négysávos pajzs Besztercebánya bányaváros címere. 
– Az N és az S betű Besztercebányát (Neu-Sohl, a latin nyelvű korabeli iratokban 

Neosolium), az érme használatának helyét jelzi. 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
1.05.01.01. 

 
E: A szabálytalan, nyolcszögletű csegelyen csak a kerek verőtő lenyomata lát-szik. A mindkét 

oldalán konkáv, többszörösen ívelt reneszánsz pajzson Besztercebánya városcímere – sávos 
címer négy pólyával – szerepel. A címerpajzs fölött áll az évszám:  .1591. . Az évszám előtt és 
után (lent) valamint az egyes számjegyek között (középmagasságban) pont van. Balra és jobbra, 
félig a pajzs konkáv oldalíveibe helyezték az  N  és az  S  betűt. 
 

E: nyocszögletű lapkán díszes, az  N  és  S  betű 
között álló, sávos címerpajzs fölött évszám:  
.1591.  

 
H: sima az előlapi kép nyomaival  (egylapú veret) 

M = 1,5 : 1 
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H: sima az előlapi negatív kép nyomaival  (egylapú veret). 
 
 
 
 
 
 
 
1.05.02. 
 
 
 

 
 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  15 mm 
Súlyt:  0,76 g  
 
Ritkaság:  R5 
 
Irodalom:  –   
 
 
Megjegyzések 
 

– A négysávos pajzs Besztercebánya bányaváros címere. 
– Az N és az S betű Besztercebányát (Neu-Sohl, a latin nyelvű korabeli iratokban 

Neosolium), az érme használatának helyét jelzi. 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
1.05.02.01. 

 
E: Recés peremmel övezett mező közepén mindkét oldalán konkáv, többszörösen 
ívelt reneszánsz pajzson Besztercebánya városcímere – sávos címer négy pólyával – szerepel. A 
címerpajzs fölött áll az évszám: .1595. . Az évszám előtt és után (lent) valamint közepén, az 
ötös és a kilences számjegy között 
 

(középmagasságban) pont van. A pajzs függőleges középvonalában, az első és a második sáv között 
további pont található. Balra és jobbra, félig a pajzs konkáv oldalíveibe helyezték az  N  és az  S  
betűt. 

E: díszes, az  N és az  S betű között álló, sávos cí-
merpajzs fölött évszám:  .1595.  

 
H: sima az előlapi kép nyomaival  (egylapú veret) 

M = 1,5 : 1 
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H: sima az előlapi negatív kép nyomaival  (egylapú veret). 
 
 
 
 
1.05.03. 
 
 
 

 
 
 
 
Anyag:  réz 
Lapka alakja: szabálytalan, nyolcszögletű csgaly 
 magasság x szélesség:  16 x 14 mm 
Súly:  0,68 g 
 
Ritkaság:  UNIKUM 
 
Irodalom: Gohl  99. 
 
 
Megjegyzések 
 

– A négysávos pajzs Besztercebánya bányaváros címere. 
– Az N és az S betű Besztercebányát (Neu-Sohl, a latin nyelvű korabeli iratokban 

Neosolium), az érme használatának helyét jelzi. 
 
 
 
 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
1.05.03.01. 

 
E: A szabálytalan, nyolcszögletű csegelyen csak a kerek verőtő lenyomata lát-szik. A mindkét 

oldalán konkáv, többszörösen ívelt reneszánsz pajzson Besztercebánya városcímere – sávos 
címer négy pólyával – szerepel. A címerpajzs fölött áll az évszám: 1597 . Az évszám közepén, 
az ötös és a hatos számjegy között középmagasra tett pont van. Balra és jobbra, félig a pajzs 
konkáv oldalíveibe helyezték az  N  és az  S  betűt. 

E: vágott sarkú négyszögletes lapkán díszes, az  N  
és   S  betű között álló, sávos címerpajzs fölött 
évszám: 1597 

 
H: sima az előlapi kép nyomaival  (egylapú veret) 

M = 1,5 : 1 
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H: sima az előlapi negatív kép nyomaival  (egylapú veret). 
 
 
 
 
1.05.04. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Anyag:  réz 
Lapka alakja: szabálytalan, nyolcszögletű csegely  
 magasság x szélesség:  kb. 18 x 16 mm 
Súly:  1,40 g 
 
Ritkaság:  UNIKUM 
 
Irodalom:  Huszár – Procopius  93. 
Megjegyzés: A pajzson a besztercebányai nemesi bányapolgár Venger család  

címere látható. 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
1.05.04.01. 

 
E: A szabálytalan, nyolcszögletű csegelyen felismerhető a kerek verőtő lenyoma-ta. A vonalkörrel 

övezett érmekép közepén, a megosztott évszám, az  16 – 10  által közrefogva többszörösen ívelt 
címerpajzs van. A hasított címer jobb oldali mezejében felegyenesedett, félig nyitott szárnyú, 
lépő griff balról szikla fölött, és a bal oldali, osztott mezőben fent, futó kacsa balról, valamint 
lent két pólya látható. A pajzs fölé kis karikát helyeztek. A külső és belső vonalkör között futó, 
folyamatos körirat fent, középen kezdődik:  HAИИS  WEИGER  VOИ  ИEISOL   
(valamennyi N fordított állású). A körirat szavai között középmagasra tett pontok vannak. 
 
H: sima  (egylapú veret). 
 
 
 
 

E: a mező közepén, a megosztott évszám, az  16 – 
10  két fele között ívelt címerpajzs; a szélen kör-
irat:  HAИИS  WEИGER  VOИ  ИEISOL   

 
H: sima  (egylapú veret) 

M = 1,5 : 1 
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1.05.05. 
 
 
 

 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  18 mm 
Súly:  2,1 g  
 
Ritkaság:  R2 
 
Irodalom: Gohl  100. 
 
 
Megjegyzések  
 

– Az M, T és F Mária Terézia királynő és férje, Ferenc császár nevét jelzi.  
– A veretet Gohl véleményére támaszkodva tekintjük  besztercebányainak.  

 
 
Verőtő jellemzők 
 
1.05.05.01. 

 
E: A vonalkörrel övezett mezőben hat gyöngyös ágú, lapos korona alatt áll az egyesített  M 
, T  és  F  betű. A korona és az érme széle között kis golyó van. 
 
H: sima korábbi érmekép nyomaival  (egylapú veret). 
 
 
 
 
1.05.06. 
 
 

 
 
 
Anyag:  réz 

E: az egyesített, nagy  M , T  és  F  betű fölött lapos, 
nyílt korona 

 
H: sima korábbi érmekép nyomaival  
(egylapú veret)

E: nyolcszögletű keretben az  M  és  T  betűből 
alkotott monogram fölött nyolc ágú korona 

 
H: sima  (egylapú veret) 
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Lapka alakja: szabályos, nyolcszögletű csegely  
 magasság és szélesség kb. 16 mm 
Súly:  ismeretlen 
 
Ritkaság:  R5 
 
Irodalom: Montenuovo (Magyaro.)  1582. c)   
 Gohl  101. 
 
Megjegyzések 
 

– Az M és a T betű Mária Teréziát, nagyar királynőt (1740–1780) jelöli. 
– Az 1.05.05. típushoz fűző szoros stilisztikai rokonság alapján lett a veret besztercebányai 

bányapénzként katalogizálva. 
– A veret a Gohl által megadott helyen (MNM) nem található. Mivel sem hiteles rajzzal, sem 

fényképpel nem rendelkezünk, a verőtő részletes leírásáról le kell mondanunk. 
– A rajz Gohl leírása alapján készült. 

 
 
 
 
 
1.06. Úrvölgy 
 
1.06.01. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  14 mm 
Súly:  0,54 g 
 
Ritkaság:  R4 
 
Irodalom: Welzl  II., 2., 14630. 
 Neumann  V., 29195–29196. 
 Weszerle – G,  t. XXIX., 5. 
 Huszár – Procopius  86a. 
 
 
Megjegyzések 
 

– Az előlap érmeképe a Riedmüller család címerét mutatja. 

E: a középmezőben sas fogazott kerékkel a mellén, a 
köriratban:   CHRISTOPH    RIEDMVLLN 

 
H: a mező közepén felirat három sorban:   DENA   

/  RIVS  CV : /  PREVS  , a felső szélen év-
szám, 1601 , az alsón köves gyűrű  
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– A bányapénzt Joachim Elsholtz tervezte. 
– Neumann az 1.06.01. típust lengyel veretként katalogizálta. 
– A 1.06.01.02. sz.-ú verőtő leírása Neumann katakógusa alapján történt. 

 
 
Verőtő jellemzők 
 
1.06.01.01. 

 
E: A peremet szegélyző gyöngykör és vonalkör között fent középen kezdődik a körirat:  
CHRISTOPH  RIEDMVLLN . Fent és lent a két szó közé kis átszúrt, ötszirmú rozettát 
helyeztek. A középmezőt balra tekintő, kiterjesztett szárnyú sas fogazott kerékkel a mellén tölti 
ki. 
 
H: A gyöngykörrel övezett mezőben felirat áll három sorban:  DENA  /  RIVS  CV: /  
PREVS  . Az érmekép felső szélén található az évszám, az 1601 , az alsón köves gyűrűt 
ábrázoltak. Az első írott sor és a gyűrű két kis átszúrt, ötszirmú rozetta között áll. Pontot tettek 
középmagasságban az évszám elé és után, a második írott sor közepére és a harmadik elé, 
valamint végére. A második sor végén kettőspont van. 

 
1.06.01.02. 
 
 

E: mint az 1.06.01.01. azzal a különbséggel, hogy a körirat végén a családi név és a rozetta között 
kettőspont van:  RIEDMVLLN:  . 
 

H: mint az 1.06.01.01. azzal akülönbséggel, hogy a feliratban ... CV  /  PEEVS hibásan E betű 
szerepel az R helyett. (A teljes interpunkció ismeretlen.) 
 
 
 
1.06.02. 
 
 

 
 
 
Anyag:  réz 

E: három sorban évszám, felirat és díszítmény:  
1666  /  AD FL  /     ; az alsó és felső 
szélen kis andráskereszt,   

 
H: a mező közepén két rozetta alatt nyílt 
körívvel övezve ágaskodó paripa fűvel 
benőtt hármashalmon  

M = 1,5 : 1 
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Átmérő:  20 mm 
Súly:  1,16 g 
 
Ritkaság:  R5 
 
Irodalom:  Gohl  94. 
 
 
Megjegyzés: Gohl sejtése szerint a veret Bakabányán forgott. Az ágaskodó pari- 

pa Úrvölgy bányaváros címerállata. 
 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
1.06.02.01. 
 
 
 
 
 
 
E: A széles, sima peremmel övezett mezőben három sorban helyezték el az év-
számot, négy nagy betűt és három rozettát:  1666  /  AD FL  /     . Középmagasságban 
pont áll az évszám előtt és után, valamint a második sor utolsó betűje, az L után. A harmadik 
sorban nyolcszirmú rozetta van két kisebb, hat keskeny sziromlevelű között. Az érmekép alsó és 
felső szélen, a vonalkör közelében egy-egy kis andrákereszt (  ) egészíti ki a képet. 

 
H: A széles, fogazott peremmel övezett mező közepén ágaskodó paripa balra látható 
fent nyílt és két csúcsán befelé hajló, kis golyóval végződő körívben. Három 
szabálytalan, tetején fűvel benőtt halom van a paripa alatt. A körív golyós végei és az 
érme széle közé két hatszirmú rozettát helyeztek. 
 
 
 
 
1.06.03. 
 
 
 

 
 
 
Anyag:  réz 

E: nyílt királyi korona alatt nagy  L  betű két 
rozetta között; az L szögletében római egyes ( I ) 

 
H: a mező közepén nagy évszám: 1686 ; az érme fel-

ső szélén két pálmaág között nagy rozetta, az al-
són indákra helyezett bányász szimbólum 
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Átmérő:  21–22 mm 
Súly:  1,75 g 
 
Ritkaság:  R2 
 
Irodalom: Welzl  1308. 
 vö. Neumann  I., 190. és VI., 35884 
 Montenuovo (Magyaro.)  1587. b) 
 Gohl  11–12. 
 
 
Megjegyzések 
 

– Az L betű I. Lipót német-római császárt és magyar királyt (1657–1705) jelzi. 
– Gohl a típust selmeci bányapénzként kezeli. Az azóta eltelt évtizedek során olyan források 

váltak ismertté, amelyek bizonyítják, hogy a veretek Úrvölgy számára készültek. 
– Az 1775-ös évszámú, hasonló bányapénzeket bizonyíthatóan Selmecbánya számára verték 

(l. 1.01.09. sz. típus). 
 
 
 Verőtő jellemzők 
 
1.06.03.01. 

 
E: A fogazott széllel övezett mező közepén nagy  L  betű áll nagy római 
egyessel ( I ) a szögletében. Az L lábhegye laposan felfelé törik. A berű fölött széles, lapos, 
látható fejnyílás nélküli királyi korona (három leveles ágú korona, sisakkorona) lebeg. Az 
érmekép bal és jobb oldalán nagy, nyolcszirmu rozetta és a korona fölött´, valamint az L talpa 
alatt hatágú csillag látható. A felső csillag érinti a koronát. 
 
H: A fogazott peremmel övezett mező közepén nagy évszám,  1686  áll . Az 
érmekép felső szélén, pont alatt nagy, hétszirmú rozetta található. A rozetta két oldalára lefelé 
fordított, kifelé hajló, harom leveles pálmaágat helyeztek. Az évszám alatt bányász szimbólum 
található, amelyben a kalapács a bal és a bányászék a jobb oldalon van. A szerszámok ütő 
felületei kirózsásodtak. A szerszámnyelek egyenesek és nem nyúlnak túl a vasakon. A keresztbe 
tett nyelek szögletébe fent és lent pontot tettek. A szimbólumot két indára helyezték, amelyek a 
felső szögletben lévő pontból balra és jobbra lefelé kiindulva a szerszámok alsó csúcsa körül 
felfelé görbülve pontban végződnek. A jobb oldali inda a bányászék hosszú, hajlott alsó hegye 
alá került. 
 
 
Megjegyzés: A rozetta fölötti pont a hátlapn nagyon kicsi és a legtöbb példányon alig 
látszik. 
 
 
 
1.06.03.02. 
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E: mint az 1.06.03.01. azzal a különbséggel, hogy a korona laposabb és 
szélesebb, a korona fölött csillag helyett pont van, és a római egyes ( I ) kisebb. 
 
H: mint az 1.06.03.01. azzal a különbséggel, hogy a bányászék alsó hegye  
egyenes, és a szerszámnyelek felső szögletében pont helyett hatágú csillag van. 
 
 
 
 
1.06.04. 
 
 

 
 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  15–16 mm 
Súly:  1,1 g 
 
Ritkaság:  9 
 
Irodalom: Széchényi  I., p. 256., 4. és t. 46., 121. 
 Welzl  1326. 
 Neumann  I., 161–162. 
 Ernst  p. 51., 46. 
 Montenuovo (Magyaro.)  1584. a)  
 Weszerle – F,  t. II., 6. 
 Gohl  104–107. 
 Herinek  II., p. 166., 9. 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
1.06.04.01. 

 
E: A recézett peremmel övezett mező közepén felirat áll két sorban: HERRN  /  GRUND . 
Az érme felső szélére kissé jobbra tolódva és az alsóra központosan hatszirmú rozettát 
helyeztek. 

E: a mező közepén két sorban felirat:  HERRN  /  
GRUND , az alsó és felső szélén rozetta 

 
H: a megosztott évszám, az  16 – 99  két fele között 

nagy bányász szimbólum, lent középen rozetta 

M = 1,5 : 1 
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H: A recézett peremmel övezett mező közepén, a megosztott évszám, az  16 – 99  
két fele között bányász szimbólum áll. A szimbólumban a bányászéket balra, a kalapácsot pedig 
jobbra helyezték. A keresztbe tett szerszámnyelek egyenesek és egy kicsit túlnyúlnak a 
szerszámok vasán. A kalapács két ütő felületét elvékonyított nyak hangsúlyozza. Az évszám és 
a szerszámnyelek alsó vége egy magasságban van.  Az érmekép aljára, kissé a nyelek alsó 
szögletébe érően nagy, hatszirmú rozetta került. 
 
 
 
1.06.04.02. 

 
E: mint az 1.06.04.01. azzal a különbséggel, hogy a felső rozetta a kép közepétől 
még tovább jobbra tolódott, és egy kis (a francia accent grav-hez hasonló) ferde vonal van az  U  
és  N  betű közötti szabad rés fölött. 
 
H: mint az 1.06.04.01. azzal a különbséggel, hogy az évszám, az  16 – 99  ma-
gasabban áll, a hatos és a kilences számjegy ívének csúcsa visszahajló, a szer-számnyelek 
enyhén görbék és a kalapács nyele nem nyúlik túl a szerszám vasán. 
 
 
 
1.06.04.03. 
 
 

 
 

E: mint az 1.06.04.01. azzal a különbséggel, hogy a felirat első betűje, a  H  
nagyobb és magasabban áll mint a többi, az első  R  fölött két kis pont található, a rozetták 
sokkal ksebbek, és a felső rozetta a kép közepétől még távolabb jobbra tolódott. 

 
H: mint az 1.06.04.01. azzal a különbséggel, hogy a bányászék nagyobb, és az 
évszám, az  16 – 99  harnadik számjegye, a násodik kilences valamivel mélyebben van mint a 
többi. 
 
 
 
 
 
 
 

M = 1,5 : 1 

M = 1,5 : 1 
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1.06.04.04. 

 
E: mint az 1.06.04.01. azzal a különbséggel, hogy négy kis pontot, az elsőt az 
első  E  és az első  R  betű közti rés alá, a további hármat az első R alá, helyeztek a felirat két 
sora közé, és a felső rozetta a kép közepétől még távolabb jobbra tolódott. 

 
 
H: mint az 1.06.04.01. azzal a különbséggel, hogy az évszámban, az  16 – 99 -ben 
a hatos és kilences számjegyek ívének csúcsa visszahajló, valamint az évszám magasabbra 
került, és így a hatos számjegy visszahajló íve érinti a bányászék hegyét. 
 
 
 
1.06.04.05. 
 
 
E: mint az 1.06.04.01. azzal akülönbséggel, hogy az érmekép alján a rozetta helyett egy 
kis kereszt van. 
 
H: mint az 1.06.04.01. 
 
 
Megjegyzés:  Az 1.06.04.05. verőtő Gohl közlése alapján került a katalógusba. Mivel Gohl 
forrását nem adta meg, és más, egyéb említés erről a verőtőről nem ismert, létezése kétséges. 
 
1.06.05. 
 
 

 
 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  24 mm 
Súly:  3,00 g 
 
Ritkaság:  R3 
 
rodalom: Montenuovo (Mahyaro.)  1590. b) 
 Gohl  108. 
 
 

M = 1,5 : 1 

E: pálmakoszorúban nagy  H  betű, az érme felső 
szélén a megosztott évszám két fele között a 
Vénusz bolygó nagy jele:  17 ♀ 34  

 
H: sima ponttal a mező közepén  
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Megjegyzés: A nagy H betű Úrvölgyet (Herrngrund) jelzi, és a Vénusz bolygó jele (kör egy 
kereszt felső csúcsán,  ♀ ) a bányászatban a réz szimbóluma. 

 
 
Verőtő jellemzők 
 
1.06.05.01. 

 
E: A széles, recés peremmel és vomalkörrel övezett mezőben, az érmekép 
felső szélén az ívesen írt, megosztott évszám, az  17 – 34  közepén a Vénusz bolygó 
 
nagy jele ( ♀ ) és alatta, a kép bő alsó felén nagy  H  betű két lent keresztezett és három 
kis gyűrűvel összefogott pálmaág alkotta koszorúban. 
 
H: sima nagy ponttal a mező  köepén  (egylapú veret). 
 
 
 
 
1.06.06. 
 
 
 

 
 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  21–22 mm 
Súly:  2,35–2,5 g 
 
Ritkaság:  10 
 
Irodalom: Welzl  1328. 
 Neumann  VI., 35877. (I., 163?) 
 Montenuovo (Magyro.)  1584. b) 
 Weszerle – F,  t. II., 5. 
 Gohl  109–110.  (111.) 

E: a levélkoszorúval és vonalkörrel övezett mező 
közepén felirat két sorben:  HERRN=  /  
GRUNDT. ; az érme felső szélén kis mankós 
kereszt, az alsón szárnyas kerubfej 

 
H: a levélkoszorúval és vonalkörrel övezett mező 

közepén, a megosztott évszám, az  17 –  39  között 
bányász szimbólum; az érmekép felső szélén a 
Vénusz bolygó jele  ( ♀ ), lent szikla  
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 Herinek  II., p. 306., 1228. 
 
 
 
Megjegyzések 
 

– A Neumann 163. olyan érmét ír le, amelynek évszámában a „3“-as számjegy az akkori idők 
szokásától eltérően két ívből áll. Mivel a veret létét más forrás nem támasztja alá, mellőzzük a 
dokumentálását. 

– A Gohl által a 111. sz.-on katalogizált, eltérő bányapénz nem található a megadott 
gyüjteményben, a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárában. Mivel a veret létét más forrás nem 
erősíti meg, lemondtunk a verőtő változat közléséről.  

– A Vénusz bolygó jele (kör egy kereszt felső csúcsán, ♀ ) a bányászatban a réz szimbóluma. 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
1.06.06.01. 

 
E: A peremet lent és fent összefogott babérlevél-koszorú díszíti. A díszített széllel és 
vonalkörrel övezett mező közepén egyenlőségjellel elválasztott és ponttal végződő felirat áll két 
sorban:  HERRN=  /  GRUNDT. . A felirat utolsó betűje, a T valamivel magasabban van, mint 
a többi. Az érmekép felső szélére kis egyenlő szárú mankós kereszt (  ) került; a mező alsó 
részére, a felirat és a vonalkör közé szárnyas angyalfej (kerubfej) került. 
 
H: A peremet lent és fent összefogott babérlevél-koszorú díszíti. A díszített 
széllel és vonalkörrel övezett mező közepén, a megosztott évszám, az  17 – 39  két fele között 
nagy bányász szimbólum áll. A jelképben a bányászék balra, a kalapács jobbra van; a 
szerszámnyelek egyenesek és egy kicsit túlnyúlnak a szerszámok vasán. Az évszám végén lévő 
kilences hurka egyenessel végződik, amely párhuzamos az ék nyelével. Az érme felső szélére a 
szerszámfejek közé nyúló Vénusz bolygó jelet ( ♀ ) és lent, közvetlenül a vonalkörre, heraldikai 
szikla ábrázolást helyeztek. 
  
 
 
 
 
1.06.06.02. 

 
E: mint az 1.06.06.01. azzal a különbséggel, hogy a felirat végén lévő pont nem látszik (?) 
és az angyal jobb szárnya az utolsó  T  betűt érinti. 
 
H: mint az 1.06.06.01. azzal a különbséggel, hogy a kilences számjegy hurka az 
évszám, az  17 – 39  végén kerek. 
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1.06.06.03. 

 
E: mint az 1.06.06.01. azzal a különbséggel, hogy a felirat végén a  T  a többi betűvel egy 
magasságban áll, a mankós kereszt (  ) nagyobb, és közelebb van a felirathoz, valamint a 
kerub szárnyai kisebbek és távolabb vannak a felirattól. 
 
H: mint az 1.06.06.01. azzal a különbséggel, hogy az ék és kalapács egy kicsit 
laposabban van keresztbe téve, a kalapács nyele enyhén görbe, az évszám, az  17 – 39  hármas 
számjegye a bányászék nyelét érinti, valamint a kilences számjegy hurka csaknem szabályos, 
zárt kört alkot. 

  
 
 
1.06.06.04.  (hibrid veret) 
 
 
E: mint az 1.06.06.03. 
 
H: mint az 1.06.06.01. 
 
1.07  Óhegy  
 
1.07.01. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Anyag: réz 
 ólom [a) Változat] 
Átmérő:  20 mm 
Súly: 1,94 g 
 2,91 és 2,56 g  [a) Változat] 
 
Ritkaság:  R5 
 
Irodalom: Gohl  112. 

E: a mező közepén keresztbe tett fejsze és kohász-
villa, a szerszámnyelek szögletében balra és 
jobbra két betűpár,  IQ – AD , fent ruta és lent 
díszítmény; az érmekép szélén körirat és évszám:  
ALT  GEPIRG  1704  

 
H: sima  (egylapú veret) 
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Megjegyzés: A két betűpár, az  IQ – AD  jelentése ismeretlen. 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
1.07.01.01. 

 
E: A külső gyöngykör és a belső vonalkör között jobbra fent kezdődő, folyamatos körirat 
és évszám áll:  ALT  GEPIRG  1704 . A körirat két szava közé középmagasra pontot és a 
végére, fent középre három kis gúlába rakott rutát helyeztek. A középmezőt keresztbe tett fejsze 
(balra) és kohászvilla (jobbra) foglalja el. Az egyenes szerszámnyelek szögletében balra és 
jobbra nagyon kis betűkkel írt egy-egy betűpár,  IQ  és  AD  áll, fent rutát és lent kis heraldikai 
sziklát (?) ábrázoltak. 
 
H: korábbi érmekép nyomai  (egylapú veret). 
 
 
a) Változat: mint az 1.07.01.01., de ólomból (ólom lecsapat?) 
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VIII/2. SZOMOLNOK 
 
 

Néhány évtizeddel ezelőtt még csak egyetlen szomolnoki bányapénzt ismert a 
szakirodalom. Gohl Ödön ugyanis 1919-20-ban megjelent katalógusában154 – a kutatás 
akkori állásának megfelelően – csak a 120. számút sorolta Szomolnokhoz. 
Bevezetőjében megjegyezte azonban, hogy az „S betű nemcsak Selmeczbányát, hanem 
Szomolnokbányát is jelentheti;.. mert alig lehetséges, hogy Szomolnoknak ne legyen 
egynél több bányapénze, míg Selmecnek párhuzamos sorozata is van.”155 Az utóbbi 
évtizedekben a kutatás továbblépett, s így jelenleg a legkorábbi ismert magyarországi 
bányapénzeket is szomolnokinak nevezhetjük. Sőt, ezeken kívül valóban számos 
példányt - immár megalapozottan - átsorolhattunk Selmecbányától Szomolnokhoz. 
Ezért foglalhatjuk össze a szomolnoki bányapénzek sorozatát, bár meg kell jegyezni, 
hogy még bizonyára ez sem tartalmazza az összes bányapénzt, melyet Szomolnok 
bányavárosban használtak.  

Legrégibb bányapénzeinket egy, az alsó-ausztriai kamarához beadott 16. századi 
kérvényből ismerjük, amit először Jozef Gindl közölt.156 Az irat a bécsi 
Hofkammerarchiv anyagában található.157 A Habsburg-birodalom és így Magyarország 
bányászatának gazdasági ügyeit 1548-tól ugyanis ebben a kamarában intézték. A 
kérvény 1581-ben kelt és Kubinyi Kristóftól származik, aki bócai bányáit műveltette. 
Lévén viszonylag sok alkalmazottja, ellátásukhoz, s a munkamennyiségek méréséhez 
bányapénzeket kívánt veretni. Valójában a bányapénzek a gazdasági kényszer 
viszonylag korai alkalmazásának az eszközei voltak. Ha ugyanis a munkás a bánya 
kantinján kívül máshol be nem váltható bányapénzben kapta meg az előleget, nem volt 
gazdasági alapja, azaz pénze arra, hogy munkahelyet változtasson. Minthogy azonban a 
bányapénz fogalma a 16. században sem volt általánosan ismert, a kérvényben körülírja 
annak használati körét, s már létező, használatban levő típusaiból mintát is küld a 
hivatalnak. A bányapénzeket munkamennyiség mérésre, vagy ellenőrzésre is kívánta 
használni, azaz a „rovás” helyettesítésére. Ezen kívül saját kereskedésében 
vásárolhattak vele, tehát korlátozott forgalmi funkciót is szánt a bányapénzének. 
Legfőképp azonban alighanem azért kérvényezte meg bányapénzverését, hogy a 
hamispénzverés vádját elkerülje. A rézveretek a középkori-koraújkori értelmezésben 
nem minden szempontból számítottak pénznek. Minthogy nem pagamentumból158 
készültek, belső értékük nem volt jelentős, használatukat is erősen korlátozták, így a 
rendes forgalmi pénzzel nem konkurrálhattak.  
Az ebben a levélben található három melléklet-bányapénz képezi tehát ma ismert 
legrégibb bányapénzeink csoportját. Az irat egyértelművé teszi, hogy ezek mind 
Szomolnokhoz kapcsolódnak. Sőt a bányapénzeket használó vállalkozó bányapolgárok 
nevét, Hans és Peter Faygelt, Gregor Triebelt, is megemlíti. 

Legkorábbi a három bányapénz közül az 1548-as évszámú darab(1. kép). Gindl 
közöletlennek vélte, ez azonban nem felel meg a valóságnak Az érmeket jóval régebben 

                                                 
154 Gohl, 1919-20. 18-19. 
155 Gohl, 1919-20. 3. 
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157 ÖStA HKA VUG Nr. 17. fasc.Woicza C. Kubini (Bócza, Kubinyi Kristóf) 1581. Folio 407-
408.,  
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ismertették már, csakhogy helytelenül. Joseph Neumann, a neves régi numizmatikus, 
Hans Fischer katharinabergi (Csehország) bányatulajdonosnak tulajdonította őket.159 
Vélekedését később Eduard Fiala is átvette.160 Persze Fiala számolópénzeknek vélte 
őket - amint az a címeres érmék esetében a régi szakirodalomban szokásos volt. Ezen az 
alapon lettek beleltározva a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményébe is, s ezért volt 
nehéz rájuk találni. Ma már tudjuk, hogy a korai bányapénzekre éppenséggel szintén a 
címerábrázolás jellemző. A Magyar Nemzeti Múzeum példánya a levéltári anyagban 
fennmaradt darabbal egybevetve Gindlénél pontosabb leírást tesz lehetővé. 

E: Gyöngykörben vágott reneszánsz címerpajzs. Felső mezejében jobb felé 
fordult, egyfarkú, kiöltött nyelvű, növekvő oroszlán. Az alsó mezőben három száras, 
leveles rózsa, melyek szárai alul egy helyről indulnak ki. A pajzs fölött baloldalt H, 
jobboldalt F betű. A pajzs két oldalán az kikanyarítás által biztosított térben az évszám: 
15 - 48.  

H: Gyöngykörben hatsoros felirat: DER GOT / TRAVT DER /  WOL x BAVT 
/ GOTD x HADT / MICH  NIE / VERLASE . (Aki Istenben bízik, az jól épít, Isten 
engem még soha nem hagyott el.) Az utolsó N betű minden változaton hiányzik. 

Több verőtőváltozatban létezik. réz, átm.: 15-17 mm tömeg: 1,3 g 
Bár a kérvényben csak a kispénzt mellékelték, de a Magyar Nemzeti Múzeum 

gyűjteményében a nagypénz is létezik(2/a, b. kép). Szintén több változatban ismert. 
(A pajzs oldala mellett jobboldalt egy sorban négy, baloldalt öt apró vonalka.) 
réz, átm:24 mm tömeg:1.29 g 

A leírás és képek alapján nyilvánvaló, hogy az ismertetett irat melléklete az utóbbi 
nagyobb bányapénz kispénze. A nagyobb bizonyára garas a kisebb denár értéket 
képviselt.. 

A második melléklet-bányapénzen az 1570-es évszámot látható(3/a, b. kép). Ezt 
is Fischer nevére írták régebben.: 

E: Gyöngykör. Oldalt kikanyarított, reneszánsz címerpajzs felső mezejében 
összekötött nagy P-F betűk. E betűk az összekötő egyenes vonallal egyszersmind H 
betűt is képeznek. Az alsó mezőben három száras, tulipánszerű virág, a szárak a pajzs 
alsó csúcsából indulnak ki. A pajzs fölött az évszám két pont között, · 1570· .  

H: Gyöngykörben a már ismert hatsoros felirat.  
Réz, átm.: 18-19 mm, tömeg: 1.335 g 
Gindl a H – F monogram alapján azonosította az iratban szereplő Hans Faygel 

bányapénzeként a kispénzt, a másik fajta bányapénzen a pajzsfőben látható P-F 
monogram pedig Peter és Hans Faygelre utal. A bányapénzen szereplő címer nyilván 
szoros kapcsolatban van a kibocsátóval. A bánya bérlője, vagy tulajdonosa lehet a 
bányapénz kibocsátója, vagyis az ő jelének, ebben az esetben címerének van itt a helye. 

A bánya bérlője a monogram alapján előbb Faygel János, majd a Faygel-család 
két tagja, Péter és János volt. A Faygel ( másutt Feygel, Faigel sőt Fajgel)-címer: Jobb 
felé forduló, álló kétfarkú oroszlán jobb lábának karmaiban három száras, leveles 
ötszirmú rózsát tart(4/a. kép). A sisakdíszben ugyanez az oroszlán található, de növekvő 
formában(4/a. kép). Sajnos a címer színeit nem ismerjük, a legrégibb ismert pecsét 
Faigel Zsigmond szepesi szolgabírótól származik, 1643-ból.161 A leírt címernek vannak 
ugyan hasonló elemei, de az 1548-as érmek címerei egyáltalán nem azonosíthatók vele. 
Tehát a monogram és címer nem ugyanattól a családtól való. Vizsgáljuk meg azonban a 
bánya tulajdonosát. Feygel Péter szepesi kamarai tanácsos a Thurzó Szaniszló 
tulajdonában levő szomolnoki bányákat bérelte 1570-ben. A Thurzók bányászati 
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tevékenységének kezdete a kor egyik leghíresebb magyar bányászati szakemberéhez, 
Thurzó Jánoshoz fűződik a XV. század második felében. A Thurzó-Fugger Társaság 
(Thurzó-Fugger Gesellschaft)  volt az ország első nagyobb kapitalista 
bányavállalkozása. A Thurzó-család azonban a későbbiekben bérbe adta bányáit. 
Címerük "veressel és kékkel vágott paizs; a felső veres tagból kinövő koronás arany 
oroszlán, az alsó kék tagban pedig 3 arany rózsa."162 látható. Másutt a címer felső 
mezejét vörösnek, az alsót aranynak írják le, s a három rózsa színe vörös(4/b. kép).163 A 
színezést tekintve ez utóbbi az általános változat. Az 1548-as bányapénzeken tehát 
egyértelműen a Thurzók klasszikus címerét ismerhetjük fel. Ezen nem változtat az sem, 
hogy az oroszlánnak csak egy farka van, s a rózsák szárasak, amit a nagyobb 
pénzdarabon még egy vízszintes vonal is összeköt. A különbségek olyan csekélyek, 
hogy a címert az adott korabeli viszonyok „nagyvonalúságát” ismerve kétségkívül a 
Thurzókénak tekinthetjük. 

Az 1570-es bányapénzen viszont már nem a Thurzó-címer látható. Valószínű, 
hogy itt a Faygel-címerrel van dolgunk.  Birtokadományuk Bethlenfalvára - s ezzel 
együtt nyilván nemesítésük is - 1563-ban kelt.164 A bányapénzeken megfigyelhető 
címerváltás alighanem összefüggésben van a közben történt nemesítéssel és 
címerszerzéssel. Talán éppen a szomolnoki bányáknál végzett szolgálatuk volt, amiért 
címerüket és birtokukat kapták. Ezek után Faygelék már használhatták saját címerüket, 
vagy legalábbis annak valamilyen részét. Csakhogy a címerben látható elemek nem 
egyeznek a leírt Faygel-címerrel sem, pedig más megoldás aligha képzelhető el. A 
címerkép hiányos megjelenésére lehet azonban elfogadható magyarázatot találni. 
Minthogy a vágott címerpajzsban  a fent elhelyezett monogram alatt már csak kevés 
hely maradt, annak terében a címernek csak egy jellemző részét tudta elhelyezni az 
éremmetsző. Ez a rész három, leginkább talán tulipánra emlékeztető száras virágot 
jelenít meg. Rózsának semmiképp sem értelmezhetjük ugyan őket, de az is igaz, hogy 
az egykorú Faygel-címert nem ismerjük, s az eredeti címeradományt vagy elveszett, 
vagy lappang. Mint már említettük, első ismert címerük Faigel Zsigmond szepesi 
szolgabíró1643-as pecsétjén látható, és jobb felé forduló, álló kétfarkú oroszlánt mutat, 
mely jobb lábának karmaiban három száras, leveles ötszirmú rózsát tart.  Az biztos, 
hogy a későbbiekben ez a címer is továbbfejlődött, s ennek során még hasonlóbbá vált a 
klasszikus Thurzó-címerhez.. Az 1563-as nemesítéshez viszonyítva elég késői ahhoz, 
hogy időközben kisebb változások történhettek rajta. A három tulipánszerű virág tehát 
alkalmasint a Faygel-család címerének oroszlánja által tartott három virág korábbi 
változata lehet, amit a 17. századi címerben már három rózsaként ábrázoltak. 
Természetesen az is előfordulhat, hogy az - egyébként problémát nem jelentő - tévedést 
a verőtő vésnöke követe el.  

Az 1548-as és 1570-es bányapénzeket összekapcsolja a hátlap azonos, német 
nyelvű szólást megjelenítő felirata is. Ez a szólás egyértelműen protestáns, adott 
területen nyilván evangélikus indíttatású, és elterjedt lehetett a korabeli magyarországi 
bányászok körében, mert a szólás első fele megtalálható az 1538-as selmecbányai dísz 
bányászéken is a következőképp: WER ·  GOT ·  VERTRAVT ·  DER ·  WOL ·  
BAVT · (5. kép).165 

Kissé távolabb áll az első két bányapénztől a harmadik, noha használatának 
helye és kibocsátásának ideje elég közeli hozzájuk. Ezt a bányapénzt már régóta a 
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magyar veretek közé sorolták(Gohl 186.), s a bányászjelvénynek köszönhetően 
bányapénz mivolta is mindig egyértelmű volt.166 Gindl érthetetlen módon a hátlapot írja 
le előlapnak, holott nyilvánvaló, hogy a kibocsátó jelölése csak a már Gohl által is 
előlapnak kezelt monogramos oldalon lehet(6/a, b. kép).  

E: Gyöngykör. Fent D  S  D  / H  M  R  ezek alatt kerektalpú pajzs alakú, 
indadíszes kartusban SR, kétoldalt H-S (Hungaria Superior).  

H: Gyöngykör. Keresztbetett ék- kalapács bányász-szimbólum, a kereszteződő 
nyelekre fonódó nagy S betű. Kétoldalt az évszám: 15 - 79.  

réz, átm .: 18-19 mm. tömeg:1,18 g, több változatban ismert. 
Ez a bányapénz szintén egy nagyobb bányapénz kispénze(G. 185.), mely a 

Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében megtalálható(7/a, b. kép).  
Réz, átm 24,5 mm. tömeg:2,66 g 
Ezek a bányapénz, melyek a Gindl-féle irat mellékletei közt is szerepelnek, 

bizonyára szintén szomolnokiak. Ellentétben az előzőkkel azonban a pajzs alakú 
kartusban látható betűk sem a Thurzó-család, sem a Feygel család monogramjával nem 
azonosíthatók. Az iratban ugyancsak megemlített Gregor Triebellel szintén nem 
kapcsolhatók össze, bár a formális logika szerint hozzá kellene kapcsolódnia, hiszen az 
irat egyértelművé teszi, hogy Feygelék használták, Triebel pedig jelenleg is (1681-ben) 
használja. Az 1579-es veretű bányapénzek pedig valóban forgalomban lehettek még 
1581-ben. Az SR monogram esetleg valamelyik Roll családtag nevét rejtheti, bár a 
tárgyalt időszakban éppen nincs adatunk Stósz bányáiról, illetve hámorairól. 1574-ből is 
csak annyit tudunk, hogy hámorait éppen nem művelik.167 

Igényes kiállításuk biztossá teszi, hogy verdében készültek. Ez a verde nyilván a 
kassai volt, mert a pajzs alakú kartus két oldalán elhelyezett H - S betűk - melyek a 
Hungaria Superior, azaz Felső-Magyarország elnevezést rövidítik - e verdének a 
verdejegyét képezték. A kassai verdét, mely a Szepesi Kamarához kapcsolódott, 1574-
ben indították újra, és kötelezővé tették, hogy minden itt készült veretet ellássanak a H - 
S verdejeggyel.  

Noha e vereteket a szomolnoki bányáknál használták, a keresztezett bányászékre 
és kalapácsra fonódó S betű nem fordul elő Szomolnok címerében. Viszont a 
Szomolnokhoz közel lévő Stósz címerében megtalálható. Stósz nevét először 1426-ban 
említik Szomolnok tartozékaként.168 A bányászszerszámokra fonódó S betű motívuma 
azonban csak egy elég késői, XIX. századi címeres pecsétről ismert(8. kép). Korábbról 
azonban nem ismerjük címerét, ezért csak feltételezhetjük, hogy az régebben is hasonló 
volt. A bányász-szimbólumra fonódó S betű más bányavárosnál nem fordul elő.  
Minthogy Stósz régtől, a XV. századtól  fogva létező bányásztelepülés, címere a XVI. 
században is jelölhette az itteni bányákat. A stószi vasbányák mindig a szomolnoki 
rézbányákhoz tartoztak, sőt kezdettől fogva azért hozták létre őket, hogy a szomolnoki 
rézbányászatot ellássák a szükséges vassal. A rézbányák szükségleteit ellátó vasbányák 
szervezetileg tehát szorosan Szomolnokhoz tartoztak a XVI. században. 
Ezután sokáig nincs olyan bányapénz amit Szomolnokhoz köthetnénk. Az 1661-es S-B 
betűs sorozat (Gohl 3-7.sz.), I, II, III értékjelzésű darabokat tartalmaz.  
E: Gyöngykörben nagy L betű, melyre nyílt koronát húztak. 
H: Gyöngykörben fölül az 1661-es évszám. Alatta értékjelzés (I, II, III.), kétoldalt S – B 
betűkkel. Lent keresztbetett bányászék és kalapács.(9/a, b kép) 
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Ezeket Gohl Ödön az S – B betűk alapján Selmecbányához sorolta. Létezik azonban 
egy ugyancsak Selmecbányához tartozó másik típusú bányapénz (Gohl 1-2.sz.),mely 
kispénzből és nagypénzből áll és 1660 és 1661-ból169 ismert. Ludovit Trencan ezért 
lehetségesnek vélte szomolnoki eredetüket.170 Bár igaz, hogy az S – B elvileg éppúgy 
jelenthet Szomolnokbányát mint Selmecbányát, ez a sorozat mégsem tartozhat 
Szomolnokhoz. Az 1660-as évek elején a szomolnoki bányák ugyanis még semmiképp 
sem tartoztak a kincstári bányászat körébe, hanem magán földesúri birtokban voltak. 
Mint arról a későbbiekben szó lesz, a kamara csak 1681-ben veszi saját kezelésébe a 
szomolnoki uradalom egyik részét, s addig a földesúri tulajdonban levő bányákat itt 
bérlők folytatták. Az S – B jelzésű bányapénzek előlapján azonban ott látható a nagy L 
betű, melyre nyílt koronát húztak. Ez egyértelműen I.Lipót magyar királyt jelölte, s 
ennél fogva csakis kincstári bányáknál használhatták.  
A következő darabról csak levéltári adatunk van. Péch Antal egy érdekes 1669-es adata 
a következő. 1669. máj. 22-én kelt iratban azt írta Joanelli, Johann Andrea (András 
János)171 selmeci főkamaragróf az úrvölgyi bányatiszteknek, hogy őt hamis pénz verése 
miatt bevádolták. A „hamis pénz” pedig egy bányapénz volt, melyet ő Szomolnokon, 
Úrvölgyön és Selmecen is használt, saját címerével és jegyével az egyik oldalon, ékkel 
és kalapáccsal a másik oldalon.172 A veret bányapénz mivoltát kellett tehát a 
bányatiszteknek bizonyítani, amit azok meg is tettek. Ezt a bányapénzt egyelőre tárgyi 
mivoltában nem ismerjük, de a jövőben még előkerülhet, hiszen bizonyosan használták 
Szomolnokon is. Ábrázolásában nem találjuk meg a koronás L betűt, amiből az 
következik, hogy nem kincstári, hanem magán jellegű bányapénz volt! Erre utal a rajta 
szereplő családi címer is, bár ez a címer a legfőbb bányászati kincstári tisztviselőé, a 
főkamaragrófé volt. A selmeci és úrvölgyi bányák esetében sem kizárt a magánbányák 
lehetősége, míg a szomolnokiak csakis magánbányák, illetve. magánbérletek lehettek. A 
Joanelli-család és maga a főkamaragróf eredetileg rézkereskedő és bányabérlő volt. 
Ezért nyerte el a főkamaragrófi rangot is. Feltételezhetjük tehát, hogy éppenséggel 
magánbányáiban használta ezeket a bányapénzeket. Bár a hivatalnoki minőségével 
tulajdonképpen összeférhetetlen, lehetséges, hogy érdemeire való tekintettel szemet 
hunytak magánbányászata, pontosabban bányabérlői tevékenysége felett. A szomolnoki 
uradalom ugyanis ekkor még nem kamarai birtok, s a kamarai bányászat mellett léteztek 
Selmecbányán és Úrvölgyön is magánbányák. A selmecbányai kamarai bányapénzek 
viszont már 1660-ban és 1661-ben a koronás L betűvel lettek kiverve.  
A történeti adatok szerint a Thurzó-család 1637-es kihalása után a szomolnoki uradalom 
1438-ban kerül a Csákyak kezébe. A Csákyak már 1653-ban bérbe is adták Johann 
Andrea Joanaelli173 rézelárusítónak, azaz rézkereskedőnak. Ez a szerződés aztán a 
Joanelli-családdal 29 éven keresztül érvényben volt.174 Ezzel a bérlet jól ismert bécsi 
kereskedőcsalád kezébe került, hiszen Benedikt és Vinzenz Joanelli már 1642-1648 
között jövedelmező üzleteket bonyolított le a besztercebányi rézzel.  

Térjünk vissza azonban az S betűhöz, mely átvezet a szomolnoki bányapénzek 
második jelentős korszakához. Ludovit Trenčan 1990-ban részlegesen közölt egy 1700-
ban kelt iratot,175 melyben a Szepesi Magyar Kamara kéri Lőcse magisztrátusát, hogy a 

                                                 
169 Az 1661-es változatot Trenčan, Ludovit ismertette, Bányapénzekről 46. A Magyar Numizmatikai 
Társulat Évkönyve, 1979. 43-49. 
170 Trenčan, 1988.1-11. 
171 A Joanelli-család eredetileg Déltirolból származik. 1659-ben birodalmi bárók, 1660-ban pedig magyar 
grófi rangot kapnak. Így keresztnevük magyar írásmódja sem helytelen.   
172 Péch, 1984. 793. 
173 A család nevét Giovanellinek és Ioanellinek is írják. 
174 Hajnóczi, 1931. 88-91. 
175 Trenčan, 1990.56-58. 



 71

bányászjelvénnyel díszített szomolnoki réz denárok bányüzemeken kívüli forgalmát 
tiltja.176 Ezek a „réz denárok” pedig nem mások, mint a Gohl 26-30. számok alatt leírt 
bányapénzek(10/a, b. kép).  

Előlap: Gyöngykörben zárt korona alatt nagy L betű, alatta összekötött 
pálmagallyak. Az L szára mellett két pont.   

Hátlap: Gyöngykörben keresztezett bányászékből és kalapácsból álló 
szimbólum. A kalapács feje balra, az éké jobbra. Oldalt a kettéosztot évszám: 16 – 98. 

A rájuk vonatkozó szövegrész a következő: 
…Cum autem Szomolnokiensium quoque Cupreorum Denariorum (: in quibus Malleoli 
duo expressi habentur, et pro solis in Fodina ibidem Laboratoribus exolvendis destinati 
fuissent :) in hisce partibus creberior Cursus invalescere videatur. Cui in tempore ex 
Officio nostro obstaculum ponere volentes: Praetitulatas Dominationes Vestras 
paraesentibus officiose duximus requirendas, quatenus similium quoque Denariorum 
Cursum et acceptationem solenniter inhibere, publicareque non grauentur hoc per 
expressum declareto. Ut si quis copiosiorem numerum haberet, is in Fodina 
Szomolnokiensi talium Denariorum redemptionem habiturus esset. Super quo 
Officialibus Loci illius jam demandatum haberetur…  
Magyarul 
… Mivel pedig a szomolnoki réz denárok (amelyeken két kalapács van kiverve és 
amelyek kizárólag az ottani bányákban dolgozók fizetésére voltak szánva) forgalma is 
sűrűbben elterjedni látszik ebben az országrészben, ennek hivatalukbólkövetkezően 
gátat kívánván vetni: Jónak láttuk Fentcímzett Uraságtokat hivatalosan megkeresni, 
hogy az ilyen denárok forgalmát és elfogadását is ünnepélyesen tiltsák meg és külön 
rendeletben hirdessék ki, hogy ha valakinek nagyobb mennyiség van belőle a 
birtokában, attól az ilyen denárokat a szomolnoki bányában be fogják váltani. Erről az 
ottani tisztviselők a rendeletet már megkapták. …177 
Magam a numizmatikai anyag tanúsága szerint ugyanerre a következtetésre jutottam. 
Ugyanis a kassai rézpolturákat(11/a, b. kép) az említett bányapénzekkel egy időben, 
azaz 1698-ban verték a kassai verdébe. Sőt bizonyítható, hogy egy helyen verték őket. 
A veretek számjegyei ugyanis azonos poncoló szerszámoktól származnak, s ezek a 
szerszámok természetesen némiképp eltérnek a többi verde szerszámaitól. Mindkét 
típusú rézpénz tehát 1698-ban a kassai verdében készült, de a rézpoltura a forgalmi 
aprópénz céljára, míg a vele egyidőben készült kisebb méretű, bányászjelvényes 
„rézdenár” kifejezetten bányapénz minőségben. A 17. század második felében az alsó- 
és felső-magyarországi kamara irányítása egyre közelebb került egymáshoz, hiszen 
Joanelli és később Thavonat alsó-magyarországi főkamaragróf egyszersmind a felső-
magyarországi kamara praesense is volt. Így egyre nagyobb befolyást gyakoroltak felső-
magyarországi kamara területén is. Talán a bányapénzek is keveredtek, s eljutottak 
egyik bányavidékről a másikra.  
Az alsó-magyarországi bányavidéken konzekvensen baloldalt ábrázolták a bányászék 
fejét és jobboldalt a kalapácsét(12/a, b. kép). A felső-magyarországi bányavidéken 
fordítva ábrázolták a szerszámokat és a nyelek alsó szögletében nagy S betűt 
helyeztek(10/a, b. kép). Ez a nagy S csak Szomolnokot jelölhette. Az szerszámok 
eredeti, hagyományos helyzete az alsó-magyarországival egyezett meg, amit jól 
szemléltet az is, hogy Szomolnok címerében is ilyen helyzetben szerepel a 
bányászjelvény. További különbség volt, hogy az L betű függőleges szára mellett az 
alsó-magyarországi bányavidéken gyakran egy pontot figyelhetünk meg a 17. század 
végén, míg a felső-magyarországin többnyire kettőt. Igaz hogy az egyik pont gyakran az 
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L szárához csúszott és csak annak megvastagodásában lehet tetten érni. Ilyen 
különbséget a selmecbányai és kassai rézpolturákon is meg lehet figyelni, amennyiben a 
kassai rézpolturán két pont látható. Ezek a sajátosságok tehát egyértelműen a 
szomolnoki bányapénzek sajátosságainak tekinthetők. 
Megtaláljuk azonban az 1698-as szomolnoki bányapénzek itt leírt jellegzetességeit a 
korábbi időszakban is. A Gohl által „átvert”-nek és selmecbányainak leírt sorozat(Gohl 
13-20) darabjai ilyenek. Közülük azonban csak a Gohl 17. sz. alatt leírt darabot verték 
rá egy török mangirra(13/a, b. kép). Ennek alappénzét II.Szülejmán (H. 1090-1102, Kr. 
u. 1687-1691) verette Boszna-Szarajban (ma Szarajevo) 1688-89-ben, amit a veret 
maradékaiból sikerült azonosítani.178 A veret maradványait és a belőle rekonstruált 
mangirt rajzban mutatjuk be(14/a, b. kép) Ez a darab unikális, de ismertek a típus új 
lapkára vert darabjai. A sorozat többi tagja nem lett átverve, s közülük néhány 
egyszerűen durva, illetve meglehetősen rossz minőségű veret. 1687-től 1697-ig 
készültek. Valójában csak az 1687, 1688, 1694, 1697 évekből ismerünk darabokat(15-
18. képek), noha Gohl a nehezen meghatározható darabok közt még 1689-es és 1698-as 
évszámúakat is vélt felfedezni. Az 1689-es csak egy kopott 1688-as évszámú, míg az 
1698-as nyugodtan egy másik változatú 1688-asnek minősíthető(19/a, b. kép). Ez utóbbi 
darab hiánya logikus, hiszen – mint arról szó már esett - az 1698-as évszámú 
bányapénzek már nem a bányaüzemnél, hanem a kassai verdében készültek. Az 1698-as 
veretek lényeges elemei megtalálható ezen a sorozaton is: az előlapon a nyílt koszorúba 
helyezett nagy L megtalálható, bár a korona hiányzik fölüle, és mellette megtalálhatjuk 
még a római I-est(I. Lipót magyar király nevére utal). Ez az alsó-magyarországi 
bányapénzek jellegzetessége volt, s ekkor még a szomolnokiakon is megtalálható. Ezek 
azonban nem lényeges különbségek. Az L szára mellett azonban esetenként még a két 
pontot is megtaláljuk. A hátlapon szerszámnyelek alsó szögletében megtaláljuk a nagy 
S betűt, az évszámok oldalt két részre osztva helyezkednek el.  
Jól tükrözi a bányapénzek megjelenése a szomolnoki bányauradalom birtokváltozásait 
is. A Joanelli-féle bányabérlet lejárta után, 1681-ben a kincstár a szomolnoki uradalom 
egyik felét saját kezelésébe vette. Tehette ezt, hiszen Csáky Ferenctől – Thökölyhez 
fűződő kapcsolatai miatt - konfiskálással már 1671-ben megszerezte birtokrészét. Ez a 
konfiskálás Csáky Ferencet a Wesselényi-féle felkelésben való részvétele miatt 
történt.179 Eddig is éppen csak azért várt a kincstár, mert a befolyásos Joanellik bérleti 
jogához nem akartak hozzányúlni. 1684-ben azonban már a felkelében részt nem vett 
Csáky István részét is bérli évi 4000 forintért. 1687-ben pedig az egész uradalmat, a 
kincstár tulajdonában levőt és a bérletet egyaránt közös udvari adminisztráció alá 
vették. 1689-től aztán már az egész szomolnoki rézbányászatot sikerült megszereznia a 
kamarának. Breuer udavari tanácsos vezetésével egy királyi bizottság elcserélte  Csáky 
Istvánnak a Csákyak kezén levő részeit (Szomolnok, Stósz és Svedlér) a Csáky 
Ferenctől konfiskált egyéb birtokrészekre. Ethesius Mátyás királyi bányafőnök aztán 
több új bányát is nyittatott, s 1698-tól új bányafőhivatallá szervezik az addig 
bányakormányzók által igazgatott szomolnoki rézbányászat irányítását. 1698-ban 
eltörölték Szomolnokon a bányaadót, és életbe léptették a kincstári rézbeváltást, amikor 
a réz árát 30 forintról 36 forintra emelték a termelés fokozása végett. Így a még létező 
magánbányák termelvényét is a kincstár szerezte meg. Ugyanekkor az egész 
Szepességbe bevezették a Miksa-féle bányarendtartást (Maximilian’sche 
Bergwerksordnung).180 
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A stiláris hasonlóságok megfigyelésével még további darabok sorolhatók 
Szomolnokhoz. Két ilyen darab is létezik. Gohl ezeket a bizonytalan beosztású 
bányapénzek között sorolta fel.  
Előlap: Ritka, nagy és durva pontokból álló szegély. A mezőben egymásra írt IS 
monogram. 
Hátlap: Ritka, nagy és durva pontokból álló szegély. A mezőben keresztbetett 
bányászékből és kalapácsból álló bányász-szimbólum. A kalapács feje balra az ék feje 
jobbra helyezkedik el. A szerszámnyelek közt lent S betű(Gohl 191.sz. 20/a, b. kép).  
Réz, átm.: 17-17,5 mm 
Előlap: Vonalkörben nagy S betű, két vége szögletesen visszatört, alsó végénél kis 
karika, a felsőnél talán kis kereszt. A felső rész két oldalán  egy-egy durva pont. 
Baloldalt vonalkákból kialakítot hatágú csillag, az éremkép jobboldala elkent. 
Hátlap: Vonalkör, a mezőben keresztbetett bányászékből és kalapácsból álló bányász-
szimbólum. A kalapács feje elkenődött, de a jobboldalon bányászék feje látható. A 
szerszámnyelek közt lent S betű, kétoldalt egy-egy durva pont (Gohl 194.sz, 21/a, b.. 
kép). 
Réz, átm.: 16 mm 
Évszám nincs rajtuk, de a hátlap alapján egyértelműen Szomolnokhoz köthetők. Van 
magyarázat az S betűre, illetve az SI monogramra is. Joanelli főkamaragrófot(1618-
1673) ugyanis a rézkereskedelemben fiatalabb rokon is segítette. Ő unokatestvére, 
Sylvester Joanelli(1631-1685) volt.181  A főkamaragróf 1663-ban átadta rézbányáinak 
bérletét unokaöccsének, Sylvesternek.  Így az IS monogrammos darabok az ő nevét 
rejthetik.  
Trencan közöl egy 1647-es  IS monogramos veretet is(22, kép),182 azzal a 
feltételezéssel, hogy a monogram jelentése Joanelli – Szomolnok. Tapasztalataim 
szerint egy monogramon belül a bányapénzeken sehol nem fordul elő személy és 
helynév, így ezzel a feloldással nem értek egyet. Kézenfekvő lehetne ezek után a 
Sylvester Joanelli magyarázat. Sylvester azonban1647-ben még csak 16 éves. Bár igaz, 
hogy a 17. században másként kezelték a fiatal kort, s pl. házasságot akár 16 évesen is 
köthettek, a rézkereskedelem vezetése nem olyan feladat volt, amit egy ilyen ifjúra rá 
lehetett volna bízni. Ezért egyelőre kételkedem abban, hogy az 1647-es IS monogramos, 
egyoldalas rézveret Sylvester Joanelli bányapénze lett volna.  
A rézüzletben aztán megjelenik egy további Joanelli is, Hieronymus(Jeromos). 1672-
ben a Joanellik kezéből – bizonyára külső nyomásra - egy Johann Kriechbaum nevű 
rézkereskedő vette volna át a rézkereskedelmet. Joanelli főkamaragróf azonban röviden 
leszerelte ezt a próbálkozást és e rövid intermezzo után a rézeladást ismét egy 
Joanellire, a főkamaragróf idősebb fiára, Hieronymusra bízták.183 Ő ezt folytatta 1673-
ban is. Lehetséges, hogy Gohl két további bizonytalan besorolású bányapénze(Gohl 
192, 193.) az ő monogramját ábrázolja.  
E: Ritka, nagy méretű és durva pontokból álló szegély, a mezőben SH monogram, 
egymásra írva, oly módon, hogy a H betű bal szárát az S képezi, s a H középső 
vízszintes vonalkájára egy kereszt van állítva. 
H: Ritka, nagy méretű és durva pontokból álló szegély, a mezőben keresztbetett 
bányászékből és kalapácsból álló bányász-szimbólum, baloldalt az ék, jobboldalt a 
kalapács feje. A szerszámnyelek fölső és kétoldali szögletében egy-egy, a szegélyben 
levőkhöz hasonló, durva pont. (23/a, b. kép) 
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Ám.: 16, ill. 18,5 mm.(A darabok alighanem azonos verőtővel készültek csak a lapkák 
mérete különböző) 
Ezek a bányapénzek stílusokban nagyon hasonlítanak a Gohl 191, 194-hez, bár jelentős 
különbségek is vannak köztük. Így például a bányászék és kalapács helyzete fordított és 
hiányzik a nyelek szögletéből az S betű. A monogram feloldása ebben a formájában 
Sylvester és Hieronimus-ként lehetséges. Nincs azonban arra adat, hogy 1672 után 
Sylvester valamilyen formában benne maradt-e a bérletbe? Mindezen kételyek 
fenntartása mellett nem tartjuk lehetetlennek, hogy ezek a bányapénzek Szomolnokhoz, 
valamint együttesen Sylvester és Hieronymus Joanelli nevéhez is köthetők.   

Az 1687-es S betűs rézpolturát(Gohl 90) Ludovit Trenčan szomolnokinak 
tartotta.184  

E: Nagy szemű gyöngykör, vonalkör. Szalaggal masnisan átkötött, geometrikusan 
összerendezett stilizált pálmaágak közt zárt korona alatt nagy L betű. 

H: Nagy szemű gyöngykör, vonalkör. Mindkét végén kiszélesedő és vonalkával 
tetézett nagy S betű.  Felső öblében kisebb A, alsó öblében hasonló C betűvel. Az 
évszám kétoldalt 16-87, a hetes számjegy után pont. Az S felső kanyarulata fölött 
nagyobb rög(24/a, b. ábra).185 
Az ezzel kapcsolatos vizsgálódást kicsit távolabbról kell kezdenünk. Először is ki kell 
jelentenünk, hogy nem bányapénz. Datálása a rajta látható évszám alapján egyértelműen 
1687, bár a veretet már 1847-ben hibásan, mint 1697-est írták le.186 Sőt később 
Neumann majd Gohl is a rossz datálást fogadta el. Ezt vette át az újabb szlovák 
irodalom is. Az egyetlen régi irodalom a Leopold Berchtold gróf gyűjteményének 
árverési katalógusa volt,187 mely helyesen 1687-re datálta az érmét, de a későbbi 
szerzők nem fogadták el ezt a meghatározást. A sors fintora, hogy Gohl közöl egy rajzot 
is a veretről(25/a, b. ábra), melyen az 1687-es évszám szerepel, s így ellentmondásba 
kerül a szöveggel. Az évszám azonban nagyon fontos, mert 1697-ből ismert 
selmecbányai rézpoltura is, melyet Gohl szintén ismertetett. A tévedés folytán 
párhuzamos sorozatokhoz tartozónak vélte a két rézpénzt. Ugyanebből kiindulva tartotta 
Trenčan lehetségesnek az S betűs rézpénz szomolnoki eredetét. A Szomolnokhoz 
sorolás lehetőségét egyébként már Gohl is felvetette, de – tévedése ellenére - még 
ugyanott el is utasította: „Selmeczbányán kívül csak Szomolnokbánya jöhetne még 
szóba, azonban nem merült föl eddig olyan adat, amely arra kényszerítene, hogy 
Selmeczcel szemben Szomolnoknak tulajdonítsam ezen éremfajt.” 188 Gohl indoklása 
elég banális, de megérzése helyes volt.  
A veretkép további elemei azonban egyértelműen bizonyítják hogy az érem 
Körmöcbányán készült. Az L betű feletti korona lapos, széles, két szélén kitüremkedik, 
közepe alacsonyabb. Ezen az alacsonyabb középrészen kereszt van elhelyezve, s a 
korona körvonalait gyöngysorral hangsúlyozták. Ez a forma az 1688-as, 1690-es és 
1691-es körmöci tallér és féltallér veretekről ismerős. Ellenben a későbbi - szintén 
Körmöcbányán vert - selmecbányai, illetve a Kassán vert kassai rézpolturákon levő L 
betű feletti koronák típusa még csak nem is hasonló hozzá. További bizonyíték, hogy a 
számjegyek formája is megfelel a korabeli körmöcieknek. Semmi kétség tehát, hogy a 
veret a körmöcbányai verde terméke, ami ebben a korban teljesen valószerűtlenné teszi 
a szomolnoki használatot. Természetesen egyáltalán nem hasonlít a már ismertetett 
1687-es szomolnoki bányapénzhez sem. A szomolnoki verés lehetősége emellett azért is 
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lehetetlen, mert ezeket a pénzdarabokat, a lapkák jellegzetes ívbe hajlása alapján csak 
hengeres verőgépen állíthatták elő. Ez annyit jelent, hogy verdében készítették, ugyanis 
ilyen felszerelés máshol el sem képzelhető. Az 1687-es - már ismertetett - szomolnoki 
bányapénz tanúsága szerint Szomolnokon a helyi vereteket elavult módszerekkel 
verték.189 
Azt a feltevést sem tudom elfogadni, hogy a veret bányapénzként szolgált volna. A 
veret paraméterei és ábrázolása egyaránt a selmecbányai- és kassai rézpolturákhoz 
kapcsolja ezt a rézpénzt, míg a bányapénzektől több lényeges szempontból különbözik. 
Nem találunk rajta bányászjelvényt, az L betű mellett nincs kis I és jóval nagyobb az 
átmérője is az egykorú bányapénzekéinél.  

Levéltári adatokat egyelőre nem ismerünk e rézpénzzel kapcsolatban, szembetűnő 
viszont, hogy a híres bécsi kameralisták egyikének, Wilhelm Schröder 1686-ban kiadott 
Fürstliche Schatz- und Rentkammer c. művének190 megjelenése utáni évben bocsátották 
ki.  Schröder ugyanis a rézváltópénzek kibocsátásának elméleti megalapozását ebben a 
művében adja meg a Habsburg-birodalomra vonatkozóan. Már a fejezet (XXXI.) címe 
is csalogató lehetett az udvarban: "A rézpénzről, ahogy ezen keresztül az ország a 
gazdagsághoz jut", de lássuk magát a fejezetet:  
 

XXXI.Capitel 
Von der Kupffer-müntz, wie durch dieselbe das land an reichtum zunehme 
§.I. 
Auch wenn ein Fürst eine kleine scheidemüntze aus Kupffer in seinem lande 

schlagen läßt so nimmt das land so viel am schatz zu, als diese müntz im gang werth ist 
und gilt, und ob auch gleich solches Kupffer-geld nicht mehr gälte, als der innerliche 
werth des kupffers austrüge, so ist doch solches zum schatz des landes zu rechnen; das 
ander kupffer aber kan dahin keine ästime nicht erstrecken. Dieweilen jenes nicht mehr 
kupffer, das ist, eine Kauffmanns-waare, sondern gelt ist, für welches die Kauffleute 
ihre waaren kauffen und verkauffen: Denn wenn ich ein stück kupffer nehme und mit 
zum marckt gehe, so wird mir der bauer keine henne dafür geben wollen; wenn ich aber 
dieses kupffer-geld habe, so werde ich so alles dafür kauffen können, wie in Schweden, 
Holland, England und andern orten zu sehen, und wenn ich dieses kupffer-gelt nicht 
habe, so muß ich silber-geld dafür brauchen; also bekommt das Kupffer-Geld gleiches 
recht mit dem Silber und Gold. Und kan ein Fürst dieses quantum aus dem müntz-amt 
jahrlichen wissen. 

Ez utóbbi két sorhoz a margóra kiírt megjegyzés: Das quantum zeigt das 
müntzamt191 

 
XXXI. fejezet 
 
"A rézpénzről, ahogy ezen keresztül az ország a gazdagsághoz jut", de lássuk 

magát a fejezetet: 
"Amikoris egy fejedelem egy kis réz váltópénzt veret az országában, azt 

hozzáveheti a kincséhez, olyan mértékben, amilyen értékben ez a pénz forgása közben 
ér. És ha egy ilyen rézpénz nem ér többet, mint ami a réz belső értékéből következik, 
úgyis az ország kincséhez lehet számítani; de más réz értéke nem ekkora. Mivel ez nem 
réz többé, mint kereskedelmi cikk, hanem pénz  amin a kereskedők áruikat vásárolják és 
eladják: Ha veszek egy darab rezet és kimegyek vele a piacra, úgy ezért a paraszt nem 

                                                 
189Szemán, 1995-96. 63-73. 
190 Schröder, 1686. 
191Schröder, 1686. 112-113.  
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akar tyúkot adni; de ha ez a rézpénzem van, úgy mindent vehetek érte, amint az 
Svédországban, Hollandiában, Angliában és más helyeken látható. És ha nincs ez a 
rézpénzem, akkor ezüstpénzt kell kiadnom; tehát a rézpénz azonos jogot nyer az ezüsttel 
és arannyal.  

A margón: És egy fejedelem ennek a mennyiségét a pénzhivatalból tudja." 
 
Úgy gondolom az S betűs rézpénz volt az első gyakorlati reflexió az elméleti 

írásra, a formátumukban hozzá nagyon hasonló rézpolturák – melyek 8 évvel később 
jelentek meg – pedig már a tényleges megvalósítást jelentik. Hiszen ezekben az első 
tényleges – bár az országgyűlés által nem tárgyalt – hazai rézváltópénzeket ismerhetjük 
fel. Más kérdés, hogy kibocsátásuk közben a mennyiségi korlátozásokat – amire 
Schröder felhívta a figyelmet – nem tartották be, s ily módon ezek a rézpénzek 
megbuktak.      

A selmecbányai rézpolturák S – o ellenjegyes változatait(26/a, b. kép), 
pontosabban az ellenjegyzést Trencan ugyancsak Szomolnokhoz kötötte.192 Ez azonban 
nem kellőképpen megalapozott feltételezés. Az ellenjegy feloldását nem ismerjük, de az 
S jelenthet Selmecbányát is, s ez kézenfekvőbb megoldás a Szomolnoknál egy 
selmecbányai rézpolturán. Kassai rézpolturáról pedig nem ismerjük. Az S-o jelzés 
egyébként ismert az 1538-ból származó selmecbányai dísz bányászék fokáról. A vésett 
bányászjelvény két oldalán láthatjuk a szintén vésett betűket.193  

Végül vizsgáljuk meg a már Gohl által is Szomolnokhoz beosztott egyetlen 
bányapénz-típust. Ez a Gohl 120.sz.(27/a, b. kép). Meg kell jegyeznem azonban, hogy 
ezt a bányapénzt sem mindenki tartotta szomolnoki eredetűnek, hiszen Flämig 
művében,194 a CS monogram mellett a koronás és pálmaágak közti nagy S betűt is 
Selmecbánya jelzéseként tünteti fel. Sőt egy 1876-os berlini kiadású – 1974-ben 
reprintben is  megjelentett -  címergyűjteményben is szerepel ez a kétféle betűjelzés, 
mint Selmecbánya címere!195 A nagy S betű címertani szerepét vizsgálva valóban 
megállapíthatjuk, hogy az Selmecbánya címereinek egyes változataiban megjelenik, 
míg Szomolnok címerében egyáltalán nem fordul elő. Biztos azonban, hogy e 
bányapénz a selmecbányai rézpolturákkal egyáltalán nem vethető össze. Nem hengeres 
pénzverőgéppel verték, hanem kézzel, a korszakhoz képest kezdetleges eszközökkel. 
Gohl indoklásában stiláris hasonlóságokra hivatkozik.196 Ezek valóban megvannak, de 
legfeljebb közelítő adatoknak tekinthetők. A darabra jellemző egyszerű betűkből, durva 
véséssel kialakított éremkép elsősorban az 1757-es és 1766-os phoenixhutai 
bányapénzekkel(28/a, b. kép) vethető össze. Az egyetlen gölnicbányainak tartott 
bányapénz(29/a, b. kép) ugyan szintén hasonló, de ez a darab besorolását tekintve 
ugyancsak nem egészen biztos darab és évszám sem található rajta. A legjobb 
bizonyíték amellett, hogy ez a darab szomolnoki az lehet, hogy a hátoldal 
veretmaradványának nyílt korona alatti K H / S leginkább Kupferhandel Schmöllnitz-
ként lehet feloldani. Bizonyos ugyanis, hogy Selmecbányán sok ezüstöt, kevés aranyat 
és időnként némi ólmot termeltek, de soha nem bányásztak rezet. Következésképp ez a 
bányapénz csak szomolnoki lehet.  

  

                                                 
192 Trenčan, 1984. 18., uő. 1988. 10.  
193 A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében, Szemán, 1998-1999. 122 
194Flämig, 1968. 358. 
195Rentzmann, 1876. és Neubecker-Rentzmann, 1974. 386.sz. "CS" 391. "S" 
196 Gohl, 1919-1920. 18.  
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4/a  Feygel-címer(Siebmacher)                  4/b Thurzó-címer (Siebmacher) 
 
 

                
 
5. S – o jegy a selmecbányai 1538-as                  8. A stószi címeres pecsét a 19.  
 díszbányászék fokán.                                              századból. 
 

             
 

13/a, b. Török mangirra vert szomolnoki bányapénz, 1697-ből. 
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14/a, b. Török mangir rekonstruált rajza. 
 
 

            
 

24/a, b. S betűs rézpénz 1687-ből. 
 

 
 

25/a, b. Az S betűs rézpénz rajza Gohl katalógusában. 
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VIII/2.1.KATALÓGUS 
 
2.01. Szomolnok 
 
2.01.01. 
 
 

 
 

Anyag:  réz 
Átmérő:  15–17 mm 
Súly:  1,3 g 
 
Ritkaság:  R3 
 
Irodalom: Neumann  V., 28531. 
 Montenuovo (Magyaro.)  1575. 
 
 
Megjegyzések 
 

– A pajzson a bányatulajdonos család, a Thurzók címere szerepel; a H és az F betű a bérlőt, 
Hans Feygelt jelöli. 

– A felirat jelentése: Aki Istenben bízik, az jól építkezik; az Isten engem soha nem hagyott el. 
– A 2.01.01. és a 2.01.02. típus a mai ismereteink szerint a két legrégebbi magyar bányapénz. 

Neumann mindkét érmefajt közelebb meg nem határozott cseh területről származó 
bányapénzként katalogizálta. 

– A hagyományos magyar királyi forgalmi pénzek között az egyező érmeképű, értékjelzés 
nélkül vert, csak súlyukkal és nagyságukkal megkülönböztetett névértékű veretek a dénárok és 
garasok voltak. Az első magyar bányapénzek feltehetően ezt a hagyományt követve dénár és 
garas névértékben kerültek kibocsátásra. A 2.01.01. típus valószínűleg egy dénár értéket 
képviselt. 
 
Verőtő jellemzők 
 
2.01.01.01. 

 
E: A finom gyöngykörrel övezett mezőben többszörösen ívelt pajzson osztott címert ábrázl az 

érmekép. A címer felső fele növekvő oroszlánt balról, az alsó pedig három száras és leveles 

E: többszörösen ívelt pajzson osztott címer: fent 
növekvő oroszlán, lent három száras virág; a 
pajzs fölött a  H – F  betűk, balra és jobbra a 
megosztott évszám:  15 – 48 

 
H: a mezőben hat soros jelmondat:  DER GOT  /  

TRAVT  DER  /  WOL  BAVT  /  GODT  
HADT  /  MICH NIE  /  VERLASE 

M = 1,5 : 1 



 80

virágot mutat, amelyek a címertalp alsó csücskéből kiindulva legyező formában szétterülnek. A 
pajzs fölé a  H  és az  F  betűt helyezték lözöttük egy kis, liliomhoz hasonló virágdíszítménnyel. 
A H előtt egy kis, lapos x , az F után pedig egy kis kereszt áll. A két részre osztott évszám, az  
15 – 48  a címerpajzs felső fele mellett, annak két oldalán található. 
 

H: A finom gyöngykörrel (v0nalkörrel) ovezett mezőben jelmondat áll hat sorban: DER GOT  /  
TRAVT  DER  /  WOL  BAVT  /  GODT  HADT  /  MICH NIE  /  VERLASE . A 
második sor két szava közé középmagasságban pontot tettek, a harmadik és a negyedik sorban 
andráskeresztet (  ). A felirat alatt és felett az érmeképet két-két kis lapos, íves levélke 
(palmetta) díszíti. 

 
 
 
2.01.01.02. 

 
E: mint a 2.01.01.01. azzal a különbséggel, hogy a címer osztó vonala a címer 

(heraldikai) jobb szélén a pajzs oldal- és alsó ívének találkozási pontjában és nem 

fölötte végződik. 

 
H: mint a 2.01.01.01. azzal a különbséggel, hogy a második sorban a  D  betű előtt hiányzik a pont. 

Megjegyzés: Ezt a verőtő változatot is csatolták precedensként „A bányapénz keletkezése és fejlődésének 
története“ c. fejezetben említett dokumentumhoz, amelyben Kubinyi bányatulajdonos 1581-ben 
bányapénz kibocsátására kért engedélyt. 
 
 
 
 
2.01.02. 
 
 
 

 
 

E: levélkoszorúban többszörösen ívelt pajzs osztott címerrel: fent 
növekvő oroszlán, lent három száras virág; a pajzs fölött a  H  – 
F  betűk, balra és jobbra a megosztott évszám:  15 – 48 

 
H: levélkoszorúban hat sorban jelmondat:  DER GOT  /  TRAVT 
      DER  /  WOL  BAVT  /  GODT  HADT  /  MICH  NIE 
       /  VERLASE ; fent és lent kis díszítmény 

M = 1,5 : 1 
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Anyag:  réz 
Átmérő:  24,5 mm 
Súly: 3,5 g  (2.01.02.01.) 
 2,4 g  (2.01.02.02– ... 04.) 
 
Ritkaág:  R2 
 
Irodalom: Neumann  V., 28530. 
 
 
Megjegyzések 
 

– A pajzson a bányatulajdonos család, a Thurzók címere szerepel; a H és az F betű a bérlőt, 
Hans Feygelt jelöli. 

– A felirat jelentése: ki istenben bízik, jól építkezik; isten sosem hagyott el. 
– A 2.01.01. és a 2.01.02. típus a mai ismereteink szerint a két legrégebbi magyar bányapénz. 

Neumann mindkét érmefajt közelebb meg nem határozott, de cseh területről származó 
bányapénzként katalogizálta. 

– A hagyományos magyar királyi forgalmi pénzek között az egyező érmeképű, értékjelzés 
nélkül vert, csak súlyukkal és nagyságukkal megkülönböztetett névértékű veretek a dénárok és 
garasok voltak. Az első magyar bányapénzek feltehetően ezt a hagyományt követve dénár és 
garas névértékben kerültek kibocsátásra. A 2.01.02. típus valószínűleg egy garas értéket 
képviselt. 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
2.01.02.01. 

 
E: A levélkoszorúval övezett mezőben többszörösen ívelt pajzs található. A címer a 
pajzson osztott: fent növekvő oroszán balról és lent három száras, leveles virág látható, 
amelyeket egy vízszintes vonal fog csokorba. A címer perem- és osztó vonala kettős. A pajzs 
fölött a  H  és az  F  betű áll. A betűk közé a pajzs legmagasabb pontjából kiinduló, két kis 
lefelé fordított és kifelé hajló, száras és leveles liliom közé háromszirmú virágot helyeztek. A 
pajzs két felső sarkából egy-egy kis száras virág nő. A pajzs felső felének bal és jobb oldalán áll 
a megosztott évszám: 15 – 48 ; az alsó felének két oldalát kagylófűzér díszíti. Az évszámban a 
hármas számjegy nagyobb mint a többi. 

 
H: A levélkoszorúval övezett mezőben jelmondat áll hat sorben:  DER GOT  /  TRAVT  
DER  /  WOL  BAVT  /  GODT  HADT  /  MICH  NIE  /  VERLASE  (a végén pont 
nélkül). A második, harmadik, negyedik és ötödik sor két szava közé kis andráskeresztet (  ) 
tettek. Az érmekép közepére, a harmadik és negyedik sor közé kis keresztet helyeztek. A felirat 
felett és alatt két-két kis lapos levélke (palmetta) díszíti az érmeképet. 
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2.01.02.02. 

 
E: mint a 2.01.02.01. azzal a különbséggel, hogy az évszámban, az  15 – 48 -ban szereplő 
ötöst kisebb, erősebben hajlított ívvel rajzolták és a négyes nem nagyobb mint a többi számjegy, 
a címerben a virágok kisebbek, és a virágokat összekötő vízszintes vonal nagyon rövid: alig ér 
túl a két szélső virág szárán. 
 
H: mint a 2.01.02.01. azzal a különbséggel, hogy a kis andráskeresztek a jelmondatban 
még kisebbek, a kis keresztet az érmekép közepén alig láthatóan, a harmadik sorban a  B  betű 
bal alsó sarkára tapadva ábrázolták, és a felirat fölött és alatt elhelyezett díszítmény levélkéi 
laposabbak és keskenyebbek. 
 
 
 
2.01.02.03. 

  
E: mint a 2.01.02.01. azzal a különbséggel, hogy a címerpajzs valamivel szélesebb, a címer 
osztó vonala a (heraldikai) jobb oldalon pontosan a pajzs jobb oldali és alsó ívének sarkából (és 
nem fölötte) indul ki, a  H  és az  F  betű a címerpajzs sarkaihoz közelebb áll és valamivel 
kisebb, valamint az évazám, az  15 – 48  négyese és nyolcasa megközelítőleg egyforma nagy. 
 
H: a 2.01.02.02. sz. hátlapi verőtöve. 
 
 
 
 
 
 
2.01.02.04. 
 
 
 
 
 
 
 
E: mint a 2.01.02.01. azzal a különbséggel, hogy a két kis levél a címerben sze-replő 
középső virág szárán felezi a távolságot a szirom és a vízszintes összekötő vonal között (a 
2.01.02.01. sz.-on a levélkék a szirom közelében vannak), a  H  és az  F  betű a címerpajzs 
sarkaihoz közelebb áll, a H a pajzs sarkáán lévő kis virágot érinti, és az évszám, az  15 – 48  
négyese és nyolcasa megközelítőleg egyforma nagy. 
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H: a 2.01.02.02. sz. hátlapi verőtöve. 
 
 
 
 
2.01.03. 
 
 

 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  18–19 mm 
Súly:  1,4 g 
 
Ritkaság:  R4 
 
Irodalom:  –  
Megjegyzések 

 
– A P, a H és az F betű Peter és Hans Faygelt, a bánya bérlőit jelöli. 
– A felirat jelentése: ki istenben bízik, jól építkezik; isten sosem hagyott el. 

 
 
Verőtő jellemzők 
 
2.01.03.01. 

 
E:A finom gyöngykörrel övezett mezőben többszörösen ívelt címerpajzs áll. Az osztott címer a 
felső mezejében egyesített, nagy  P ,  H  és  F  betűt, az alsóban pedig három, száraik végének 
közelében keresztezett virágot ábrázol. A virá-gok inkább liliomhoz vagy tulipánhoz hasonló 
kelyhek mint kerek rozetták. Az évszámot, az  . 1570 . -et a pajzs fölött helyezték el. A pajzs két 
oldalát V-alakba rendezett két-két levélke díszíti. Az évszámban szereplő nulla kisebb mint a 
többi számjegy és alacsonyabban áll. Az évszám előtt és után pont van. 
 

E: A finom gyöngykörrel (vonalkörrel) övezett mezőben hat soros jelmondat áll:  DER  GOT  /  
TRAVT  DER  /  WOL  BAVDT  /  GOT  HADT  /  MICH  NIR  /  VERLASE(N?). A D 
betű a harmadik sorban fordított állású. A felirat első öt sorának két-két szava között 
közémagasságban elhelyezett pont található. A jelmondat fölött és alatt két-két kis lapos levélke, 
palmetta – fent kisebb mint lent – díszíti az érmeképet. 

E: a többszörösen ívelt, osztott címe
fölött évszám: . 1570 . , a címer
mezejében az egyesített  P ,  H  
betű, az alsóban haárom virág  

 
H: jelmondat hat sorban:  DER  GOT  /  TRAVT  
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2.01.03.02. 

 
E: mint a 2.01.03.01. azzal a különbséggel, hogy a mezőt vonalkör övezi, az évszámban, az  . 1570 

. -ben szereplő nulla nagy és a többi számjeggyel egy magasságban áll, valamint a  P  betű íve 
kisebb és laposabb. 

H: mint a 2.01.03.01. azzal a különbséggel, hogy a mezőt vonalkör övezi, a  D  betűt a felirat 
harmadik sorában helyesen írták, az ötödik sor utolsó betűje a téves  R  helyett a helyes  E , a 
jelmondat utolsó betűje, az  N , tisztán kivehető, valamint a felirat fölötti palmetta helyett pont 
szerepel és a felirat alatti nagyon lapos. 
 
 

Megjegyzés: Ezt a verőtő változatot is csatolták precedensként „A bányapénz keletkezése és fejlődésének 
története“ c. fejezetben említett dokumentumhoz, amelyben Kubinyi bányatulajdonos 1581-ben 
bányapénz kibocsátására kért engedélyt. 

 
2.01.03.03. 

 
E: mint a 2.01.03.01. azzal a különbséggel, hogy a mezőt vonalkör övezi, és az 

osztott címer alsó felében a középső virág áttöri az osztó vonalat. 

H: a 2.01.03.02. sz. hátlapi verőtöve. 
 
 
 

 
2.01.04. 
 
 

-- 
Anyg:  réz 
Átmérő:  17–17,5 mm 
Súly:  1,08 és 1,20  g 

E: mező közepén monogram az egymásra helyezett  
betűből, az S fordított állású 

 
H: a mező közepén bányász szimbólum, az érmekép al

nagy  S  betű 
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Ritkaság:  R4 
 
Irodalom: Neumann  V., 28500. 
 Montenuovo (Magyaro.)  1590. c) 
 Gohl  191. 
 
 
Megjegyzések 
 

– Az évszám nélkül vert bányapénz megjelenése és stilisztikai jegyei alapján a XVII. sz. 
második felére datálható. 

– Az IS monogram jelentése tisztázatlan. 
– A hátlapi nagy S betű Szomolnokbányát jelzi, a veret használatánk helyét. 

 
 
Verőtő jellemzők 
 
2.01.04.01. 
 
 
 
 

 
E:A durva, egymástól nagyobb távolságra elhelyezett pontokból álló gyöngykörrel övezett 
mezőben az egymásra tett  I  és  S  betűből alkotott, nagy moinogram áll. Az S fordított állású. 
Kettős ívének mindkét végénél egy korábbi veret nyoma (?) – két kereszt – látszik. 
 
H: A durva, egymástól nagyobb távolságra elhelyezett pontokból álló gyöngykörrel övezett 
mező közepén nagy, keresztbe tett kalapács (balra) és bányászék (jobbra) látható. Az ék nyele a 
kalapácsé fölött van; mindkét szerszámnyél egyenes és túlnyúlik a szerszámok vasán. Az érme 
alsó szélén, félig a bányász szimbólum alsó szögletében, áll a kissé előre billenő nagy  S  betű. 
 
 
2.01.05. 

 
 
 

 
 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  15,5 mm 
Súly:  ismeretlen 

E: a mező közepén az  I  és az  S  betűből alkotott 
nagy monogram a két részre osztott évszám, az  
16 – 47  között 

 

H: sima (egylapú veret)

M = 1,5 : 1 
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Ritkaság:  R5 
 
Irodalom:  – 
 
 
Megjegyzések 
 

– Az igényesen kivitelezett veretet az IS monogram alapján (l. a 2.01.04. típust) soroljuk a 
szomolnoki bányapénzekhez. 

– Az IS monogram jelentése tisztázatlan. 
 
 
 Verőtő jellemzők 
 
2.01.05.01. 

 
E:A durva gyöngykörrel és vékony vonalkörrel övezett mezőben az  I  és az  S  betűből alkotott 
nagy monogram áll. Az S közepe az I betűn nyugszik, a kettős ívének felső és alsó vége alatta 
van. A monogram két oldalán a megosztott évszám, az  16 – 47  található. A fent és lent ékesen 
kiszélesedő I egy kis háromszög csúcsán áll, és fölé egy nagy pontot helyeztek Az S ívének 
vége a halak farokuszonyához hasonlít. 
 

H: sima  (egylapú veret). 
 
 
 
 
2.01.06. 
 
 

 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  16 mm 
Súly:  0,74 g 
 
Ritkaság:  R5 
 
Irodalom: Gohl  194. 

M = 1,5 : 1 

E: a mező közepén két csillag közt nagy  S  betű, az 
S fölött nyílt körív (?), lent    (kereszt?) 

 
H: a mező közepén bányász szimbólum, a szerszám-

nyelek szögletében balra, jobbra és fent nagy pont, 
lent nagy  S  betű 
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Megjegyzések 
 

– Az évszám nélkül vert bányapénz megjelenése és stilisztikai jegyei alapján a XVII. sz. 
második felére datálható. 

– Az előlapi nagy S betű jelentése tisztázatlan. 
– A hátlapi nagy S betű Szomolnokbányát jelzi, a veret használatánk helyét. 

 
 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
2.01.06.01. 

 
E: A vonalkörrel övezett mező közepén nagy  S  betű áll. Az S kettős ívének mindkét vége 
kifelé törik. A betű két oldalára egy-egy hatágú csillagot helyeztek, amelyeket háron egyenes 
vonalkával rajzoltak. Az S fölött nyílásával lefelé fordított, lópatkóhoz hasonló, lapított körív 
van. Az S alatt nagy   (kereszt?) látszik; a csillagok alá nagy pontok kerültek. 
 
H: A vonalkörrel övezett mező közepén nagy bányász szimbólum áll. A jelképben a 
kalapács balra, a bányászék jobbra van. Az egyenes szerszámnyelek túlnyúlnak a szerszámok 
vasán. Az érmekép felső szélén, a két vas közötti rés fölött nagy pont található; a keresztezett 
szerszámnyelek alsó szögletébe nagy  S  betűt helyeztek. Az S erősen előre dől, csaknem 
fekszik, és mindkét vége visszahajló. A betű alsó ívébe kis  x -et helyeztek. A szerszámnyelek 
alsó vége fölött egy-egy nagy pont van. 
 
 
 
 
2.01.07. 
 
 
 

 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  16 mm 
Súly:  1,05 g 
 

E: a mező közepén az  S  és a  H  betűből képzett 
ligatúra a H vízszintes vonalán nagy kereszttel 

 
H: a mező közepén bányász szimbólum; a szersz

szögletében balra, jobbra és fent nagy pont   

M = 1,5 : 1 



 88

Ritkaság:  R5 
 
Irodalom: Gohl  192. 
 
 
Megjegyzések 
 

– Az évszám nélkül vert bányapénz megjelenése és stilisztikai jegyei alapján a XVII. sz. 
második felére datálható. 

– Az S és a H betű a bányabérlőket, Sylvester und Hieronymus Joanellit jelöli. 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
2.01.07.01. 

 
E: A durva, egymástól nagyobb távolságra elhelyezett pontokból álló gyöngykörrel övezett 
mezőben nagy, az  S  és a  H  betűből alkotott ligatúra áll. A H bal oldali függőleges szára 
helyére került az S. Az S kettős ívének felső csúcsát és a H jobb szárának két végét 
keresztvonlka fedi. A H vízszintes vonalán nagy kereszt van; a felfelé mutató csúcsa és a két 
karja szív alakú levélkével végződik. 
 
H: A durva, egymástól nagyobb távolságra elhelyezett pontokból álló gyöngykörrel 

övezett mezőben nagy bányász szimbólum áll, amelyben a bányászék balra és a 

kalapács jobbra van. Az egyenes, alul hegyes szerszámnyelek túlnyúlnak a szerszámok 

vasán. A keresztezett nyelek felső és két szélső szögletében nagy pont van. 

 
 
 
 
2.01.08. 
 
 

 

M = 1,5 : 1 

E: a mező közepén az  S  és a  H  betűből képzett 
ligatúra a H vízszintes vonalán nagy kereszttel 

 
H: a mező közepén bányász szimbólum; a szerszá

szögletében balra, jobbra és fent nagy pont 
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Anyag:  réz 
Átmérő  18,5 mm 
Súly:  1,36 g 
 
Ritkaság:  R5 
 
Irodalom: Gohl  193. 
 
 
Megjegyzések 
 

– Az évszám nélkül vert bányapénz megjelenése és stilisztikai jegyei alapján a XVII. sz. 
második felére datálható. 

– Az S és a H betű a bányabérlőket, Sylvester und Hieronymus Joanellit jelöli. 
– A veret feltehetőleg a 2.01.07. sz.-ú típus nagypénze. Az ismert példány verőtövei a  

2.01.07.01. enyhén utánvésett szerszámainak tünnek. 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
2.01.08.01. 
 
 
E: Durva, egymástól nagyobb távolságra elhelyezett pontokból álló gyöngykörrel övezett 
mezőben nagy, az  S  és a  H  betűből alkotott ligatúra áll. A H bal oldali függőleges szára 
helyére került az S. Az S kettős ívének felső csúcsát és a H jobb szárának két végét 
keresztvonlka fedi. A H vízszintes vonalán nagy kereszt van; a felfelé mutató csúcsa és a két 
karja szív alakú levélkével végződik. 

 
 

 
H: Durva, egymástól nagyobb távolságra elhelyezett pontokból álló gyöngykörrel 

övezett mezőben nagy bányász szimbólum áll, amelyben a bányászék balra és a 

kalapács jobbra van. Az egyenes, alul hegyes szerszámnyelek túlnyúlnak a szerszámok 

vasán. A nyelek felső és két szélső szögletében nagy pontot van. 

 
 
 
 
2.01.09. 
 
 

E: a két babérággal övezett mezőben nagy  L  betű 
római egyessel ( I ) a betű szögletében 

 
H: a két babérággal övezett mezőben bányász 
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Anyag:  réz 

Átmérő:  21 mm 
Súly:  1,96 és 1,12 g 
 
Ritkaság:  R4 
 
Irodalom: Gohl  20. 
Megjegyzések 
 

– A nagy L betű és a római egyes I. Lipót német-római császár és magyar király (1657–1705) 
iniciáléja. 

– A 2.01.10–2.01.14. sz.-ú típusokhoz fűző nagy hasonlóság alapján tekintjük ezt a típust 
szomolnoki bányapénzeknek. Az évszám vagy a Gohl által említett S betű nyomai csak a 
találgatások szintjén mozognak. 

– Az egyszerűen rajzolt érmekép arra enged következtetni, hogy a típust kisegítő veretként, 
tapasztalt bélyegmetsző közreműködése nelkül bocsátották ki. 

– A Nemzeti Múzeum gyüjteményében szerepel egy kisebb és könnyebb példány is, 
amelynek az átmérője 18–19 mm és a súlya 0,77 g. 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
2.01.09.01. 

 
E: A két babérággal övezett mező közepére egyszerű, durva vonalakkal rajzolt, nagy  L  betűt 

helyeztek nagy római egyessel ( I ) a szögletében. A betű és a római egyes között ferde vonal 
húzódik jobbra fentről balra lefelé. A babérlevelek kerekek; egy csaknem tökéletes kör formájú 
alakzat (összekötő szalag nagy hurka?) található az L talpa alatt, a babérágak keresztezési pontja 
fölött. 
 
H: A két, az érmekép alján és felső szélén keresztezett babérággal övezett mező 
közepére egyszerű bányász szimbólumot helyeztek. A jelképben a kalapács balra, a 
bányászék jobbra van. A szerszámok nyele rövid és egyenes; nem nyülnak túl a 
szerszámok vasán. A görbe ék hegye hosszú és erőteljes. A kalapács bal sarka alá egy 
római egyest ( I ) helyeztek (feltehetőleg az egyébként nyomokban sem látszó évszám 
első számjegye). A szerszámnyelek alsó szög-letében ovális görbe vonal látszik, amely 
esetleg egy S betű nyomaként is értelmezhető. A babérlevelek a kalapács alatt 
háromszögletűek, az ék alatt kerekek. 
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2.01.10. 
 
 

 
 
Anyagl:  réz 
Átmérő:  18–20 mm 
Súly:  1,9 g   
 
Ritkaság:  R3 
 
Irodalom: Nemann  VI., 35880. 
 Gohl  13. 
 
 
Megjegyzések 
 

– Az L betű I. Lipót német-római császárt és magyar királyt (1657–1705) jelzi. 
– A hátlapi nagy S betű Szomolnokbányát, a veret használatának helyét jelöli. 

 
 

Verőtő jellemzők 
 
2.01.10.01. 

 
E: A két babérággal övezett mezőben nagy  L  betű áll nagy római egyessel ( I ) a betű 
szögletében. Az éles, pontos rajzolatú L lábhegyét lapos szögben felfelé törték. Az L függőleges 
szára és a római egyes között ferdén, balra fentről jobbra le bélyeghiba (ferde vonal?) húzódik. 
A koszorúban nagy levelek és kis bogyók váltogatják egymást. 
 
H: A két babérággal övezett mező közepén testes bányász szimbólum áll, amelyben a kalapács 
balra, a bányászék pedig jobbra van. A szer-számok nyele rövid, vastag és egyenes alsó 
végükön kis golyóval; fent túlnyúlnak a szerszámok vasán. A keresztbe tett nyelek bal és jobb 
szögletében tüntették fel a megosztott évszámot, az  16 – 8-7 -et. A nyolcas és a hetes számjegy 
közé benyúlik a bányászék hegye. Az alsó szögletbe szabályos rajzolatú  S  betűt helyeztek. A 
koszorúban egymást váltogatják a kerek levelek és a kis bogyók. 

 
 

E: a két babérággal övezett mezőben nagy  L  betű 
római egyessel ( I ) a betű szögletében 

 
H: a két babérággal övezett mezőben a megosztott 

évszám, az  16 – 87  között bányász szimbólum az 
alsó szögletébe nyúló  S  betűvel 
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2.01.11. 
 
 
 

 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  18–19 mm 
Súly:  1,9–2,1 g 
 
Ritkaság:  R3 
 
Irodalom: Neumann VI., 35881–35882. 
 Gohl  14., 19. 
 
 
 
Megjegyzések 
 

– Az L betű I. Lipót német-római császárt és magyar királyt (1657–1705) jelzi. 
– A hátlapi nagy S betű Szomolnokbányát, a veret használatának helyét jelöli. 
– Gohl a 2.01.11.01. sz.-ú verőtő változat (Gohl 19.) évszámát tévesen 1698-nak olvasta. 

 
 

Verőtő jellemzők 
 
2.01.11.01. 

 
E: A két lent keresztbe tett babérággal övezett mezőben nagy  L  betű áll nagy római egyessel ( I ) 

a szögletében. Az éles, pontos rajzolatú L lábhegyét lapos szögben felfelé törték. Az L és a 
római egyes közötti tér alsó felében két pontot tettek egymás mellé. A levelek láthatók a 
babérágak mindkét oldalán. A levelek és a kis bogyók szabálytalanul váltogatják egymást az 
ágak mindkét oldalán. 
 

H: A két lent keresztbe tett babérággal övezett mező közepén bányász szimbólum áll. A jalkép bal 
oldalán van a kalapács, a jobbon a bányászék. A rövid, egyenes szerszámnyelek túlnyúlnak a 
szerszámok vasán; alsó végüket kis golyóval díszítették. A megosztott évszám, az  16 – 88  a 
keresztbe tett nyelek bal és jobb szögletébn található. A számjegyek a szerszámnyelek irányát 

E: a két babérággal övezett mezőben nagy  L  betű 
római egyessel ( I ) a betű szögletében 

 
H: a két babérággal övezett mezőben a megosztott 

évszám, az  16 – 88  között bányász szimbólum az 
alsó szögletébe nyúló  S  betűvel 
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követik. Az első nyolcas bal oldalának ívei a bányászék nyelére kerültek. A szimbólum felső 
szögletében pont van, az alsóba fekvő, nagy  S  betűt helyeztek. Az érmekép tartalmazza a 
babérleveleket a koszorú mindkét oldalán. Bogyó csak egy fedezhető fel a meghosszabbított 
kalapácsnyél irányában. 
 
 
Megjegyzés: A változat évszámát Gohl tévesen 1698-nak (Gohl 19.) olvasta. 
 
 
 
 
 
 
2.01.11.02. 

 
E: mint a 2.01.11.01. azzal a különbséggel, hogy az  L  betű magyasabb és keskenyebb, ferde 

vonal húzódik az L függőleges szára és a római egyes ( I ) közötti rés bal felső sarkából a jobb 
alsóba és a babérágak mindkét oldalán a levelek és a bogyók szabályosan váltogatják egymást. 
 

H: mint a 2.01.11.01. azzal a különbséggel, hogy a szerszámok vasai testesebbek, a megtosztott 
évszám, az  16 – 88  nem a szerszámnyelek irányát követi, hanem többé-kevésbé vízszintesen 
áll, a nagy  S  a szerszámok alsó szögletében csak enyhén dől előre, valamint a babérágak 
mindkét oldalán a levelek és a bogyók szabályosan váltogatják egymást. 

 
 
 
 
2.01.12. 
 
 

 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  19–20 mm 
Súly:  0,9–2,1 g 
 
Ritkaság:  R3 
 
Irodalom: Weszerle – F,  t. IV., 14. 

 (hiányos rajz) 

E: a két babérággal övezett mezőben nagy  L  betű 
római egyessel ( I ) a betű szögletében 

 
H: a két babérággal övezett mezőben a megosztott 

évszám, az  16 – 94  között bányász szimbólum az 
alsó szögletébe nyúló  S  betűvel 
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 Gohl  15–16. 
 
 
Megjegyzések 
 

– Az L betű I. Lipót német-római császárt és magyar királyt (1657–1705) jelzi. 
– A hátlapi nagy S betű Szomolnokbányát, a veret használatának helyét jelöli. 

 
 

Verőtő jellemzők 
 
2.01.12.01. 

 
E: A két lent keresztbe tett babérággal övezett mezőben nagy, egyenes vonalakkal rajzolt  L  betű 

áll nagy római egyessel ( I ) a szögletében. Az L lábhegye lapos szögben felfelé törik. Az L 
szárát fent és a római egyest fent és lent kis vízszintes vonal zárja. Az érmekép mutatja az ágak 
mindkét oldalát. A hosz-szúkás levelek és a kis bogyók szabályosan váltakoznak az ágak 
mindkét oldalán. 
 

H: A két lent keresztbe tett babérággal övezett mező közepén bányász szimbólum áll. A jelképben 
a kalapács a bal oldalon, a bányászék pedig a jobb oldalon van. A szerszámok nyele egyenes és 
vékony; az ék nyele túlnyúlik a szerszám vasán. A keresztezett nyelek bal és jobb szögletébe 
helyezték a megosztott évszámot, az  16 – 94 -et. Az évszám számjegyei nagyon nagyok és egy 
magasságban állnak. A hatos ívének csúcsa érinti a kalapácsnyelet, a kilences körívének bal 
oldala a bányászék nyelén nyugszik. A szimbólum alsó szögletébe nagy  S  betűt helyeztek. Az 
érmekép mutatja az ágak mindkét oldalát. A hosszúkás levelek és a kis bogyók szabályosan 
váltakoznak az ágak mindkét oldalán. 

 
 
 
 

 
2.01.12.02. 

 
E: mint a 2.01.12.01. azzal a különbséggel, hogy az  L  betű függőleges szára és a római egyes ( I ) 

közötti térben balra fentről jobbra le ferde vonal húzódok, az L talpa nagyon hosszú, és a 
babérlevelek inkább kerekek mint hosszúkásak. (A bogyók és a levelek eloszlását nem lehet 
megállapítani az ismert példányokon.) 
 

H: mint a 2.01.12.01. azzal a különbséggel, hogy a szerszámok vasai  kisebbek, a valmivel 
vastagabb szerszámnyelek nem nyúlnak túl a vasakon, az évszámot, az  16 – 94 -et kis 
számjegyekkel írták, a számjegyek a szerszámnyeleket nem érintik, és a babérlevelek inkább 
kerekek mint hosszúkásak. (A bogyók és a levelek eloszlását nem lehet megállapítani az ismert 
példányokon.) 
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2.01.12.03. 

 
E: mint a 2.01.12.01. azzal a különbséggel, hogy az  L  betű alacsonyabb és szélesebb, az L 

lábhegye erősebben felfelé törik, valamint az L szára és a római egyes ( I ) között vékony, 
csaknem függőleges, egyhén hátra billenő vonal húzódik. 
 

H: mint a 2.01.12.01. azzal a különbséggel, hogy a megosztott évszám, az  16 – 94  számjegyei 
kisebbek, a kilences köríve a bányászék nyelét csak érinti, és az  S  betű alsó íve nagy és kerek. 
 
 
 
 
 
 
2.01.13. 
 
 

 
 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  19–20 mm 
Súly: 1,2–1,8 g (2.01.13.01. és ... 03.) 
 0,75 g (2.01.13.02.) 
 
Ritkaság:  R3 
 
Irodalom: vö. Neumann  VI., 35883. (?) 
 Gohl  17–18. 
 
 
Megjegyzések 
 

– Neumann művében 1693-as évszámú veretet katalogizált, de nem említi sem az 1694-es, 
sem az 1697-es azonos érmeképű bányapénzeket. Mivel 1693-ból más forrás ilyen érmét nem 
smer, valószínűleg Neumann adata téves. 

E: a két babérággal övezett mezőben nagy  L  betű 
római egyessel ( I ) a betű szögletében 

 
H: a két babérággal övezett mezőben a megosztott 

évszám, az  16 – 97  között bányász szimbólum 
az alsó szögletébe nyúló  S  betűvel 
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– Az L betű I. Lipót német-római császárt és magyar királyt (1657–1705) jelzi. A hátlapi nagy 
S betű Szomolnokbányát, a veret használatának helyét jelöli. 

– A típus érméi azt a benyomást keltik, hogy a veretek bélyegmetszője ellentét-ben a sorozat 
1687., 1688. és 1694. évi kibocsátásaival meglehetősen gyakorlatlan lehetett. A nagy 
súlyingadozások is nehézségekre utalnak 1697-ben. 

– Néhány példányon világosan felismerhetők annak nyomai, hogy a Török Birodalom elleni 
felszabadító háborúban zsákmányolt, rézből készült török apró-pénzt használtak a bányapénzek 
nyersanyagául. A típusrajzként megjelenített 2.01.13.03. sz. (Gohl 18.) lapkája egy 1688–1689-
ban Bosna-Saraj-ban vert török mangir. 

– A Gohl 17. és 18. azonos bélyegpárral készült. 
Verőtő jellemzők 
 
2.01.13.01. 

 
E: A két lent keresztbe tett babérággal övezett mezőben nagy, egyszerű, többé-kevésbé egyenes 

vonalakkal rajzolt  L  betű áll nagy római egyessel ( I ) a szögletében. Az L és az egyes 
függőlegese között vékony, hátra dőlő vonal látszik. A rendkívül egyszerűen ábrázolt 
babérkoszorú nem tartalmaz bogyót. 
 

H: A két lent keresztbe tett babérággal övezett mező közepén egyszerű bányász szimbólum áll, 
amelyben a bányászék balra, a kalapács pedig jobbra van. A szerszámok nyele vékony, hosszú 
és görbe; az ék nyele a kereszteződési pontban megtörik. A keresztbe tett szerszámnyelek bal és 
jobb szögletében helyezték el a megosztott évszámot, az  16 – 97 -et. Az számjegyek nagyok és 
szabálytalanok, a hatos ívének csúcsa érinti az éket, és a hetes a nyolcas magasságában áll. A 
szerszámok alsó szögletébe nagy, vékony, enyhén hátra dőlő  S  betű nyúlik. A babérkoszorú 
kerek levelekből áll bogyók nélkül; az ágak külső oldalán lévő leveleket az érmekép nem 
tartalmazza. 
 
 
 
2.01.13.02. 

 
E: mint a 2.01.13.01. azzal a különbséggel, hogy az érmekép rendezettebb, a babérágak sűrűbben 

elhelyezett levelei kisebbek, és részben látható a babérágak külső oldalá is. (Az érmeképet 
zavarja a vékony lapka következtében átnyomódó hátlap rajza.) 
 

H: mint a 2.01.13.01. azzal a különbséggel, hogy az érmekép rendezettebb, a babérágak sűrűbben 
elhelyezett levlei kisebbek, a bányász szimbólumban a kalapács balra és az ék jobbra van, a 
szerszámok nyele egyenes és kis golyóban végződik (?), az évszám, az  16 – 97  hatosának íve a 
nyelek kereszteződési pontjába mutat, és a hetes mélyebben áll, mint a kilences. (Az érmeképet 
zavarja a vékony lapka következtében átnyomódó előlap rajza.) 

 
 
 

2.01.13.03. 
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E: mint a 2.01.13.01. azzal a különbséggel, hogy az érmekép rendezettebb, a babérágak sűrűbben 

elhelyezett levelei kisebbek. és az érmekép tartalmazza a leveleket a babérágak külső oldalán is. 
 
H: mint a 2.01.13.01. azzal a különbséggel, hogy az érmekép rendezettebb, a babérágak sűrűbben 

elhelyezett levelei kisebbek, a bányász szimbólumban a kalapács balra és az ék jobbra van, a 
szerszámok nyele egyenes, az évszám, az  16 – 97  hatosának íve a nyelek kereszteződési 
pontjába mutat, a hetres mélyebben áll mint a kilences, valamint a nagy  S  betű az érmekép 
alján szabályos rajzolatú és íveinek vége kifelé hajlított (a 2.01.13.02. sz. bélyegével?). 

 
 
 

 
2.01.14. 
 
 

 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  23 mm 
Súly:  3,98 g 
 
Ritkaság:  UNIKUM 
 
Irodalom:  –   
 
 
Megjegyzések 
 

– Az L betű I. Lipót német-római császárt és magyar királyt (1657–1705) jelzi. 
– A hátlapi nagy S betű Szomolnokbányát, a veret használatának helyét jelöli. 
– Az érmekép egyszerű rajza azt sugallja, hogy a típust kisegítő veretként, tapasztalt 

bélyegmetsző közreműködése nélkül bocsátották ki. 
– A veret feltehetőleg a 2.01.13. típus nagypénze. Az előlap és a hátlap verőtöve a 2.01.13.01. 

sz.-ú bélyegpár utánvésett, javított változata. 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
2.01.14.01. 

E: a két babérággal övezett mezőben nagy  L  betű 
római egyessel ( I ) a betű szögletében 

 
a két babérággal övezett mezőben a megosztott 
évszám, az  16 – 97  között egyszerű bányász 
szimbólum az alsó szögletébe nyúló  S  betűvel 
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E: A széles, bélyeg által lefedetlen peremmel és két babérággal övezett mező közepére egyszerű, 

durva vonalakkal rajzolt, nagy  L  betűt helyeztek nagy római egyessel ( I ) a szögletében. Az 
egyes szélesebb mint az L szára. A betű és a római egyes között vékony, függőleges vonal 
húzódik, amely fent valamivel hosszabb, mint az egyes. A babérlevelek alakja a háromszögletű 
és a kerek között változik; bogyó nincs a koszorúban. 
 

H: A széles, bélyeg által lefedetlen peremmel és két babérággal övezett mező közepére egyszerű, 
durva vonalakkal rajzolt, nagy bányász szimbólumot helyeztek. A jelképben két kalapacs 
szereoel. A nagy, megosztott évszám, az  16 – 97  a keresztbe tett szerszámnyelek bal és jobb 
szögletében áll. Az évszám első két számjegye a jobb oldali szerszám nyelének irányát követi, a 
harmadi és negyedik vízszintes. A hatos ívének hegye érinti a bal szerszám vasát. A kilences 
feltehetőleg egy csak részben létható, utánvésett nyolcasból származik. A szimbóöum alsó 
szögletébe  S  betű nyúlik, amely hasonlít egy hátra billent, keskeny nyolcasra. A babérleveleket 
csak az ágak belső oldalán lehet teljesen látni; a kép a külső leveleknek csak a tövét tartalmazza. 
A babérlevelek ábrázolása rendkívül egyszerű. 
 
 
 
 
2.01.15. 
 
 
 

 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  17 mm 
Súly:  1,2–1,7 g 
 
Ritkaság:  10 
 
Irodalom: Széchényi  I., p. 256., 1. és t. 46., 119. 
 Neumann  I., 187. 
 Montenuovo (Magyaro.)  1588. a) 
 Weszerle – F,  t. IV., 16. 
 Gohl   26–29. 
 
 
Megjegyzések 
 

– Az L betű I. Lipót német-római császárt és magyar királyt (1657–1705) jelzi. 
– A hátlapi nagy S betű Szomolnokbányát, a veret használatának helyét jelöli. 
– Az igényes rajzú és magas technikai színvonalon kivitelezett típus a kassai pénzverőben 

készült. 
– A veret értéke feltehetően egy dénár volt. 

E: a nyílt pálmakoszorúval övezett mező közepén 
nagy, koronás  L  betű 

 
H: a megosztott évszám, az  16 – 98  között bányász sz

az érmekép alsó szélén  S  betű 
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Verőtő jellemzők 
 
2.01.15.01. 

 
E: A széles, recés peremmel és vonalkörrel övezett mező közepén koronás, nagy  L  betű áll két 

lent keresztbe tett pálmaág alkotta koszorúban. A nagy, zárt, látható fejnyílással ábrázolt 
császári korona kissé hátra billen. Az L függőleges szárának jobb élére kis pont tapad. A betű 
lábhegyét kis derékszögű háromszög alkotja. Az L szabad felületét pontok díszítik. A 
pálmaágakat lapos hurkú szalag köti össze a betű talpa alatt. A szalag végei lelógnak, és egy 
balra ill. jobbra kifutó ívben végződnek. 
 

H: A széles, recés peremmel és vonalkörrel övezett mező közepén nagy bányász szimbólum áll a 
megosztott évszám, az  1 6  –  98  között. A jelkép bal oldalán van a kalapács és a jobbon a 
bányászék. A szerszámok ütő felületei kirózsásodtak, amit kis keresztvonalkák érzékltetnek. A 
markolatuknál vastagodó, egyenes, alsó végükön legömbölyített szerszámnyelek felületét 
pontok díszítik. A bányászék nyele túlnyúlik a szerszám vasán. Az évszámban kö-
zépmagasságban elhelyezett pontot tettek a hatos elé és után, valamint a kilences elé és a 
nyolcas után. A bányász jelkép alá, a keresztbe tett nyelek szögletébe nyúlóan nagy  S  betűt 
helyeztek. 
 
 
 
2.01.15.02. 

 
E: mint a 2.01.15.01. azzal a különbséggel, hogy a mezőt övező vonalkör hiányzik, a korona 

alacsonyabb és egyenesen áll, a korona fejnyílása nagyon keskeny, a pont az   L  száráról 
leválik és a szalagvégek, a pálmaágak keresztezödési pontja alatt lapos hullámokban futnak ki 
kétoldalra. 

H: mint a 2.01.15.01. azzal a különbséggel, hogy a mezőt vonalkör helyett finom gyöngykör övezi, 
a bányász szimbólum kisebb, a bányászék nyele nem nyúlik túl a vasán, az évszámban, az  1 6 
–  98  -ban a középmagasságú pontok az egyes előtt és után valamint a kilences előtt és a 
nyolcas után állnak, az  . S . betű két pont közé került, egy további pont van a keresztezett 
szerszámnyelek alsó szögletében és a nagy S teljes egészében a  bányász jelkép alatt marad. 
 
 
 
2.01.15.03. 

M = 1,5 : 1 

M = 1,5 : 1 
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E: mint a 2.01.15.01. azzal a különbséggel, hogy a mezőt övező vonalkör hiányzik, 

enyhén lejtő bélyeghiba húzódik a császári koronán át, a korona valamivel szálasebb, 

fejnyílása keskenyebb és egyenesen áll, valamint az  L betű szárának a jobb éléről a 

pont levált és szabadon áll a mezőben. 

 
H: mint a 2.01.15.01. azzal a különbséggel, hogy a bányász szimbólum kisebb, a bányászék nyele nem nyúlik 

túl a vasán, az évszám, az   1 6  –  9 8  elé is középmagasságú pont került, és a nagy  S  betű teljes 
egészében a bányász jelkép alatt marad. 

 
 
 

2.01.15.04. 

 
E: mint a 2.01.15.01. azzal a különbséggel, hogy a mezőt övező vonalkör hiányzik, a jobbra 

tolódott korona előre billen, a korona fejnyílása széles és rutásan díszített, az  L  betű 
alacsonyabb és szélesebb, valamint egy kis háromszög található az L szárának jobb széle 
melletti pont közelében. 

H: mint a 2.01.15.01. azzal a különbséggel, hogy a bányász szimbólum kisebb, a szerszámok nyele, különösen 
markolatuk szélesebb, a bányászék nyele nem nyúlik túl a vasán, a középmagasságban elhelyezett pontok 
az évszám, az  16  –  9 8   egyese és kilencese előtt, valamint hatosa és nyolcasa után találhatók, és a 
nagy  S  betű teljesen a bányász jelkép alatt marad. 
 
2.01.15.05. 

 
E: mint a 2.01.15.02. azzal a különbséggel, hogy az  L  szára mellől hiányzik a pont. 
H: mint a 2.01.15.02. 

 
 
 
2.01.16. 
 
 
 

M = 1,5 : 1 

E: a nyílt pálmakoszorúval övezett mező közepén 
nagy, koronás  L  betű 

 
H: a megosztott évszám, az  16 – 98  között bányász sz

az érmekép alsó szélén  S  betű 

M = 1,5 : 1 

M = 1,5 : 1 
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Anyag:  réz 
Átmérő:  17 mm 
Súly:  1,6 g 
 
Ritkaság:  R5 
 
Irodalom: Montenuovo (Magyaro.)  1588. b) 
 Gohl  30. 
 
 
Megjegyzések 
 

– Az L betű I. Lipót német-római császárt és magyar királyt (1657–1705) jelzi. 
– A hátlapi nagy S betű Szomolnokbányát, a veret használatának helyét jelöli. 
– Az igényes rajzú és magas technikai színvonalon kivitelezett típus a kassai pénzverőben 

készült. 
– A veret értéke feltehetően egy dénár volt. 

Verőtő jellemzők 
 
Mivel sem a veret megtekintésére nem volt lehetőségünk, sem fényképpel vagy hiteles rajzzal 
nem rendelkezünk, a verőtő jellemzők pontos leírásáról le kellett mondanunk. 
 
 
 
 
2.01.17. 
 
 

 
 
 
 

E: zárt korona alatt és két olajág között nagy  S  betű, 
az olajág végei között hármas ( 3 ) értékjelzés 

 
H: átvert érmekép nyomai (nyílt korona alatt és két 

ál á kö ött két b K H / S b tűk)
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Anyag:  réz 
Átmérő:  22–23,5 mm 
Súly:  2,7 g 
 
Ritkaság:  R2 
 
Irodalom: Montenuovo (Magyaro.)  1581. g) 
 Weszerle – F,  t. IV., 15. 
 Gohl  120. 
 
 
Megjegyzések 
 

– A nagy S betű Szomolnokbányát, a veret használatának helyét jelöli. 
– Az évszám nélkül vert bányapénz megjelenése és stilisztikai jaegyei alapján a XVII. sz. 

végére, esetleg a XVIII. sz. elejére datálható. 
– Az árvert, gyakran alig látható hátlapi érmeképen szereplő  K H / S  betűk feltehetőleg 

helyes olvassása: Kunsthandlung Schmöllnitz (Kunsthandlung = Bergwerk = bánya). 
– A veret értéke valószínűleg 3 krajcár = 1 garas volt. 

 
 
Verőtő jellemzők 
 
2.01.17.01. 

 
E: Egymástól nagyobb távolságra álló pontokból alkotott gyöngykörrel övezett mezőben korona 

alatt és két egyszerű rajzú olajág között nagy  S  betűt áll. A zárt korona lapos és nincs látható 
fejnyílása. Az S alatt, a befelé görbülő olajágak végére helyezett két kis golyó között hármas ( 3 
) értékjelzés szerepel. 
 
H: átvert érmekép nyomai  (nyílt korona alatt és pálmaágak között két sorban három nagy 

betű:  K H  /  S). 

 
 
 
 
 
 

Az S és az o betűvel ellenjegyzett 
rézpoltúrákat, amelyeket az irodalom 
ese-tenként, nem bizonyíthatóan 
szomolnoki bányapénznek tekint, a 
selmeci és kassai rézpoltúrák 
ellenjegyei (l. 9.06. fejezetet) között 
k l i ál k
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2.02. Stósz 
 
2.02.01. 
 
 

 
 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  18–19 mm 
Súly:  1,2 g 
 
Ritkaság:  R3 
 
Irodalom: Montenuovo (Magyaro.)  1591. 

(vagy ez, vagy a 2.02.02. típus) 
 Gohl  186. 
 
 

Megjegyzések 
 

– A felirat és a monogram jelentése tisztázatlan. 
– A H – S (Hungaria Superior = Felső-Magyarország) betűpár a kassai pénzverdét jelzi, ahol 

1574 és 1581 között azonos verdejellel folyt a törvényes magyar királyi pénzek verése. 
– A hátlapi nagy S betű Stószt jelöli meg, ahol a bányapénz forgott. 
– A magyar királyi forgalmi pénzek között az egyező érmeképű, értékjelzés nélkül vert, csak 

súlyukkal és nagyságukkal megkülönböztetett névértékű veretek a dénárok és garasok voltak. A 
2.02.01. és 2.02.02. típus ezt a hagyományt követve valószínűleg dénár és garas értékű volt. 

– Ezt az érnetípust (2.02.01.03.?) is csatolták precedensként „A bányapénz keletkezése és 
fejlődésének története“ c. fejezetben említett dokumentumhoz, melyben Kubinyi 
bányatulajdonos 1581-ben bányapénz kibocsátására kért engedélyt. 
 
 
 Verőtő jellemzők 
 
2.02.01.01. 

E: a mező felső harmadában felirat két sorban:  D  S 
 D  /  H  M R , alatta díszes, a  H – S  betűk 
között álló pajzson az  SR  monogram 

 
H: a mező közepén nagy, a megosztott évszám, az  15 

– 79  között elhelyezett bányász szimbólum a 
keresztezett szerszámok nyele köré fűzött nagy  S  
betűvel, az érmekép alsó szélén díszítmény 
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E: A gyöngykörrel övezett mező felső harmadában felirat áll két sorban:  D  S  D  /  H  M  R  

. A betűk elé, közé és után pontot helyeztek középmagasságban. Az első D és az S az első 
sorban, valamint a H és az M a másodikban jobb, ill. bal szélükkel pontosan egymás alá 

kerültek. A felirat utolsó betűje, az R a fölötte lévő D után áll. A mező alsó kétharmadát kitöltő, 
indás díszítésű, kerek talpú pajzsra az  SR  monogram került. A pajzsfej magasságában, a pajzs 
két oldalán áll a  H  és az  S  betű: a H az érmekép vízszintes középvonalában, az S valamivel 
mélyebben. 
 

H: A gyöngykörrel övezett mező közepén nagy bányász szimbólum áll, amelyben a bányászék 
balra és a kalapács jobbra van. A szerszámok hosszú, egyenes nyele egy kicsit túlnyúlik a 
vasukon. A szerszámnyelek markolatuknál vastagabbá válnak, és kis golyóban végződnek. A 
keresztbe tett nyelek köré úgy fűződik egy nagy  S  betű, hogy az S közepe és két vége a 
kalapács nyele fölött van, és a két köríve az ék nyele alá került. A bányász jelkép két oldalán, a 
bal és jobb szögletében helyezkedik el a megosztott évszám, az  15 – 79 . A hetes gerince 
vékony és kissé hajlott; a kilkences nagyobb mint a többi számjegy és alsó íve vaskos, csaknem 
egyenes. Az érme alsó szélén, a szerszámnyelek vége között díszítmény található.  Az ornamens 
két egymás mellé helyezett csigavonalból áll köztük fent és lent hegyes, függőleges pálcikával 
és egy vízszintes lécből, amely a két spirális szomszédos íveit és a köztük lévő pálcikát 
keresztezi. A csigavonalak középen pontban végződnek. A bal oldali spirális vége a görbe fölött 
van, a jöbb oldalié jöbbra a görbe mellett. 

 
 

2.02.01.02.  

 
E: mint a 2.02.01.01. azzal a különbséggel, hogy az első sorbeli két  D  betű félig, az  S  pedig 

központosan áll a második sorban lévő  H  és  R  ill.  M  fölött, a második D mélyebbre került, 
és így majdnem érinti az M-et, valamint a  H – S  betűpár azonos magasságban van. 
 

H: mint a 2.02.01.01. azzal a különbséggel, hogy a nagy  S  betű végeit lezáró ékek nagyobbak, és 
azok oldalai egyenesek, az évszámban, az  15 – 79 -ben a hetes gerince vastag és egyenes, 
valamint a kilences alsó íve egy kicsit jobban a hurok alá hajlik. 
 
 
 
2.02.01.03. 

 
E: mint a 2.02.01.01. azzal a különbséggel, hogy a felirat első betűje, az első  D  a második sorban 

lévő  H  jobb szára és a második betűje, az  S  központosan áll az  M  fölött, a felirat utolsó 

M = 1,5 : 1 

M = 1,5 : 1 

M = 1,5 : 1 
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betűje, az  R  csak kicsit tolódott jobbra a fölötte álló  D  közepe alól, és a  H – S  betűpárban az 
S valamivel magasabban van, mint a H. 
 
H: a 2.02.01.01. sz. hátlapi bélyege. 
 
 
2.02.01.04. 

 
E: mint a 2.02.01.01. azzal a különbséggel, hogy a felirat első betűje, az első  D  háta a második 

sorban lévő  H  jobb szára és a második betűje, az  S  köz-pontosan az  M  fölött áll, a felirat 
utolsó betűje, az  R  háta a fölötte lévő  D  közepéig jobbra tolódott, és a  H – S  betűpár egy 
szinten, de valamivel mélyebben van. 
 
H: a 2.02.01.02. sz. hátlapi bélyege. 
 
2.02.02. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  24,5 mm 
Súly:  2,7 g 
Ritkaság:  R5 
 
Irodalom: Montenuovo (Magyaro.)  1591. 

(vagy ez, vagy a 2.02.01. típus) 
 Gohl  185. 
 
 

Megjegyzések 
 

– A felirat és a monogram jelentése tisztázatlan. 
– A H – S (Hungaria Superior = Felső-Magyarország) betűpár a kassai pénzverdét jelzi, ahol 

1574 és 1581 között azonos verdejellel folyt a törvényes magyar királyi pénzek verése. 

E: a mező felső harmadában felirat két sorban:  D  S  
M R  , alatta a  H – S  betűpár között díszes pajzso
monogram 

 
H: a mező közepén nagy, a megosztott évszám, az  

15 – 79  között elhelyezett bányász szimbólum a 
keresztezett szerszámok nyele köré fűzött nagy  S  
betűvel, az érmekép alsó szélén díszítmény 

M = 1,5 : 1 
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– A hátlapi nagy S betű Stószt jelöli meg, ahol a bányapénz forgott. 
– A hagyományos magyar királyi forgalmi pénzek között egyező érmeképű, értékjelzés nélkül 

vert, csak súlyukkal és nagyságukkal megkülönböztetett névértékű veretek a dénárok és garasok 
voltak. A korai magyar bányapénzek feltehetően ezt a hagyományt követve dénár és garas 
névértékben kerültek kibocsátásra. A 2.02.01. és 2.02.02. típus valószínűleg dénár és garas 
értékű volt. 
 
 
Stempelmerkmale 
 
2.02.02.01. 

 
E: A vonalkörrel övezett mező felső harmadában felirat áll két sorban:  D  S  D  /  H  M  R  . 

A gondos rajzú betűk térbeosztása egyenletes; a betűk elé, közé és után pontot helyeztek 
középmagasságban. A mező alsó kétharmadát kitöltő, indás díszítésű, kerek talpú pajzsra a nagy  
SR  monogram került. A pajzs fejléce magasságában áll kétoldalt a kis  H  é s S  betű: a H 
magasabban mint az S. 
 

H: A felismerhető perem nélküli mező közepén nagy bányász szimbólum áll, amelyben a 
bányászék balra és a kalapács jobbra van. A szerszámok hosszú, egyenes nyele túlnyúlik a 
vasukon. A szerszámnyelek markolatuknál vastagabbá válnak és kis golyóban végződnek. A 
keresztbe tett nyelek köré úgy fűződik egy nagy  S  betű, hogy az S közepe és két vége a 
kalapács nyele fölé és a két köríve az ék nyele alá került. A bányász jelkép két oldalán, annak 
bal és jobb szögletében helyezkedik el a megosztott évszám, az  15 – 79 . Az évszám első két 
számjegye valamivel kisebb mint a második kettő. Az érme alsó szélén, a szerszámnyelek vége 
között díszítmény található.  Az ornamens két egymás mellé helyezett csigavonalból áll köztük 
fent és lent hegyes, függőleges pálcikával és egy vízszintes lécből, amely a két spirális 
szomszédos íveit és a köztük lévő pálcikát keresztezi. A csigavonalak középen pontban vég-
ződnek. A bal oldali spirális vége a görbe fölött van, a jöbb oldalié jöbbra a görbe mellett. 
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VIII/3. DOBSINA 
( LÁNYI  PÁL BÁNYAPÉNZE) 

 
Dobsina bányavárosból, illetve annak bányászatából nem ismerünk 

bányapénzeket, viszont a Dobsina mellett bányászati és kohászati tevékenységet 
folytató Lányi Pál bányavállalkozó által használt bányapénz ismert.197 Lányi mészáros 
mesterséget folytató polgári származású család feltörekvő tagja volt, aki 1696-ban 
nemességet is szerzett.198 Származását a régebbi szakirodalom nem tisztázta, és 
általában az 1609-ben nemesített Lány, másképpen Török család leszármazottjának 
tartották.199Ráadásul címerük hasonlósága is könnyen keverhetők, hiszen mindkét 
család címerében őrdaru és horgony látható. Igaz viszont, hogy helyzetük fordított, s a 
Török család címerdíszében nem szerepel sasszárny és toll. A címer pedig jelen esetben 
fontos, mert a bányapénz azonosítójegyéül szolgál.  

A Rákóczi-szabadságharc alatt a kuruc állam gazdasági szakembere lett, 1706-
ban II. Rákóczi Ferenc a kohászat központi felügyelőjévé nevezte ki. 1707-ben pedig 
Dobsinán vaskohót létesített.200 A kuruc bukást kisebb töréssel átvészelte és 1722-ben 
Dobsinán felállította az első hazai nagyolvasztót (Hochofent), melyben steier és szász 
szakemberek tanácsait követte. Ekkor nőtt meg alkalmazottai száma, és 1722-ben és 
ettől kezdve bocsátotta ki papír bányapénzeit. Ebben az évben saját bevallása szerint 
224 forint 15 denárt hozott forgalomba a papír pénzjegyekből, míg ezüstpénzben 7391 
forint 91 denárt fizetett ki nekik. Ez az adat 1723-ban kelt leveléből ismert s ebből 
ismerjük az unikális, egyetlen példányban ismert bányapénzét is.201 Az füzetszerűen 
összefűzött levélformátum harmadik lapján fekete pecsétviasszal felragasztva egy papír, 
és egy fa pénz. Mindkettő nyolcszögletű csegely forma és a ragasztás miatt csak egyik 
oldala látható. Feltételezhető azonban, hogy mindkettő eleve egyoldalú. A papír rendes 
fehér színű csak a használattal kissé elpiszkosodott, a nyomat csat részleteiben és 
halványan látható. A toll és sasszárny fel van cserélve a Siebmacher-féle címerrajz 
ábrázolásához képest. Kétségtelenül a Lányi-címer nyomata látható a bányapénzen. 19 
mm magas 16 mm széles és kb. 0,25-0,30 mm vastag papírlemezről van szó.202 A fa 19 
mm magas és 21mm széles,203 kicsit elcsúszva bele préselve egy szabálytalanul kerek 
körvonalú szerszámmal egy szabálytalan keresztezett ék-kalapács bányászjelvény. Az 
irat egyértelműen megjelöli a bányapénz polturás értékét, aminek nem mondanak ellene 
a bennük kifejezett forint-denár összegek sem. 

Előre bocsátom, hogy ezt a bányapénzt minden eddigi leírás szükségpénznek 
nevezi. Ez azonban tévedés. A szükségpénzek kibocsátássa esetében mindig komoly 
szükséghelyzet van, pl. háború, amikor is lehetetlen beszereni a frogalmi pénzeket, s 
ezek helyett alkalmazzák a szükségpénzt, melynek a kibocsátók megígérik beváltását a 
nehézségek múltával. A bányapénz esetében ez a helyzet nem szükséges, bizonyos 
mennyiségű munkavégzés ellenében osztják ki és a természetbeni juttatást fizetik vele. 
Beváltásukat meg sem igérik, és a felhasználás után ismét begyűjtve, újra felhasználják 
azt. 

                                                 
197 Szemán – Kiss, 2008. 2.05.02. sz. 
198 Heckenast, 1962.  18-19. 
199 Nagy, 1860. 26.  
200 Gindl, 1976. 20. 
201 MNMOL E 148  1221/19  
202 Sajnos a korábbi közleményekben a méretek rosszul lettek közölve. Ambrus, 1977. 44; Ambrus, 1979-
1980. 83; Szemán – Kiss, 2008. 2.05.02. sz. 
203 A régebben közölt méretek szintén hibásak. Szemán – Kiss, 2008. 2.05.01. sz. 
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Nagyon tanulságos a levél leírása a bányapénzek szempontjából. A kocsmáltatás 
jogáról azt írja „…a sörfőző házat tulajdonjogomnél fogva építettem kuriális telkemen 
és mint jóhiszemű helyes jogú tulajdonos nyújtok kuriális házamban italt a 
munkásaimnak.” Sőt összekapcsolja a bányászati joggal „… a bányajog pedig minden 
más előtt megengedi nekem, hogy munkásaimnak munkabérük készpénzrésze ellenében 
nyújtsak száraz és folyékony élelme.” Ez tkp. egy tényleges szokásjog volt. De 
hivatkozik a Miksa-féle rendtartásra is „Azon rendelet erejében, amit Őfelsége Miksa 
császár és Magyarország királya 1573. február 16-án Bécsben adott ki a 
bányavállalkozások számára (: másként a Miksa-féle bányarendje a magyar 
bányavárosoknak 29. cikk 1., 2. §. stb….:)”204 S valóban a bányatulajdonosnak joga volt 
a saját munkásait ellátni. Hivatkozik az általa fizetett adókra, és a bányászoknál szokott 
módon pörgeti vissza a dobsinaiakra vádjaikat „Ennél fogva nem idézhető elő s nem is 
következhetik be a szegény nép elnyomása , ha ilyen helyen egyetlen bányajövedelmű 
személy keszpénzben 7391 Ft. 91 d. összeget fizet és nyújt munkásainak (: jóllehet 
sajnálatos, hogy a dobsinai lakosok jobbszeretnek mezei mint bányamunkával 
foglalkozni :) S mindezek évi járulékként alig teszik ki e pénzösszegnek az egyhatodát; 
ezen felül közismert, hogy ugyanők a saját egyedárusításukban nagyon egyszerű kis 
italt nyújtottak, sokkal kisebb mértékkel.” Az utóbbi kijelentésben azért jelentős 
ellentmondást érzek, hiszen az iratban pontosan leírja, „…munkásaimnak csak 224 
forint 25 denárnyi bilétát adtam…”,  7391 forint 91 denárnak a 224 forint 15 denár nem 
az egyhatoda. Gyanítható, hogy az egyszer kibocsátott bányapénzösszeget írta le, de azt 
nem tette hozzá, hogy ezek gyors forgásuk következtében a jelzett időszakban 
többszörösen számítanak, hiszen a kibocsátott mennyiség többször is viszakerülhetett a 
munkásokhoz.  
A levélben helyesen megmagyarázza, hogy egyáltalán nem valódi pénz minőségben 
használja a bányapénzeket  

Dobsina városa hívta fel a hatóságok figyelmét a papír bányapénzre, amiért 
1723-ban a Gömör megyei alispán felszólította Lányit, hogy állítsa le a papírpénz 
kibocsátást, de ő azt figyelmen kívül hagyta. 1724-ben hivatalos kivizsgálás alá került 
az ügy, ahol a szepesi kamara  megállapította, hogy nincs szó általános érvényű papír 
fizetőeszközökről, hanem csak Lányi belső felhasználású pénzelismervényeiről. 1724-
ben egy megyei tanúvallatás is foglalkozik Lányi papírpénzével. Lányi azt állította, 
hogy ezekkel a jegyekkel csak akkor fizette munkásait, mikor azok kérték, de a 
munkások azt vallották, hogy akaratuk ellenére is sokszor papírpénzzel fizették őket. Az 
is kiderült, hogy ezek a pénzjegyek, azaz bányapénzek elterjedtek Dobsinán Lányi 
üzemein kívül is, és előfordult olyan eset is, hogy a munkás állami adót akart ezzel a 
pénznemmel fizetni. A munkás neve Pak Márton volt. a papír bányapénzek túl terjedtek 
Lányi munkásainak körén, vásároltak mészárszékén és kocsmáiban olyan munkások is, 
akik nem dolgoztak nála. Sőt forogtak e papírpolturások Dobsinán és környékén is.205 A 
viszály fő oka a kocsmáltatás, azaz educillatio jogáért folyt. Ezért tiltották be, illetve 
vonatták be vele ezt a papír bányapénzt, amiről 1724 után már nem esik szó.206 
A fa pénzpótló, a leírás szerint Dobsina bányaváros malmának  szükségpénze. A 
bizonyító levélbe nyilván úgy kerül bele, hogy a vádaskodó bányavárosi tanácsra 
visszahulljon a vádaskodás, azaz hasonlóan pénzpótló eszközként használták azt. Nem 
volt tehát bányapénz, vagy legalábbis bizonytalan használatának mikéntje. Mert a városi 
malomban vagy úgy szolgált, hogy a város liszté őrölt gabonájából lehetet érte 
egységnyi mennyiséghez hozzájutni, vagy úgy is szolgálhatott, hogy egységnyi gabona 

                                                 
204 Miksa-féle bányarendtartás (Maximilian’sche Bergwerksordnung), 1573. 29. cikk 1., 2. §. 
205 MNMOL E 148. 1221/17-19, 1223/27, 1073/22 
206 Heckenast, 1962. 33. 
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megőrlésére adot jogosultságot. Bányapénzként akkor lenne csak elképzelhető 
használati köre, ha valamely Dobsina bányaváros (és nem annak egy polgára) 
tulajdonában levő bánya bányászai gabona, azaz lisztjárandóságukért bejöhettek a 
malomba és ott egységnyi mennyiséget kaptak ezért a fapénzért. Ez azonban nemcsak 
hogy nem bizonyítható, de elég valószínűtlennek is tűnik. A keresztezett bányászékből 
és kalapácsból álló bányász-szimbólum eben az esetben egyáltalán nem bizonyító 
értékű, mert egészen egyszerűen csak Dobsina tulajdonjogát jelzi, lévén a város 
címerében a kérdéses szimbólum. Ennek keresztezett bányászékből és kalapácsból álló 
változata viszonylag későn és ezért viszonylag kevés bányavárosi címerbe kerül csak 
be. Tkp. az első ilyen bányaváros (és még nem bányászváros) Dobsina, ahol az 1585-ös 
kétoldalas városi pecsét egyik oldalán már ott láthatjuk a keresztezett bányászéket és 
kalapácsot.207 Ennek az ércbányászattal foglalkozó helységnek a címeréfejlődése jól 
mutatja, hogy a 15. században általános bányász-szimbólumként kifejlődő jelvény hogy 
kerülhet be egy – már többé-kevésbé kialakult – városi címerbe. Az eredeti címer a 
fazékba néző figura (talán bányász) volt Dobsinán. Azonban már az 1585-ben  ezt az 
évszámot viselő, 16. század stílusában megformált keresztezett bányászéket és 
kalapácsot ábrázoló pecsétet is használták. A fennmaradt függőpecsét túloldalán a már 
említett fazékba néző figura látható pajzsba foglalva. Használták azonban egyre többet 
önállóan is a bányász-szimbólumot városi címerként.208 Sőt a városban működő 
papírmalom 18. századvégi címeres vízjelén is önállóan a bányász-stimbólum látható.209 
A címer további fejlődése során pedig, a város bányászati jellegét bizonyítandó, egyre 
hangsúlyosabbá vált az utóbbi jelvény és idővel már ezt használták fő jelképként, sőt a 
város egyedüli címereként. A későbbi bányászvárosok esetében, ahol esősorban 
szénbányászat folyt gyakrabban használtak címerül a bányászjelvényt. 
Végső soron tehát, a bányászjelvény itt csak a városi tulajdont bizonyítja, nem feltétlen 
utal bányászatra. 
Lányi leírja a bányapénz kizárólagos funkcióit papír anyagú bányapénze kapcsán. Csak 
a leglényegesebb funkcióját nem akarja közölni, a gazdasági kényszer megvalósításának 
eszközét nem nevezi meg esetében. Ezt a sorok közt és az ügyében tett egyéb 
megjegyzések kapcsán lehet kikövetkeztetni, no meg a bányapénzek általános 
ismérveiből. Ezért irata nagyon fontos a bányapénzek funkcióinak feltárásában is, s 
azon kevés irat közé tartozik, melyet forrásként kezelhetünk. A bányaváros lakóinak 
tiltakozása egyébként önmagában is a bányapénz használatát bizonyítja és nem valami 
szükségpénzét. Az ugyanis esetleg még a városi lakosoknak is megfelelhetett volna. 
Wenzel Gusztáv szavai érzékeltetik a városka és Lányi viszonyát: „A Rákóczi 
mozgalom után Lányi Pálnak sikerült a földesuraság részéről hatalmát annyira 
kiterjeszteni, hogy a helység előljáróságát 1731. szaptember 24-én úriszék elé állította, a 
lakósait páratlan önkénnyel üldözte.”210 Mihalik sem nyilatkozott róla derűsebben.211 

                                                 
207 Benke-Káplánné-Szemán, 2001. 399. 
208 Novák, 1972. 143. uő. 2008. 68. 
209 Vrťel, 2003. 197. 
210 Wenzel 1880. 220.  
211 Mihalik 1880. 23. 
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VIII/3.1.KATALÓGUS 
2.05. Dobsina 
 
2.05.01–2.05.02. 
 
E: nagy bányász szimbólum, ill. címerpajzs 
H: üres  (egyoldalas) 
 
Anyag: falemez (2.05.01.) 

 Keménypapír (2.05.02.) 
Lapka alakja: legömbölyített sarkú négyszög 
   kb. 28 x 30 mm (2.05.01.) 
  szabálytalanul vágott kör  

 átmérő kb. 28 mm (2.05.02.) 
Ritkaság:  UNIKUM 
 
Megjegyzések 

– Az évszám nélkül kibocsátott, keménypapírból készített értékjegyeket 1723-ban hozta 
forgalomba Dobsinán a helyi rézbányák tulajdonosa, Lányi Pál a–2.05.02. típus –. munkásai 
bérezésének céljára. 

– A fából készült bányapénzt – 2.05.01. – ugyanebben az időpontban, és feltehetően korábban 
Dobsina bányaváros malmának fizetési eszközeként használták. 

– Az érmeképet besajtolták a fába ill. keménypapírba .  
– A 2.05.02. típuson a Lányi családcímerének bepréselt címere: osztott és fent hasított címere 

a jobb felső vörös mezőben arany horgony, a bal felsőben feketében természetes színű daru 
balról jobbra kővel a megemelt karmában, lent két-ezüst rutás mező. A sisaktakarók vörös-ezüst 
és két-arany, a koronás pántos sisak sisakdíszében a megismételet daru, jobbra fekete sasszárny, 
balra vörös strucctoll. A lenyomat csak részleges, de a daru lába lejjebb ér, mint a címerrajzon, s 
a szárny és toll fel van cserélve.   

– A bányapénzek értéke egy poltúra = másfél krajcár volt. 
 
2.05.01. 

 
E: A szabálytalan, sajtolt körrel övezett mező közepén nagy, testes bányász szim-bólum áll. A 

jelképben a bányászék balra és a kalapács jobbra van. A szerszámok nyele egyenes és nem 
nyúlik túl a vasukon. A kereszteződésben az ék nyele a kalapácsén nyugszik. A bányászék 
hegye alá pontot helyeztek. 
 
H: üres  (egyoldalú). 
 
2.05.02. 

A Lányi 
család 
címere 
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E: A színnel külön nem jelölt peremmel övezett, kerek mezőben pecsétnyomó sajtolt képe látszik. 

A sisakos pajzson ábrázolt, osztott és felül hasított címer részleteit – jobbra fent horgony, balra 
daru emelt karmában kővel balról és lent rutás mező – alig lehet felismerni. 
 
H: üres  (egyoldalú). 
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.VIII/4. FŐNIKSZHUTA 
 
 
Az egyik legnagyobb számban ismert 18. századi magánbányapénz a főnikszhutai 
bányapénzek csoportja, de történeti hátterükről még nagyon keveset tudunk. Amit 
tudunk, az a numizmatikai anyagból és ezeknek a bányapénzeknek a betiltásával 
foglalkozó iratokból tudjuk. Némi bizonytalanságot okozott, hogy a fennmaradt iratok 
és Münnich Adolf munkája a Rhael nevet ismeri, míg a numizmatikai szakirodalomba 
Roll névvel kerültek be ezek a bányapénzek. Már Ernst is Anton Rollról ír,212 és 
„Besitzer des Eisenwerkes Phönix in Rothenstein”-ként határozza meg a kibocsátót. 
Phönixhuta, mai írásmóddal Főnikszhuta német neveként a Phönixhütte mellett a 
Rollower Hammer is ismert, s ebből alakult ki a Rolova Huta szlovák elnevezés. Ezek 
pedig szintén egy Roll nevű birtokosra utalnak. Így elfogadhatjuk, hogy egyszerűen 
ugyanannak a névnek két változatáról van szó. Gohl egyébként különösebb kritika 
nélkül átvette a bányászati szakemberként is ismert Ernst adatait. Sajnos azonban Ernst 
tévedett, amikor vasbányának és vaskohónak nevezte meg Főnixhutát, mert az 
valójában rézbánya és kohó volt, s mint ilyent vette meg a „Felső-magyarországi 
bányapolgárság” nevű bányászati polgári szövetség 1836-ban.213 Ezért nem található a 
korabeli vaskohászati helyek között,214 s az átvett hibás adatok kapcsán így került be 
sajnos a bányapénzkatalógusba is.215  
A „Felső-magyarországi bányapolgárság” (Oberungarischer Waldburgerverein) nevű 
szövetséget Szepes és Gömör megyének a bányapolgárai hozták létre érdekeik közös 
védelmére 1748-ban, ennek első elnöke éppen a törekvő és tetterős Anton Rhael volt.216 
Magát a Felső-magyarországi bányapolgárságot úgy kell elképzelnünk, mint egy nagy 
iparvállalatot, mely, ha nem is volt egységes teljesen, de sok mindenben szervezetten, 
összehangoltan tevékenykedett. Rhael mint jelentős bányapolgár már korában is 
képviselte a gölnicbányai bányapolgárságát a bányászati hivatal előtt, és Főnikszhuta is 
ehhez a bányavároshoz esik közel. Hathatósan képviselte az újonnan alapított szövetség 
érdekeit is, erőszakosságai miatt később saját társai is elégedetlenek lettek, így elnöki 
posztját csak 1758-ig tudta megőrizni.217 
Rhael réz bányapénzeket veretett és használt, melyeknek előlapjára monogramját, az 
egybeírt AR ligatúrát verték, hátlapjára pedig a hamvából újraéledő főniksz stilizált 
ábrázolását. Címletei az 1, 2 és 3 krajcárosak voltak. Két évszámmal ismerjük vereteit, 
1757-es218 és 1766-os219 évszámokkal.  
A bécsi bányaigazgatási szervek utasították a szomolnoki főbányabíróságot, egy 
mellékelt 1757. április 19-én kelt szerint, a bányapolgár Rhaelt, hogy a élelmiszer 
ellátóiban már érmét, mint a sárgarézből valót ne használjon, de azt is csak 
ideiglenesen, mert Őfelsége maga is rövidesen megindítattja a rézváltópénzek verését. 
Ezért a élelmiszerellátók majd nem használhatnak és nem fogadhatnak el ellátási 
jegyeket, azaz rézpénzhez hasonló réz jegyeket, sem az elhúnyt királyi választómester 
(aranyfinomító) Schindler által vert érméket, sem azokat, melyeket a fia állít elő. („…es 
hätte der Oberamt nach Maasstab de eingeschalten Verordnung von 19ten Aprill 1757 

                                                 
212 Ernst, 1885. 38-39.  
213 Münnich, 1895. 85. 
214 Heckenast, 1991.  
215 Szemán – Kiss, 2008. 177. 
216 Münnich, 1895. 7., Wenzel 1880. 255.  
217 Münnich, 1895. 26. 
218 Szemán – Kiss, 2008. 2.04.01 - 2.04.01.sz. 
219 Szemán – Kiss, 2008. 2.04.04 - 2.04.06.sz. 
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dem Waldbürger Rhael den Gebrauch eines Zeichens bey seinem Provisorat niemahls 
anders  als von Messing verstatten, noch weniger  von der Zeit an, als ihre Majestät 
selbst die Schidmünze  von Kupfer schlagen zu lassen angefangen, derley Kupfern 
einen Kupfergeld ähnliche Provisoraths zeichen weder durch den verstorbenen 
königlichen Zimentierer Schindler noch dessen Sohn verfertigen lassen…”)220   
A z 1757. április 19-ei legfelsőbb rendelet értelmében Rhael kénytelen volt az 
érvénytelenné vált érméket (verrufene  Münze, Pfennige) – melyeket fizetőeszközként 
használtak – átadni a bányabíróságnak.221 A sárgaréz éméket (Messingene Tantus) 
pedig még ideiglenesen használhatták. A végleges tiltás úgy gondolom akkor lépett 
életbe, amikor a rézváltópénzek ténylegesen országos méretekben ki lettek bocsátva. A 
réz aprópénzek, azaz váltópénzek verése azonban birodalmi viszonylatban és 
Magyarországon is csak 1759-ben kezdődött és állandó, egyenletes emelkedéssel 1762-
ben érte el a csúcsértékét.222 Ezért alighanem 1759-ig még használhatta ezeket a 
vereteket Rhael. 
Ha összevetjük a fennmaradt numizmatikai anyaggal, megállapíthatjuk, hogy mind az 
1757-es, mind az 1966-os érmék inkább rézből vannak, vagy legalábbis ma ezt az 
összetételt réznek tekintjük. Igaz viszont, hogy az irat sárgaréz (messing) érméket nevez 
meg. Minthogy azonban a korabeli rézpénzek soha nem tisztán rezek, lehet, hogy a 
főnikszhutaiak egy részében van valamennyi cink, ami alapján már sárgaréznek 
tekintették. Mindazonáltal a főnikszhutai bányapénzek és az iratok közti összefüggés 
kétségtelen. Megtudjuk ebből az iratból azt is, hogy a sárgaréz „tantuszokat” az ekkora 
már elhalálozott Schindler királyi cementáló, vagyis aranyfinomító mester és fia 
készítették. Ez összhangban van a bányapénzek formátumával, ugyanis nagyon durván 
vésett verőtövekkel és hagyományos kézi veréssel készültek, a hengeres verőgép kissé 
ívelt lapkaformáját egyáltalán nem érzékelhetjük rajtuk. Teljesen bizonyos, hogy nem 
verdében készültek.  
Külön érdekesség, hogy az Udvari Kamara 1770 febr. 23-án felkérte a bányabíróságot 
arra, vizsgálja meg, vajon Rhael a rábízott üzemekben nem használta-e e bányapénzeket 
1757 után is, és átadta-e a szomolnoki bányabíóságnak?223 E mögött a meglehetősen 
késői, több mint egy évtized utáni rákérdezés mögött bizonyára valami feljelentést 
gyaníthatunk, bár erre már nincs adat. Lehet, hogy a két különböző kibocsátás 
hátterében az áll, hogy az 1757-es érméket leadta, viszont az 1766-os évszámúakat 
használta tovább helyettük. Mert abban biztosak lehetünk, hogy 1766-ban újra kiadták 
ezeket, mivel ismerjük az 1766-os évszámú főnixhutai bányapénzeket is.  
A visszavonó parancs áttételesen arra utal, hogy a bányapénzeket a bányatulajdonosok 
az aprópénz hiányára hivatkozva adták ki. Minthogy a rézváltópénzek kibocsátásával az 
aprópénzek relatív hiányát állami szinten 1759-től megoldották, az Udvari Kamara 
Szomolnoki Bányabíróságon keresztül – valójában következetesen – betiltotta 
használatukat. Az pedig, hogy mégis újra kibocsátják, azt bizonyítja, hogy nem csak az 
aprópénzhiány pótlása volt a szerepük. Arra, hogy a rézpénz kérdésre Szomolnokon 
különösen odafigyeltek, talán az a magyarázat, hogy a réz lapkákat Szomolnokon 
állították elő, és rézpénzeket is vertek ugyanitt.224A szomolnoki és besztercebánya rezet 
lapkákká egyaránt Szomolnokon állították elő, és azokkal nemcsak a hazai verdéket 
látták el, ahol a pénzverés folyt, hanem külföldre (Olaszország, Németalöld, 
Franciaország) is szállítottak.  

                                                 
220 ŠÚBA SI 1551/1798 irat 
221 Gindl, 1970. 177. 
222 Rádóczy, 1982. 23. 
223 ŠÚBA SI 1551/1798 irat 
224 Rádóczy, 1982. 50. 
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VIII/4.1.KATALÓGUS 
2.03.1 .Főnikszhuta 
 
2.04.01. 

 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  17,5–19,5 mm 
Súly: 2,2  g (2.04.01.01.) 
 1,3–1,6 g (2.04.01.02– ... 03.) 
 
Ritkaság:  9 
 
Irodalom: Neumann  V., 28478. 
 Ernst  p. 38., 31. c) 
 Gohl  126–128. 
 
 
Megjegyzések 
 

– Az egyesített A és R betű Anton Rollt, Raelt nevezi meg, a Főnikszhutai rézkohó 
tulajdonosaként. 

– A sorozat értékjelzései (2.04.01–2.04.03. típus) – az 1, 2 és 3 –, arra engednek 
következtetni, hogy a 2.04.01. típus egy krajcár értékű volt. 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
2.04.01.01. 

 
E: A vonalkörrel övezett mező közepén két lent keresztezett olajágból álló, nyílt 
koszorúban nagy  A  és  R  betűből alkotott ligatúra áll. Az egyesített betűpárban az A jobb 
szára és az R háta közös vonalat alkot; az A bal szára töréspont nélköl megy át az R felső ívébe. 
Az érmekép felső szélén, a koszorú nyílásában található az érme peremének ívét követő évszám, 
az  1757 . A nagyon egyszerűen rajzolt olajágak keskeny levelei és kerek, száras bogyói 
szabályosan váltogatjak egymást. Az olajágak két alsó végét kis golyó díszíti. Az ágak 
kereszteződése fölé nagy pont került. Az egyes  ( 1 )  értékjelzés a kereszteződés alatt kerek 
zárójelben és két középmagasságban elhelyezett pont között áll. 
 

E: egyszerű koszorúban az évszám, 1757  alatt liga-
túra a nagy  A  és  R  betűből, az olajágak 
kereszteződése alatt zárójelben egyes  ( 1 )  
értékjelzés 

 
H:  a mező közepén jobbra pillantó főniksz szemből, 

lent két laposan keresztezett, kis olajág 
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H: A vonalkörrel övezett mező közepére jobbra pillantó, kiterjesztett szárnyú és 
karmait oldalra terpesztő főniksz képét helyezték. A madár feje fölött kis díszítmény található, 
amely öt, egy pontból félkörben felfelé kiinduló, sugárirányú vonalkából áll. Az érme alsó 
szélét két egyszerű rajzú, laposan keresztezett, kis olajág díszíti. 
 
 
 
2.04.01.02. 
 

E: mint a 2.04.01.01. azzal a különbséggel, hogy az egyes  [ 1 ]  értékjelzés szögletes 
zárójelben van, és a pontok az értékjelzés két oldalán hiányoznak. 
H: mint a 2.04.01.01. csekély eltérésel a részletekben. 
 
 
 
2.04.01.03. 

 
E: mint a 2.04.01.01. azzal a különbséggel, hogy középmagasságban elhelyezett pont 
került az évszám, az  17·57  első hetese és az ötöse közé, valamint csak egy pont van az 
értékjelzés, az egyes  ( 1. )  jobb alsó sarka mellett. 
 
H: mint a 2.04.01.01. csekély eltéréssel a részletekben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.04.02. 
 
 
 

E: egyszerű koszorúban az évszám, 1757  alatt liga-
túra a nagy  A  és  R  betűből, az olajágak 
kereszteződése alatt zárójelben kettes  ( 2 )  
értékjelzés 

 
H: a mező közepén jobbra pillantó főniksz 

szemből,  fent díszítmény, lent két 
laposan keresztezett, kis olajág  
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Anyag:  réz 
Átmérő:  22 mm 

Súly: 2,5–2,9 g (2.04.02.01.) 
 1,4–1,5 g (2.04.02.02.) 
 
Ritkaság:  9 
 
Irodalom: Neumann  V., 28477. 
 Ernst  p. 38., 31. b) 
 Gohl  124–125. 
 
 
Megjegyzések 
 

– Az egyesített A és R betű Anton Rollt nevezi meg, a Kassa melletti Főnikszhuta vaskohó 
tulajdonosát. 

– A sorozat értékjelzései (2.04.01–2.04.03. típus) – az 1, 2 és 3 –, arra engednek 
következtetni, hogy a 2.04.02. típus két krajcár értékű volt. 
 
 
 
 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
2.04.02.01. 

 
E: A vonalkörrel övezett mező közepén két lent keresztezett olajágból álló, nyílt 
koszorúban nagy  A  és  R  betűből alkotott ligatúra áll. Az egyesített betűpárban az A jobb 
szára és az R háta közös vonalat alkot; az A bal szára töréspont nélköl megy át az R felső ívébe. 
Az érmekép felső szélén, a koszorú nyílásában található az érme peremének ívét követő évszám, 
az  1757 . A nagyon egyszerűen rajzolt olajágak keskeny levelei és kerek, száras bogyói 
szabályosan váltogatjak egymást. Az olajágak erősen felfelé görbülő két végét kis golyó díszíti. 
Az ágak kereszteződését nagy pont hangsúlyozza. A kereszteződés alatt, az érmekép alsó szélen 
kerek zárójelben áll a kettes  ( 2 )  értékjelzés kis bogyóval a zárójel előtt és után. 
 
H: A vonalkörrel övezett mező közepére jobbra pillantó, kiterjesztett szárnyú és 
karmait oldalra terpesztő főniksz képét helyezték. A madár feje fölött kis díszítmény található, 
amelyet két közel vízszintes inda között elhelyezett kettőspontból és annak felső pontjából 
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három sugárirányban felfelé, valamint az alsóból két, balra és jobbra mutató vonalkából 
állítottak össze. Az érme alsó szélét két egyszerű rajzú, laposan keresztezett, kis olajág díszíti. 
 
 
 
2.04.02.02. 
 
 
 
 
 
 
 
E: mint a 2.04.02.01. azzal a különbséggel, hogy a koszorú belső oldalán, lent ta-
lálható két bogyó nem a ligatúra talpa alatt, hanem fölötte van, a koszorú ágainak 
kereszteződésében lévő pont kicsi, a kis golyóval díszített ágvégek alig görbülnek, és a két kis 
bogyó az értékjelzést bezáró zárójelek mellől hiányzik. 
H: mint a 2.04.02.01. azzal a különbséggel, hogy a főniksz feje fölötti 
díszítményben szereplő kettspont kicsi, és az a két pont, amelyik a főniksz fejének két oldalán 
lezárja az indák végét, erőteljesebb. 
 
 
 
 
2.04.03. 
 
 

 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő: 26,5–27 mm (2.04.03.01.), tálka alakú 
 23–24 mm (2.04.03.02.) 
Súly: 5,7 g (2.04.03.01.) 
 3,4 g (2.04.03.02.) 
 
Ritkaság:  10 
 
Irodalom: Neumann  V., 28476. 
 Ernst  p. 48., 31. a) 
 Gohl  122–123. 
 
 

E: egyszerű koszorúban az évszám, 1757  alatt liga-
túra a nagy  A  és  R  betűből, az olajágak keresz-
teződése alatt zárójelben hármas  ( 3 )  értékjelzés 

 
H: a mező közepén jobbra pillantó 

főniksz szemből,  fent díszítmény, 
lent két, nyílt koszorút alkotó olajág 
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Megjegyzések 
 

– Az egyesített A és R betű Anton Rollt nevezi meg, a Kassa melletti Főnikszhuta vaskohó 
tulajdonosát. 

– A sorozat értékjelzései (2.04.01–2.04.03. típus) – az 1, 2 és 3 –, arra engednek 
következtetni, hogy a 2.04.03. típus három krajcár értékű volt. 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
2.04.03.01. 

 
E: A vonalkörrel övezett mező közepén, két lent keresztezett olajágból álló, nyílt 
koszorúban nagy  A  és  R  betűből alkotott ligatúra áll. Az egyesített betűpárban az A jobb 
szára és az R háta közös vonalat alkot. Az érmekép felső szélén, a koszorú nyílásában található 
az érme peremének ívét követő évszám, az  1757 . A nagyon egyszerűen rajzolt olajágak 
keskeny levelei és kerek, száras bogyói szabályosan váltogatjak egymást. Az olajágak 
visszahajló alsó két végét kis golyó díszíti. A kereszteződés alatt, az érmekép alsó szélen kerek 
zárójelben áll a háemas  ( 3 )  értékjelzés. 
 
H: A vonalkörrel övezett mező közepére jobbra pillantó, kiterjesztett szárnyú és 
karmait oldalra terpesztő főniksz képét helyezték. A madár feje fölött kis díszítmény található, 
amely két lefelé fordított inda közötti pontból sugárirányban fölfelé kiinduló három vonalkából 
áll. Az érme alsó szélét két egyszerű rajzú, laposan keresztezett, az érmekép közepéig terjedő 
olajág díszíti. 
 
 
 
2.04.03.02. 

 
E és H: a 2.04.03.01, sz. bélyegpárjával készült, de a lapka étmérője és súlya kisebb, és a veret 
lapos, nem tálka alakú, mint a nehezebb példányok. 
2.04.04. 

 
 
 

E: egyszerű koszorúban az évszám, 1766  alatt liga-
túra a nagy  A  és  R  betűből, az olajágak keresz-
teződése alatt zárójelben egyes  ( 1 )  értékjelzés 

 
H:    a mező közepén jobbra pillantó főniksz szemből,  
        lent két laposan keresztezett olajág 
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Anyag:  réz 
Átmérő:  20 und 17–18 mm 
Súly:  2,2–2,6 és 1,7 g 
 
Ritkaság:  R1 
 
Irodalom: Neumann  V., 28481. 
 Ernst  p. 39. és a 31. c)-hez 
 Weszerle – G,  t. XXIX., 2. 
 Gohl  134. 
 
 
Megjegyzések 
 

– Az egyesített A és R betű Anton Rollt nevezi meg, a Kassa melletti Főnikszhuta vaskohó 
tulajdonosát. 

– A sorozat értékjelzései (2.04.04–2.04.06. típus) – az 1, 2 és 3 –, arra engednek 
következtetni, hogy a 2.04.04. típus egy krajcár értékű volt. 
 
 
 
 
 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
2.04.04.01. 

 
E: A vonalkörrel övezett mező közepén két lent keresztezett olajágból álló, nyílt 
koszorúban nagy  A  és  R  betűből alkotott ligatúra áll. Az egyesített betűpárban az A jobb 
szára és az R háta közös vonalat alkot. úgy, Az A bal szára töréspont nélköl megy át az R felső 
ívébe. Az érmekép felső szélén, a koszorú nyílásában található az érme peremének ívét követő 
évszám, az  1766 . A nagyon egyszerűen rajzolt olajágak keskeny levelei és kerek, száras 
bogyói szabálytalanul váltogatják egymást. A leveleket és a bogyókat alig lehet meg-
különböztetni. Az olajágak alsó két végét kis golyó díszíti. A kereszteződés alatt, az érmekép 
alsó szélén kerek zárójelben áll az egyes  ( 1 )  értékjelzés. A zárójel előtt és után egy-egy pont 
van. 
 
H: A vonalkörrel övezett mező közepére jobbra pillantó, kiterjesztett szárnyú és 
karmait oldalra terpesztő főniksz képét helyezték. A madár feje fölött kis díszítmény található, 
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amely öt, egy pointból félkörben felfelé kiinduló, sugár irányú vonalkából áll. A két szélső 
vonal erőteljesebb és a csúcsán pont van. Az érme alsó szélét két egyszerű rajzú, laposan 
keresztezett, kis olajág díszíti. A főniksz fejének két oldalán egy-egy nagy pont található. 
 
 
2.04.05. 
 
 

 
 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő: 22–22,5 mm (2.04.05.01.) 
 19,5–21,5 mm (2.04.05.02– ... 04.) 
Súly: 6,1 g (2.04.05.01.) 
 2,5–3,1 g (2.04.05.02– ... 04.) 
 
Ritkaság:  9 
 
Irodalom: Neumann  V., 28480 
 Ernst  p. 39. és a 31. b)-hez 
 Weszerle – G,  t. XXIX., 3. 
 Gohl  131–133. 
 
 
Megjegyzések 
 

– Az egyesített A és R betű Anton Rollt nevezi meg, a Kassa melletti Főnikszhuta vaskohó 
tulajdonosát. 

– A sorozat értékjelzései (2.04.04–2.04.06. típus) – az 1, 2 és 3 –, arra engednek 
következtetni, hogy a 2.04.05. típus két krajcár értékű volt. 
 
 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
2.04.05.01. 

E: egyszerű koszorúban az évszám, 1766  alattt liga-
túra a nagy  A  és  R  betűből, az olajágak 
kereszteződése alatt zárójelben kettes  ( 2 )  
értékjelzés 

 
H: a mező közepén jobbra pillantó főniksz 

szemből, fent és lent két laposan 
keresztezett olajág 



 121

 
E: A vonalkörrel övezett mező közepén két lent keresztezett olajágból álló, nyílt 
koszorúban nagy  A  és  R  betűből alkotott ligatúra található. Az egyesített betűpárban az A 
jobb szára és az R háta közös vonalat alkot. Az érmekép felső szélén, a koszorú nyílásában 
helyezkedik el az érme peremének ívét követő évszám, az  1766 . Az évszám két hatosa a 
ligatúra felett áll, a második alja az R ívén vna. A nagyon egyszerűen rajzolt olajágak keskeny 
levelei és kerek, száras bogyói váltogatják egymást. Az olajágak két alsó véget kis golyó díszíti. 
A kereszteződés alatt, az érmekép alsó szélen kerek zárójelben áll a kissé hátra billenő kettes  ( 
2 )  értékjelzés. A zárójel előtt és után egy-egy pont van. 
 
H: A vonalkörrel övezett mező közepére jobbra pillantó, kiterjesztett szárnyú és 
karmait oldalra terpesztő főniksz képét helyezték. Az érmekép alsó és felső szélen két-két 
egyszerű rajzú, laposan keresztezett ölajág van. A kép felső szélén lévő, lefelé fordított 
olajágakon több bogyó található; két különösen nagy a főniksz fejének két oldalára került. 
 
 
 
2.04.05.02. 

 
E: mint a 2.04.05.01. azzal a különbséggel, hogy az olajágak két alsó vége egy vízszintes 
vonalba esik, a ligatúrában szereplő  A  és  R  betű közös szára erre a vízszintesre merőleges és 
a kettes  ( 2 )  értékjelzés egyenesen áll. 
 

H: mint a 2.04.05.01. azzal a különbséggel, hogy az olajágak az érmekép felső szélén kisebbek és 
egyszerűbb rajzúak, valamint a két bogyó a főniksz fejének két oldalán nagy pontként 
jelentkezik. 
2.04.05.03.  

 
E: mint a 2.04.05.01. azzal a különbséggel, hogy az évszám, az  1766  utolsó számjegye, a 
második hatos nem érinti a ligatúrát, jól láthatóan az R fölött áll, az egyesített  A  és  R  betű 
közös, középső szára a hetes számjegyre mutat és a kettes  ( 2 )  értékjelzés egyenesen áll. 
 

H: mint a 2.04.05.01. azzal a különbséggel, hogy az olajágak az érmekép felső szélén kisebbek és 
egyszerűbb rajzúak, valamint a két bogyó a főniksz fejének két oldalán nagy pontként 
jelentkezik. 
 
 
 
2.04.05.04.  
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E: mint a 2.04.05.01. azzal a különbséggel, hogy az évszám, az  1766  jól láthatóan a 
ligatúra fölött áll, a ligatúra mindhárom szárának vízszintes vonalkával zárt alsó vége egy 
magasságban van, az  A  betű bal szára törés nélkül megy át az  R  felső ívébe, az A és az R 
közös szára alatt nagy pont van és a kettes  ( 2 )  értékjelzés egyenesen áll. 

 
H: a 2.04.05.01. hátlapi bélyege. 
 
 
2.04.06.  
 
 

 
 
Anyag:  réz 
Átmérő: 25–27 mm (2.04.06.01.) 
 24 mm (2.04.06.02.) 
Súly: 8,3–11,4 g (2.04.06.01.) 
 3,8– 4,7 g (2.04.06.02.) 
 
Ritkaság:  9 
 
Irodalom: Neumann  V, 28479 
 Ernst  p. 39. és a 31. a)-hoz 
 Weszerle – G,  t. XXIX., 9. 
 Gohl  129–130. 
 
 
Megjegyzések 
 

– Az egyesített A és R betű Anton Rollt nevezi meg, a Kassa melletti Főnikszhuta vaskohó 
tulajdonosát. 

– A sorozat értékjelzései (2.04.04–2.04.06. típus) – az 1, 2 és 3 –, arra engednek 
következtetni, hogy a 2.04.06. típus három krajcár értékű volt. 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
2.04.06.01.  
 
 
 
 

E: egyszerű, koszorúban az évszám,  1766  alatt liga-
túra a nagy  A  és  R  betűből, az olajágak 
kereszteződése alatt zárójelben hármas  ( 3 )  
értékjelzés 

 
H: a mező közepén jobbra pillantó főniksz 

szemből; fent díszítmény, lent két 
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E: A vonalkörrel övezett mező közepén két lent keresztezett olajágból álló, nyílt 
koszorúban nagy  A  és  R  betűből alkotott ligatúra áll. Az egyesített betűpárban az A jobb 
szára és az R háta közös vonalat alkot, és az A bal szára töréspont nélköl megy át az R felső 
ívébe. Az érmekép felső szélén, a koszorú nyílásában található az érme peremének ívét követő 
évszám, az  1766 . A nagyon egyszerűen rajzolt olajágakon kizárólag kis, kerek, száras bogyók 
találhatók. Az olajágak alsó, közel vízszintes két végét kis golyó díszíti. Az ágak 
kereszteződését pont emeli ki; alatta, az érmekép alsó szélen kerek zárójelben áll a háemas  ( 3 )  
értékjelzés. A zárójel előtt és után középmagasságban pont van. 
 

H: A vonalkörrel övezett mező közepére jobbra pillantó, kiterjesztett szárnyú és karmait oldalra 
terpesztő főniksz képét helyezték. A madár feje fölött kis díszítmény található, amely három 
sugárirányban fölfelé mutató vonalkából áll. Az érme alsó szélét két egyszerű rajzú, 
keresztezett, csaknem az érmekép közepéig terjedő olajág díszíti. A föniksz fejének két oldalán 
egy-egy pont van. 
 
 
 
2.04.06.02. 

 
E és H: a 2.04.06.01, sz. bélyegpárjával készült, de a lapka étmérője és súlya szignifikánsan 
kisebb. 
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VIII/5. SZALÁNK  
 
A Szepes vármegyei Szalánkon, vagy a 18. század végén is használt nevén, 

Szlovenkán rézbányászat működött. Gölnicbányához fekszik közel Innét Kehlenhöhe 
nevű határrészen a Schneider-féle bányaüzemekben használták225.az egyik 
legkülönlegesebb bányapénz sorozatot, melyet fából készítettek. Fényezett jávorfából 
állították elő ezeket a bányapénzeket, melyek formáját sem próbálták fémpénzszerűvé 
tenni, mint például a már tárgyalt dobsinai malom pénzjegyét. Ezek téglalap alakú, fa 
lapocskák voltak, s az iratok mellett ránk is maradt belőle egy sorozat.226 Talán az volt 
az oka a fa pénzjegyek kibocsátásának, hogy a 18. század végének háborús időszakában 
a réz is hiányciké vált. Szalánkon ettől kezdve már munkakönyvet alkalmaztak, mellyel 
a munkás igazolhatta az elvégzett munka mennyiségét. A hutman beírta a 
munkateljesítményt a munkakönyvbe és a bérelszámoló erre a bejegyzésre adja ki a 
bányapénzt, illetve az elszámoláskor a teljes fizetést. 1798. január 1-ejétől adták ki 
először a bányapénzeket.  

  Az évszám nélkül kibocsátott, négyszögletes, csiszolt jávorfa lemezből készült 
értékjegyeket 1798. jan. 1-én hozták forgalomba. A kibocsátás értéklépcsői lefedik a 
magyar királyi forgalmi pénzek teljes sorozatát a tallér érték alatt, melyeket paraszt 
módon (Bauer Rechnung) jelöltek: krajcár = I xr, poltúra (másfél krajcár) = I– xr, garas 
(három krajcár) = III xr, tizenöt krajcár = XV xr, negyedtallér (harminc krajcár) = XXX 
xr és forint (hatvan krajcár, azaz féltallér) = LX xr. A kibocsátás teljes értéke 1000 
forint volt és az értékjegyeket Lőcse, Szepesolaszi, Gölnic és Remete erre kijelölt 
üzleteiben lehetett felhasználni. A két legnagyobb névérték hátlapján szereplő Probstner 
név a kibocsátó bánya-üzem igazgatóját nevezi meg. A C és az A betűből alkotott 
ligatúra jelentése a négy alacsony értékű jegyen tisztázatlan (Conventions-Assignat?). 
Díszítésük a hitelesítést szolgálta: félhold, toboz nyílt koszorúban, rozetta, indás virágos 
díszítmény.  

Nagyon érdekes érdekes a használat módja, mely bizonyítja, hogy a 16. 
századtól a 18. század végéig a munkaszervezés nem sokat változott. Az érvek 
melyekkel indokolták a bányapénzek használatát, nem voltak egészen adekvátak, nem 
fedték a teljes igazságot. Kubinyi még megemlített annyit, hogy munkásai közül sokan 
felveték a bérüket és utána ledolgozatlan munkaórákkal megszöktek tőle. Ennek 
megszüntetését is várta a bányapénzektől. Tehát valamelyest utalt a gazdasági kényszer 
meglétére. Később azonban már mindig az aprópénz hiányát, az ellátás fontosságát és 
másképp történő megoldásának lehetetlenségét hangsúlyozták. Ezek az érvek igazak is 
lehettek adott esetben, de a valódi lényeget, a gazdasági kényszert és a vállalkozó 
részéről a nagy- és kiskereskedelmi haszon húzását már nem fogalmazták meg. Pedig 
funkcióját tekintve ezért nem nevezhetők szükségpénznek a bányapénzek. A 18. 
században a hivatalosan és nagy számban megjelenő réz váltópénzek és jobb 
aprópénzellátású helyzet mellett ezek az érvek már nem voltak elégségesek. Ezért 
vonatták be sorra a bányapénzeket, bár valóságos rendszabályok nem tiltották, s a 
precedensek tulajdonképpen lehetővé tették alkalmazásukat. A bányászaton kívülálló 
szepesi bíróság, ahol Ludwik von Grünblatt feljelentette a bányapénz alkalmazóját a 
szepességi bíróságon,227 vizsgálóbizottsága által a következő kifogásokat hozta:  
1. A bányaüzemek személyzete vagy kevés forgalmi pénzérmét kap, vagy kénytelen a 
béreket fa bányapénzben elfogadni. 
2. A személyzet kénytelen élelmiszereit az üzemek üzleteiben beszerezni. 
                                                 
225ŠÚBA SI 1551/1798  Gindl, 1970. 178. 
226 szélesség x magasság:  42,5 x 34 mm vastagság:  3,5 mm 
227 ŠÚBA SI 1451/1798   
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3. A bányapénzek létezésével korlátozza az uralkodó regális jogait 
4. Az adófizető el van nyomva, nehezebbé válik a az adófizetés és nehézkessé válik a 
pénzforgalom. 
És ezek a kifogások részben talán jogosak voltak, de maga a kiindulópont, ami a polgári 
bíróság irányából jött nem volt megfelelő, mert a bányászati ügyekben a 
bányabíróságok, ebben az esetben a szomolnoki bányabíróság volt illetékes. Így a 
szomolnoki bányabíróság tiltakozott is a szepesi bíróság ellen és az ügyben Drevenyák 
bányabiztos tartott vizsgálatot 1798. júli. 23-án.228 A vizsgálatból kiderült, hogy 
bizonyos bányamunkások 3631 forint és 50 krajcár értékben vásároltak a lerakatoknál 
és miután eltávoztak munkahelyükről, nem lehetett behajtani rajtuk az adósságukat. 
Ezenkívül az egész személyzet kikérdezése után kiderült, hogy 100 munkás már régen 
nem veszi igénybe az élelmiszerlerakatokat és bérüket kurrens forgalmi pénzben kapja. 
Megállapították, hogy pénzjegyeket (melyek a bányapénzhez hasonlóak – SzA.) sok 
belföldi manufaktúrában is használnak. A bányapénzek használatban voltak 
a. az üzemekben, az élelmiszer ellátókban, a hentesnél, a gabona- és lisztellátókban és a 
sörözőkben. 
b. Schurer üzletében Lőcsén 
c  Domanovszky Pál boltjában, ahol búzát, árpát és gabonát árul Szepesolasziban 
d Brauer Máté boltjában, ahol az szintén búzát, árpát és gabonát árul, Gölnicen 
e. Roxer János boltjában, ahol az szintén búzát, árpát és gabonát árul, Szepesremetén. 
Minden más községban és boltban érvénytelen volt a bányapénz és nem volt szabad 
elfogadni. A tilalom megszegőit megbűntették. Ha kiderült volna, hogy a terményellátó 
olyan árut adott el a munkásnak, amelynek eladása meg volt tiltva, a bevétel összegét 
büntetésül elvesztette a munkást pedig el kellett volna bocsátani büntetésképpen a 
munkájából. A bérelszámoló és a munkás közti vitában a munkakönyvi bejegyzés volt 
irányadó. Az említett helyeken a munkás  a bányapénzért olyan áruféleségeket 
kaphatott, amire szüksége volt. Ha elköltetlen bányapénze maradt, a bérelszámoló 
köteles volt ezeket érvényes pénznemre beváltani. Aki  valakitől ellopta a bányapénzt, 
azt tolvajként ítélték meg. Az újonan felvett bányamunkásoknak az  üzem csak kétheti 
munka után fizetett ki bányapénzt. Ami a régi adósságokat illette, a bányamunkásoknak 
a hitelezőkkel kellett megegyezniük abban, hogy mikor fizetik vissza adósságukat. A 
részleteket is be kellett jegyezni a munkakönyvbe. A bérfizetéssel kapcsolatos új 
intézkedések szövegét az üzemek személyzetének német és szláv nyelvn egyaránt 
felolvasták, de ezen kívül minden bányaügyelőnél (hutmannál) volt belőle még egy 
példány. Az ügy kivizsgálásakor minden bányamunkás úgy nyilatkozott, hogy helyesli 
ezt a rendszert, mert az érdekeiket szolgálja.229   
Vizsgálata nem is talált semmilyen visszaélést. A bányászatban ugyanis pontosan tudták 
mi a valódi oka a bányapénzek használatának. Drevenyák bányabiztos pedig bizonyára 
hozzáértő tisztviselő volt, aki 1788-tól szolgált a szomolnoki területi bányabíróságon, 
1791-től lett bányatanácsos. 1802-ben a Szomolnoki Bánya főfelügyelője, később 1816 
és 1818 között Taktakenyézi Drevenyák Ferenc Xavér néven selmecbányai 
főkamaragróf és a Selmecbányai Bányászati Akadémia rektora lett.230 Minthogy egy 
Grünblath Márton nevű bányapolgár assessor jurati a Felső-magyarországi 
Bányapolgárság képviselői között 1748-ban, feltételezhetjük, hogy a feljelentő is 
alighanem a bányapolgárok közül került ki231. 

                                                 
228ŠÚBA SI 1799. máj. 12. 
229 Gindl, 1970. 179-181. 
230 Čelková–Čelko–Graus 2007. 103-111. 
231 Münnich, 1895. 18. 
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VIII/5.1.KATALÓGUS 
2.06.01–2.06.06. 
 
 
E: négyszögletes mezőben, díszítmény alatt nagy római számos értékjelzés a pénznem 
rövidítésével és esetenként a  C  és az  A  betűből alkotott ligatúra 
 
H: üres (egyoldalú) vagy nagy felirat  Probstner 
 
 
Anyag:  falemez csiszolt jávorfából 
Lapka alakja: szabályos téglalap 
 szélesség x magasság:  42,5 x 34 mm 
Vastagság:  3,5 mm 
 
Ritkaság:  R5 
 
Literatur:  –  
 
 
Megjegyzések 
 

– Az évszám nélkül kibocsátott, négyszögletes, csiszolt jávorfa lemezből készült 
értékjegyeket 1798. jan. 1-én hozták forgalomba. 

– A kibocsátás értéklépcsői lefedik a magyar királyi forgalmi pénzek teljes sorozatát a tallér 
érték alatt: krajcár, poltúra (másfél krajcár), garas (három krajcár), tizenöt krajcár, negyedtallér 
(harminc krajcár) és forint (hatvan krajcár, féltallér). 

– A kibocsátás teljes értéke 1000 forint volt és az értékjegyeket Lőcse, Szepesolaszi, Gölnic 
és Remete erre kijelölt üzleteiben lehetett felhasználni. 

– A két legnagyobb névérték hátlapján szereplő Probstner név a kibocsátó bánya-üzem 
igazgatóját nevezi meg. 

– A C és az A betűből alkotott ligatúra jelentése a négy alacsony értékű jegyen tisztázatlan 
(Conventions-Assignat?, de még inkább valamilyen személy monogramja lehet). 
 
 
 
 
 
 
 
2.06.01. 

 
E: A falemez szélének közelében húzott négyszögletes keretben díszítmény alá helyezték 
az értékjelzést, valamint az egyesített  C  és  A  betűt. Az értékjelzés a mező bal alsó felében 
található: egy nagy római egyesből ( I ) és az  xr  (krajcár) rövidítésből áll. A mező jobb alsó 
felébe kurzív, írt betűkkel rajzolt ligatúra került a C és az A betűből, amelyben a nagy C 
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görbéjének alsó ívszakasza az A keresztvonalát alkotja. Fent, a mező közepén egy lefelé 
fordított félholdhoz hasonlítható, stilizált virágkehely (?)  díszíti az értékjegyet. 
 
H: üres  (egyoldalas). 
 
 
 
2.06.02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E: A falemez szélének közelében húzott négyszögletes keretben díszítmény alá helyezték 
az értékjelzést, valamint az egyesített  C  és  A  betűt. Az értékjelzés a mező bal alsó felében 
található: egy nagy római egyesből és mellette kis vízszintes vonalkából ( I - ), továbbá az  xr  
(krajcár) rövidítésből áll. A mező jobb alsó felébe kurzív ligatúra került a C és az A betűből, 
amelyben a nagy C görbéjének alsó ívszakasza az A keresztvonalát alkotja. Fent, a mező 
közepén nyílt virágkoszorúban függőlegesen álló toboz díszíti az értékjegyet. 
 
H: üres  (egyoldalas). 
2.06.03. 

 
E:A falemez szélének közelében húzott négyszögletes keretben díszítmény alá helyezték az 
értékjelzést, valamint az egyesített  C  és  A  betűt. Az értékjelzés a mező bal alsó felében 
található: egy nagy római hármasból ( III ) és az  xr  (krajcár) rövidítésből áll. A mező jobb alsó 
felébe kurzív, írt betűkkel rajzolt ligatúra került a C és az A betűből, amelyben a nagy C 
görbéjének alsó ívszakasza az A keresztvonalát alkotja. Fent, a mező közepén nagy, fekvő 
ovális alakú, nyolcszrmú rozetta díszíti az értékjegyet. 
 
H: üres  (egyoldalas). 
 
 
 
2.06.04. 
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E: A falemez szélének közelében húzott négyszögletes keretben díszítmény alá helyezték 
az értékjelzést, valamint az egyesített  C  és  A  betűt. Az értékjelzés a mező bal alsó felében 
található: egy nagy római tizenötösből ( XV ) és az  xr  (krajcár) rövidítésből áll. A mező jobb 
alsó felébe kurzív, írt betűkkel rajzolt ligatúra került a C és az A betűből, amelyben a nagy C 
görbéjének alsó ívszakasza az A keresztvonalát alkotja. Fent, a mező közepén balra félhold 
formájú, stilizált virágkehely (?), jobbra pedig balra fektetett, vízszintes toboz nyílt 
virágkoszorúban díszíti az értékjegyet. 
 
H: üres  (egyoldalas). 

2.06.05. 

 
E: A falemez szélének közelében húzott négyszögletes keretben díszítmény alá helyezték 
az értékjelzést. Az értékjelzés a mező alsó felében található: egy nagy római harmincasból ( 
XXX ) és az  xr  (krajcár) rövidítésből áll. Fent, a mező közepén két vízszintes, csúcsával 
egymással szembe fordított, fekvő toboz nyílt virágkoszorúban díszíti az értékjegyet. 
 
H: A falemez szélének közelében húzott négyszögletes keretben, középen áll a  Probstner  
felirat. 
 
 
 
2.06.06. 

 
E: A falemez szélének közelében húzott négyszögletes keretben díszítmény alá helyezték 
az értékjelzést. Az értékjelzés a mező alsó felében található: egy nagy római hatvanasból ( LX ) 
és az  xr  (krajcár) rövidítésből áll. Fent, a mező közepén nagy, buja, virágokból és indákból 
összeállított ornamens díszíti az értékjegyet. 
 
H: A falemez szélének közelében húzott négyszögletes keretben, középen áll a  Probstner  
felirat. 
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VIII/6. ÉSZAK-KELETI (SZATMÁRI) BÁNYAVIDÉK 
 

A szatmári bányászat, melyet Gohl Ödön Wenzel Gusztáv232 alapján észak-
keleti bányavidéknek nevezett, a 14. század óta adatolható. Kezdettől fogva fontos 
területe a magyarországi nemesércbányászatnak, s jelentősége a századok folyamán 
csak egyre nőtt. A 15. században, I. Mátyás királyunk alatt a legtermékenyebb 
aranytermelő hely, melyet a Nagybányán kivert aranypénzmennyiségből jól meg tudunk 
ítélni. A körmöcbányai – szintén nem jelentéktelen – aranytermelésnek bő kétszeresét 
állították ekkor itt elő. (Körmöcbányán 12000 aranyforint a verde nyeresége, 
Nagybányán 25000 aranyforint233). A 16. század elején sokat tett ezért Thurzó János is a 
nagybányai kitermelés visszaállítása, fejlesztése terén.234 Ez volt a szatmári 
bányavidéken a kapitalizmus első megjelenése. A század folyamán a termelés ugyan, 
akárcsak az ország összes bányavidékén, visszaesett, de azért továbbra is jelentékeny 
maradt. A 16-17. század fordulójától az itteni bányászat ismét kapitalista bérlők kezébe 
került, ami pozitív és negatív tendenciákat egyaránt hordozott. 

 
Birtokviszonyok 
 
A szatmári bányavidék már ekkor is több bányavárosból, illetve kisebb bányász 

településből állt. Nagybánya, Felsőbánya, Kapnikbánya, Láposbánya, Misztbánya stb. 
A bányák pedig, a mai viszonyokkal ellentétben, közel sem voltak egy-egy településsel 
meghatározhatók, mivel egy-egy településhez, bányavároshoz több, adott esetben sok, 
kisebb-nagyobb bánya tartozott. A 16-17. században ezek még többségükben 
magánbányák voltak. Minden üzemhez több létesítmény – táró, akna – tartozott és a 
természetes szellőzés biztosítása végett legalább két felszíni nyílással kellett 
rendelkeznie. Ebben az időszakban rendkívül sok "bánya" volt a szatmári 
bányavidéken. Ezek persze többnyire kis bányák voltak, s a mai, de már a 19. századi 
ércbányászat keretei közt is inkább csak bányarésznek voltak nevezhetők. Mind külön-
külön aknával rendelkező önálló üzem volt ugyan, de ugyanazokat a jóval kisebb 
számú teléreket fejtették. Tulajdonlás szempontjából kétféle bánya létezett: 
magánbánya, vagy bányapolgári bánya, illetve a pénzverdéhez tartozó bánya, vagy 
kamarai (kincstári) bánya. Ez utóbbi bányákat azonban mindig a bérlők műveltették, s 
kiépített kincstári művelés csak a 17. század végétől lett létrehozva. Bár a bérlőket 
időnként ellenőrizték az udvari kamara biztosai, a bérlők néhány éves bérleti 
szerződéseik miatt érdekelve voltak abban, hogy rablógazdálkodást folytassanak.  

A bányák jelentős része magánbánya volt, így a kincstári bányák bérlőinek 
ismerete a teljes képnek csak kis részét tárja elénk. Ha csak a XVII. század elejéről 
fennmaradt – s hangsúlyozom a bányák neveinek nyilván csak egy része maradt fenn – 
bányaneveket felsoroljuk, akkor némi fogalmat alkothatunk a korabeli viszonyokról. 
Nagybányához tartozott a Thurzó bánya, a Nagy verem - ez talán azonos a Császár 
bánya verme nevűvel -, a Gentz vagy Göncz vár, a Kis-Gappel, a Nagy Gappel, a 
Carcer, a Pince, a kereszthegyi bánya (ami egy bányacsoportot is jelenthet, pl. 
Gépelyakna, Göncvár, Ló akna, Omlás bánya, Új akna, Újkerék bánya stb.), Habersak, 
a Kőszeg, a Brassai bánya és Stomhauz. Felsőbányához tartozott a Tomoz, a Kalicer, a 
Vonth, vagy Wanth bánya, az Enteresz bánya a borkuti bánya, a Tetőbánya, a Leves, a 
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kisbányai bánya, a Tudor, a Céh bánya. Láposbányán csak a Fekete bánya nevét 
találtam, Kapnikbányán meg éppen nem ismerek bánya nevet, noha bizonyosan több 
bánya volt ott is. 

Érdekes a bányavidék helyzete a Királyi Magyarország és az Erdélyi 
fejedelemség között. Nagybányát (a szatmári bányavidékkel együtt)1585-ban Báthori 
Istvánnak adta át Rudolf a szatmári várért cserében, családi birtokként.235 Báthori István 
ekkor  megerősítette Nagybánya bányaváros szabadalmait. Tőle örökölte 1588-ban 
Báthori Zsigmond e családi birtokot.236  

1581-től báró Herberstein Felicián, a nagybányai bánya- és pénzverőkamara 
bérlője.237 Báró Herberstein Felicián (Freyherr Felizian von Herberstein), Hosszabb 
szüneteltetés után ő helyezte a pénzverdét üzembe, mégpedig az 1583. jan. 19-én kelt 
császári rendelet értelmében, a tallérok verésére alkalmas hengeres verőgéppel 
felszerelve. Rudolf császár csak ezután, 1585-ben engedte át Báthori István lengyel 
királynak Nagybányát a pénzverési joggal együtt. Így lett Nagybánya a Báthoriak 
pénzverdéje, s a Herbersteint, mint bányabérlőt csak örökölték a császári 
kormányzattól.238 Nem igaz tehát az a felfogás, mely Herbersteint mint a Báthoriak 
bérlőjét nevezi meg.239 Felizian, 1590. december 21-én meghalt, így Báthori Zsigmond 
1588-ban fiainak, Herberstein Raimundnak és Friedrichnek adta bérbe a pénzverést, és 
vele együtt nyilván a bányászatot is. Nagybánya 1598-ban Erdély császári hadak által 
történő megszállásakor ismét császári uralom alá került, s ott is maradt 1608-ig amikor 
is II.Mátyás átengedte Báthori Gábornak. 1600-ban, Herberstein  Friedrich báró hibás 
gazdálkodása következtében a bányák és a verde bérletét elvették tőlük, és azt Lisibona 
Gerhart, aki királyi kamarai embernek nevezi magát, kaparintotta meg. 

Lisbona Gerard összefog egy másik vállalkozóval, Wagenspergi Wagen 
Györggyel a bérletben, sőt eredetileg Benedikt Amon nürnbergi kereskedővel is, de az 
később visszalépett.240 A magát császári kamaragrófnak és nagybányai bányabérlőnek 
nevező Lisbona azonban legalábbis egy idő után nem fizetett bérletet. ezért 
bepanaszolta őt a szepesi kamara az udvari kamaránál, ami aztán 1603-ban el is rendelte 
az ügy kivizsgálását. A Johann Steinberger által vezetett bizottság megállapította a 
panasz jogosságát. Ekkor, 1604-ben Steinberger társára, Johann Kaufmann sziléziai 
bányamesterre bízták a kamara vezetését.241 Lisbona azonban nem ment el 
Nagybányáról, hanem magánbányák után nézett Nagybányán és Felsőbányán. Ő és 
helyettese, Pralér(máshol Praier) Boldizsár jogtalanul elfoglalták felsőbánya város 
bányáit és bányaműveit 1604 után.242 Miután 1608-ban Nagybánya vissza kerül az 
erdélyi fejedelemhez, Báthori Gábor Lisbonának az aranybányák főfelügyelőjének 
ajándékozta érdemei elismeréséül Alsó- és Felsőfernezelyt. Nagybányán tehát ismét ő 
volt a kamaraispán. Sőt, honfiúsítják Erdélyben Gerard Lisibonát.243 Ez az irat azonban 
cívis-ként említi, tehát nem nemesítésről van szó. 1613-1619 között Nagybánya és 
vidéke ismét a magyar király fennhatósága alatt áll, s utána kerül Bethlen Gábor 
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birtokába.1614-ben Ferdinánd trónörökös döntése nyomán  ifj.Herberstein Felizian 
kapta meg a bérleti szerződést, és őt nevezték ki kamaraispánnak. 1620-ban Bethlen 
Gábor a nagybányai pénzverőház, és a hozzátartozó kincstári bányaüzemek bérletét 
Nagybánya városának adományozta, s ott is maradt három éven keresztül.244 Ezzel a 
Herberstein-család be is fejezte kamaraispáni szerepét Nagybányán. 

A Lisbon-család azonban még később is előfordulnak a hivatalban. Az 1621-ben 
meghalt Gerard fiai, Szmik Antal szerint Henrik és János közül Henrik Bethlen Gábor 
nagybányai kamarájának praefectusa (főnöke). János a zalatnai arany és kénkőbányák 
főnöke lett.245 Szmik egy1629-ben kelt irat szövegét is közli, melyben Henrik „Bethlen 
Gábor nagybányai kamarájának praefectusa” címet viseli. Azonban a Balogh-Oszóczky 
adatok, illetve a bányapénzek tanúsága szerint inkább fordítva lehetett, bár a testvérpár 
funkciói bizonyos szintig összemosódnak. 1637-1647 közt mindazonáltal Lisbona János 
bérelte Bethlen Istvántól a kincstári bányákat és a pénzverdét.246 Minthogy id. Lisbona 
János 1642-ben meghalt, 1647-ig a bányákat nem bérelhette. Ellenben fia, ifj. Lisbona 
János igen. Nem tudjuk örökölte-e apja után a bérletet, vagy eleve ő volt-e a bérlő. 

 
Az általunk tárgyalt családokhoz bányapénzek is kapcsolhatók. Az első 

illeszkedő nagybányai bányapénzeket Lisbona Gerardtól ismerjük. Lisbona – mint Soós 
Ferenc említi – új szokást vezetett be a bányászok étellel-itallal történő ellátásába.247 
Nos, maga a szokás, az előbbiek alapján nem lehetett igazán új, mivel az említett 
legkorábbi magyarországi bányapénzek Szomolnokról származnak, s az, földrajzilag 
sem helyezkedik el túl messze a szatmári bányavidéktől. Sőt, még a bányapénzek 
bevezetése sem lehetett annyira példátlan, hiszen ismerünk korábbi nagybányai 
bányapénzeket is. Igaz, ezek hovatartozása nem kielégítően bizonyított. Gohl egy 
kopott, pontosan datálhatatlan példányt az előlapon szereplő I - L monogram alapján 
Lisbona Jánoshoz kötött.248 Közben azonban előkerült egy stílusában és formátumában 
nagyon hasonló, bár nem egyező darab, melynek évszáma 1573.249 Az előlapján pedig 
ugyancsak látható az I - L monogram. Ennek ismeretében már kételkednünk kell az 
említett feloldás lehetőségében. Sőt, ezek után már csak a hagyomány köti ezt a két 
darabot Nagybányához is. Amennyiben tehát mégis Lisbonáé lenne az első bányapénz-
használat Nagybányán, az inkább a koncentrált bányabirtokok nagyságával, 
pontosabban az alkalmazottak létszámával függhet össze. Ugyanis csak 100 főnél 
nagyobb munkáslétszám esetén lehetett érdemes kiverni a bányapénzeket, s a kamarai 
üzem biztosan többszörösen felülmúlta ezt a létszámot.  

A sorban elsőnek tekinthető bányapénzek előlapján a WL ligatúra a Wagen és 
Lisbona vállalkozó társak nevére utal. Hátlapjukon az N - B rövidítés Nagybánya nevét 
takarja, az ék-kalapács bányászjelvény pedig a bányapénz mivoltát mutatja. A V a 
szerszámnyelek közt alighanem az öt denáros értékre, azaz a korabeli Erdélyben 
népszerű  „ötpénzes garas”-t jelzi.250 Így, bár évszám nem található a vereteken, a 
Lisbona Gerard-féle bérlet első időszakára tehető, hiszen Wagen csak az elején volt bent 
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a bérletben. Gohl 1601 és 1604 közé tesz korukat.251 Ezzel jelenleg is egyetérthetünk, 
bár azt nem tudjuk Wagen meddig volt társa Lisbonának. 

A következő típus 1609-ben készült, abban az évben, mikor Lisbona Gerardot 
befogadták Erdély lakosai közé. A szép bányapénz mindenképp a befogadás után 
készülhetett, bár nem tartom valószínűnek, hogy emlékérem jelleggel.252 Fontos viszont, 
hogy az előlapon a G - L (Gerard Lisbona) monogram között találunk egy címerpajzsot 
is, mely csakis Lisbonáé lehet. Kerektalpú címerpajzsban elhelyezett három heraldikai 
rózsa. Kettő fönt, egy lent.253 Az hogy a címer Lisbonáé, a korszak bányapénzeit 
áttekintve nagyon kézenfekvő. Lisbona címerét máshonnét sajnos nem ismerjük, és 
semmilyen címertárban nem lelhető fel. Minthogy polgári rangú volt, ez nem is várható. 
Értéke 9 denáros dutka lehetett, de az sem lehetetlen, hogy egyszerűen 3 denár.  

Ifj. Herberstein Felicián bányapénzei 1614-ből valók. Előlapjukon a családi 
címer és felette a rövidítés  FFZH , mely ifj. Felizian Freiherr zu Herberstein 
nevének rövidítése. A hátlapon V értékjelzés viselő darabok „ötpénzes 
garas”értékűek,254 míg a III. jelzésű talán 9 denáros dutkát,255 de akár 3 denár értéket is 
jelenthetett.256  

A észak-keleti bányvidék területén – akárcsak Erdélyben – gyakori volt a római 
III-as számjegyet viselő ezüst forgalmi pénz a dutka, azaz háromgaras. Minthogy 
hasonló III-as jegyek sok nagybányai és felsőbányai bányapénzen is előfordul, többen, 
köztük Kiss Gábor szerzőtársam a bányapénzkatalógus esetében, úgy vélik, hogy ezek 
dutka értékben forogtak. Csakhogy a dutka, noha a tallérhoz képest aprópénz volt, a 
mindennapos bevásárlások során, az élelemtárakban túl nagy értékű pénz lett volna. 
Ráadásul az itt bemutatott darabon egy római V-ös pontos helyén találjuk a római III-
ast. Az V-ös értékén senki nem gondolkodik, az nyilvánvalóan 5 pénzes (denáros) 
garas. A III-as érték esetében akkor miért nem felel meg a kézen fekvő magyarázat, 
hogy három denáros garas?      

Felső- és Kapnikbánya együttesen használt bányapénze 1628-ból való. A 
hátlapon az I - L monogramot is megtaláljuk, mely Lisbona János nevét rejti.257 

Kapnikbánya 1629-es bányapénzének előlapján a nagy V értékjelzés felett a H - 
L monogram Lisbona Henrik bérlő vagy tulajdonos nevét jelöli. A hátlap K - B 
rövidítése Kapnikbányára utal.258  

Az 1630-as F - B jelzésű felsőbányai bányapénz,259 bár egyik család 
monogramját sem viseli veretképében, ellenjegyei miatt a Herberstein-családhoz 
kapcsolódik.  

Gróf Bethlen István bánypénzének előlapján a C·S·B·D·I betűk a nagybányai 
bányák tulajdonosának nevét jelzik: Comes Stephanus Bethlen de Iktár.  A hátlap I - L 
monogramja pedig a bérlő, Lisbona János nevét jelzi. A bányapénz évszáma 1637.260 
Az okleveles anyagból tudjuk, hogy 1637-től 1647-ig, Bethlen István és Bethlen Péter 
haláláig Lisbona János volt a nagybányai kincstári bányák és pénzverde bérlője. Bethlen 
István bátyjától Bethlen Gábor fejedelemtől örökölte a birtokot, melyet Rákóczi György 
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a család kihalásáig meghagyott a kezükön. Utána a tulajdonjogot a fejedelem vette át, 
1648-ban azonban megszűnik a kincstári bányák művelése.261 

Az 1644-es bányapénzen, mely Nagybánya egyik híres kincstári bányájának a 
Nagy Veremnek a névrövidítését (N - V) viseli a hátlapján, előlapján az I - L 
monogramot mutatja.262 Az előző darabnál leírtaknak megfelelően ez is Lisbona János 
bányabérlő bányapénze volt. 

Ezen bányapénzek jelentős részén azonban ellenjegyek is láthatók. Wagen és 
Lisibona bányabérlők egybeírt WL monogramos, ún. ligatúra, közös bányapénzén 
(Gohl ) barokkos címerpajzsban ötszirmú, üres közepű rozettát figyelhetünk meg. Az 
előlap aljának közepén, a ligatúra alatt vagy alján ütötték be.263 Előfordul kettős 
ellenjegyes példány is. Ebben az esetben a monogram alatt és középen egyaránt 
találunk.264 A dolog érdekessége az, hogy nem azonos, hanem két különböző poncvastól 
származnak ezek az ellenjegyek. Az ellenjegynek több verőtöve volt. Két különböző 
változat tisztán felismerhető, amennyiben az egyik pajzsban a rozetta feljebb 
helyezkedik el, mint a másikban. A rozetta önmagában, pajzs nélkül is ismert két 
további bányapénzről.265 Az ellenjegy minden valószínűség szerint Lisibonáé, aki 
címeréből egy ötszirmú rozettát használt ellenjegyül. Kilétüket tekintve tehát perdöntő 
az 1609-es Lisbona-féle bányapénz címerpajzsa. Abban ugyanis három rozetta látható. 
A rozettás ellenjegyek pedig csupa olyan bányapénzen találhatók csak, melyeken 
valamelyik Lisbona családtag monogramja is szerepel. Bizonyosak lehetünk benne, 
hogy ezeket az ellenjegyeket a Lisbonák használták. Az ellenjegyek másik nagy 
csoportja főleg betűkből áll és nagyobbrészt az 1614-es ifj. Felizian Herberstein-féle 
bányapénz példányain látható. Leggyakoribb a H betű, mely alighanem a Herberstein 
név monogramja. Különböző variációkban I vagy római egyes illetve kereszt 
társaságában.266  Előfordul a két nagy FF, ami talán a Felzian Freyherr, vagyis Felicián 
báró rövidítése.267 Megtaláljuk még egy pusztán F - B jelzésű felsőbányai bányapénz 
közepébe poncolva,268 illetve ugyanezen a típuson három H beütésével.269 Ebben az 
esetben is elmondható, hogy csak a Herberstein-féle bányapénzeken fordulnak elő, s a 
két 1630-as F - B jelzésű bányapénzen legfeljebb egy semleges bányapénzre lehet 
gondolni. Ezeken egyébként más szerszámmal ütötték be a H betűket, mint az 1614-es 
vereteken. Amiben persze nincs semmi meglepő, hiszen aligha egy időben ütötték rájuk 
az ellenjegyeket.  

Az ellenjegyek tehát több félék, pedig minden egyes ellenjegyzés újabb és újabb 
kibocsátást jelent. Ezt biztosan nem magyarázhatja a két család időnkénti kamaraispáni 
kinevezése, hiszen a bányapénzek kibocsátásának kezdetétől a Lisbona családból 
Gerard, Henrik és János volt bérlője a kincstári javaknak, míg a Herberstein családból a 
bányapénzkiadások időszakában csak ifj. Felizian báró volt kamaragróf. Ez esetleg 
magyarázza a bányapénz típusokat, de aligha magyarázza az ellenjegyzéseket. A 
magyarázat abban rejlik, hogy e családok magán bányaművelést is folytattak.     

                                                 
261 Balogh - Oszóczki, 2001. 23.. 
262 Szemán-Kiss, 3.02.01.01-02. sz.  
263 Szemán-Kiss, 2008. 3.01.04.01. és 3.01.04.02. sz. é.n. Nagybánya, a vált. pajzsban egy ötágú rozetta 
lent az előlapon 
264 Szemán-Kiss, 2008. 3.01.03.02. sz. 
265 Szemán-Kiss, 2008. 3.02.01.01 a. vált. és 3.06.02.01. a. vált. 
266 Szemán-Kiss, 2008. 3.01.06. 01 a-d. vált. 
267 Szemán-Kiss, 2008. 3.01.06. 01 e. vált. 
268 Szemán-Kiss, 2008. 3.03.02.01. a vált. 
269 Szemán-Kiss, 2008. 3.03.02.01. sz. még nem katalogizált ellenjegyes változata a Nagybányai Múzeum 
gyűjteményében. Három db H ellenjegy egy vonalban. 
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Az ellenjegyek meglehetős biztonsággal köthetők a két család tagjaihoz. Minden 
egyes ellenjegyzés újabb forgalomba bocsátást jelent. Mind a Herbersteinok mind a 
Lisbonák csak a saját bányapénzeiket ellenjegyezték a saját ellenjegyeikkel, a vetélytárs 
családokét egyetlen esetben sem. 

Az eddigi felfogással szemben, mely a Herberstein és Lisbona családokat, 
csupán mint a 17. század első felében egymást váltó bérlőket értelmezte, biztosan 
kijelenthetjük, hogy folyamatosan jelenlevő, bányaműveléssel foglalkozó, végső soron 
bányapolgári családok voltak. Időnként egyik vagy másik tagjuk a kincstári bányák 
bérlőjeként bányászati tisztviselőként is szerepelt, de ez magánbányászatukat nem 
gátolta. Ugyanúgy a kincstári bérlet elvesztése nem jelentette magánbányáik elvesztését 
is. 

Néhány adat mely bizonyítja a két család folyamatos, és a bérleteknél sokkal 
tovább tartó magán bányaművelését. A felsőbányai Borkút bánya és néhány nagybányai 
bányabirtok az 1614-es bérletvesztés után továbbra is a Lisbonák kezén maradt. A 
Herberstein-család sem vonulhatott teljesen ki 1619-ben a szatmári bányászatból, mert 
1648-ban Nagybánya bányaváros - miután az 1647-ben Petri Jánosnétól megvásárolta a 
láposbányai Feketebányát - báró Herbersteinnak kiegyezésül 500 frt-ot fizetett.270 

1642-1652 ifj.Lisibona János többé-kevésbé bányatulajdonos volt, testvérével 
Jakabbal együtt. Elsősorban a borkut, vagy borkuti bányát "és többi czéh-bányákat", 
melyeket a Nagybányán lakó Lisbona Jakab 1652-ben, adósságai miatt zálogba ad, 
felsőbányai házával együtt. A burkuti bányához tartozott stompház, 2 kerék, 24 nyíllal, 
valamint 3 rét. A zálogot a kolozsvári reformata egyház kapja, mint kölcsönadő. Az ügy 
további bonyolítója Váradi Miklós, akitől a felsőbányai városi tanács szezte meg 1653-
ban, átvállalván annak 1150 frt értékű adósságát.271 Egyszerre több bányabirtokosa is 
volt, függetlenül a pénzverde bérlőjétől, aki szintén mindig bányabirtokos is volt. Ezért 
aztán nyilván tovább maradtak bányabirtokosok a Lisibonák és Herbersteinok is. Ezért 
lehet, hogy hosszú idővel a verdebérlet lejárta után még ki kellett egyezni Felsőbánya 
bányavárosnak a Herbersteinokkal, és 1689-ben a Lisibona-örökösök még perelni 
próbálták a várost bányabirtokuk ügyében!272  A kapnikbányai bányászat birtoklásának 
részleteiről nem sokat tudunk, de az ismertetett 1629-es bányapénz egyértelművé teszi a 
Lisbon-család bányabirtokosságát.   

Nagybánya város hozzájuk hasonlóan ugyancsak szerepelt időnként a kincstári 
bányák és a pénzverde bérlőjeként, de magánbányászatát, azaz a város tulajdonát 
képező bányák művelését többé-kevésbé folyamatosan folytatta és azok a város fontos 
bevételi forrását jelentették. A magánbányászatban hozzá hasonlóan Felsőbánya város 
is jeleskedett. A városok Magyar Királysághoz, illetve Erdélyi Fejedelemség tartozása 
nem különösebben befolyásolta a bérlők váltakozását. Ugyanis mindkét család a magyar 
király kinevezésével kezdi kamaraispánságát, de az erdélyi fejedelem, mikor hozzá 
kerül a birtok, mindkét felet foglalkoztatja. Csak Bethlen Gábor esetében figyelhető 
meg, hogy Felzian von Herbersteint birtokba jutásakor leváltja, sőt a láposbányai Fekete 
bánya illetve a hozzátartozó kohó magán műveltetését is ellenőrizteti esetükben a 
kamarai bérletet ellátó Nagybánya várossal.273 Munkájukat azonban nekik sem 
akadályozza, s helyükre első ízben nem a Lisbona család tagját ültette. Nem 
beszélhetünk tehát az egyik családról, mint az erdélyi fejedelem bányabérlőjéről, illetve 
a magyar király bányabérlőjéről, hiszen azok működési időszakai inkább 
üzletmenetüktől, gazdasági tevékenységüktől függött. A bányakamarák bérlői, azaz az 

                                                 
270 Szellemy, 1894. 18. 
271 Szmik, 1906. 66-67. 
272 Szmik, 1906. 89. 
273 Balogh - Oszóczki, 2001. 22. 
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egy településen egymás mellett élő kamarai igazgatás és a városi közösség, a civitas 
érdekei időnként ütköztek. A korszakban alakul ki és erősödik meg az a rend, mely 
szerint a városi ügyekben a városi joghatóság az illetékes, míg a bányászati ügyekben a 
kamaraispán, más néven kamaragróf. A régi városi jogok, mint a kocsmáltatás és 
kereskedelem– elsősorban élelmiszerrel, ruházattal történő – joga valóban megillette a 
civitast saját területén. Szintén hagyományosan azonban a bányaüzem dolgozóinak 
ellátása a bányák üzemeltetőit illette már a 16. század elején is. Igaz, ez a jog eredetileg 
a településen kívüli üzemek esetére vonatkozhatott. A kialakuló szokásjog ennek 
megjelenítőjét, a bányapénzt is elfogadottá teszi.   Mikor azonban a külső 
bányatelepeket is a város területéhez számolják, a két jog összeütközik. A bányavárosok 
esetében a legnagyobb tömeget sokszor valóban a bányaüzemek munkásai jelentették. 
Persze itt az egész vertikumot kell érteni, a korabeli montanistica-felfogásnak 
megfelelően. Az is igaz azonban, hogy ezek gyakran a város körüli telepeken éltek. A 
város és a bányavállalkozó közötti összeütközések ebből az okból más vidékeken is 
előfordultak, pl. az alsó- és felső-magyarországi bányavidéken. A végső válasz 
rendszerint az volt, hogy a bányászat és a hozzá tartozó tisztviselők és dolgozók a 
kamarához, illetve a bányabíró alá tartoznak, míg a városi lakosság, s a város 
polgáraként a dolgozók is a városi bíróhoz. Az üzem dolgozóit pedig a vállalkozó látta 
el továbbra is.  

 
Az ellenjegyek mindig valamiképpen szűkítik a használatban maradó pénzek – 

ebben az esetben bányapénzek – körét. Esetünkben tipikus lehetett, hogy a nagyobb 
létszámú munkást foglalkoztató kincstári bérlet megszűnése után a kisebb 
magánbányászat számára, a kevesebb bányásznak bizonyára kevesebb bányapénzre volt 
szüksége. Ennek a helyzetnek a kezelésére jó megoldás volt a forgalomban maradó 
bányapénzek ellenjegyzése. Lehetséges, hogy az ellenjegyzésre ilyen esetben került sor. 
Az is lehet, hogy a távolabb eső bányák számára több kereskedelmi lerakatot tartottak 
fenn és a bányapénzeket is meg akarták különböztetni. Következetesen mindkét család 
csak a saját bányapénzeit ellenjegyezte, ill. egymásét egyáltalán nem. Mindezeket a 
társadalmi, gazdasági folyamatokat reprezentálja és megerősíti a bányapénzek és 
ellenjegyeinek vizsgálata. Egyben bányapénzeink használatának történelmi hátterét is 
jobban megvilágítja. Az ellenjegyzések pedig a bányabirtoklás sokszínűségét és 
változandóságát bizonyítják. 
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VIII/6.1.KATALÓGUS 
3.01. Nagybánya  
 
3.01.01. 
 

 
 
 
Anyg:  réz 
Átmérő:  20 mm 
Súly:  2,52 g 
 
Ritkaság:  UNIMUM 
 
Irodalom:  –  
 
 
Bemerkung: Az I és L betű jelentése tisztázatlan. 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
3.01.01.01. 

 
E: A széles, rovátkált peremmel és vonalkörrel övezett mezőben egyszerű, négy íves vonallal 

határolt, kerek talpú pajzs áll keresztbe tett bányászékkel és kalapáccsal. A bányász 
szimbólumban az ék (heraldikailag) jobbra és a kalapács balra van. A keresztbe tett rövid és 
egyenes szerszámnyelek felső szögletében hatágú csillag található, amelyet egy pontra tettek. A 
pajzs két oldalán szerepel a két részre osztott évszán, az  15 – 73 ; az utolsó számjegy, a hármas 
a vonalkörre került. A pajzs fölött, a pajzs peremének felső ívét követően,  két betű áll: · I · L . . 
Pontot helyeztek a betűk elé, közé és után; az I előtti és utáni pont középmagasan van. 
 
H: A széles, rovátkált peremmel és vonalkörrel övezett mezőben nagy, 
harang alakú (ón)kupa található erőteljes belső vonalkörban, amely a kupa két alsó 
sarkát érinti. A kupa füle jobbra van; a fül kettős görbéjének alsó vége és a kupafedél 
billentőjének csúcsa kis golyóval végződik. A kupafedél közepére egy további golyót 
helyeztek. A kupa palástját fent, középen, valamint lent pánttal és felületét a pántok 
között ornamenssel díszítették. 
 

E: a mező közepén, a két részre osztott 
évszám, az  15 – 73   között és az · I ·  L . 
betűk alatt pajzs, a pajzson bányász 
szimbólum 
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3.01.02. 
 
 
 

 
 
 
Változat: Ellenjegyzés nagy négyes ( 4 ) számjeggyel 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  20–21 mm 
Súly:  1,66 g 
 
Ritkaság:  R5 
Irodalom: Welzl  1310. 
 Neumann  V., 28499. 
 Gohl  144. 
 
 
Megjegyzések 
 

– Az ismert példányok ellenjegyesk; nagy arab négyest ütöttek a bányász szimbóum alsó 
szögletébe. Mivel az ellenjegyzésnek az érme forgalmára gyakorolt hatását nem ismerjük, az 
ilymódon jelölt darabokat változatnak tekintjük. 

– A Neumann által Magyarország veretei közé sorolt darabot Gohl nagybányainak ítélte és 
ezzel területi hovatartozását pontosította. 

– Az I és L betű jelentésének Gohl által adott feloldása a Johannes Lisibona névvel (a XVII. 
sz. eljén több alkalommal a nagybányai bányák bérlője) kérdésessé vált a 3.01.01. típus 
felbukkanásával, hiszen az 1573-as évszámú vereten is ezek a betűk szerepelnek. 

– Egy vitatott, 15 – 84-nek olvasott évszám a keresztezett szerszámnyelek szögletében nem 
került be a verőtő leírásába. Évszám ugyan elképzelhető az előző típushoz fűző stilisztikai és 
tartalmi egyezés alapján, a megvizsgált, erősen korrodált példányon található egyenetlenségek 
ilyen eredményű értékelése azonban nem tesz eleget a tárgyilagos értékelés követelményeinek. 

– A négyes ellenjeggyel ellátott példányok értéke feltehetőleg négy dénáros garas volt. 
 
 
 Verőtő jellemzők 
 
3.01.02.01. 

E: két csillag között és az   I  L   betűpár alatt 
hajlított oldalú pajzs, a pajzson (ón)kupa 

 
H: a mező közepén bányász szimbólum, a két szer-

számnyél szögletében balra és jobbra kis kör 
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E: A recés peremmel és vonalkörrel övezett mező közepén nagy, többszörösen ívelt peremű pajzs 

áll két hatágú csillag között. A pajzson nagy, fülével (heraldikailag) jobbra fordított fedeles kupa 
található. A kupa palástját fent, középen és lent pánt díszíti; a fedél zsanérját a 
fülre helyezett golyó ábrázolja. A pajzs felső peremének konvex íve fölött, az ív 
görbületét követően két betű található hatágú csillaggal a betűk előtt, között és 
után:   I  L  . A pajzs alsó csücske a vonalkörön van. 
H: A recés peremmel és vonalkörrel övezett mező közepén nagy bányász szim-
bólum áll, amelyben az ék balra és a kalapács jobbra van. A szerszámok nyele hosszú és 
egyenes, markolatuknál kissé megvastagított; a bányászék vasának hegye hosszú és 
lefelé hajlik. A keresztebe tett nyelek bal és jobb szögletében egy-egy kis kör található. 
 
 

a) Változat: Ellenjegyként nagy négyes ( 4 ) számot ütöttek a hátlapon a keresztezett szerszámnyelek alsó 
szögletébe. 
 
 
 
 
3.01.03. 
 
 

 
 
Változatok: Egy vagy két ellenjegy barokk pajzsra helyezett rozettával 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  24 mm 
Súly:  2,87 g 
 
Ritkaság:  R5 
 
Irodalom: Gohl  136. 
 
 
Megjegyzések 
 

– Az ismert példányok ellenjegyesk; egy vagy két bélyeg barokk pajzson lévő rozettával. 
Mivel az ellenjegyzésnek az érme forgalmára gyakorolt hatását nem ismerjük, az ilymódon 
jelölt darabokat változatnak tekintjük. 

E: a mező közepén nagy rövidítési jel alatt az 
egyesített nagy  W  és  L  betű 

 
H: a mező közepén nagy bányász szimbólum; a 

szerszámnyelek szögletében balra és jobbra az  
N – B  betűpár, lent római ötös ( V ) 

a) Vált. 
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– A W és az L betűből alkotott ligatúra Gohl szerint a nagybányai bányák két bérlőjének 
iniciáléja. Georg Wagensperger Wogen és Gerhard Lisibona 1601 és 1604 között 
tevékenykedett Nagybányán. 

– Az N és a B betű Nagybánya szokásos verdejele. 
– A keresztezett szerszámnyelek alsó szögletében található nagy V betű értékjelzés, római 

ötös. A veret öt dénáros garasként forgott. 
 
 

Verőtő jellemzők 
 
3.01.03.01. 

 
E: A vonalkázott peremmel övezett mezőben nagy  W  és  L  betűből alkotott ligatúra áll rövidítési 

jel (circumflex) alatt. A W ferde szárainak csúcsát rövid, vízszintes, négyszögletes léc fedi; az L 
lábhegye merőlegesen felfelé törik. 
 

H: A vonalkázott peremmel övezett mezőben nagy, durva vonalakkal rajzolt bányász szimbólum 
áll. A jelképben a kalapács balra és a bányászék jobbra van. Az egyenes szerszámnyeleket 
megvastagították a marolatuknál. A kalapács vasa nyeléhez viszonyítva vékony és hosszú. A 
keresztezett nyelek szögletébe balra és jobbra az  N – B  betűpárt; az alsóba pedig római ötöst ( 
V ) helyeztek. 
 
 

a)  Változat: Többszörösen ívelt barokk pajzsra helyezett ötszirmú rozetta ellenjegyként beütve az 
előlapi nagy W középpontjába 
 
 
 
 
 
 
3.01.03.02. 

 
E: mint a 3.01.03.01. azzal a különbséggel, hogy a nagy  W  ferde szárai fent talpasan 

végződnek és a rövidítési jel szélesebb. 
 

H: mint a 3.01.03.01. azzal a különbséggel, hogy a kalapács vasa és a bámyászék nyele 
vastagabb. 
 
 

a) Vált. 

a) Vált. 
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a) Változat: Ötszirmú rozetta többszörösen ívelt barokk pajzson ellenjegyként kétszer beütve. Az 
ellenjegyek az előlapon, a W középpontja fölött és alatt találhatók. 
 
 
 
 
3.01.04. 
 
 

 
 
 
Változatok: Barokk pajzsra helyezett rozettával ellenjegyzett veretek 
Anyag:  réz 
Átmérő:  25 mm 
Súly:  2,9 g 
 
Ritkaság:  R5 
 
Irodalom: Gohl  135., 137. 
 
 
Megjegyzések 
 

– Az ismert példányok ellenjegyesk; barokk pajzson lévő ötszirmú rozettát ütöttek az előlap 
alsó szélébe. Mivel az ellenjegyzésnek az érme forgalmára gyakorolt hatását nem ismerjük, az 
ilymódon jelölt darabokat változatnak tekintjük. 

– A W és az L betűből alkotott ligatúra Gohl szerint a nagybányai bányák két bérlőjének 
iniciáléja. Georg Wagensperger Wogen és Gerhard Lisibona 1601 és 1604 között 
tevékenykedett Nagybányán. 

– Az N és a B betű Nagybánya szokásos verdejele. 
– A keresztezett szerszámnyelek alsó szögletében található nagy V betű értékjelzés, római 

ötös. A veret öt dénáros garasként forgott. 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
3.01.04.01. 

E: a mező közepén nagy, egyesített  W  és  L  
betű 

 
H: a mező közepén nagy bányász szimbólum; a 

szerszámnyelek szögletében balra és jobbra az   
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E: A recézett peremmel övezett mező közepén nagy  W  és  L  betűből alkotott ligatúra áll. A W 

ferde szárainak csúcsát rövid, vékony, vízszintes, léc fedi; az L lábhegye lapsan felfelé törik. 
 

H: A recézett peremmel övezett mező közepén nagy, durva vonalakkal rajzolt bányász szimbólum áll. 
A jelképben a kalapács balra és a bányászék jobbra van. Az egyenes szerszámnyelek marolatuknál 
erősen megvastagszanak. A keresztezett nyelek szögletében balra és jobbra az · N – B · betűpár 
található középmagasra tett ponttal az N előtt és a B után; lent két pont közé római ötöst ( . V . ) 
helyeztek. 
 
 

a) Változat: Az előlap aljára beütött, többszörösen ívelt barokk pajzsra helyezett, ötszirmú rozettával 
ellenjegyzett veretek 
 
 
 
3.01.04.02. 

 
E: mint a 3.01.03.01. azzal a különbséggel, hogy a ligatúra keskenyebb, magasabb. 
 

H: mint a 3.01.03.01. azzal a különbséggel, hogy a bányász szimbólumban szereplő 
mindkét szerszám kalapács, a szerszámnyelek vékonyak, a bal oldali kalapács nyele 
markolatánál erősen görbe, a nagy N betű fordított állású ( И ), valamint a pontok 
hiányoznak a betűk és a római ötös mellől. 
 
 

a) Változat: Az előlap aljára beütött, többszörösen ívelt barokk pajzsra helyezett, ötszirmú rozettával 
ellenjegyzett veretek 
 
 
3.01.05. 
 
 
 

 

E: a mező közepén héber betűk alatt két nagy, kezet 
szorító jobb; lent kis pajzs három rozettával a  G 
 és az  L  betű között 

H: rozetta alatt felirat négy sorban:   SI  DEVS  /  
PRO  NOBIS  /  QVIS  CONTRA  /  NOS ; 
lent bányász szimbólum szögleteiben felül római 
hármas ( III ), balra és jobbra a két részre 
osztott évszám, az  16 – 09  

 

a) Vált. 

a) Vált. 
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Változat: Veret rozettás ellenjeggyel 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  22 mm 
Súly: 2,4–2,6 g   
 1,70 g       (3.01.05.03.) 
 
Ritkaság:  R3 
 
Irodalom:  Welzl II. 7542 
      Neumann I. 5313  
 
 
Megjegyzések 
 

– A G és az L betű jelentése (Gerhard Lisibona?) tisztázatlan. 
– A négy héber betű (Jhvh? = Jahve?) és az égi sugarak isten áldását szimbolizálják. 
– A hátlapi jelmondat az erdélyi fejedelmek kedvenc biblikus jelmondata, magyarul: “Ha 

isten velünk, ki ellenünk?” 
– A római hármas értékjelzés a veretet az azidőben Erdélyben gyakori háromgarasosnak 

(kilenc dénáros dutka) jelöli. 
– Mivel az ellenjegy kihatását nem ismerjük az érme forgalmára, az ilymódon jelölt darabokat 

változatnak tekintjük. 
– A típus ezüst vastagveretéről  hitelt érdemlő gyüjtői szájhagyomány él. 
– Internetes aukción felbukkant sárgaréz anyagú változata is, mely egyértelműen hamisítvány. 

 
Verőtő jellemzők 
 
3.01.05.01. 
 
 
 
 
 
 
E: A kötélmintás peremmel és vonalkörrel övezett mező közepén a bsl és a jobb széléről 
benyúló két nagy jobb szorít kezet. Fent, áldást hozó sugarakon, melyeknek kontúrja felszálló 
galambot mintáz, négy héber betű (Jhvh?) található. Az egymást szorító két kéz mögött szív 
látható, alájuk pedig kis kerek talpú pajzs került három ötszirmú rozettával a  G  és az  L  
betű közé. A pajzson a rozetták két sorban állnak: fent kettő – a (heraldikailag) jobb oldali a 
felső sarokba szorítva – lent egy. A vonalkört áttöri a G betű és a pajzs talpa. A két betű előtt és 
után középmagasságban pont van, az első pont a vonalkörre került. 
 
H: A kötélmintás peremmel övezett mező felső felében ötszirmú rozetta alatt négy sorban 
jelmondat áll:  SI  DEVS  /  PRO  NOBIS  /  QVIS · CONTRA  /  NOS . A rozettát 
sziromlevelei között vonalkák díszítik. A mező alsó felében bányász szimbólum található, 
amelyben a kalapács balra, a bányászék pedig jobbra van. A vékony, hosszú szerszámnyelek, 
különösen az éké, görbék. A keresztbe tett szerszámnyelek felső szögletébe került a jelmondat 
utolsó szava és alatta a római hármas ( III ) értékjelzés. A két szélső szögletben áll a két részre 
osztott évszám, az  16 – 09 . A nagy hatos felső íve a kalapács nyelére került. A feliratban 
középmagasra tett pont van az első és a második sor előtt, két szava között és után, valamint egy 
magasra tett pont a harmadik sor két szava között. 
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 3.01.05.02. 

 
E: mint a 3.01.05.01. azzal a különbséggel, hogy a héber betűk elhelyezésében, 

nagyságában és kialakításában eltérések mutatkoznak, az egymást szorító két kéz fölé a 

két golyó helyére egy szív felső fele került és a pajzson a két felső rozetta egy 

magasságban van. 

 
H: mint a 3.01.05.01. azzal a különbséggel, hogy a szerszámok nyele kevésbé görbe, az évszám, az 

 16 – 09  hatosa kisebb, és a nagy rozetta az érme felső szélén, a hármas ( III ) értékjelzés, 
valamint az évszám középmagasra tett pontok között áll. 
 
 
a) Változat: A hátlapon a szerszámnyelek kereszteződési pontjában ötszirmú rozettával 
ellenjegyzett veretek 
 
 
 
3.01.05.03. 
 
 
 
 
 
 
E: mint a 3.01.05.01. azzal a különbséggel, hogy a bal szélső héber betű a vonalkörön van, 
a jobb szélső pedig érinti a vonalkört, a két jobb kéz szélesebb, és ezáltal az áldást hozó sugarak 
képe keskenyebb, a pajzson a két felső rozetta egy magasságban van, valamint a  G  és az  L  
betű mellett nincs pont. 
 
H: mint a 3.01.05.01. azzal a különbséggel, hogy a szerszámok nyele kevésbé görbe, az 
évszám, az  16 – 09  hatosa kisebb mint az egyese, valamint az első és a második sor előtt és 
után a pontok hiányoznak. 
 
 
 
3.01.05.04. 
 
 
E: mint a 3.01.05.01. azzal a különbséggel, hogy a héber betűk elhelyezésében, 
nagyságában és kialakításában eltérések mutatkoznak, valamint a szív az egymást 
szorító kezek mögött jobbra csúszott. 

a) Vált. 
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H: mint a 3.01.05.01. azzal a különbséggel, hogy pont van a felirat utolsó sora előtt és 
középmagasra téve utána, valamint a római hármas ( III ) középső vonala az  N  és az  O  betű 
közötti üres tér alatt áll. 
 
 
 
 
3.01.06. 
 
 

 
 
 
 
Változatok: A H, I és F betű, valamint egy kis mankós (  ) kerseszt felhasználásával 
különböző módon ellenjegyzett veretek 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  22 mm 
Súly:  2,86 g 
 
Ritkaság:  R3 
Irodalom: Weszerle – G,  t. XV.,  9–10. 
 Gohl  138–142. 
 
 
Megjegyzések 
 

– Az FFZH betűsor ifj. Felizian Freiherr zu Herberstein nevének rövidítése, aki 1614–
1620-ig a nagybányai bányák, kohók és pénzverő bérlője volt. 

– Az egyes és a négyes számjegy az 1614-es évszámot jezi. 
– A pajzson szereplő négyelt címer – az első és a negyedik mezőben szarufa, a hasított 

másodikban és harmadikban pedig jobbra torony kapuval, balra pólya –  a Herberstein bárók 
címere. 

E: az   F  F  Z  H   betűsor alatt az egyes ( I 
) és négyes ( 4 ) számjegy között nagy, kerek 
talpú pajzson négyelt címer 

 
H: a mező közepén babérlevelekkel díszített körben 

bányász szimbólum; a nyelek felső és alsó 
szögletében ornamens, az alsó szögletbe nyúlóan 
két liliom között római ötöts ( V ) 
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– A hátlapon a római ötös a veret ötdénáros garas értékét jelzi. 
– A vereten előforduló ellenjegyek kihatását nem ismerjük az érme forgalmára, ezért az 

ilymódon jelölt darabokat változatoknak tekintjük. 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
3.01.06.01. 

 
E: A vonalkörrel övezett mezőben nagy, kerek talpú címerpajzs áll az egyes ( I ) és a 
négyes ( 4 ) számjegy között. A négyelt címer címerképe az első és negyedik mezőben szarufa, 
a hasított második és harmadik mezőben pedig jobbra kapus torony, balra pólya. A pajzs fölé az 
 F  F  Z  H  betűsor került középmagasra tett ponttal a betűk előtt, között és után. Az első és 
az utolsó pont nagyobb mint a többi, az utlsó valamivel lejjebb csúszott. Az egyes és a négyes 
számjegy fölé és alá egy-egy nagy pontot helyeztek. 
 
H: A vonalkörré mosódott sűrű gyöngykörrel és vonalkörrel, amelynek beső oldalát 
koszorúhoz hasonlóan babérlevelek díszítik, övezett mezőben nagy bányász szimbólum áll. A 
jelképben a kalapács balra és a bányászék jobbra van. A szerszámnyelek egyenesek, a kalapácsé 
kissé túlnyúlik a szerszám vasán. A keresztbe tett nyelek felső szögletében virág(tulipán)- és 
levélornamens, illetve az alsóban indás díszítmény található. Az érme alsó szélere két liliom 
közé helyezték a római ötös ( V ) értékjelzést. 
Változatok 

 
a) Ellenjegyzés  H  betűvel a keresztezett szerszámnyelek bal szögletében 
 
 
 
 

 
b) Ellenjegyzés fekvő  H  betűvel a keresztezett szerszámnyelek jobb szögletében 
 
 
 
 

a) Vált. 

b) Vált. 
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c) Ellenjegyzés kis mankós kereszttel (  ) és fekvő  H  betűvel a keresztezett szerszámnyelek 
bal, ill. jobb szögletében 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d) Ellenjegyzés kétszer a  H  betűvel a keresztezett szerszámnyelek bal és jobb szögletében, 
valamint az  I  (római egyes?) betűvel az alsó szögletben 
 
 
 
 

 
e) A már ellenjegyes b) Változat hátlapjába két nagy, hátán fekvő  F  betűt ütöttek egymás fölé 
 
 
 
 
3.01.07. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Vált. 

c) Vált. 

e) Vált. 

E: az   F  F  Z  H  betűsor alatt nagy, kerek talpú 
pajzson az egyes ( I ) és négyes ( 4 ) számjegy 
között negyelt címer  

 
H: a mező közepén nagy bányász szimbólum; a nye-

lek felső, valamint bal és jobb szögletében 
ornamens, lent római hármas ( III ) 
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Anyag:  ólom 
Átmérő:  23,5 mm 
Súly:  4,76 g 
 
Ritkaság:  UNIKUM 
 
Irodalom:  –  
 
 
Megjegyzések 
 

– Az FFZH betűsor ifj. Felizian Freiherr zu Herberstein nevének rövidítése, aki 1614–
1620-ig a nagybányai bányák, kohók és pénzverő bérlője volt. 

– Az egyes és a négyes számjegy az 1614-es évszámot jezi. 
– A pajzson szereplő négyelt címer – az első és a negyedki mezőben szarufa, a hasított 

másodikban és harmadikban pedig jobbra torony kapuval, balra pólya –  a Herberstein bárók 
címere. 

– A római hármas értékjelzés a veretet az azidőben Erdélyben gyakori háromgarasosnak 
(kilenc dénáros dutka) jelöli. 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
3.01.07.01. 

 
E: A széles peremmel és vonalkörrel övezett mezőben nagy, kerek talpú pajzs áll az egyes 
( I ) és a négyes ( 4 ) számjegy között. A négyelt címer címerképe az első és negyedik mezőben 
szarufa, a hasított második és harmadik mezőben pedig jobbra kapus torony, balra pólya. A 
pajzs fölé az  F  F  Z  H  betűsor került középmagasra tett ponttal a betűk előtt, között és 
után. Az első és az utolsó pont nagyobb mint a többi, az utlsó valamivel lejjebb csúszott. Az 
egyes és a négyes számjegy fölé és alá egy-egy nagy pontot helyeztek (a 3.01.06.01. előlapi 
verőtöve). 

 
H: A széles peremmel és vonalkörré mosódott sűrű gyöngykörrel övezett mezőben nagy 
bányász szimbólum áll. A jelképben a kalapács balra és a bányászék jobbra van. A 
szerszámnyelek egyenesek, markolatuknál kissé megvastagodnak; a kalapácsé túlnyúlik a 
szerszám vasán. A keresztbe tett nyelek felső, valamint jobb és bal szögletében nagy, az egész 
teret kitöltő indás ornamens található. Az érme alsó szélére, félig a nyelek szögletébe nyúlóan, 
nagy római hármas ( III ) értékjelzést helyeztek. 
 
 
 
 
3.01.08. 
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Anyag:  réz 
Átmérő:  21,5–22 mm 
Súly:  2,31 g 
 
Ritkaság:  R5 
 
Irodalom: Gohl  143. 
 
 
Megjegyzések 
 

– A veret előlapján szereplő C·S·B·D·I betűk Bethlen István, a nagybányai bányák 
tulajdonosának nevét jelzik: Comes Stephanus Bethlen de Iktár. 

– Az ovális sárkánygyűrűben ábrázoolt, két szembe állítoott vadkacsa nyakukon egyetlen 
nyillal átlőve a Bethlen család címere. 

– Az  I·L  betűk a bérlőt, Johannes Lisibona-t nevezik meg. 
– A római ötös az értéket jelzi, azt, hogy a bányapénz ötdénáros garas volt. 

 
 
Verőtő jellemzők 
 
3.01.08.01. 

 
E: A gyöngykörrel övezett mezőben nagy bányász szimbólum áll, amelyben a bányászék 
balra, a kalapács pedig jobbra van. A szerszámok nyele hosszú és egyenes; egy kicsit túlnyúlnak 
a vasaikon. A keresztbe tett nyelek szögletében fent, balra és jobbra betűk találhatók 
középmagasra tett ponttal a betűk előtt, között és után:  C  ,  S B  és  D  I  . A C alatt és 
fölött további egy-egy pont van; az SB és DI  betűpár álá kis keresztet helyeztek. A nyelek alsó 
szögletében két pont között, ovális sárkánygyűrűben címer található: két szembe állított 
vadkacsa nyakukon egyetlen nyillal átlőve. 
 
H: A gyöngykörrel övezett mezőben nagyon nagy, a két részre osztott évszám, az  16 – 37  
kölzött elhelyezett római ötös ( V ) értékjelzés áll. A V szögletében pont fölött nagy, átszúrt, 

E: a mező közepén nagy bányász szimbólum be-
tűkkel a szerszámnyelek szögletében: fent · 
C · , balra és jobbra · S · B · , ill  · D · I · ; 
lent kis címer 

 
H: a mező közepén az érmeképet uraló, nagy római 

ötös ( V ) két oldalán a két részre osztott év-
számmal, az  16 – 37 -tel; az érme felső szélén az 
· I · L · betűk, középen nagy roeztta
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ötszirmú rozetta van. Az  I  L  betűpár, középmgasra tett ponttal a betűk előtt, között és után, 
az értékjelzés fölött található. A bal és jobb oldalon, a V ferde szárainak irányát követően, kis 
keresztet tettek az évszám két-két számjegye fölé; a számjegyek alatt kis száras, két levélkés vi-
rág van két pont között. 
 
 
 
3.01.09. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       Rajz Neumann 
       leírása alapján 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  17 –18 mm 
Súly:  ismeretlen 
 
Ritkaság:  UNIKUM 
 
Irodalom: Neumann  V., 28506. 
 Gohl  145. 
 
 
Megjegyzések 
 

– Már Gohl megjegyezte, hogy a felirat első betűjének a Neumann által megadott S helyett G-
nek kell lennie, mert így a G·R·P·T rövidítés értelemes módon Georgius Rákóczi Princeps 
Transylvaniae alakban olvasható. I. Rákóczi György (1630–1648), majd II. Rákóczi György 
(1648–1660) erdélyi fejedelem volt 1645–1660 között a nagybányai penzverő ura. 

– Az N és B betűpár Nagy-Bánya hagyományos verdejele. 
– A Gohl által megadott méret (20 mm) nem felel meg a forrásában szereplőnek (Neumann, 

Gr. an 8), így tévesnek ítélendő. 
– A veret értéke az egyes értékjelzés alapján egy dénár lehetett. 

 
 
Verőtő jellemzők 
 
Mivel sem hiteles rajzzal, sem fényképpel nem rendelkezünk, a verőtő részletes leírásáról le 
kell mondanunk. 
 
 
 

E: a mezőben három sorban évszám, betűk és rozetta:  
(16?)48  /  G (S?) . R . P . T  /    

 
H: a mező közepén bányász szimbólum, a négy 

szögetben fent rozetta, lent római egyes ( I ), balra 
és jobbra az  N – B  betűpár 
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3.02. Nagyverem 
 
3.02.01. 
 
 

 
 
 
Változat: Ellenjegyzés rozettával 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  21 mm 
Súly:  2,97 g 
 
Ritkaság:  R5 
 
Irodalom: Resch  p. 131. és t. 30., 32. 
 Gohl  146–147. 
 
 
 

Megjegyzések 
 

– Az  I·L  betűk a bérlőt, Johannes Lisibona-t nevezik meg. 
– Az N és a V betű a veretet forgalmazó bánya, Nagy-Verem nevét adja meg. Nagyverem 

Nagybánya bányája volt. 
– Az érmeképen szereplő madár címerállatként történő azaonosítása bizonytalan. A Resch 

által az érmekép leírásában nyujtott magyarázat, miszerint a Rákóczi címer szerepel az érmén, 
valószínűleg téves. 

– A típus ellenjegyes példányai is ismertek. Mivel a rozettás ellenjegy kihatását nem ismerjük 
az érme forgalmára, az ilymódon jelölt darabokat változatnak tekintjük. 

– A római ötös értékjelzés azt mutatja, hogy a bányapénz ötdénáros garasként forgott. 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
3.02.01.01. 
 
 
 

E: a mező közepén nagy római ötös ( V ) két oldalán 
az   I –  L  betűkkel; az érme felső szélén kis 
évszám, 1644 , a V belsejében rozetta, alsó 
csúcsa mellett bslra és jobbra kis kereszt 

 
H:  a mező közepén nagy bányász szimbólum; a szer-

számnyelek szögletében kétoldalt az  N  –  V  
betűpár, fent kereszt és lent kis ágon ülő (?) 
madár két kereszt között 

a) Vált. 
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E: A gyöngykörrel övezett mező közepén nagyon nagy római ötös ( V ) áll a kis 
évszám, az  1644  alatt. A V  belsejébe nagy, átszúrt, ötszirmú rozettaát helyeztek. A V két 
oldalán az  I  és az  L  betű szerepel. Az érme alsó szélén, balra és jobbra a V alsó csúcsa 
mellett egy-egy kis kereszt van. Az I elé, valamint az L elé és után középmagasra pontot tettek. 

 
H: A gyöngykörrel övezett mező közepén nagy bányász szimbólum áll, amelyben 
a bányászék balra, a kalapács pedig jobbra van. Az ék nyele vékony, kissé hajlott és egy kicsit 
túlnyúlik a szerszám vasán. A kmalapács nyele vastagabb és egyenes. A keresztezett 
szerszámnyelek szögletében balra és jobbra az  N  és a  V  betű, fent kis kereszt és lent két kis 
kereszt között ágon ülő (?) madár balra jelenik meg. Az N enyhén előre dől; a betűk elé és után 
középmagasra pontot tettek. 
 
 

a) Változat: Ötszirmú rozettás llenjegy az előlapon az ötös ( V ) értékjelzés alsó szögletében 
 
3.02.01.02. 

 
E: mint a 3.02.01.01, azzal a különbséggel, hogy a római ötös ( V ) alacsonyabb és az 
évszám, az  1644  utolsó számjegye, a második négyes a V jobb oldali ferde szárának bal sarka 
fölött áll. 
 
H: mint a 3.02.01.01. azzal a különbséggel, hogy a szerszámnyelek felső 

szögletében a kis kereszt körül négy pont van, az alsóban a kis madarat fel-

egyenesedetten ábrázolták, az N betű egyenesen áll, és a szerszámnyelek alsó vége alatt 

található két kis keresztet mélyebbre helyezték. 

 
 
3.03. Felsőbánya 
 
3.03.01. 
 
 
 

E: a mező közepén indás ornamens alatt aláhúzott betű
D  G  P  ; az érme alsó szélen díszítmény, fölötte 
16 26  

 
H: az  A  és  Z  betű között alsó csúcsával indás or

helyezett nagy római ötös ( V ) nyílásában 
szinbólummal; a szerszámnyelek szögletéb
díszítmény, balra és jobbra az  F – B  betűpár, lent p
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Anyag:  réz 
Átmérő:  25 mm 

Súly:  2,76  g 
 

Ritkaság:  R4  
 

Irodalom: Resch  p. 112. és t. 26., 379. 
 Gohl  151. 
 
 
Megjegyzések 
 

– A GDGP rövidítés teljes alakja: Gabriel Dei Gratia Princeps. Bethlen Gábor (1613–1629) 
erdélyi fejedelem fennhatósága alá tartozott a Magyar Királyság területének egy része; ezt 
forgalmi pénzeinek legendája fel is tüntette: PAR. REG. HVN. DO. = partium regni Hungariae 
dominus. Az ú.n. Partium különösen értékes része volt az Északkalati Bányavidék és azon belül 
Szatmár megye. 

– Az F – B betűk Felső-Bányát jelölik, és az A – Z betűpár Gohl megállapítása szerint két 
további bányát – Abrudbányát és Zalatnabányát – nevez meg, ahol a bányapénz-típus szintén 
forgott. A három bánya Bethlen Gábor magántulajdonát képezte. 

– A veret értéke az ötös értékjelzés szerint ötdénáros garas volt. 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
3.03.01.01. 

 
E: A vonalkörrel övezett mező közepén vízszintes vonal fölött, melynek két végét ferde vonalka zárja, a  G  

D  G  P  betűkből álló felirat helyezkedik el. A betűsor fölött a felső peremtől lefelé kiinduló, 
liliomkereszt alatt átvezetett és a két oldalra kanyarodó nagy indás ornamens található. A vízszintes vonal 
alatt áll az évszám, az  1626  . Az érmekép alsó szélét kis ornamens, az évszám alatt laposan hajló két 
inda között lefelé fordított virág díszíti. A két kis, lapos inda csúcsán pont van. A betűk elé, közé és után 
pontot tettek; a középső áll a legmagasabban, a két szélső a legmélyebben. Az évszám előtt, közepén és 
után elhelyezett pontok középmagasságban vannak. 
 

H: A széles vonalkörrel övezett mező uralkodó eleme egy nagy római ötös ( V ). A V nyílásában bányász 
szimbólum található, amelyben a kalapács balra és a bányászék jobbra van. A keresztezett szerszámnyelek 
négy szögletében fent díszítmény, kis virághoz hasonló, amely lefelé mutató tükörképével keresztet alkot, 
balra és jobbra az  F  és a  B  betű, valamint lent pont található. A nagy V két oldalára az  A  és  Z  betűpár 
került. A betűk fölé, kissé kifelé tolva, kis keresztet helyeztek. A V alsó szögletében hatszirmú rozetta 
szolgál kindulási pontként: gazdag, lefelé kezdődő, balra és jobbra hajló indás ornamens terül szét a V 
csúcsa alatt, és díszíti az érmekép alsó szélét. 
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3.03.02. 
 
 
 
 

 
 
Változat: Ellenjegyzés a H betűvel 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  22 mm 
Súly:  1,99 g 
 
RitkaSág:  UNIKUM 
 
Irodalom.  Gohl  152. 
 
Megjegyzések 
 

– Az F és a B betű Felső-Bányát, a veret használatának helyét nevezi meg. 
– A típusból csak egy ellenjegyes példányról tudunk. Mivel a H betűs ellenjegy hatását nem 

ismerjük az érme forgalmára, az ilymódon jelölt darabokat változatnak tekintjük. 
– A veret értéke az ötös értékjelzés szerint ötdénáros garas volt. 

 
 
Verőtő jellemzők 
 
3.03.02.01. 

 
E: A gyöngykörrel övezett mező felső felében, vízszintes vonal fölött áll a nagy  F   és  B  betű. A két betű 

közé négy, keresztet alkotó kis virágot helyeztek. A vízszintes vonal alatt található a nagy évszám, az  
1630  . Az érme felső szélén, a gyöngykör és a négy virágból álló kereszt között két pont közé háromlevelű 
lóhere került. Az érme alsó szélét az évszám és a gyöngykör között két pont közé helyezett leveles végű kis 
kereszt díszíti. A betűk, valamint az évszám elé és után középmagasra pontot tettek. 
 

H: A gyöngykörrel övezett mező közepén nagy bányász szimbólum áll, amelyben a bányászék 
balra és a kalapács jobbra van. A hosszú, egyenes, markolatuknál kissé megvastagodó 

E: a mező közepén vízszintes vonal, felette az  F 
betűpár, alatta évszám, 1630 ; az érme alsó és fel
díszítmény 

 
H: a mező közepén bányász szimbólum, a ke

szerszámnyelek felső és kétoldali szögletében dí
lent római ötös ( V ) 

a) Vált. 
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szerszámnyelek túlnyúlnak a vasakon. A keresztbe tett szerszámnyelek szögletében fent, 
valamint balra és jobbra kis leveles végű kereszt található, melynek négy csúcsa elé egy-egy 
pontot helyeztek. Az alsó szögletbe ugyancsak négy ponttal körülvett római ötös ( V ) került. 
 
 

a) Változat: Ellenjegyzés a hálapon H betűvel a szerszámnyelek kereszteződési pontjában; a H szárai a 
kalapács nyelének irányát követik. 

 
 
 
 
 

3.03.03. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellenjegy alakja:  fekvő ovális 
Méret:   kb. 6  x  4  mm 
 
Ritkaság:  R4 
 
Irodalom: Gohl  153. 
 
 
Megjegyzések 
 

– Mivel az ellenjegyek a hordozó érme forgalmát ismert módon változtatták meg, más, új 
bányapénzt hoztak létre, magát az ellenjegyet tekintjük külön típusnak. 

– Az F és B betű Felső-Bányát, a veret használatának helyét nevezi meg. Az ellenjegy minden 
ismert esetben I. Rakoczi György bányapénzének hátlapjára (l. 7.01.06. típus) került és az érme 
forgalmát Zalatnabányáról Felsőbányára helyezte át. 

– A C (tévesen G helyett C) és az R betű a hordozó érmén a Georgius Rákóczi rövidítése. I. 
Rákóczi György (1630–1648) erdélyi fejedelem fennhatósága alá tartozott a Magyar Királyság 
területének egy része; ezt forgalmi pénzeinek legendája fel is tüntette: PAR. REG. HVN. DO. = 
partium regni Hungariae dominus. Az ú.n. Partium különösen értékes része volt az Északkalati 
Bányavidék és azon belül Szatmár megye. 
 
 
 
 
 
 
Az ellenjegyek jellemzői 
 

Ovalis ellenjegy a veret hátapjának 
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3.03.03.01. 

 
Fekvő, ovális bélyegen két nagy betű áll, az  F  és a  B . Az F fedő vonalát nagyon lapos, csak 
lefelé szélesedő ék alkotja; középső vonala pedig  rövid, erőteljes ék, kis egyenlő oldalú 
háromszög. Mindkét betű függőleges szára vastag, a B valamivel magasabban áll, mint az F, és 
kissé hátra billen. (A betűk között látható pont minden valószínűség szerint a bélyeg vasának 
korróziós hibája.) 
 
 
 
3.03.03.02. 

 
Mint a 3.03.03.01. azzal a különbséggel, hogy a bélyeg nagyobb, a betűk a mezőben 
magasabban állnak, az  F  középső vonalát alkotó ék nagyobb, a betűk függőleges szárai 
vékonyabbak és párhuzamosak, valamint a  B  még magasabban van. 
 
 
 
3.03.03.03. 

 
Mint a 3.03.03.01. azzal a különbséggel, hogy az  F  fedő vonala hosszabb és a  B  betűt jobban 
megközelíti, valamint a betűk függőleges szárai párhuzamosak. (A bélyegképet átlósan átszelő 
vonal a hordozó veret érmeképéhez tartozik.) 
 
 
3.03.04. 
 
 

E: a mező közepén bányász szimbólum az  F  és a  
 B  betű között; a szerszámok vasa között 
rozetta, az érme alsó szélén a kis  V  P  betűpár 

 
H: a mező közepén három sorban felirat:  AVXILI  

/  VM  MEVM  /  A  DOMINO ; az érme felső 
szélén római hármas ( III ), az alsón évszám:  

1663 

M = 2,5 : 1 
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Anyag:  réz 
Átmérő:  23–23,5 mm 
Súly: 3,45 g (3.03.03.01.) 

 2,40 és 4,00 g (3.03.04.02.) 
 
Ritkaság:  R4 
 
Irodalom: Gohl  154–155. 
 
 

Megjegyzések 
 

– Az F és a B betű Felső-Bányát, a veret használatának helyét nevezi meg. 
– A V és P betű jelentésére nincs megalapozott magyarázat. 
– A jelmondat (Az Úr a támaszom) azokra a nehéz megpróbáltatásokra és anyagi terhekre 

utal, amelyek a várost abban az időben súlytottaák. 
– A római hármas értékjelzés a veretet az azidőben Erdélyben gyakori háromgarasosnak 

(kilenc dénáros dutka) jelöli. A Gohl által megadott kettes értékjelzés (Gohl 154) a Nemzeti 
Múzeum sérült példányának tulajdonítható tévedés. 
 
 
 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
3.03.04.01. 
 
 
 
 
 

 
E: A gyöngykörrel övezett mező közepén nagy bányász szimbólum áll, amelyben a bányászék 

balra, a kalapács pedig jobbra van. A kalapács nyele egyenes, az éké görbe és túlnyúlik a vasán. 
A keresztezett vékony szerszámnyelek szögletébe fent ötszirmú rozetta vonalkákkal a 
sziromlevelek között, balra és jobbra középmagasra tett pontok között az   F  és a  B  betű, 
valamint lent négy kereszt alakba rendezett pont került. A jelkép alatt két kisebb betű, a  V  és a  
P   áll középmagasra helyezett ponttal a betűk előtt, között és után. Az érme alsó szélét a betűk 
közé nyúló, kis háromlevelű lóhere díszíti. 
 

H: A gyöngykörrel övezett mező közepén felirat áll hérom sorban:  AVXILIVM  /  MEVM  A  
DO  /  MINO  . Középmagasra tett pont került a második sor közepén az A elé és után, 
valamint a felirat végére. A felirat fölé, két pont közé helyezték a római hármas ( .III. ) 
értékjelzést. Az érme alsó szélén található az évszám:  1663 . 
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3.03.04.02. 

 
E: mint a 3.03.04.01. azzal a különbséggel, hogy mindkét szerszámnyél egyenes és markolatánál 

megvastagodik, alsó végüket kis golyó díszíti és fent kissé túlnyúlik a vasaikon, a pontok a  V  
és a  P  betű mellől hiányoznak, valamint a kis lóhere helyett kettőspont került a két betű közé. 
 

H: mint a 3.03.04.01. azzal a különbséggel, hogy a feliratot eltérő beosztással került a három sorba:  
AVXILI  /  VM  MEVM  /  A  DOMINO , a pontokat az első sor végére, a második sorban 
az első M után és a harmadikban az A után tették és a kisebb római hármas ( III ), valamint az 
évszám, az  1663  középmagasra tett pontok közé került. 

 
 
 
 
 
3.04. Wanthbánya 
 
3.04.01. 
 
 
 

 
 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  14 mm 
Súly:  0,63 g 
 
Ritkaság:  R5 
 
Irodalom: Resch  p. 126., 3. 
 Gohl  149. 
 
 
Megjegyzések 
 

– A veretet a 3.04.02. típussal mutatott  stilisztikai és tipológiai egyezése alapján tekintjük 
wanthbányai bányapénznek. 

E: a mező közepén nagy bányász szimbólum a 
nyelek szögletében fent a  C  , balra az  S  B  
és jobbra a  D  I  betűkkel; lent kis címer 

 
H: három sorban évszám, betűk és római egyes ( I ):  

 1  6  4  3  /   G  S  /  I  
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– A veret előlapján szereplő  C·S·B·D·I  rövidítés a wantbányai montánipari létesítmények 
(bányák, érczúzók és kohók) tulajdonosát a Comes Stephanus Bethlen de Iktár alakban nevezi 
meg. 

– Az ovális sárkánygyűrűben ábrázoolt, két szembe állítoott vadkacsa nyakukon egyetlen 
nyillal átlőve a Bethlen család címere. 

– A hátlapi G és S betű feltehetöleg a wantbányai iameretlen bérlőt vagy ügyvezetőt jelzi. 
– A hátlap alsó sorában szereplő nagy római egyes ( I ) értékjelzés a bányapénz egy dénáros 

értékét mutatja. 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
3.04.01.01. 

 
E: A gyöngykörrel övezett mezőben nagy bányász szimbólum áll, amelyben a bányászék balra és a 

kalapács jobbra van. A keresztbe tett hosszú, egyenes szerszámnyelek szögletébe betűk 
találhatók: fent  C  , balra  S  B  és jobbra  D  I  . Az alsó szögletet címer – ovális 
sárkánygyűrűben két szembe állított vadkacsa nyakukon egyetlen nyillal átlőve – tölti ki. A C, a 
B és a D középmagasra tett pontok között áll; egy-egy további pontot tettek a C alá és fölé, 
valamint a sárkánygyűrű két oldalára. Az SB és a DI betűpár alatt egy-egy kis kereszt van. 
 

H: A gyöngykörrel övezett mezőben három sorban áll az évszám, két betű és egy római egyes:  1  
6  4  3  /  G  S  /  I  . Középmagasra tett pontok találhatók az évszám előtt és után továbbá 
az évzszámon belül a hatos előtt és után, a G előtt és az S után, valamint a római egyes két 
oldalán. A két betű között pont fölött leveles végű kereszt áll. A betűket és az értékjelzést 
vastag,  vízszintes léc választja el, amelynek két vége párhuzamos, ferde éllel zárul. 
 
 
 
3.04.02. 
 
 

 
 
 
Anyag:  réz 

E: a mező közepén nagy bányász szimbólum a 
nyelek szögletében fent a  C  , balra az  S  B  
és jobbra a  D  I  betűkkel; lent kis címer 

  
H: a mező közepén nagyon nagy  W  betű a két rész-

re osztott évszám, az  16 . – . 43  között; a W 
fölött a  G  és az  S  betű, köztük pelikán 

M = 1,5 : 1 



 159

Átmérő:  24–25 mm 
Súly: 3.06 g (3.04.02.01– ... 02.) 
 1,75 g (3.04.02.03.) 
 
Ritkaság:  R4 
 
Irodalom: Resch  p. 126. és t. 29., 2. 
 Gohl  148. 
 
 
Megjegyzések 
 

– A veret előlapján szereplő  C·S·B·D·I  rövidítés a wantbányai bányák, érczúzók és kohók 
tulajdonosát, Comes Stephanus Bethlen de Iktár alakban nevezi meg. 

– Az ovális sárkánygyűrűben ábrázoolt, két szembe állított vadkacsa nyakukon egyetlen 
nyillal átlőve a Bethlen család címere. 

– A nagy W betű az érme használatának helyét, Wanthbányát nevezi meg. 
– A G és S betű feltehetöleg az iameretlen bérlőt vagy ügyvezetőt jelöli; a mellét föltépő 

pelikán csőrében hallal ennek a személynek a címerállata lehetett. 
– Bár a bányapénzt értékjelzés nélkül verték, értéke – mint az egyidőben vert és stilusában 

megegyező 3.04.01. típus nagypénzének – ötdénáros garas lehetett. 
Verőtő jellemzők 
 
3.04.02.01. 
 
 
 
 
 
 
 

E: A recézett peremmel övezett mező közepén nagy bányász szimbólum áll, amelyben a bányászék 
balra és a kalapács jobbra van. A keresztbe tett hosszú és egyenes szerszámnyelek szögletében 
középmagasra tett pontok között betűk találhatók: fent  C  , balra  S  B  és jobbra  D  I  . Az 
alsó szögletet címer – ovális sárkánygyűrűben két szembe állítoott vadkacsa nyakukon egyetlen 
nyillal átlőve – tölti ki. A  C  alatt és fölött, az  S  B  és a  D  I  betűpár alatt, valamint a 
sárkánygyűrű jobb oldalán kis, négy levélkéből alkotott kereszt van. A betűpárok alatti 
kereszteket két pont közé helyezték. További pontok találhatók a sárkánygyűrűtől balra és a 
sárkánygyűrű melletti kereszttől jobbra. 
 

H: A recézett peremmel övezett mező közepén nagy, az érmeképet uraló  W  betű áll. A W fölé, 
középmagasra tett pontok közé helyezték a  G  és az  S  betűt. A két betű között pelikán képe 
látható, amely mellét feltépve csőrében halat tart. A W alsó csúcsai mellé került balra és jobbra 
a kettéosztott évszám, az  16 . – . 43  . Az évszámban pont található a hatos után, a négyes elött 
és – középmagasan – a hármas után. A nagy W két oldalán négy levélkéből alkotott kereszt van. 
A keresztek köré gúla alakban három pontot helyeztek. Hasonló kis kereszt található a nagy W 
alatt négy rombusz alakban elhelyezett pont között. Az alsó kereszt két oldalán kis liliom díszíti 
az érmeképet. A bal oldali liliomtól balra és a jobb oldalitól jobbra további egy-egy pont 
található. 
 
 
 
3.04.02.02. 
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E: mint a 3.04.02.01. azzal a különbséggel, hogy a szerszámok vasa hosszabb és keskenyebb, a   C 
  betű fölött és alatt a keresztek helyett pontok vannak, az   S  B  és a  D  I  betűpár alatt 
egyszerű kis kereszt található, és a sárkánygyűrűt csak két nagyon kis liliom fogja közre. 
 

 
H: mint a 3.04.02.01. különösebb eltérés nélkül, feltehetőleg azonos verőtő. 

 
 
 
3.04.02.03. 

 
E: mint a 3.04.02.01. azzal a különbséggel, hogy a  C  betű a keresztbe tett szerszámnyelek felső 

szögletében jobbra tolódott, és az alatta lévő kis kereszt érinti a betűt, a sárkánygyűrű bal 
oldalán is van kereszt, és egy-egy pontot helyeztek kissé eltolva, a perem irányát követve, a 
sárkánygyűrű melletti keresztek alá és fölé. 
 

H: mint a 3.04.02.01. azzal a különbséggel, hogy a két részre osztott évszám, az  16 – .43 két-két 
számjegye fölé a kis keresztek helyére átszúrt, öt négyszögletes ágú csillag került ponttal az üres 
közepükön, a bal oldali csillag köré öt pontot, a jobb oldali köré négyet tettek, az évszám első 
két számjegye előtt, között és után középmagasan pont van, és a nagy  W  betű alatt a kis 
liliomokat kereszt, a közéjük helyezett nagyobb keresztet pedig heraldikai liliom helyettesíti. 
 
 
3.04.03. 
 
 

 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  15 mm 
Súly:  0,73 g 
 
Ritkaság:  UNIKUM 

E: a két részre osztott évszám, az  16 – 65  között 
pajzs az  M  és az  S  betűvel; az érme felső és 
alsó szélén rozetta 

 
H: a mező közepén a  W  és a  B  betű között nagy 

bányász szimbólum, az érme felső és alsó szélén 
rozetta 
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Irodalom: Gohl  szám nélkül  (kiegészítés) 
 
 
Megjegyzések 
 

– Az M és S betű Gohl szerint Felsőbánya főbíróját, Sinka Mihályt nevezi meg. 
– A W és a B betű Wanth-Bányát, Felsőbánya részét jelzi. 
– A hagyományos magyar királyi forgalmi pénzek között az érmeképükben egyező, 

értékjelzés nélkül vert, csak súlyukkal és nagyságukkal megkülönböz-tetett névértékű veretek a 
dénárok és garasok voltak. A 3.04.03. és a 3.04.04. típus ezt a gyakorlatot követve dénár és 
garas lehetett. 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
3.04.03.01. 
 
 
E: A recés peremmel övezett mező közepén, a két részre osztott évszám, az  16 – 65  
között többszörösen ívelt pajzs áll. A barokk pajzsra kis növénydíszítmény fölé a nagy  M  és  S  
betűt helyezték. Az érme pereme és a pajzs között fent és lent ötszirmú rozetta található. 
 

 
H: A recés peremmel övezett mező közepén nagy bányász szimbólum áll, amelyben a 
bányászék balra és a kalapács jobbra van. A szerszámok súlyosak és tömörek; az erőteljes, 
egyenes, markolatuknál kissé megvastagított nyelek túlnyúlnak a nagy, 
szögletes vasakon. A keresztbe tett szerszámnyelek bal és jobb szögletébe a  
W  és a  B  betű került. Az ék hegye érinti a W-t. Az érmekép felső szélére, 
erősen balra tolódva, és a bányász szimbólum alá, középre, ötszirmú rozettát helyeztek. 
 
 
 
 
3.04.04. 
 
 

 
 

E: a két részre osztott évszám, az  16 – 65  között 
többszörösen ívelt pajzson a nagy  M  és  S  betű, 
a betűk fölött és alatt növénydíszítmény 

 
H: a mező közepén, a  W  és a  B  betű között 

többszörösen ívelt pajzson bányász szimbólum; a 
szerszámnyelek szögletében balra és jobbra vi-
rágkereszt, lent szikla 

M = 1,5 : 1 
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Anyag:  re´z 
Átmérő:  21–21,5 mm 
Súly:  1,5 g 
 
Ritkaság:  R5 
 
Irodalom: Neumann  VI., 35675. 
 Gohl  150. 
Megjegyzések 
 

– Neumann a veretet az ismeretlen zsetonok és bárcák között katalogizálta. 
– Az M és S betű Gohl szerint Felsőbánya főbíróját, Sinka Mihályt nevezi meg.  
– A W és a B betű Wanth-Bányát, Felsőbánya részét jelzi. 
– A hagyományos magyar királyi forgalmi pénzek között az érmeképükben egyező, 

értékjelzés nélkül vert, csak súlyukkal és nagyságukkal megkülönböz-tetett névértékű veretek a 
dénárok és garasok voltak. A 3.04.03. és a 3.04.04. típus ezt a gyakorlatot követve dénár és 
garas lehetett. 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
3.04.04.01. 

 
E: A recés peremmel övezett mező közepén, a két részre osztott évszám, az  16 – 65  között 

többszörösen ívelt pajzs áll. A barokk pajzsra a nagy  M  és  S  betűt helyezték. A betűk felett és 
alatt növénydíszítmény található. Az évszám első fele mélyebben van mint a második. Az érme 
felső és alsó szélét a recés perem és a pajzs között kis kereszt díszíti, amelynek sarkait hosszú, 
vékony vonlkák felezik. 
 

H: A recés peremmel övezett mező közepén a  W  és a  B  betű között többszörösen ívelt pajzs áll. 
A pajzsra bányász szimbólumot helyeztek, amelyben a bámyászék (heraldikailag) jobbra és a 
kalapács balra van. A szerszámnyelek markolatuknál kissé megvastagszanak, és túlnyúlnak a 
vasaikon. Az ék nyele enyhén görbült, a vasak feje kirózsásodott. A keresztbe tett 
szerszámnyelek bal és jobb szögleténen kereszt található, amely stilizált virágból és lefelé 
fordított tükörképéből áll. A barokk pajzs alsó ívéből sziklák nyúlnak a jelkép alsó szögletébe. 
Az érme felső és alsó szélét a recés perem és a pajzs között kis kereszt díszíti, amelynek sarkait 
hosszú, vékony  vonlkák felezik. 

 
 
 
 
 
 
3.05. Felsőbánya és Kapnikbánya 
 
3.05.01. 
 
 

E: a mező közepén indás ornamens és vízszintes 
vonal alatt a  G  D  G  P  betűk, a felirat alatt 
évszám,  16 2 8  ; az érme felső és alsó szélén 
rozetta 
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Anyag:  réz 
Átmérő:  21 mm 

Súly:  1,85 g 
 
Ritkaság:  R3  
 
Irodalom: Montenuovo (Erdély)  848. 
 Resch  p. 122., 495–495A és t. 28., 495. 
 Weszerle – D,  t. IX., 21. 
 Gohl  156–157. 
 
 
Megjegyzések 
 

– A G.D.G.P betűk a Gabriel Die Gratia Princeps rövidítése. Bethlen Gábor (1613–1629) 
erdélyi fejedelem fennhatósága alá tartozott a Magyar Királyság területének egy része; ezt 
forgalmi pénzeinek legendája fel is tüntette: PAR. REG. HVN. DO. = partium regni Hungariae 
dominus. Az ú.n. Partium különösen értékes része volt az Északkalati Bányavidék és azon belül 
Szatmár megye. 
– Az F és a K betű Felsőbányát és Kapnikbányát jelzi, ahol az érme forgott. 
– Az I és L betű a bérlőt, Johannes Lisibonát nevezi meg. 
– A bányapénz az ötös értékjelzésnek megfelelően ötdénáros garas volt. 
 
Verőtő jellemzők 
 
3.05.01.01. 

 
E: A vonalkörrel övezett mező közepén áll a  G  D  G  P  felirat középmagasra tett 
pontokkal a betűk között. A felirat fölött vízszintes egyenes húzódik, melyet mindkét végén 
függőleges vonalkával zártak. Az érmekép alsó felében található két középmagas pont között az 
évszám:  1 6 2 8  . A nyolcas számjegy nagyobb a többinél. Az érme felső szélére két pont 
közé ötszirmú, átszúrt rozettából lefelé kiinduló, a vizszintes vonal fölé terülő, indás díszítményt 
helyeztek. Az érme alján a felső peremen lévőhöz hasonló rozetta van két pont között. Mindkét  
G  betű falsó, ívzáró vonala hátra dől. 

 
H: A gyöngykörrel övezett mezőben nagy római ötös ( V ) áll, amelynek ferde szárai fent 
mankósan végződnek, és alsó csúcsa a gyöngykört érinti. A V nyílásában bányász szimbólum 
található; a jelképben a kalapács balra és az ék jobbra van. A kalapács vasának jobb feje 
keskenyebb mint a bal. A keresztbe tett vékony, egyenes szerszámnyelek szögletében fent 
ötszirmú, átszúrt rozetta, lent liliomkereszt, balra és jobbra pedig az  I  és az  L  betű van. A 
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nagy V két oldalán az  F  és a  K  betű áll. A betűk fölé rozettát helyeztek, amelyek a V ferde 
szárainak irányát követve kissé kifelé tolódtak. A rozetták oliano, mint a szerszámnyelek 
szögletében. Nagy pont található a szerszámok nyele és vasa alkotta két külső szögletben, 
valamint a V alsó csúcsának két oldalán. 
 
 
3.05.01.02 

 
E: mint a 3.05.01.01. azzal a különbséggel, hogy az érme felső szélén a rozetta két pont között van, 

az évszámban a nyolcas nem nagyobb mint a többi számjegy és a  G  ívzáró alsó,  függőleges 
vonala nincs megdöntve. 

H: mint a 3.05.01.01. azzal a különbséggel, hogy nagyobbak a betűk és a kereszt a szerszámnyelek 
szögleteiben, valamint a kalapács vasának két feje egyforma vastag. 
 
 
 
 
3.05.02. 
 
 

 
 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  21 mm 
Súly:  1,65 g 
 
Ritkaság:  R5  
 
Irodalom: Gohl  159. 
 
 
Megjegyzések 
 

– A G / RD–GP betűk a Georgius Rákóczi Die Gratia Princeps rövidítése. I. Rákóczi György 
(1630–1648) erdélyi fejedelem fennhatósága alá tartozott a Magyar Királyság területének egy 
része; ezt forgalmi pénzeinek legendája fel is tüntette: PAR. REG. HVN. DO. = partium regni 

E: a mező közepén bányász szimbólum betűkkel a 
szerszámnyelek szögletében: fent  G  , balra  R  
D  és jobbra  G  P ; számos helyen pont és kis 
díszítmény 

 

H: a mező közepén nagy római ötös ( V ) a két 
részre osztott évszám, az  16 . – . 4 3  között; a V 
fölött a  . W :  és az  : I .  ill. Alatt az  F  és a  K 
betű, a V nyílásában kis madár valamint számos 
helyen pont és kis díszítmény   
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Hungariae dominus. Az ú.n. Partium különösen értékes része volt az Északkalati Bányavidék és 
azon belül Szatmár megye. 

– Az F és a K betű Felsőbányát és Kapnikbányát jelzi, ahol az érme forgott. 
– A W és az I betű Gohl szerint az ismeretlen bérlő(ke)t vagy ügyvezető(ke)t nevezi meg. 
– Az érmeképen szereplő madár címerállatként történő azaonosítása bizonytalan. A Resch 

által az érmekép leírásában nyújtott magyarázat (vö. 3.00.03.), miszerint a Rákóczi címer 
szerepel az érmén, valószínűleg téves. 

– A római ötös értékjelzés azt mutatja, hogy a bányapénz ötdénáros garasként forgott. 
 
 
 Verőtő jellemzők 
 
3.05.02.01. 

 
E: A gyöngykörrel övezett mező közepén nagy bányász szimbólum áll, amelyben a 
bányászék balra és a kalapács jobbra van. A kalapács egyenes, markolatánál megvastagított 
nyele kissé túlnyúlik a vasán. A keresztbe tett szerszámnyelek szögletébe fent a  G  , balra az  
R  D  és jobbra a  G  P  betűket helyezték. Az alsó szögletben nagy liliom, a két betűpár fölött 
egy-egy kis kereszt, alattuk pedig kis ötszirmú rozetta díszíti az érmeképet. Négy kereszt alakba 
rendezett pont veszi körül a G betűt és a liliomot; egy-egy középmagasra tett pont található a ket 
betűpár betűi között. Az érme peremének irányában eltolt pontot helyeztek a rozetták alá és 
fölé; a jobb oldali rozetta fölötti pont a P betű mögé került. További díszítő elemként egy-egy 
kis liliomot találunk a szerszámnyelek vége alatt. 
 
H: A gyöngykörrel övezett mező közepén nagy római ötös ( V ) áll a két részre osztott 
évszám, az  16 .–. 4 3  között. A nagy V fölé a . W : és az : I . betűt, alá pedig az  F  és a  K  
betűt helyezték. A V nyílásában kis madár ágon balra található. A W és az I között kis 
liliomkereszt van két szabálytalanul elhelyezett kettősponttal a két oldalán, az F és a K közé 
pedig kis keresztet (palmetta fölött?) tettek. A két részre osztott évszámm két-két számjegye 
fölött kis kereszt, alatta pedig kis liliom áll kissé eltolva, a V ferde szárainak irányát követve. 
Pont található a W előtt és az I után, valamint az évszámban a hatos után és a negyes előtt. Az F 
előtti és a K utáni, továbbá az évszámban az egyes és a hatos közötti pont középmagasan van. 
 
3.06. Kapnikbánya 
 
3.06.01. 

 

 
 
 
 
Változat: Ellenjegyzés rozettával 
 

E: a mező közepén nagyon nagy római ötös ( V ) a 
két részre osztott évszám, az  16 – 29  között, a V 
belsejében rozetta, fölötte a  H · L · betűpár  

 
H: a mező közepén, a  K  és a  B  betű között volú-

tás, kerek talpú pajzson bányász szimbólum, a 
pajzs fölött nagy rozetta 
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Anyag:  réz 
Átmérő:  22,5 mm 
Súly:  2,0–2,3 g 
 
Ritkaság:  R3 
 
Irodalom: Neumann  V., 28508. 
 Montenuovo (Magyaro.)  1583. a) 
 Weszerle – F,  t.  II., 7. 
 Gohl  160–161. 
 
 
Megjegyzések 
 

– A H és L betű a bányatulajdonost, Heinrich Lisibonát nevezi meg. 
– A K és B betű Kapnik-Bányát, a bányapénz használatának helyét jelzi. A típus stílusjegyei a 

betűk Körmöc-Bányaként történő értelmezését kizárják. 
– Mivel a rozettás ellenjegy kihatását nem ismerjük az érme forgalmára, az ilymódon jelölt 

darabokat változatoknak tekintjük. 
– A római ötös értékjelzés a bányapénzt ötdénáros garasként azonosítja. 

Verőtő jellemzők 
 
3.06.01.01. 

 
E: A széles, recés peremmel és vonalkörrel övezett mező közepén, a két részre osztott 
évszám, az  16 – 29  között nagy római ötös ( V ) áll. A V ferde szárait fent vízszintes vonalak 
fedik; a betű mindhárom sarka érinti a vonalkört. Csúcsára állított háromszögbe rendezett három 
ponttal körülvett, nagy, ötszirmú, átszúrt rozetta díszíti a V belsejét. Az érme felső szélén a · H · 
L · betűpár található középmagasra tett pontal a betűk előtt, között és után. Az évszám két fele 
fölé egy-egy kis liliomot és alá egy-egy kis hatágú csillagot helyeztek kissé eltolva, a V ferde 
szárainak irányát követve. 
 
H: A széles, recés peremmel és vonalkörrel övezett mezőben a  K  és a  B  betű között álló, 
volútás díszítésű, kerek talpú pajzsra bányász szimbólumot helyeztek. A jelképben a bányászék 
(heraldikailag) jobbra és a kalapács balra van. Az ék nyele közelebb van a vas hegyéhez, mint a 
fokához.  A keresztezett hosszú, egyenens, markolatuknál megvastagodó szerszámnyelek 
szögletében fent pont, balra és jobbra hatágú csillag található. A pajzs fölött két pont között 
nagy, ötszirmú, átszúrt rozetta díszíti az érmeképet. Egy-egy pontot tettek a K és a B betű alá és 
fölé; a B magasabban áll mint a K és kissé hátra billen. 
 
 
 

 

a) Vált. 
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a) Változat: Nagy, ötszirmú rozettás ellenjegy a hátlap érmeképének közepén, a bányász 
szimbólum szerszámnyeleinek kereszteződésében. 
 
 
 
3.06.01.02. 

 
E: mint a 3.06.01.01. azzal a különbséggel, hogy a  H  és az  L  betű, valamint a rozetta a  
V  nyílásában nagyobb, a rozetta a V közepéről balra tolódott, és az évszám, az  16 – 29  kettes 
számjegye a V ferde szárát érinti. 
 
H: mint a 3.06.01.01. azzal a különbséggel, hogy a bányászék nyele a vasán a vas közepén 
hatol át, és a pajzs fölötti rozetta valamivel magasabban van. 
 
 
 
 
3.06.02. 
 
 

 
 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  22–23 mm 
Súly:  1,83 g 
 
Ritkaság:  R4 
 
Irodalom: Montenuovo (Magyaro.)  1583. b) 
 Gohl  162–163. 
 
 
Megjegyzések 
 

– A H és L betű a bányatulajdonost, Heinrich Lisibonát nevezi meg. 

E: a mező közepén nagyon nagy római ötös ( V ) a 
két részre osztott évszám, az  16 – 32  között; a V 
belsejében rozetta, fölötte a · H · L · betűpár 

 
H: a mező közepén, a  K  és a  B  betű között volú-

tás, kerek talpú pajzson bányász szimbólum, a 
pajzs fölött nagy rozetta 
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– A K és B betű Kapnik-Bányát, a bányapénz használatának helyét jelzi. A típus stílusjegyei a 
betűk Körmöc-Bányaként történő értelmezését kizárják. 

– A római ötös értékjelzés a bányapénzt ötdénáros garasként azonosítja. 
 
 

Verőtő jellemzők 
 
3.06.02.01. 

 
E: A gyöngykörrel és vonalkörrel övezett mező közepén, a két részre osztott évszám, az  
16 – 32  között nagy római ötös ( V ) áll. A V ferde szárait fent vízszintes vonalak fedik. 
Csúcsára állított háromszögbe rendezett három ponttal körülvett, nagy, hatszirmú rozetta díszíti 
a V belsejét. Az érme felső szélén a · H · L · betűpár található középmagasra tett pontal a betűk 
előtt, között és után. A két betű közötti pont nagyon kicsi. Az évszám két fele fölé és alá egy-
egy liliomkeresztet helyeztek kissé eltolva, a V ferde szárainak irányát követve. Az alsó 
keresztek kisebbek, mint a felsők. 
 
H: A gyöngykörrel és vonalkörrel övezett mezőben a  K  és a  B  betű között álló, volútás 
díszítésű, kerek talpú pajzsra bányász szimbólumot helyeztek. A jelképben a bányászék 
(heraldikailag) jobbra és a kalapács balra van. Az ék nyele a vasán a hegyéhez közelebb hatol át, 
mint a fokához. A keresztezett hosszú, egyenens, markolatuknál megvastagodó szerszámnyelek 
szögletében fent pont, balra és jobbra hatágú csillag található. A pajzs fölött két pont között 
nagy, ötszirmú, átszúrt rozetta díszíti az érmeképet. Egy-egy pontot tettek a K és a B betű alá és 
fölé, a B magasabban áll mint a K és kissé hátra billen (valószínűleg a 3.06.01.01. hátlapi 
verőtöve). 
 
 
3.06.02.02. 
 
 
 
 
 
 
E: mint a 3.06.02.01. azzal akülönbséggel, hogy a mezőt csak gyöngykör övezi, a 
mélyebbre helyezett  H  és  L  betű közötti távolság nagyobb, és a két betű közötti pont 
hiányzik, valamint a keresztek az évszám alatt és fölött egyformák. 
 
H: mint a 3.06.02.01. azzal a különbséggel, hogy a mezőt széles vonalkör övezi, a bányász 
szimbólumot két vastag nyelű és vékonxy vasú kalapács alkotja, a vasakon a nyelek túlnyúlnak, 
a keresztbe tett szerszámnyelek négy szögletébe egy-egy leveles végű keresztet helyeztek, a 
pajzs fölötti rozetta hatszirmú és nincs átszúrva, valamint a  K – B  betűpár egy magasságban és 
egyenesen áll. 
 
 
3.07. Láposbánya 
 
3.07.01. 
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Anyag:  réz 
Átmérő:  22–23 mm 
Súly:  ismeretlen 
Ritkaság:  R5 
 
Irodalom: vö. Neumann  V., 28505. 
 Gohl  (vö. 164.)  165. 
 
Megjegyzések 
 
– Mint már Gohl is megjegyezte, Neumann leírása valószínűleg hibás és az általa katalogizált 
érme a 3.07.01. típussal azonos. Ez a Gohl által még feltételesen közölt veret itt már nem került 
be a dokumentációba. 
– A ligatúrában egyesített H, I (?), L, N és G betű a két fivért, Heinrich és Johannes Lisibonát, 
valamint a Herbersteineket idézik az enlékezetbe, akik abban az időben a régió 
bányatulajdonosai ill. bérlői voltak, anélkül, hogy ez a sejtés bizonyító erővel alátámasztható 
lenne. 
– Az L és B betű Lápos-Bányát jelzi. A bányapénz stílusjegyei kizárttá teszik, hogy az érme 
az alsó-magyarországi Libet-Bányán forgott. 
– A veret értéke az értékjelzés szerint ötdénáros garas volt. 
 
 
Verőtő jellemzők 
 
3.07.01.01. 
 
 
E: A sima peremmel és vonalkörrel övezett mező közepén két ötszirmú, átszúrt rozetta 
között nagy, a  H , I (?), L , N  és  G  betűből alkotott ligatúra áll. A rozetták alá és fölé egy-egy 
pontot helyeztek. A ligatúra fölött hasonló rozetta látható kívül két pont és a pontokon belül két 
kerszt között. A ligatúra alatt kapott helyet két középmagasra tett pont között a kis évazám, az  · 
1628 · . 
 
H: A vonalkörrel övezett mező közepén nagy bányász szimbólum áll, amelyben a 
bányászék balra és a kalapács jobbra van. A keresztbe tett hosszú, vékony és egyenes 
szerszámnyelek szögletében fent két pont között és egy kis kereszt alatt három szögletes 
vonalkából alkotott csillag található, balra és jobbra az   L ·  és a  · B   betű, továbbá lent egy 
viszonylag kis római ötös ( V  ). Az L előtt és a B után, valamint a V két oldalán kis kereszt 
van. Középmagasra tett pont került az L után és a B elé. Az érmekép felső és alsó szélére két 
pont közé kis keresztet tettek, és a V fölött pont van. 
 

E: a mező közepén két rozett között ligatúra a  H ,  I 
(?),  L ,  N  és  G  betűből; az érme felső szélém 
rozetta, az alsón évszám: · 1628 · 

 
H: a mező közepén bányász szimbólum az   L · és 

a · B   betűvel a szerszámnyelek bal és jobb 
szögletében, a felsőben rozetta, lent kis 
díszítményekkel körülvett római ötös ( V ) 
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Megjegyzés: A bélyeg leírása Gohl rajza alapján történt. 
3.07.02. 
 
 

 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  22 mm 
Súly:  2,2–2,7 g 
 
Ritkaság:  R3 
 
Irodalom: Gohl  166. 
 
 
Megjegyzések 
 

– A ligatúrában egyesített H, I (?), L, N és G betű a két fivért, Heinrich és Johannes Lisibonát, 
valamint a Herbersteineket idézik az enlékezetbe, akik abban az időben a régió 
bányatulajdonosai ill. bérlői voltak, anélkül, hogy ez a sejtés bizonyító erővel alátámasztható 
lenne. 

– Az L és B betű Lápos-Bányát jelzi. A bányapénz stílusjegyei kizárttá teszik, hogy az érme 
az alsó-magyarországi Libet-Bányán forgott. 

– A veret értéke az értékjelzés szerint ötdénáros garas volt. 
 
 
Verőtő jellemzők 

 
3.07.02.01. 

 
E: A kötélmintás körrel övezett mező közepén két, hat ék alakú sziromból képzett rozetta között 

nagy, a  H , I (?), L , N  és  G  betűből alkotott ligatúra áll. A rozetták alá és fölé egy-egy pontot 
helyeztek. A ligatúra fölött hasonló rozetta látható kívül két pont és a pontokon belül két leveles 
végű, kis kerszt között. A ligatúra alatt kapott helyet két középmagasra tett pont között a kis év-
szám, az · 1630 · . A nagy H szárai nem párhuszamosak,  lefelé összetartanak. 
 

E: a mező közepén két rozett között ligatúra a  H ,  I 
(?),  L ,  N  és  G  betűből; az érme felső szélém 
rozetta, az alsón évszám: · 1630 ·  

 
H: a mező közepén bányász szimbólum az   L · és 

a · B   betűvel a szerszámnyelek bal és jobb 
szögletében, a felsőben rozetta, lent kis 
díszítményekkel körülvett római ötös ( V ) 
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H: A kötélmintás körrel övezett mező közepén nagy bányász szimbólum áll; a jelképben a 
bányászék balra és a kalapács jobbra van. A hosszú és egyenes szerszámnyelek markolatuknál 
megvastagszanak és egy kicsit túlnyúlnak vasaikon. A keresztbe tett nyelek szögletében fent 
négy kereszt alakba rendezett ponttal körülvéve hasonló rozetta van mint az előlapon, balra és 
jobbra pedig az  L · és a · B  betű, továbbá lent egy viszonylag kis római ötös ( V ) 
található. Az L előtt és a B után, valamint a V két oldalán kis leveles végű kereszt van. 
Középmagasra tett pont került az L után és a B elé. Az érmekép felső és alsó szélét kis kereszt 
díszíti két pont között; a V fölé pontot tettek. 
 
 
 
3.07.02.02. 

 
E: mint a 3.07.02.01. azzal akülönbséggel, hogy a nagy  N  betű a ligatúrában fordított állású ( И ), 

a ligatúra melletti rozetták alatt és fölött pontok helyett pici keresztek vannak, és a nagy  H  
szárai párhuzamosak. 
 

H: mint a 3.07.02.01. azzal a különbséggel, hogy a rozetta a szerszámnyelek felső szögletében és a 
fölötte lévő leveles végű kereszt nagyobb. 

3.0. Ismeretlen bányák  
 az Északkeleti Bányavidéken 
 
3.00.01. 
 
 

 
 
 
Anyag:  réz 
Átmérő:  19 mm 
Súly:  1,44 g 
 

Ritkaság:  UNIKUM 
 
Irodalom:  – 
Megjegyzések 
 

– Az évszám nélküli veret stílusjegyei alapján a XVI. sz. végére, a XVII. sz elejére datálható. 
– A római hármas értékjelzés a veretet az azidőben Erdélyben gyakori háromgarasosnak 

(kilenc dénáros dutka) jelöli. 

E: a mező közepén felirat két sorban: · GROSVS · /  
CVPREVS ; fölötte római hármas (  III  ) és 
alatta kis díszítmény 

 
H: a mező  közepén keresztezett bányász szerszá-

mok: kalapács, csákány, feszítiővas, kapa és ék 
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– A bányapénz forgalmának ideje és értékjelzése arra enged következtetni, hogy azt az 
Északkeleti Bányavidéken, Szatmár bányászatában használták. 
 
 

Verőtő jellemzők 
 
3.00.01.01. 

 
E: A gyöngykörrel (?) övezett mező közepén felirat áll két sorban: · GROSVS · /  
CVPREVS . Az érmekép felső szélére római hármast  (  III  ), az alsóra kis díszítményt 
helyeztek két oldalukon egy-egy kis ötágú csillaggal. 
 
H: A bányászok keresztbe tett, egyszerűen de a valósághzoz hűen ábrázolt szer-
számait a vonalkörrel övezett mező közepére helyezték. Ezek balról jobbra a következők: 
kalapács, csákány, feszítővas, kapa és bányászék. 
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XIX. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS,  

BÁNYAPÉNZEK KÜLFÖLDÖN 
 
 

Külföldi párhuzamok tekintetében természetes, hogy bányászati témában a 
német nyelvterületekre gondolunk. Német szaktársaink valóban rendkívül nagyszámú 
bányászati vereteiket nagy katalógusokban adták közre, de ezek általában Ausbeute 
pénzek, dukátok, tallérok Löserek és érmek, azaz nagy és nemesfém veretek, csak 
elvétve bányapénzek.274 Meghatározásként viszont közlik Bargerksmarken címszó alatt 
a saját meghatározásomhoz hasonló definíciót. Meglepő módon valójában csak néhány 
sorozatot találunk a korszakunkhoz illeszkedő időszakban. A német bányapénzek nem 
lettek eddig felgyűjtve és külön katalógusba foglalva, ami már önmagában is sokat 
jelent a számukat illetően, különösen ha a hazai verettípus mennyiségére és 
sokféleségére gondolunk.  

Szórványosan előfordul természetesen, így a legrégebbi az Ausztriában a 
salzburgi érsekség bányapénz sorozata, melynek legkorábbi darabjai a 16-17. század 
fordulójáról származnak és a 18. század közepén is vannak hozzá tartozó darabok. 
Német területről korszakunkba tartozó, 1694-es évszámú bányapénzeket a badeni 
Gutenburgból közöltek. Igaz ez legalább bányapénzsorozatnak nevezhető. Pedig a 
német numizmatikusok alapossága bizonyosan nem hagy kívánni valót maga után, s ha 
nem jelenik meg náluk több bányapénz, akkor az nem is gyűjthető.  

Csehországból közöltek bányapénzt még a 19. század elején, de arról kiderült, 
hogy nem a csehországi Katherinenberg Fischer nevű bányapolgáráé volt, hanem 
szomolnoki és Hans Faygel verette.275 Egy másik bányapénzünket, a nagybányai 1609-
es darabot276 Welzl von Wellenheim hibás 1605-ös évszámmal besorolta a westfaliai 
Bruchhausen bei Meschede  egykori bányásztelepüléshez.277   

Megállapíthatjuk, hogy a külföldről ismert bányapénzek jóval csekélyebb 
számúak és egyáltalán nem olyan választékosak, mint a magyarországiak. Sőt időben is 
később jelentek meg a legkorábbiak is. Valójában nem tudjuk megállapítani, mi az oka 
ennek a helyzetnek? Magyarázat lehet, hogy a legtöbb magánbánya még a 16-18. 
században sem érte el azt a méretet, amelytől már érdemes volt a bányapénzeket 
kiverni. A külföld bányászata talán nem volt oly mértékben állami kezelésbe vonva még 
ekkor, mint nálunk, de az bizonyos, hogy nem éltek a bányapénz kibocsátásával. 
Nálunk még a szakképzett munkaerő hiánya adhat némi magyarázatot arra, hogy miért 
keletkezett sokkal több fajta bányapénz.   

  
A salzburgi érsekség birtokában régóta a legalább a 15. század óta gazdag 

nemesérc, arany-ezüst bányák voltak. Ide tartozott a híres gasteini és raurisi bányászat 
is. 1501-ből származik az érsek egy bányarendtartása (Berwerksordnung), mely alapján 
a bányamunkásoknak enni és innivalót biztosíthatott természetbn a bánya tuljdonosa.278 
Az érsek ezt annál is könnyabben megtehette, mert mezőgazdasági birtokai között az 
általános mezőgazdaság (élelemtermelés) mellett hírneves borászata is volt. Az első 
ilyen célra készített bányapénzeket  azonban csak Wolf Dietrich von Raitenau (1587-
1612) érsek idejében működő bányaüzemekhez tudják kapcsolni. A legkorábbi 

                                                 
274 Müseler, 1985. Schuchmacher, 2005. 
275 Fiala, 1890. 3338. sz. Lásd bővebb leírását   lapon 
276 Szemán – Kiss, 2008. 3.01.05. 
277 Welzl von Wellenheim, 1845. 7542.sz. 
278 Roll, 1911. 44. uő. 1917. 
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darabokon az érsek címere látható. A veretek rézből készültek és egyiken sem található 
bányászati jelkép. A címer mellett húsra, azaz mészárszékre utaló ökörábrázolást és 
italmérésre, elsősorban bormérésre utaló szőlőábrázolást találunk, bár előfordul 
korsóábrázolás is köztük.  

 

         
 
 
Ismerünk egy szállítási bárcát 1646-ból, melyet a fa folyón való szállításánál 

használtak, és „Flößpfennig”-nek nevez meg Wilsdorf,279 az annabergi ércbányászatban. 
Bár elsősorban famunkásokat tutajosokat fizettek vele, de ők is a korabeli, 
montanisztkus  bányaüzemek alkalmazotai közé tartoztak. 

 
 
A németországi Badenben. Gutenburgban működött egy vasolvasztó, 

kovácsműhellyel és dróthúzóval és bányával 1660 és 1711 között. Az ottani munkások 
könnyebb kifzetéséért rézváltópénzt verettek.280 Ennek három különböző értékű 
darabját ismerjük: 

1 guldenes (1 forint), XV. krajcárost, és III. krajcárost.  I. krajcárost  
 
1 gulden: 
E: Kettős gyöngykörben körirat: BERGWERKS ZV GVTENBVRG, a köriratot fent 
középen egy nagy hatágú ötágú rozetta szakítja meg.  Középen felirat I / GVLDEN / 
1694. Az értékjelzés kétoldalán és az évszám alatt középen egy-egy hatágú nagy rozetta, 
az évszám mellett egy-egy ötágú kisebb. 
H: Kettős gyöngykörben: DVROS IN.FERRVM LAPIDES-CONVERTO-
LIQVESCES, (A kemény kövek a vasban folyékonnyá válnak) középen nagyolvasztó 
képe.281  Réz; Átm.: 33,5 mm 
 
XV. krajcár:  
E: Kettős gyöngykörben körirat: BERGWERKS ZV GVTENBVRG, a köriratot fent 
középen egy nagy hatágú két oldalán egy-egy kisebb ötágú rozetta szakítja meg.  
Középen felirat XV / CREVZER / 1694. Az értékjelzés kétoldalán és az évszám alatt 
középen egy-egy ötágú kis rozetta. 
H: Kettős gyöngykörben körirat: EX DVRO LIQVIDVM REDDITUR IGNIS OPE, (A 
kemény kőből a tűz folyékonyt csinál) középen középen nagyolvasztó képe. 282 
Réz; Átm.: 25 mm 
 
III. krajcár.  
E: Gyöngykörben felirat: BERG / WERKS ZV / GVTEN / BVRG, fent középen egy 
nagy hatágú lent egy kisebb ötágú rozetta.   

                                                 
279 Wilsdorf, 1960. 105-106. 
280 Bader, 1852. 23. 
281 Müseler, 1985. Baden 3/1 
282 Müseler, 1985. Baden 3/2 
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H: Gyöngykörben felirat: III / CREVZER / 1694. A hármas minden ága felett egy-egy 
pont, az értékjelzés kétoldalán egy-egy ötágú kis rozetta, az évszám alatt egy nagy 
hatágú rozetta. 283 
Réz; Átm.: 20 mm 
 
I. krajcár 
E: Gyöngykörben felirat: BERG / WERKS ZV / GVTEN / BVRG, fent középen és lent 
egy kisebb ötágú rozetta.  
H: Gyöngykörben felirat: I / CREVZER / 1694. Az egyes felett egy-egy pont, az 
értékjelzés kétoldalán egy-egy ötágú kis rozetta, az évszám alatt egy nagy ötágú rozetta. 
 Réz; Átm.: 16 mm 
 
Ezek a darabok, főleg a kisebb értékűek, hasonlóak stílusukat tekintve a 17. század végi 
magyar bányapénzekhez.  
 

     
 

 
 
 
Falun rézbánya  Svédország. A 18. században, mikor a magyarországi rézbányászat és 
rézexport már visszaesett, akkor emelkedett fel a már régebben ismert, de intenzíven 
nem kitermelt svédországi réz, melynek leghíresebb lelőhelye Falun volt a Kopparbergi  
területen.   
Az 1791-es284 
 

        
 
 
 

A 18. századi Nagybritanniában a kiterjedt gyáripar szükséglete és a állami 
pénzrendszer aprópénzhiánya miatt sok vállalat, köztük a szénbányák pénzpótló 
eszközöket, réz, sárgaréz tokeneket bocsátottak ki. Ezeket aztán közkeletűen használták 
aprópénz gyanánt.285
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X.A BÁNYAPÉNZEK INSIGNOLÓGIÁJA ÉS HERALDIKÁJA 

 
 

Az insignológia a történelem segédtudományai közé tartozik, s mint ilyen 
meglehetősen szorosan kapcsolódik egyéb társtudományaihoz, mint a heraldika, 
falerisztika, vexillológia. Legelőkelőbb része a szűkebben értelmezett uralkodói 
jelvényekkel foglalkozik, de, mint Pandula Attila, a tudomány jeles szakértője írta, az 
insignológia témakörét igen széles körben lehet bővíteni, és nagyon sok olyan 
emlékcsoport van, amely ide sorolható.286 A bányapénzek esetében természetesen 
főképp ezt az utóbbi, sokkal kevésé előkelő értelmezést alkalmazhattuk, bár az 
uralkodói monogramok esetében még ez első értelmezést is megközelíthetjük. 
Minthogy azonban a bányapénzeken jószerével csak szimbólumokat rövidítéseket 
találunk, ezért ezek értelmezése leginkább az insignológia tárgykörébe sorolható. Gohl 
Ödön úgy fogalmazott, hogy a bányapénzek „majdnem szándékosan titkolózóknak 
látszó, nagyobbára kezdőbetűkre szorítkozó felirataikkal, néha még az évszám 
hiányával is és ábrázolásaiknak szűkválasztékú tárgyával – minden tekintetben a 
legbehatóbb kutatást teszik szükségessé.”287 Sok esetben még ma sem tudunk mindent 
értelmezni közülük, s épp ezért kell segítségül hívnunk a társtudományokat. 

A bányapénzeken előforduló jelvények közül a legfontosabbak és leggyakoribbak 
kétségtelenül a bányászat jelképeit, a bányászéket és kalapácsot tekinthetjük, melynek 
természetesen heraldikai vonatkozásai is vannak. Jelképeknek insignumoknak tarthatjuk 
azonban az egyes darabokon szórványosan előforduló címereket is, melyek a 
tulajdonos, bányabérlő stb. jelvényének tekinthetők. Ezek tipikus esetei a két 
segédtudomány anyagának összecsúszásának. Jelvénynek tekinthetők azonban a betűk, 
monogramok is melyek az uralkodót tulajdonost, bérlőt, területet jelölnek, s minthogy 
egészében kiírt teljes szavakhoz csak ritkán van szerencsénk, ezen jelölések megfejtése 
teszi lehetővé a meghatározásokat is. 

      
A bányászat szimbóluma 
 
Mint az a szakmai jelképek esetében általános szokás volt, természetesen a bányászat 
legfontosabb kéziszerszámaiból alakultak ki. Ilyen esetben az a kritérium, hogy a 
legfontosabb, csak az adott szakmára jellemző tárgyakat válasszák ki, melyeket nem 
lehet más szakmákkal összekeverni. A bányászatnak sok szimbóluma alakult ki az 
évszázadok során, de ezeknek a bányapénzeken csak néhány változata fordul elő. 
Jellemző, hogy a szakmán belül nem bányász-szimbólumnak, hanem 
bányászjelvénynek nevezik, sőt régiesebb megjelöléssel a bányászcímer is előfordul.  
A letisztult jelvény kialakulásának fejlődési útján az első etap az alapvető szerszámok 
együttes ábrázolása. Erre jó példa első magyarországi megjelenésük az 1245-1250 körül 
létrejött és 1275-ből fennmaradt legrégibb selmecbányai pecsét ( 1.kép). Ezen négy 
bányászszerszám látható, a bányászék, a kalapács a csákány és a bányászkapa. 
Tisztázandó, hogy ezek a szerszámok eredetileg a nemes- és színesérc bányászatának 
szerszámai voltak. A vasbányászat, sóbányászat a középkori felfogásnak megfelelően, 
eredendően nem is számított bányászatnak, ellenben a nemes és színesérc további 
feldolgozása, kohászata és a pénzverés viszont igen. A kemény kőzet fejtésére és a 
földalatti bányászkodás szükségleteinek megfelelő (pl. szűk térben is használható) 
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szerszámok voltak ezek. Elrendezésük keresztezett változatban összefogott ábrázolásuk 
azonban csak jól később a 15. század folyamán vált szokássá. A bányapénzek közt 
ábrázolása már ebben a centrálisan keresztezett változatban fordul elő egy stilárisan és 
értékjelzés alapján a 16-17. fordulójára keltezhető bányapénzen fordul elő ( 2a,b. 
kép).288 Esetünkben a bányászszerszámokból összeállított szimbólum kiegészül a 
feszítővassal, mely szintén alapvető jelentőségű volt, de amely csak ritkán kap helyet a 
jelvényekben. Ennek oka abban áll, hogy a feszítővas egyéb szakmákban is fontos 
szerszám volt, ezért jelképi értelemben könnyebben keverhető. Hasonló okok miatt 
kerül ki a későbbi letisztult bányászjelvényből a csákány és a bányászkapa is, melyet 
egy idő után és más módon egyéb szakmák is használtak. Pl. a bányászkapát, mely 
eredendően vonókapa, a földművelésben más módon, de szintén általánosan használták. 
Ez a más mód azonban a jelképi összeállításon nem látszik.  

A bányászék és kalapács, mellyel a kemény kőzetet fejtették, csak a bányászatban 
használatos szerszámok voltak, ezért maradtak meg a jelvényben. A korai időszakban 
azonban csak párhuzamosan egymás mellé helyezve fordultak elő, mint pl. a 14. század 
második feléből származó rudabányai bányavárosi pecséten ( 3. kép). A keresztezett 
bányászék és kalapács először Csehországban az 1347-es kuttenbergi pecséten fordul 
elő. Hazánkban a körmöcbányai Szt. András kápolna bizonytalanul datálható záróköve 
(14. század II. fele - 15. század), illetve a mai Magyarországon a nagybörzsönyi 
bányász-templom kapuja fölötti faragvány (1417) az első, ahol a pajzsba foglalt 
bányászszerszámokat ilyen formátumban láthatjuk(4. kép). A bányászjelvények, mint 
ennek a kornak minden jelvény, eredetileg tehát címerpajzsba foglalva alakultak ki, 
illetve ilyen formában voltak használatosak. Ezért vélhetjük legeredetibb 
megnevezésüknek a „bányászcímer” változatot. A 15. századi nagybányai aranyforintok 
verdejegyében a nagybányai polgárok kollektív jegye is pajzsba foglalva jelenik meg, s 
az ezüstpénzeken fordul elő először pajzs nélkül.  

Bányavárosi és bányásztestvériségi (Knappschafft) insigniumok is jöttek létre, 
ezek az aranyozott ezüstből készült dísz bányászékek és kalapácsok, melyek mindig a 
bányász testületeket jelképezték. Nálunk az első ilyen tárgy az 1538-as készítésű 
selmecbányai díszszerszám pár (5-6. kép).289 Ezeket körbe hordozták az ünnepi 
meneték élén bányászfelvonuláskor. Az a látszólagos ellentmondás, hogy bár az éket 
fogták balkézben, s a kalapácsot a jobba, s mégis a bányászjelvények 90 %-ában az ék 
nyele van jobbra a kalapácsé balra, valójában nem ellentmondásos. A heraldikai 
értelemben vett jobb- és baloldal következménye, hogy a jelvénytartó ember jobb 
kezében fogta ugyan, de ez a szembenézőnek már baloldalt jelentett. Egy idő után aztán 
a keresztezett ék-kalapács egyértelműen a bányászat jele volt, amit írástudatlan 
személyek is jól ismertek. A 17-18. század fordulója körül pedig átvette ezt a jegyet a 
vasbányászat is, később pedig létrejöttével a szénbányászat. Azaz a bányászat általános 
jelképévé vált.  

A bányapénzek kisebb részén is előfordul még pajzsba foglalt változata, bár ezek 
jóval ritkábbak és korban velük párhuzamosan megjelennek már a pajzs nélküli 
változatok is. Ilyen az 1573-as nagybányai (7a,b. kép),290 1629-es kapnikbányai és 
1665-ös wantbányai bányapénz.  

A többi bányapénzen pajzs nélkül láthatók a bányászszerszámok. Többnyire 
hosszú vasú, a reális formátumnak megfelelő, vagy arányosan stilizált szerszámokat 
ábrázoltak (8a,b. kép).291 Új típusú, viszonylag rövid vasú, két végén kiszélesedő típusú 
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kalapácsok a 17. sz. 90-es éveiben meg ábrázolásokon (9a,b. kép).292 Ezt a típust 
szerszámban még nem sikerült megtalálnom, de valószínű, hogy a tényleges 
használatban is feltűntek. Egy 1659-es dobsinai címer ábrázoláson (10. kép) nagyon 
hasonló formátum látható. 

A bánáti, vagy Krassó-Szörény vármegyei ércbányák 19. század 10-es, 20-as 
éveiből származó bányapénzein a térdelő, imádkozó bányászt láthatjuk(11. kép).293 A 
bányászat jelképe lehet ugyanis maga a bányász figurája is. Mint azt Lázár deák 15. 
századi térképén is láthatjuk. Igaz ott a vájvégen ékkel-kalapáccsal dolgozó bányász 
figurájáról van szó. Azonban az imádkozó farbőrös bányász alakját is ismerhetjük több 
selmecbányai, körmöcbányai festményről. Minden beszállás előtt imádkoztak ugyanis a 
bányászok, s ez a jámbor, hívő bányászlegény szimbólummá lett.   

Korjelző is lehet a bányászjelvény megfogalmazása. Más a tényleges használat 
korában és mássá válik a későbbi időszakban. Különösen igaz ez a szénbányászat 
időszakára, ahol az ék-kalapács már ténylegesen csak szimbólum. A 19. század végére 
keltezhető petrozsényi bányapénz jól reprezentálja a szénbányászok bányászjelvényét 
(12. kép). A kalapács vasa hajlított, de a bányászék még kétoldalról hegyezett. A nyelek 
is hasonlókká váltak egymáshoz ezeken, és gyakran, mint a példán is, szalaggal 
összekötik a nyelek kereszteződését. De 1913-ban már a rudabányai bányapénzek 
érvényesítésének ellenjegyén is az új típusú bányászjelvény látható (13. kép), pedig ott 
mindig ércbánya működött. Ekkor válik két kalapács formátummá. Igaz az egyik hegyes 
kalapács, de már csak egyik oldalról hegyezett. Ennek a jegynek érdekessége az is, 
hogy az ék hegye a kalapács felé néz.  

 Különleges jelvényeknek tekinthetők a bányapénzeken a kohászvilla és fejsze, 
mely az 1704-es évszámú óhegyi (Altgepirg) bányapénzen szerepel(14. kép), valamint a 
közelebbről meghatározatlan helyhez köthető 1693-as évszámú bányapénzen levő 
csáklya és fejsze(15. kép).294 Óhegyen, mely a korábbi időszakban még rézbányahely is 
volt, a 17. században és 18. század elején már csak kohászati telephelyként működött. A 
kohászat jelvényeként általában szintén a keresztezett bányászéket és kalapácsot 
használta, de vannak példák már, amikor az említett jelvény mellett már feltűnik a 
kohászvilla is, mint a kohászok jelvénye. Így például a selmeci Kopogtató, azaz 
Klopacska épületén levő Selmecbányai Bányász Testvériség ( Hever Bruderschafft) 
1681-ből származó címerében (16. kép). Sőt a Testvériségen belül is részben elkülönült 
egységeik voltak. Erről tudósít legalábbis az az adat, hogy 1622-ben a hodrusi 
kohómunkások panaszt tettek a selmeci bányamesternél a hodrusi bányamunkásokra. 
Azt állították, hogy a hodrusi bányamunkások a hodrusi bányamunkások a társpénztárba 
fizetett pénzeket eldorbézolják, s az elmúlt héten is 30 forintot ittak el. Ezért kérik, hogy 
társpénztáruk a bányászokétól különíttessen el. Hasonló panaszt tettek a zúzómunkások 
is.295 Érthető tehát, hogy amikor Óhegyen már csak kohászok működtek, saját 
jelvényüket a kohászvillát használták keresztezve a kohászathoz nélkülözhetetlen 
faszenet előállító favágók és faszénégetők jelvényével a fejszével. Persze ettől még 
természetesen – az éppen II. Rákóczi Ferencnek dolgozó kincstári bányászat része 
maradt az üzem, tehát továbbra is bányapénznek nevezhetjük ezt a veretet.  

A keresztezett csáklya és a fejsze szintén a kincstári bányaüzemhez kötődő 
termelőegységet jelképezte. A fejsze jelképi értelme nem szorul magyarázatra, csáklya 
annál inkább. Bár hazai adatot nem találtam hozzá, A Schwazer Bergbuchban azonban a 
Holzmeister jelvénye a csáklya (17. kép). Minthogy ebben az időben két állam egy 
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birodalomhoz tartozott, s a két bányaterület, a tiroli és az alsó-magyarországi között a 
működtetést központilag meghatározó kincstári bányarendek tekintetében is közösség 
mutatható ki, sőt a tényleges munkásnépesség tekintetében is volt fluktuáció, nyugodtan 
elfogadhatjuk, hogy a csáklya nálunk is a Holzmeister jelképe volt. A bányaüzemeknél 
alkalmazott Holzmeister, a fa beszerzésével és üzemekhez való eljuttatásával, 
faszénégetés felügyeletével foglalkozó tisztviselő volt. Ő foglalkozott például a kivágott 
faanyag Garamon történő leúsztatásával és a besztercebányai kohónál annak a 
„gereblyén” való megfogásával is. A folyó vízszintjén elhelyezett fogas szerkezetnek 
mely az uszadékfát megfogta volt „gereblye” a neve. Ezeket a fákat pedig a csáklyával 
tudták mozgatni, illetve kihúzni a partra. A csáklyának jó hasznát vették a kivágott 
fatörzsek gúlába állításánál is, így érthető, hogy ennek az üzemágnak a jelképe a fejsze 
és a csáklya volt.. 

 
Címerek a bányapénzeken 
 

Minthogy ezekről a címerekről a bányapénzek használatával kapcsolatosan már 
részletesebben írtam az előző konferencia anyagában, most csak a rendszerét jelölöm. 

Tulajdonviszonyoktól függően ezek lehetnek: Tulajdonos címere  vagy a bérlő 
címere. A tulajdonos lehet: magánember (pl. Thurzó család), bányaváros (csak 
monogramos bányapénzt ismerünk) vagy a bányakamara (pl. Besztercebányai), azaz a 
kincstár. A bérlő magántulajdont (pl. Feygel testvérek) és kincstári tulajdont (pl. 
Lisbona család) egyaránt bérelhetett.  A kincstári üzemek közül egyet, az úrvölgyit 
azonban már a 16. század közepétől közvetlen irányítás alá vette a kormányzat, s jóval 
később a többire is sort kerített. Ebből következően a kincstári bányatisztek címere (pl. 
Riedmüller Kristóf) is szerepelhetett a bányapénzeken. Minthogy a 17. század második 
felében az uralkodói monogramos bányapénzek időszakában általánossá vált a kincstári 
bányapénzeken a bányászjelvény alkalmazása, sőt 1695-től a párhuzamosan vert 
selmecbányai és kassai rézpolturák miatt ez kizárólagossá vált, a pusztán címeres 
bányapénzek már csak magánbányapénzek lehettek. Ilyen volt például Lányi Pál papír 
anyagú bányapénze. A vastag papírba préselt bányapénz 1723-ban készült, s a 
tulajdonos gyűrűpecsétjét, azaz a Lányi-címert  préselték bele. A munkásai közt akadt, 
aki adóját is ezzel akarta fizetni. Ezután tiltották be. De magánbányapénzei voltak pl. 
Bethlen István grófnak is, aki azokon az iktári Bethlen címer mellett az ék-kalapács 
bányászjelvényt is feltűntette 1637-ben.  

A 17. századi szatmári bányapénzek ellenjegyzésével már más helyen részletesen 
foglalkoztam,296 ezért csak utalok arra, hogy a Lisbona család ellenjegyzéseinél a 
címerük egyik rozettáját, a Herberstein család pedig névkezdő monogramját, a H betűt 
alkalmazta különböző változatokban. Így ezek félig a címerek, félig a monogramok 
körébe tartoznak. 
 
Monogramok 
 

Itt elsősorban az uralkodói kezdőbetűk mibenlétét érdemes vizsgálni. Ezeket az 
élet több különböző területéről ismerjük. Az első uralkodói kezdőbetűk a Gersei Pethő 
család címeresleveléről(1507) ismertek. Ekkor még II.Ulászló és fia II.Lajos 
portréjának kiegészítő jelöléseként.297 Később, Habsburg-házi királyaink korában az 
uralkodó személyének neve kezdőbetűjével történő megjelenítése egyáltalán nem ritka. 
Előszeretettel szerepeltették nevük kezdőbetűit híveiknek adott címeradományozó 
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leveleikben, illetőleg ezek címerábrázolásaiban. II. és III. Ferdinánd korától kezdve már 
megjelennek a kezdőbetűk a címerekben. A legtöbb címeradományon éppen Lipót L 
betűje jelenik meg: öt magyar nemesi, öt főúri, hat magyar indigenatust nyert főúri 
család és egy vármegye címerében.298  
Sopron város II. Ferdinándtól 1622-ben kapott címere az uralkodó és Eleonóra nevű 
felesége monogramjával. 299 A címerek mellett más típusú jelképek adományozásakor is 
előfordul, mint például a soproni tűztorony csúcsát ékesítő kétfejű sas mellén. Ezt Lipót 
adományozta a városnak 1681-ben, feltehetően az akkor Sopronban tartott 
országgyűléssel és harmadik feleségének királynévá való koronázásával 
kapcsolatosan.300 Külön korona itt sincs az L fölött, viszont a kétfejű sas két feje közt 
fönt ott látható a császári korona.  

Az érmészeten belül vizsgálódva megállapítható, hogy a koronás kezdőbetűt már 
I. Ferdinánd is használta, de megtaláljuk Rudolfnál és az utána következő Habsburg 
királyainknál is. II. Mátyás korától rendszeresen megjelenik a koronázási érmek egy 
csoportján, mint az uralkodó jelképe, bár Lipóttól ez a fajta koronázási érem éppen nem 
ismert.301 Az uralkodói monogramok először egy 1564-es vereten tűnik fel, mely 
feltehetően bányapénzként szolgált.302  Ismeretlen magyarországi bányapénzként 
közöltük a bányapénzkatalógusban (18. kép). Utóbb komoly kételyeim merültek fel vele 
szemben. Ezen az ólomlecsapaton levő C-N verdejegy ugyanis nagy valószínűséggel 
Nagybányára utal,303 s uralkodói monogrammal csak kincstári bányapénz létezhet. 
Márpedig a szatmári bányászatban a 17. század végéig nem létezett kincstári kezelésű 
bányaigazgatás. Tehát a veret bányapénz mivolta bizonytalannak tekinthető. II. és III. 
Ferdinánd 1636-os és 1652-es évszámú réz veretei, – kizárásos alapon – már minden 
bizonnyal alsó-magyarországi kincstári bányapénzek voltak (19a,b. kép).304 Egészen 
bizonyosan kincstári bányapénzek azonban azok a darabok, melyek előlapján Lipót 
koronás nagy L betűjét és egy kisebb I betűt láthatjuk. Ezek elég nagyszámúak, és velük 
aztán be is fejeződik az uralkodói monogrammal vert bányapénzek sorozata. Az 1660-
as évtől egészen 1699-ig(20a,b. kép)305 készültek L betűs bányapénzek. Éspedig Alsó- 
és Felső-Magyarországon egyaránt. 

1695-től a bányapénzek mellett, azokkal párhuzamosan és nyilvánvalóan a 
bányapénzek hagyományait felhasználva, megje1entek a selmecbányai rézpolturák is. 
Ezek uralkodói monogramja mellől azonban hiányzik a I, viszont megjelenik körötte a 
nyílt koszorú. Ez a koszorú a császári monogram körül az emlékérmekről ismert, és a 
dicsőség jelképe.306 A selmecbányai rézpolturák előlapjának pontosan megfelelő, annak 
minden részletét tartalmazó pálmakoszorús monogramját láthatjuk viszont Lipót 
magyar testőrségének szablyáján307 Hasonló pálmakoszorúban, mely két összekötött 
ágból van összeállítva, előfordul Lipót ezüstpénzeken szokásos arcképe is. 
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Érdekes, hogy Gohl Ödön alapvető munkájában308 a bányász-szimbólumos 
bányapénzeknél az L betűt tekinti előlapnak, míg a rézpolturák esetében a CS, illetve az 
S betűs oldalt. A CS monogramot Gohl, csakúgy mint a régebbi szakirodalom egésze, 
hibásan Civitas Schemnicium-ként oldotta fel. Nyilván kibocsátó testületként kezelte 
Selmecbánya bányavárost, és talán Schönvisner felfogása is befolyásolta, aki a CS és az 
MC monogramot viselő oldalakat mint a rézpolturák előlapját mutatja be. Ez a nézet 
azonban semmiképpen sem fogadható el, hiszen egy országon belül az uralkodót senki 
sem előzheti meg. Lehetséges tehát, hogy Gohl nem tartotta egyenértékűnek a rendes 
forgalmi pénzek arcképes uralkodó-megjelenítésével az L monogramot. Pedig a koronás 
L betű I. Lipót (1657-1703) magyar királyt és német-római császárt jelöli, így mint a 
kibocsátó jelzése, a fej-oldalt helyettesíti. Ezért csakis ez az oldal lehet az előlap Ezért, 
illetve a későbbi elemzések megalapozásának céljából szükséges megvizsgálni az 
uralkodói névkezdőbetűk szimbolikai értelmét. 

Lipót visszafoglalási érmein többször előfordul, hogy személyét nagy L betűvel 
jelölik. Ezeken ugyan nincs korona, viszont előfordul, hogy körötte koszorút, vagy a 
dicsőség sugarait alkalmazzák. Frekventált helyet foglal el a korszak bányapénzeinek 
vizsgálata. Az alsó-magyarországi bányakamara 1660-tól ismert bányapénzein a 
koronás L betű mutatja az uralkodót, azaz a kibocsátót. Ez nyilván csak a kamarai és 
nem a magánbányászatban használatos bányapénzekre kerülhetett rá.309  

Az L fölötti korona a fenti vereteken változó, hol nyílt, hol zárt. Gohl úgy ítélte 
meg, „Nem különböztetik meg szabályosan, hogy kinek milyen korona jár.”310 Nos, az 
L betűs bányapénzeken a betű fölött általában zárt korona van, kivéve az 1667, 1675 és 
az 1686. (21a, b. kép) 311 évi vereteket, valamint a Gohl által „átvert”-nek megjelölt, 
valójában azonban csak gyenge minőségűnek nevezhető sorozatot,312 amin egyáltalán 
nem szerepel korona az L fölött. Ez utóbbi sorozatról más helyen már bizonyítottam, 
hogy nem átvert és nem is selmecbányai, hanem szomolnoki.313 A későbbi 
bányapénzeken és rézpolturákon egyaránt zárt korona van az L fölött. A zárt korona 
típusa pedig nagyon közeli rokona a forgalmi ezüstpénzeken a kétfejű sas fölött levő 
koronának. A kétfejű sas pedig a császárság jelképe, és nyilvánvaló, hogy a fölötte levő 
zárt korona csak császári korona lehet. A tallérok hátlapján a kétfejű sas mellén levő, az 
aranygyapjas rend láncával körített magyar címerpajzsra azonban Lipót korában mindig 
leveles, nyílt koronát helyeznek. Ugyanígy cselekedtek a cseh veretek esetében, 
miközben a kétfejű sas és annak tartozékai szimbolikájukban megegyezőek. Ha a 
kétfejű sas, mint pajzstartó hiányzik, – ez általában a halli, gráci vereteken fordul elő – 
akkor bonyolult összetett címert ábrázolnak. Ezen pedig már nem nyílt korona, hanem a 
zárt császári korona látható. Mégpedig különösen hangsúlyos helyzetben, hiszen a 
kétfejű sas hiányzik. Úgy tűnik tehát, hogy dacára a magyar Szent Korona zárt 
mivoltának, és Lipót magyar királlyá koronázásának emlékére veretett érmén ily módon 
történt ábrázolásának,314 a birodalmi heraldika szimbólumrendszerén belül ebben az 
időben Magyarország jelképe – hasonlóan más tartományokhoz – a nyílt leveles korona 
volt. Nagyon valószínű, hogy azokon a vereteken, ahol az L betű fölött nyílt korona 
jelenik meg, Lipót mint magyar király, ahol pedig zárt korona van, ott mint német-
római császár szerepel. Lipót, akárcsak elődei, Magyarországot és a magyarországi 
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bányákat persze közjogi értelemben kétségtelenül magyar királyként birtokolta. Ezért az 
előzőkben leírt birodalmi szimbolika alapján nyílt koronát kellett volna állandóan 
használnia, amint azt a korábbi uralkodók bányapénzein is megtaláljuk. Mégis jobban 
szerette nagyobb, császári címét használni, sőt valószínűleg ragaszkodott is ehhez. 
Ebből következhet, hogy 1686 után a rézpénzeken egységesen császári korona látható 
monogramja fölött. Jellemző, hogy a kortársi magyar irodalom is csak „Leopoldus 
császárként” és nem magyar királyként emlegeti. 

Az imént felsorolt alkalmazási területek úgy gondolom elegendő bizonyítékot 
szolgáltatnak ahhoz, hogy az uralkodói monogramot Lipót korában egyenrangúnak 
fogadjuk el a forgalmi pénzek előlapjának arcképével. Bizonyos persze, hogy sokkal 
könnyebb volt elkészíteni, mint valamely portrét ábrázoló előlapot. Elterjedtségét 
bizonyára ennek a technikai könnyebbségnek is köszönhette. Az L betűs kincstári 
bányapénzek pedig a kamara belső használatára készültek, ahol Lipót magyar királyként 
nemcsak mint uralkodó, hanem mint tulajdonos is fellépett. A regáliának tekintett 
bányászatot annyira az uralkodó sajátjának tekintették a korban, hogy a magyar 
országgyűlések sem sokat akadékoskodtak ezen – az egyébként nagyon jövedelmező – 
területen. Nem szabad azonban szem elől tévesztenünk azt a tényt, hogy az L betűt, 
mint uralkodói jelképet, nemcsak ebben a viszonylag zárt, hanem sokkal szélesebb 
körben is alkalmazták. 

 
Egyedi szimbólumok 

 
Érdekes a korabeli bányászatban egyedi szimbólumot is használt Lisbona Gerard 

1609-es bányapénzén. Egymást fogó két kéz, mely az összetartozást jelképezi felette a 
szívvel, ami pedig a szeretetet jelképezi(22a. kép). Ennek jelvénynek korabeli 
protestáns emblematikában találjuk meg párhuzamait (23. kép). Különösen érdekes 
tény, hogy a jelképet egy 17. század elejéről származó bányászlámpán is 
megtalálhatjuk(24-25. kép).315 A vas faragásával díszített, nem mindennapi 
bányamécses bizonyára Lisbona Gerard számára készült egykoron.  

Itt érdemes bemutatnunk az újabban feltűnt hamis sárgaréz másolatát ennek a 
típusnak. Ezen az ék csákány módra hajlik, a betűk nem egyenletes méretűek és a szív 
csak két golyó formájában lett már a verőtőre is rávésve (26a,b. kép). Egyes kopott 
példányokon valóban alig látható a szimbólum, de ez nem változtat a jelkép eredeti 
megformálásán. Insignológiai-szimbolikai alapon a két golyó ábrázolásának semmi 
értelme nem lenne, de a másolat készítője sajnos vagy szerencsére nem állt a szakma 
magaslatán. A sárgaréz alapanyag egyébként a korabeli magyarországi vagy erdélyi 
anyagban eleve a hamisságra utal, mivel ekkortájt nálunk sárgarezet nem állítottak elő. 
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XI. BÁNYAPÉNZHASZNÁLAT 
 
 

A korabeli bányászat egyik nagy problémája földrajzi elhelyezkedéséből adódott. 
Kitermelhető ércre és ásványra többnyire csak minden lakott helytől távol, nehezen 
megközelíthető hegyvidéken bukkantak. Mivel azok a kereskedelmi piacok és 
gazdaságok, amelyek a mezőgazdasági termékeket szállították, többnyire nagyon távol 
estek, komoly tehertételként jelentkezett a bányász telepek megbízható és rendszeres 
élelmiszerellátása. Mint  Georgius Agricola írta, 1566-ban: „Ez a körülmény nem 
annyira a munkásoknak, mint inkább a bányatulajdonosoknak van kárára, mivel a 
munkások a drágaság miatt a szokásos munkabérrel nincsenek és nem is lehetnek 
elégedettek, tehát gazdáiktól nagyobb bért követelnek. Ha ezt megtagadják tőlük, akkor 
beszüntetik a munkát és elvándorolnak.”316  

Ha a vállalkozó idegeneknek engedte át a bányászok ellátását, elveszett a nyereség 
jelentős része, sőt, még az üzem rentabilitása is veszélybe kerülhetett. Más vállalkozó, 
kereskedő vagy iparos saját hasznát mindenképp rátette az árucikkekre. Sőt a kereslet-
kínálat törvényét figyelembe drágította is az árakat. A bányavállalkozónak pedig 
annyival többet kellett fizetnie munkásainak, hogy azok meg tudjanak élni. Különösen 
így volt ez a kisebb magánvállalkozók esetében. Ismeretes, hogy még olyan bányászati 
centrumokban is, mint az alsó-magyarországi bányavárosok, állandósult a drágaság. A 
drágaság azonban csak részben volt a szállítás költségeivel magyarázható, az 
élelmiszerek előállításával foglalkozó helybeli polgárság - pl. pékek, mészárosok, bor- 
és sörmérők stb. - haszonleséséből, azaz a spekulációból is származott.317 Kiútként csak 
egy megoldás kínálkozott, a bánya üzemeltetőjének át kellett vennie az ellátási 
feladatokat is.  Érdeke volt, hogy minél olcsóbban lássa el munkásait, hiszen ily módon 
fizetésüket is alacsonyabban tarthatta. Általában a saját majorságában megtermelt 
élelmiszerrel, itallal látta őket, s így a nagykereskedelmi haszon mellett kiskereskedelmi 
árrést is húzott utánuk. Ezen kívül a korban nehezen beszerezhető ezüst aprópénzt a 
vásárlás mellőzésével és a bányapénz alkalmazásával minimalizálhatta. Megfigyelhető e 
gazdasági stratégia nemcsak a magánvállalkozóknál, hanem a kincstári bányáknál is. 
Delius Traugott Kristóf 1773-as bányatana A bányagazdaság című fejezetének 816.§-
ában részletesen foglalkozik a kérdéssel: 

"..gondoskodni kell arról, hogy az összes élelmiszerek olcsó áron legyenek 
beszerezhetők. Mert drága élelmiszerárak esetén a munkásoknak nagyobb bért kell 
fizetni; enélkül nem tudnának megélni. Nagy bérek mellett pedig sok bánya kitermelet-
len maradna. Ezért az élelmiszereknek elegendő mennyiségben való biztosítását 
minden eszközzel meg kell könnyíteni és ezenkívül minden drágítást és láncolást 
kíméletlenül le kell küzdeni. Méltányos árak biztosítása érdekében sok bányánál élelmi-
szertárakat rendeznek be, ahol vagy a bányatársulat, vagy más közületi szerv 
kenyérgabonából és egynéhány más legszükségesebb élelmiszerből elegendő készletet 
szerez be, tárol és a munkásoknak eladja, úgy hogy azok egész éven át az 
élelmiszerszükségleteiket ott olcsón beszerezhessék."318  

Annak ellenére, hogy Delius műve viszonylag késői (1773) és gazdasági 
szemlélete végső soron merkantilista módon az állam érdekéből indul ki, az itt rögzített 
módszerek követése már a XVI. századi magánvállalkozók bányáira is jellemző. Ez a 
helyzet azonban minden tetszetőssége mellett is magában hordozta a munkásokkal 
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szembeni visszaélés lehetőségét. Ha ugyanis egyetlen helyen tudták szükségleteiket 
beszerezni, akkor ez a hely monopolhelyzetbe került, és a lehetőségek határáig 
tetszőleges felárral dolgozhatott. A gyakorlat pedig azt mutatja, hogy az esetenkénti 
visszaélések egyidősek ezzel a megoldással. Ahhoz azonban, hogy a munkaadó az itt 
vázolt hátrányos helyzetet rá tudja kényszeríteni a bányamunkásra, szükség volt arra, 
hogy meg tudja akadályozni a munkás szökését. Hazai forrásokból tudjuk, hogy 
próbálkoztak - a feudális viszonyoknak megfelelően - egyszerű erőszakkal, azaz 
gazdaságon kívüli kényszerrel. Ez azonban nem volt elég eredményes. Az igazi, már 
kapitalistának nevezhető megoldás a bányapénz volt, mely a gazdasági kényszert 
biztosította. Ez az út a bányapénz kiadásának engedélyezés után még legális is volt, 
míg a személyében nem függő bányamunkás /bérmunkás/ erőszakkal történő 
visszatartása már a feudális keretek közt is jogilag támadható volt. Más kérdés persze, 
hogy erre inkább egy rivális bányaúrnak volt lehetősége, mint a bányamunkásnak 

Régi, már toposznak tekinthető megállapítás, hogy a bányapénzek átszivárogtak a 
kibocsátó bánya területéről a törvényes veretek forgalmába is. Valóban nem zárható ki 
teljesen ez a lehetőség, adatunk mindazonáltal meglehetősen kevés van ezen 
feltételezések bizonyítására. Sőt, a meglevő adatok túlnyomó része kifejezetten az 
1695-től megjelenő selmecbányai és kassai rézpolturákra vonatkozik, melyekről több 
helyen is bizonyítottuk, hogy nem voltak bányapénzek. Ezek a rézveretek a 
bányapénzekkel párhuzamosan lettek kiverve, de funkciójuk a forgalmi aprópénzé, 
pontosabban a réz váltópénzé volt. Szórványosan tehát – inkább a 17-18. században – 
előfordult, hogy egy-egy bányász hivatalos bányán kívüli helyen bányapénzzel akart 
fizetni, de ez a jelenség nagyobb jelentőségre nem emelkedett. 

 
A bányapénzek bányagazdaságon belül betöltött szerepe a következő részekre osztható: 
• a bányamunkások ellátása 
• a gazdasági kényszer biztosítása 

Fontos megjegyezni, hogy kibocsátásuk oka nem a rendkívüli helyzet, nem ígérik 
meg forgalmi, azaz ezüstpénzre való átváltásukat. Nem nevezhető tehát semmiképp 
szükségpénznek.   

A bányapénzek szokásos ábrázolásai a következők: többnyire az előlapon a 
tulajdonos, vagy a bérlő monogramja, vagy címere szerepel, vagy mindkettő. A 
hátlapon általában a bányaváros vagy bánya jelzése betűkkel. A bányászat szimbolikus 
ábrázolása, a kiadás éve, illetve értékjelzés.   

Érdekes a bányapénz jogi alapjainak kérdése. Magyarország feudális jogrendjéből 
nem ismerünk sem törvényes szabályozást, sem helyhatósági előírást, amely a bá-
nyapénzek engedélyeztetésének, kibocsátásának és felhasználásának rendjét szabályozta 
volna. A jogalapot a szokásjog képezte vagy pontosabban fogalmazva a precedens.  

A pénzhelyettesítő kifizetőeszköz-funkció mellett azonban még 
munkamennyiséget nyilvántartó szerepe is lehetett. A jelenleg ismert legkorábbi 
bányapénzre vonatkozó magyarországi dokumentumból mely 1581-ből származik, már 
értelmezhetők a bányapénz fő tulajdonságai. Ebben Kubinyi Kristóf bányatulajdonos 
már, mint a bányászatban szokásos eszközre kér engedélyt az udvari kamarától.  

„ ... wollen mir auf meiner Pergwerchshandlung zur Woicza gnedigst solche 
khupferne Zeichenn zu machen vergönstigen unnd erlauben, ... wollte ich solche 
Zeichen an stat der Rabischs oder Spann gebrauchen ... dise Zeichen annderes Orthen 
khainen Ganng, als eben bey derselben des Khubiny Hanndlung, alda sie aussgegeben 
wurden ...”319 
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 (... kérem bócai bányámban olyan, a rovást helyettesítő réz jegyek használatának 
engedélyezését, amelyek sehol másutt, mint éppen csak Kubinyi bányájában 
forgalmazhatók ...) 

A munkamennyiséget hagyományosan rovással tartották nyilván. A fordításnál kis 
problémát a „Rabischs oder Spann” mivel a Rabisch szót nem ismerik a szótárak. Nos, 
az korabeli bányászattal foglalkozó iratok egyértelművé teszik, hogy a magyar „rovás” 
kifejezést és vele alighanem a nyilvántartás eme módját átvették és alkalmazták az 
egyébként német nyelvű bányászatban. 320 Mint a bányák üzemeltetésénél említettem, 
ezzel a megtermelt ércvödrök számát tartották nyilván a rovott pálcákon. Kubinyi ennek 
helyettesítésére(is) kívánta használni a bányapénzeket. Vagyis az adott 
munkamennyiség ellenében annak megfelelő mennyiségű bányapénz adtak és így 
felesleges lehetett a rovás további használata. Ennek a módszernek a folyománya, hogy 
a bányamunkás elszámoláskor még meglevő bányapénzét rendes forgalmi ezüstpénzre 
váltották. A saját kibocsátású pénzjeggyel történő elszámolás az idézett kérvény 
szövegéből következően feltehetően több bányában leváltotta a korábban szokásos fel-
jegyzésen, rovásvezetésen alapuló eljárást és ezzel leegyszerűsíthette, csökkenthette az 
adminisztratív ráfordítást. Ezt a funkciót azonban a valóságban meglehetősen ritkán 
tudjuk adatolni, s a rovás többnyire a bányapénzek mellett is megmaradt.  

Mint látható, Kubinyi gondosan kerülte a „pénz” megnevezést, és helyette inkáb a 
„réz jegy” megjelölést használta. Ez érthető, hiszen a nemesfémpénzek korában ezeket a 
réz érméket egyáltalán nem tekintették pénznek. Azt azonban érezte, hogy funkcióját 
tekintve mégiscsak közel áll a pénzhez. A pénzveréshez pedig csak a királynak volt 
joga, s a hamispénzverés főbenjáró bűn volt, aminek természetesen még a látszatát is 
kerülni akarta. Mintegy bizonyítékul mellékelte hozzá a ma legkorábbinak ismert 
magyar bányapénzeket is,321 1548-ból,322 1570-ből323 és 1579-ből.324 Ezek a 
bányapénzek az irat szerint Hans és Peter Feygel és Gregor Triebell szomolnoki 
bányapénzei. Minthogy Hans Feygel és Hans testvérével Peterrel közösen kiadott 
bányapénzét sikerült elkülönítenünk. A korábbi, 1548-as évszámú darabon a tulajdonos 
Thurzó családi címere látható, míg a bérlő Hans Feygel csak monogrammal szerepel. A 
hátlapon vallásos szöveg látható (1 a,b. kép). Az 1570-es évszámú vereten a címer már 
minden valószínűség szerint a Feygelek saját címeréből és monogramjukből áll, de a 
hátlap ugyanazt a szöveget tartalmazza (2 a,b kép). A harmadik, 1579-os évszámú 
darab(3 a,b. kép) kizárásos alapon csakis az iratban többször említett harmadik 
személlyé, Triebellé lehetett, bár annak rövidítései közül egy sem illik rá. Kérdés tehát, 
hogy tulajdonos volt-e, vagy bérlő? Esetleg csak lazább üzleti viszonyban áll a veretet 
használó bányával, de nem kizárt a tévedés sem. Annyit még megjegyezhetünk hozzá, 
hogy az ábrázolás alapján ez a darab a szomolnoki rézbánya uradalom vasbányájának, 
Stósznak a bányapénze lehetett. A bányászékre és kalapácsra fonódó nagy S betű 
ugyanis Stósz bányásztelepülés címeréből ismert. Stószon pedig vasbányák és hámorok 
voltak találhatók, s valójában a rézbányászattal foglalkozó szomolnoki bányauradalom 
számára szükséges vasat állították elő. Mondhatjuk tehát, hogy a szomolnoki üzem 
vasbányája volt.  

Ezek a bányapénzek, minthogy követendő példaként, azaz precedensként mutatja 
be őket Kubinyi, nyilvánvalóan ugyancsak a kérésben szereplő funkciókat töltötték be. 
Különben nem lett volna értelme példaként bemutatni őket. Noha Bóca Alsó-
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Magyarországon fekszik, ezek a bányapénzek a felső-magyarországi Szomolnokról 
származnak. Ez pedig közvetve arra utalhat, hogy 1581-ben az alsó-magyarországi 
bányákban ekkor nem használtak bányapénzt.   

Kubinyi még megemlítette, hogy munkásai közül sokan felvették a bérüket, és 
utána ledolgozatlan munkaórákkal megszöktek tőle. Ennek a számára kedvezőtlen 
folyamatnak a megszüntetését is várta a bányapénzektől. Tehát egyértelműen utalt a 
gazdasági kényszer szükségletére, s arra, hogy ennek megvalósítását a bányapénztől 
várja. Később azonban már csak az aprópénz hiányát, az ellátás fontosságát és másképp 
történő megoldásának lehetetlenségét hangsúlyozta. Ezek az érvek igazak is lehettek 
adott időszakban, de a bányapénzek szempontjából másodlagosak. Ha csak ennyi lett 
volna a probléma, akkor a szükségpénz is megoldást jelenthetett volna. A bányapénz 
valódi lényegét, a gazdasági kényszer biztosítását csak közvetve fogalmazta meg a már 
említett módon. Ez ugyanis nem volt hirdethető érv, hiszen a személyében független 
bányamunkás szabadságát erősen korlátozta. Bár Kubinyi levelében konkrétan nem 
említi, de ismervén a korabeli nemesi gazdálkodást, az ellátást nyilvánvalóan saját 
majorságának termékeiből oldotta meg. Az előbb említett gazdasági kényszeren kívül 
tehát kiegészítésképpen a vállalkozót a nagy- és kiskereskedelmi haszon húzása is 
további jövedelemhez juttatta. Ez tehát a helyi kereskedők érdekeit is sértette. A 
feljelentések rendszerint természetesen ez utóbbiak részéről történtek, hiszen a 
bányamunkás aligha került olyan helyzetbe, hogy jogait a bányavezetőséggel szemben 
bíróságon védhette volna. Ezért tapasztalhatjuk, hogy amikor az országban nem állt 
fenn szükséghelyzet, bányapénzeket akkor is használtak.  
A bányapénzek használatának jogalapja e szokásjog, de ezt minden esetre megerősítette a 
Miksa-féle bánarendtartás, melyet először 1573-ban vezettek be. S noha soha nem lett 
törvénnyé Magyarországon, csak "a bányabíróságok magánjogává" (lex privata). Erre utal 
visszamenőleges értelemben az 1723. évi. 108. tc. A kamarai bányaigazgatásban azonban több 
évszázadon keresztül alkalmazták. A bányatulajdonos jogát a munkásai ellátására mindenesetre 
tartalmazza. 

XXIX.. cikkely, 3.§. 

Bányáink fellendítése, a bányavidékre való áruszállítás megkedveltetése céljából elrendeljük, 
hogy a bányák minden szükséglete, a faggyú, a vas, a szinített ólaom, a kemény ólom(ólom-
antimon ötvözet), a glét (ólomoxid), az érc, a réz a kő, a kéneskő(higany), a hús, a kenyér, a 
gabona, a sajt, a zsír és minden más fogyasztási cikk, kivéve a bort, a bársonyt, a selymet a 
osztót és más közönséges kereskedelmi árukat, melyeket bányapolgáraink tartanak, vásárolnak, 
hoznak és visznek, mentes legyen minden vám, adó és kivetés alól. 

Ugyanazon cikkely 4.§-a pedig aról intézkedik, „…hogy a főkamaragróf, vagy ha ilyen nem 
volna az utána következező főigazgató …. Állítson össze egy hiteles listát mindarról, amit 
vásárolni és tartani akarnak, hogy a vámszedő helyeken szabadon átengedjék azokat.” 

Nagyon érdekes érdekes a használat módja, mely bizonyítja, hogy a 16. századtól a 18. század 
végéig a munkaszervezés nem sokat változott. Az érvek melyekkel indokolták a bányapénzek 
használatát, nem voltak egészen adekvátak, nem fedték a teljes igazságot. Kubinyi még 
megemlített annyit, hogy munkásai közül sokan felvették a bérüket és utána ledolgozatlan 
munkaórákkal megszöktek tőle. Ennek megszüntetését is várta a bányapénzektől. Tehát 
valamelyest utalt a gazdasági kényszer meglétére. Később azonban már mindig az aprópénz 
hiányát, az ellátás fontosságát és másképp történő megoldásának lehetetlenségét hangsúlyozták. 
Ezek az érvek igazak is lehettek adott esetben, de a valódi lényeget, a gazdasági kényszert és a 
vállalkozó részéről a nagy- és kiskereskedelmi haszon húzását már nem fogalmazták meg. Pedig 
funkcióját tekintve ezért nem nevezhetők szükségpénznek a bányapénzek. A 18. században a 
hivatalosan és nagy számban megjelenő réz váltópénzek és jobb aprópénz ellátású helyzet 
mellett ezek az érvek már nem voltak elégségesek. Ezért vonatták be sorra a bányapénzeket, bár 
valóságos rendszabályok nem tiltották, s a precedensek tulajdonképpen lehetővé tették 
alkalmazásukat. 
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Vizsgálata nem is talált semmilyen visszaélést. A bányászatban ugyanis pontosan tudták mi a 
valódi oka a bányapénzek használatának. A bányaüzemek rentabilitásának igen fontos eleme 
volt, hogy az említett „mellékes” jövedelmeket elkönyvelhesse a bánya üzemeltetője. Ez így 
volt a kincstári bányáknál is. A bányapénz munkaerő megkötő jellegével pedig nyilván 
ugyanígy tisztában voltak, mint azt már az előbbiekben leírtam. Ez azonban valószínűleg nem 
volt hirdethető érv, hiszen a személyében független bányamunkás szabadságát erősen 
korlátozta. Ráadásul a helyi kereskedők érdekeit is sértette. A feljelentések természetesen ez 
utóbbiak részéről történtek, hiszen a bányamunkás aligha került olyan helyzetbe, hogy jogait a 
bányavezetőséggel szemben bíróságon védhette volna. A bányahivataloknak viszont az volt az 
érdekük, hogy a bányászat fejlődjön és virágozzék. Drevenyák bányabiztos pedig bizonyára 
hozzáértő tisztviselő volt, aki később 1816 és 1818 között selmecbányai főkamaragróf lett.325 A 
Probstner és Grünblatt nevek pedig előfordulnak a Felső-magyarországi Bányapolgárság 
képviselői között, tehát a feljelentő is alighanem a bányapolgárok közül került ki. 
 

 

                                                 
325  
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XII. A SELMECBÁNYAI ÉS KASSAI RÉZPOLTURÁK 
TÖRTÉNETE 

 
Előbb azonban tisztázni kell, hogy a 17. század második felében megjelent 

különböző rézpénzek milyen szerepet töltöttek be, hiszen a század végén frissen 
kibocsátott rézpolturák zavaros megítélésének okát a különböző rézpénzek és funkcióik 
összekeverésében kereshetjük. 

A rézpénzek használati körük szerint meglehetősen különböztek egymástól. 
Három funkció jöhet számításba: a bányapénzeké, a váltópénzeké és a szükségpénzeké.  

BÁNYAPÉNZEK 

Több helyütt szó volt meghatározásukról, így itt csak néhány vonásra hívjuk fel a 
figyelmet. 1579-ben, megjelenik a keresztezett bányászékből és kalapácsból álló 
bányászjelvény is egy bányapénzen (2/a,b. ábra).326    

Ez a szimbólum egyre fontosabbá és általánosabbá vált, s a bányapénzek közé a 
17. század második felének időszakában – néhány kivételtől eltekintve – csak a 
hátlapjukon keresztbetett bányászékből és kalapácsból álló bányász-szimbólumot viselő 
darabok tartoznak. Többségükben, a bányák túlnyomó állami tulajdonlásának 
megfelelően, ekkor már kincstári kibocsátásúak, de találunk köztük magánvállalkozói, 
bányapolgári kiadásúakat is. Az előbbiekre jellemző, hogy előlapjukon Lipót koronás 
nagy L betűjét és egy kisebb I betűt láthatunk. Ilyen például az 1660-as (3/a, b. ábra)327 
és 1675-ös selmecbányai (4/a, b ábra),328 vagy az 1686-os úrvölgyi bányapénz (5/a, b 
ábra).329 A magánvállalkozói bányapénzen az előlapon levő kibocsátó természetesen 
nem az uralkodó, hanem maga a vállalkozó bányapolgár volt. Persze ehhez is szükséges 
volt az uralkodó engedélye. A vállalkozó valamint a bányahely neve gyakran 
monogrammal lett jelölve. Ilyen például az 1664-es LB - CK jelzésű bányapénz (6/a, b 
ábra),330 amelyet Christian Kahres bányapolgár használt Libetbányán. 

A 17. század végén megjelenő újabb típusú rézpénzek, a rézpolturák numizmatikai 
anyaga (váltópénzek) 

Háromféle, küllemre egymáshoz nagyon közelálló rézpénzről van szó. 
Hasonlóságukra mi sem jellemzőbb, mint hogy már Schönvisner – aki csak a CS és az 
MC jelzésű polturát ismerte – egymás mellett közölte kettejüket (7/a, b. ábra),331 s 
Leitzmann 1847-es jegyzékében mind a hármat egymás után sorolják fel.332 Neumann 
szintén megtartja egymás utáni sorrendjüket.333 Weszerle már csak a selmecbányai 
rézpolturát ábrázolja (8. ábra).334 Az előlapján mindhárom típusnál koronás nagy L betű 
látható (9/a, 10/a, 11/a ábrák),335 a hátlapokon pedig egymástól eltérő betűk és az 
évszám szerepel (9/b, 10/b, 11/b. ábrák). A koronás L betű I. Lipót (1657-1703) magyar 
királyt és német-római császárt jelöli, így mint a kibocsátó jelzése, a fej-oldalt 

                                                 
326 Szemán 1999-2000. 92.; Szemán – Kiss, 2008. 2.02.01-02 
327Szemán – Kiss, 2008. 1.01.01-02 
328 Szemán – Kiss, 2008. 1.01.08 
329 Szemán – Kiss, 2008. 1.06.03 
330 Szemán – Kiss, 2008. 1.09.01 
331Schönvisner, 1807. I. 257. 7, 8, 9, 47. t. 124. és 125. sz.  
332Leitzmann, 1847. 190. 
333Neumann, I. 1858. 173-183. sz. 
334 Weszerle, 1873. F. IV. 17. 
335 Szemán – Kiss, 2008. 9.01.01; 9.01.05; 9.02. 
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helyettesíti. Ezért csakis ez az oldal lehet az előlap. Gohl Ödön alapvető munkájában336 
az általa tárgyalt két típus esetében a CS, illetve az S betűs oldalt tekintette előlapnak. A 
CS monogramot Gohl, csakúgy mint a régebbi szakirodalom egésze, hibásan Civitas 
Schemnicium-ként oldotta fel. Nyilván kibocsátó testületként kezelte Selmecbánya 
bányavárost, és talán Schönvisner felfogása is befolyásolta, aki a CS és az MC 
monogramot viselő oldalakat mint a rézpolturák előlapját mutatja be. Ez a nézet 
azonban semmiképpen sem fogadható el, hiszen egy országon belül az uralkodót senki 
sem előzheti meg. A Gohl-féle katalógus előtti irodalom sem egyöntetű a CS-es oldal 
előlapként történő meghatározásában, sőt inkább az L betűs oldalt tartják előlapnak.337 
Gohl ellentmondásba kerül önmagával is, mert a bányász-szimbólumos bányapénzeknél 
az L betűt tekinti előlapnak. Még azokban az esetekben is így tesz, amikor a bányász-
szimbólum alatt megjelenik a szerinte szintén Selmecbánya nevére utaló S betű (12/b 
ábra).338 Lehetséges tehát, hogy Gohl nem tartotta egyenértékűnek a rendes forgalmi 
pénzek arcképes uralkodó-megjelenítésével az L monogramot. Ezért, illetve a későbbi 
elemzések megalapozásának céljából szükséges megvizsgálni az uralkodói 
névkezdőbetűk szimbolikai értelmét. 

Az uralkodó személyének neve kezdőbetűjével történő megjelenítése egyáltalán 
nem ritka Habsburg-házi királyaink korában. Előszeretettel szerepeltették nevük 
kezdőbetűit híveiknek adott címeradományozó leveleikben, illetőleg ezek 
címerábrázolásaiban. II. és III. Ferdinánd korától kezdve már megjelennek a kezdőbetűk 
a címerekben. A legtöbb címeradományon éppen Lipót L betűje jelenik meg: öt magyar 
nemesi, öt főúri, hat magyar indigenatust nyert főúri család és egy vármegye 
címerében.339 Ezekben az esetekben azonban nincs korona az L betű fölött. Egyéb 
jelképek adományozásakor is előfordul, mint például a soproni tűztorony csúcsát 
ékesítő kétfejű sas mellén. Ezt Lipót adományozta a városnak 1681-ben, feltehetően az 
akkor Sopronban tartott országgyűléssel és harmadik feleségének királynévá való 
koronázásával kapcsolatosan.340 Külön korona itt sincs az L fölött, viszont a kétfejű sas 
két feje közt fönt ott látható a császári korona. Az érmészeten belül vizsgálódva 
megállapítható, hogy a koronás kezdőbetűt már I. Ferdinánd is használta, amit egy bárca 
– feltehetően bányapénz – ólom lecsapatáról ismerünk (13. ábra)341 Megtaláljuk 
Rudolfnál és az utána következő Habsburg királyainknál is. II. Mátyás korától 
rendszeresen megjelenik a koronázási érmek egy csoportján, mint az uralkodó jelképe, 
bár Lipóttól ez a fajta koronázási érem éppen nem ismert.342 II. és III. Ferdinándtól 
ugyancsak ismert monogramos réz bányapénz (14/a, b. és 15/a, b. ábrák).343 Lipót 
visszafoglalási érmein többször előfordul, hogy személyét nagy L betűvel jelölik. 
Ezeken ugyan nincs korona, viszont előfordul, hogy körötte koszorút, vagy a dicsőség 
sugarait alkalmazzák. A rézpolturák szempontjából frekventált helyet foglal el a korszak 
bányapénzeinek vizsgálata. Az alsó-magyarországi bányakamara 1660-tól ismert 
bányapénzein (3./a, b. ábra) a koronás L betű mutatja az uralkodót, azaz a kibocsátót. Ez 
nyilván csak a kamarai és nem a magánbányászatban használatos bányapénzekre 
kerülhetett rá.344 Christian Khares ezért nem használta libetbányai bányapénzén (a 6./a, 
                                                 
336Gohl, 1919-1920. 10-14.  
337Neumann, I. 1858. 173. sz. Leitzmann, 1847. 190. Győrik, 1895. II. 103.  1213. sz. 
338Szemán – Kiss, 2008. 2.01.15.04.-2.01.16.01. Gohl, 1919-1920. 26-30. sz. veretek. Ez a 
bányapénztípus egyébként Szomolnokbányához köthető Szemán, 1995-1996. 63-65.;  
339Sulica Sz. Turul 46 (1932) 58-59.  
340Horváth, 1992. 53.  
341Huszár, 1973. 254. sz; Szemán – Kiss, 2008. 1.00.01. 
342Huszár, 1973. 364-366. 410-414. sz. 
343Huszár, 1973. 368, 396-399. sz; Szemán – Kiss, 2008. 1.00.03; 1.00.04. 
344Szemán, 1995-1996. 72.  
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b. ábra). Az L fölötti korona a fenti vereteken változó, hol nyílt, hol zárt. Gohl úgy ítélte 
meg, „Nem különböztetik meg szabályosan, hogy kinek milyen korona jár.”345 Nos, az L 
betűs bányapénzeken a betű fölött általában zárt korona van, kivéve az 1667, 1675 és az 
1686. (16/a, b;346 4/a, b; 5/a, b. ábrák) évi vereteket, valamint a Gohl által „átvert”-nek 
megjelölt, valójában azonban csak gyenge minőségűnek nevezhető sorozatot,347 amin 
egyáltalán nem szerepel korona az L fölött. Az 1697-es darabot mutatom be közülük 
szemléltetésül (17/a, b. ábra).348 Ez utóbbi sorozatról más helyen már bizonyítottam, 
hogy nem átvert és nem is selmecbányai, hanem szomolnoki.349 Egyértelmű az is, hogy 
nem verdében készültek, s emiatt hullámzó minőségűek, gyakran elég gyenge 
színvonalú veretek. A későbbi bányapénzeken és rézpolturákon egyaránt zárt korona 
van az L fölött. A zárt korona típusa pedig nagyon közeli rokona a forgalmi 
ezüstpénzeken a kétfejű sas fölött levő koronának. A kétfejű sas pedig a császárság 
jelképe, és nyilvánvaló, hogy a fölötte levő zárt korona csak császári korona lehet. A 
tallérok hátlapján a kétfejű sas mellén levő, az aranygyapjas rend láncával körített 
magyar címerpajzsra azonban Lipót korában mindig leveles, nyílt koronát helyeznek 
(18 ábra). Ugyanígy cselekedtek a cseh veretek esetében (19. ábra), miközben a kétfejű 
sas és annak tartozékai szimbolikájukban megegyezőek. Ha a kétfejű sas, mint 
pajzstartó hiányzik, – ez általában a halli, gráci vereteken fordul elő – akkor bonyolult 
összetett címert ábrázolnak (20. ábra). Ezen pedig már nem nyílt korona, hanem a zárt 
császári korona látható. Mégpedig különösen hangsúlyos helyzetben, hiszen a kétfejű 
sas hiányzik. Úgy tűnik tehát, hogy dacára a magyar Szent Korona zárt mivoltának, és 
Lipót magyar királlyá koronázásának emlékére veretett érmén ily módon történt 
ábrázolásának (21. ábra),350 a birodalmi heraldika szimbólumrendszerén belül ebben az 
időben Magyarország jelképe – hasonlóan más tartományokhoz – a nyílt leveles korona 
volt. Nagyon valószínű, hogy azokon a vereteken, ahol az L betű fölött nyílt korona 
jelenik meg, Lipót mint magyar király, ahol pedig zárt korona van, ott mint német-
római császár szerepel. Lipót, akárcsak elődei, Magyarországot és a magyarországi 
bányákat persze közjogi értelemben kétségtelenül magyar királyként birtokolta. Ezért az 
előzőkben leírt birodalmi szimbolika alapján nyílt koronát kellett volna állandóan 
használnia, amint azt a korábbi uralkodók bányapénzein is megtaláljuk. Mégis jobban 
szerette nagyobb, császári címét használni, sőt valószínűleg ragaszkodott is ehhez. 
Ebből következhet, hogy 1686 után a rézpénzeken egységesen császári korona látható 
monogramja fölött. Jellemző, hogy a kortársi magyar irodalom is csak „Leopoldus 
császárként” és nem magyar királyként emlegeti. 

A császári monogram körül a dicsőség jelképeként megjelenik az emlékérmeken 
is a koszorú.351 A selmecbányai rézpolturák előlapjának pontosan megfelelő, annak 
minden részletét tartalmazó pálmakoszorús monogramját láthatjuk viszont Lipót 
magyar testőrségének egyik szablyáján (22. ábra)352 Hasonló pálmakoszorúban, mely 
két összekötött ágból van összeállítva, előfordul Lipót ezüstpénzeken szokásos arcképe 
is.353 

                                                 
345Gohl, 1919-1920 5.  
346Szemán – Kiss, 2008. 1.01.07. 
347Szemán – Kiss, 2008. 2.01.01.01.-1.01.10.03. Gohl, 1919-1920 13-21. sz. 
348Szemán – Kiss, 2008. 2.01.13. 
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Az imént felsorolt alkalmazási területek úgy gondolom elegendő bizonyítékot 
szolgáltatnak ahhoz, hogy az uralkodói monogramot Lipót korában egyenrangúnak 
fogadjuk el a forgalmi pénzek előlapjának arcképével. Bizonyos értelemben talán az 
uralkodó személyesebb vonatkozásainál használták, pl. emlékérmek, címerek, testőr 
szablya stb. Ide számíthatjuk az L betűs bányapénzeket is, amelyek a kamara belső 
használatára készültek, ahol Lipót magyar királyként nemcsak mint uralkodó, hanem 
mint tulajdonos is fellépett. Ezek a bányapénzek megjelenésükben kétségtelenül a 
legközelállóbb veretek a rézpolturákhoz, s alighanem a rézpolturák egyik 
előzményeként is kezelhetjük őket. Nem szabad azonban szem elől tévesztenünk azt a 
tényt, hogy az L betűt, mint uralkodói jelképet, sokkal szélesebb körben is alkalmazták. 

Mielőtt még elkezdeném a három rézpoltura-típus külön-külön történő részletes 
elemzését, néhány szót kell ejtenem az általam használt vizsgálati módszerekről. 
Minthogy a rézpénzekkel kapcsolatos iratanyag nem túl bőséges, sőt ami a veretek 
külső formátumát, éremképét illeti éppenséggel semmilyen adattal nem szolgál, 
szükséges volt részletekig menő stiláris vizsgálatokat végeznem a verdehelyek és 
időszakok azonosításának az érdekében. Ezek a meglévő tárgyi anyagból indulnak ki, 
tehát hitelességükhöz nem férhet kétség. A módszer jogosultságának indoklására ki kell 
térnem a korabeli pénzverési technika néhány részletkérdésére. Elsősorban a verőtövek, 
illetőleg verővasak előállítása a lényeges, amit Paulinyi Oszkár Körmöcbányára 
vonatkoztatva lényegre törően ismertet: 

„Míg korábban az éremvéső (németül "Eisenschneider" vagy "Eisengraber" 
latinul "sculptor", "ferricisor") – esetleg 1-2 segédjével – a magaszerkesztette 
éremképet negatív formában közvetlenül a verővasakba véste bele, utóbb, legkésőbb a 
15-16. század fordulóján, a verővasaknak a megduzzadt "pénz"-termelés következtében 
szükségessé vált gyorsabb előállítása, mechanizálása érdekében még ezt a 
munkafolyamatot is felbontották. Nevezetesen az éremvéső többé nem közvetlenül az 
egyes verővasak (másképpen bélyegvasak) negatív rajzának a kivésésével foglalkozott, 
amelyekből annyi páros darabot kellett készíteni, ahány pénzverő dolgozott az üzemben, 
hanem az éremrajzot vagy mechanikus osztásban négy szelvényre osztva, vagy egyes 
elemei (címer, figurális alak, körirat, betűk, szegélydíszek) szerint felbontva, ezek 
mindegyikét – még pedig pozitív rajzban – külön-külön vasakba, mégpedig kemény 
felületű vasakba véste bele. Ezek voltak az ún. bélyegvasmetsző, vagy verővasmetsző 
vasak, amelyek nem közvetlenül az érmék verésére szolgáltak, hanem arra, hogy velük – 
most már egy másik kéz, a bélyegvasmetsző, (Eisensenker, faber) – az éremképet 
negatív rajzban gépiesen átverje a tulajdonképpeni verővasak egész sorozatára, 
amelyeknek több kilogrammot nyomó vas testét a bélyegvasmetsző felügyelete mellett a 
pénzverő-mű kovácsműhelye állította elő.”354  

A módszer nyilván élt a 17. században, sőt még a 18. század közepén is. Ezért 
küldi le 1735-ben Ocsovay Ferenc frissen végzett éremvésőnek Nagybányára mestere a 
pénzek készítéséhez elengedhetetlenül szükséges „Punze”-k gazdag sorozatát. Nos, a 
szerszámok leltárából kitűnik, hogy külön poncokat használtak olyan részletek 
beütésére, mint pl. a korona, a kétfejű sas feje, illetve a karmába fogott kard és jogar, 
stb.355 Egyáltalán nem erőltetett dolog tehát a külön poncokkal beütött részletek külön-
külön történő összevetése. 

                                                 
354Paulinyi, l949-50. 37.  
355Kapossy, 1947-48. 35.  
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XII.1. AZ S BETŰS RÉZPÉNZ 

A három rézpénztípus közül először a legkorábbit, a hátlapján nagy S betűt 
mutatót tárgyalom. 

Leírása: 

E: Nagy szemű gyöngykör, vonalkör. Szalaggal masnisan átkötött, geometrikusan 
összerendezett stilizált pálmaágak közt zárt korona alatt nagy L betű (9/a ábra). 

H: Nagy szemű gyöngykör, vonalkör. Mindkét végén kiszélesedő és vonalkával 
tetézett nagy S betű. Felső öblében kisebb A, alsó öblében hasonló C betűvel. Az 
évszám kétoldalt 16-87, a hetes számjegy után pont. Az S felső kanyarulata fölött 
nagyobb rög (9/b ábra).356 

Ezek a rézpénzek tisztán láthatóan 1687-es évszámúak, de már 1847-ben 1897-
esnek írták le őket.357 Később Neumann, Gohl és a legújabb szlovák szakirodalom is 
egyöntetűen átvette az évszám 1697-esként megadott hibás leírását! Egyetlen kivétel 
Berchtold Lipót gróf gyűjteményének árverési lajstroma,358 mely 1687-esnek írja le. 
Gohl saját leírásában ki is emeli, hogy itt tévesen közölték az évszámot.359 Ráadásul 
Gohl az általa közölt kisszámú rajzos ábrák egyikén ezt a darabot is bemutatja. A sors 
fintora, hogy a leírás mellett közölt rajzon is az 1687-es évszám látható (23/a, b. ábra). 
A rajzoló azonban nem tévedett, mert az általam kézbevett darabok mindegyikén az 
1687-es évszám látható. Esetünkben a 8-as a 9-essel még kopott példány esetében sem 
téveszthető össze, mert a 6-os számjegy szára egyáltalán nem görbül, s – mint az a kor 
vereteire általánosan jellemző – a 6-os formája megegyezik a fordított 9-esével. Az 
azonos forma pedig már csak azért sem meglepő, mert a gyakorlat az volt, hogy ezt a 
két számjegyet ugyanazzal a ponccal ütötték rá a verővasra, csak éppen elfordították 
közben az évszámot. További érdekesség, hogy nagyon jól megfelel az L betű fölötti 
zárt korona – ami a másik két rézpénztípuson levő zárt koronáktól ugyancsak eltér – 
megformálása (9/a. ábra) az 1688-as (18. ábra) 1690-es (24. ábra), és 1691-es (25. ábra) 
körmöcbányai tallérveretek és féltallérosok (ezüstforintosok) egyes változatain360 a 
kétfejű sasok feje fölött alkalmazott császári koronáénak. Széles, lapos, két szélén 
kitüremkedik, közepe alacsonyabb. Ezen az alacsonyabb középrészen kereszt van 
elhelyezve, s a korona körvonalait gyöngysorral hangsúlyozták. A fejnyílás is látható. 
Az abroncsot élükre állított rombusz alakú nyúlványokkal díszítették, melyek nagyító 
alatt nézve fogazott szélűek, közepükön ponttal. A két szélső kitüremkedő részben egy-
egy apró négyzet látható körötte négy ponttal.361 Az ilyen rombusz alakú nyúlványoknál 
mindig feltételezhető, hogy apró levélkék egybemosódásából jöttek létre. Legközelebb 
az 1688-as körmöcbányai tallér koronája áll hozzá, ami tekintve a verési évszámok 
közti alig egy éves eltérést teljesen érthető (1. rajztáblázat). Ilyen típusú császári korona 
nem is fordul elő azután más években – tehát 1697-ben sem – és más verdében a 
tárgyalt időszakból. A számjegyek formája és mérete is megfelel a körmöcbányai 
verdében ekkor használtaknak (2. rajztáblázat). Egyértelműen kijelenthetjük tehát, hogy 
ez a rézpénz Körmöcbányán készült. 

Viszonylag kevés példányszámban lehet fellelni ezt a rézpénzfajtát. Hengeres 
verőgépen készült, és csak egyetlen verőtő változatát ismerem. Az S betű fölött 

                                                 
356Szemán – Kiss, 2008. 9.01.01.01. Gohl, 1919-1920. 90. sz. 
357Leitzmann, 1847. 190. 54. sz. 
358Egger, 1906. 1202. sz. 
359Szemán – Kiss, 9.01.01.01. Gohl, 1919-1920. 14. 90. sz. 
360Pl.: 1692-ből Huszár, 1979. 1402. sz. 
361Huszár, 1979., Harsányi, 116. 118. 128. sz. 
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mindenütt nagyobb, szabálytalan alakú rög található a példányokon, és az S betű alsó 
vége ívesen felhúzott. Ellenjegyes példányról a mai napig nem tudunk. 

Kiadását, használatát sűrű homály fedi. A hátlapon levő nagy S betű öbleiben 
elhelyezkedő A és C értelmezését nem tudjuk egyelőre magyarázni. Annyit tudunk, 
hogy – lévén előlapján az uralkodó jelképe – csakis hivatalos, kamarai kibocsátásról 
lehet szó. Valószerűtlennek kell minősítenem azt az elképzelést, miszerint ezt a veretet 
Szomolnokon készítették, illetve használták volna. A Szomolnokhoz sorolás lehetőségét 
ugyan már Gohl felvetette, de még ugyanott el is utasította.362 A szlovák 
szakirodalomban J. Schenk, J. Kováč, és L. Trenčan előbb feltételesen, majd egyre 
határozottabban, sőt Trenčan, a témával foglalkozó legutóbbi cikkében már 
egyértelműen szomolnokinak nyilvánította ezt a rézpénzt.363 Feltételezésük alapja – ami 
már Gohl felvetésének is oka volt – az, hogy a CS monogramos selmecbányai 
rézpolturák közt is van 1697-es évszámú, s az S betű a bányavárosok közt Selmecbánya 
mellett még Szomolnokra utalhat. Ráadásul a közelmúltig nagyon kevés veret volt 
egyértelműen Szomolnokhoz sorolható a bányapénzek közül, ami egyáltalán nem áll 
arányban Szomolnokbánya, azaz az ottani rézbányászat korabeli jelentőségével. Bár 
ezek az érvek önmagukban megfontolandók lennének, az egyértelműen 1687-es évszám 
és az imént bizonyított körmöcbányai előállítás tarthatatlanná teszi ezt a hipotézist. A 
szomolnoki verés lehetősége emellett azért is lehetetlen, mert ezeket a pénzdarabokat, a 
lapkák jellegzetes ívbe hajlása alapján csak hengeres verőgépen állíthatták elő. Ez 
annyit jelent, hogy verdében készítették, ugyanis ilyen felszerelés máshol el sem 
képzelhető. Ráadásul a korban párhuzamos szomolnoki bányapénzek tanúsága szerint 
Szomolnokon a helyi vereteket elavult módszerekkel és meglehetősen rossz minőségben 
verték.364  

A hátlapon látható nagy S betű tehát csak Selmecbányára utalhat, de nem mint 
bányavárosra, hanem mint kamarai központra. Ez azonban egyáltalán nem jelenti, hogy 
Szomolnokbánya és környéke rézpoltura nélkül maradt volna, hiszen a később sorra 
kerülő MC monogramos típust Kassán verték és a Szepesi Magyar Kamara bocsátotta 
ki. 

Ahhoz, hogy csak próbaveretnek minősíthessük, sok van belőle, s rajtuk a 
használat nyomai sem erre mutatnak. Feltehető, hogy viszonylag kis mennyiségben, de 
kibocsátották az S betűs polturát. Legalábbis erre utal, hogy csak egy verőtő változatot 
ismerünk belőle, míg a másik két típusnál egy-egy évjárathoz is legalább három ilyen 
tartozik. Forgalmáról semmiféle adatunk nincs. Szembetűnő viszont, hogy W. Schröder 
– a későbbiekben részletesen tárgyalandó – 1686-ban kiadott művének365 megjelenése 
utáni évben bocsátották ki. Ezt a tényt semmiképp sem tekinthetjük véletlennek. 
Értékére sincs konkrét adatunk, bízvást feltételezhetjük azonban a rokon veretek 
alapján, hogy egy poltura értékben forgott. Minthogy egyértelműen a mindennapi élet 
apró bevásárlásainak céljára verték, címletéül a poltura lehetett a legkézenfekvőbb. 
Valószínű, hogy a későbbi rézpolturákkal hasonló céllal, az aprópénzhiány enyhítésére 
szánták ezeket is. Már csak azért is, mert a katonai kiadások első nagy – a polgári 
kiadások hatszorosára történő – ugrása már 1685-ben megtörtént. Annyi azonban 
bizonyos, hogy a selmecbányai rézpolturák közvetlen formai és stiláris előzményét 
láthatjuk benne.  

                                                 
362Gohl, 1919-1920. 14.  
363Trencan, 1988. 23.  
364Szemán, 1995-1996. 63-73.  
365Schröder, 1686. újabb kiadása 1713. 
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XII.2. SELMECBÁNYAI  RÉZPOLTURÁK 

A selmecbányai rézpolturák csoportja adja a tárgyalt rézpénzek zömét, és adatolni 
is ezt tudjuk legteljesebben. 

Leírása: 

E: Fogazott szegély, esetleg egy vagy két vonalkör, szalaggal összekötött stilizált 
pálmaágak között, zárt korona alatt nagy L betű (10/a ábra). 

H: Fogazott szegély, esetleg egy vagy két vonalkör, nagy CS monogram, az 
évszám kétoldalt két-két számjegyre bontva (10/b ábra). 

A CS monogram feloldására már 1844-45-ben,366 majd 1847-ben a „Civitas 
Schemnitz”-et adták meg,367 és ezt a későbbi szerzők – sajnos – kritika nélkül át is 
vették. Egyetlen irodalmat találtam, ahol – említés szintjén – a CS betűk feloldása 
Camera Semniciensisként szerepel.368 Ezt a vélekedést a későbbi szerzők nem vették át. 
A hibás „Civitas Schemnitz”, vagy inkább „Civitas Schemnicium” értelmezés sajnos 
bekerült olyan nagyhatású gyűjteményekbe is, mint Flämig: Monogramme auf Münzen 
und Urkunden című műve,369 ami a CS monogram mellett a koronás és pálmaágak közti 
nagy S betűt is Selmecbánya jelzéseként tünteti fel. Sőt egy címergyűjteményben is 
szerepel ez a kétféle betűjelzés, mint Selmecbánya címere!370 Bizonyára a selmecbányai 
rézpolturák, illetve a Gohl 120. sz. alatti, nagy valószínűséggel Szomolnokbányához 
sorolható bányapénz alapján kerültek be e gyűjteményekbe ezek a nyilvánvaló 
képtelenségek. Holott Selmecbánya kezdetektől jól ismert címerébe a CS monogram 
soha még csak elő sem fordult, s az S betű is csak a felirat nélküli kispecsétek 
másodlagos jellemzője.371 Ennél is cifrább Brause-Mansfeld rajza, ami egy 
selmecbányai rézpoltura és az előbbi egyoldalas szomolnoki bányapénz éremképéből 
lett önkényesen összemásolva.372 A hibás következtetés egyértelműen abból adódott, 
hogy Selmecbánya bányavárost a rézpénzek kibocsátójaként kezelték, és ebből 
következően a kevésbé tájékozott szakírók a jelzést a város címerével azonosították. 
Holott az azonosítás már csak azért is képtelenség, mert már Newald óta ismert, hogy a 
rézpolturákat Thavonat főkamaragróf verette, aki nem a bányaváros, hanem a 
selmecbányai központú Alsó-Magyarországi Bányakamara vezetője volt. Ezt a kamarát 
a kortársak székhelyéről csak „Selmeci Kamará”-nak titulálták, s így nyilvánvaló, hogy 
a CS csakis a Camera Schemnicium rövidítése lehet. Persze a székhelye Selmecbánya 
bányaváros, de a városi önkormányzatnak, a „civitas” testületének semmi köze sem volt 
az ország gazdasági életét irányító kamarai szervezet Selmecbányán székelő 
részlegéhez. Helyileg ugyanabban a városban voltak, de egymástól független 
hivatalként. Már a 14. században, amikor a terület kamarai központja még 
Körmöcbányán volt – azaz a bányakamarák szervezésének kezdetétől – tapasztalható ez 
a különállás. Ebben az időben azonban még több bányászati jellegű funkciója volt a 
bányavárosnak is. Így például a pagamentum minőségének ellenőrzési joga 
Körmöcbánya bányavárost illette. Szigorúbbá vált ez az elkülönülés a 16. században, 
aminek egyik jele, hogy a kamarai hivatalnokok 1569-ben császári dekrétummal ki 
lettek zárva a városi hivatalokból Körmöcbányán. Amikor az immár Selmecbánya 

                                                 
366Welzl, 1844-45. 1016. sz.  
367Leitzmann, 1847. 190. 45. sz. 
368Rohde, 1907. 91.  
369Flämig, 1968. 358. sz. 
370Rentzmann, 1876. és Neubecker-Rentzmann, 1974. 386. sz. "CS" 391. "S" 
371Szemán, 1997. 11-24.  
372Brause-Mansfeld ,1897. 89, 41. 
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székhelyű Alsó-Magyarországi Kamara tisztviselői és alkalmazottai – mindhárom 
alkamara területén – a 17. század második felében az egyre kiterjedtebb kamarai 
bányászattal párhuzamosan felszaporodtak, a szervezeti elkülönülés miatt egyre több 
torzsalkodásra is sor került a bányavidék városi önkormányzatai és a kamara között. A 
civitas nem a várost, mint földrajzi értelemben vett helyet, hanem egy közösséget és az 
azt irányító testületet, azaz a városi önkormányzatot jelentette. A „civitas” és a 
„camera” tehát semmiképp sem téveszthető össze.373 

A selmecbányai rézpolturákat 1695 és 1703 között verték Freiherr Ludwig 
Albrecht von Thavonat, azaz báró Thavonat selmecbányai főkamaragróf idejében. 
Thavonat 1693 és 1723 között töltötte be a főkamaragrófi hivatalt, bár a Rákóczi-
szabadságharc alatt, 1703-tól 1708-ig nem tartózkodhatott a bányavárosokban. A 
magyar történészek Takáts Sándor idézett műve alapján a rézpénzek veretését 1696-tól 
számítják. Ennek kiindulópontja feltehetően egy körmöcbányai kamarai kimutatásban 
keresendő, mely a rézpénzek kivert mennyiségét adja meg 1696-tól 1703-ig. E 
kimutatás – melyet a későbbiekben még tárgyalunk – mellett azonban már 1807 óta 
ismeri a szakirodalom az 1695-ös évszámú selmecbányai rézpolturát (7./a, b. ábra).374 
Newald, Takáts és Ernst erről nem vett tudomást,375 de Welzl, Leitzmann, Neumann, 
Gohl és az őket követő numizmatikusok mind ismerik, mint ahogy a nagyobb 
gyűjteményekben és leletekben is mindenhol előfordul az 1695-ös évjárat. Sőt több 
verőtőváltozat is ismert 1695-ből (26./a, b; 27./a, b. ábrák).376 Gohl külön kitér az írásos 
adatok és a tárgyi anyag közti különbségre.377 Mindazonáltal ez az adat máig nem került 
át a történeti köztudatba, és a történészek a történész Takáts alapján az 1696-os 
évszámot jelölik meg a rézpénzek kibocsátásának kezdeteként.378 Pedig levéltári 
adatunk is van az 1695-ös rézpénzverésre. Megtudjuk ebből, hogy „1695. február 21-én 
a körmöci főtisztek a főkamaragrófnak [Thavonatnak - Sz.A.] mintát küldenek a 
veretendő rézpénzről”379 Ez a rézpénz pedig csak az 1695-ös rézpoltura lehet, mert 
bányapénzt csak 1686-ból, 1694-ből és utána 1696-ból ismerünk.380 Megjegyzem, hogy 
az 1694-es – mint azt ma már tudjuk – felső-magyarországi, szomolnoki eredetű, tehát 
Selmecbánya viszonylatában szóba sem jöhet.381 

Gazdaságtörténeti szempontból megalapozottnak tűnik az, hogy 1695-ben 
bocsátották ki a rézpolturákat. Hiszen a pénzügyi válság mélypontja az 1695-ös év volt. 
Ismét rá kell mutatnunk, hogy ebben az évben kezdődött – ugyancsak Körmöcbányán – 
először az ezüst polturás veretése is Magyarországon. Mindkét típus megjelenése 
összefüggésben kellett hogy legyen az aprópénzhiánnyal, és nyilván nem véletlen, hogy 
mind a két esetben a poltura-címletet választották.382 

A rézpolturák előállítási helyével kapcsolatosan is tisztázásra vár néhány tévedés. 
Newald és az ő nyomán a későbbi szakirodalom383 ugyanis a rézpénzek verőhelyeként 
Selmecbányát és Besztercebányát nevezi meg. Ernst ehhez még a következőket fűzi 
hozzá: „Ezeknek a pénzjegyeknek a veretéséhez Selmecbányán és Besztercebányán a 
                                                 
373Péch, 1967. Főleg a bányabírósági iratoknál találni sorozatos adatokat a torzsalkodásra. 
374Schönvisner, 1807. I. 257.  7. sz. 47. t. 124. sz. 
375Ernst, 1885. 36-38.  
376 Szemán – Kiss, 2008. 9.01.02 
377Gohl, 1919-1920. 10.  
378Takáts, 1903. 66.  
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380Szemán – Kiss, 2008. 1.06.03.01., 1.06.03.02., 2.01.12.01., 1.01.10.03. Gohl, 1919-1920. 11, 12, 15, 
21. sz. 
381Szemán, 1995-96. 67.  
382Bodor, 1973. 74., Huszár, 1982. 78.  
383Newald, 1881. 20.; Ernst, 1885. 38.; Gohl, l919-20. 10.; Schenk, 1958. 262.; Huszár, 1982. 81.  
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szükséges berendezéseket fel kellett állítani, mert a pénzverő munkát a Thököly-féle 
felkelés miatt Körmöcbányán a pénzverdében beszüntették.”384 Minthogy Ernst nem 
nevezi meg a helyet, hogy honnan vette ezt az adatot, csak az ő saját feltételezéseként 
kezelhetjük. Mindenesetre érthetetlen, hogy miért kapcsolja össze a 17. század utolsó 
négy évére datált állítólagos „verde-szüneteltetést” a Thököly-féle felkeléssel. Hiszen ez 
a felkelés 1678 és 1685 közt volt aktív, s 1688 januárjában Zrínyi Ilona már az utolsó 
erősséget, Munkács várát is feladta. Különben pedig tudott dolog, hogy Thököly a maga 
idejében saját nevére veretett pénzt a körmöcbányai verdében, nemhogy szüneteltette 
volna a munkát.385 A körmöcbányai verde szüneteltetéséről egyébként nem tud Csíky 
Emil és Saltzer Ernő sem.386 Ugyanúgy, mint ahogy nem került a rézpénzverés kapcsán 
a verdehelyek közé Besztercebánya és – a 17-18. század fordulójának eseményeit 
tekintve – Selmecbánya sem. Bár Ernst megállapítása alighanem egyszerű tévedésen 
alapszik, cáfolatára mégis ki kellett térnünk, mert azt későbbi szakirodalom is átvette.387 

Ami a selmecbányai rézpolturák tényleges előállítási helyét illeti, arra azt hiszem 
elég meggyőző adat, hogy a körmöcbányai bányatisztek küldtek mintát a veretendő 
rézpénzből a selmecbányai főkamaragrófnak, tehát nyilvánvaló, hogy Körmöcbányán 
készíttették ezeket. Miért is készítette volna a kimutatást a körmöcbányai kamara – ami 
tulajdonképpen csak alkamara volt a tárgyalt időszakban – ha nem Körmöcbányán 
verték volna a rézpolturákat?  

Ugyancsak Körmöcbányán szüntették meg veretésüket, és a kimutatást a kivert 
rézpénzek mennyiségéről is ott adták ki.388 Sőt a továbbiakban a tárgyi anyag 
jellegzetességeinek elemzésekor olyan stiláris hasonlóságokról is szó fog esni, amelyek 
további bizonyosságokat szolgáltathatnak a körmöcbányai előállítás mellett. Nem 
hiszem tehát, hogy bármiféle kétségünk fölmerülhetne a selmecbányai rézpolturák 
verőhelyével kapcsolatban. Pusztán gyakorlati okokból sem lett volna értelme másik 
verdét felállítani a rézpolturák veretésére, mikor az ország első verdéje ilyen közel volt, 
s a bányák és a verde irányítása egyaránt a selmecbányai főkamaragróf kezében 
összpontosult. 

A rézpolturák verési adatairól viszonylag részletesen szólnak forrásaink, bár az 
eddigi szakirodalom nem mindig szolgált elég pontos közléssel, így némi kavarodást 
tapasztalhatunk ezen a téren. A rézpénzek ugyanis – mint arról a következőkben még 
szó fog esni – meglehetősen sok problémát és keserűséget okoztak. Ezért sok panaszos 
irat és beadvány keletkezett, noha a rézpénzveretés felelősségét senki nem akarta 
vállalni. 

Az, hogy a rézpénz egy poltura értékben forgott, a vele foglalkozó iratok 
megnevezéseiből világos, noha a kibocsátást bevezető rendeletet eddig nem sikerült 
megtalálni. A kivert pénzek mennyiségére jellemző, hogy annak összértéke Newald, 
Ernst és Takáts egybehangzó véleménye alapján 211 158 frt 51 kr.389 Megjegyzem, 
hogy Newald és Takáts egymástól függetlenül, de levéltári adatokra támaszkodva 
dolgozott, míg Ernst Newald adatait használja. Newald műve korábban jelent meg, mint 
Takátsé, ő azonban nem hivatkozik rá, s cikkének felépítése is arra mutat, hogy nem 
ismerte Newald munkáját. Ernst az összérték mellett a veretek darabszámát is megadja, 
ami szerinte 8 446 660.390 Ernst ugyan ennél az adatnál is Newaldra hivatkozik, Newald 
                                                 
384Ernst, 1885. 38.  
385Péch, 1967. 990.  
386Csíky, 1987. 17.  illetve kiegészítése Saltzer, 1988. 26-27.  
387Schenk, 1958. 262.  
388Newald, 1881. 20.  
389Newald, 1881.; Ernst, 1885.; Takáts, 1903. 
390Ernst, 1885. 37.  
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azonban egyáltalán nem ad meg darabszámot. A későbbi kutatók aztán átvették mind a 
két mennyiséget.391 Ez a darabszám azonban, – mint arra már rámutattunk392 – nem felel 
meg pontosan az értéknek, hanem – a rajnai forint értékével (1 rft = 40 poltura) 
számolva – 306 db polturával több annál. A kivert rézpolturák pénzértékét Takáts egy 
körmöcbányai kimutatás alapján éves lebontásban is közli a következőképpen: 1696-
ban 2364 frt 33 kr, 1697-ben 5 984 frt, 1699-ben 6 180 frt 60 kr, 1700-ban 18 452 frt 51 
kr, 1701-ben 26 160 frt, 1702-ben 116 318 frt 91 kr, 1703-ban 35 555 frt.393 Az itt 
felsorolt összegekből egyrészt kitűnik, hogy 1698-ban valóban nem is vertek polturát 
Körmöcbányán, vagyis nem léteztek ilyen veretek, s így nem csoda, hogy a 
gyűjteményekben sem szerepelnek. Egyszerűen Ernst egy újabb hibás adatáról van 
szó.394 Másrészt a végösszegből kimarad az 1695-ös évben vert rézpolturák teljes 
értéke.  

Találunk azonban több ellentmondást Takáts adataiban is. A forint összegek után 
egyes esetben 60, illetve még nagyobb, 91 krajcáros értékeket is közölt, ami 
képtelenség, hiszen 1 rajnai frt = 60 kr.395 Továbbá Takáts az évenkénti mennyiségek 
összegeként adja meg a már ismertetett 211 158 frt 51 kr-t, holott az általa citált 
összegek együttes értéke – akármint számolom is – 211 016 frt 55 kr. Ráadásul az így 
megadott értékeket polturás címletekben nem is lehet mindig kifejezni, hiszen 1 poltura 
= 1,5 krajcár. Pedig az egészen bizonyos, hogy csakis polturásokat vertek. 

A Newaldnál, Ernstnél és Takátsnál található számítási ellentmondásokra egy 
Körmöcbányán készült kimutatásban találtunk magyarázatot.396 A jegyzék 1703. 
márciusából való, és az iratcsomóban előtte szerepel a rézpénzektől szenvedő nyolc 
alsó-magyarországi vármegye – Takáts által citált – tiltakozása a rézpénz, azaz a rézpol-
turák forgalma ellen. Ezeket a vármegyék az Udvari Kamarához adták be. A kimutatás 
adatai a kövekezők: 

 
 

 Schemnitzer Cammer Neusohl+HerngrundTheissholz 
 

1696  1.614 fl 33 d  750 fl - 
1697  5.021 fl 78 d  962 fl 39 d - 
1699  3.093 fl   3.087 fl 60 d - 
1700  18.311 fl 94 d  141 fl 99 d - 
1701  26.009 fl 91 d  151 fl 50 d  240 fl 
1702  116.318 fl 91 d  - - 
1703  35.555 fl 16 d  - - 
------ -------------------------- ------------------------ ------------------ 
  205.925  fl 3 d  5.093 fl 48 d  240 fl 

végösszeg:  211 158 fl  51 d 
 
 

A jegyzék végösszege számszakilag megegyezik mind a Newald-, mind a Takáts-
féle tanulmányban közölt adatokkal. Newald és Takáts azonban egymástól függetlenül, 

                                                 
391Gohl, 1919-20. 10.; Huszár, 1982. 81.; Schenk, 1958. 261.  
392Szemán,1996. 18.  
393Takáts, 1903. 66-67.  
394Ernst, 1885. 37.  
395Huszár, 1982. 83.  
396HKA HFU r. Nr. 426 Konv. 1703. apr. Fol. 288. 
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de egyaránt hibásan a denár összegeket krajcárnak értelmezte, és így is közölte azokat. 
A kimutatás azonban a körmöcbányai illetve alsó-magyarországi kamarai gyakorlatnak 
megfelelően magyar pénzben, (számítási)forintban és (fl = florens = forint) denárban (d 
= denár) adja meg a pénzösszegeket nem pedig rhénes, azaz rajnai forintban és 
krajcárban. Ez utóbbiak rövidítése egyébként rfl és x vagy xr lenne. A krajcár csak Má-
ria Terézia korában válik általánossá az alsó-magyarországi kamarai elszámolásban.   

A kimutatással egy csomóban található Thavonat főkamaragróf 1703. ápr. 6-án 
kelt jelentése is a rézpolturák ügyében valamint a vármegyék panaszai is. Minthogy 
Takáts idézi ezeket az iratokat is, s az éves lebontások közlésénél szintén egy körmöci 
kimutatásra hivatkozik, biztosra vehetjük, hogy ő is a most közzétett kimutatásból 
dolgozott. Az általa éves lebontásban megadott, fentebb idézett mennyiségek láthatóan 
a táblázat első két oszlopának, a Schemnitzer Cammer és a Neusohl+Herngrund 
rovatnak az összeadásából keletkeztek. Az 1697-re, 1700-ra, 1701-re és 1703-ra 
vonatkozó denár-értékeket – melyeket krajcárnak nevez – részben vagy egészben el-
hagyta, a harmadik, Theissholz megnevezésü oszlopot – mely amúgyis csak egy kisebb 
mennyiséget tartalmaz – pedig figyelmen kívül hagyta. Végösszegként viszont a 
kimutatás végösszegét közölte. Ez megmagyarázza a tapasztalt számítási ellentmondá-
sokat. Így érthető az is, hogy hogyan kerülhetett a forint-összegek után a Takáts által 
megadott mennyiségekbe az 1699-es évben aprópénzként a 60 krajcár, 1702-ben pedig 
a 91 krajcár. Ezek ugyanis rajnai forint-krajcár viszonylatban értelmetlenek, mivel a 
váltószám ott 60. Magyar forint-denár viszonylatban azonban, ahol a váltószám 100, 
teljesen rendjén valóak. Ez a meglehetősen durva tévedés nyilván azért kerülhetett az e-
gyébként jó és hiteles történészként ismert Takáts írásába, mert Takáts nem volt numiz-
matikus. A Theissholz-rovatot pedig minden valószinűség szerint azért mellőzte, mert 
tudta, hogy Selmec- és Besztercebányán voltak kamarai központok, míg Tiszolc csak 
egy alárendelt egységként funkcionált. Ez utóbbi tény azonban a felhasználás 
szempontjából nem volt mérvadó. Tiszolc azonban, bár területileg tulajdonképpen már 
Felső-Magyarországhoz tartozik, éppen ebben az időben válik az alsó-magyarországi 
bányakamara egyik jelentős vasbányájává és vasművévé. Hosszabb tárgyalások után 
Besztercebánya bányavárostól vásárolják meg 1701-ben. Mint kamarai vasmű valóban 
használt rézpolturákat, sőt önálló, szorosabb értelemben vett bányapénze is volt. Ezt, a 
régebben Telkibányához sorolt bányapénzt, (28./a, b. ábra)397 levéltári adatok és 
numizmatikai elemzés alapján biztosan tiszolcinak nevezhetjük.398 Stilárisan nagyon is 
beleillik a selmecbányai (29./a, b., 30./a, b. ábrák) és úrvölgyi (31./a, b. ábra) 
bányapénzek közé, és 1701-es kiadású. Ugyanabban az évben készült tehát, amikor 
Tiszolcot megvásárolja a kamara, és ebben az évben utalták ki számára a rézpolturákat 
is. Ez mellékesen újabb bizonyítéka a bányapénzek és rézpolturák funkcionális 
különbözőségének. 

A Thavonath-féle jelentésről Newald is szólt, így valószínűleg ő is ezt a 
kimutatást használta. Feltehetően Newald e kimutatás alapján gondolta, hogy 
Selmecbányán és Besztercebányán verték a rézpolturákat. Tiszolcot viszont ő is 
elhanyagolta, hiszen külön verdehelyet ott – már csak a feltüntetett érték kicsinysége 
miatt – igazán nem feltételezhetett. Csakhogy a kimutatás oszlopai a másik két esetben 
is a felhasználás és nem a verde helyére vonatkoznak.  

Visszatérve a számítások ellenőrzésére, megállapíthatjuk, hogy nem mentes 
kisebb számítási hibáktól az eredeti kimutatás jegyzéke sem. Bár az oszlopok összegei – 
a 100 denáros magyar kamarai, vagy számítási forintot alapul véve – pontosan lettek 

                                                 
397Szemán – Kiss, 2008. 1.11.01.01.sz. Gohl, 1919-20. 121. sz. 
398Szemán, 1995. 7-9.  



 199

kiszámolva, a végösszeg azonban éppen 100 forinttal kevesebb, mint a három oszlop 
tényleges összege. A denár-mennyiségek sincsenek mindig egészen pontosan megadva, 
hiszen ezeket polturába átszámolni sok esetben csak egy-két denár maradékkal lehetne, 
márpedig a rézpolturák egyetlen valós címlete a poltura volt! Régebben úgy gondoltam 
– Huszár cikkei erre utalnak – hogy a 100 denáros pozsonyi valorú forinttal kell 
számolnom, ami egyszesmind 40 polturával egyenlő, s 1 poltura = 2,5 denárral. Ez az 
értékviszony azonban legfeljebb csak Pozsonyra vonatkozhatott, mert az alsó-
magyarországi bányakamara irataiból más tűnik ki. A poltura az úrvölgyi 
elszámolásokban, s következésképp a bányavidéken már a század közepén is 3 denárral 
volt egyenértékű.399 A későbbiekben pedig még inkább így van, s a kormány rendeletei 
is ezt támogatják. Igaz ugyan, hogy a szakirodalom a krajcár értékű aprópénzek 1659-es 
magyarországi bevezetésével a birodalom pénzrendszerének egységesítéséről beszél, s 
ezt a folyamatot hangsúlyozza, szemben a denár és obulus verés egyre csökkenő 
tendenciájával.400 Ezek a megállapítások, melyeket elismert szakembereink vallottak, 
nyilván megalapozottak és valószínű, hogy a tényleges fizetőeszköz szerepét ekkor már 
elsősorban a krajcár alapú pénzrendszer töltötte be. Mindazonáltal a körmöci kamara 
fennmaradt iratai arról tanúskodnak, hogy a magyar intézmények – s a körmöci kamara 
is ilyen volt! – magyar pénzben, azaz a 100 denáros számítási forintban és denárban is 
számolt a 17. század végén, de még a 18. század elején is. A 17. század második felében 
a forint pozsonyi valor – vagyis az alsó-magyarországi bányakamara területén is 
érvényes átváltás – szerint 100 denárral volt egyenlő. Ezzel szemben a kassai valor – 
azaz a felső-magyarországi kamara területén – 120 denárt ért. Az eltérés a garas-denár 
viszonylatot érintette: pozsonyi frt = 20 garas, 1 garas = 5 denár, míg a kassai frt = 20 
garas, 1 garas = 6 denár.401 A kérdést úgy oldják meg, hogy 1676-ban kötelezővé tették 
a 6 d-os garas értékét és azt kiterjesztették a Magyar Királyság „alsó részére” is. 1671-
ben azonban megállapítják a kétféle valort. I. Lipót Laxenburgban 1693. május 20-án 
kiadott rendelete újfent kötelezővé teszi a 6 denáros garast. 402 Egyben azt is jelenti, 
hogy a poltura, azaz félgaras 3 denárral egyenértékű és a krajcár 2 denárt ér. Ezek a 
számítási értékek azonban – bár ez nem mindig derül ki a szakirodalomból403 – már a 
rajnai forintra vonatkoznak, s nem a régi kamarai forintra. Legfeljebb a pozsonyi forint 
100 denáros értékében őrződött meg a magyar kamarai, vagy számítási forint eredeti 
értéke. Éppen ezt a sajátos keveredést kívánják a rendeletek kiküszöbölni, hiszen 
következetlensége sok problémát okozott. Csakis a magyar kamarai, vagy számítási 
forint és a rajnai forint – teljes váltópénz sorozatukban is következetesen megnyilatkozó 
– értékkülönbségének figyelembevételével lehetséges a körmöci kamara kétféle 
összegmeghatározása, ami általánosan megfigyelhető a korban.404  

A régi magyar számítási forint a rajnai forintból visszaszámolva = 33.333 
polturával, azaz 50 krajcárral, avagy 100 denárral. A rajnai forint = 20 császári garassal, 
40 polturával, azaz félgarassal, és 60 krajcárral. A körmöci kamara mégis ügyelt arra, 
hogy ha valamely pénzösszeget rajnai forintban és krajcárban – azaz idegen pénzben – 
kapott meg, annak értékét általában – mint magyar kamara – azonnal átszámolja magyar 
pénzre, forintra és denárra.405 Míg a krajcárt elég nehezen kedvelték meg nálunk, addig 
                                                 
3991652. jan. 15-én az úrvölgyi munkások kérésének 9. Pontjában. Péch, 1967. 630.  
400Huszár, 1982. 76-78.  
401Huszár, 1979-1980. 59-61.; Huszár, 1982. 83.  
402Ulrich, 1999. 256-257.  
403Minket is megtévesztett a pozsonyi és kassai valőr fejtegetése, s ezért írtuk le Huszár munkáira 
támaszkodva 1996-ban (Az Érem 1996. 18-19.), hogy a rajnai frt és magyar frt megegyező értékű volt.  
404Például 1696-ban egy bérből és működtetési költségből álló úrvölgyi számla összege így van megadva: 
61 ft 52 d  vagy rénes ft-ban 51 ft 16 fr Péch, 1967. 653.  
405Péch, 3. 1967. i.m. egész terjedelme 
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a lengyel, vagyis szintén idegen eredetű polturát (pol-turák = félgaras) rövid idő alatt 
elfogadták, amit az is mutat, hogy ez az egyetlen nem magyar pénzérték, amit nem 
szoktak átszámolni magyar pénzre. Jellemző, hogy a csak kicsit későbbi Rákóczi-
szabadságharc időszakában a kuruc állam nem vert krajcárt, sőt a 15 krajcárost is 10 
polturásként nevezték meg. 

A körmöci kimutatást tekintve a helyes összeadás utáni 211 258 fl 51 d tehát 7 
041 950 db polturát tesz ki, de nem teljesen pontosan. A hibásan ugyan, de eredetileg 
végeredménynek beírt 211 158 frt 51 d azonban pontosan 7 038 617 db polturát jelent, s 
a két két összeg közt 3333 db poltura, azaz 100 frt különbség mutatkozik. 

Felmerül persze a számítási hibák mellett még néhány egyéb kérdés is a 
kimutatással kapcsolatban. Miért hiányzik a jegyzékből az 1695-ös, első kibocsátási 
évben vert rézpénzek értéke? Ezt az évjáratot ugyanis említett három régi kutatatónk 
éppen e táblázat hiányosságai miatt nem ismerték. Holott a numizmatikai anyag és 
levéltári adatok alapján egyaránt bizonyítható ennek az első évjáratnak a létezése? Kör-
möcbánya neve miért nem szerepel az oszlopok között? Vajon a körmöcbányai 
alkamara területén nem használtak volna rézpolturákat? Mert annyi bizonyos, hogy a 
rézpénz ellen panaszkodó vármegyék között ott találjuk Bars vármegyét is. Tiszolcz 
1701-es évi belépése a rézpénzt használó helyek közé érthető, hiszen az ottani vasművet 
ebben az évben vásárolta meg a besztercebányai kamara Besztercebánya bányavárostól. 
A kamarai vasmű számára pedig nyilván éppoly fontos volt az aprópénz, mint az egyéb 
kamarai létesítmények számára. Kevésbé érthető azonban, hogy a következő évben 
miért nem kapott Tiszolc rézpénzt? Erre lehetséges magyarázat lehet, hogy 
Besztercebánya+Úrvölgyhöz képest viszonylag sokat kapott 1701-ben, de 
összefüggésben lehet az 1701-ben kibocsátott tiszolci bányapénzzel is. Ez ugyanis 
legalábbis részben kiegészítette a rézpolturák összegét. 

E kérdések egyelőre biztosan még nem válaszolhatók meg, az azonban gyanítható, 
hogy a kimutatás rövid idő alatt és sebtében készült el, s Thavonath főkamaragróf 
tulajdonképpen ezzel tisztázta – egyéb okmányok mellett – a rézpénzzel kapcsolatos 
uralkodói felelősségre vonással szemben magát. Neki természetesen érdeke volt a 
rézpénzek mennyiségének a lehető legnagyobb mértékben kisebbített kimutatását elérni, 
s részemről úgy vélem, ez is oka lehet a kimutatás hiányosságainak. Azt azonban 
bizonyosra vehetjük, hogy ez a kimutatás nem foglalja magában az összes kivert 
rézpoltura tényleges mennyiségét, hanem jóval kisebb számot ad meg annál. 
Mindenképp hiányzik ugyanis belőle az 1695-ös év teljes kivert mennyisége, ugyanúgy 
mint az 1698-ban Kassán kivert rézpoltura-kontingens is. Valószínű továbbá az is, hogy 
a felhasználó kamarai üzemek felsorolása sem teljes.  

A rézpolturák forgalmának története is érdekes. Az előbbi listából jól látszik, 
hogy a rézpolturák száma évről évre nőtt. Igaz, ez csak a felhasználási lista, de nagy 
vonalakban mérvadónak tekinthetjük. 1697-ben és 1699-ben még mintegy 6000 frt 
körüli az évi mennyiség, 1700-ban már mintegy háromszorosa, 1701-ben négy és 
félszerese, 1702-ben – ez a csúcsév – pedig már nem jár messze a húszszorosától! Ez az 
emelkedés természetszerűleg nem tekinthető normális mértékűnek. Így önmagában is 
komoly pénzügyi gondokról tanúskodik. Bizonyára az 1702-es év hallatlanul megemelt 
kontingense volt az a tényező, ami a rézpénz hitelét teljesen tönkretette. Ehhez járult, 
hogy az adókat csak ezüstpénzben lehetett fizetni. Természetes, hogy ilyen tömegű réz 
váltópénz kibocsátásának az a következménye, hogy a meglevő ezüst eltűnik a 
forgalomból. 1703-ban az érintett alsó-magyarországi vármegyék, Nyitra, Hont, Bars, 
Nógrád, Zólyom, Árva, Liptó és Turóc követeket küldött Bécsbe a rézpénz elleni 
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tiltakozásokkal.406 Veretésüket I. Lipót 1703. február 1-i rendeletével tiltotta meg.407 Így 
február 14-én Körmöcbányán be is szüntették a rézpolturák veretését, február 16-án már 
jelentették is az udvari kamara vezetőjének.408 Azt is hozzáfűzik azonban, hogy 
„…félünk nagy szükségbe jutunk, mert a bányák mostani állapota mellett kevés az ezüst, 
és nem lesz elegendő a munkások és anyagok fizetésére.” A rézpolturák verésének 
beszüntetésével valóban nem lett megoldva semmi, ugyanis az aprópénz-szükségletet – 
bármilyen rossz is volt a rézpénz – nem pótolták. Így már február 25-én felmerül 
Besztercebányán az igény a rézpénz iránt. Az adminisztrátor másnap, február 26-án erre 
nem tud mást válaszolni, mint „…hogy az udvari kamara megtiltotta a vörös polturák 
verését, nem segíthet rajtuk, hacsak a főkamaragróf (által) ígért 20 000 forint meg nem 
érkezik.”409 Az aprópénz pótlása azonban nem történt meg később sem. 1703. augusztus 
13-án az adminisztrátor jelentése szerint „…a Bécsbe küldött aranyokért pedig 
aprópénz nem küldetik, lehetetlen a munkásokat fizetni, és még kevésbé lehetséges a 
besztercebányai kamarának ellátmányt adni. A legnagyobb zavarok elkerülése végett 
javasolja, hogy a rézpolturák ismét forgalomba vétessenek.”410 Ez a megoldás pedig 
nem először merült fel, már előbb is alkalmazták. A rézpolturák veretésének 
beszüntetése után ugyanis nyilván elrendelték azok beváltását is. Thavonat már 1703. 
március 23-án írja, hogy csak egy héten 11 mázsa rézpolturát vittek beváltás céljából 
Selmecbányára, s a bányakamarák minden ezüstje elment a beváltásokra.411 Ezért nem 
is fizethették volna a bányászokat mással, mint a már egyszer beváltott rézpénzzel. A 
rézpénzt beváltani igyekvőknek pedig a továbbiakban „quintentia”-kat, vagyis papír 
utalványokat osztogattak ezüst pénz helyett. 1703. július 23-án követelte a magyar 
kancellária, hogy a selmeci kamara a már egyszer beváltott rézpolturákat ne hozza újra 
forgalomba. Az újra forgalomba hozás tehát már ekkor hosszabb ideje folyhatott. Pedig 
Thavonat főkamaragrófot már március 10-én utasították, hogy folytasson le egy szigorú 
vizsgálatot a rézpolturák ügyében.412 Thavonat 1703. április 6-án Selmecbányán kelt 
levelében jelentette is a vizsgálat elvégzését, s mint már arról szó volt, valószínűleg 
ennek melléklete lehetett a körmöcbányai kamara által készített kimutatás is. Az udvari 
kamara 1703. szeptember 19-én kiadott egy rendeletet, mely szerint a rézpolturákat 
érvényes pénznemre kell beváltani.413 Ez nyilván csak egy megismétlése lehet egy 
régebbi rendeletnek, mivel Thavonat már a rézpénzek év elején történt beváltását is 
rendelet alapján végeztette. Takáts megállapítása viszont azt igazolja, hogy ezt a 
rendeletet sem hajtották végre: „Az udvari kamarának akarva-nemakarva el kellett 
rendelnie, hogy a rézpénzt a contributiók fejében el lehet fogadni, s az így begyűlt pénzt 
átveszi a bányakamara, de aztán hat hét leteltével a rézpénz forgalmon kívül 
helyeztetik.” Vagyis a szükséges ezüstpénz mennyiségét ismét nem teremtették elő, 
inkább a rézpénz használati körét tágították. Bármelyik rendeletre vonatkoztatható 
viszont Takáts következő gondolata: „A bányakamara azonban a begyűlt rézpénzek 
fejében ezúttal sem adott ezüstöt, mert hisz ezüsttel nem is rendelkezett, hanem ismét 
csak papírnyugtákat osztogatott.”414 

Összegezve megállapíthatjuk tehát, hogy ténylegesen soha nem került sor a 
rézpolturák beváltására. Rendeletek ugyan születtek sorozatosan, de a megfelelő 
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mennyiségű pénzt soha nem szánta rá a kormányzat, mivel ez nagyon megterhelte volna 
az amúgy is súlyos helyzetben levő kincstárat. Végső soron már a rézpolturák ilyen 
tömeges kibocsátása is ennek a helyzetnek volt a következménye. A Selmecbánya 
környéki ezüstbányászat pedig ekkor éppen egy hosszantartó hullámvölgyben lévén, 
nem tudta a szokott módon kisegíteni a kormányzatot. 

A selmecbányai rézpolturák vereteinek általános numizmatikai jellemzését és 
változatainak katalógusban történő leírását először – bár igen röviden – Gohl Ödön 
kísérelte meg.415 Igaz ugyan, hogy az ő műve előtt, már a múlt század elejétől kezdve 
készültek lajstromok, leírások selmecbányai rézpolturákról, sőt katalógusokba is 
bekerültek. Az alaptípust, esetleg a rajtuk levő évszámok alapján bizonyos változatait is 
leírták, de ezek a leírások mindig csak a leglényegesebb jegyeket mutatták be, és 
sohasem foglalkoztak kifejezetten a selmecbányai rézpolturák csoportjával. Történeti 
hátterükkel – bár közel sem kimerítően – az eddig is sokat idézett két mű, Newald és 
Takáts munkái foglalkoztak. Newald a rézpolturákat hangsúlyozottan a pénzverés 
történetének oldaláról vizsgálta, míg Takáts komplexebben, nemzeti történelmünkre 
gyakorolt általános történeti hatásait is tárgyalta. Sajnos azonban a tárgyi anyaggal 
közvetlenül egyikük sem dolgozott, s így numizmatikai leírásokat sem készítettek, s a 
két kutatási terület eredményeit meg sem próbálhatták összevetni. Gohl külön fejezetet 
szánt bányapénz katalógusában ennek a csoportnak. Évszám szerint írta le a 
rézpolturákat, és az évenkénti alapváltozatok után felsorolja azok általa ismert összes 
variációit. Tulajdonképpen verőtőváltozat szinten, sőt ezen túl még ellenjegyes 
változatokat is leírva, közölte az anyagot. Leírásai azonban, épp a selmecbányai 
rézpolturák esetében, nem mindig elég pontosak a verőtőváltozatok elkülönítéséhez. Ezt 
érezhette ő is, mert a következőket írta bevezető soraiban: „A bélyegváltozatok száma 
oly nagy, hogy csakis képek útján lehetne közzétenni. Ezért csak a lényegesebb, könnyen 
leírható változatok leírására szorítkozom itten.”416 A Gohl munkája után megjelent 
cikkek többször is ismertettek egyes darabokat, ezek azonban kevésbé részletezők, 
pontatlanabbak és általában közvetlenül Gohl leírásaira hivatkoznak. Előfordul még az 
is, hogy az újabb szlovák irodalomban a Gohl után csak nagyvonalúan, egyszerűsítve 
dolgozó szlovák munkára417 hivatkoznak. Újabb változatokat Gohl azonban 
katalógusának megjelenése óta sokáig nem ismertettek. Csak 1993-ban megjelent 
cikkünkben közöltünk a Központi Bányászati Múzeum gyűjteményéből néhány 
ismeretlen darabot.418 Az újabb változatok elkülönítése során a leírások nem elég 
részletező volta miatt többször kénytelenek voltunk a Gohl által használt és a Magyar 
Nemzeti Múzeum Éremtárában található anyagot közvetlenül is összehasonlítani a 
Központi Bányászati Múzeum vonatkozó darabjaival. Ezen munka során azt 
tapasztaltuk, hogy a Gohl korában szokásos leírásoknál jóval részletesebbek 
szükségesek a verőtőváltozatok elkülönítéséhez. Ezt a munkát valóban ki kell egészíteni 
megfelelő fényképekkel, de a fényképek – tekintve, hogy a rézpolturák közt igen sok 
kopott példány található és a verőtőváltozatok közt gyakran csak igen apró különbségek 
vannak – önmagukban nem lehetnek elégségesek. 

Mint már azt az 1687-es, hátlapján nagy S betűt viselő veretnél megállapítottuk, 
az formailag, stilárisan, méretre és anyagra való tekintettel egyaránt a többi rézpoltura 
előképének tekinthető. Mindamellett természetesen jelentős különbségek is adódnak. 
Az S betűs rézpénzt nagyszemű gyöngykörrel és vonalkörrel szegélyezték (9./a, b. 
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ábra). A selmecbányai rézpolturákra vert szegélyt nem nevezhetjük gyöngykörnek 
(10./a, b. ábra). Gohl ezt a típust hol recézett, hol fogazott szegélynek nevezi. Úgy 
alakul ki, hogy eredetileg domború és sűrűn rovátkolt szegélyt (ha úgy tetszik erősen 
lapított gyöngykört) véstek a verőtőre, ami megegyezik a korabeli ezüstpénzekre vert 
szegéllyel. A kivágott lapkák mérete azonban olyan, hogy a kivésett szegélynek – ritka 
kivételtől eltekintve – csak a belső felét tudták ráverni ténylegesen. Ráadásul a szegély 
közepe simára nyomódott, így annak csak belső széle látható, ami valóban leginkább 
fogazott szegélynek nevezhető. A Gohl-nál ugyancsak előforduló „recézett” jelzőt 
esetünkben inkább mellőzöm, mert a mai numizmatikában a perem recézettségével 
összeforrt kifejezés, ami egészen mást jelent. A fogazott szegélyen belül gyakran 
előfordul itt is a vékony vonalkör, sőt a legkorábbi vereteken kettő vonalkör látható 
(26./a, b. ábra). Akad olyan változat is, ahol a vonalkör is rovátkolt, s így mintegy 
„gyöngyözött” külsőt nyer (27./a, b. ábra).419 A későbbi vereteken a vonalkör egyre 
ritkább, alig egy-két változaton figyelhető meg. 

A nagy L betű formája hasonló, vízszintes szára a vége felé szélesedő, függőleges 
szára pedig vonalkával lezárt. Előfordul olyan változat is, ahol a vonalka végein pontok 
is láthatók. Az L méretei meglehetősen változatosak. A fönt nyitott pálmakoszorú két 
szalaggal összekötözött stilizált pálmaágból áll. A kötést vagy egy csinos masni, vagy 
egyszerűen csak egy pont jelöli (34./a. ábra). A pálmaágak ábrázolása is sokféle. 

Az L betű fölötti császári korona teljesen más formájú, mint az S hátlapú 
rézpénzen. Alapjában véve két típusba sorolhatók. Az egyik magas, nagy méretű, kissé 
szögletes formájú, fejnyílása nem látható. A korona tetején általában három pont van. 
Ez a típus megtalálható a körmöcbányai tallér- és féltallér veretek hátlapján (azaz 
ezüstforintosokén)420 a selmecbányai rézpolturák veretésének teljes időszakában (34. 
ábra). Ugyanez a korona fajta szerepel az 1696-os és az egyik 1699-es selmeci 
bányapénzen is (30./a, 29./a. ábrák), és hasonló típusú az 1697-es darabon is(31/a ábra). 
1695-től 1697-ig kizárólag ez a korona fajta szerepel, utána pedig a másik fajtával 
vegyesen fordul elő. A későbbiekben szórványosan előfordul még 1701-ig (1. 
rajztáblázat b, c, d.). A poltura verés kezdeti időszakában ennek a korona típusnak a 
középső pontjából kiemelkedő igen kicsi keresztet is megfigyelhetünk néhány 
verőtőváltozaton (27./a. ábra). A kis kereszt a megszakított vonalkörbe nyúlik bele. 
Ennek a típusnak egyébként – talán a korona magas volta miatt – a tetején levő három 
pontja is mindig érinti a szegélyt. Így van ez a párhuzamos körmöcbányai 
ezüstpénzeknél is (1. rajztábla).  

A másik korona típus jóval kisebb, legömbölyített körvonalú, tetején három 
ponttal. A korona, illetve a tetején levő pontok sohasem érintik a szegélyt, és mindig 
látható a korona fejnyílása is (33. ábra). Ez először az 1699-es vereteken jelentkezik, 
1702-ben pedig már csak ilyen koronával készítettek rézpolturát. Sőt tulajdonképpen 
már 1701-től, ekkor azonban még előfordul az előző évben előállított előlappal, de már 
1702-ben készített hátlappal vert példány is. Ezt a koronatípust egy negyedtalléros 
körmöcbányai forgalmi ezüstpénzen sikerült megtalálnom, először az 1701-es évben 
(35. ábra).421 Addig a hasonló formájú koronán is mindig ott láthatunk egy viszonylag 
nagy keresztet. Például az 1660-as selmecbányai bányapénz előlapján is ilyen a zárt 
korona. 

A hátlapon az előlapnál leírttal azonos jellegű szegélyt alkalmaztak. A mezőben 
lévő nagy CS monogram igen változatos formákban fordul elő. Általában az S betű van 
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a C-re helyezve, akad azonban néhány kivétel, ahol ez fordítva van. A betűk végződései 
adják a variációk gazdagságát. A vékony, begörbülő végződésektől a visszatörteken 
keresztül, a kiszélesedő, vonalkával tetézett, illetve ezeknek a vonalkáknak két végét 
pontokkal lezáró formákig mindent megtalálunk itt. A lehetőségek szinte végtelenek, ha 
belegondolunk, hogy a négy betűvégződés csak ritkán egyforma. A betűk középső része 
többé-kevésbé kiszélesedik, az S-é jobban mint a C-é, és vagy sima, vagy díszített. A 
díszítettek közé tartozik, ha a betűk kontúrjai vékony vonalakkal hangsúlyozottak. 
Ilyenkor a betű teste, esetleg kiszélesedő végződése is „üres”. Előfordul az 1700-as és 
az 1701-es évjáratok közt több olyan változat, ahol a hangsúlyozott kontúrok közti 
területet – a korabeli ötvösség elterjedt díszítő motívumának elnevezésével élve – 
„cápázott”-nak nevezhetjük. Ez azt jelenti, hogy a verőtövön a betűk sima testét apró 
poncoló tűvel sűrűn beütögették. Bár az ilyen verőtőváltozatokból az összmennyiséghez 
képest viszonylag kevés van, tagadhatatlan, hogy ezek a selmecbányai rézpolturák 
legdekoratívabb darabjai. (36./a, b. ábra)422 

Az évszámok – egyetlen verőtőváltozattól eltekintve423 – a monogram két oldalán 
kettéválasztva jelennek meg. Előfordul olyan változat is, ahol a harmadik számjegy az S 
betű alsó öblébe került (37./b. ábra). Az évszámok többféle számjegytípusból állnak, 
amelyeket a körmöcbányai ezüstpénzeken láthatunk viszont. Az egyik típus hosszúkás, 
nyújtott, de apró, kissé jobbra dőlő forma. Ez a rézpolturák minden évjáratában 
előfordul legalább egy-két változaton (27./b. ábra). Folyamatosan használják a kisebb 
ezüstpénzeken, s nagyobb méretű megfelelői a körmöcbányai tallérvereteken is 
megtalálhatók (2. rajztáblázat). Emellett az általános típus mellett időről-időre más 
formájú számjegyek is rákerülnek egy-egy variánsra. Az 1695-ös rézpoltura egyik 
változatán az a jellegzetesség, hogy a számjegyek nagyobbak, kövérebbek és 
egymáshoz viszonyított magasságuk különböző (26./b. ábra). Ez a jellegzetes 1695-ös 
évszám szerepel verdejegy nélküli ezüstpolturán is – amiről tudjuk, hogy ezt szintén 
Körmöcbányán verték. Ugyanezeket a számjegyeket megtaláljuk más 1695-ös 
körmöcbányai ezüstpénzeken is. Az 1696-os (37./b. ábra) és 1699-es (10./b. ábra) 
rézpoltura egy-egy variációján ismét eltérő formájú és nagyobb méretű, ún. hurkos 
számjegyek vannak. Ez a megállapítás tulajdonképpen egy poncra, a 6-os számjegy 
poncára vonatkozik, ami egyben megfordítva a 9-es beütésére is szolgált. Sajátossága, 
hogy a 9-es fejét nem bezárt kör, hanem csak egy hurok alkotja. Ez a számjegyforma a 
17. század második felében elő-előfordul, és nemcsak a körmöcbányai verdében, hanem 
több helyen szerte Európában. Az említett rézpolturákon és a körmöcbányai 1696-ban 
készült tizenötkrajcárosokon – legalábbis annak egy változatán – azonban láthatóan 
azonos ponccal ütötték be a verőtőbe (2. rajztáblázat b.). Az 1696-os és 1699-es 
selmecbányai bányapénzeken is ezekkel a számjegyekkel találkozunk (29./b, 30./b. 
ábrák). Hasonló formájú, de megkülönböztethetően más ponccal készült egy 
nagybányai vereten az évszám. Ide kívánkozik még, hogy a selmecbányai rézpolturák 
hátlapjának számjegyei mellett a belső oldalon kettős, párhuzamos helyzetű vonalkák 
láthatók. Ezek vízszintes vagy harántos helyzetűek, és az 1700-as és 1702-es évjáratok 
egyes darabjain tűnnek fel (33./b. ábra). Megtalálhatók az 1700-as körmöcbányai 
negyedtallérosokon is, ahol a körirat részeként szereplő évszámot választja ketté. Itt 
bizonyára a gót írás elválasztó jeléről van szó, ami egyes esetekben a rézpolturákra is 
rákerült, hiszen az évszámokat elválasztva az érmék két oldalán helyezték el. 

A selmecbányai rézpolturákon az előlap nagy L betűjének függőleges szára 
mellett jobbra a mezőben többnyire megfigyelhető egy pont. Néha a hátlap közepén 
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látható, és akkor hiányzik az L betű mellől (38./a, b. ábra). Sok változaton azonban 
egyáltalán nem található meg. Alighanem az 1695-ös selmecbányai rézpolturán jelenik 
meg először (25./a, 27./a. ábrák). Az S betűs rézpénzen még nyoma sincs. A 
későbbiekben ez a jellegzetes pont az ék-kalapács bányász-szimbólumos 
bányapénzeken is feltűnik, de általánosnak ezeken sem lehet nevezni. Ugyancsak 
megtaláljuk a későbbiekben sorra kerülő kassai rézpolturákon. Bár az eddigi 
szakirodalom – a leírásokban történő esetleges feltüntetés mellett – nem foglalkozott 
velük, bizonyos, hogy nem véletlen, hanem jelentőségteljes pontokról van szó. 
Szerepüket vizsgálva két lehetőség merül fel. Az egyik, hogy esetleg technikai 
könnyítés lehetett a bélyegvasmetsző számára. Ezek a pontok ugyanis, hasonlóan a néha 
a hátlap közepén lévő ponthoz, nagyjából az érem mértani közepén helyezkednek el. 
Ebben az esetben azonban úgy gondolom, általánosnak kellene lenniük. A másik 
lehetőség, hogy a hamisítás elleni védekezés eszközeként kerültek a rézpénzekre. 
Úgynevezett „titkos pontok” ilyen célú elhelyezéséről mindenesetre tudunk a Rákóczi-
szabadságharc rézpénzeinek esetében.424 Amennyiben ezt – a szerintünk egyébként 
meglehetősen bizonytalan – megállapítást elfogadjuk, úgy lehetségesnek tartom, hogy 
ezeket a módszereket már a selmecbányai rézpolturák, illetve bányapénzek veretésénél 
is alkalmazták. Az ugyanis nem tagadható, hogy bizonyos értelemben a Rákóczi-féle 
rézpénzek előképeiként is szolgáltak ezek a rézpénzek. Kételkedésre ad azonban okot, 
hogy a kamara részéről szokatlan előrelátás lett volna, már a rézpolturák első 
évjáratánál a várható(?) hamisítás nehezítésére törekedni. Kérdéses, hogy egyáltalán 
eszébe juthatott-e bárkinek ez egy rézpénz esetében. Kissé ellentmondó az is, hogy az 
idő előrehaladtával – ami a hamisítás növekedését is jelenthette – egyre több a pontot 
nélkülöző rézpoltura. Egyelőre semmiképp sem lehet azt állítani, hogy a pontok nélkül 
vert darabok hamisak lennének, viszont a veretek számának növekedésével a 
rézpolturák minősége is rohamosan romlott, ami jól követhető. A minőségromlás is 
magyarázhatja a pontok elmaradását. Bár egyelőre egyik hipotézist sem tartom elég 
szilárdnak. Akármint is legyen, ez a pont – akárcsak a Rákóczi-korban – nem volt 
alkalmas arra, hogy megakadályozza a tömeges hamisítást. Biztosan csak annyit 
állíthatunk, hogy a fenti pont, mint a veretkép nem elhanyagolható része, létezik. Ez 
akkor is így van, ha a régi szerzők által közölt ábrák ezeket általában elfelejtik jelölni 
(pl.: 7, 8. ábrák). A 17-18. század fordulóján azonban tisztában lehettek jelentőségével 
az ország lakosai, mert a Rákóczi-szabadságharc időszakában körülzárt császári 
helyőrségek által vert réz szükségpénzeken – melyekre a későbbiekben még kitérünk – 
az L betű mellett a pontot is átvették.   

A rézpénzek minőségéről érdekesen nyilatkozik Thavonat veretésük 
megszüntetése után: „Meg kell jegyeznem, hogy ez a rézpénz – ha ugyan pénznek lehet 
mondani – a leghitványabb nyomású és a legrosszabb anyagból készült, ...”425 
Vizsgáljuk meg ebből a szempontból a tárgyi anyagot. A rézpolturák anyaga tiszta réz 
volt, ami természetesen a legrosszabb összetételű pagamentumnál426 is rosszabb 
minőséget jelentett. Nyilvánvaló ugyanis, hogy Thavonat összehasonlításában az 
ezüstpénz volt a viszonyítás alapja – csakis ebből a szempontból lehet megkérdőjelezni 
azt is, hogy egyáltalán pénz-e a rézpénz. A réz, mint anyag, persze nem mai értelemben 
vett tiszta rezet jelentett, hiszen a tiszta réz nem is lenne alkalmas – lágyságánál fogva – 
arra, hogy forgalomba kerülő érmék anyaga legyen. Az itt leírt rézpolturák anyaga 
hozzávetőleg 5%, közelebbről meg nem határozott ötvöző anyagot tartalmaz. Ez persze 
a korabeli viszonyok közt nem jelentett problémát, mivel a rezet nem tudták jobban 
                                                 
424Huszár, 1982. 85.  
425Takáts, 1903. 68. 
426Az ezüstpénz ötvözetének anyaga, ami a megszabott százalékú ezüstöt tartalmazta. 
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megtisztítani. Akkoriban ez volt a tiszta réz, s ez az anyag megegyezett azzal, amiből a 
nem pagamentumból készült pénzjegyeket, a bányapénzeket esetleg egyéb bárcákat 
verték. Ma is helyesebbnek vélem ezen veretek anyagát rézként meghatározni, már csak 
azért is, mert a tulajdonképpeni bronz vagy sárgaréz jóval több ötvöző anyagot 
tartalmaz. A rézpolturák átmérője 24-26 mm között változik, és ritkán fordul elő 
teljesen szabályos alakú pénzdarab. Valamennyi ismert rézpoltura hengeres verőgépen 
készült. A rézpolturák paramétereiről Péch Antalnál a következő adatok találhatók: 
„1703, október 24 -én feljegyeztetett, hogy az utolsó időben vert polturákból 1 font 
rézből 5 frt 3 garas és egy mázsa rézből 618 rajnai frt veretett, ...”427 A pénzverésben 
Magyarországon a bányavárosi márkát, fontot és mázsát használták mértékegységül, 
ami megegyezett a hasonló „budai” illetve „magyar” mértékegységekkel. Ezek a ma 
használatos mértékegységekkel átszámítva a következők: 1márka=245,53779 g, 1 font = 
491,07558 g, és 1 mázsa = 58,92906 kg. Éppen a számunkra lényeges időszakban egy 
számítási hiba következtében ezek a mértékegységek megváltoztak. A hiba a bécsi 
márka és a bányavárosi márka átváltásánál történt. Ezek között ugyanis eredetileg 4 
bécsi lat különbség mutatkozott, ami a bécsi márka-bányavárosi márka súlyarányát 8:7 
arányban szabta meg. A 17. század végén azonban a különbséget négy bányavárosi 
latban kezdték megadni, ami az arányokat 8:7 helyett 9:8-ra módosította. Ebből adódik 
a többszörös súlyok változása is. Ez 1680 és 1727 között a következőképpen változott: 
1 bányavárosi font = 498,87044 g, a 120 fontos bányavárosi mázsa pedig 59,86445 
kg.428 A számításokat a fenti értékekkel elvégezve: 5 frt 3 garas = 206 poltura, 
498,87044 osztva 206-tal = 2,42 g, 618 frt = 24 720 poltura, 59864,45 osztva 24720 = 
2,42 g.429 Ha a kivert polturák valós, ma mérhető súlyát vizsgáljuk, akkor a következő 
értéket találjuk: a darabsúlyok 2,70 g és 1,60 g között mozognak. Ehhez 
hozzászámíthatjuk, hogy a rézpolturák között igen kopottak is vannak, vagyis a reális 
verési súly 2-2,7 g között ingadozott. Megfelel tehát az átlagos súlynak a 2,42 g-os súly. 
Nyilvánvaló viszont az is, hogy ezeknél a rézvereteknél – ahol a pénzdarab belső értéke 
messze alul maradt a névértékén – megközelítőleg sem ügyeltek úgy a súlyra, azaz a 
lapkák vastagságára, mint a nemesfém pénzeknél.  

A pénzverők kevésbé gondos munkájára utal, hogy durva lapkahibával is kivertek 
és forgalomba hoztak érméket. Nagyon gyakori – a nemesfémpénzeket messze 
felülmúlva – az olyan bélyeghiba, mint kisebb-nagyobb rögök és bélyegrepedések. 
Rengeteg az olyan selejtes veret, amit tulajdonképpen nem is szabadott volna 
forgalomba hozni. Akad olyan eset, hogy nyomon lehet követni, ahogy fokról-fokra 
teljesen széjjelrepedt a verőtő, miközben azt az utolsó pillanatig használták (38./a, b, c. 
ábrák).430 Valószínűleg ebből kifolyólag igen sok a hibrid veret közöttük. Úgy tűnik a 
verőtő repedések alkalmával mindig csak a tönkrement darabot cserélték ki, a párját 
tovább használták. Ami az előlap verőtövét illeti, mi sem volt egyszerűbb, mint a 
következő évben is alkalmazni, de a hátlap évszámának átvésésére is akad példa.431 
Ahogy egyre nagyobb mennyiséget vertek belőlük, a bélyegek vésetei és a verés is 
egyre igénytelenebb lett. Igaza volt tehát Thavonatnak, mikor a leghitványabb 
nyomásúnak minősítette a rézpolturákat. Belefér ebbe a meghatározásba az is, hogy 
viszonylag egyszerű éremképpel, és az is, hogy nagyon sok változatban készültek. 

                                                 
427Péch, 1967. 311.  
428Hóman, 1916. 117-118.  
429Trenčan a módosítatlan alapadatokkal számolva 2,33 és 2,38 g-os átlagsúlyokat közölt. Trenčan, 1988. 
27.  
430A Gohl 45. sz. hátlapjáról van szó. 
431Az egyik 1703-as poltura (Gohl 89. sz.) pl. egyértelműen átvésett verőtőtől származik. 
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Abban is igaza volt Thavonatnak, hogy ez a körülmény hozzájárult a rézpénzek nagy 
mérvű hamisításához. 

A selmecbányai rézpolturák hamisítására 1703-as jelentésből van először 
adatunk,432 de bizonyosan már előbb is hamisították. Különösen könnyen hamisítható 
volt a nagyobb számú és igénytelenebben vésett verőtövű 1701, 1702 és 1703-as évi 
kibocsátás. Ebben rejlik egyik oka annak, hogy a kis értékű rézpénzeket – látszólag 
ellentmondóan – olyan szívesen hamisították. Ezeket ugyanis, mint az a már felsorolt 
tulajdonságokból következik, könnyebb volt utánozni. Hozzá járult még, hogy a 
rézpénzeket nem kellett ezüstözni, és a durvább lapkákat is könnyebb volt előállítani 
rézből, mint a vékony lapú ezüst polturákat utánozni, hiszen az ezüst sokkal 
könnyebben nyújtható. A hamisítványok felismerését megnehezítő tényezők közül még 
kiemelném a súlyviszonyokra nézve gondatlanabb verdei munka jelentőségét. Ebből 
ugyanis az adódott, hogy míg a nemesfémpénz esetében pontos súlyméréssel lehetőség 
nyílt a hamisítás viszonylag egyszerű leleplezésére, addig a sokkal gondatlanabbul 
előállított rézpénzeknél még ez az ellenőrzési lehetőség sem volt meg. Mindez azonban 
a dolognak csak az egyik oldala. Igazában a rézpénzek hamisítása – és ez mindenféle 
rézpénzre vonatkozott – ugyanazért volt jó üzlet, amiért a kamara is verette, vagyis mert 
névértékük jóval felülmúlta a belső értéküket. 

Mindazonáltal az, hogy az 1696-évi vörös polturából többet hamisítottak volna, 
mint a hivatalos kibocsátás mennyisége, mindenképp túlzás.433 Sőt úgy gondolom, 
semmiképp sem kell túlbecsülnünk a hamisítás jelentőségét. A hamisításról és főleg 
annak rendkívüli kiterjedtségéről ugyanis kifejezetten hivatalos jelentésekből tudunk 
csak. Ezek is a rézpolturák kibocsátásának utolsó évéből, 1703-ból származnak. 
Ráadásul jórészt éppen az a Thavonat főkamaragróf hangsúlyozza a hamisítást, akinek 
ugyancsak érdekében állt eltúlozni annak jelentőségét. 

Le kell szögezni, hogy egyáltalán nem tudjuk még elkülöníteni a hamisítványokat 
a tárgyi anyagon belül. Igaz ugyan, hogy van olyan adatunk, mely szerint a (vörös)réz 
hiányában egyesek még sárgarézből is hamisították a rézpolturákat,434 sárgaréz példányt 
azonban nem ismerünk. Megjegyzendő, hogy a sárgaréz ebben a korban jelentősen 
drágább is volt a réznél. Az ismert darabok valamennyien hengeres verőgépen 
készültek. Az éremképek elemei pedig nem mutatnak olyan különbségeket, melyek 
alapján más verdére, mint a körmöcbányaira gondolhatnánk. Hiszen épp ezek az 
elemek, amik a körmöcbányai verést bizonyítják. Az L betű szára melletti pont hiánya – 
ha valóban a „titkos pontok”-nak felel meg – pedig az utolsó években már aligha 
mutatja, hogy hamisítványokkal van dolgunk. 

Amennyiben elfogadjuk, hogy a kuruc rézpénzek hamisításával párhuzamosan a 
selmecbányai rézpolturákat is tovább hamisították, 435 ebből az is következnék, hogy 
hamisításuk azonos műhelyekben, de legalábbis hasonló módon, párhuzamosan működő 
műhelyekben történt. Ebben az esetben viszont primitívebb hamisítványokat is kellene 
ismernünk, hiszen a libertásokat ilyen módon is, sőt főleg ilyen módon hamisították. 
Ezekhez illenék a másféle anyag használata is. Ilyen példányt azonban – ellentétben a 
kuruc rézpénzekkel – egyáltalán nem ismerünk. Pedig esetünkben – a kuruc 
rézpénzekkel ellentétben – még arról sincs tudomásunk, hogy kiválogatták volna a 
hamis pénzdarabokat.436 Viszont a rézpolturák elég nagy számban maradtak ránk ahhoz, 

                                                 
432Takáts, 1903. 68.  
433Esze, 1945-1946. 21.   
434Takáts, 1903. 67.  
435Kahler, 1985. 68.  
436Huszár, 1982. 86.  



 208

hogy ha nagy mennyiségű kovács- vagy cigányhamisítvány készült volna, úgy 
bizonyára ismernénk is ilyeneket. 

Mindez persze nem azt jelenti, hogy nem hamisították a rézpolturákat. Azt viszont 
jelentheti, hogy ugyanúgy hengeres verőgépen, sőt feltételezhetően kamarai 
verőtövekkel verték a hamis rézpolturákat is. A korszak pénzhamisításában nem 
példátlan gyakorlat ez sem. 

Az utóbbi feltételezést támasztja alá Thavonat főkamaragróf – a már említett 
felsőbb utasításra történt – 1703. április-májusában lefolytatott vizsgálatának egyik 
eredménye is. Ekkor egy 1702-ben elkövetett törvénytelenségre is fény derült. A 
pénzverők a Böck Mihály kovácsmester által a verdébe behozott rezet, ugyanabban a 
súlyban kicserélték rézpénzre. A hasznot ezután megosztották egymás között. Az ilyen 
törvénytelenséget nyugodtan hamisításként is értelmezhetjük. Ebben az esetben 435 
márka rézről volt szó, ami márkánként 2 1/2 rajnai forint értékű felveretéssel számolva 
43.500 db rézpoltúrát tett ki. 437  

XII.3. KASSAI RÉZPOLTURÁK 

A kassai rézpolturák csoportja a harmadik típus. Az S betűs rézpénznél nagyobb, 
a selmecbányai rézpolturáknál azonban jóval kisebb mennyiségben verték. 

Leírása: 

E: Fogazott szegély, vonalkör, ami megegyező a selmecbányai rézpolturákon 
levővel. Szalaggal masnisan átkötött, bogyós olajágak között, zárt korona alatt nagy L 
betű. A korona magas, kerekded, fejnyílása nem látható, és nem hasonlít sem a 
selmecbányai rézpolturákon levő, sem az S-betűs rézpénzen szereplő koronatípushoz. 
Az L betű függőleges szára vonalkázással vagy cápázással díszített, mellette a mezőben 
egy vagy két pont (11./a ábra). 

H: Fogazott szegély, vonalkör. MC monogram, kalligrafikus, nehezen 
felismerhető formában. Az M tulajdonképpen két egymással szembefordított soványabb 
C betűből és egy különálló, középen hurkos vonalból lett felépítve. Erre a különösen 
megformált M-re fonódik egy kövérebb C betű. Az évszám kétoldalt 16 - 98 (11./b 
ábra). 

A kassai rézpolturák megítélése a szakirodalomban egészen más, mint a 
selmecbányaiaké. Pedig a Széchényi-katalógusban még egymás mellett kerültek be,438 a 
Leitzmann-féle1847-es lista pedig mind a CS, mind az S betűs rézpénzt 
Selmecbányához sorolta, bizonyára a köztük levő feltűnő hasonlóság alapján. A „három 
összefonódó C betűs”, azaz MC monogramos darabot Leitzmann – ki tudja milyen 
megfontolásból – Segesvárnak tulajdonítja.439 Neumann megtartja egymás melletti 
sorrendjüket és Selmecbányához sorolásukat, bár megjegyzi, hogy a monogram 
jelentése ismeretlen.440 Gohl a selmecbányai rézpolturákat külön csoportként fölvette a 
bányapénz katalógusába, és a CS monogram alapján Selmecbánya bányavároshoz 
osztotta be őket. Ennek köszönhető e csoport első igényesebb feldolgozása, azaz inkább 
közlése. Mivel Gohl a CM monogramot nem tudta általa ismert bányavároshoz 
kapcsolni, mint témájához nem illeszkedő éremcsoportot, figyelmen kívül hagyta. Erről 
a csoportról legalábbis egy szót sem ejt, noha együvé tartozásuk szembeszökő. Azóta a 

                                                 
437Trenčan, 2000. 14-15. 
438Schönvisner, 1807. 1. 257., 9, 47. t. 125. sz. 
439Leitzmann, 1847. 189-190., 45-53. sz. CS 54. sz. S 55. sz. CM 
440Neumann, I. 1858. 183.  
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szakirodalom külön tárgyalja ezt a két éremfajtát, és amíg a selmecbányai rézpolturákat 
egyfajta bányapénznek tartja, a CM monogramos rézpolturák besorolásánál teljes a 
bizonytalanság. Meghatározását nehezen felismerhető – a magyar pénzverési 
gyakorlatban szokatlan, bár nem példátlan –, kalligrafikus betűformálása is problémássá 
tette. A régi ismertetések a CM monogramot még három C betűként írták le,441 
Neumann pedig mindhárom C betűként, mind CM-ként közli. Természetesen két külön 
szám alatt, minha kétféle éremről lenne szó.442 Esze Tamás már 1940-ben meghatározta 
mint kassai rézpénzt,443 de sajnos – mint számára nyilvánvalót – csak mellékesen 
említette, leírásban vagy képben nem ismertette. Talán ez is az oka, hogy helyes 
meghatározásáról nem tudtak az utána következő numizmatikusok. Így később is 
találkozunk hibás besorolással. Unger munkácsi városi pénzként írja le,444 igaz, hogy 
ebben Fialát követi,445 míg Flämig miskolci bányajegynek titulálja.446 Kassai 
rézbárcának csak Herinek nevezte, de ezt ő is minden indoklás nélkül tette.447 

Az utóbbi időben Ludovit Trencan foglalkozott a CM monogramos 
rézpolturákkal, és ő az, aki leszögezte, hogy a CM feloldása csakis Cassoviensis Moneta 
lehet.448 Érdekes módon azonban a legnyilvánvalóbb egyezésre, mármint hogy a 
korabeli kassai verdejeggyel megegyező két betűről, azaz végső soron a kassai 
verdejegyről van szó, ő sem mutatott rá. Trencan a selmecbányai és kassai rézpolturák 
hasonlóságairól is szólt. A Szepesi Magyar Kamara egy iratára hivatkozva kimondja, 
hogy a kassai rézpénzeknek nem üzemi jellegük volt, hanem törvényes fizetőeszközként 
szerepeltek, és a lakosság körében korlátozás nélkül forogtak. Eközben a selmecbányai 
rézpolturákról feltételezi, hogy azok kimondottan és kizárólag csak a bányászok 
használatára kerültek forgalomba! 

Trencan cikkével kétségtelenül helyes irányban történt elmozdulás a korábbi 
felfogáshoz képest. Úgy látom azonban, hogy ezen az úton sokkal messzebbre is lehet 
jutni az ő eredményeinél. A két típus között sokkal szorosabb az összefüggés, mint 
ahogy azt Trencan feltételezte, sőt maga a problémakör is sokkal árnyaltabb és 
összetettebb. 

A rézpénzek kibocsátási évei egymáshoz kapcsolódnak. A selmecbányai 
rézpolturákat 1695-től 1703-ig folyamatosan verték, az 1698-as esztendőt kivéve. 
Ebben az évben azonban Kassán készültek a rézpolturák. A nyilvánvaló stiláris és 
méretbeli rokonság mellett érdemes megemlíteni azt a tényt, hogy Thavonat 
főkamaragróf, aki a selmecbányai rézpolturákat verette, egyszersmind a Kassán székelő 
Szepesi Magyar Kamara praesense, azaz vezetője is volt. Egyes adatok szerint 1698-
tól,449 mások szerint 1699-től.450 A két adat közül Péchét fogadom el, mert az a 
főkamaragróftól magától származik, és arról szól, hogy őt a felső-magyarországi 
(Szepesi Kamara) praefectorátussággal is megbízták. Bármelyik adat felel is meg 
azonban a valóságnak, bizonyos, hogy Thavonatnak már ennek a tisztségnek a betöltése 
előtt is igen jó kapcsolatai és meglehetős befolyása volt a Szepesi Kamarában. Úgy 
gondolom a közös irányításra utal az is, hogy a hasonlóság jelképi szinten is teljes körű. 

                                                 
441Leitzmann, 1847. 190.  
442Neumann, 1858. 182-183.  
443Esze, 1941. 64.  
444Unger, 1976. 3. köt. VII. fej. 38. sz. 
445Fiala, 1895. 5722. sz. 354.  
446Flämig, 358. sz. 
447Herinek, 1962. 161.  
448Trenčan, 1988. 26-27.  
449Trócsányi, 1988. 251.  
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A CM, vagy ha úgy tetszik MC monogram megfelel a Kassán használatos 
verdejegynek. Tulajdonképpen tehát a Szepesi Kamara jegyének is tekinthetjük, hiszen 
a verde a Szepesi Kamarához tartozott. Igazában ugyanis az a lényeg, hogy a kamarai 
központ nevéből induljon ki. Márpedig a Szepesi Kamara központja Kassa volt, míg az 
Alsó-Magyarországi Bányakamarák központja Selmecbánya, s ennek alkamarai 
igazgatásában működött a körmöcbányai pénzverde is. 

Ismerjük a Szepesi Magyar Kamara egy iratát, melyben Lőcse város 
magisztrátusát értesítik a CM monogramos polturák forgalomba hozásáról, illetve 
utasítják a város vezető testületét, hogy ezeket fogadja és fogadtassa el. Az iratot – 
melynek melléklete a kassai rézpoltura egy példánya volt –, szükségesnek tartó egész 
terjedelmében, latinul, illetve pontos magyar fordításban is közölni.451 

 

„Generose Prudentes, ac Circumspecti Domini nobis honorandi. 

Salutem, et omnem felicitatem. Quandoquidem ex Mandato Augustae Suae 
Majestatis Sacratissimae Aulae certa pecunia Cuprea pretium seu valorem unius 
polturae seu medy grossi Caesarei in se continens, cudenda, eademque publicanda, et 
acceptanda intimaretur, eiusdemque saltem exigua quantitas, pro quotidiano usu, et 
necessitate, propter faciliorem vendentium, et ementium progressum deseruitura, jam 
etiam juxta formam, et figuram pro meliori notitia praesentibus unclusam cusa esset, 
quae pariter per militiam quoque iuxta declarationem Exellentissimi Domini Comitits 
Generalis Martini Octavy a Nigrelli (:Titulus:) nobis datam indifferenter acceptbitur, 
ita tamen, ut si quem ad Castra ex Militaribus ire contingat, talis pecunia ab eodem, 
erga aliam in Monetaria Domo dandam recipiatur. Hinc dum id Praetitulatis 
Dominationibus Vestris notifitiatur, in simul committitur, qatenus hancce Resolutionem 
Augustae Aulae publicare, et promulgare, ad divtam pecuniam acceptare, perque suos 
acceptari facere debeant. In reliquo valebunt feliciter. Cassoviae dje 10. Marty 1698. 

NOS Sacratissimae Caesareae Regiaeque Majestatis, Camerae Scepusiensis 
Administrator, coetarique Ejusdem, et Inclyti Hungariae, Consiliary. 

Címzés a fölzeten: „Generose Prudentibus, ac Circumspectis Dominis N. N. 
Judici Primario, Senatores, coeterisque Juratis Ciuibus Liberae ac Regiae Ciuitatis 
Leuchouiensis; etc Nobis honorandis. 

Leuchouiae” 

 

„Tisztelt Nemesen Bölcs és Tekintetes Uraim. 

Üdvözletünket és minden jót. Minthogy Ő Legszentebb Fölsége Felséges 
udvarának rendelete tudtunkra adta, hogy bizonyos egy poltura azaz fél császári garas 
áru vagy értékű rézpénzt kell verni, forgalomba hozni és elfogadtatni, és hogy abból a 
mindennapi használatra és szükségletre, az eladók és vásárlók könnyebbségére 
legalább egy csekély mennyiség – a jobb tájékoztatás céljából levelünkhöz mellékelt 
formában és alakban – már ki is veretett, valamint hogy gróf Nigrelli Márton Oktávián 
[teljes cím] generális őexellenciája nyilatkozata szerint ezt a pénzt a katonaság 
ugyancsak el fogja fogadni, úgy azonban, hogy ha valaki a katonai személyek közül 
táborba száll, attól az ilyen pénzt a pénzverőházban más pénz kiadása ellenében vissza 
kell venni. Ezért, amikor ezt Fentcímzett Uraságtokkal közöljük, egyúttal meghagyjuk, 
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(1980) 170.  



 211

hogy a Felséges Udvarnak ezt a rendelkezését hirdessék ki és terjesszék, és a mondott 
pénzt fogadják el és övéikkel is fogadtassák el. Egyébként szerencsét és jó egészséget 
kívánunk. Kassán, 1698. március 10. napján. 

MI, a Legszentebb Császári és Királyi Felség Szepesi Kamarájának 
Adminisztrátora, valamint a Szepesi és a Nemes Magyar Kamara Tanácsosai.” 

Címzés a fölzeten: 

„Lőcse szabad és királyi város tisztelt nemesen bölcs és tekintetes urainak, N. N. 
főbíróünak, a szenátoroknak és a többi esküdt polgárnak stb. 

Lőcsén” 

 

Mivel az irat melléklete a CM monogramos rézpoltura, kétségtelenül arra 
vonatkozik. Megtudjuk a rendelkezésből, mely „rézpénz”-nek nevezi ezt a veretet, hogy 
értéke bizonyosan 1 poltura volt, és – bár közvetlen kibocsátója a Szepesi Kamara, azaz 
valóban Kassán verték – az Udvari Kamara, vagyis jogi szempontból I. Lipót 
parancsára verették őket. Az irat keltekor – 1698. márc. 10-én – már folyt a rézpénzek 
veretése, hiszen a mintát nyilván a már elkészült veretkontingensből küldték. 
Egyszersmind megígérték, hogy minősége és kiképzése a későbbiekben is a 
mintadarabot fogja követni. A tárgyi anyag ismeretében ez meg is felelt a valóságnak. A 
rendelkezés semmilyen megszabást nem ad arra vonatkozóan, hogy milyen szűkebb 
társadalmi csoportok használatára állították elő a rézpénzeket, csupán az eladók és 
vásárlók teljesen általános megnevezésére szorítkozik. Vagyis éppen az derül ki a 
szövegből, hogy azokat – legalábbis elméletileg – általánosan mindenkinek el kell 
fogadnia. Azt, hogy használatuk átmeneti lenne és ezüstpénzre történő beváltásukat 
tervezték volna, a rendelkezésben semmi sem támasztja alá. Arról szó sincs, hogy a 
rézpénzek kibocsátását átmeneti megoldásnak szánták volna. Arról sem, hogy általában 
beválthatóak lennének, vagy beváltásukat tervezték volna. Ezen a ponton nem értek 
egyet Trencan felfogásával.452 Csak egy szűkebb kedvezményezett csoportnak, a 
táborba szálló katonáknak biztosítja az ezüstpénzre való átváltás lehetőségét. A 
rendelkezés megfogalmazásának óvatos és körülményes voltából, valamint a kor 
viszonyainak ismeretéből arra következtethetünk, hogy ez a rendelkezés sem az Udvari 
Kamara parancsát, vagy belátását tükrözi, hanem a Szepesi Magyar Kamara vezetősége 
és a kassai katonai parancsnok, gróf Nigrelli tábornok közötti egyeztetés 
következménye. A legfőbb helybeli hatalmat ugyanis ténylegesen Nigrelli gyakorolta, s 
kívánságait ajánlatos volt még a kamarának is figyelembe venni. 

Ez az együttműködés pedig a korban egész természetesnek és általánosnak volt 
tekinthető. Amikor ugyanis a 17. század végén az adóztatás és a hadseregellátás 
irányításának átszervezésének okából az országot három kerületre osztották, s minden 
kerülethez – a gazdasági vezetést ellátó hivatal mellé – egy-egy tábornokot is rendeltek, 
mint az Udvari Haditanács képviselőjét. Kassán ez a tábornok volt gróf Nigrelli. Önálló 
hatáskört persze ezek a kerületek nem kaptak, hanem a központi elhatározásokat kellett 
volna a helyi viszonyokhoz alkalmazniuk. A központi döntéseket pedig úgy hozták, 
hogy a helyi viszonyokat nem ismerték. Az, hogy tulajdonképpen polgári hatáskörbe 
tartozó ügyek intézésébe is bekerültek az Udvari Haditanács képviselői, jól tükrözik az 
osztrák birodalom vezetésében a katonai csoportosulás térhódítását, ami a századvég 
jelentős birodalmi háborúival volt összefüggésben. Ennek a csoportosulásnak a vezetője 
pedig nem kisebb személyiség volt, mint Eugen von Savoya, vagyis Savoyai Jenő 
herceg. 
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A kamara képviselői tehát előre látták, hogy a katonák ellenkezését és ellenállását 
fogja a rézpénz rájuk erőszakolása kiváltani, és ezért a katonai parancsnokon keresztül 
próbáltak biztosítékot szerezni. Hiszen nagyon jól ismerték a tényleges erőviszonyokat, 
azt, hogy akinél a fegyver, annál a hatalom. Sőt, azt is tudták, hogy a katonai vezetők 
nem hagyják a „civilek”-et beleszólni általuk katonainak vélt ügyekben. Ezért elébe 
mentek a várható bajoknak és a háborúba menő, azaz korabeli kifejezéssel élve, 
„táborba szálló” katonáknak – hiszen erőszakoskodás elsősorban ezektől volt várható – 
eleve kedvezményt biztosítottak. Nigrelli ezt a kedvezményt valószínűleg helyesnek is 
látta, hiszen a katonaságot nyilván többre tartotta a lakosság polgári részénél. Másrészt 
pedig az Udvari Kamara rendeletével nyíltan ő sem helyezkedhetett szembe. 

Mivel a rézpolturák és bányapénzek összemosása a régi szakirodalomban sokszor 
előfordult – az ellenmondások feloldásához – össze kell hasonlítani a rézpolturákat a 
bányapénzekkel. Ezért itt közlöm az ugyancsak Kassán és egyazon időben vert 
bányapénzre vonatkozó iratot is. 

 

„Illustrissimi Reverendissimi Spectabiles Magnifici Addi Generosi Egregy, item 
ac Nobiles, Domini Fratres Amici et Vicini Nobis observandissimi. 

Salutem paratissimorumque servitiorum nostrorum comendationem. Cursui 
Monetae Polonicae vulgo Bukovecz appellatae, nuper dierum factam inhibitionem, 
dubio absque omni huc usque per Praetitulatas Dominationes Vestras publicatam esse 
non ambigimus. Cum autem Szomolnokiensium quoque Cupreorum Denariorum (: in 
quibus Malleoli duo expressi habentur, et pro solis in Fodina ibidem Laboratoribus 
exolvendis destinati fuissent :) in hisce partibus creberior Cursus invalescere videatur. 
Cui in tempore ex Officio nostro obstaculum ponere volentes: Praetitulatas 
Dominationes Vestras paraesentibus officiose duximus requirendas, quatenus similium 
quoque Denariorum Cursum et acceptationem solenniter inhibere, publicareque non 
grauentur hoc per expressum declareto. Ut si quis copiosiorem numerum haberet, is in 
Fodina Szomolnokiensi talium Denariorum redemptionem habiturus esset. Super quo 
Officialibus Loci illius jam demandatum haberetur. In reliquo Easdem Dominationes 
Vestras diu felicissimas supervivere cupientes. Cassoviae, die 24 May 1700. 

Supratitulatis Dominationibus Vestris 

    Ad serviendum paratissimi 

NOS Sacratissime Caesareae Regiaeque Majestatis Scepusiensis Administrator 
ejusdemque et Hungaricae Camerarum Consiliary.”453 

„Nagyrabecsült Méltóságos, Főtisztelendő, Tekintetes, Nagyságos, Nemzetes, 
Vitézlő, valamint Nemes Uraink, Testvéreink, Barátaink és Szomszédaink. 

Üdvözletünket és készséges szolgálatainkat ajánljuk. Nem kételkedünk benne, 
hogy a köznyelven bukovecz-nek nevezett lengyel pénz forgalmának minap elrendelt 
tilalmát Fentcímzett Uraságtok eddigre kétségkívül kihirdette. Mivel pedig a szomolnoki 
réz dénárok (amelyeken két kalapács van kiverve és amelyek kizárólag az ottani bányák 
dolgozóinak fizetésére voltak szánva) forgalma is sűrűbben elterjedni látszik ebben az 
országrészben, ennek hivatalunkból következően gátat kívánván vetni: Jónak láttuk 
Fentcímzett Uraságtokat hivatalosan megkeresni, hogy az ilyen dénárok forgalmát és 
elfogadását is ünnepélyesen tiltsák meg és külön rendeletben hirdessék ki, hogy ha 
valakinek nagyobb mennyiség van belőle a birtokában, attól az ilyen dénárokat a 
szomolnoki bányában be fogják váltani. Erről az ottani tisztviselők a rendeletet már 
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megkapták. Egyébként Nevezett Uraságtoknak hosszú boldog életet kívánunk. Kassán, 
1700. május 24. napján. 

Fentcímzett Uraságtoknak 

      készséges szolgái 

MI, a Legszentebb Császári és Királyi Felség Szepesi (Kamarájának) 
Adminisztrátora és a Szepesi és a Magyar Kamara Tanácsosai.” 

 

Az rézdenárok nyilvánvalóan az 1698-as szomolnoki bányapénzekkel azonosak. 
Ezek mérete, s éremképe is lényegesen különbözött a kassai rézpolturákétól. A 
különbség a keresztbetett bányászékből és kalapácsból álló bányász-szimbólum 
könnyen felismerhető és ismert képéből adódott. Bár nem egyenesen, de 
visszakövetkeztethetően az irat azt is közli, hogy bányapénzeket is a kassai kamara 
bocsátotta ki a kincstári bányák dolgozói számára. Ezt jól követhetjük a vereteken is, 
melyek hengeres verőtővel készültek. Az előlap koronás L betűje az uralkodót 
jelképezi. Jelentősen különbözik a selmecbányai bányapénzektől abban, hogy az L 
mellett nem találjuk meg a kisebb I betűt. A hátlapon a keresztezett ék-kalapács is más 
megfogalmazású, s alattuk ott van a Szomolnokot jelző S betű. A számjegyek 
tökéletesen megegyeznek a kassai rézpolturák számjegyeivel (2. Rajztáblázat). 
Ugyanúgy a kassai verdében készültek tehát, mint a rézpolturák. Noha a verde alaposan 
gondoskodott a két veretfajta elkülönítéséről, a bányapénzek kibocsátásuk után két 
évvel valamelyest mégiscsak átszivároghattak a polgári életbe, s tulajdonképpen a 
rézpolturák funkcióját töltötték be. Az irat nyilvánvalóan még a folyamat kezdeti 
időszakában gondoskodik arról, hogy ez ne terjedhessen ki. Megtiltja forgalmukat a 
bányákon kívül. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a tiltás a bányákon belül nem érvényes. Sőt, 
lehetővé teszi a bányáknál történő beváltást is. Ezt annál könnyebben megtehette, mert 
végső soron ugyanannyi bányapénzt váltanak be a bányák, mint amennyit kibocsátottak, 
legfeljebb nem közvetlenül a bányászoknak. Így nem kellett újabb kibocsátásról 
gondoskodniuk, tehát tulajdonképpen a kincstár érdekeit védték oly módon, hogy senkit 
nem büntettek meg. 

A kassai rézpolturák általános numizmatikai elemzésénél nehezebb helyzetben 
vagyunk, mint a selmecbányaiaknál. Ennél a típusnál ugyanis senki sem próbálta meg 
még a verőtő változatok összegyűjtését. Ezért ezt a munkát is elvégeztük (1. függelék) 
Az anyagon belül három egymástól többé-kevésbé eltérő verőtő változatot tudtunk 
elkülöníteni, és egyelőre nem találtunk hibridvereteket. Igaz azonban, hogy jóval 
kevesebb példányt ismerünk belőlük, mint a selmecbányai rézpolturákból. Bizonyos, 
hogy ezekből sokkal kevesebbet is vertek, hiszen csak egyetlen kibocsátási évről 
tudunk. Egyelőre nincs még határozott adatunk a kivert mennyiségről. Ha a 
selmecbányai rézpolturák egy-egy évével vetjük össze, akkor a három verőtő változat 
hasonló mennyiségnek felelhet meg. 1695-ből és 1696-ból két-két verőtő változatot, 
1697-ből és 1699-ből három-három verőtő változatot, 1700-ból négyet, 1701-ből 
viszont már nyolcat, 1702-ből pedig húszat, míg a rövid ideig tartó 1703-as 
kibocsátásból két verőtő változatot ismertet Gohl. Összehasonlítva az idézett 
körmöcbányai kimutatás adataival a verőtő változatok számát, láthatjuk, hogy bizonyos 
kapcsolat felfedezhető közöttük. Igaz, hogy ez nem pontos egyenes arányossági 
összefüggés, aminek főképp az lehet az oka, hogy nem ismerünk minden verőtő 
változatot. Emellett a körmöcbányai kimutatás maga sem lehet egészen pontos, s 
például az 1695-ös kontingens teljes egészében hiányzik belőle. Nagyságrendileg 
azonban mégiscsak lehetővé tesz egy megközelítőleges becslést a kassai rézpolturák 
mennyiségét illetően. A három verőtő változat az 1697-es és 1699-es selmecbányai 
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rézpolturák mennyiségével teszi lehetővé az összevetést, ami már csak azért is érdekes, 
mert éppen a két szomszédos évet jelenti. 1697-ben 5984 frt 17 d, 1699-ben pedig 6180 
frt 60 d volt az értékük, így megalapozottan mintegy hat ezer frt értékű kibocsátást 
feltételezhetünk a kassai rézpolturák esetében. Ez kb. 200 000 érmét tett ki. 

A verőtövek viszonylag igényes vésetei is a korábbi selmecbányai rézpolturák 
verőtöveivel rokoníthatók, amelyek még igényesebbek voltak, mint a későbbiek. A 
kassai rézpolturák átmérői 24-26 mm között váltakoznak, míg a mért súlyok 2,16 - 2,35 
g-ot mutattak.454 A paraméterek tehát nagyjából szintén megfelelnek egymásnak. A 
veretek előlapja lényegileg egyezik a selmecbányai rézpolturákéval, de a felül nyílt 
koszorú két olajfaágból – melyen jól láthatók az olajbogyók – és nem két pálmagallyból 
áll. Ez nem lényegi különbség, hiszen mindkét koszorú a császári dicsőséget volt 
hivatva hirdetni. A pálmagally inkább a hadi dicsőséget szimbolizálta, míg az olajfaág a 
hadi dicsőség mellett a békében elért dicsőséget is. A zárt korona is más 
megfogalmazású, az L betű szára pedig mindhárom esetben díszített felületű valamilyen 
módon. Ez a díszítés vagy vonalkázott, vagy cápázott. Mellette a pont azonban itt is 
megvan, sőt egyik verőtövön határozottan kettő pontot találunk (11./a ábra). A másik 
két esetben pedig tüzetesebb szemlélődés után felfedezhető, hogy a különálló pont 
mellett az L szára kissé kitüremkedik, ami a közelebbi pont beleolvadását jelzi (40./a; 
41./a. ábra). 

A hátlapon a CM monogram, azaz pontosabban az M betű kalligrafikusan 
megformált. Tulajdonképpen két egymással szembeállított, két végén volutásan 
végződő, soványabb C betűből és fönt egy szintén volutásan végződő, középen 
meghurkolt vonalból áll. Erre fonódik a fenn kiszélesedő, alul behajló és pontban 
végződő kövérebb C betű. Az M betű ilyen, magyar viszonylatban furcsa formája miatt 
írhatták le a régebbi ismertetések három C betűként ezt a hátlapot. Az évszám a 
selmecbányai rézpolturákhoz hasonlóan ketté választva az érme két oldalán lett 
elhelyezve, a számjegyek azonban eltérő formájúak. A betűk testén itt is láthatjuk a 
cápázott díszítést, mely a selmecbányai rézpolturák egyes darabjain is előfordul. 

Mindent egybevetve szembetűnő, hogy azonos rendelkezések alapján dolgozott 
mindkét verde. Ezek a rendelkezések a 17-18. század fordulóján általában elég lazák 
voltak ahhoz, hogy mindkét verde, vagy pontosabban a verdék vésnökei, saját 
jellegzetes megfogalmazásukban, saját jellegzetes poncaikat használva valósítsák meg 
őket. Megfigyelésünk szerint teljesen megfelel az ezüstpénzeknél tapasztalható, 
verdénként megfigyelhető különbségeknek, sőt azonos szerszámok mutathatók az egyes 
verdéken belüli ezüstpénzeknél és rézpénzeknél. Végső soron a korszak numizmatikai 
anyagát ezek az apró eltérések teszik a gyűjtők számára is oly érdekessé és változatossá. 

XII.4. A RÉZPOLTURÁK BESOROLÁSA 

A különböző rézpénzek használati körük szerint meglehetősen különböztek 
egymástól. Három funkció jöhet szóba: a bányapénzé, a szükségpénzé és a váltópénzé. 

Meglehetősen ellentmondásos a különböző szakemberek állásfoglalása a 
rézpolturák, avagy „vörös polturák” besorolását illetően. Már az elnevezést tekintve is 
találkozunk pontatlan, ha úgy tetszik bizonytalan megfogalmazásokkal az irodalomban. 
Többször előfordult, hogy „selmecbányai rézpolturák” címszóval tárgyalják a csoport 
történetét, mellőzve a kassai rézpolturák egész anyagát, holott a történet csakis a 
szervesen idetartozó kassai rézpolturák beillesztésével lehetséges. Nem mond ennek 
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ellent a korabeli források „rézpénz”, „vörös pénz”, „rézpoltura” (Kupfergeld, 
Rottengeld, kupferne poltrackhen, pecunia rubra, pecunia cuprea), elnevezése sem, 
amibe nyilván mind a két típust beleértették. Ezért részemről ma is a legpontosabb 
„rézpoltura” elnevezést használom. 

Az eddigi szakirodalomban két alapvetően eltérő megítéléssel találkozunk, és úgy 
tűnik ez nagyjából tudományáganként különül el. A történészek határozottan és 
egyértelműen I. Lipót rézpénzveréséről beszélnek, a numizmatikusok viszont – a 
Rákóczi-szabadságharc speciális vonatkozásokkal rendelkező rézpénzkibocsátását 
kivéve – hivatalos rézpénzverésről csak Mária Terézia 1760-as rendeletét követően 
emlékeznek meg. Makkai László egyetemi jegyzetének megállapítása – mely csak a 
rézpolturákra vonatkoztatható – szerint: „Fokozta a paraszt nyomorúságát a kormány 
pénzügyi politikája: értéktelen, könnyen hamisítható rézpénzzel árasztották el az 
országot.”455 Kahler Frigyes numizmatikai alapokon állva, egyenesen tárgyi tévedésnek 
minősítette ezt a megállapítást.456 A két szerző egymástól nagyon is eltérő megítélése 
jól tükrözi a numizmatikusok és történészek hagyományos felfogását. Sőt mindkét tábor 
kitartott a későbbiekben is saját felfogása mellett. Elég talán Huszár Lajos 1982-ben 
megjelent munkájára,457 és R. Várkonyi Ágnes 1989-ben megjelent tanulmányára458 
hivatkozni. Érdemes azonban megvizsgálni, honnét ered ez a két különböző vélekedés? 

Mint arról már szó esett, a múlt század végén és a századfordulón két tudós, az 
osztrák Johann Newald és a magyar Takáts Sándor végzett egymástól független, önálló 
levéltári kutatásokat a bécsi levéltárakban. Ezen kutatások eredményeit – köztük a 
rézpolturák történetére vonatkozókat is – forrásértékű tanulmányikban tették közzé. 
Természetes, hogy az összegyűjtött adatokból következtetéseket vontak le, és ezeket is 
ugyanott közölték. Habár megközelítőleg azonos anyagot tanulmányoztak, mivel 
ugyanaz az anyag állt rendelkezésükre, az adatokat másképp csoportosítva és 
hangsúlyozva egymástól ugyancsak eltérő következtetésekre jutottak a rézpolturák 
besorolását illetőleg. Newald szerint Thavonat főkamaragróf réz pénzjegyeket 
(Kupfermarken) veretett, ami által valószínűleg megkönnyítette a munkások és 
hivatalok közti kisforgalmat.459 Vagyis bányapénz-funkciót tulajdonított a 
rézpolturáknak. A rézpénzveretést Thavonat egyéni kezdeményezésének vélte, és 
szerinte Selmec- és Besztercebányán verték. Takáts szerint viszont a bányákban 
folytatott rablógazdálkodás következtében fellépett ezüsthiány, valamint a spanyol 
örökösödési háború elviselhetetlen terhei miatt kialakult pénzhiány pótlására verette a 
kamara a nagy mennyiségű rézpénzt. Mint írja: „Bár a kamarák a rézpénzt a kincstár 
rendeletére hozták forgalomba, s bár a bányakamarák minden munkásukat ilyen pénzzel 
fizették, mégis a kincstár volt az első, amely a rézpénz elfogadását fizetés fejében 
megtagadta.”460 Egészen általános értelemben vett forgalmi pénzt látott tehát a 
rézpénzekben, és egyáltalán nem említ semmiféle korlátozást forgalmukkal 
kapcsolatosan. A történészek és numizmatikusok hagyományosan különböző 
felfogásának gyökere tehát Newald és Takáts eltérő véleményében érhető tetten. Bár 
mindketten történészek voltak és a tárgyi anyaggal egyikük sem foglalkozott, Newald 
kifejezetten pénzverés-történeti munkát írt. 1881 és 1885 között nagy jelentőségű 
tanulmány-sorozatban dolgozta fel a Habsburg-birodalom pénzverésének történetét, 
mely általánosságba véve meglehetősen magas színvonalú, jó műnek tekinthető ma is. 
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Így a régebbi és újabb numizmatikusaink szemében érthetően egyaránt nagy tekintélyre 
tett szert. Gohl is őt népszerűsítette bányapénz katalógusában, pontosan hivatkozva 
megállapításaira,461 míg Takáts írásaira egyáltalán nem hivatkozik. A későbbiekben 
aztán a numizmatikusok is hivatkoznak Takátsra, de véleményének Newalddal 
ellentétes megnyilvánulását mindig figyelmen kívül hagyják, nem helyeslik, de nem is 
cáfolják.462 Történészeink azonban a gazdaságtörténeti területen gyakran működő, s 
kurucosan magyar szemszöget képviselő Takátsot idézik, a rézpolturák tekintetében 
pedig általában következtetéseit is elfogadják. Vele szemben viszont Newaldot és 
felfogását nem említik, s úgy tűnik nem is igen ismerik. 

A kérdés megoldásához – mint az előbbiekből is látható – alapos körültekintésre 
van szükség, hiszen mindkét kiindulópont színvonalas és felkészült tudóstól származik. 
A vizsgálódást Gohl bányapénz katalógusánál legcélszerűbb elkezdeni. Gohl 
semmiképp sem tartja a rézpolturákat rendes forgalmi pénznek, de a bányapénzek 
csoportján belül a magyar bányavárosok egyéb rézbárcái közé sorolja ezeket. A veretés 
helyeként Selmec- és Besztercebányát jelöli meg, ami alátámaszthatná a helyi városi 
bárca elképzelést, de ez az Ernst-től átvett megállapítás – melyet az előzőkben már 
cáfoltam – nem állja meg a helyét. Nagyon nehezen körüljárható tehát, hogy mit jelent a 
„magyar bányavárosok egyéb rézbárcái” kifejezés, hiszen a meghatározáshoz meg a 
következőket fűzi hozzá, immár Newald alapján: „1695-től 1703-ig a bányaüzem 
használatára verték, azonban az ezüst aprópénz általános hiánya folytán csakhamar az 
egész vidék lakossága fizetési eszközként használta.”463 Később, az S betűs rézpoltura 
kapcsán még azt írta róluk: „a bányászjelvény hiánya ezeken az érméken arra enged 
következtetni a CS monogramos sorozathoz hasonlóan, ... nem szorosabb értelemben 
vett bányapénzekkel, hanem bányavárosi és bányaüzemi szükségpénzzel van 
dolgunk.”464 Ez leginkább Gohl bizonytalanságát mutatja a selmecbányai rézpolturák 
besorolását illetően. Ha ugyanis a bányák belső használatára verték a rézpolturákat, 
mint „bányaüzemi szükségpénzt”, akkor – Gohl egyébként jó meghatározása alapján – 
annak funkciója következésképp megegyezik a bányapénzekével. Ha viszont 
bányavárosi szükségpénz, akkor forgalma túllép a bányák területén, de megmarad egy 
szűk földrajzi és közigazgatási egységen belül. Minthogy azonban ismert tény, hogy 
Selmecbányán kívül Besztercebányán, sőt a fentebb említett körmöcbányai kimutatás 
alapján Tiszolcon is használták ezeket, a bányavárosi szükségpénz feltevést nyugodtan 
elvethetjük. Annál is inkább, mert – mint azt a CS monogram feloldásának elemzésekor 
megállapítottam – egyáltalán szóba sem jöhet a selmecbányai civitas, mint kibocsátó. 
Hogy Gohl mégis megpróbálja valamiképp elkülöníteni a rézpolturák csoportját a 
„szorosabb értelemben vett” bányapénzektől – noha így saját meghatározásával kerül 
ellentmondásba – azt nyilván azért teszi, mert jó numizmatikusként érezte ennek a 
csoportnak a határozott elkülönülését. Menjünk azonban tovább és vizsgáljuk meg Gohl 
forrásait. Közülük Newald, aki a bécsi levéltárak anyagában úttörő kutatásokat 
folytatott. A kör tehát bezárult. 

Kijelenthetjük, hogy a bányapénz funkció feltételezése tarthatatlan. A 
selmecbányai rézpolturák sorozatával egy időben és egy helyen egymással 
párhuzamosan vertek és használtak valódi bányapénzeket is. 1695-ből, a rézpolturák 
kibocsátásának első évéből ugyan nem ismerünk selmecbányai bányapénz kiadást, de a 
korábbi időkből valamint 1696-ból, 1697-ből és 1699-ből igen. Sőt akad még 1701-ből 
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is alsó-magyarországi bányapénzünk, a tiszolci. Használatuk bizonyosan folyamatos 
volt. A bányapénzeknek ekkor már hagyományosan kialakult stílusjellegzetességeik 
voltak. Előlapjukon az uralkodó monogramja, többnyire korona alatt már a 17. század 
első felében megjelenik. 1660-tól pedig egészen a 17. század végéig az alsó-
magyarországi bányavidéken az L betűs előlapú bányapénzeknek gazdag és jellegzetes 
sorozatát ismerjük. Az előlapon a koronás nagy L betű szerepel, ami I. Lipót jelképe. 
Mellette jobbra, egyetlen kivétellel egy kisebb I is megjelenik, ami csak a 
bányapénzeken található meg. Kétoldalt, esetleg alatta és fölötte is, egy-egy rozetta 
vagy csillag látható. A hátlapon valamilyen módon – ugyancsak egyetlen kivétellel – a 
bányászat szimbóluma, a keresztezett bányászék és kalapács jelenik meg, ami ismét 
csak a bányapénzek jellemzője. Ezen az oldalon van a helye az egy sorban folyamatosan 
kiírt kibocsátási évszámnak, illetve valamilyen rozettából és esetleg lehajló pálmaágból 
álló díszítésnek. Mint láthatjuk a bányapénzek és a rézpolturák éremképe között sok a 
hasonlóság, de vannak lényeges különbségek is. Pedig ugyanúgy ahogy a rézpolturák 
esetében, az alsó-magyarországi bányapénzek esetében is Körmöcbánya volt a 
verdehely. Ez ugyanazzal a módszerrel, vagyis a verőtő elkészítésénél használt poncok 
összehasonlításával könnyen és hitelesen megállapítható. 

Nyilvánvaló tehát, hogy egymás mellett két különböző méretű és éremképű 
veretcsoportot nem ugyanarra a célra bocsátottak ki, illetve használtak fel. A 
bányapénzek zárt körben mozogva a bányamunkások üzemen belüli természetbeni 
juttatásainak lebonyolítására szolgáltak, amit határozottan jelöltek a hátlap bányász-
szimbólumával. Így viszonylag gyorsan és kis körben forogtak. Ennek megfelelően 
számuk eredetileg – és így ma is – jóval kisebb, mint a jóval általánosabb aprópénz 
funkció betöltésére vert rézpolturák. Ezek hátlapján nem is találjuk meg a bányász-
szimbólumot, csak a kibocsátó kamarai szervezet monogramját. Az összes bányapénz 
ritka veretnek számít ezért, míg a rézpolturák jóval gyakoribbak. A rézpolturák 
funkciója tehát nem lehetett és nem is volt azonos a bányapénzekével, hanem az ezüst 
aprópénz funkcióját töltötte be. Kibocsátójuk is azonos, az L betűvel jelölt uralkodó, I. 
Lipót volt.  

 Minthogy tehát valódi bányapénzek (28./a, b; 29./a, b; 30./a, b; 31./a. b. ábrák) is 
kísérték a rézpolturák forgalomba hozatalát, ez nyilvánvalóan a bérek ezüst 
aprópénzben fizetendő részét érintették, ezeket a pénzeket pótolták, amiből viszont 
természetesen következik, hogy azok elterjedtek a környező vidék lakossága között. A 
rézpolturákat ugyanis ilyen módon hozta forgalomba az alsó-magyarországi kamara. 
Persze előfordulhatott a Newald által említett helyzet, hogy valamely bányász 
bányapénzzel kívánta fizetni az adóját, hiszen ilyen előfordult a későbbiekben is. Erre 
utal a Szepesi Magyar Kamara közölt 1700-as keltezésű irata is, amelyben a 
„szomolnoki réz denárok” forgalmát tiltják, persze csak a bányákon kívül. Esetünkben 
azonban tkp. mindegy volt, hogy bányapénzzel vagy rézpolturával akart valaki adót 
fizetni, mivel – ezt Takátstól jól tudjuk – az adót csakis ezüstpénzben fogadta el a 
kamara. Ez volt a legsúlyosabb közvetlen oka a rézpolturák bukásának. Több 
bányapénzzel kapcsolatos példa mutatja azonban, hogy kormányzati intézkedés nélkül 
kibocsátott rézpénzek nem mehettek át spontán a vidék lakosságának használatába. A 
szomolnoki bányapénzek (réz denárok) bányán kívüli forgalmát tiltó irat is arra utal, 
hogy a hatóságok hamar értesültek azok kelleténél szélesebb elterjedéséről, és ilyenkor 
azonnali intézkedéseket is kezdeményeztek. Az 1698-ban és talán 1699-ben is kivert 
bányapénzekkel kapcsolatban már 1700. májusában reagáltak. Kívülállók számára, 
vagyis azoknak, akik nem a bánya alkalmazottai voltak, a bányapénzek beváltását is 
lehetővé tették. Ha a hivatal nem vette volna észre az efféle bajt, akkor maga a lakosság 
gondoskodott arról, hogy az megtörténjék. Olyan nagy volt ugyanis a hamispénz 
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verésének indoklásával alkalmazott feljelentési kedv, hogy ennek a folyamatnak már a 
kezdetén okvetlenül eljutott a hatóság képviselőihez a probléma. A hamis vagy nem 
mindenhol elfogadható pénz ugyanis mindenkinek gondot okozott. Bányapénzek 
kapcsán – bár ezek nem kerültek ki a bányák belső használati köréből – még Joanelli 
főkamaragrófot sem átallották feljelenteni.465 Ez még könnyebben megtörtént persze 
kisebb jelentőségű bányavállalkozókkal. A 16. században már Kubinyi Kristóf is ettől 
félt, mikor a saját tervezett bányapénzének kiadási jogát kérelmező levelében máris 
igyekszik kivédeni a hamispénzverés vádját.466 Miért éppen Thavonat főkamaragrófot 
ne jelentették volna fel ilyen esetben? Nem vélhetjük azonban Thavonat egyéni 
kezdeményezésének sem a rézpolturák kibocsátását. Folyamatos és ilyen nagyarányú 
érmekiadást – ráadásul állami verdében – semmiképp sem lehetett volna eltüntetni az 
Udvari Kamara elől. Ez csakis a kormányzat beleegyezésével, annak tudatos és 
határozott támogatásával volt elképzelhető. Ebben a kérdésben Takátsnak kell igazat 
adnunk, aki szerint felsőbb utasításra verték a rézpénzt. Thavonat egyik levelében adott 
hangot a közvéleménynek, ami egyben saját ellenérzéseit is tükrözi, „...ha ugyan 
pénznek lehet mondani...”467 Az mindenképp tény, hogy Thavonatot 1703-ban a 
rézpolturák kibocsátását megszüntető császári parancs után sem vonták felelősségre, 
mindössze egy vizsgálat elvégzését és egy jelentést kértek tőle. Minthogy semmi 
szabálytalanság nem történt, semmi retorziót nem alkalmaztak vele szemben. Ebben az 
összefüggésben pedig lényegtelen, hogy a rézpénzverés ötlete Thavonattól származott, 
vagy valaki mástól. Annyi teljesen bizonyos, hogy a rézpénzek veretése csakis 
kormányzati utasításra történhetett. 

A szükségpénz elképzelést részben már az előbbi fejtegetések is cáfolták, de ez a 
kérdés még némi tisztázásra szorul. A Haller Farkas-féle Közgazdasági lexikon 
meghatározása a következő: „Szükségpénz: az oly fizetési eszköz, amely nem foglal 
helyet a valutáris felépítésben, tehát nem része a törvényes fizetési közösségnek, hanem 
pénzjegyek hiányában különböző helyekről adatik ki a forgalom megkönnyítésére. A 
Szükségpénz az aprópénzhiány által előidézett fizetéstechnikai nehézségek elhárítására 
szolgál és ez által a fizetési forgalomban rendkívüli körülmények között előálló 
zökkenések elkerülését teszi lehetővé.” 468 

Ide iktatjuk Kahler Frigyes meghatározását is, ami pontosan megadja milyen 
kritériumoknak kell megfelelnie a szükségpénznek: 

– olyan helyzet fellépése, amiben a fizetőeszközök abszolút vagy relatív hiánya 
jelentkezik 

– használatuk időben korlátozott 

– a kibocsátó hatóság a rendkívüli helyzet megszűnte után a szükségpénzeket az 
akkor érvényben levő törvényes állami fizetőeszközben ígéri kifizetni 

– az arany hiánya miatt a közvetlen fedezet a kibocsátó vagyona 

– a szükségpénz csak részben képes átvenni a pénz funkcióit, átveszi azonban a 
forgalmi eszköz és a fizetőeszköz funkciót, legalábbis saját korlátozott lehetőségei 
között.469 

A szükségpénzt az egyéb pénzhelyettesítő eszközöktől időbeli korlátozottsága és 
feltétlen beváltási kötelezettsége különbözteti meg. A rézpolturák esetében nem tudunk 
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sem időbeli korlátozásról, sem kibocsátásuk idejében tett beváltási kötelezettségükre 
vonatkozó ígéretről. Pedig ha ilyen létezett volna, úgy a rézpolturák forgalma ellen 
tiltakozó nyolc alsó-magyarországi vármegye tiltakozásaiból biztosan tudnánk róla. 
Ezüstpénzre történő beváltásuk szüksége csak akkor merül fel a kormányzatban, mikor 
már az általuk okozott pénzügyi zavar nem volt többé kezelhető. Ráadásul beváltásuk 
soha nem történt meg. A tényleges szükségpénzek pedig – mint amilyeneket a Rákóczi-
felkelés alatt ostromlott császári helyőrségek bocsátottak ki – éppen a rézpolturák 
éremképét utánozták. 

Látható tehát, hogy a rézpolturák e két kategória egyikébe sem illenek bele. A 
harmadik funkció, a rézváltópénz ismérvei azonban vonatkoznak rájuk! 

A rézváltópénzek kibocsátásának elméleti megalapozója a Habsburg udvar gaz-
daságirányító körei előtt Wilhelm Freyherr von Schröder volt, aki először 1686-ban 
megjelent, Fürstliche Schatz- und Rentkammer c. művében tette közzé a réz 
váltópénzzel kapcsolatos felfogását. Sok mindent megmagyaráz, ha a kor emberének 
szemével olvassuk fejtegetéseit. Már a fejezet (XXXI.) címe is csalogató lehetett az 
udvarban: „A rézpénzről, ahogy ezen keresztül az ország a gazdagsághoz jut”, de lássuk 
magát a fejezetet:  

 

XXXI.Capitel 

Von der Kupffer-müntz, wie durch dieselbe das land an reichtum zunehme 

§.I. 

Auch wenn ein Fürst eine kleine scheidemüntze aus Kupffer in seinem lande 
schlagen läßt so nimmt das land so viel am schatz zu, als diese müntz im gang werth ist 
und gilt, und ob auch gleich solches Kupffer-geld nicht mehr gälte, als der innerliche 
werth des kupffers austrüge, so ist doch solches zum schatz des landes zu rechnen; das 
ander kupffer aber kan dahin keine ästime nicht erstrecken. Dieweilen jenes nicht mehr 
kupffer, das ist, eine Kauffmanns-waare, sondern gelt ist, für welches die Kauffleute 
ihre waaren kauffen und verkauffen: Denn wenn ich ein stück kupffer nehme und mit 
zum marckt gehe, so wird mir der bauer keine henne dafür geben wollen; wenn ich aber 
dieses kupffer-geld habe, so werde ich so alles dafür kauffen können, wie in Schweden, 
Holland, England und andern orten zu sehen, und wenn ich dieses kupffer-gelt nicht 
habe, so muß ich silber-geld dafür brauchen; also bekommt das Kupffer-Geld gleiches 
recht mit dem Silber und Gold. Und kan ein Fürst dieses quantum aus dem müntz-amt 
jahrlichen wissen. 

Ez utóbbi két sorhoz a margóra kiírt megjegyzés: Das quantum zeigt das 
müntzamt470 

 

XXXI. fejezet 

„A rézpénzről, ahogy ezen keresztül az ország a gazdagsághoz jut”, de lássuk 
magát a fejezetet: 

„Amikoris egy fejedelem egy kis réz váltópénzt veret az országában, azt 
hozzáveheti a kincséhez, olyan mértékben, amilyen értékben ez a pénz forgása közben 
ér. És ha egy ilyen rézpénz nem ér többet, mint ami a réz belső értékéből következik, 
úgyis az ország kincséhez lehet számítani; de más réz értéke nem ekkora. Mivel ez nem 
réz többé, mint kereskedelmi cikk, hanem pénz amin a kereskedők áruikat vásárolják és 
eladják: Ha veszek egy darab rezet és kimegyek vele a piacra, úgy ezért a paraszt nem 
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akar tyúkot adni; de ha ez a rézpénzem van, úgy mindent vehetek érte, amint az 
Svédországban, Hollandiában, Angliában és más helyeken látható. És ha nincs ez a 
rézpénzem, akkor ezüstpénzt kell kiadnom; tehát a rézpénz azonos jogot nyer az ezüsttel 
és arannyal. És egy fejedelem ennek a mennyiségét a pénzhivatalból tudja.”471 

Azt, hogy mennyire jó, használható meghatározást hoz Schröder, jól példázza a 
Haller Farkas-féle Közgazdasági lexikon meghatározása: „Váltópénz (köznyelvben 
aprópénznek is nevezik) az oly pénz, a legtöbbször érme, amely tisztán csereeszköz és 
nem ún. értékmérő. Ennek megfelelően a váltópénz érmék nem kell, hogy teljes értékűek 
legyenek, ill., hogy belértékük összeessék névértékükkel. Sőt a gyakorlat azt mutatta, 
hogy ez nem is kívánatos, mert ekkor fennáll az a veszedelem, hogy mihelyt a belérték a 
névérték fölé emelkedik beolvasztják az érmeket. A váltópénz elvileg csak bizonyos 
értékhatárokon belül törv.- és fizetőeszköz ill. csak bizonyos összeg keretéig tartoznak a 
felek azt elfogadni. Ez is abból folyik, hogy tisztán forgalmi eszköz a váltópénz melyet az 
állam azon kereten belül óhajt tartani, melyben arra feltétlen szükség van. Ezért az 
állam nem is vereti korlátlan mennyiségben, hanem időről időre törv. hatóság állapítja 
meg a belőle kiverendő mennyiséget.”472 

A már említett S betűs rézpénz (7./a, b. ábra) 1687-es kibocsátási évszáma 
Schröder könyvének 1686-os megjelenése után ugyancsak elgondolkodtató és 
egyáltalán nem tűnik véletlennek! Az eredeti német szöveg pedig – bizonyára szintén 
nem véletlenül – a „scheidemüntze” szót használja, nem a „kleine müntze”-t! Úgy 
gondoljuk tehát, Schröder írása nem tévesztette el a hatását, mert mint Newald – kissé 
önmagának ellentmondóan – írja, már a 17. század utolsó éveiben folytak a kormányzat 
köreiben rézváltópénz veretésére vonatkozó tárgyalások. Ennek ellenére csak 1703. 
november 23-án jött ki az utasítás, hogy a bécsi verdében elkezdődhet a rézváltópénzek 
verése.473 Ezután foglalkozik Thavonat rézpoltura veretésével, amiket valamiféle bánya-
pénznek határoz meg. Nos, az előbbi adatokból teljesen világos, hogy a rézváltópénzek 
kibocsátásáról már a selmecbányai rézpolturák verése előtt is tárgyaltak, s azok bevoná-
sa után kapja a bécsi verde az utasítást, hogy készüljön fel a réz váltópénzek verésére. 
Szembetűnő, hogy éppen a rézpolturák veretésének leállítása után történik mindez. 
Vagyis a rézváltópénzeket kívánták továbbra is előállítani, csakhogy azt a Rákóczi-sza-
badságharc megindulása miatt a körmöcbányai verdében már nem tehették, s ezért kap 
utasítást a bécsi verde!  

A fentiekből következik, hogy a rézpolturákat réz váltópénzként bocsátották ki, 
csak éppen nem tartották be a réz váltópénzek használatának szükséges mennyiségi kor-
látozását, ami a rájuk vonatkozó pénzügyi szabályok ismeretének hiányosságából 
adódott. Pedig Schröder az idézett fejezet margóján is megjegyezte: „A mennyiséget 
[mármint a rézpénzét – Sz.A.] a pénzhivatal mutatja meg”. Túl nagy haszonhoz szeret-
tek volna jutni a rézpolturák kibocsátásából, nyakló nélkül verették őket, s ennek kö-
vetkeztében teljesen elértéktelenedtek. A helyzet irányítása kicsúszott az irányítók ke-
zéből. A rézváltópénz besorolás azonban természetesen forgalmi-pénzként való 
meghatározást jelent a rézpolturák esetében. Ezt erősen kifogásolta Kiss Gábor, mivel a 
rézpolturák veretését a magyar országgyűlés nem engedélyezte, de nem is tárgyalta. Az 
országgyűlési felhatalmazás kétségkívül hiányzott, a „felsőbb utasítás” azonban 
nyilvánvalóan meg kellett, hogy legyen, hiszen Thavonat főkamaragrófot  egyáltalán 
nem vonták felelősségre a rézpolturák veretése miatt, sőt a kibocsátás hozzávatőleg 8 
éve alatt sem állították azt le. I.Lipót abszolutizmusra törő kormányzatának azonban ez 
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egyáltalán nem rendkívüli  módszere volt. Hasonló módon történt, mint az 
ellenreformáció templomfoglalásai, amiről Benczédi László a következőkett állapította 
meg: 

„... az eljárásban külön figyelmet érdemel Lipót császár és király, a bécsi udvar, az 
alsóbb végrehajtó szervek, valamint a magyar főpapság közöti finom munkamegosztás. 
Az eljárás lefolytatása ugyanis, úgy tűnik, szándékolt homályban hagyta a felső irányító 
szervek, mindenekelőtt I. Lipót személyes közreműködését, amiről csak ritkán lebbenti 
fel a fátylat egy-egy áruló elszólás. Az egész végrehajtást úgy szervezték meg, hogy 
bármilyen kényszerhelyzetben – így nem utolsósorban egyes külországi protestáns 
uralkodók tiltakozása – a császári udvar a helyi szervek túlkapásaira háríthassa a 
felelősséget”474   

Természetesen esetünkben nem vallási kérdésekről és külföldi uralkodókról, 
hanem a magyar rendiség képviselőinek esetleges számonkéréséről van szó. Viszont az 
a tény, hogy a templomfoglalásokat is gyakran kamarai tisztviselőkkel és trabantokkal 
hajtatták végre, még közelebbivé teszi a párhuzamiot. A kamara ugyanis a központi 
hivatalok leghatékonyabb része volt, ami a legkönnyebben volt utasítható az 
abszolutista kormányzat számára. 

A későbbiekben aztán a rézpolturákkal kapcsolatos a fiaskót a Habsburg-
kormányzat megpróbálta tudatosan összemosni a Rákóczi-féle kuruc rézpénzek szintén 
siralmas bukásával, mint azt Newald korabeli forrásai – mint arról még szó lesz – is 
mutatják. Érdekében állt ez tenni, mivel a rézpolturákat örökre elfelejtette beváltani! A 
továbblépés egyetlen útja – Európa többi államához hasonlóan – azonban továbbra is a 
réz váltópénz – a szabályok betartása melletti – alkalmazása volt. Ezért, állandóan 
foglalkoztak a réz váltópénzek ismételt bevezetésével. I. József (1705-1711) alatt, még 
a rézpénzeiről oly hírhedt Rákóczi-szabadságharc időszakában (1710) elkészült egy 
rézpoltura próbaverete,475 majd III. Károlytól (1711-1740) a rézpénz négy változatát 
ismerjük.476 A két korábbi (41./a, b; 42./a, b. ábrák), 1713-as darab előlapján, a selmeci 
rézpolturákhoz hasonlóan, uralkodói monogramot láthatunk. Persze ezek stílusa nagyon 
is különbözik azokétól, hiszen két kalligrafikus szembeállított C betűt találunk itt, 
középen a római hatos számmal, mely a császárként VI. Károlyként, magyar királyként 
III. Károlyként ismert uralkodóra utal. Hátlapjukon a díszítmények között az 1713-as 
évszám és GROSCHEN, illetve POLTURA feliratok szerepelnek. Általában 
magyarországi próbaveretnek szokták tekinteni ezeket a rézpénzeket. Valóban ritka 
darabok, de annyira azért mégsem ritkák, hogy próbaveretnek lehessen nevezni őket. Az 
egyes darabok megkopottsága sem erre utal, hanem egyértelműen arra, hogy valahol 
forogtak. Megfontolandó az, az érv is, hogy a rézpénzek, lévén garas és poltura 
címletűek, nem készülhettek más tartomány számára, hiszen a poltura címletet 
POLTURA felirattal csak Magyarországon használták az Osztrák Birodalmon belül. A 
régi szakirodalom szerint még szóba jöhetne a sziléziai tartomány is lehetőségként, 
hiszen oda tartozónak vélték ezeket a rézpénzeket. Mindenesetre figyelembe kell venni 
Saurma-Jeltsch meghatározását,477 aki Sziléziához sorolta őket. A poltura valóban 
lengyel eredetű címlet és pénztípus, és a Sziléziai tartomány Lengyelország 
szomszédságában fekszik, azzal szoros kapcsolatokat tartott fenn. Áttekintve azonban a 
korabeli sziléziai pénztípusokat, ha ezt az értéket képviselték is, rajtuk a poltura 
felirattal sehol nem találkoztunk. Ezért egyelőre a sziléziai eredetet sem fogadhatjuk el.  
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Jelenleg tehát nem tudjuk biztosan besorolni ezeket a rézpénzeket. A 
szakirodalomban azonban különböző lehetőségek merültek fel e veretekkel 
kapcsolatban, többek között a bányapénzként történő meghatározásuk is.478 Vizsgáljuk 
azonban meg, lehet-e kizárásos alapon bányapénznek tekinteni őket? Abból kell 
kiindulnunk, hogy kibocsátó tekintetében alapvetően kétfajta bányapénz létezik. 
Kamarai kibocsátású, a kincstári bányák szükségleteire vert bányapénzek és magán 
bányatulajdonosok, vagy bányabérlők által a saját bányáik számára kiadott 
bányapénzek. Röviden tehát kincstári és magán bányapénzek. Ez vizsgálatunk 
szempontjából nem mellőzhető tényező, hiszen az uralkodói monogramok csak a 
kincstári bányapénzeken szerepelhettek. A 16. századból egy 1564-es ólom 
veret(lecsapat?) kivételével egyelőre csakis magán bányapénzeket ismerünk. Ez a darab 
egyoldalas és csupán egy nagy koronás F betűt ábrázol, ami bizonyára I.Ferdinánd 
monogramja.479 Bányász-szimbólumot nem ábrázol, mint ahogy azt többnyire még a 
magánvereteken sem találjuk meg. Akad azonban közöttük már olyan, amelyiken 
látható az ék-kalapács bányász-szimbólum. Ez az 1579-es szomolnoki(stószi) 
bányapénz és annak kispénze.480 A 17. század első felében már egyre több bányapénzen 
ott van a bányászék és kalapács. Léteznek azonban előlapjukon II. Ferdinánd(14/A, B. 
ábra) és III. Ferdinánd(15/A, B. ábra) monogramjával készült, 1636-ból és 1652-ből 
való rézpénzek is.481 Huszár Lajos az 1636-os rézpénznek esetében a „bizonytalan 
bárca” megjelöléssel élt ugyan, az 1652-es esetében azonban a „bányabárca” kifejezést 
használta. ha ez utóbbi meghatározását elfogadjuk, úgy a korábbiak esetében is 
feltételeznünk kell, hiszen azok nagyon hasonló formátumú bárcák. Valószínűsíthető, 
hogy Huszár feltételezte a korábbiakról is, hogy bányapénzek. Sajnos nem közölte 
sehol, hogy milyen indokok alapján tette ezt. Valószínűleg a 17. század második feléből 
származó kamarai bányapénzeinek éremképe alapján gondolta így. Feltételezéséhez 
hozzájárulhatott az is, hogy ezek az uralkodók kedvelték és támogatták a bányászatot, 
kézenfekvő módon verethettek tehát bányapénzeket. Természetesen ott lehetett még 
érvei között az a kizárásos alapon működő lehetőség is, hogy vajon mi másra 
használhatták e csakis bárcának használható vereteket, mint bányapénznek? Ez utóbbi 
érv azonban mindig hordoz egy jó adag bizonytalanságot is. Eddig nem ismerünk írásos 
forrást, mely bizonyítaná ezen veretek bányapénz mivoltát. El kell azonban ismernünk, 
hogy a bányapénzek viszonylatában nem túl ritka, uralkodói monogramos éremképű, 
egyszerű stílusú rézveretek valóban nagy valószínűséggel szolgálhattak bányapénzként. 

Bár ezt a hipotézist – vagyis a bányász-szimbólum nélküli bányapénzek létét – a 
17. század első felére nézve és az alsó-magyarországi bányavidék tekintetében jelenleg 
– jobb híján – elfogadhatónak tartom,482 a 18. század rézpénzei esetében már ellenérvek 
is felmerülnek. A 17. század második felében ugyanis több változás is történt a kincstári 
bányapénzek éremképének tekintetében. A kivételnek tekinthető 1667-es veretet(16/A, 
B. ábra)483 nem számítva, az 1660-as évtől(3/A, B. ábra)484 már csakis olyan kincstári 
bányapénzt ismerünk, amin megtalálhatjuk a bányász-szimbólumot is. 1669-ből 
korabeli levéltári adatokból ismerünk egy érdekes bányapénzt, melyen a selmecbányai 
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főkamaragróf (báró Andreas Ioanelli, másképp Joanelli) címerét és a bányász-
szimbólumot ábrázolták.485 Ebben régebbi és újabb jellemzők találkoznak, a címer és 
bányász-szimbólum egyaránt megtalálható rajta. Ráadásul kincstári bányáknál és 
feltehetően saját tulajdonú bányáinál is használta ebányapénzeket Ioanelli. Érdekes 
fejlemény, hogy a bányász-szimbólumot a még saját címere mellett is fontosnak tartotta 
a főkamaragróf ábrázolni. A század végén bizonyára tovább erősítette a bányász-
szimbólum elmaradhatatlanságát, hogy a selmeci rézpolturák kibocsátása óta létezik 
olyan hivatalos állami rézveret is, ami nem bányapénz. Minthogy ezen réz 
váltópénzeknek egészen más a funkciója, mint a bányapénzeknek, természetes, hogy 
összetévesztésüket mindenáron el akarták kerülni. További változás is történt a kincstári 
bányapénzek veretképében.  Az alsó-magyarországi bányavidék egységesen kiadott és 
különböző bányakamaráknál, azaz különböző bányavárosokban és bányatelepeken egy 
időben használt bányapénzei már a 17. század utolsó évtizedeiben problémákat okoztak. 
Ezért 1686-ban(5/A, B. ábra), bár még éremképileg meg nem különböztetve, de a 
kiadás évszámát tekintve mégis pontosan elkülöníthetően külön bányapénzt verettek az 
úrvölgyi munkások számára.486 Ez fontos volt a kincstári bányák számára, mert a 
selmeci ezüstbányászokat jobban fizették, mint az úrvölgyi rézbányászokat. Sőt az első 
felső-magyarországi kincstári bányapénzek megjelenése, 1687 óta az alsó- és felső-
magyarországi bányavidék bányapénzeit is megkülönböztették. Következetesen 
fordított helyzetben ábrázolták a bányászéket és kalapácsot.487 1698-ban a felső-
magyarországi bányavidéken is megjelentek a rézpolturák, s ezeket a kassai 
rézpolturákat ugyanúgy a kassai verdében állították elő, mint az 1698-as szomolnoki 
bányapénzeket. Vagyis az ugyancsak 1698-ban kiadott szomolnoki bányapénzek 
esetében is nagyon fontos volt a bányász-szimbólumos megjelölés. A század utolsó 
évében, 1699-ben kifejezetten uralkodói monogrammal már csak a selmeci bányák 
számára bocsátottak ki bányapénzt(30/A, B. ábra).488 A többi bányavárostól történő 
megkülönböztetést pedig úgy oldották meg, hogy a többi - ugyancsak kincstári - bánya 
számára már nem az uralkodó monogramjával, hanem az adott bányász település 
nevével, vagy annak jelével látták el. Ilyen volt a szintén 1699-es kibocsátású, HERRN 
/ GRUND feliratú úrvölgyi bányapénz(32/A, B. rajz).489 Csak a név kezdőbetűjével 
verték viszont ki a 18. század legelején, 1701-ben Tiszolc bányapénzét(28/A, B. 
ábra).490 A hátlapon azonban következetesen a bányász-szimbólumot alkalmazták.  

A Rákóczi-szabadságharc – egyelőre – egyetlen ismert bányapénzén, az 1704-es 
Óhegyi bányapénzen is kiírták a bányaüzem helyének Altgepirg(Óhegy) nevét(11. 
ábra),491 de a bányákhoz tartozó kohászok, szénégetők és favágók számára a 
keresztezett fejszét és kohászvillát helyezték el jelképként rajta. Ez a jelkép Óhegy 
tekintetében kétségkívül megfelel a bányász-szimbólumnak, hiszen itt ekkor már nem 
működtek bányák, csak kohók. Noha a kohászat ekkor még egyértelműen a bányászat 
részét képezte, a kohókat kiszolgáló személyzet szakmáját tekintve ez a szimbólum 
kézenfekvő.  

A 18. században a további ismert kincstári bányapénzek esetében, mint az 
úrvölgyi és körmöcbányai veretek, szintén a városra utaló feliratokkal, illetve 
jelképekkel bocsátották ki ezeket. Úrvölgyről Herrengrundt felirattal 1734-ből(12. 
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ábra)492 és 1739-ből(13/A, B. ábra)493, míg Körmöcbányáról csupán K - B jelöléssel 
ismerünk bányapénzeket(14/A, B. ábra).494 Tehát uralkodói monogrammal 
bizonyíthatóan nem vertek már a 18. században bányapénzt! A kincstári, azaz kamarai 
bányapénzek esetében azonban a bányászjelvény szinte mindig megtalálható. Egyetlen 
kivétel van, az 1734-es évszámú úrvölgyi bányapénz.495 Ezen azonban ott látható a 
H(Herrngrund) fölött réz alkímista jele azaz a Vénusz planétajegye, mely a korabeli 
bányászati viszonyok alapján egyértelműen a rézbányára utal. A bányászat jelképe nem 
hiányzik tehát erről az érméről sem.  

A magánbányák esetébe persze találhatunk olyan bányapénzeket még a 18. 
századból is olyan bányapénzeket, melyeken nem szerepel a bányász-szimbólum. 
Ilyenek például 1757-ből(15/A, B. ábra)496 és 1766-ból497 a Phoenixhutai veretek, 
melyeken a tulajdonos monogramja és a Phoenixhutára utaló főnix képe jelzi annak 
hovatartozását. Ezek azonban Roll Antal magán bányászati-kohászati üzemei voltak. 

A bányapénzeken nem szokásos feltüntetni írásban a névértéket. Csupán három 
érmetípust ismerünk a 16-18. század viszonylatában, melyen ez megtörtént. Közülük 
egy pontosabban nem beosztható, de magyarországi bányapénz (44/ a, b. ábra),498 egy 
másik pontosabban nem beosztható, de feltehetően szatmári bányavidékhez tartozik(45/ 
a, b. ábra),499 míg a harmadik Christoph Riedmüller 1601-es úrvölgyi bányapénze(46/ a, 
b. ábra).500 Ez utóbbi darabon a felirat latin: „DENARIVS CVPREVS”, míg a két 
meghatározatlan darab egyikén a szintén latin „GROSSVS CVPREVS”, és csak 
egyetlen darabon német „TABERH GROSCHEN”. Mindhárom darab a 16-17. század 
fordulójára keltezhető. A 18. század elején azonban, mely évszázadnyi távolságban van 
a legújabb előbb említett érmétől is, egyáltalán nem fordulnak hasonló feliratok a 
bányapénzeken, viszont az ezüst forgalmi pénzeken 1695-től szerepel a „POLTVRA” 
felirat. Később Rákóczi rézpénzein úgyszintén.   

A bányapénz feltevést – bár Kiss Gábor egyes kérdések tisztázatlanságára nagyon 
helyesen felhívja a figyelmet – nem tartjuk elfogadhatónak. Véleményünket bővebben 
is kifejtettük az Éremtani Lapok hasábjain.501 A szerző azonban érvel az 1713-as 
rézpénzek hagyományos forgalmi pénz meghatározása ellen is. Felmerült eszköztárában 
ismét az a többször megfogalmazott, mindenki számára ismerős érv, miszerint a 
Rákóczi-szabadságharc alatt olyan erős ellenszenv ébredt az ország egész lakosságában, 
hogy rézpénz kiadásával nem is kísérletezhettek a kormányzat részéről. Nos, alaposabb 
megfontolás után úgy gondolom, itt tulajdonképpen csak egy numizmatikai toposzról 
van szó. Ezt a toposzt nem kis részben erősíti látensen az a hagyományos értékelés, 
mely a rézpénz Rákóczi-szabadságharc alatti magyarországi megjelenését elsőnek, sőt 
valamiféle felháborító újításnak találta. Az utóbbi években előadásaimban, megjelent 
írásaimban többször bizonyítottam, hogy a rézváltópénz ekkor már sok helyen 
alkalmazott pénzfajta volt. Bekerülése pénzrendszerünkbe sem túl korai, sem túl 
különleges nem volt európai viszonylatban. Sőt, inkább későinek nevezhető. Az 1713-as 
rézveretek tekintetében pedig legvalószínűbb lehetőség, hogy réz váltópénz-kísérletek 
lehettek. Kiss számon kéri, hogy az országgyűlés nem fogadta el és nem szentesítette 
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ezeket. Természetesen ezen sem szabad meglepődni, hiszen az abszolut uralkodók 
egyáltalán nem akarták bevonni efféle, nyilvánvalóan ellenállásra számító 
intézkedéseikbe a magyar országgyűlést. Az hogy egy verettípust minek értékelhetünk, 
elsősorban funkcionális alapon dönthető el. Az, hogy törvény szentesítette, vagy sem 
ebből a szempontból teljesen mellékes. A váltópénz funkciót betöltő veretek nem 
lesznek bányapénzek csak azért, mert nem tárgyalta és fogadta el verésüket a magyar 
országgyűlés. 502  

Kérdés, vajon miért nem a forgalmi pénzek előlapját viselik ezek a rézpénzek? 
Valószínűleg azért, mert – nem lévén pagamentumból – sokáig nem igazán tudták 
elfogadni pénzként a réz érméket. Sőt, réz mivoltuk miatt kissé megvetette őket még 
kibocsátójuk is (Thavonat: „ …ha ugyan pénznek lehet nevezni…”503). A kor 
emberében nyilván erős tudati gátlások működtek az „alávaló Matériából” készült 
pénzekkel szemben. Az mindenestre tény, hogy a rézváltópénzek éremképe eleinte más 
országokban sem nagyon hasonlított a forgalmi ezüstpénzekéhez. A 17. századi angol 
tokenektől a svéd táblapénzek érvényesítő jegyein keresztül, a csegely formátumú svéd 
réz őrékig és a moszkvai orosz rézpénzekig így van ez. Érdekes, hogy a rendelkezések 
kibocsátói milyen sokáig nem értették meg, hogy a rézpénzeknek éremképi szinten is 
hasonlítaniuk kell a tényleges forgalmi ezüstpénzekhez, azok könnyebb elfogadtatása 
végett. Pedig ez logikus lett volna az első pillanattól, hiszen már Schröder is az ezüst 
aprópénzzel egyenlő jogot kapó rézpénzről írt. A bizalomkeltésnek pedig egyik régi, jól 
bevált eszköze az új pénzek bevezetésekor, hogy azok valamely kipróbált és bevált 
veretekre emlékeztessenek. III. Károly próbaveretei 1721-ben már az uralkodói 
képmással (47./a. ábra) illetve a magyar címerrel (48./a. ábra) előlapjukon, és a magyar 
címerrel (47./b ábra), illetve a madonnával hátlapjukon (48./b ábra)504 lettek elkészítve. 
Ezek már valóban Magyarország részére készültek. A későbbiekben aztán már 
megmaradtak az ezüst forgalmi pénzekhez hasonló éremképeknél, s a réz váltópénzek 
használatának kiteljesedését jelenti a Mária Terézia-korabeli rézpénzverés. 

Végül aztán 1748 óta vertek Ausztria számára rézpfenningeket, de ezt 1753-ban 
leállították, majd 1759-től vertek ismét rézpénzt, aminek forgalomba hozatalát 1760. 
szeptember 27-én rendelték el.505 Mint látható a Mária Terézia-féle réz váltópénz-
kibocsátás nem az ilyen típusú pénzek első kiadása, hanem csak a folyamat egy későbbi 
állomása volt. A jobb elfogadás érdekében az újabb réz váltópénzek külsejét a 
nemesfémből vertekhez jobban közelítették, rájuk verték az uralkodó arcképét és 
gondosabb verdei munkával állították elő. Betartották annak szükséges és elégséges 
mennyiségét, s így azok rendesen funkcionáltak a továbbiakban – más országokhoz 
hasonlóan – nálunk is. 

Nemzetközi kitekintésben rézváltópénz megjelenése a Habsburg birodalomban, s 
így hazánkban is, egyáltalán nem volt olyan különlegesség a korabeli Európában. 
Inkább azt mondhatnánk: lemaradtunk ebben a kérdésben. Tőlünk nyugatra nem egy 
polgárosultabb gazdaságú állam, mint a Schröder-féle könyvben is megnevezett 
Hollandia, Anglia már régóta használták – éspedig közmegelégedésre. Egyedül a német 
birodalom területén válik csak hasonlóan későn, a 18. században általánossá. A 17. 
században kevésbé fejlett gazdaságú Svédországban is vertek réz váltópénzeket 1624-
től. Ezeknek az őréknek a veretképe egyébként a hazai réz váltópénzekhez hasonlóan 
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meglehetősen különbözött a rendes forgalmi ezüstpénzekétől. Minthogy Svédországban 
a faluni rézbányák már ekkor is magas volumennel termeltek, nemesfémet azonban alig, 
vagy egyáltalán nem tudtak belföldön előállítani, azt az egyedülálló és 
kényszerhelyzetből adódó intézkedést hozták, hogy 1644-től értékpénzeket is vertek 
rézből. Mivel pedig a réz értéke többszörte csekélyebb volt az ezüstnél, hát az 1 daleros 
(tallér) érme 1,97 kg-ot nyomott.506  

Bár más országokban ilyen táblapénzeket nem vertek, s nem tud róla a magyar 
szakirodalom sem, nemrég hírt kaptunk arról, hogy a Svéd Királyi Éremtárban őrzik a 
legnagyobb magyar táblapénzt. A hírt egyik jeles vízjegykutatónk hozta, aki – 
hangsúlyozva, hogy ő más szakterületen jártas – természetesen csak közvetítette a svéd 
anyagból kiinduló meghatározást.507 Bár jelen tanulmányunkban nem kívánunk 
részletesen foglalkozni ezzel a témával, röviden ki kell térnünk rá. Bizonyos, hogy a 
táblapénzek hazánkban soha nem léteztek. A magyar nemesércbányászat mindenkor 
volt annyira jelentős, hogy ilyen intézkedésekre nem kényszerültek uralkodóink. Igaz 
viszont, hogy jelentékeny réztermelésünk folytán a magyar réz fontos külkereskedelmi 
cikkünk volt. Ez pedig főképp tárcsa- és finomított formában táblarézként megjelenő 
alakban, hitelesítő jeggyel ellátva került forgalomba az északi és nyugati kereskedelmi 
útvonalakon. A szóban forgó, 16,55 kg súlyú pecsételt táblaréz jegye alapján (49.ábra) 
valóban feltételezhetően magyar termék, de semmiképp sem nevezhető táblapénznek. 
Ezt formai jegyek is bizonyítják. Ezen a darabon ugyanis csak egy helyen találunk egy 
feltehetően magyar hitelesítő jegyet, ami azonban túl egyszerű ahhoz, hogy 
pénzjegyként szerepeljen. A négy sarkában már nem találunk jegyeket, pedig a darab 
jelentékeny kisebbítését megakadályozandó, feltétlen szükséges lett volna. A hasonló 
17. századi svéd táblapénzeken mindenesetre rajta vannak a méretet hitelesítő jegyek is 
(50. ábra). Természetesen ennek a darabnak egyébként felbecsülhetetlen ipartörténeti 
értéke van, s az igen ritka hungarikák közé sorolhatjuk! Nagy öröm számunkra, hogy 
ilyen rangos múzeumba került egy – hazai gyűjteményeinkből sajnos hiányzó – 
tárgytípus. 

Visszatérve a svéd táblapénzekre: ezek a hatalmas, ún. táblapénzek hosszabb 
távon egyáltalán nem váltak, azaz nem válhattak be. Használták viszont itt is a réz 
váltópénzeket. Tőlünk keletre, a levantei kereskedelem érdekzónájában pedig még ennél 
is jóval előbb kezdték el használni a rézpénzeket. Nem kell egyáltalán messze menni, 
hiszen a hazánk egy részét megszállva tartó török is régóta, hagyományosan használta a 
réz váltópénzeket. A 17. század végén is létezik náluk a mangír nevű kis rézpénz. 
Ezeket Isztambul mellett a hozzánk ugyancsak közel fekvő Boszna-Szarajban (ma 
Szarajevo) is verték. Olyan elterjedt és általános használatú váltópénz volt, hogy még a 
szomolnoki bányapénzek lapkái közé is jutott belőlük.508 Nem hiányzott a rézpénz 
használati szabályaival tisztában nem levő kormányzati szervek rossz példája, s a 
belőlük származó nyomorúság és konfliktus sem. Ilyen volt az ún. „moszkvai 
rézlázadás”. Ez a problémás Habsburg-kormányzati rézpénz-veretésünk előtt jóval 
korábban 1662-ben vezetett fegyveres összetűzéshez. Oroszország a Lengyelországgal 
vívott hosszas és kimerítő háború (1654-1667) miatt volt kénytelen a rézpénzveréshez 
nyúlni. Kezdetben – akárcsak nálunk – pozitívan fogadta a lakosság. A rézpénz belső 
értéke azonban csak huszada volt az ezüstének, s gyorsan elkezdték hamisítani is. A 
hamisítók pedig a verdék munkási közül kerültek ki, ami a forgalomba került rézpénzek 
mennyiségét alaposan megnövelte. Az infláció nagyon nagy mértékű volt. Az 
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elkeseredést legjobban az fokozta, hogy a kormányzat az adókat ezüstben követelte, míg 
saját maga a katonák zsoldját rézpénzben adta ki.509 Azt hiszem, nyugodtan 
kijelenthetjük, hogy kísértetiesen hasonló volt a helyzet a hazaihoz. Ugyanúgy a 
kormányzat felelőtlensége és tudatlansága volt az oka a sok szenvedésnek, hiszen a 
rézváltópénzeket nem csak az őket megillető helyen és szerepben, hanem a 
pénzforgalom jóval tágabb körében kívánták alkalmazni. Az államkincstár feltöltése 
azonban természetesen ezen a módon sehol sem volt lehetséges. A lázadások ellenére 
Oroszországban az aprópénzt 1701-től végérvényesen rézből verték. Ez a momentum is 
meglehetősen hasonlít a Habsburg kormányzat intézkedéseihez. Lengyelországban is, 
korábban nálunk már 1650-től áttértek a réz aprópénzre, amit azután nagy arányban 
hamisítottak is náluk.510  

Az első magyarországi réz váltópénzek, vagyis a selmecbányai és kassai 
rézpolturák szereplése a kormányzat pénzügyi tudatlansága és a háborúk 
finanszírozásának elkerülhetetlen szüksége miatt meglehetősen dicstelen módon 
végződött. A Felvidéken a végletekig fokozta a szegény néposztályok elkeseredését, s 
ezzel a Rákóczi-féle kuruc felkelés egyik közvetlen kiváltó okává vált. A használatból 
azonban még nem tűnt el, sőt – a történelem fintoraként – legalábbis részben, mintául 
szolgált a Rákóczi-szabadságharc rézpénzveréséhez.  

A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC RÉZPÉNZEINEK BESOROLÁSA 

Az előbbiekben felmerült a rézpolturák – melyek ténylegesen rézváltópénzek 
voltak – és a kuruc rézpénzek egymáshoz való viszonya. Ezért foglalkoznunk kell, 
legalább érintőlegesen, ezekkel a rézpénzekkel is. Már csak azért is, mert Heckenast 
Gusztáv a Schröder-féle elméleti alapvetésben a kuruc rézpénzek megalapozását látta. 
Végül is az ő megállapítása fordította figyelmemet e mű irányába. Ez a munka 1686-
ban, vagyis mindenképp a rézpolturák kibocsátása előtt látott napvilágot. Mint már 
említettem, az első réz váltópénzeket is ennek a munkának a nyomán bocsátották ki. 
Mindez azonban nem jelenti, hogy Rákóczi ne olvasta volna, s ne kezelte volna elméleti 
alapvetésként az általa kibocsátott kuruc rézpénzekhez Schröder munkáját. Sőt 
bizonyos, hogy olvasta, s a rézpolturák is nyilván hatottak rá és tanácsadóira, amikor 
azok rászánták magukat a jó emlékűnek éppen nem nevezhető rézpolturákhoz hasonló 
rézpénzek veretésére. Elgondolkodtató, hogy eleinte csak polturás értékű rézpénzeket 
verettek, ami közvetlen párhuzamokra utal (51/a, b. ábra). Ezen a képen a címeren belül 
pontokat láthatunk, melyeket azonosítani szoktak az előbbiekben tárgyalt Huszár-féle 
„titkos pontokkal”. A kuruc pénzek esetében sem tartom a hamisítások elleni védekezés 
elméletét igazán meggyőzőnek, s bizonyos, hogy ezzel az eszközzel aligha lehetett 
eredményt elérni. 

Érdemes itt idézni Platthy Sándor vélekedését:  

„Nem is ok nélkül mondám, pedig, nyugodalomban e nemzet soha nem volt, és 
soha nem lesz hadakozás, költség és contributio nélkül, azért Nagyságod se gondolja, 
hogy elkerülhesse.”  

„Mintsem pedig ad infinitum menjen az rézpénznek verettetése, inkáb javallom, az 
moderata contributionak béhozását, az el nem pusztít minket, de ám azt lehetetlen, ha 
későre is, nagy romlás ne kövesse, kivált ha egyébféle moneta elrejtődni talál. 
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Második punctumot mi illeti, lehetetlen ugyan, hogy a réz egyaránzó böcsben 
legyen az ezüst monetával, ki-ki inkáb erre vágy és l'ásit is ád, csak a rezet 
megválthassa, minthogy ese ad questum se ad repositum nem alkalmatos, lehet 
mindazonáltal moderálni aképen, ha Nagyságod az egész kamarák és bányák körüli 
tiszteket, és az szerint mint fiscus, mind penig urburarius bányászit rézpénzzel hetenkint 
fizetteti ki. Nem jobb szolgái azok Nagyságodnak egyébfélieknél, nihil reffert in puncto 
justitiae, akármely monetában adatódjék meg fizetések, csak elkeljen: rézpénz pedig 
nem oly véggel verettetett, hogy azzal kereskedésre való alkalmatosság adatódjék, vagy 
az ezüstnek ára feljebb menjen, azért, ha urburárusok ezüstjét is rézpénzzel fizeteti ki, 
igazság ellen nem vét, leteszi úgyis limitált árát, kit valamint egyébfélét elkölthetik.”511 
Ebből az idézetből kitűnik, hogy nemcsak Rákóczi, hanem pénzügyi tanácsadói is 
ismerték Schröder munkáját. Az a mondat, mely szerint „lehetetlen ugyan, hogy a réz 
egyaránzó böcsben legyen az ezüst monetával…” egyértelműen összecseng Schröder 
vonatkozó kifejezésével: „…tehát a rézpénz azonos jogot nyer az ezüsttel és arannyal.” 
Más kérdés, hogy Platthy nem ért egyet a rézpénzveréssel, azaz pontosabban a 
rézpénzek nyakló nélkül történő veretésével. A mennyiség korlátozása azonban szerepel 
Schröder kritériumai között is, s mint az a későbbiekben bebizonyosodott véleményük 
nagyon is megalapozott volt. Mindazonáltal a kuruc rézpénzek megítélése, 
természetesen az egész kuruc pénzrendszer egészében vizsgálva, sokkal összetettebb 
problémát jelent, mint selmeci és kassai rézpolturáké.  

A kuruc „kongók” és „libertások” tkp. vegyes besorolhatóságú rézpénzeknek 
tekinthetők. Ezért több szakember egymástól eltérő álláspontjában is felismerhetünk 
helyes megállapításokat. 

A nemzettől felvett hitel felfogásnak igaza van abban a tekintetben, hogy az 
indításra szánt 2 millió frt értékű rézpénz – melyről maga Rákóczi írja, hogy az 
adóztatás helyett kívánja bevezetni őket – végső soron egy államkölcsönnek 
tekinthető.512 Máshol is létezett ilyen rézpénz. A svédek a svéd-orosz háború 
időszakában, a teljesen kiürült államkassza miatt ugyancsak réz dalerokat vertek 1715-
19 között. Ezek nem voltak olyan nagy és valóban belső értéket is képviselő pénzek, 
mint a táblapénzek, hanem tallér méretű pénzhelyettesítők. Hatz a „Kreditmünze” 
megnevezéssel él esetükben, a numizmatikában „Görtz’schen Nottaler”-ként ismerik.513 
Tulajdonképpen ennek az értelmezésnek egy másik oldala a szükségpénz besorolás. 
Erre utaló jellemzők is felismerhetők, minthogy e rézpénzek beváltását 
nemesfémpénzre már kibocsátásukkor megígérte a kuruc állam vezetése. Így van ez 
akkor is, ha Kahler Frigyes, mint az ország törvényes és tényleges fizetőeszközét nem 
tekinti – szintén megalapozottan – szükségpénznek. Létezett azonban, ha csekély 
mennyiségben is, nemesfém kuruc pénz is, vagyis a rézpénz mégsem egyedül és 
kizárólagosan tekinthető egy szuverén állam fizetőeszközének.  

A nemesfém pénzek mellett azonban a rézpénzek csoportjában is találunk olyan 
értékű darabokat, amelyek normális körülmények között csak ezüstből készülhettek 
volna. Ilyenek voltak a közepes nagyságú címletek, vagyis 15 krajcáros, azaz 10 
polturás (52/a, b. ábra) és 30 krajcáros, vagyis negyed talléros, kuruc néven kifejezve 20 
polturás érmék (53/a, b. ábra) is rézből.514 Ezek a 17. században már eredetileg is 

                                                 
511Platthy, 1973. 304.  
512Bánkuti, 1991. 
513Hatz, 1966. 143.  
514Mint arra már utaltam, a magyar pénzértékek sorába a 17-18. század fordulóján a krajcárt még nem 
fogadták be, s mint különösen a Habsburg elnyomókra emlékeztető elnevezést a kuruc állam képviselői 
kifejezetten kerülték is. A megszokott régi zsoldfizető értékpénzekre azonban szükség volt a katonaság 
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speciálisan zsoldfizetés céljaira kitalált közepes nagyságú címletek ugyanis 
tulajdonképpen értékpénzek. Nagyon hasonló tehát helyzetük a svéd király 1717-ben 
kibocsátott réz dalerjaihoz. Ezekre a svéd-orosz ún. északi háború során kialakult nehéz 
gazdasági helyzet miatt volt szükség, s tulajdonképpen csak pótolták a hiányzó 
nemesfém érméket. A maga helyén tehát az előbbi megállapítások mindegyike külön-
külön igaz, a kuruc állam rézpénzverése azonban csak több részre bontva sorolható be a 
különböző kategóriákba. A kisméretű polturás értékű pénzdarabok, melyek legelőször 
készültek és a legtovább maradtak használatban, végső soron réz váltópénzek. Másként 
ítélhetők meg, mint a nagyobb névértéket képviselő „libertások”. Ezek egyértelműen 
hitel, vagy másként szólva szükségpénzek voltak. 

Az elméleti alapvetést készítő Schröder kifejezetten rézváltópénzről írt, bár ezt ma 
a kutatók közül csak kevesen látják a kuruc rézpénzekben. Mégis alighanem teljesen 
helytálló Heckenast feltételezése, hogy a kuruc polturapénzek eredetileg réz 
váltópénznek lettek szánva, s valóban ezt a funkciót is töltötték be. Ezeket nem 
értékelték le a későbbi törvényes intézkedések sem, azaz külön kezelték őket! Nem 
csoda persze, hiszen a rézpolturák forgalmával volt – épp váltópénzjellegük miatt – a 
legkevesebb probléma. Elértéktelenedésük csak később, a pénzügyi összeomlás 
előrehaladtával történt meg. Ez a jelenség szintén rámutat arra, hogy a korszak már 
igényelte a réz váltópénzt, s a maga korlátozott mennyiségében igenis szükség volt rá a 
pénzrendszerben. 

SZÜKSÉGPÉNZEK 
A rézpénzeknek egy fajtája van még hátra, a tényleges szükségpénzek, esetünkben 

úgynevezett ostrompénzek, melyeket a kurucok által körülzárt császári helyőrségek 
használtak.515 Ezek az ostrompénzek pedig szoros kapcsolatban állnak a selmecbányai 
és kassai rézpolturákkal. 

                                                                                                                                               
fizetéséhez, ezért az eredetileg szintén idegen (lengyel), de már elfogadott, polturás értékekben fejezték ki 
ezeket. 
515Ezekkel a veretekkel részletesen foglalkoztam. Szemán, 1998. 87-121. 
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XII.6. ELLENJEGYES RÉZPOLTURÁK 
(A RÉZPOLTURÁK MÁSODLAGOS SZEREPE) 

 
A rézpolturák – minden velük kapcsolatos nehézség ellenére – az 1703-as év után 

is játszottak még a pénzforgalomban szerepet. Erre utalnak, erre kell hogy utaljanak a 
rájuk vert, jelentős számú változaton előforduló ellenjegyek. 

Bár Welzl516 leír már két ellenjegyes polturát, és Weszerle517 ábrázol ellenjegyes 
darabot, az ellenjegyeket először Gohl Ödön írta le.518 Ezeknek négy alapvető típusa 
van: 

Kétfejű sasos ellenjegy 

3-as számjegyet mutató ellenjegy 

S – O ellenjegy  

LS ellenjegy 

1. A kétfejű sasos ellenjegyet Gohl mint egyfélét közölte és az őt követő szakírók 
mindenhol átvették megállapítását. Tüzetes vizsgálat után azonban kiderül, hogy az 
egyes ellenjegyek nemcsak több bélyegzővastól származnak, hanem jelentős különbség 
tapasztalható egyes darabok vésési módja között is. 

Tulajdonképpen az ausztriai Habsburg császári család címerének kicsinyített 
változatát ábrázolják, vagy inkább abból indulnak ki. A címertartó kétfejű sas a 
pecsétlőn többnyire pozitívan van vésve, vagyis a rézpolturákon negatívan jelenik meg. 
Ez a véset általában elég mélyen bevágódott ahhoz a lapkába, hogy még nagyon kopott 
darab esetében is felismerhető maradjon. Más a helyzet a pecsétlőn mindig negatívan, 
és – már csak az ábrázolandó címer méretéből és témájából adódóan is – finomabban 
vésett pajzzsal. Ez a finom véset, mely a lapkán pozitívan jelenik meg, a legtöbb 
esetben csak nagyon nehezen felismerhetővé, sokszor pedig teljesen simává kopott. Így 
az amúgy is kevesebb ellenjegyes példányon csak ritkaságképpen találunk értékelhető 
lenyomatot. További zavaró tényezőt jelentenek egyes esetekben az eredeti veret 
elemei, amik gyakran nem tűnnek el teljesen az ellenjegy alatt. Ez 1/h és 1/i (2. 
függelék, 3. rajztáblázat)519 változat technikailag egészen más színvonalat képvisel, 
mint az előzőek. Készítője képzett szakember, pénzverdei bélyeg- vagy vasmetsző, 
esetleg ötvös kellett hogy legyen. Nemcsak magasabb fölkészültséggel és finomabban 
véste a bélyeget, hanem más technikával is. Itt ugyanis nincs a körvonalakat adó erősen 
bemélyedő felület, van viszont egyenletes ovális széle a bélyegvasnak.  

Az értékelhető ellenjegyek közül így is tizenkét változatot sikerült elkülönítenünk, 
és kilencet rajzban is rögzíteni. 

A kétfejű sasos ellenjegyeket – melyek előfordulnak selmecbányai és kassai 
rézpolturákon egyaránt – mindenféle szabályosság nélkül verték elő- és hátlapra, 
középre és szélre egyaránt (54/a, b, c, d. ábrák). Az ellenjegyek bélyegzőit nagyobbrészt 
valami helyi mesterember véste, nem túl nagy szakmai hozzáértéssel. Semmiképp sem 
lehetett pénzverdei vésnök. Más a helyzet az említett 1/g és 1/j. számok alatt ismertetett 
jóval finomabb kézre valló jegyek esetében. Minthogy a korona hiányzik róluk, de 
annak szalagjai rajtuk vannak, esetleg arra gondolhatunk, hogy valamilyen bélyegvasat 
megcsonkítottak. Ennél is valószínűbb azonban, hogy egyszerűen egy bélyegvas 

                                                 
516Welzl, 1845. 1024, 1025. sz. 
517Weszerle, 1873. F. IV. 17. 
518Gohl, 1919-1920. 10-11.  
519Az ellenjegyek leírásai a 2. függelékben találhatók, ábrázolásaik pedig a 3. rajztáblázatban. A 
későbbiekben ezekre külön nem hivatkozunk. 
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készítéshez használatos poncról van szó, mely a kétfejű sast ábrázolja. Minthogy a 
koronák külön poncon voltak, de szalagok nélkül, a szalagok a kétfejű sas poncához 
tartoztak. A bélyegvas készítésekor azután a veret közepére kerülő kétfejű sas fölé 
ütötték be a koronát, ami az éremképen már egységes ábrázolásként jelent meg.  

Ki kell térnünk ikonográfiai elemzésükre is. A kétfejű sasos ellenjegyről Gohl 
Ödön a következő leírást adta: koronás kétfejű sasban hasított pajzs, benne az osztrák 
(pólyás) és a burgundi (harántsávos) címer. Bár Gohl az osztrák-burgundi címert véli 
általánosságban felismerni bennük, – mint az leírásunkból is kitűnik – ezt legfeljebb 
kiindulópontnak tekinthetjük a valóságban. Az osztrák-burgundi címert a 17. században 
elég gyakran alkalmazták a tallérveretek országcímert ábrázoló összetett címerpajzsára 
helyezett szívpajzsban, mint az uralkodó család jelképét. Jól látható az 1703-as 
körmöcbányai vereteken is. Előfordul a kétfejű sas mellére helyezett önálló 
címerpajzson is. Az osztrák címer vörös mezőben ezüst pólyát mutat, az óburgundiai 
(esetünkben mindig ez értendő Burgundián, mert ez volt osztrák uralom alatt, míg 
Újburgundia francia fennhatóságú és címere is más) pedig ötször arannyal és kékkel 
jobbharánt vágott (55. ábra).520 A címerábrázolás pontatlansága azonban nem volt ritka 
jelenség – különösen egy ilyen távoli tartomány esetében. Így aztán a Körmöcbányán 
vert I. Lipót-korabeli tallérok szívpajzsán gyakran három pólyát, azaz hatszor 
jobbharánt vágott mezőt ábrázoltak (25. ábra). Hasonló a helyzet a címereslevelek 
uralkodói mellékcímereinek esetében is, a vágások azonban mindig harántosak.521 Ez 
utóbbit ha úgy tetszik, arany mezőben három kék színű jobbharánt pólyának is 
nevezhetjük. A hasított címerpajzsban mindig jobboldalt (természetesen heraldikai 
értelemben) van az osztrák és baloldalt a burgundiai címer. Ez a kis méretű 
szívpajzsban is pontosan ábrázolható volt. Ellenjegyeinken azonban egyetlen esetben 
sem sikerült ezt ábrázolni, sőt több darabnál egyértelmű, hogy meg sem próbálták ezt a 
címert ábrázolni. Az 3. képtáblázat 1/d, f, g. ellenjegyeinek pajzsán semmilyen ábra 
nem ismerhető fel. Az 1/a, b. sz. ellenjegyeken a hasított pajzs bal oldala nem látszik, 
jobboldalt pedig három vízszintes vonalat figyelhetünk meg. Így van ez az 1/c. sz. 
ellenjegyen is, csak ott a baloldalon is látunk egy furcsa, az osztrák-burgundi 
címerpajzsba egyáltalán nem illő, alakzatot. Az 1/e számúnál teljesen más, egy kereszt 
van a pajzsban. Az 1/h számúnál úgy tűnik a burgundiai címert jobboldalon találjuk, 
míg a baloldal elmosódott. Lehetséges, hogy a másik oldalon az osztrák címer látszana. 
Az 1/j változaton egyértelműen egy kettős függőleges és kettős vízszintes vonalból 
kialakított kereszt látható. A két utolsó darabon a kétfejű sas két feje fölül a szalagok 
megvannak, de hiányzik a korona – bár a szalagokból következtethetően csak 
valamilyen okból lemaradt róla – míg a többin az 1/a számú változat kivételével 
helytelenül nyílt korona látható.  

A címer ábrázolása mindegyik ellenjegy-változaton helytelen! Megállapítható 
tehát, hogy az ellenjegyek poncait készítő, vagy készítők nemcsak technikai 
szempontból voltak gyengén képzettek, hanem a jelképekkel sem voltak tisztában. Ez 
természetesen nem okozott problémát, hiszen az ellenjegyes rézpolturákat használók 
sem tudtak ennél többet. A lényeges információt hordozó elem a kétfejű sas volt, mert 
ez volt a közismert, mindenki által felismerhető császári jelkép.  

2. A 3-as ellenjegy bemélyedő pajzsban plasztikusan kiemelkedő 3-as számjegyet 
mutat. A pajzs formája szerint két különböző típusa, a 2/a és a 2/b. ismert(2. függelék, 
3. rajztáblázat). Szabályosabban verték a polturákra, mint a kétfejű sasos ellenjegyeket. 

                                                 
520Soós, 1998. 249.  
521Pl. a Nemesapáthy Zalay, másképp Tutor család, a bellusi Baross család címerképén Nyulásziné Straub 
É. 1999. LXIV, LXV. táblák.  
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A selmecbányai rézpolturák hátlapjának jobb felső oldalán van az ellenjegy helye (56/a, 
b, ábra), míg a kassai rézpolturákon a hátlap alsó részén, az M betű két szára közé 
ütötték a 3-as ellenjegyet (57/a. ábra). Kivételképpen előfordul egy 1699-es évszámú 
selmecbányai bányapénzen is (57/ b, c. ábra). Ez a darab azonban unikum, s az előlap 
jobb felső részére került az ellenjegy.522 

3. Az LS ligatúra egymással összeépített betűkből áll, közvetlenül az L szára 
mellé, azzal érintkezőleg elhelyezett kisebb S betűvel. Éles ponccal ütötték be, ami 
sokkal egyszerűbben utánozható, mint kétfejű sasos és hármas ellenjegyek(2. függelék, 
3. rajztáblázat 3.sz.). Ilyen ellenjeggyel jelenleg csak nagyon kevés poltura, és csakis 
selmecbányai rézpoltura ismert. Kassai rézpolturán eddig nem fordult elő. Mindig a 
hátlapon találjuk, de nem azonos helyen (58. ábra). 

4. Mindig éles ponccal beütött S és o betűkből álló jegy. Csak a selmecbányai 
rézpolturákról ismert és mindig a hátlap CS betűinek két oldalán szerepel (59. ábra). 
Baloldalt a nagyobb méretű S, jobboldalt a kisebb o (2. függelék, 3. rajztáblázat 4.sz.).   

 

Mi lehetett ezeknek az ellenjegyes változatoknak a szerepe? Kutatásaink alapján 
állíthatjuk, hogy az első két típusú ellenjeggyel bélyegzett rézpolturákat a kuruc 
ostromgyűrűbe zárt császári, ha úgy tetszik labanc helyőrségek szükségpénz gyanánt 
használták őket. A be nem vont, császári jelképekkel vert, értéktelen veretek kézenfekvő 
lehetőséget biztosítottak az aprópénzhiánnyal küzdő garnizonok parancsnokai számára. 
Ez a felhasználás persze szűkített körű volt, s a szűkítést – hasonlóan más esetekhez – 
ellenjegyzéssel érték el. Ez a jelenség ad magyarázatot a rézpolturákon előforduló 
ellenjegyek többségére. Eperjes, Kassa esetleg Lipótvár jöhet szóba szempontunkból.  

 

Obsidionálisként (ostrompénzként) Eperjes, Kassa, Lipótvár 

 

Newald írja bécsi levéltári adatok alapján, hogy Wilson523 ezredes, Eperjes 
császári parancsnoka kicsi, alig felismerhető kétfejű sasos ellenjegyeket veretett a 
kurucok rézpénzeire és ezekkel fizette katonái zsoldját. Nyilván használta azonban más 
célokra is, mert a következő mondatában Newald már arról tudósít, hogy ilyen 
lepecsételt rézpénzzel fizette szállításaiért a sóvári sóbányagondnokot (Salzverwalter), 
mai szóval sóbányaigazgatót is. Georg Rüdiger Feigenbutz sóbányaigazgató 
szolgálataiért 2155 frt értékű ilyen szükségpénzt kapott. Eperjes feladása után kuruc 
fogságba esett ugyan Feigenbutz is, de még a vár feladása, 1704. dec. 1. előtt elásta 
vagyonát. 1711-ben aztán szabadulása után felkutatta elásott érméit, majd hűségére és a 
fogság elszenvedésére hivatkozva kérelmezte Eleonora Magdalena császárnétól, hogy a 
szükségpénzeit érvényes forgalmi ezüstpénzre váltassa át. Kérvényét gr.Schlick 
generális és más katonai parancsnokok igazolványával hitelesítette. 

Ezt a történetet nagyobbrészt hitelesnek fogadhatjuk el. Nagyon valószínű, hogy 
ami a szükségpénzek beváltását illeti, nem volt egyedi eset. Egy bizonytalan pont 
azonban van Feigenbutz történetében, s ez az ellenjegyzett kuruc rézpénzek említése.  

Huszár kételyének adott hangot a kétfejű sasos ellenjegyes kuruc pénzek 
létezésével kapcsolatban, majd leszögezte, hogy egyetlen ilyen példány sem került elő 
eddig.524 Teljesen egyetértek Huszárral, de még nála is jobban kételkedem abban, hogy 
ezeket az ellenjegyeket kuruc rézpénzekre verték volna. Nem lehet ugyanis nem látni, 
                                                 
522Szemán, 1991-1992. 160-161.  kat. 11. és 1993. 34-35.  
523Newald, 1881. 20-21.  
524Huszár, 1982. 81.  
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hogy itt van előttünk a nehezen felismerhető, kétfejű sasos ellenjeggyel bélyegzett vörös 
polturák viszonylag nagyszámú csoportja, míg ezzel szemben egyetlen hasonló 
ellenjegyes kuruc rézpénz sem ismert. Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy ebben az 
esetben a korabeli forrással szemben is kritikusnak kell lennünk. Feigenbutz ugyanis 
nyilván pontosan tudta, milyen eredetű rézpolturákat váltat be, de azokat mégsem 
császári rézpénzeknek, hanem kuruc pénzeknek nevezik meg, ami a tények tudatos 
ferdítésére utal. 

Lássuk most, hogy vélekedik a szakirodalom a kétfejű sasos ellenjegyekről? 
Huszár véleményét már ismertettem, a hamisítás nehezítésének feltevése ebben az 
esetben sem elfogadható álláspont. Ludovit Trencan két megállapítást tesz ezzel az 
ellenjeggyel kapcsolatban. Az egyik, hogy a „sas” ellenjegy beütése legkésőbb az 1703-
as év első felének végén történhetett, a másik, hogy a „sas” ellenjegy felhasználásának 
bizonyára politikai oka lehetett.525 Ez a két utóbbi vélekedés nagyon nehezen 
egyeztethető egymással, mondhatnám ellentmondanak egymásnak. Mert vajon mi 
módon képzelhető el, hogy egy császári veretre, melynek veretését ráadásul a császár 
rendeletére beszüntették, sőt beváltását is megkezdték – legalábbis elviekben – 
ugyanannak a császárnak a jelképével lássák el, még a politikai változások előtt? 
Milyen politika képzelhető el a Rákóczi-szabadságharc előtt, ami arra készteti a 
császárt, hogy saját koronás monogramjára ugyancsak saját kétfejű sasos címeres jegyét 
ráüsse? Nézzük azonban mire alapozza Trencan időbeli meghatározását. A 
nyitraszucsányi lelet ismertetőjének, Kovácnak a véleményére hivatkozik. Nos, ő 
valóban így vélekedik, de elfogadhatjuk-e véleményét? A lelet ismertetésének elején 
elmondja, hogy az nem kompakt egész, hiszen a gyerekeknek játszani odaadott és 
általuk is már elszórt érméket gyűjtötték össze. Az ilyen leleteknél eleve nem árt az 
óvatosság. A lelet korának meghatározásakor Kovác arra a nem eléggé körültekintő 
vagy talán inkább naivnak nevezhető feltételezésre alapoz, hogy Lipót császár 1703 
február 1-én kelt, a rézpénzek további veretését betiltó parancsát egy következetes 
beváltás is követte. Igaz ugyan, hogy ez a beváltás – megfelelő forgalmi ezüstpénzre – 
elkezdődött, de a bányakamarák ezüstkészlete igen hamar elfogyott, és azután már csak 
„quintentiá”-kat, azaz papiros utalványokat osztogattak a rézpénzekért cserében. Kovác 
úgy gondolja, hogy a rézpolturák beváltása a kormányzat írásban deklarált szándékának 
megfelelően 1703. szept. közepéig megtörtént.526 Ezért feltételezik, hogy a lelet 
fizetőeszközeit tulajdonosa még a nyári hónapokban – azaz mielőtt még hivatalosan 
beváltották volna –, de határozottan még Rákóczi csapatainak megérkezése – vagyis 
1703. okt. 5. – előtt rejtette el. 

A beváltás azonban, a már említett kezdettől eltekintve, a kincstári igazgatás 
megfelelő intézkedéseinek hiányában soha nem történt meg. Papiros utalványokért – 
melyek nem voltak, és később sem lettek ezüstpénzre becserélhetők – viszont nem volt 
érdemes még a rézpénzeket sem beváltani. Ily módon a rézpolturák nem kerültek 
bevonásra, hanem túlnyomó többségükben a lakosság kezén maradtak. A datálás, 
mintegy biztosítékul adott második része arra utal, hogy Kovác elképzelhetetlennek 
tartotta a rézpolturák használatát Selmecbánya kuruc kézre kerülése után. Ezzel 
kimondatlanul is nyilván arra alapoz, hogy Rákóczi alatt már más rézpénzeket 
használtak. Pedig a legelőször megjelenő kuruc rézpénzt, az „új vörös polturákat” csak 
1704. jan. 28-a körül kezdték el verni.527 Addig, amíg ezekből megfelelő mennyiség 
nem került forgalomba alighanem a régi vörös polturákat használták a kuruc területeken 
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is, már csak azért is, mert egyéb aprópénz nem volt elegendő. Esetünkben a lelet 
földbekerülésének felső időhatárát nem lehetséges pusztán abból a tényből 
megállapítani, hogy a rézpolturákon szereplő legkésőbbi évszám az 1703-as. Ismét rá 
kell mutatnom a lelet hiányos mivoltára, valamint arra, hogy a zólyomócsai leletben 
kuruc rézpénzekkel vegyesen kerültek elő rézpolturák, pedig ezt a leletet 1706-ra 
keltezték.528 

Mindezek alapján nem fogadhatom el Kováč datálását, tehát a nyitraszucsányi 
lelet sasos ellenjegyű példányára sem fogadhatom el Trencan kormeghatározását. Így 
lehetségesé válik a kétfejű sasos ellenjegyek beütésének időpontját a Rákóczi-
szabadságharc időszakán belül keresni. A szabadságharc alatt már valóban lehetett 
politikai oka a rézpolturák lebélyegzésének. Tudunk is ilyen ellenjegyek használatáról 
az egykorú feljegyzésekből, mint arra Newald Wilson ezredessel kapcsolatos adatainak 
ismertetésénél már hivatkoztunk.  

A kétfejű sasos és pajzs alakú kartusban elhelyezett 3-as ellenjegyes 
rézpolturákról egyértelműen állíthatjuk, hogy az ún. „ostrompénzek” közé tartoznak. 
Ezek 18. századi meghatározása nemcsak hangulatos, hanem nagyon pontos és 
használható is. 

„Az illyen Pénzek Obsidionálisoknak vagy a vár megszálásakor valóknak 
neveztetnek. Veretnek pedig, vagy a megszállott város, vagy az óltalmazó Hadi Tiszt; 
vagy leginkább az Uralkodó Fejedelemnek Neve alatt... Az illy pénzek alávaló 
Matériákból, Rézből, Ónból, elrontot Álgyúkból, sőt Kártyákból is készülnek, mellyek 
kivált eleség szerzésre ‘s Katonák ‘Soldja fizetésére valók.” 

„Különböznek az illyenektől ismét azok a Pénzek, mellyek, vagy a Vár 
megszállása ‘s megvétele emlékezetére, vagy az Ország Közönséges Szükségében 
veretnek, – melly sokszor alávaló Pénzeknek készítésére kényszerítette a Királyokat, ‘s 
Városokat;”529 

A 3-as számjegy esetében csak valamiféle értékjelzésre gondolhatunk. A 
rézpénzek eredetileg polturás értékben forogtak, s a bányapénzek is polturás, illetve 
denáros értékeket képviseltek a 17. század végén is. Minthogy a krajcár még nem volt 
elfogadott hazai érték még ekkor – hiszen a bányakamarák mindig átszámolják a rajnai 
forintot és krajcárt magyar forintra és denárra, esetleg polturára – a 3-as aligha jelölheti 
a 3 krajcáros garas értéket. A garas amúgy is nagy címlet lett volna a szegény 
bányászok és egyéb kamarai munkások mindennapi bevásárlásaihoz. Ezért inkább 
polturás értékre kell tehát gondolnunk. Igaz azonban, hogy Esze szerint „....a kassai 
szükségpénz valószínűleg az 1704-es veretű garas volt.”530 Sajnos azonban Esze nem 
közli, hogy honnan vette ezt az adatot, és milyen alapon veti fel. Lehetséges, hogy 
korabeli írásos forrásban találta – bár ilyen esetekben pontosan szokott hivatkozni –, de 
egyszerűen éremképi hasonlóság alapján is következtethetett. Bizonyos, hogy Esze 
kifejezetten pénzleírásokat nem szokott közölni cikkeiben, éremképeket azonban 
rendszeresen közölt. Lehetséges tehát, hogy a 3 krajcár értékű császári ezüst garasok 
előlapjának kartusba helyezett 3-as jelzésének és a pajzsban 3-as számjegyet ábrázoló 
ellenjegy között vonható párhuzam alapján gondolt a garas értékre. Óhatatlanul felmerül 
előttünk, hogy a rézpolturák mennyiségi adatait illusztráló körmöci táblázat adatainál 
Takáts is krajcárt feltételezett a denár megjelölés helyett. Előbbi megfontolásunk 
alapján úgy gondoljuk, hogy a garas érték csak akkor tehető fel, ha a rézpénzek 
inflációjával számolunk. Az infláció azonban ebben az időben – kivált császári 
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szükségpénz esetében – még valószínűtlen. A poltura ekkor már Pozsonyban és Kassán 
egyaránt 3 denárt ért. A kurucok pénzverésében – akárcsak a rézpolturák esetében – is a 
polturás, azaz félgarasos címletet választották a kibocsátók. Úgy gondoljuk, ez aligha 
lehetett megfontolatlanság vagy véletlen. Valószínűbb tehát esetünkben is a 3 denáros, 
azaz polturás címlet.  

Ennek az ellenjegynek a beütése nem történhetett az 1703-as év nyarán, amikor a 
kamara a kényszerű újra forgalomba hozást alkalmazta, hiszen akkor tudnánk 
használatáról a panaszos levelekből. Nyilván csak későbbi időpontról lehet szó. A 
Rákóczi-szabadságharc alatt a kuruc állam azonban bizonyára nem használta ezeket a 
rézpénzeket, hiszen a saját rézpénzeit verette. Szükségpénzként azonban használhatta 
valamelyik bekerített császári garnizon az eperjesiekhez hasonlóan. Természetesen csak 
olyan vidék jöhet szóba, amely a rézpolturák elterjedési területéhez tartozott, vagyis, 
ahol jelen volt a lebélyegezhető rézpoltura. Eperjes kiesik, mivel ott a kétfejű sasos 
ellenjegyű rézpolturákat használták, Lipótváron pedig más típusú pénzeket ismerünk. 
Olyan garnizon tehát, melyre minden felsorolt feltétel vonatkozik csak egy volt, a 
kassai. Kifejezetten Kassán a helyőrség által vert szükségpénzt nem ismerünk, pedig 
létezésére egyértelműen utalnak levéltári forrásaink. Ezt erősíti meg egyébként 
áttételesen Esze garas érték feltételezése is. 

Kassa a felvidéki hadjárat alatt még 1703 októberében került ostromzár alá. 
Komolyabban ostromolni azonban csak 1704-ben kezdik. Katonai parancsnoka gróf 
Hercules Montecuccoli ezredes 1704. október 31-én adta fel a várost a kuruc 
csapatoknak.  

A szükségpénzek jelenlétét bizonyítják korabeli adataink is. Kassa város 
folyamodványban kéri Rákóczitól, hogy a németek által „rajtuk hagyott” 15000 frt ára 
rézpénz további „cursussát” vagy „a mostani formára” történő átverését 
engedélyezze.531 Rákóczi az átverés mellett döntött, és a szükségpénzeket – a felveretés 
költségeinek levonásával – 10 793 forint értékű kuruc rézpénzzé verték át. Mindez már 
1705-ben meg is történt. 

Létezik azonban a selmecbányai rézpolturákon még két másik típusú ellenjegy is. 
Ezek csakis a selmecbányai rézpolturákon találhatók, a kassai rézpolturákról nem 
ismerjük, és véletlenképen felhasznált bányapénzről sem tudunk ezek esetében.  

Az L és S betűből álló ligatúrás ellenjegyek is nagy valószínűséggel a bevont 
rézpolturák ostromzáras szükségpénzzé történő álalakítását jelzik. Lehetséges kibocsá-
tóként Lipótvár (Leopold-Stadt) jöhet szóba. Komolyan felmerült az L és B betűből 
kialakított ligatúra felfogás is. Hasonlóan egybeszerkesztett forma egy 1664-ben 
kibocsátott bányapénz sorozaton (l. 1.09.01 – 1.09.03) található, melyet már Gohl is 
leírt,532 azonban Ludovit Trenčan.533 azonosított be. Christian Khares 1664-es 
libetbányai bányapénzeként határozta meg. Az LB-ét Libetbányaként oldotta fel,534 ezt 
a lehetőséget azonban már Gohl is mérlegelte.535 Trencan feltevése szerint a lebélyegzés 
után libetbányai bányapénzként használták. Ezt az 1700-as év újabb szerződése után 
fellendülő termelőmunkához köti. Csakhogy teljességgel lehetetlen, hogy a még 
használatban levő, kincstári kibocsátású és általános használatra szánt réz váltópénzeket 
rájuk poncolt ellenjeggyel használhassák. Ez csak a pénzforgalomból történő kivonásuk 
után lehetett volna esetlege elképzelhető. A hivatalos, de nem tényleges bevonás után 
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sem valószínű, mivel a selmecbányai rézpolturák ilyen jellegű felhasználására a 
nagyobb és jelentősebb bányász foglalkoztatását ellátó Selmecbányán sem tudunk. A 
kuruc időszakból pedig csak egy bányapénzt ismerünk, de biztos, hogy a császári 
rézpolturákat a kurucok sehol sem alkalmazták, főleg politikai okokból. Kassán és 
Eperjesen is átverette Rákóczi a leadott rézpénzeket kuruc rézpénzzé. Ha azonban 
alaposan megvizsgáljuk az ellenjegyeket, kitűnik, hogy az azokon szereplő ligatúra L és 
az S betűből is állhat. A lipótvári kuruc ostromzár időszakából származó labanc 
szükségpénzek536 is ezt a hasonlóan egymásra helyezett két betűt mutatják (3. 
rajztáblázat 3. sz.). Az L és S betűből álló ligatúrás valamint az S és o betűs ellenjegyek 
is nagy valószínűséggel a bevont rézpoltúrák ostromzáras szükségpénzzé történő 
álalakítását jelzik. Lehetséges kibocsátókként Lipótvár (Leopold-Stadt) és Selmecbánya 
(Schemnitz-Ort) jöhet szóba(58-59. ábra). 
 
Az LS ligatúrát a hátlap jobb oldalán találjuk a megosztott évszám utolsó két számjegye 
fölött vagy alatt. Az S és o betű is mindig a hátlapon van: az S az érme bal az o pedig az 
érme jobb oldalán a megosztott évszám két számjegye fölött.  

 

S-o betűs ellenjegy (3. rajztáblázat 4. sz.). Két külön éles ponccal az érme két 
oldalára beütött ellenjegy. Az o magassága kb. fele mint az S-é, és az S betű két vége 
vonalkában végződik. Mindig a hátlapra ütötték be (59. ábra). Gohl ugyan még csak egy 
érmét, mint külön változatot írt le, azóta azonban több darab is ismert. Gyakoribb az LB 
monogramos ellenjegynél. Egyelőre a legkésőbbi évszámú 1702-es az S-o ellenjegyes 
rézpolturák között. Minthogy azonban az 1703-as rézpolturák eleve nagyon ritkák, és az 
S-o ellenjegy is kisebb számban fordul elő, mint a kétfejű sas illetve a pajzs alakú 
kartusban a 3-as számjegy, ez semmiképp sem jelenti, hogy 1703 előtt verték volna az 
érmékre. Sőt, nyilván ennek az ellenjegynek sem lehetett sok értelme a rézpolturák 
verésének beszüntetése előtt. Használati ideje – akárcsak a többi ellenjegyé – nyilván a 
rézpolturák hivatalos forgalmazásának visszavonása utáni időre tehető.  

Trencan ugyan Szomolnokbányához sorolja, de érvelése nem eléggé meggyőző.537 
Brause-Mansfeld rajzát az ún. „hibrid” éremről – ami egy selmecbányai rézpoltura és 
egy egyoldalas szomolnoki bányapénz (60. ábra)538 éremképéből lett összemásolva (61. 
ábra) – nem tartom megfelelő kiindulópontnak vagy bizonyítéknak. Ilyen érem ugyanis 
a valóságban egyszerűen nem létezik. Ez mind technikai, mind ikonológiai szempontból 
könnyen bizonyítható. A szomolnoki egyoldalas érme hátoldalán mindig egy 
elhalványult előző éremkép látható, maga a lapka durva, az éremkép primitív és magas 
plasztikájú. Egyértelműen nem verdében készült. Rajta koronás S betű látható. A 
rézpoltura hengeres verőgépen előállított vékony lapkájú, alacsony plasztikájú veret. 
Éremképe az ismertetett SC monogram. Nyilvánvaló, hogy akár Szomolnokot, akár 
Selmecbányát jelöli az S betű, nincs szükség belőle egy érmén két különböző 
variációra. 1703 után beütött. 

Részemről a selmecbányai lokalizálást tartom lehetségesnek. Nem mellékes érv 
ugyanis, hogy míg a kétfejű sasos és pajzsban 3-as számjegyet mutató ellenjegyek mind 
a selmecbányai, mind a kassai rézpolturákon előfordulnak, addig az S - O betűs 
ellenjegy – hasonlóan az LB ellenjegyhez csakis a selmecbányai rézpolturákról ismert. 
Az S - O betűk emellett feltűnnek más selmecbányai tárgyon is, míg ilyent 
Szomolnokról nem ismerünk. Az 1538-ban készült, Selmecbánya bányaváros tulajdonát 
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képező részben aranyozott ezüst díszjelvények egyikéről van szó. A díszék fokán 
ugyanis reneszánsz pajzsban a keresztezett bányászék és kalapács, s a nyelek két oldalsó 
szögletében az S - O betűk is megjelennek Az S – mint a véseteken ábrázolt városi 
címerek kapujában látható S – minden valószínűség szerint Selmecbányára utal mindkét 
esetben. Feltehetően a városra vonatkoztatható, s elfogadhatónak tűnik a Schemnitzer 
Ort vagy Schemnitzer Ortschaft feloldás, ami Selmecbánya városi közösséget jelöli, 
localitas értelmezésben.539 Ez mindkét esetben elfogadható. A díszéken a helyi 
bányászat azonosítása, míg a rézpolturán a helyi felhasználásra megtartott kontingenst 
jelölte. Párhuzamként semmiképp sem feledkezhetünk meg a selmecbányai ötvösök 
által használt próbajegyről. Ez a 17. század második feléből ismert és reneszánsz 
pajzsba foglalt keresztezett ékből és kalapácsból áll, a keresztezett nyelek fölött S 
betűvel.540 A selmeci címerben is van S betű. 

Bizonyos, hogy valamilyen szükségpénzként szolgáltak az S-O ellenjeggyel 
lebélyegzett selmecbányai rézpolturák, de obsidionálisnak aligha nevezhetjük őket, 
lévén Selmecbánya hosszabb ostromgyűrűben soha nem állt. Lehet, hogy helyben 
használt váltópénz volt, de a selmeci bányáknál bányapénzek pótlására is használhatták.  

XII.6.A RÉZPOLTURÁK FORMAI JEGYEINEK TOVÁBBÉLÉSE 

A rézpolturák éremképének elemeit megtalálhatjuk a kuruc kori labanc erődök 
által a továbbiakban önállóan vert szükségpénzein is.541 Olyan helyeken, ahol megfelelő 
mennyiségű selmecbányai rézpoltura állt még rendelkezésre, az előbbiekben leírtaknak 
megfelelően, ezt a pénzcsoportot is felhasználták szükségpénzként. Mindazonáltal vagy 
a rézpolturák kiegészítéseként, vagy azok hiányában a teljes szükségpénzigény 
kielégítésére további réz, illetőleg ón szükségpénzeket is vertek. Minthogy ezeken is 
egyértelműen a selmecbányai rézpolturák éremképének hatása ismerhető fel, szintén 
tanulmányunk körébe tartoznak.  

 

Eperjes 

 

Mint azt a leírtakban már bizonyítottuk, Eperjesen felhasználták a rézpolturákat, s 
a használatba vett mennyiség darabjaira kétfejű sasos ellenjegyeket verve érvényesítette 
ezeket Wilson ezredes. 

Az Eperjesen vert szükségpénzek két fő típusra oszthatók. Az egyik az 
EPER/BLOC feliratú kétoldalas érem, aminek előlapján a koronás nagy L betű (I. Lipót 
magyar király és német-római császár) és az évszám, 1704 szerepel (62/a, b. ábra).542 A 
másik típus a kisebb, egyoldalas érem a koronás L betűvel, s két oldalán az évszámmal, 
17 – 04 (63. ábra).543 A kétoldalas éremnél előlapnak a koronás L betűt kell tartanunk, 
bár vannak katalógusírók, akik ezt hátlapként kezelik. A kibocsátó ugyanis végső soron 
az uralkodó, ehhez képest a veretés helye, vagy az uralkodónak alárendelt intézmény 
csak másodlagos lehet. Ezt nyilván így tudta a szükségpénzek veretője is, hiszen az 
egyoldalas éremre is természetszerűleg az előlap képét verette.  

                                                 
539Szemán, 1998-1999. 133-134.  12. kép. 
540Kőszeghy, 1936. 1933. sz. 327.  
541Ezekkel a szükségpénzekkel részletesen foglalkoztunk, s e munka katalógusában az ismert változatokat 
ismertettük. Szemán, 1994-1995. 87-115.  katalógus 115-120.   
542Szemán, 2003. kat. 1-9.sz. 
543 Szemán, 2003. kat. 11-12.sz. 
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Az ezüst csegely (64. ábra)544 csakis hamisítvány lehet, hiszen ez a nemesfém 
kivitel ellentmondana szükségpénz mivoltának. Mint Érdy írja „a házak rézcsatornáiból 
ezüstöt nem érmelhettek.”545 Emellett Érdy ugyanott tételesen bizonyította e típusnak 
hamis voltát, sőt magyarázatot is ad e hamisítvány keletkezésére. A csegelyeket 
Bärstedt nyugalmazott őrnagy, aki eperjesi éremgyűjtő volt, egy Rombauer nevű ottani 
ötvössel 1820 és 1824 között készíttette. Ez a hamisítvány úgy készülhetett, hogy az 
ötvös az egyik eredeti rézveret546 hátoldalának közepén pontot viselő változatot 
lemásolta (a kétsoros felirat között ugyanott szerepel a pont), és a kétsoros felirat alatt, 
az eredeti vereten üresen maradó mezőbe apró, a betűknek kb. fele magasságú 
számjegyekből elhelyezte az évszámot. A bélyegzővas peremére aztán vonalkört vésett, 
amiből az érem közepe felé mutató apró bevágások indulnak ki. Csakhogy az eredeti 
verőtövekre a korabeli pénzverésben szokásos domború, sűrűn rovátkolt szegélyt 
vésték. Szokás ezt gyöngykörnek is nevezni, bár itt nem önálló pontok sorozatáról van 
szó. Ez a fajta szegély található az összes eredeti vereten, de különösen jól látható egy 
nagyobb lapkára vert változaton.547 A kivert érmék esetében a lapkára nem egyszer csak 
a szegély belső fele került rá. Gyakori ez pl. a vörös polturák esetében is, aminek 
legpontosabb megnevezése a fogazott szegély.548 Az ötvös nyilván ezt a fogazott 
szegélyt kívánta utánozni már eleve a bélyegzővasra, ami a csegely esetében pontosan 
megfigyelhető. Így az éremkép persze több részletben eltér az eredetitől, a szegély, az 
évszám és az egyoldalúság tekintetében. A leglényegesebb szakmai hiba azonban az, 
hogy az előlap helyett a hátlapot hamisította az egyoldalú csegelyre. Ezt a hibát az 
egykori mester nem követte volna el, ő ugyanis tudta, hogy kinek a nevében veri a 
szükségpénzt. 

Appel és Leitzmann leírása alapján nyilvánvaló, hogy ugyanazzal a 
bélyegzővassal készült más, hiteles darab is. Az sem lehetetlen, hogy Rombauer itt 
eredeti kuruc rézpénzt használt fel lapkaként.549 Így semmi meglepő nincs a hátlap 
elmosódott magyar címerében, és ezzel komolyabb gyűjtők előtt is hitelesebbé tehette 
hamisítványát. Egyszersmind segített bizonyítani azt a megalapozatlan feltevést, hogy a 
császári helyőrségi parancsnokok kuruc rézpénzekből verték volna saját 
szükségpénzeiket. Részemről nagyon szkeptikus vagyok az egykorú átvert kuruc 
pénzek létével kapcsolatban, mert ilyent eddig még egyetlen hiteles forrásból sem 
ismerünk. 

Egyéb fém felhasználásáról az eperjesi szükségpénzek tekintetében nem tudott a 
korábbi szakirodalom. Találtunk azonban egy darabot a Magyar Nemzeti Múzeum 
Éremtárának gyűjteményében, ami nem a szokásos rézből, hanem ón-ólom ötvözetből 
készült(65/a. b. ábra).550 Szokatlan a réz példányokhoz viszonyítva mintegy kétszeres 
vastagságával is kitűnik ez a veret, ami esetleg az anyagával lehet kapcsolatban. A 
darab egyenlőre unikumnak számít, de hitelességéhez nem férhet kétség. Ugyanis 
azonos verőtővel készült réz példány is akad a gyűjteményben.551 A verőtövek annyira 
azonosak, hogy az előlapon a korona mindkét esetben elmosódott, és a jobb oldalától 
húzódó nagy rög is mindkét darabon megtalálható. A hátlap is azonos, mind a két 
esetben ott van az érem közepén a pont. Ez az anyag belefér a 18. századi meghatározás 

                                                 
544Szemán, 1994-1995. katalógus 8. sz.; Szemán, 2003. kat. 10.sz. 
545Érdy, 1869-1870. 206.  
546Szemán, 1994-1995. katalógus 5. sz.; Szemán, 2003. kat. 8-9.sz.  
547Szemán, 1994-1995. katalógus 1. sz.  
548Szemán, 1991-1992. 8. sz. jegyz. 
549Szemán, 1994-1995. katalógus 7. sz. 
550Szemán, 1994-1995. katalógus 6. sz.; Szemán, 2003. kat. 9.sz. 
551Szemán, 1994-1995. katalógus 5. sz.; Szemán, 2003. kat. 8.sz. 
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„alávaló Matériái”-nak sorába, így elvi kifogásunk sem lehet ellene. A házak csatornái, 
koporsók és edények egyaránt készülhettek és készültek is ilyen anyagból, különösen a 
Lengyelországhoz közel eső magyar Felvidéken. Az ón ugyanis nagyobbrészt 
importcikknek számított a történelmi Magyarországon, mivel ebből a fémből – 
mondhatni egyedülálló módon – nem volt elegendő belföldi termelésünk. Elsősorban 
Lengyelországból szereztük be, ahol viszont bőséges óntermelés folyt. Konkrét adataink 
vannak arról is, hogy Eperjesen a kérdéses időszakban is dolgoztak ónművesek.552  

Az eperjesi szükségpénzek éremképében a koronás L betű, az L betű szára mellett 
levő pont, a hátlap közepén egyes vereteken megtalálható pont a selmecbányai 
rézpolturákat idézi. Ahogy azonban a selmecbányai rézpolturáknál nem észrevételezte e 
pontokat a katalógusírók nagyobb része, úgy az eperjesi szükségpénzek esetében is 
hasonló a helyzet. A kétoldalas érem ugyancsak jelentékeny pontját a Széchényi-
katalógus rajzolója még feltüntette, Weszerlénél (66/a. b. ábra) – és az ő ábrái alapján 
dolgozóknál553 – azonban nem látszik ez sem, s csak a kétoldalas érem legújabb rajzain 
tűnik fel újra.554 Pedig ez a pont mindegyik Eperjesen vert szükségpénzen ott van! 
Nemcsak a kétoldalas vereteken, hanem a kisebb egyoldalas érméken is. Az utóbbiakon 
persze jóval kisebb a pont mérete, és nehezebben felismerhetők, de azért ott látható a 
Magyar Nemzeti Múzeum minden példányán. Ott kell, hogy legyen Lieskovsky 
darabján is. Valószínű azonban, hogy kevésbé feltűnő volta miatt Lieskovsky nem 
ismerte fel, mint ahogy a Magyar Nemzeti Múzeum példányain sem vette észre ezeket.  

 

Lipótvár 

 

1703 decemberében, ugyancsak a felvidéki hadjárat során került a kurucok 
ostromgyűrűjébe. A vár parancsnoka báró Karl Schwarzenau tábornok volt. 1704. 
november 28-án, Érsekújvár elfoglalása után, de la Motte francia ezredes tervei szerint 
maga Rákóczi kezdi el ostromolni, de a szerencsétlen nagyszombati csata után, 1704. 
december 26-án kénytelen felhagyni az ostrommal. 1705 januárjától aztán ismét erőseb 
lett a kuruc ostromzár, és ennek folytán egy idő múlva pénzben és élelemben igen nagy 
hiányt szenvedtek a helyőrség katonái. Ez a helyzet annyira fokozódott, hogy augusztus 
7-ig, amikor Herbeville tábornok meghozta a felmentést, már kis híján feladták a várat. 

Két fajta szükségpénzt vertek Lipótváron, egy nagyobb kétoldalas és egy kisebb 
egyoldalas típust.555 A kétoldalas szükségpénz előlapja összefonódó nagy LS betűkből 
álló programot és a 17 - 05 évszámot ábrázolja. Hátlapján az EX NECESITATE (67/a, 
b. ábra)556 illetve PRO NECESSITATE (68/a, b. ábra)557 felirat és a kartusba foglalt X 
értékjelzés látható. Az egyoldalas típuson ugyancsak az összefonódó LS monogramot 
verték ki (69. ábra).558 

Az LS monogram értelmezése során többféle magyarázat merült fel. Ezek közül a 
legrégebbi Kaprinay Istváné, aki Leopold-Stadtnak értelmezte.559 Schönvisner később a 

                                                 
552Németh,1984. eperjesi városi jeggyel a 15. kép ónkannája (17. század vége), és a 28. kép óntálja 
(17.század). 
553Érdy, 1869-1870. 205.; Unger, i.m. VII. t. 43. és. Lieskovsky, 1975.  9-11.  
554Lieskovsky, 1976. 10.  3. ábra 
555Szemán, 1994-1995. katalógus 12-23. sz. 
556 Szemán, 2003. kat. 13-17.sz. 
557 Szemán, 2003. kat. 18-19.sz. 
558 Szemán, 2003. kat. 20-22.sz. 
559Érdy,1869-1870. 252.  
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Sub Leopoldo illetve a Salva Libertate feloldással szolgált,560 Schlickeysen Leopold-
Schemnitzzel.561 Ez utóbbi megjelölés nyilvánvalóan hibás, de jól rámutat a lipótvári 
veretek és a selmecbányai rézpolturák éremképének nyilvánvaló hasonlóságára. Érdy, 
miután sorra vette az addigi változatokat, a Leopolstadt és a Leopoldopolis 
Schwarzenau feloldásokat fogadja el egyenrangú lehetőségként.562 Huszár régebbi 
tanulmányában a Leopoldopolis-Schwarzenau variáció mellett voksolt, míg újabb 
írásában a Leopold-Schwarzenau jelent meg. Ez utóbbi alkalmasint toll- vagy 
nyomdahiba lehet, s Huszár valódi véleménye az előzővel egyezhetett.  

Úgy gondoljuk, hogy amíg hiteles egykorú iratokban nem bukkanunk rá a biztos 
magyarázatra, nehezen választhatunk Érdy két variációja között. Igaz, hogy a kuruc 
korban – úgy ahogy a közéleti tevékenység más területein – az érmeken is szívesebben 
használták általában a latin feliratokat. Ez előkelőbb volt, de Magyarországon az is 
fontos lehetett, hogy a latin felirat nem bántotta a labanc oldalon álló magyarok nemzeti 
érzelmeit. Numizmatikai megfontolások alapján is kedveltebb az egynyelvű érem – bár 
léteznek bilingvisek is –, és a helyőrség parancsnokának neve is beleillik a szükségpénz 
éremképébe. Ezzel szemben viszont az is igaz, hogy a katalógusban szereplő többi 
szükségpénzen nem jelenik meg a katonai parancsnok neve, csak az erődök nevére utal 
a helyben készült veretek egy része, Várad esetében a német elnevezés rövidítése is 
előfordul. Sőt Lipótvárt a magyar kortársak is Leopoldstadt, illetve Leopold néven 
ismerték.563 

A lipótvári szükségpénzek előképét kutatva ismét a vörös polturákhoz, 
pontosabban a selmecbányai rézpolturákhoz jutunk. A veretek előlapja a selmecbányai 
rézpolturák hátlapjával egyeztethető. Az egybefonódó betűk teste „cápázott”, sőt az S 
formája is követi a rézpolturák egyes változatain előforduló S-ekét. A kétoldalt 
elhelyezett évszám is azonos megoldású. Különbség csak annyi, hogy itt a C helyett L 
betű fonódik össze az S-el, és hátlapról van szó, hanem előlapról.564 Persze a 
rézpolturák előlapján lévő L-nek és ennek az L-nek van némi köze egymáshoz. A 
lipótvári L valamennyire utal az uralkodóra is, akinek nevében építették az erődítményt. 
Mivel 1705. május 5-ben bekövetkezett haláláig valóban Lipót volt a császár, és 
egyelőre semmi sem bizonyítja, hogy ezeket a szükségpénzeket ezután az időpont után 
verték volna, nyugodtan uralkodói monogramot is láthatunk benne. 

Érdekes a hátlap megoldása. Ez ugyanis már egyértelműen a kuruc tízpolturás 
pénzdarab éremképét követi, mind a felirat elhelyezésében, mind a díszes kartusban 
elhelyezett X értékjelzés tekintetében. Még az is pontosan megfigyelhető, hogy az első 
körmöcbányai változat szolgált mintául. Persze a véset sokkal durvább, de megtalálható 
rajta a belső kis ív, és a külső levélkék jóval vastagabb utánzata. Az eredeti vereten fönt 
is látható hármas levélke, csakúgy, mint a két oldalsó bogyó vagy ecsetforma, egy-egy 
durva bogyóként jelenik meg. Ez a motívum, amely a kuruc rézpénzeket követi, teszi 
biztossá, hogy itt a X szám csakis tízpolturás értékre utalhat (67/b, 68/b. ábrák). A 
lipótvári szükségpénzek kartusait a kuruc libertások egymástól különböző 
körmöcbányai és kassai kartusaival összevetve, még azt is megállapíthatjuk, hogy 
körmöcbányai vereteket vettek alapul az éremkép véséséhez (70/a, b, c, d. ábrák).565 
Egyszersmind jól reprezentálja, hogy a kuruc rézpénzek 1705 első felében a maguk 

                                                 
560Schönvisner, 1807. I. 257.  
561Schlickeysen, 1855. 8. 182.  
562Érdy, 1869-1870. 254.  
563Huszár, 1934. 404., Huszár,  1982. 89.  
564Pl. Károlyi Sándor önéletírásában Leopoldnak nevezi Lipótvárat, ugyanígy Vízaknai Briccius György 
naplójában. 1973. 115., 364.  
565Schlattner, 1963. 26.  2. ábra 
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nemében megbecsült fizetőeszközök voltak. Hiszen a labanc helyőrség a császár által 
betiltott „rebellis” pénzről vette a mintát. 

A kétfejű sasos ellenjegyeknél említettem, hogy a bélyegzővasak nagy száma 
miatt elképzelhető, hogy ezt a bélyegzést Eperjesen kívül más körülzárt garnizonban is 
alkalmazták. Itt elsősorban Lipótvár merülhet fel, mert a vörös polturák elterjedési 
területén csak Lipótvár esetében tudunk szükségpénz kibocsátásáról. Azonkívül az itteni 
helyi veretek összetételében szintén kevés az aprópénz, ha nem is annyira, mint 
Eperjesen. Lipótváron persze jóval kevesebb polgári lakossággal kell számolni, mint 
Eperjesen, de azért ennél bizonyára több aprópénzre volt szükség. Az élelmiszer- és 
pénzhiány már 1705 előtt, az 1704-es ostromot megelőzően is fellépett. Zweig János 
naplójában feljegyezte, hogy 1704. október 10-én egy vágmelléki lelkész – aki 
Lipótváron járt – hozta a hírt Selmecbányára: „A katonaság hetenként csak 5 garas bért 
s 2 font húst kap, s ezért egészen elcsüggedt.”566 Egyáltalán nem lehetetlen tehát, hogy – 
legalábbis eleinte - Lipótváron is kétfejű sasos ellenjeggyel ellátott polturákkal oldották 
meg a pénzhiányt. A nyitraszucsányi lelet egyetlen kétfejű sasos ellenjegyű darabjának 
kilétét ez a feltevés is megmagyarázhatná. A vörös polturák felhasználásának 
valószínűségét növeli az is, hogy a lipótvári veretek előképeit is részben ezekben 
találhatjuk meg. Az egyetlen ellenjegyes példány eljuthatott azonban például az eperjesi 
muskétásokkal is Privigyéig, ahonnan aztán a pénzlelet elrejtőjéhez kerülhetett. 
Nyitraszucsány és Privigye ugyanis meglehetősen közel fekszik egymáshoz. Az 5 garas 
pedig megfelel 10 polturának, ami polturásban és az 1705-ös helyi veretben egyaránt 
fizethető vot, hiszen azon a római X értékjelzés épp egy 10 polturás pénzdrabot jelöl.  

 

Várad 

 

Váradot – később Nagyvárad – szintén nem tudták elfoglalni a kurucok a 
szabadságharc egész időszaka alatt. A vár parancsnoka előbb Francisco Fels-Colonna, 
báró Georg Löffelholz, majd gróf Becker, végül gróf Friedrich Löwenburg volt. Bár a 
történeti adatok arra utalnak, hogy a vár katonái kuruc rézpénzeket zsákmányoltak, 
ezeket aligha használták szükségpénzként. 1706-tól azonban elkezdték verni saját helyi 
szükségpénzeiket. Steösszel Kristóf 1706 június 25-én a következőket írta Károlyinak: 
„Ez el múlt alkalmatossággal el feleitettem Nagyságodnak újságul fel küldeni váradi réz 
polturát és kis pénzt, melyet ot helyben egy kerék jártóval veretik.”567 A 
szükségpénzeket a szakirodalom egyértelműen gróf Becker parancsnok személyéhez 
köti, de az 1710-es évszámú vereteket már csak gróf Löwenburg verethette, mivel 1709-
től ő volt a parancsnok. 

Esze nagyon jól feldolgozta a váradi szükségpénzek történeti hátterének forrásait, 
de nem ismertette elég részletesen magát a tárgyi anyagot. Feltétlenül foglalkozni kell 
tehát ezzel a kérdéssel.568 Az ezüst polturás méretének megfelelő, s az idézet alapján 
polturás értékű kétoldalas rézpénz előlapján zárt korona alatt nagy I betű (I. József 
magyar király és német-római császár), mellette kétoldalt az évszám látható. A hátlapon 
az 1706-os kiadás esetében a PRO/NECES/SITATE/VARAD (71/a,b.ábra),569 a 
későbbiekben az IN/NECES/SITATE/ VARADI /ENSIS (72/a, b. ábra)570 feliratot. A 
„kis pénzt”, az ezüst denár átmérőjű egyoldalas veretet egyelőre csak 1710-es 
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569 Szemán, 2003. kat. 23-25.sz. 
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évszámmal ismerjük (73. ábra),571 noha az idézett forrás szerint már 1706-ban is létezett 
ilyen. Éremképén ugyancsak a zárt korona alatti nagy I betű jelenik meg, két oldalán a 
G-W betűkkel, s ezek alatt a kettéosztott 1710-es évszámmal. A G-W jelzés nyilván a 
város német nevének, a Grosswardein névnek a rövidítése. 

A váradi szükségpénzek, ha távolról is, de szintén a vörös polturák előlapjának 
éremképére vezethetők vissza. Az uralkodó személye persze változott közben – 1705-
től I. József uralkodik –, s ezért a koronás L betű helyett a koronás I került az előlapra. 
A lepecsételt vörös polturák használata Várad esetében nem képzelhető el, mert ezen a 
területen nem voltak elterjedve, s talán ennek következménye, hogy az itteni 
szükségpénzek mind az aprópénz kategóriába sorolhatók. A közepes értékű pénzfajta 
viszont hiányzik a váradi szükségpénzek kollekciójából. Ez azonban nem volt 
feltétlenül szükséges, hiszen az alapvető szükségleteket az aprópénz látta el, s nem árt 
arra utalni, hogy 1707-től a kurucok is csak az apró rézpénzt, a rézpolturát veretik, 
miközben a libertásokat leértékelik és arányukat visszaszorítják. Ismét visszanyúlva a 
vörös polturákig pedig nyilvánvaló, nem véletlenül választották már eredetileg is a 
polturás címletet. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az eddigi numizmatikai szakirodalom a 18. század közepére, Mária Terézia 
idejére tette az első magyarországi réz váltópénzek megjelenését. I. József és III. Károly 
rézpénzei bizonytalanok, II. Rákóczi Ferenc kuruc rézpénzeit pedig teljesen más kategó-
riaként értékelik. A valóság az, hogy volt már előbb is hivatalos réz váltópénz 
Magyarországon, éspedig az 1695-ben I. Lipót által kibocsátott selmecbányai és kassai 
rézpolturák. Közülük a kassaiakkal alig foglalkozott az irodalom, a selmecbányai 
rézpolturákat pedig hagyományosan bányapénzként értékelte. Eredetileg az aprópénz 
hiánya miatt valóban a felvidéki bányászok, az országban ekkor még egyedülállóan 
nagy bérmunkás tömegei számára készültek. Hivatalos állami rézpénzkibocsátásról van 
szó, s ezzel természetesen a kincstári bányászat alkalmazottait fizették. Ők ugyanis – 
minthogy mezőgazdasági tevékenységet nem tudtak végezni – kénytelenek voltak napi 
szükségleteiket is megvásárolni. Ezt természetesen csak aprópénzzel lehetett 
lebonyolítani. Tehát a bányászokat fizették a rézpolturával. Ennyi feltétlenül igaz a 
régebbi szakirodalom ma már tarthatatlan bányapénz besorolásból. Szorosan 
kapcsolódnak tehát a bányákhoz, de funkciójuk különbözik a bányapénzekétől, hiszen a 
fizetés két részből, a bányapénzekkel fizetett természetbeni juttatásból és a forgalmi 
pénzből álló részből tevődött össze. A rézpolturákban ezt az utóbbit fizették. A bányák 
dolgozóin keresztül forgalomba hozott rézpénzt később természetszerűleg a vidék 
minden lakosa használta. Ezek a rézpénzek azonban jól bizonyíthatóan nem 
azonosíthatók a bányapénz kategóriával, hiszen a tényleges bányapénzek velük pár-
huzamosan éltek az alsó-magyarországi bányavidéken. Ezek csakis a bányászok belső 
ellátását szolgálták, s így nem is juthattak a bányák zárt körén kívülre. Nem tekinthetők 
a rézpolturák szükségpénzeknek sem, mivel kibocsátásukkor senki nem tett 
beváltásukra ígéretet. A rézpolturák a bányászok fizetésének rendes forgalmi pénzben 
fizetendő részét képezték tehát, az ezüst aprópénzek hiányát pótolva. Így csakis réz 
váltópénzeknek nevezhetjük őket. Használatuk elméleti megalapozása W. Schrödertől 

                                                 
571 Szemán, 2003. kat. 44-45.sz. 
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ismert, s egyáltalán nem szokatlan megjelenésük Európa más államait tekintve sem. Sőt 
nagyon is jó párhuzamok találhatók e tekintetben, nemcsak tőlünk nyugatra, hanem 
keletre is. Nemcsak hogy használták más országokban is, hanem egyértelműen 
korábban kezdték alkalmazni a réz váltópénzeket. Bukásuk ugyancsak több helyen 
megtörtént röviddel bevezetésüket követően, ami a rájuk vonatkozó pénzügyi szabályok 
ismeretének hiányosságából adódott.  

Időszerűségüket mi sem bizonyítja jobban, mint hogy bevonásuk elrendelése után 
– a Rákóczi-szabadságharc alatt is – tovább folytatták a kísérleteket bevezetésükkel, s a 
18. században a réz váltópénzek már különösebb zökkenők nélkül töltötték be 
szerepüket. Nem elhanyagolható ellenjegyes utóéletük és éremképi hatásuk sem, hiszen 
a Rákóczi-szabadságharc alatt a fennmaradt császári garnizonokban vert, „labanc” 
szükségpénzek mind a rézpolturák éremképét vették alapul. Ez persze a koronás királyi 
monogramokat illetően azt is jelenti, hogy áttételesen a bányapénzek éremképe került 
még a császári helyőrségek szükségpénzeire is.  

Minthogy bukásuk után – mely egyik kiváltó oka volt a Rákóczi szabadságharc 
kirobbanásának – hamarosan megjelent kuruc, sőt labanc rézpénzek is idővel az összes 
fajtát egybemosták. Ennek oka azonban nem az egyszerű emberi feledékenység volt, 
hanem a korabeli Habsburg kormányzat is mindent megtett ennek érdekében. Minthogy 
tudatlan alkalmazásuk sok bajt és nyomorúságot okozott, kibocsátásuk tagadása a 
fennálló rezsimnek is érdekében állott. Köröttük a homály kialakítása oly jól sikerült, 
hogy annak még neves kutatóink is hittek, s ezt tisztázni sokáig nem sikerült. 

A selmecbányai és kassai rézpolturák, vagyis az első magyarországi réz 
váltópénzek megjelenése tehát monetáris és gazdaságtörténeti értelemben egyaránt 
fontos fejlődési fokként értékelhető. A rézpolturák érmészeti előzményeinek pedig 
egyértelműen a mai szakmai köztudat által kevéssé ismert, de annál jelentősebb hazai 
numizmatikai csoportot, a magyarországi bányapénzeket nevezhetjük meg. 



 244

XII.1.1. FÜGGELÉK A RÉZPOLTURÁKHOZ 
 

1.Függelék 
 
A kassai rézpolturák verőtőváltozatai: 
 
1.E: Fogazott szegély, vonalkör. Szalaggal masnisan átkötött olajágak közt, zárt 

korona alatt nagy L betű. Az olajágakon láthatók az olajbogyók nemcsak az ágak 
szélein, hanem középen is. A koronán fönt három nagyobb pont, a bal széle fölött még 
egy kisebb pont. A fejnyílás nem látható. Az L betű teste a kontúrvonalakon belül 
cápázott. Függőleges szára mellett egy pont. 

H: Fogazott szegély, vonalkör. Kalligrafikusan díszes MC monogram. Az M betű 
két egymással szembefordított soványabb, volutásan végződő C betűből és egy szintén 
volutában végződő hurkos vonalból áll. A hurokban egy pont, valamint külső oldalához 
tapadva pontszerű rög. Az M betűre középen egy kövérebb C betű fonódik. Az M 
baloldali része fölött és jobboldali része alatt helyezkedik el. A C felső vége 
kiszélesedő, alsó része behajlik és pontban végződik. A betűk teste cápázott. Kétoldalt 
az évszám 16 - 98. 

Széchenyi I. 257. p. 9. sz. 47. t. 124. sz. Szemán-Kiss 9.02.01.01 

 

2.E: Olyan, mint az 1.sz., de az olajágaknak csak a külső oldalain vannak bogyók, 
a masni szalagjának lelógó szárai is látszanak. A korona lekerekítettebb, tetején három 
nagyobb pont mellett még kétoldalt egy-egy kisebb pont. A korona jobbra elcsúszott az 
L fölött. Az L szára vízszintesen vonalkázott, és mellette két pont a mezőben. Az L 
felső végén, mely érinti a koronát nagyobb rög.  

H: Mint az 1. sz., de az M középső hurkában 4 pont, a C-nek a jobboldali része 
van az M fölött és a baloldali alatta. A C alsó szárán hurok, a betűk teste a kontúrokon 
belül „üres”. Az évszám: .1. 6. – .9 8. 

Szemán-Kiss 9.02.01.03 

 

3.E: Mint az 1.sz., de a korona nagy és kissé jobbra csúszott, az L alacsony és 
vastag, teste cápázott. A függőleges szára mellett egy pont, de egy másik a betű 
széléhez csatlakozik, és az kipúposodik. 

H: Mint az 1. sz., de a C felső része az M alatt van, és az alsó része az M fölött. 
Az M középső hurka üres, a betűk teste cápázott. Az évszám: .1.6. - .9 8. 

Szemán-Kiss 9.02.01.02 
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2. Függelék 

A selmecbányai és kassai rézpolturák ellenjegyei 

Ezek változatai a következők:  

1. Kétfejű sasos ellenjegyek 

1/a. Alig felismerhető, pókhoz hasonló, csipkés körvonalú, negatívan bemélyedő 
kétfejű sas. A csipkék a sas szárnyainak és farkának felborzolt tollait ábrázolják, míg 
közülük a két felső szélesebben vésve a két fejet mutatja. Lenn a szárny és a farktollak 
elválasztására két erősen kidomborodó, nagy pont van, a két fej között és a pajzs fölött – 
szintén negatív nyomatú – zárt korona látható. Ezzel a bélyeg körvonalai oválissá 
egészülnek ki. Az ovális pajzson az osztrák pólya nyomait figyelhetjük meg.572 

9 x 7 mm ltsz.: KBM 75.3.43. 
selmecbányai rézpoltura, 1701 (3. képtábla 1/a rajz) 
Szemán 14. Szemán-Kiss 9.04.05 
 

1/b. A csipkés, ovális körvonalat képező, bemélyedő mintázatban nem ismerhető 
fel külön a sas két feje, szárnya és farka. A pajzs fölött három ormós, nagyon durva 
megformálású nyílt korona látható. A pajzs formája ovális, alul kicsúcsosodó. Maga a 
címerpajzs hasított, jobboldali (heraldikai értelemben) mezejében három vízszintes 
vonal van, a baloldali mező elmosódott. 

9 x 6 mm ltsz.: MNM Delh. I. 1153. 
selmecbányai rézpoltura, 1697 (3. képtábla 1/b rajz) 
Gohl 43. Szemán-Kiss 9.04.07 
 

1/c. A kétfejű sas tollait ábrázoló bemélyedő csipkézet, a két felső nyúlvány 
megvastagítva a két fejet jelöli. Közöttük három ormós nyílt korona, két szélső 
ormójában díszítésképpen egy-egy kiemelkedő ponttal. A pajzs ovális, alul 
kicsúcsosodó. A hasított mezőben jobboldalt három vízszintes vonal, baloldalt pedig 
egy elfordított szarufához, vagy még inkább egy András-kereszt feléhez hasonló két 
vonal . 

10 x 8 mm ltsz.: MNM Delh. I. 1159. 
selmecbányai rézpoltura, 1700 (3. képtábla 1/c rajz) 
Gohl 56. Szemán-Kiss 9.04.11 
 

1/d. Kiemelkedő kis kerek pajzs mintázat nélkül, körötte bemélyedő sugaras 
vonalakkal. A kétfejű sas feje, vagy korona nem látszik. 

7 x 6 mm ltsz.: MNM ltsz.: 81 A/906-8 
selmecbányai rézpoltura, 1702 (3. képtábla 1/d rajz) 
Szemán-Kiss 9.04.06  
 

1/e. A kétfejű sas tollazatát utánzó bemélyedő csipkézet csak a pajzs felső 
negyedéig van meg, felette a két fej jelölése már kidomborodó, illetve a pajzs fölött 
lebegő három ormós, nyílt korona szintén kidomborodó. A pajzs ovális, talpa 
hegyesedő. Benne, tisztán kivehetően egy kereszt, és egyáltalán semmilyen más 
címerelem. 

10 x 8 mm ltsz.: KBM 75.3.33. 
selmecbányai rézpoltura, 1700 (3. képtábla 1/e rajz) 

                                                 
572A rajzokon követhetőség érdekében a természetes nagyság kétszeres nagyításában mutatom be a bélyegeket. A 

lapkán bemélyedő, azaz negatív felületeket feketére színeztem, a kiemelkedőket vonalasan rajzoltam 
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Szemán-Kiss 9.04.04 
 
1/f. Bemélyedő apró háromszögből kis kiemelkedő vonalkák indulnak ki 

sugarasan. Valószínűleg a bélyeg egy része hiányzik, de pajzs helyén a kiemelkedő 
háromszög van és a tollak ábrázolása is eltérő a többi változattól. 

7 x 5 mm ltsz.: Delh. I. 1153. 
selmecbányai rézpoltura, 1701 (3. képtábla 1/f rajz) 
Szemán-Kiss 9.04.09  
 
1/g. Nagyjából ovális alakú ellenjegy, kis kiemelkedő ovális pajzzsal, rajzolat 

nélkül, kiemelkedő körvonallal. A pajzson három ormós kiemelkedő nyílt korona. A 
fejei és tollai a bemélyedő körvonalakon belül szintén kiemelkedő vonalakkal jelölve. A 
jobboldali fej vastagabb íves vonal, a baloldali vastagabb vonal és kiemelkedő erőseb 
pont. 

8 x 7 mm 
selmecbányai rézpoltura, 1702 (3. képtábla 1/g rajz) 
Gohl. Rauch 2580. Szemán-Kiss 9.04.10 
 

1/h. Az egész ovális bélyeg kidomborodó alakokat mutat. A kétfejű sas is 
kidomborodó, finoman vésett. Formája a nagyobb heraldikai ábrázolásokat követi, 
sokkal realisztikusabb és finomabb, mint az összes többi ellenjegyvariáción. A feje 
fölött nincs meg a korona, csak a császári korona fejnyílásából megszokottan kilógó két 
szalag látható, s ezeket a bélyeg széle metszi. A kétfejű sas mellén a többi változatnál 
kisebb domborpajzs látható, benne két párhuzamos balharánt vonal van a pajzs jobb 
oldalán, de a középvonalon kissé túlér. A pajzs hasítására semmi nyom sem utal. 

10 x 7 mm ltsz.: Delh. I. 1156. 
selmecbányai rézpoltura, 1699 (3. képtábla 1/h rajz) 
Gohl. 47. Szemán-Kiss 9.04.01 
 

1/i. Az előző bélyeg változata, mely több apró részletben különbözik az előzőtől. 
A hiányzó korona szalagjának bal oldala egészen a szárny hegyéig ível, s a szárny és 
farok tollai is különböznek kissé. Az ovális pajzs két vékony kiemelkedő függőleges és 
két hasonló vízszintes vonalból álló keresztet mutat, s az egész így kissé 
sakktáblaszerűvé válik.573 

10 x 7 mm 
selmecbányai rézpoltura, 1699 (3. képtábla 1/i rajz) 
Nudelmann 1995. 759. sz. Szemán-Kiss 9.04.02 
 
2. 3-as ellenjegyek 

2/a. Barokkosan díszes pajzs alakú kartusban hármas számjegy. 
Szemán-Kiss 9.03.01-04 
2/b. Oldalt karéjosan kivágott pajzs alakú kartusban hármas számjegy.574 
Szemán-Kiss 9.03.01.05 
3. Éles ponccal beütött, közös szárú LS ligatúra. 
Szemán-Kiss 9.05.01-02 
4. Éles ponccal beütött, S - o betűk. 
Szemán-Kiss 9.06.01-02 

                                                 
573Nudelmann, 1995. 759. sz. 126.  
574Gohl, 35. sz. selmecbányai rézpolturán, Kiss Gábor gyűjteményében.  
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