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Az emlékérmek, ha megtagadnák is antik őseiket, a római medaillonokat, 
ide s tova fél ezredéves múltra tekinthetnek vissza és néhány évtized óta világ
szerte másodvirágzásuk, mondhatnók újjászületésük korát élik a modern képző
művészetben. Úgy a művészek, mint a közönség figyelme fokozottabb mérték
ben fordul feléjük, mint valaha és nemcsak nagy számukkal, hanem magas 
művészeti értékükkel és az általuk képviselt elsőrangú művészek neveivel többé 
nem mellőzhető tényezőkként szerepelnek a modern képzőművészet történe
tében. 

Hazánk, mint sok egyéb tekintetben, úgy az emlékérmek dolgában is 
csak legújabban kezd emanczipálódni a külföldtől, főképen pedig a szomszédos 
Ausztriától. Nálunk a magasabb értelemben vett éremvésés, vagyis a «medaillőr»-
művészet egyike a legeslegújabban fölkarolt művészeti ágaknak, melyet régeb
ben és majdnem napjainkig, kevés kivétellel, csak a behozatal útján ismertünk 
és a mely sokoldalúságánál, úgy tudományos, mint esztétikai tartalmánál, nem
különben a fönnebb említett körülménynél fogva is mindenképen megérdemli 
hogy szóval és tettel istápoljuk. 

Külföldön az emlékérmek s az ezekkel rokon plakettek kiváló figyelem 
és művelés tárgyai voltak az utóbbi évtizedekben. Nagy terjedelmű tudományos 
és kisebb népszerű munkák ismertették egyes korszakok és országok e szak-
beli művészeit s ezek műveit, sőt egyes gyűjteményeket is, (Armand, Weiss, 
Pion, Lenormand, Froener, Friedländer, Erman, Raczinsky, Domanig, Berg-
soe, Marx, Lichtwark, Cahn, stb., stb.), az érmészeti szakfolyóiratok — a mi 
nálunk egyáltalában nem létezik —• egymásután hozzák az érdekesnél 
érdekesebb idevágó czikkeket, egyes múzeumok (pl. a hamburgi múzeum 
és a bécsi iparművészeti múzeum) nagy pénzáldozatok árán nemcsak a régi, 
hanem a modern emlékérem-remekek sorozatait, hogy azokból a művészek 
impressziót, hangulatot és tanulságot merítsenek,* emlékérem-kiállításokat 

* Jó példaképen érdemes megemlítenem, hogy a bécsi cs. és k. műtört. gyűjteményben a hazai 
(osztrák) medaillörök legújabb műveiből is állítanak össze sorozatot ! 
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rendeznek, mint ez év tavaszán Bécsben, az I. Ferencz József ő cs. és kir. 
felsége uralkodása alatt vert emlékérmekből, a kormányok és az országos 
intézetek pályatételeket és díjakat tűznek ki a medaillőr művészek serkenté
sére (ilyen a franczia Institut National Grand prix de Rome-je már 1803 óta, 
ilyen pályatétel volt tavaly a házassági emlékérmek készítése Németországban), 
a mütárlatok évi vagy évszaki kiállításaiban az emlékérem mindinkább helyet 
hódít a festmények, rajzok és szobrok mellett, (így az idei bécsi műtárlatban a 
franczia és a németalföldi emlékérmek gyűjteménye), egyes családok (mint 
Ausztriában a Bachofen von Echt-család) és társulatok (pl. a Club der Münz-
und Medaillenfreunde Bécsben), nemkülönben egyesek, családtagjaik és 
családi eseményeik emlékére megrendelt érmekkel foglalkoztatják a művésze
ket, egyszóval új életre ébredt az emlékérmek művészete. 

Ennek a mozgalomnak nálunk is érezzük jótékony hatását : államférfiúi 
bölcseségben, tudományban és művészetben kiváló jeleseinket alkalomszerű 
emlékérmekkel ünnepeljük, kiállításainkon díj- és kitüntetési érmeket osztunk, 
a kormány és a tudományos intézetek pályadíjul időnkint kiosztandó érmeket 
alapítottak és készülnek újabbakat alapítani, az orvosok és természetvizsgálók 
már több mint félszázad óta érmeket veretnek vándorgyűléseik emlékére, a 
sport bajnokai érmekkel kérkednek, egyesek (Weifert, Fischer) családi emlék
érmeket készíttetnek, a mozgalom tehát elég élénknek látszik; de közelről 
tekintve, elég szomorú a helyzet képe: mindezen érmek legnagyobb részét 
idegen föld idegen művészei készítették és készítik mai napság is. 

Példa erre az újabbak közöl a legújabb akadémiai díjérem : a Wahrmann-
érem, gróf Batthyány Gusztáv Emil, Szabó József, Ybl Miklós és Szilágyi Sán
dor emlékérmei, az orvosok és természetvizsgálók vándorgyűléseinek érmei, 
aztán az i88c-íki kiállítás díjérmei, Zichy Jenő gr., Kossuth, Bem, Deák 
Ferencz, Széchenyi István gr., Toldy F., Károlyi István gr., Teleki László gr., 
Czuczor, Liszt, Simor, stb., stb. érmei a régiebbek közül, melyek Lange, Seidan, 
Jauner, Drentwett, Kleeberg, Scharff és mások műtermeiből kerültek ki. Szo
morú jelenség, hogy saját jeleseinket idegen művészek lelkesedésére kellett 
biznunk, de — még egy évtized előtt is — tényleg nem igen volt választani 
valója a megrendelőknek. E ténynyel szemben csak az a vigasztalásunk van, 
hogy újabban hazai földön és hazai művészek által készített darabok sűrűbben 
tünedeznek föl a látóhatáron. Egy félszázad előtt Ferenczy vésett pár érmet, 
(Hunyady János és László, VII. Pius), aztán van egy sorozat régibb névtelen 
magyar feliratú és magyar történelmi alakokat ábrázoló érmünk, melyeknek 
készítőjét fel kell még derítenünk. Fruman A. (1835) készítette a nagy Bezerédj-
plaquettet, állítólag Petrovics a Zrínyi M., Zápolya, Báthory féle érmeket, 
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Drucker Attila érmeket csinált. Boehm János Dánielt, a bécsi medailleur-
iskola volt igazgatóját, származásánál fogva magunkénak vallhatjuk; nagyszámú 
művei közt magyar vonatkozásúak Ferdinand király (erdélyi), József nádor, 
Esterházy Pál hg, Bene, továbbá az orvosok és természetvizsgálók pécsi (1845), 
és kassai és eperjesi (1846) gyűléseinek emlékérmei, stb., magyar származású 
Schwartz J. bécsi éremvéső is. Ujabban Klein Armin fiatalon elhunyt művé
szünk készítette a főváros által felajánlott nagy érmet O felségeik házasságá
nak 25 éves évfordulójára, Resch Adolf a brassói diszes emlékérmet (1886), 
Tisza Kálmán (Lorántfi A.) és Jókai Mór (Gerl K.) érmei már Körmöczbányán 
készültek, a Szent-László talizmán-érem és az 1894-iki budapesti közegészség
ügyi kongresszus emlékérme Szárnovszkink műve, az ezredéves kiállítás érmeit 
és a Kovács dr. féle érmet szintén hazánkfia : Beck Fülöp készítette, az ipar
művészeti múzeum 1898. évi tavaszi tárlalán és azóta egyebütt is ugyancsak 
Beck Fülöp érmei és plakettjei keltettek föltűnést. Teltsch Ede fiatal szobrá
szunk néhány év előtt szintén sikerrel próbálkozott a medaillőr-művészet terén. 
A soproni Széchenyi-szobor leleplezése alkalmával kiadott szép nagy bronz
érmet Lorántfi A. mintázta és ifj. Herpka K. öntötte. Mindketten az országos 
magéyr iparművészeti iskola tanárai. Gerl Károly a bécsi emlékérem kiállítá
son (1898) elismerést aratott egy szép emlékérem mintával, Reizner J., Kárász 
Béla, Exner, Klassohn s a Knopp és Steiner czég szintén szaporították itt
hon készült érmeink számát, stb. stb. Van okunk remélni, hogy egy évtized 
múlva nem kell többé magasabb színvonalra igényt tartó megrendeléseinkkel 
bécsi mestereket fölkeresnünk, sem pedig a kisebb jelentőségű események 
emlékére nem Bécs, Drezda, Stuttgart és Nürnberg iparműhelyeiből ontott 
népszerű érmecskék (jetonok) fogják elárasztani a közönséget, hanem magyar 
művészek által nemzeti szellemben megkomponált érmekkel fognak rendelkezni 
a kiállítási juryk, a jutalmat osztó intézetek, a gyűlésező egyesületek, a mes
tereiket tisztelő tanítványok, a hadgyakorlatot tartó bakák, az ünneplő közön
ség s a búcsútjáró ájtatosok. 

* 

Székesfővárosunk hatósága a város jövőjéről való gondoskodása mellett 
nem feledte el annak régi emlékeit is megóvni az utódok számára. Erről tanús
kodik a kitűnő vezetés alatt fölvirágzó aquincumi múzeum, a főváros történeté
nek megírásáért versenyre hevülő tudósok, a Budapest Régiségeinek gyors 
egymásutánban megjelenő kötetei. Ily körülmények közt örömmel vettem a 
fölhívást, hogy egy Budapest érmészetére vonatkozó czikkel járuljak hozzá 
annyi érdemes tudós munkájához. Azt hittem azonban, félmunkát végeznék, ha 

Budapest Régiségei. VI. o 
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csak az i68ó-iki eseményekre szorítkoznám, mint ez először terveztetett, midőn 
ezenkívül Budapestnek annyi más újabb keletű eseményét is nagyszámú emlék
érem örökíti meg, s midőn, szemben a külföldön és a monarkia másik felében 
keletkezett hatalmas mozgalommal, vaskalaposság lenne a modern érmészet 
művelésétől elzárkóznom. Egyetértve tehát a Budapest Régiségei érdemdús 
szerkesztőjével, elhatároztam, hogy folytatólagos czikkekben a főváros összes 
emlékérmeire, majd pedig egész érmészetére ki fogok terjeszkedni, jelen kötet
ben pedig kezdetképen a Buda visszavételére vonatkozó emlékérmeket teszem 
közzé egy csoportban. 

Buda visszavételének emlékérmei nagy tömegüknél fogva előttem már 
mások figyelmét is magukra vonták. Appel Repertóriuma, Schönwisner, a 
Széchenyi féle Catalogus és atlasz, a Welzl v. Wellenheim és a Montenuovo 
féle gyűjtemények lajstromai (ez utóbbinak osztrák része) már külön csoportokba 
gyűjtve adják ezeket. A S^d^adok 1884-iki évfolyamában dr. Tergina Gyula 
tett közzé egyczikksorozatot «Buda visszavételének emlékérmei, 1686 szept. 2.» 
czím alatt, végre az 1886-ban Buda visszavétele 200 éves évfordulója alkalmá
ból a Stefánia úti 1885. évi kiállítási műcsarnokban rendezett történelmi kiállí
tásnak Majláth Béla által szerkesztett lajstromában is az idevonatkozó érmek 
nagy számának leirását találjuk. Ezek közöl az első sorban említett öt könyv 
nem tart igényt a teljességre. Hármójuk csak egy-egy gyűjtemény meglévő 
példányainak lajstroma, Appel és Schönwisner pedig, az egyik sokkal szélesebb 
térre terjeszkedik, a másik sokkal korábbi mű minálunk, mintsem hogy teljes 
sorozatot nyújthatna. 

A történelmi kiállításra már a dolog természeténél fogva a mennyire lehe
tett, minden ismeretes és megszerezhető idetartozó érmet megszereztek bel- és 
külföldi gyűjteményekből, dr. Tergina Gyula végre nyilvánvaló, hogy lehetőleg 
teljes sorozatot kivánt adni. Épen ez utóbbi munkára való tekintettel tehát, 
mialatt az anyag gyűjtésével foglalkoztam, attól tartottam, hogy kevés újat fogok 
nyújthatni és úgyszólván tarlón kell majd aratnom. Örvendetesen felszaporodó 
éremanyagom azonban csakhamar eloszlatta aggodalmamat, a mennyiben az 
említett czikksorozat a bevezetésen kívül csak nyolczvanöt éremfajt sorol föl, 
százhárom alfajban; ezek közöl 10—12 fajt törlendőnek ítéltem, mert éppen 
nem, vagy olyan távolról vonatkoznak Buda visszavételére, hogy e vonatko
zásuk alig vehető figyelembe, további öt fajt pedig tévedésből külön-külön 
fajok gyanánt kétszer vett föl a szerző éremlajstromába. Végre az így meg
maradt 68—70 éremfaj közöl téves vagy hiányos leirás, illetve meghatározás 
(idézés), félreértett rövidítések stb., stb. miatt soknak a közlését numismatikai 
szempontból hibásnak találtam, úgy hogy az általam összegyűjtött és kétszáz-
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harminczkilencz alfajjal képviselt százharmincz éremfajnak a mennyire tőlem füg
gött, pontos és lelkiismeretes közzétételével mindenesetre sikerült valamicskével 
előbbre vinni a Budavár visszavételére vonatkozó emlékérmek ismeretét. 
A mennyiben a sorozat absolut teljességét el nem értem volna és később eddig 
ismeretlen éremfajok vagy változatok merülnének fel valahol, — a mit a numiz
matikában, különösen az emlékérmeket illetőleg,soha nem tekinthetünk kizárt 
eshetőségnek — pótlásképen fogom közzétenni munkám további részeiben. 

A Buda visszavételére vert érmek Lipót és Károly császárok és királyok 
egyéb győzelmi emlékérmeivel együtt egy sajátságos jellegű sorozatot alkotnak, 
mely a magyar érmészetben — hogy a távolabb eső, II. Lajos (és neje) arcz-
képével s a mohácsi csata képével díszített érmet mellőzzem —• a Rudolf és a 
Miksa-féle győzelmi emlékérmekben birja előképeit. Fönnemlített uralkodóink 
győzelmi érmeinek dús sorozata szintén egy nemé a «histoire métallique »-nek, 
mely ugyanebben a korban XIV. Lajos franczia király uralkodása eseményeit 
örökítette meg emlékérmekben és utóda alatt folytatódott. Érmeink általában 
egyik lapjukon az uralkodó, vagy valamelyik hadvezér arczképét, vagy pedig a 
diadalra vonatkozó feliratot, a másik oldalon pedig az elfoglalt vár vagy város 
látóképét, esetleg tervrajzát, (olykor i o— 13 ilyen látóképet és tervet csopor
tosítva), néha egy csataképet, vagy pedig a győzelemre vonatkozó allegorikus 
képet viselnek. 

Az érmek részint német, részint — még pedig túlnyomóan — latin fel
iratot viselnek. Ezekkel érdemes lesz kissé foglalkoznunk. Legtetszetősebbek 
azok a feliratok, melyek valami magvas mondásból (Sinnspruch) vagy pedig 
jelszóból vagy jelmondatból (devise, Wahlspruch) állanak. Ezeket itt közlöm az 
érmek számainak megjelölésével. 

A domino venit pax et victoria (42). 
A domino venit victoria (78). 
Aquila Romana reserat Budae portas (1 és 76). 
Austria extendetur in orbem Universum 1 . _ T _ _ T . , , . „ _. . _ . , i n \ A . E . 1 . O . U . 1 12 . (Aller Ehren ist üesterreich voll) 
Austria victoriis gravida parit reges (113). 
Aut mors aut vita decora (88). 
Christo ultori (83, 84). 
Cum deo Triuno et victricibus armis (11,12). 
Et valide et subito (85). 
Hanc sors nascendi, illas enthea virtus dedit (102 —104). 
Haut resolubilis unquam (69). 
Hoc recluso reliqua includentur (63, 64). 

6* 
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Hos fornax ardet in usus (32—•:$<$). 
Il piu bel grado (92). 
In perpetuum coronata triumphat (89, 90, 1 29). 
In spem prisci honoris (7). 
Invia virtuti nulla est via, monstrat iter (99, 100). 
luncta pise fortis fortior (80, 81, 123, 127, [28). 
Iungu'nt post bella labella (1). 
Leopoldo ultore resurges (32 — 35), 
Lites victoria tollit (52). 
Mox caetera membra sequentur (55). 
Notant adversa valorem (56). 
Pannoniam Christo restituebat (93, 94). 
Plus ultra (99, 100). 
Quod petit obtinet (99, 100). 
Reunio iustissima (95). 
Serviat qui saeviit (65). 
Soli deo gloria (57). 
Solis ad ortum luna ruit ( 110). 
Uni patet (70). 
Urbis expugnatio orbis est ovatio (63, 64). 
Vincit potentia fati ( i n ) . 
Virtute resolvit (69). 
Virtuti nihil impervium (70). 
Az érmek feliratai sokszor versbe vannak foglalva, olykor pattogó rímek

kel, így: Gott Ehre sey gesungen, dem Kayser ist's gelungen, der Ofen ist 
zersprungen — vagy: Urbis expugnatio orbis est ovatio. 

A latin verses feliratok java része mértékes vers, még pedig disztikon, 
pl. Infelix Budám Ludovicus perdidit olim, | hasc armis cedit nunc Leopolde tuis. 

A ki ilyesmiben gyönyörködik, utalom a 3., 20—31., 33., 35—40., 44., 
48., 61—64., 71—74., 9$., 100., 102., 104. és 120. sz. érmek leírásaira. 

A XVII. századbeli győzelmi emlékérmekre nézve jellemző a kronogram-
mok (chronostichon) gyakori használata, midőn t. i. a — többnyire verses —• 
felirat nagyobb betűkkel irt részei római számjegyek gyanánt tekintve vég
összegükben a kivánt évszámot (pl. 1686) adják. (Lásd sorozatunkban a 2., 7., 
20., 23., 36., 37., 44—46., 47.,48., 57—59.,69—72. és 100. sz. érmek krono-
grammos feliratait.) 

Szerették a szójátékokat is alkalmazni ; de ezek ritkán sikerültek, pl. Das 
Ofen wird Offen; jobbára nehézkesek, erőltetettek és Ízléstelenek. Ilyenek a 
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túlhajtott szójátékok Buda német nevének «Ofen»-nek Ofen = kemencze 
értelemben vett használatával. Solang die Sonn der Welt hei^t ein, soll dieser 
Ofen christlich seyn. Vagy : Warm vergossnes Türekenblut, kühlet dieses Ofens 
Glut és latin nyelven: Hosfornax ardet in usus és Thrax suda, fornax sit Buda. 
Hasonlók a Lipót nevével űzött szójátékok szintén e korbeli érmeken: Sole 
duplo — doleo plus •—• Leopoldus. Értelmetlenségig viszik a szójátékot Buda 
német neve : Ofen és a latin ovum (tojás) szó közt, a mit aztán ráadásul Aba 
Sámuel (Aba = Ovo) királyra, mint Buda állítólagos alapítójára is vonatkoz
tatnak. (Schönwisner: 402. 1. 17. sz.) Lásd a 63.—64. sz. érmeket: «Open a 
rege Ovo dictum)) stb. (Körmei közt tojást tartó sas képével.) 

A szójátékokat illetőleg 1. a 32—35., 58., 63., 64., 66—68., 71—74.592. 
és 120. sz, érmeket. Épületesebbek az idézetek, melyekkel szintén találkozunk az 
érmek feliratai közt; ezek nagyobbára a szentirásból vétettek és a 4,, 6., 22 — 
26., 57., 108., 114—116. sz. érmeken találhatók. 

Az uralkodó iránti hódolat versekben, dicsőítő nevekben stb. gyakran 
nyilvánul sorozatunk éremfelirataiban, így pl. «Leopold der Erden Sonn, den 
Mondenkayser stürzt vom Thron». Sikerült az I. József koronázási emlékérmé
nek az egyházi nyelvből vett felirata I. Lipót és fia I. József arczképei fölött : 
«Gloria Patri et filio», a mit az egyházi nyelv Istenre vonatkoztat. Az ostrom
ban résztvett vezéreknek is bőven kijut a magasztalásból. 

Buda visszavételének politikai felfogására nézve kiválóan érdekesek reánk 
magyarokra nézve azok a feliratok, melyek egyrészt az osztrákoknak foglalják 
le a hadi dicsőséget, másrészt nyíltan bevallják, hogy Budát azért foglalták 
vissza a töröktől, hogy azontúl Bécs szolgálója legyen. Ilyen tartalmú feliratok 
a 36., 37., 44., 158. és 59. sz. érmeken fordulnak elő. Legnyíltabban fejeződik 
ki ez a gondolat az utóbbi két érmen: «Quam trux heu! cseco fraus turcica 
ceperat astu 1541. d, 2. sept, expugnata sacras famulatur Buda Viennae». 

Buda visszavételét az egész kereszténység diadala gyanánt tüntetik föl a 
4., 13 —19., 48., Ç2., 93. és 94. sz. érmek feliratai. 

Történeti szempontból nemcsak nem mindig hitelesek, de olykor egymás
nak is ellentmondanak érmeink feliratai : így a 2. és 3. sz. érmen azt olvassuk, 
hogy Budát elvesztésének 14ç. évforduló napján vették vissza a császáriak, 
holott a 43. és 60. sz. érem felirata szerint 1^29 aug. 20-án, a 70. sz. érem 
tanúsága szerint pedig 1^12 szept. 2-án jutott a vár török kézre. A dátumokat 
gyakran kétféle, ú. m. az óhitű, (Julianus) és Gergely-féle naptár szerint jel
zik : 2

2̂
sz

a
e
u
Pg;- Ilyen jelzés az 5., 13 — 19., 27., 34., 42., 51., 58., 66., 72. és 75. sz. 

érmeken található. A 20. sz. érmen a ST. N. (stili növi) kifejezés az újabb 
keletű Gergely-féle naptárra vonatkozik. Egyéb történeti vonatkozásokat talá-

t 
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lünk még a 86—88. sz. érmeken (az 1684-iki ostromra), az 52. sz. a. (Buda 
sorsa 1529. és 1541-ben), a 13—19. és a 48. sz. a. (az ostrom részleteire) és a 
96. sz. érmen (a Tökölyi-féle mozgalmakra). Budát, mint a magyar királyság 
fejét, csak a 7. sz. a. «Regni Hungarici caput» halljuk említeni. 

Az érmek külső peremén a német mesterek közöl Ph. H. Müller kezdett 
feliratokat alkalmazni, a franczia és angol éremvésők példáján indulva. Ezeknek 
a feliratoknak nagyrésze vers vagy jelmondat; általában mellékes tartalmú. 

A feliratok és képek közt szerényen meghúzódó, rendesen apróbb betűk
ről, az éremvésők jegyeiről alább fogunk tüzetesen szólni. Örülünk, hogy érmeink 
nagyrésze el van látva ilyen mesterjegygyei, melyeket ebben a korban és azóta 
is általánosan használnak, míg egy századdal előbb jobbára elhallgatták, még 
előbb — nemkülönben mai napság pedig a mesterek egészen kurták nevei
ket az általuk készített emlékérmekre. 

Még egy pár rövidítés szorul megfejtésre: Az 56., 70. és 92. sz. érmeken 
olvasható S P Q A. Augsburg város közönségét «Senatus Populusque Augus
tanus »-t, nem pedig az osztrák rendeket jelenti, mint ezt az előttem dolgozók 
egyike állította. A 86. és 87. sz. a. F. F. nem mesterjegy, hanem a. m. fieri 
fecit (= csináltatta), hasonlóképen a 70. sz. a. F. C. a. m. fieri curavit (= csi
náltatta). 

Művészeti és leknikai szempontból igen különböző tökéletességi fokozato
kon állnak érmeink, melyeknek, mint alább látni fogjuk, némelyikét azon kor 
legkeresettebb és leghírnevesebb művészei készítették, legnagyobb részük 
pedig ismert jónevű éremvésők kezeiből került ki. Vannak azonban köztük 
meglehetős gyöngén sikerült, sőt teljesen primitiv darabok is. Ilyenek a 47., 
49. és 50. sz. a. felsorolandó érmek, melyek I. Lipótnak egyszerű, aranyozott 
ezüstlemezre szögecselt, öntött és kissé átvésett durva művű ezüst mellképéből 
és az ezüstlemez mindkét lapjába kézzel bevésett feliratból állnak. Bizonyára 
valami szerény tehetségű ezüstműves csinálta ipari czélra. Ebből a fajtából két, 
egymástól nem sokban különböző három karélyos és egy kerek érmet ismer
tetek itt, melyek eddig kiadatlanok voltak. A kerek éremnek (47. sz.) egy, a 
m. n. múzeumban őrzött hasonmása, hátlapján más felirattal, Bécs fölmentésére 
(1683) vonatkozik. Legújabban egy azonos gyártmányú érmet szerzett a m. n. 
múzeum, melynek előlapján XI. Ince pápa képe és neve díszlik, hátlapján pe
dig Belgrád visszavételére (1688) vonatkozó felirat áll, Scobis Vencel Alajos 
főpapi egyénnek szóló ajánlattal. Mind az öt érem ugyanazon mester kezére 
vall, a ki az érmek dátumai szerint 1683-tól 1688-ig foglalkozhatott ilyen em
léktárgyak készítésével. 

Szintén sajátságos társaság afaérmek csoportja. (1., 75. és 76. sz.) Ezen 
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előttem csak fapéldányokban ismeretes és elég közepes kivitelű érmek volta
képen fémérmek számára készült bélyegeknek fában való lenyomatai. Erre 
nézve bizonyító példát már ugyanezen sorozatban találunk. így a 75. sz. faérern 
hátlapjához a 42. sz. ezüstérem előlapjának bélyegvasát használták. Másrészt 
pedig azt tapasztaljuk, hogy az 1. sz. faérem előlapjának és a 76. sz. faérem 
hátlapjának azonos vereté a 48. sz. ezüstérem hátlapi veretének egyszerűsített és 
némi csekély változtatással készített utánzata. Ennek az egyszerűsített bélyeg
nek megfelelő fémérmet eddig nem találtam. Ezeket az ujjnyi vastag fakoron-
gokat ostábla és hasonló játékokhoz (trik-trak, malom) használták és nagyon 
divatosak voltak abban az időben, miért is valószínűnek tartom, hogy idővel 
még egy pár új változatra fogok akadni. A m. n. múzeum éremgyüjteményében 
különben ez a faj szép számban van képviselve. Vannak ezeken kívül valódi 
érmek formájára készült, alig pár milliméter vastag faérmek is; ilyen fajta, — 
az 1700. évben ünnepelt évszázadforduló alkalmából vert ismeretes ezüstérmek 
mintájára (Széch. 42. tábla, 71. sz.) készült — vékony, igen szép és éles veretű 
faérem látható a n. múzeumban. Ezt a példányt sem vésték kézzel, hanem 
bélyegvassal nyomták ki. Az ilyen faérmek általában sokkal ritkábbak, — de 
nem mondhatnám, hogy szebbek — az ezüstöknél ; megjegyzem egyszersmind, 
hogy emlékérmeink túlnyomó többsége úgy a XVII., mint a XVIII. században 
ezüstből készült. Olyik érem bronz példánya ritkább, mint ugyanannak arany 
példánya, az ón utóveretek, melyeket a megőrzött bélyegvasak segélyével eset
leg később is készítettek, elég gyakoriak. 

Most pedig, a gyűjtők és az érdeklődők tájékozására, tartsunk rövid 
szemlét éremsorozatunk fölött, hallgatással mellőzvén a semmitmondót és köze
peset és kiemelvén a magasabb művészi becscsel biró és a megrovandó 
darabokat. 

A 2. és 46. $%. (mindkettő G. F. Hoffmann műve) hátlapjai egy teljesen 
azonos tervezetnek különböző nagyságban való reprodukcziói, különben mind
kettő igen gyönge munka. 

A j . s%. érmen Buda látóképe sablonos, távlat és helyes arányok híjával. 
Előtere valamivel jobb. (Wolrab műve.) A hátlap képe (Nürnbergertől) elég 
eleven. 

A ^. sjjf. (P. Seel műve) előlapja szót sem érdemel, de hátlapja gondos 
kivitelre vall, bár az alakok kissé merevek. A császár térdelő alakja arczképi 
hasonlósággal van találva. 

6. s%. Buda látóképének finom, szép távlatú előállítása dicséretes. A fogoly 
nő bánata a kis méretek daczára is bensőséggel van ábrázolva, de a mellékalak 
(folyam isten) gyönge. (Nürnberger műve.) 
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y. ST. Igen csinos, zsánerszerűen kezelt előtér mögött Buda gondos ki
vitelű látóképe sok apró részlettel és finom, leheletszerű háttérrel. 

8. ST. Az arczkép jó, de az előlap a maga egészében túltömött. A hátlap 
jelenete Ízléstelen és jelképeiben erőltetett. (Kittel.) 

g. sí. Szép, nagyszabású, erőteljes arczkép. A hátlapon a császár délczeg 
alakja szép, de Buda süveges és bókoló geniusát nem találom szerencsés alakí
tásnak. (Schmeltzing műve.) 

io. sí. Lágyan mintázott, szép, jellemzetes arczkép. (G. B. F.) Hátlapján 
a különben csinos allegorikus alak túl van terhelve (4-féle) jelvényekkel. 

íj—/7. sz. Csinos, tiszta munka, de nem áll elég -magas színvonalon. 
(Lauffer.) 

18—ig. sz. Az előtérbe helyezett eleven és korhű s a legapróbb részle
tekig kidolgozott csatajelenet igen szép. A vár és a háttérben látszó hegyek 
képe finom távlattal van előállítva. (Lauffer.) Hasonlíthatatlanul jobb és maga
sabb színvonalon áll az előbbieknél. 

A 20. és 21. sz. primitiv munka. Az utóbbi érmen a helyrajzi előállítás 
pusztán képzeletbeli. 

22. sz. Csak zseton (jeton) és kivitelében sem emelkedik e rangosztály fölé. 
A 2j. és 65. sz. érmek azonos kompoziczióju előlapja elég gyönge. Csak 

az egyebütt nem látható kis házikónál fogva — az előtérben — bir helyrajzi 
érdekkel. 

A 25. és 26. sz. durva vásári munka. Az utóbbi még helyrajzi szempontból 
is hamis. (Kittel és Vink műve.) Közös hátlapjuk nagyon Ízléstelen. 

27—2Ç. sz. Erőteljesen profilírozott, de épen ennélfogva kissé nehézkes 
jelképes ábrázolás. Kidolgozása igen gondos. Buda látóképe egyike a leg
szebbeknek az egész sorozatban ; az előtér magasan domborítva, csinosan és 
nagy gonddal van kidolgozva. 

jo—ji. s%. Előlapjuk az előbbiekkel közös. A hátlap finoman kidolgozott 
képletes ábrájában rejtett vonatkozást látok a vezérek személyes versengéseire 
és az udvari intrikákra (kigyók és varangyok). 

j2—jj. sz. Buda szép látóképe hasonló a 69. sz. érem előlapjához. 
A művész nagy súlyt helyezett az előtér gondos kidolgozására. Hasonlóképen 
csinos a hátlapot betöltő allegorikus jelenet. 

j/f.—35. s\. A kitűnően megkomponált előtér, mely a katonák tábori 
életét jeleníti meg, igen csinos és az egykorú hollandi zsánerképekre emlékez
tető. Maga a vár és a naphegyi üteg ábrázolása gyönge. (Hautsch műve.) 

36. és 37. sz. Hazai művekről lévén szó, kissé bőbeszédűbb lehetek. 
Teljesen tökéletlen, durva és a naivságig kezdetleges munka, úgy a rajzban, 
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mint a teknikai kivitelben. A Naphegy és Gellérthegy fái, a vár épületei, a 
bombák pályája a levegőben, a sátor tetején terpeszkedő, aránytalanul óriási 
kétfejű sas, mind szörnyen csúnyák és egy iskolás gyermek rajzainál alig valla
nak nagyobb ügyességre. A súlyt itt is az előtérre helyezi a mester; katonák, 
lovak, ágyúk, ez a fő neki. Látszik, hogy a hadi sikereket megörökítő emlék
érmek nagyon népszerűek és kelendők voltak, különben nem lehetett volna 
így a tömeg fejletlen ízlésére számítva dolgozni. Az éremvéső valószínűleg nem 
tudott hirtelenében jobbat alkotni, de a bányagróf sem lehetett büszke, hogy 
ilyen érmen díszeleg a neve. A 36. sz. Buda ábrázolásában sokkal tűrhetőbb, 
de mindkét érem hátlapja kezdetlegesen rajzolt és merev; a király feje van 
olyan nagy, mint a diadalszekerét húzó lovaké, a vésetben nincs semmi 
lágyság, annyira, hogy hozzájárulván még az anyag felületének csillogása 
is, majdnem khaotikus benyomást tesz a szemlélőre. Sajnáljuk, hogy e 
sorozatban nem mutathatunk föl hazai földön készült jobb munkát. (Rótt 
művei.) 

. 38—jç. s%. Egyike sorozatunk legelterjedtebb érmeinek. Lipót — Józsua 
épen nem délceg alak;a nem jól fest a kétszeresen anakronisztikus római vért
ben. Sem császárt, sem rómait nem nézünk ki belőle. (Wolrab műve.) 

41. s%. Lipót arczképe az érmek nagyrészéről ismeretes rendes sablontól 
elütő önálló tipust mutat és a 96. sz. érmen leli párját. (Smeltzing műve.) A hát
lap igen lapos reliefben van kidolgozva; a táj inkább ideális, mintsem Buda 
látóképe, a sas nem sablonos, hanem könnyed és természetes. 

42. s\. Előlapja annyira túl van tömve staffázszsal, hogy alig maradt rajta 
helye a vár képének. Különben ay^.sz. faérem hátlapjának szolgált nem éppen 
követendő mintául. (Brunner műve.) Hátlapján (1. még a 107. sz. érmen is) 
csatajelenet látható, nehézkes, esetlen alakokkal. 

43. s\. Előlapja azonos a 32—33. sz. érmekével, de jóval kisebb. Innen 
tudjuk, hogy Hautsch műve. 

4.8. sz. Buda látóképe igen csinos és elég gondos kivitelű s mint fönnebb 
említettük, előképül szolgált az 1. és 76. sz. faérmek hátlapjának készítéséhez. 
(Wolrab műve.) 

31. *ç. Az arczkép jó (Brunner műve), de a hátlap botrányosan primitiv ; 
még a felirat sem hibátlan («felicider»). Csak az előtér tűrhető; mintha más 
kéz munkája lenne. Vásári munka. 

32. S7V Alapgondolata jobb a kivitelénél. 
36. s\. Elég élénk, közvetlen felfogásra valló kompoziczió. A támadó vitéz 

alakja jobban sikerült, mint az őré. (E. 1. éremvésőjegy.) 
61. $%, Roppantul Ízléstelen és esetlen a trónzsöllyéből kibukó császár 
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jelenete. Evvel az alacsony művészi színvonallal egybevetvén a részletekre fek
tetett szűk látókörű gondot, ahogy pl. a szőnyegkelmének a szövés mintája 
ki van dolgozva, látható, hogy gyári munka, melyben több teknikai ügyesség, 
mint művészi képesség nyilvánul. 

63—64. s%. Csinos, tiszta munka; jó a vár fölött repülő angyal; a kopár 
pesti partot ügyesen élénkíti meg a sátor és a pár alak, a hátlapon a sasnak az 
a fő hibája, hogy nem fejezi ki a természetének megfelelő erőt, hatalmat. 
A talányszerű tojásról fönnebb, a feliratoknál szóltunk, de ez a hiba itt a kép 
kompozicziójába is belevág. 

65. S7V Az előtérbe tolt óriási czomb és lábszár nagyon Ízléstelen. Általá
ban zagyva konczepczió. Hátlapjáról a 23. sz.-nál szóltunk. Ez Vink műve. 
Az előlap egy Esztergom visszavétele emlékére (16(83) vert éremhez készült. 

6ç. s%. Ezen az érmen látjuk Buda várának talán legszebb képét az egész 
sorozatban. Általában igen csinos, tetszetős munka, szép távlattal és gondosan 
kidolgozott előtérrel. (Wolrab műve.) 

70. s\. Közepes munka. Jó ötlet volt a Stambul kapuját betörő fokos 
pengéjét a császári sas formájára alakítani. A török főváros látóképe a szövet
ségi politika végső czéljára, a töröknek Európából kiűzésére vonatkozik. Ugyan
ezt a távoli politikai czélt a 91. sz. érem is meglehetős nyiltan fitogtatja. 

71. s%. Ilyen szépen kidolgozott festői tájkép, mely egy kéznél levő metsz-
vény után készült. (L. az érem leírásánál.) Lágy körvonalak mellett elég éles és 
részletes ábrázolás. Az előtérben álló fák, a Duna hullámzó felülete gondos 
munkára vallanak. A mester jó ízlésére vall még a sablontól eltérő minta válasz
tása is. Hátlapja és peremirata egy Érsekújvár visszavételére vonatkozó régibb 
érmen szerepeltek először. 

72. $%. Elég gondos kivitelű, élénk, de csak képzeletbeli csatajelenet. Jó 
kompoziczió ; kevésbbé jó véset. (C L.) 

73—74. s%. Igen tipikus és jól megrajzolt alakok. A képnek gúnyos czél-
zata van, a mire a felirat is utal. Brunner műve. 

77, s{. Scharff régibb stíljére valló és az ő szokott finom teknikájával 
vésett, sokat kifejező, élénk csoportozat. A hátlapon a mai Budának modern 
(franczia eredetű), igen lapos reliefben vésett látóképe; háttér gyanánt szolgál 
Hungária erősen domborított alakjának. Sajnos, hogy a kitűnő művész abba a 
dilemmába jutott, hogy vagy a napnak kellett éjszaknyugaton fölkelni, — Buda
pesten még nem élvezett látvány — vagy attól az ötlettől, hogy a fejlődő 
Buda és az ifjú Hungária a fölkelő nap fényében fürödjenek, kellett volna el
állnia. O az előbbit választotta és felülmulta Józsuát. 

80. S7. Nyugodt hangulatú, kifejezésteljes, de nem hű arczkép, (Leherr műve.) 
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82. s\. Lotharingiai Károlynak igen erőteljes, temperamentumos arczképe 
Saint Urbaintől. A hátlapot egy igen finoman, lapos reliefben vésett, változatos, 
de épületekkel túlhalmozott, villatelepre emlékeztető képzeleti tájkép tölti be. 
Figyelemreméltó a szép távlat. 

8j. S7X. Igen szép, impozáns emlékérem. Az előlapon Lotharingiai Károly 
nagyszabású, az előbbinél nyugodtabb, szélesebben kezelt, nemes felfogású, de 
többi arczképeitől elütő kifejezésű mellképe Soldanitól. A hátlapon megkapó, 
eleven csatajelenet erőteljes főalakokkal, festői és gazdag háttérrel, de a tér 
túl van tömve staffázszsal és a főalakokon, a kép térbeli és ethikai központján 
túlteng a tömérdek ránczos ruha és lepel. 

8ç—ço. s%. XI. Az előbbin Incze pápának kedvencz éremvésője, Ha-
merani által vésett gyönyörű életteljes mellképe. Az arcz rendkívül jellemző és 
lágyan van mintázva, a mellékes részletek, ruhadarabok kidolgozása szintén 
bámulatosan finom, kezdve a camaura és a palást bársonyának felismerhető 
jellemzésétől a stóla hímzésének legapróbb részletéig. P. H. Müllert (90. és 
129. sz.) csak a Montenuovo féle lajstrom s ennek nyomán Tergina említik. 
A hátlapon magas, merész relief: a nagyon is szimmetrikus elrendezés bizonyos 
aggályos gondot árul el. 

Ç2. s%. Finoman mintázott arczkép P. H. Müllertől. A kivitel gondossága 
a mellékesekre, ú. m. az aranygyapjú lánczára, a csipkebodorra, egyes kiálló 
hajszálakra is kiterjed. A hátlapon nehézkes, tömzsi alakok. 

gj—Ç4. s%. Az egész érem kiválik a sorozat többi érmei közül és pedig 
nemcsak nagy méreteivel, hanem anyaga (bronz), teknikája (öntés) és klasszi-
czitást kereső egyszerűbb kompozicziója révén. Az előlapon Lipótnak igen 
szép, az arczban lágyan modellált nagyszabású mellképe áll, melyet a fej mögött 
föllebbenő köpeny kissé élénkít. A hátlap magvasán egyszerű, de már sokkal 
gyöngébb alkotás. A feliratok szintén lapidaris egyszerűséggel vannak meg
szerkesztve. ( . I . V . F . éremvéső jegy.) 

ç6. s^. Az arczképet illetőleg 1. a 41. sz. a. Hátlapján lapos relief, finom, 
diszkrét alakítás, de a sas hátán nyargalvást ülő Jupiter kissé szokatlan látvány ; 
villámával nem a tátrai turistáknak látszó hegymászó titánokat sújtja, hanem 
úgy látszik, mintha szárnyas paripáját, a sasot akarná ösztökélni. 

95? 97> 9$- ?%- Bécs látóképe a két utóbbin elég finom kivitelű, de a 
mindhárom érem hátlapján csoportosított apró látóképek bírhattak ugyan 
akkorában aktuális érdekkel, művészi jelentőségük azonban nincs és a sablo
nosság benyomását keltik. Ugyanez áll a 107. és 110. sz. a. érmekről is. 

çç—100. s%. Gondos kivitelű, elég kifejezésteljes mellkép Hautschtól. 
Hátlapja művészi eszme hiányában szűkölködő sablonos térkép (1. 106. sz.). 

7* 
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loi. sz. A sorozat legszembeötlőbb érmei közé tartozik. Igen szép, erősen 
domborított, de lágyan mintázott, szépen felfogott arczkép. A ruhák, ékszerek 
stb. élesen vannak vésve, a modoros hajfürtök apró kigyókra emlékeztetnek. 
A hátlapon a feliratos koszorúk nehézkessé, tömötté teszik a különben jól meg
komponált csoportozatot. Dicséretre méltók a természetes mozdulatú, helyes 
anatómiával biró lágyan mintázott alakok. 

ioß. sz. Az előlapon Miksa Manó élénk és temperamentumos arczképe 
V4 profilben. A hátlap Ízléstelen : úgy a koronás bajor oroszlán, mint az általa 
gurított «magyar glóbus». 

106. sz. Az előlapon a kor ízlése szerint elég ügyesen alakított győzelem
istennő. Hátlapján térkép (1. a 99—100. sz.). 

107. s%. Elég élénk csatajelenet, hanem lehetetlen pózok. (Hátlapjáról 1. 
a 97—98. sz. a.) 

108. sz. Lágyan elvesző, leheletszerű háttér ; szép, klasszikus reminisz-
czencziára valló Securitas Hautschtól. A támaszkodás motivuma gyöngén jut 
rajta kifejezésre. 

i/o. sz. Gyönge alakítás, vézna hősök, (v. ö. 8. sz.) sablonos hátlap. 
/ / / . s%. Nagyon aprólékosan kidolgozott, ügyesen vésett jelenet. Kompo-

zicziója nem valami kiváló, az alakok merevek, az e korban annyira szokásos 
képletes elemet a kihalászott országalma és a sülyedő török gálya képviseli. 

112—116. sz. Meglehetős arczképek és gondos kivitelű hátlapok. 
117. s%. Igén aprólékos részletezés, ügyes teknika. 
120. sz. Durva vásári munka. 
I2Ç. sz. Gyöngébb mint az idézett 90. sz. érem. (P. H. Müller műve.) 

Budapest helyrajzára és a^ 1686-iki ostrom történetére nézve sok érdekest 
nyújtanak érmeink. A várnak éjszakról, körülbelül a Kálváriahegyről, továbbá 
a pesti oldalról, végre a Krisztinaváros felől vett látóképei együttvéve Budánál^ 
és Pestnek majdnem minden részét élénkbe tárják. Sajnos, hogy e képek, kivált 
egyes részletekre nézve, természethűség dolgában részben megbízhatatlanok, a 
mennyiben a város képét a távoli városokban tartózkodó idegen művészek ren
desen nem természet után, hanem olykor csak képzelet, jobbára pedig leírások 
vagy pedig egy-egy közkézen forgó és szintén nem mindig hiteles metszvény 
után készítették. Innen van, hogy némelyik érmen (pl. a 22., 26. és 38. számú 
érmeken) sehogy sem tudunk eligazodni, míg másokról szép fővárosunknak 
azonnal felismerhető képe mosolyog felénk. 

Budának igen szép látóképeit találjuk a 6., 7., 18., 19., 27—-33., 63. és 
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69. sz. érmeken. Ezeken, valamint a 13 —17., 20., 2 1., 23. és 45. sz. érmeken 
is, miként a rendesen a kép többi részeinél nagyobb gonddal és részletesebben 
kidolgozott előtérben megnyilvánuló tábori jelenetek is bizonyítják, Budának a 
Kálváriahegy déli lejtőjén elhelyezett császári ostromágyú-telepbőí tekintett 
látóképe van feltűntetve, a. vár éjszaki és keleti bástyáival. A mennyiben a raj
zok nem mindég természethüek, nincs kizárva annak lehetősége, hogy egyik
másik látókép az akkorában a volt Christen-féle téglavető mögött emelkedett 
helyen álló császári ostromütegből vétetett föl. 

A 71. sz. érmen az ikerváros képét sokkal távolibb és magasabban fekvő 
nézőpontról szemléljük. 

A pesti oldalról vett látóképek (4., r í . , 12., 25. és 51. sz.) körülbelül az 
Andrássy út elejétől vagy az Erzsébettérről keltezhetők. 

A vár nyugati oldalát részint Miksa Manó bajor választófejedelemnek a 
mai Czakó és Naphegy utczák szöglete táján elhelyezett naphegyi ostromüte
géből, •— (2., 26., 36., 37., 46. és 72. sz.) — részint pedig a krisztinavárosi 
völgyből szemlélhetjük érmeinken. (34., 35., 55., ó i . és 62. sz.) 

Néhány érmen Pestnek éjszaki, ű. n. dunai felső rondelláját (kerek bástya) 
és a váczi kaput, (4., 17., 20., 21., 23., 44., 48., 51., 57—59., 61—64. sz.), 
másokon a várost körülvevő vizárkokat (20., 23., 58., Ç9., 63—64., 66—68.), 
a város czölöperődítményét (38. és 39. sz.), a pesti mecseteket (4., 11., 12., 
44., $7—59., 66—68. és 71. sz.), a mai Gizellatéri ú. n. Haas féle palota he
lyén elhelyezett üteget (11., 12. és 42. sz.), az angol királynő szálloda helyétől 
az új országház tájáig terjedő földsánczokat (4. és =57. sz.), és az egész Pest látó
képét vagy térképét (21., 44., 58., $9., 66-—68. és 71. sz.) lehet látni. 

Budának igen sok részletével ismerkedhetünk meg érmeink révén. A vár
palotának Nagy Lajos által épített és 1686 július 28-án a bajorok által rommá 
lőtt'csúcsíves sz. István tornyát a 2., 4., 13 —19., 23., 30—36. és 66—69. sz. 
érmek, a Zsigmond és Mátyás féle királyi palotáknak a Dunára tekintő hom
lokzatát 23., 30—33., 58., 59. és 69. sz. érmek, a várbeli mecsetek és az akkor 
sz. István templomnak nevezett Boldogasszony temploma tornyait az érmek 
nagy része, a várnak a vérmezőre tekintő éjszaki, ú. n. esztergomi sarokrondel
láját a 18., 19., 30—33., 46. és 69. sz. érmek, a Naphegy felé tekintő nagy 
déli rondellát, mely az előbbivel az ostrom legnevezetesebb sarkpontja volt, a 
36., 37., 61. és 62. sz. érmek, a nyugati rondellákat a 2., $$., 61. és 62. sz. 
érmek, a várpalota nyugati homlokzatát a 2., 34—37., 46. és 72. sz. érmek, a 
tabáni mecseteket a 7., 11—20., 23., 30., 31., 42., 48., 58. és 59. sz. érmek, 
a vizivárosi mecseteket a 3., 11 —19. és $1. sz. érmek, a viziváros gyér házait 
a 4., 23., $8. és 59. sz. érmek, a várpalotától a Dunáig lehúzódó, 1685-ben 
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épült bástyákat a 3., 4., 7., 13 —19., 30—33., 57., 61., 62. és 69. sz. érmek, a 
vizmúnek a Duna partján elkerített területét a 7., 30—33., 48., 63. és 64. sz. 
érmek tüntetik föl. 

Az alsó városnak (viziváros) a mai Pálffy tér helyén épített éjszaki, ú. n. 
dunai rondellája és a mellette, a mai főútcza irányában nyiló ú. n. Kakaskapu 
igen sok érmen látható, (3., 7., 13—20., 2?., 30—33., 45., 58., ^9., 63., 64., 
66—68. sz.), néhány érmen pedig az említett dunai rondellától a parton délfelé 
húzódó czölöperődítmény (7., 13 —19., 25., 30—31. sz.), vagy e helyett falak, 
(20., 23., =;8., 59., 66—69. sz.), az alsó városnak a mai (régi) sz. János kórházig 
húzódó falai ésaSzt. János tér helyén nyiló középső kapuja, (20., 23. és65. sz.), 
a várpalota alatt a Logody útczáig terjedő hármas bástyasor és az ú. n. Mátyás 
király kertje (34.— 36. sz.), az alsó város nyugati falai (34., 35., 61. és 62. sz.) 
látható. 

A gellérthegyi váracskát (Gyergyelez) a 13 —19., 34—36., ^8., 59., 64. 
és 69. számú érmeken, ezenkívül még egy, (csak képzeletbeli) hegyi erődöt a 
26. sz., a Dunán vert és abban az időben híres szép hajóhidat a 4., 11., 12., 
20., 23., 44., 52., 57—^9. és 66. sz. érmeken látjuk, az evezős és vitorlás 
dunai hadihajók alakját pedig a 7., 44. és 51. sz. érmeken ábrázolt képeikről 
ismerhetjük meg. 

Az ostrom néhány fontosabb mo^anatát is megörökíti néhány érem. így az 
éjszaki (esztergomi) sarokrondellán lőtt rés elfoglalása (júl. 27.) a 2., 3. és 46., 
az éjszaki várfalaknál történt nagy aknarobbanás a 30. és 31., a török várőrség 
kiütése a bajor ostromművek ellen a 72., a július 22-iki nagy robbanás, mely 
Zsigmond király palotáját 8000 mázsa lőpor felrobbanása következtében légbe 
röpítette, a 30., 31. és $1. sz. érmeken látható. 

Az ostromművek közül érmeinken láthatjuk a retek útczai császári üteget, 
(2., 26., 46. és 51. sz.), a brandenburgiaknak a várhegy lejtőjén, a mai Batthyányi 
és Toldy útczák sarkának megfelelő helyen elhelyezett ütegét (3. sz.), a vár
hegy éjszaki lejtőjén húzott futóárkokat, (18., 19., 30—33. sz.), a kálváriahegyi 
császári üteget, (7., 13 —17., 32., 33., 48., 58. és ^9. sz.), az éjszaki bástyákon 
lőtt rést (2., 3. és 46. sz.) a naphegyi bajor ágyútelepet, (34., 37. és 72. sz.), a 
Gellérthegy éjszaki lejtőjén húzott ostromárkokat (32. és 33. sz.) és az ugyan
ott elhelyezett ágyútelepeket (1., 11., 12., 32., 33., 48., 51., 75'. és 76. sz.). 

Buda mai képét a 77. sz. érem nyújtja. 
M 

A tábori élet változatos, és — mint az előtérbe helyezett részletek általá
ban, — sokszor igen gondos ábrázolása egyebek közt a 7., 34., 35., 42. és 
48. sz. érmeken fordul elő. 



55 

A szereplő egyének arc^képei közül érmeinken legtöbbször I. Lipót császár 
és király képét találjuk, néhány érmen még Lotharingiai Károly a vár hős vívó
jának, (8—IO., 80—86., 127. és 128. sz.), Miksa Manó bajor választófeje
delem és nejének, (53., 54., 99—105. sz.), a Buda 1684-iki ostrománál kapott 
sebe következtében Pozsonyban elhunyt Frigyes Ágost szász fejedelemnek, 
(86—88. sz.), XI. Incze papának (89., 90., M I . és 129. sz.), végül III. (So
bieski) János lengyel királynak, Lipót szövetségesének arczképe (91. sz.) díszlik. 

Buda visszavételének emlékérmeit különböző nemzetiségű és különféle, 
egymástól távol eső helyen lakó éremvéső művészek (medailleurök) készítették 
fejedelmeik és polgártársaik számára. Már maga ezen körülmény is eléggé bi
zonyítja azon köztudomású tényt, hogy Buda visszavételét már akkor is világra 
szóló eseménynek tekintették. Egyetlen egy város, — még Bécs sem részesült 
abban a — hogy úgy mondjam — megtiszteltetésben, hogy egyetlen eseményét, 
bármily fontos fordulópont volt is az történetében, annyi különböző mester 
annyiféle emlékéremmel örökítette volna meg. 

Ha a jegyeikről felismert vagy egyébként megkülönböztethető művésze
ket megszámláljuk, mintegy harmincz éremvésőt találunk, kik Buda visszavéte
lének emlékérmeit készítették, és ha az ismeretlen tartózkodási helyüeket mel
lőzzük is, nem kevesebb mint tizennégy különböző várost sorolhatunk föl, mely 
munkálkodásuk tanyája volt; név szerint: Augsburg, Bécs, Boroszló, Danzig, 
Flórencz, Gotha, Körmöczbánya, Leyden, München, Nürnberg, Paris, Róma, 
Salzburg és Steuerwald (?) városokat. 

Az itt következő lajstromban érmeink folyószámait idézem annak megje
lölésével, hogy melyikükön milyen éremvésőjegy (mesterjegy, szigla) található. 
A kihagyott számok azt jelentik, hogy az illető érmeken semmiféle mester
jegy sincs. 

2. G F H , 3. I I W és G F N , 4. P S , 5. G F N , 6. G F Nii , 
8. E l , 9. I S , 10. G B F , 13., 14., 18. es 19. L G L , 20. P P , 21. D I S , 
23. C V es I K , 24. G F N , 25 es 26. C V es I K , 32—35. G H es L G L , 
36. C H R , 37. R , 38—40. I I W , 42. M B , 44. I H , 46. G F H , 48. 
H I W , 51. WB , 52. C I L , 53. C Z , 54. C I L , 55. E F , 56. E l , 
57. P S ; 58. es 59. C L , 65. K , 66. es67. C L , 69. H I W , 70. P H M , 
72. C. L , 74. IVB, 75. M B, 76. P W , 77. ASCHARFF , 8 o . é s 8 i . C I L , 
82. S VésS V , 83. M S , 85. IG—W , 89. HAMERANVS . F , 90. P H M, 
91. I H , 92. P H M es P H M F , 93. K , illetve . I . Y . F . , 94. . I . V . 
? . (F) . , 95. H I W , 96. I S , 97. es 98. G H es L G L , 99. es 100. G H , 
101. H ROVSSEL F , 103. es 104. IVB , 105. és 106. I . K . , 108. és 109. 
G H , i 10. C S , U2. F K , 113.IK. (irott monogramm) és C V , 1 14—116. 
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G H é s L G L , 117. C I L, 121. L G L , 122. G H es L G L , 123. I I W , 
129. P H M . 

Az éremvésők jegyeit itt közöljük betűrendben, jelentésükkel és a meg
felelő érmek folyószámával együtt, a melyeken láthatók. 

1) A SCHARFF (Antonius Schärft) 11. 
2) C H R (Christian Hermann Rótt [von Rottenfels| 36. 
3) C I L (Christoph Jakob Leherrj 52, 54, 80, 81, 117. 
4) C L (? lásd alább) 58, 59, 66, 67, 72. 
5). C S (? lásd alább) 1 10. 
6) C V (Vink) 23, 25, 26, 113. 
7) C Z (Caspar Zeggin) 53. 
5) D I S (? lásd alább) 21. 
9) E F (? lásd alább) 5 $. 

1 o) E I (? lásd alább) 8, 5 6. 
11) F K (Friedrich Kleinen) i 12. 
1 2) G B F (Georgius Binnenböse fecit ? lásd alább) 10. 
13) HAMERANVS F ( = Giovanni Hamerani) 89. 
14) G F H. (Georg Franz Hoffmann) 2, 46. 
15) G F N (Georg Friedrich Nürnberg) 3, 5, 24. 
16) G F Nu ( « « « ) 6. 
17) G H (Georg Hautsch) 32—3^, 97-—100, 108, 109, 114—1 16, 122. 
18) H I W (Hans Jacob Wolrab) 48, 69, 95. 
19) H ROUSSEL F (Henricus Roussel fecit) 101. 
20) I G W (Johann Gottfried Wichmannshausen) 86. 
21) I H (Johann Höhn) 44, 91. 
22) I I W (Johann Jakob Wolrab) 3, 38. 39, 40. 
23) I K (Johann Kittel) 65, 93, 113. 
24) . I . V . F . (Johann Formenbergk fecit ? lásd alább) 93, 94. 
25) I S (Johann Schmeltzing) 9, 96. 
26) K ( = Johann Kittel) 65, 93. 
27) L G L (Lazarus Gottlieb Laufer) 13, 14, 18, 19, 32—35, 97, 98, 

i 1 4 — 1 1 6 , 121, 122. 
28) MB (Martin Brunner) 51, 74, 103, 104. 
29) M B (Martin Brunner) 42, 102. 
30) M S (Massimiliano Soldani) 83. 
31) P . H . M . (Philipp Heinrich Müller) 70, 90, 92, 129. 
32) P . H . M . F (« « « fecit) 92. 
33) P P (? lásd alább) 20. 
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34) P S (Peter Seel) 4, 56. 
) 5 ) P W (Peter (Paul) Werner) 76. 
36; R (Rott, = Christian Hermann Rott von Rottenfels) 37. 
37) S V (Saint Urbain, = Ferdinand de St. Urbain) 82, (bis) 85. 
38) W (Werner, = Peter Paul Werner) 75. 
Egyes éremvésőkről röviden tájékoztatni kivánom az olvasót s a gyűjtőt. 

Kimerítő életrajzot és méltatást adni e mű kerete és czélzata tiltja; azért több
nyire csak a leglényegesebb adatokra szorítkozunk 

Ezen adatokat az éremvésőjegyek fönnebbi sorrendjében nyújtom, a neve
ket pedig könnyebb kezelés végett az eredeti német, franczia vagy olasz kiej
tés szerint közlöm. 

Azoknak, kik bővebben kivannak értesülni, érmészeti folyóiratok idevágó 
czikkein kívül Nagler «Die Monogrammisten» ez. művét és ugyanannak s egye
beknek (pl. Seubert A.) Künstlerlexiconjait ajánlom figyelmükbe. 

Schar ff Antal kortársunk bécsi udvari és kamarai éremvéső és a bécsi 
Medailleur Akademie igazgatója. E helyen mint a Buda visszavétele 200 éves 
évfordulója alkalmából 1886-ban Budapest főváros közönsége által kibocsájtott 
emlékérem — (77. sz.) — készítője szerepel. A modern magyar emlékérmek 
közül sok került ki az ő vésője alól, így Simor János, Zichy Jenő gróf és Szilágyi 
Sándor emlékérmei és legújabban az akadémiai Wahrmann Mór-érem stb. 

Christian Herman Rott von Rottenfelsnek, a ki érmein R és C H R jegye
ket használt, •— jutott a szerep, hogy Buda visszavétele emlékérmei közül az 

egyedüli honi készítmények mestere legyen. Ezért emlékezünk meg róla vala
mivel bővebben. Atyja Herman Rott von Rottenfels, kinek két családi emlék
érmét ugyanitt képben is adjuk,* 1649 júl- 30-án neveztetett ki a körmöczi ka-

* Lásd Arch. Közi. XIV. 105. 1. és 2J. kép, Arch. Ért. uj í. XIV. 88—89. 1., Wellenh. H/2 14659. 

Budapest Régiségei. VI. ° 
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mára albányagrófjává. Fia, a kiről itt szólni kívánunk, 164^-ben «Eisensenker», 
1652 szept. 12-én pedig «Obereisenschneider», vagyis főéremvésői vagy fő -
bélyegmetszői állást nyert Körmöczbányán és 1693-ban vonult nyugalomba. 
(Ezen adatokat Belházy János födözte fel a selmeczi bányaigazgatósági levéltárá
ban és a Num. Zeitschr. XXI. évf. 490 lapján közölte. Utána az Arch. Értesítő 
adta ki 1889 és 1890-ben.) -— Rótt több kisebb-nagyobb ú. n. Szent-György 
tallért, egy I. Lipót-féle jelmondatos emlékérmet, (arany és ezüst példánya a 
m. n. múzeumban), (v. ö. Széch. 33. t. 1—4. sz.), továbbá egy Károly főher-
czeg születése alkalmából (1685) kiadott emlékérmet is készített. — (L. 36. és 

37. sz.) Utóda Hoffmann Károly József volt (jegye C . I . H .) — Nagy Iván 
(IX. 779—780. 1.) szerint a rothenfelsi Rothok rokonok a királyfalvi és a pon-
gyeloki Rothokkal. 

Christoph Jacob Lehërr Augsburgban működött és keresett éremvéső volt. 
Bécs fölmentése (1683), Huss János és egyebek emlékére metszett emlékérmei 
széles körben ismeretesek. 1707-ben hamis pénz verése miatt lefejezték. — 
Mesterjegye C I L. (Lásd 52,, 154., 80., 81. és 117. sz.) 

C L jegy alatt nem Leherr augsburgi mester neve rejlik, mint dr. Tergina 
Gyula vélte, hanem minden valószínűség szerint egy nürnbergi éremvésőnek, 
még pedig a Lauf er vagy Laufer-csalàd (ők maguk is kétféleképen irták 
nevüket) valamelyik tagjának, esetleg Conrad vagy Comeliusnak) jegye ez. 
Erre vall sok apró részlet a Budára vonatkozó (58., 59., 66., 67., 72. sz.) ér
meken, továbbá egy sorozat ugyanily — C L — jelzésű, és az alább említendő 
Lazarus Gottlieb Laufer jetonjaival a legszorosabb rokonságban álló nürnbergi 
jeton (bárcza) is. 

Vink boroszlói éremvéső volt; mesterjegyét — (C betűbe helyezett V 
betű) — többször találjuk együtt Kittel János boroszlói éremvéső (K vagy 
I K) jegyével. (Lásd itt a 23., 25., 26., 05. és 1 13. sz. és Montenuovo (osztr.) 
991., 10^3. és 1188. sz.) 

C S jegy alatt Buda visszavétele idejében Christoph Schneider kopen-
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hágai éremvéső (1678—1698) és Christoph Strikker berlini pénzverdéi fel
ügyelő és pénzverőmester (1675 — l7l$) dolgozott. Lásd 1 10. sz. 

Caspar Zeggin bajor választófejedelmi éremvéső (Münzprägschneider) volt 
Münchenben. Bajor érmeken 1666-tól 1706-ig fordul elő jegye: C Z. Pecsé
teket is metszett. Meghalt 1713-ban. (Meg kell különböztetni tőle Zeggin Pál 
medailleurt és Zegin Pál festőt is.) Lásd $3. sz. 

D I S jegy a 21. sz. érmen található. — A Wittelsbach-ház érmeinek 
alább többször idézendő lajstroma szerint néhány 1700-ban vert bajor érem is 
ezt a jegyet viseli, melyet az idézett lajstrom SCHELre — (rövidités?) — egé
szít ki. Az 17>59. sz. (a Mihály-rend emlékérme) D . SCHEL . F , az 1763. sz. 
(a bonni udv. kápolna építésére) DIS F és SCHEL . F , az ad 1763. (Joseph 
Clemens bajor fejed., Köln) SCHÉLL . F , az 1764. sz. (a bonni udv. kápolna 
felszentelésére) DIS .az 1765. sz. (a vál. fejedelem születésnapjára, szintén 
1700-ban) DIS . F jegyet visel (257. 1.) — Nagler Künstlerlexikonja és «Mo-
nogrammisten»-je sem Schell nevű megfelelő medailleurt, sem idevágó értelmű 
DIS jegyet nem ismer. Lehetne még talán Jacob van Dieshouke németalföldi 
éremvésőre is gondolni, a ki 1678-tól 1702-ig Casselben működött. Ez közön
ségesen I V D jegyet használt. 

Az E F mesterjegyet 55. sz. érmünkön szemléljük. Ugyanezen jegyet 
Wittelsb. 1467. sz. a. Miksa Manó bajor fejed, és Mária Antónia fhgnő, 
I. Lipót leánya 1685. évi házassági emlékérmén ésTökölyi Imrének Wesz. D. 
XIV. 1 1. és Arch. Ért. r. f. YI. évf. 54. 1. ismertetett gúnyérme előlapján is ta
láljuk, hasonlóképen ezen érem ritkább változatának (mente nélkül és fején 
kevesebb hajjal) ezüst példányán a N. Múzeumban, még pedig a hátlapon egy
szerű E mesterjegygyei. Ebből azt következtethetnők, hogy F = fecit, maga a 
név pedig E betűvel kezdődik. Ugyancsak E F jegy fordul elő a következő 
emlékérmeken is: Montenuovo (osztrák) 991. sz. (Érsekújvár visszavétele), és 
1069. sz. (Belgrád visszavétele). -

Az E 1 éremvésőjegy jelentését is homály burkolja. A Montenuovo féle 
lajstrom 1016. sz. is csak az ismert tényt említi, hogy t. i. érmünk augsburgi 
készítmény. Sorozatunkban a 8. és az 56. sz. érem viseli ezt a jegyet. XI. Incze 
pápának állítólag Bécs fölmentése emlékére készült, hátlapján PRECES ET 
OPES feliratot viselő szép emlékérmén (1. a bécsi cs. és kir. műtört. gyűjte
ményben) szintén előfordul az E I éremvésőjegy. 

Friedrich Klemért nürnbergi éremkereskedő volt (f 1714) és mint ilyen, 
emlékérmeket készíttetett. L. 112.SZ. 

Georg Binnenböse pénzverő mester volt H öxterben, 1683—88-ig, azután 
Hildesheim mellett Steuervvaldban működött 1690-ig. Jegye G B F. Kivüle 

8* 
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ezen időben még Gianmaria Bassi bolognai éremvéső használt G B F 
jegyet. L. 10. sz. 

Giovanni Hamerani kitűnő éremvéső volt, Rómában VIII. Sándor, X—XI. 
Kelemen és XII. Incze pápáknak dolgozott. Alberto Hameraninak a fia volt. 
t 1705-ben. Jegyei: H , G H , O P V S HAMERANI, HAMERANVS F stb. — 
L. 89. sz. 

Georg Friedrich Hoffmann boroszlói éremvéső volt 1666-tól 1706-ig. 
Jegye: G F H. — L. 2. és 46. sz. 

Georg Friedrich Nürnberger 1682—1724.- Nürnbergben pénzverő mesteri 
állást foglalt el és éremvéséssel foglalkozott. Kiváló művei III. Frigyes bran
denburgi választófejedelem porosz királylyá koronáztatásának emlékérme (1701 ), 
XII. Károly svéd király emlékérme és IV. Károly császár hallei tallérja (1712). 
Jegyei: N , G F N és G F Nu (irott betűkkel). — L. a 2., 24., 35. sz. 

Georg Hautsch (1683-—1712) nürnbergi éremvéső volt. Gyakran dolgo
zott együtt Lazarus Gottlieb Lauferrel (1. alább), úgy hogy egyikük az érem 
előlapjának, másik a hátlapjának bélyegét készítette. Ilyen közös műveik Buda 
visszavételének emlékérmei közül a 32., 33., 34., 35., 97., 98., 114—1 16. és 
122. sz. érmek. •— Jegye: G H. — Össze nem tévesztendő G. van Hachten 
hamburgi éremvésővel, kinek ép úgy, mint Hautschnak G H-val jelzett érmei 
vannak (I. József: lásd Mont. 1190., 1228.) — I. Lipót emlékérmei közül 
tömérdeknek Hautsch a mestere. — L. a 32., 33., 34., 3 ^., 45., 97., 98., 
99., 100., 108., 109., 110., 114 -116 .e s 122. sz. 

Hans Jakob Wolrab (H I W) vagy Johann Jakob Wolrab (I I W) Nürn
bergben született 1630-ban, ugyanott élt is mint éremvéső és pénzverő mester 
és 1690-ben halt meg. O hozta divatba Németországban az egyebütt már divó 
feliratokat az érmek külső szélén (a peremén). Mint éremvéső jó hirnévre tett 
szert, de vannak gyönge művei is. Tanítványai közül legnevezetesebbek M. 
Brunner és G. Hautsch. Jegyei: H I W , H W , I I W. — L. a 3., 38., 39., 
40., 48., 69., 95. sz. 

Henri Roussel jóhirnevű párizsi éremvéső volt, (1651 —1741)- Ritkán tett 
jegyet érmeire. Jegye : H R vagy H R F. — L. a 1 o 1. sz. 

Johann Gottfried Wichmannshausen 1683 —1690. Gothában pénzverő 
mester volt. Jegye : I . G . W. — L. a 86. sz. 

Johann Höhn (az idősb, 1636. vagy 1645 —1687.) éremvéső volt, 1678-ban 
a brandenburgi választófejedelem szolgálatában állott Danzigbanés Langenfuhr-
ban Danzig mellett halt meg 1693-ban. Megkülönböztetendő a hasonló nevű 
ifjabb éremvésőtől, a ki szintén H vagy I H jegyet használt. — Jegye : H vagy 
I H. — L. a 44. és 91. sz. 

http://114-116.es
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Johann Kittel 1654—-ijjç. Igen termékeny érem véső volt. Boroszlóban 
élt; I. Lipótnak igen sok emlékérmét ő készítette. Olykor Vinck boroszlói 
éremvésővel közösen dolgozott (1. fönnebb és 1. a 23., 25. és 26. sz. érmeket). 
(Össze nem tévesztendő Johann Gottlieb Kittel szintén Boroszlóban működő 
éremvésővel (1680. vagy 1702—1738.), a kinek jegye I G K é s az ugyancsak 
boroszlói Georg Wilhelm Kittellel 1694-—1769., a ki szintén K és ezenkívül 
G W K jegyet használt). Jegye: K vagy I K. — L. a 23., 25., 26., 65., 93., 
105., 106. és 112. sz. érmeket. / 

Az . I . V . F . jegy alatt olykor Johann Formenbergk vagy Farén berg 
neve rejtőzik, a ki Casselben mint pénzverő mester működött 1681 —1697. 
( I . V . jegy áll I. József egyik (1687)magyar koronázási érmén is: WeszerleC. 
XVIII. 11.) — . I . V . F . jegyet használt még Johannes Vismara milánói 
éremvéső is 1670 táján. — L. a 93. és a 94. sz. 

Jan. Smelting (Schmelt^ing) igen keresett éremvéső volt. Szül. Nymwe-
genben, Leydenben élt és a franczia és angol királyi s a német császári udvarok
nak dolgozott, t l7°y Egyik legsikerültebb műve Hugo Grotius emlékérme. 
Jegye : S és I S. — L. a 9. és 96. sz. 

K: Kittel János jegye; 1. fönnebb. 
Lazarus Gottlieb LauJer vagy Lauffer 1670—1690. Nürnbergi pénzverő

mester és éremvéső. A császári udvarnak dolgozott. Játékbárczákat (jeton, 
Rechenpfennig) is készített ép úgy mint Conrad és Cornelius Laufer. Gyakran 
dolgozott közösen Hautsch éremvésővel (1. ezt). Jegye: L G L. — L. a 13., 
14., 18., 19., 32., 33., 34., 35., 97., 98., 114—116., 121. és 122. sz. 

Martin Brunner 1659—-1725. Nürnbergi éremvéső. I. Lipótnak igen sok 
emlékérmét ő készítette, azonkívül I. József és VI. Károly császárok, Miksa 
Manó bajor fejedelem, Vilmos badeni herczeg és Jenő savoyai herczeg érmei 
is ismeretesek tőle. A fönnebb említett Wolrabnak tanítványa volt. Jegyei: M, 
MB és M B. — L. a 42., 51., 74., 75., 102., 103. és 104. sz. 

Massimihano Soldani 1677—1742. Flórenczi éremvéső. Nevezetesek 
nagyméretű öntött és átvésett bronz emlékérmei. Jegyei : M S , (néha évszám
mal), M S F , M SOLD . F . ~~ L. a 83. sz. 

Philipp Heinrich Müller (Miller, M filer). Szül. ió^o-ben Augsburgban. 
1680—1718. Mint éremvéső Nürnbergben és Augsburgban működött. Eleinte 
aranyműves volt. Ezüstlemezzel bevont (plakirozott) bronzérmeket is készített. 
Puszpángból és ébenfából készült préselt ostábla köveit igen nagyra becsülték. 
(Lásd a bevezetést). Hogy mennyire becsülték művészetét, az is bizonyítja, hogy 
Európa majdnem összes fejedelmi udvarai számára dolgozott. Jegyei : P H M 
és P H M F. — L. a 70., 90., 92. (bis) es 128. sz. 
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P P jegygyei egy csekély művészi becscsel biró érmünk (20. sz.) van el
látva. Valószínűleg egy kevésbbé híres és éppen azért fel nem ismert mester 
készítménye. 

P. Seel salzburgi éremvéső használta a P S jegyet, mely sorozatunk 4. és 
57. sz. érmein látható. 

Peter Paul Werner 1689—1771- Nürnbergi éremvéső. Igen sok érme is
meretes ; számos fejedelmi udvarnak dolgozott. Jegyei : P . P W , P . P . W . f., 
P . P . W . F . és P W . Eremsorozatunkban a 76. sz. a. érmet tulajdonítjuk neki. 

Az R jegy a fönnebb említett körmöczbányai éremvésőnek, Christian Her
mann Rótt von Rottenfelsnek jegye, a ki C H R mesterjegygyei is jelölte ér
meit. — L. a 37. sz. 

Ferdinand de Saint Urbain építész és kitűnő éremvéső szül. 1670-ben 
Nancyban, Lotharingiában, Münchenben képezte ki magát, később Rómában 
települt meg, eleinte Bolognában, mint éremvéső, majd pedig Rómában mint 
éremvéső és a pápai pénzverde felügyelője nyert alkalmazást. 1703-ban Lipót 
lotharingiai herczeg hívására szülővárosába Nancyba tért vissza, hol 1738-ban 
bekövetkezett haláláig dolgozott. Pápai, továbbá olasz fejedelmi, orleansi, 
speyeri, pfalzi érmeket, bibornokok érmeit és a lotharingiai herczegek nagy 
éremsorozatát birjuk tőle. Jegyei: S V , S . V . F . , S . V R . , S , VRBA . , 
S . VRBANI és F . D . S . V. — L. a 82. és 85. sz. 

A W mesterjegy éremsorozatunk 75. sz. érmén Peter Paul Werner érem
véső jegye (1. fönnebb). 

A fönnebbiekre nézve van még egy megjegyzésünk : Hogy miért készül
tek érmeink annyi külömböző helyen, annak az a nyitja, hogy egyrészt magán
vállalkozók császári engedélylyel, mint ez akkoriban divott, szabadalmat kaptak 
ilyen érmek kibocsájtására és terjesztésére, — (így pl. Nürnbergben már a 
XVIII. század elején erősen ki volt fejlődve a számoló- és játékbárczáknak 
(jeton, Rechenpfennig) iparszerű gyártása, melyek sok esetben világosan emlék
érem-jelleggel birnak. Lásd a 112. sz. érmet) — másrészt egyesek és városok 
magának a császárnak hódolatteljes üdvkivánatképen ajánlottak föl ilyenféle 
örömteljes alkalommal emlékérmeket. Ilyen fajtába sorolhatjuk az Augsburg 
város közönsége által veretett S P Q A (Senatus populusque Augustanus) fel
iratú (56., 70. és 92. sz.) érmeket, melyeken világosan ki van irva, hogy F C S 
PQA (fieri curavit senatus populusque Augustanus). — (70. sz.), és : GRATU-
LATUR SPQA (92. sz.), továbbá a Viechter körmöczi bányagróf nevével el
látott Rott-féle emlékérmeket (36. és 37. sz.). 

Ezenkívül az ostromban résztvett vagy a császári házzal szorosabb viszony
ban élő fejedelmekre nézve ugyanígy áll a dolog, mint a fönnebbi sorokban a 
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császárra nézve mondtuk. Ök is, vagy ő nekik is verettek érmeket alatt
valóik. 

Mindenütt közönségesen azt az éremvésőt bízták meg az érmek elkészí
tésével, a ki az illető udvarnak rendesen dolgozni szokott. A megfejtetlen mes
terjegyek mögött azt hiszem, olyan hivatalos vagy magán vállalkozó éremvésők 
nevei rejlenek, a kik csekélyebb tehetségük (P P , C L) vagy esetleg kisebb 
számú műveik révén nem tehettek szert szélesebb körű hírnévre. 

Sajnos, hogy magyar névvel nem találkozunk a mesterek névsorában. 
A rottenfelsi Rottok vagy Nagy Iván (IX. 779. 1.) szerint rothenfelsi Rothok 
bevándorolt németek voltak (és ugyanazon forrás szerint elei lehettek a király
falvi és a pongyeloki Rothoknak, a kik már magyar nemesek). Akkor már leg
alább két emberöltőn át laktak Körmöczbányán ; egyikük müvei közöl sokat 
ismerünk, (1. f.) de bizony nagyobbára meglehetős gyöngén dolgozott és annyi 
jeles művésztárs közt nem szolgál különös dicsőségére hazánknak, a mi nem is 
csoda, ha meggondoljuk, hogy rendesen csak a folyóérmek sablonos bélyegeit 
véste és magasabb művészi feladatok megoldására aligha nyilt gyakran alkalma. 
(Mellékesen megjegyzem, hogy 1730 táján e család egyik tagja: Johann Gott
fried Roth von Rothenfels már ismét idegen földön, — Bécsben —• tűnik föl, 
hol jóhírű arczkép- és miniaturfestő volt.) — A mi a régebbi hazai éremvéső 
művészetet illeti, nálunk az érem- és pecsétvésők többnyire a hazai ötvösök 
sorából kerültek ki,* I. Ferdinand óta pedig valószínűleg vajmi kevés magyar 
ember kapott tiszti alkalmazást pénzverdéinkben, hanem felülről küldtek oda 
embereket. Erre vallanak a magyar kamarai tisztviselők családi emlékérmei is, 
(lásd az Archasologiai Közlemények XIV. kötetében dr. Tergina Gyula czik-
két ezekről), melyeken végesvégig ugyancsak tősgyökeres német nevekkel ta
lálkozunk. Kívánatos, hogy levéltári kutatások révén mielőbb minél több adat 
jusson e téren is nyilvánosság elé. 

A Buda visszavételére vonatkozó emlékérmek legnagyobb része 1686-ban 
vagy esetleg a következő es^iendőben készült. Van egy pár korábbi is, így a Frigyes 
Ágost 1684-ben történt halálára vonatkozó három érem (86—88. sz.) és néhány 
későbbi, például a 49., 50. és 1 12.— 117. sz. alattiak, melyek I. Józsefnek 1687 
decz. 9-én történt pozsonyi koronáztatásáról is megemlékeznek, továbbá a 
VI. Károly császár képével díszített 75. és 76. sz. fa érmek. Ezeknek Buda 
visszavételére vonatkozó hátlapját a 43., illetve az 1. sz. 1686-ikiérmektől vet-

* Lásd Arch. Ért. uj í". III. 240. és X. ^85. stb. 
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ték át, viszont a 65. és 71. sz. ió86-iki emlékérmek hátlapja korábbi, Esz
tergom, illetve Érsekújvár visszavétele alkalmából készült érmek bélyegvasával 
állíttatott elő, új előlappal kombinálva •— másodízben. 

A második csoportba osztott, Buda visszavételére csak mellékesen vonat
kozó emlékérmek közül néhány, mint pl. a Nándorfehérvár (Belgrád, Alba 
Grgeca) visszavétele emlékére készült érmek, (1688) stb. szintén későbbi időben 
készültek. Végül a legújabb keletűek közé tartozik néhány milleniumi éremmel 
együtt a Budapest főváros közönsége által 1886-ban Buda visszavételének két
száz éves évfordulója alkalmából veretett szép Scharff féle emlékérem — az 
egyedüli, mely e sorozatban magyar feliratot visel, — melyből egyetlen egy, 
ő felségének felajánlott arany, hetvenöt ezüst és nagyobb mennyiségű bronz pél
dányt vertek. 

* 

Az érmek lajstromozásánál úgy jártam el, hogy két külön csoportban, 
mindegyik csoport keretén belül külön-külön az előlapok feliratainak betű
rendje szerint szedtem őket sorba. Más, pl. időrendi alapon, annyi, nagyrészt 
ugyanegy évből eredő, ugyanazon napról keltezett érmet nem lehetett rendezni 
és főképen tekintettel arra, hogy Budapestnek újabb, egy későbbi közleményben 
kiadandó emlékérmei és jetonjai közt sok egyoldalú veret is van, a hátlapok 
feliratai szerint való (à la Cohen) rendezéshez sem folyamodhattam. 

Az első csoportba az egyenesen Buda visszavívása emlékére készült érmek 
tartoznak, (1—77. sz.), ezek közül a VI. Károly uralkodása alatt készült és az 
1886-iki új érmeket időrendi szempontból, tekintet nélkül a feliratra, a többi 
után soroztam. 

A második csoportba (78—1 11. sz.) azon (indirekt vonatkozású) emlék
érmek kerültek, melyek habár nem is verettek egyenesen és kizárólag Buda 
visszavétele emlékére, mindazáltal képeik vagy felirataik révén ezen eseményre is 
vonatkoznak. Az I. József koronázása alkalmából (1687) készült és az 1896-iki 
érmeket a sorozat végére helyeztem. 

A személyi emlékérmeket a fönnebb jelzett szempont szerint osztottam be 
az első vagy a második csoport érmei közé ! 

Előlapnak tekintendő az érem azon oldala, melyen 1. az arczkép, vagy 
2. Buda látóképe látható. 

Az érmek s^ámo^ását illetőleg úgy jártam el, hogy nemcsak az egymástól 
teljesen különböző éremfajokat, hanem azoknak változatait (variáns) is külön-
külön folyószámmal láttam el, az anyagbeli különbségeket pedig, mindig a 
nemesebb anyaggal kezdve, minden egyes tételen belül abc-rendben vett 
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betűkkel jeleztem. Ezen eljárásra éppen az anyaggyűjtéshez feldolgozott művek 
idézeteiben tapasztalt és sok zavart okozó pongyolaság vitt és remélem, hogy 
hasonló lajstromozásoknál egyedül ez a rendszer fog beválni az által, hogy az 
absolute korrekt idézést nemcsak lehetővé teszi, hanem egyszerűsíti is. 

A^ érmek meghatározására használt főbb művek jegyzékét és az idézésnél 
használt megfelelő rövidítéseket itt nyújtom betűrendben : 

Appel : Münzen und Medaillen der Republiken, Städte, Ortschaften, 
Gymnasien etc. aus dem Mittelalter und der neueren Zeit. Gesammelt und 
beschrieben von Joseph Appel. (Des Repertoriums zur Münzkunde des Mittel
alters und der neueren Zeit vierten Bandes, zweyte Abtheilung.) Wien, 1829, 
1—4. k. 8-r. 

Arneth: Catalog der kaiserlich-königlichen Medaillen-Stempel Sammlung. 
Entworfen und zusammengestellt von Joseph Arneth. Wien, Carl Gerold, 1839. 
1 k. 4-r. 

Domanig: Porträtmedaillen des Erzhauses Österreich von Kaiser Fried
rich III. bis Kaiser Franz, aus der Medaillen-Sammlung des allerhöchsten 
Kaiserhauses, herausgegeben (stb.) von Karl Domanig. Wien. Gilhofer und 
Rauschburg. 1896. 1 k. fol. 

Fieweger: Collectio Fieweger. —• Katalog satyrischer Medaillen und 
Münzen etc. Berlin 1885. 1. k. 8. r. (Árverési lajstrom.) 

Latour: Collection Karl Latour v. Thurmburg. Wien. Erste Abtheilung. 
Brüder Egger. 1898. 1. k. 8. r. (Árverési lajstrom.) 

Leyser : Leyser Aug. Polyc. Verzeichniss seiner raren und fürtrefflichen 
Münzen und Medaillen. Leipzig, 1791. 8-r. 

Lochner: Joh. Hieron. Lochner : Sammlung Merkwürdiger Medaillen. 
Nürnberg, 1737—1744. 1—8+1 kötet. 8-r. 

Mar. : Verzeichniss der von dem k. k. Generalmajor Eduard Freiherrn 
von Maretich de Riv-Alpon in Wien ^unterlassenen Münz- und Medaillen-
Sammlung I—III. Theil. Wien, 1863. Jos. Bermann. 3 k. 8-r. 

Mo/in. en or: Monnoies en or qui composent une des différentes parties 
du cabinet de s. m. l'empereur depuis les plus grandes pièces jusqu'aux plus 
petites. Vienne. J. Th. Trattner, MDCCLIX. 1 k fol. 

Mont.: Collection Montenuovo. Verzeichniss verkäuflicher Münzen aus 
der fürstlich Montenuovo'sehen Münzsammlung. Bogen 1 und 2, 3 und 4, 
5 und 6, 7 und 8, 9 bis 14. Frankfurt a. M. bei Adolph Hess. 1880— 
1882. 8-r. 

Budapest Régiségei. VI. 9 
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Neumann : Beschreibung der bekanntesten Kupfermünzen von Jos. Neu
mann (etc.). Prag, 1858—1872. I—IV. k. 8-r. 

Rac?.: Le médailler de Pologne on collection des médailles ayant rapport 
à l'histoire de ce pays depuis les plus anciennes jusqu' à celles qui ont été 
frappées sons le régne du roi Jean III. (1513 —1696) par le cte Edouard Ra-
c^ynski. Traduit du polonais par M M*** 184: Berlin A. Asher & Co. I—IV. k. 
1841 —1845, 

Reichel: Die Reicheische Münzsammlung in St. Petersburg 1842 —1843. 
I—IX. 8-r. 

Schimko : A pozsonyi ágost. hitv. evang. lyceum Dr. Schimko Dániel-féle 
érem-régiséggyüjteményének katalógusa. Összeállította Györik Márton lyceumi 
tanár. I—II. Pozsony. Ág. hitv. gyülekezet tulajd. 1895. 2 ^- ^"n 

Schönw. : Notitia Hungaricae rei numariae ab origine ad praesens tempus 
auctore Stephana Schoenwisner presb. sec. r. univers. Testanae bibliothecario. 
Budae literis ac sumptibus typographiae eiusdem r. universitatis MDCCCI. 
1 k. 4-r. 

S^éch.: Catalogus numorum Hungáriáé ac Transilvaniae Instituti Nationa
lis S^échenyiani. Pestini Typis Mathias Trattner 1807. I—HI. 8-r. —• Appendix 
ad Catalogum numorum Hungáriáé ac Transilvaniae Instituti Nationalis S%é-
chenyiani. Pestini Typis Trattnerianis 1810. 1 k. 8-r. —Tabulée Numismaticae 
pro Catalogo numorum Hungáriáé ac Transilvaniae Instituti Nationalis Szé-
chenyiani. Pars I—III. i k. fol. (Szerzője Schoenwisner J.) 

Tent?el: Saxonia Numismatica lineae Ernestinseet Albertinse. I—II. Drezda, 
4. r. Riedel J., 1705. 

Terg. : Szádok. A magyar történelmi társulat közlönye (stb.) szerk. 
Szilágyi Sándor titkár. 1884. évfolyam. (XVIII. évf.) Budapest, 1884. 8-r. — 
Ebben: dr. Tergina Gyula : Buda visszavételének emlékérmei. 1686 szept. 2. 
(1—3. közlemény: 594—603., 697—706., 786—799. 1.) 

Tört. kiáll. : A történelmi kiállítás kalauza. Szerkesztette : Majlálh Béla. 
Budapest. Kiadta Budapest főváros törvényhatósága. 1886. 1 k. 8-r. 

Unger: Münzen- und Medaillen-Sammlung aus dem Nachlasse des Herrn 
Theodor Unger m Graz. Wien, 1897. Verlag von C. Cubasch. 1 k. 8-r. (Ár
verési lajstrom.) 

V. Orden: G. Van Orden: Handleiding voor Verzamelaars van Neder-
landsche Historie penningen. Leyden. 1825. 1 k. 8-r. 

Wel^l: Verzeichniss der Münz- und Medaillen-Sammlung des Herrn 
Leopold Wel^l von Wellenheim (stb.) I—II. 3 k. 8-r. (II. Band, I. Abtheilung.) 
Wien, 1844. J. Bermann u. Sohn. 
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Wesç. : Wesçerle József hátráhagyott érmészeti táblái. Kiadja a M. Nemz. 
Múzeum érem- és régiségosztálya. Pest. Athenaeum. 1873. 1 k. 4-r. 

Wind. : Collection Ernst Prin^ ^u Windisch-Grät^. Beschrieben und be
arbeitet von Eduard Fiola. I. Band. I. Abtheilung. Münzen und Medaillen des 
österr. Kaiserstaates. Prag, 189Ç. A. Haase. 1 k. 8-r. 

Wittelsb.: Die Medaillen und Münzen des Gesammthauses Witteisbach 
auf Grund eines Manuscripts von J. P. Beierlein. Bearbeitet und herausgegeben 
vom k. Conservatorium des Münzkabinets. I. Band. I. Theil. Von der Be
lehnung Otto's I. bis zum Ende der Regierung Max II. Emanuel's. München. 
G. Franz. (J. Roth.) 1897. I k. 4-r. 

Egyéb műveket szórványosan és ritkábban idéztem. 
A fölsorolt művek szerint való meghatározáson kívül, az idézetek után, 

a mennyiben erre adataim voltak, megjelöltem egyes ha^ai, valamint külföldi 
gyűjteményeket is, a hol az illető érmek eredeti példányai találhatók, így a 
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest székes főváros (a levéltárban), a győri ben-
czés főgymnasium, a pozsonyi ág. hitv. lyceum, a bécsi cs. k. műtört. gyűjte
mények, Delhaes István úr, stb. éremgyüjteményeit. 

Ez egyrészt adataim és leírásaim ellenőrzésére szolgál, másrészt pedig 
könnyebbségére van mindazoknak, a kik összehasonlítás, műteknikai vagy 
esztétikai tanulmányozás, vagy mint sokszor megesik, másolatok beszerzése 
vagy rajzok készíttetése czéljából keresnek egyes érmeket. 

A^ érmek súlyának meghatározását csak az arany és ezüst példányoknál 
tartottam kívánatosnak, annál is inkább, mert nem lévén a pénzláb és a darabo
lás törvényes szabványaihoz kötve, még a nemes fémekből vert emlékérmeknél 
is sokszor tetemes súlykülömbség észlelhető a külömböző példányok közt; annál 
kevésbbé fontos a silányabb anyagú példányok súlyának pontos mérlegelése. 
Az érmek súlyát, a hol lehetett, a m. nemzeti múzeum példányain határoztam 
meg centigrammos mérlegen, a bécsi cs. k. műtört. gyűjtemény példányainak 
súlyát pedig a gyűjtemény igen tisztelt őrének, dr. Domanig Károly úrnak 
külön e czélra eszközölt mérései alapján iktattam be. Az érmek átmérőjének 
meghatározásánál hasonló eljárást követtem. 

* 

Budapest emlékérmeiről lévén szó, mellőztem mindazt, a mi e fogalommal 
Össze nem egyeztethető ; a Welzl, Montenuovo stb. féle előző éremlajstro
mokra való tekintetből mindazáltal kénytelen voltam néhány távolibb vonat
kozású érmet is fölvenni a sorozatba. Viszont, noha — a mennyiben a megbíza
tásom óta letelt rövid idő engedte — mindent megtettem, hogy az idetartozó 

9* 
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érmeket felkutassam és közöljem, nincs kizárva annak lehetősége, hogy majd 
utólag valahonnan fölmerül egy-egy itt nem közölt veret, vagy anyagbeli vál
tozat. Köszönettel fogok tudomást venni ilyenekről és pótlékban fogom azokat 
közölni e mű további részeinek kiadása alkalmával. Az érmek legnagyobb 
részét autopszia, vagy legalább az eredetiről vett másolatok alapján irtam le, 
néhány fajt azonban, így az 53., 78. és 88. sz. alattiakat sehol sem szerezhettem 
meg és kizárólag az idézett kiadványok alapján és ezek tekintélyére hivat
kozva tettem közzé. 

Néhány legújabban tudomásomra jutott érmet az éremlajstrom végéhez 
csatolt pótlékban kellett közzétennem, minthogy ezeket a bevezetésben foglalt 
többrendbeli hivatkozásoknál és a folyószámozásnál fogva csak a már kész 
szedés lényeges megbolygatásával oszthattam volna be a sorozatba. 

Az éremképek (illusztráczió) készíttetésénél, — sajnálattal kell említe
nem — financiális szempontok korlátoztak, a mennyiben a Budapest Régiségei 
egyes köteteinek kiadására bizonyos meghatározott összeg lévén kitűzve, nem 
vehettem igénybe a magas színvonalon állni kivánó modern érmészeti munkák
hoz megkivánt egyedüli sokszorosító eljárásokat, ú. m. a heliogravure-t vagy a 
fénynyomatot. Kénytelen voltam, saját meggyőződésem ellenére, az olcsóbb 
autotipiához folyamodni ; ebben a tekintetben tehát elnézésre kell számítanom. 

Végül köszönetemet kell kifejeznem dr. Hampel József úrnak, a magyar 
nemz. múzeum érem- és régiségosztálya igazgató őrének, a gyűjteményben 
őrzött érmek lefényképeztetésére adott szíves engedélyért, továbbá a bécsi 
cs. k. műtörténeti gyűjtemények éremtára, a drezdai és müncheni kir. éremtárak 
és a győri benczés főgymnasium tisztelt igazgatóságainak, továbbá Delhaes 
István úrnak, éremmásolatok szolgáltatásáért, dr. Domanig Károly úrnak, a 
bécsi cs. k. éremtár őrének, egyes érmekre vonatkozó adatok szíves közléséért 
és dr. Toldy László, Budapest székes fővárosi főlevéltáros úrnak a fővárosi 
kis éremgyüjtemény szíves bemutatásáért. 



i . Előlap. Budavára látóképe éjszak felől. Az előtérben két elsülő mozsár, 
mellettük egy tüzér, egy rakás ágyúgolyó és egy sánczra kitűzött lobogó. Baloldalt 
a Gellérthegy, Pest egy része és a Duna látszik, melynek folyását nyíl mutatja. 
Avarban több helyt tűzvész, a levegőben repülő bombák, a vár fölött egy bal felé 
repülő angyal, kezében a felismerhetőségig hűn talált magyar szent korona és 
egy pálmaág. Fönn félkörben: AQVILA ROM. RESERAT BUD^E PORTAS! Lenn, 
szelvényben: ANNO 1686. 2. SEPT. Köröskörül széles szegély ornamentikus 
füzérdíszszel. Ugyanezen veret a 76. sz. érem hátlapján is előfordul ; mindkettő 
a 48. sz. érem hátlapjának egyszerűsített utánzata, némi változtatással. 

Hátlap. Kagylóhéj alakú kétkerekű kétlovas diadalszekéren, mely jobb
felé halad, a győzelem és igazságosság személyesitői ülnek: emez koronás fejű, 
kezében a lovak gyeplőit, kardot és mérleget tartó, amaz pedig pálmaágat tartó 
ifjú nő. A földön ágyúcsövek és fegyverek feküsznek. Fönn félkörben e felirat: 
IVNGVNT POST BELLA LABELLA. A szegélyen kilencz csillaggal megszakított apró 
levélféle alkatrészekből összeállított füzér. 

Puszpángfa (?) (préselt munka; ostáblához való játékkő). Atm. 52 mm. 
Tört. kiáll. 1647. sz. 3$. ábra. — Terg. 706. 1. — M. n. múz. gyűjt. 
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2. Előlap. Budavára látóképe a Krisztinaváros felől. A Boldogasszony 
temploma tornyán félholdas zászló függ, a levegőben bombák repülnek. Az elő
térben ágyutelepek és katonák. Fönn: BUDA. 

Hát lap: Lipót mellképe, j . , fején hajfürtök és babérkoszorú. Körül két 
soros felirat: IPSA D I E QVA F V I T A T V R C I S C APTA P O S T ANNOS C X X X X V . 
A. L E O P O L —I Do . I .QESARJE (sic) V I E X P V G NATA ET RECEPTA. Z. S E P : A mell
kép alatt G F H (Georg Franz Hoffmann). 

Mindkét oldalon kettős vonalszegély. 
a) Ezüst. Atm. 33 mm. Súlya 9.3 gr. 

Wellenh. 7278. (öntvény). •— Mont. 996. — Terg. 699. — Nemz. múz. 
gyűjtemény. 

b) Ólom. Mar. 8585. 

3. Előlap. Budavárának meglehetős tökéletlen képe, éjszak felől ; baloldalt 
a Duna látható, előtérben egy ágyú, golyókkal és lőporos hordóval, mellette 
gyalogos katonák, egy főtiszt, kezében parancsnoki bottal és kísérője lóháton. 
Hátrább ágyúütegek és ostromcsapatok, a légben bombák, a háttérben a Gellért
hegyi erőd, a Viziváros helyén egy mecset. A lőporos hordó mellett (I. I. ?) W . 
(Johann Jakob Wolrab). Félkörben két soros felirat: BUDA . ASTU . CAPTA . A 
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SOLYMANNO . I 54 I . D. 2. SEPT. / VI . RECUPERATA . A . LEOPOL / DO . 1 6 8 6 . 

EOD . DIE. 

Hátlap. Meredek sziklán sasfészek, benne négy tojás. A balfelől támadó 
sárkányt a sas visszalöki a mélységbe. Balra egy szalagon: EXESTO RAPTOR 

INIQUUS. Lenn: G. F. N. (Georg Friedrich Nürnberger). Körül : EIICITUR NIDO, 
NIDUM QUI CEPIT INIQUE. NON PARIT OVA DRACO, SED RAPIT : ERGO CADAT. 

Pereme sima. 
Mindkét oldalon kettős, keskeny belső és szélesebb külső vonalkör. 

a) Arany. Átm. ca. 46 mm. Súlya 1 c # . 
Tört. kiáll. 1621. sz. •— Bécsi cs. k. műtört. gyűjt. 

b) Ezüst. Átm. 46 mm. Súlya 26 gr. 
Széch. I. XLV1. 44; 3 «5. t. 215. sz. — Mont. 1003. — Tört. kiáll. 1622. 
Bécsi cs. kir. műtört. gyűjt. (3 5*30 gr.) — M. n. múz. gyűjt. 

c) Bronz. Átm. 46 mm. 
Welzl 726^. sz. — Leyser 332. — Unger 3136. — Mar. 8578. — Fie-

weger 889. •— M. n. múz. gyűjt. 

4. Előlap. Budavára Pestről tekintve, közben a Duna, rajta hajóhid; a víz 
folyása irányát nyil jelöli. A pesti oldalon a város éjszaki bástya tornya látszik a 
környező városrészszel, azon kívül sánczok és egy lándzsás vitéz. Budán jobbol
dalt a vízivárosi házak, az ostromlók ágyúi, sátrai és rohamot intéző csapatai, 
balról a gellérthegyi erőd és a tabáni házak látszanak. A levegőben bombák rep
kednek és egy angyal száll le kereszttel és pálmaággal. Félkörben e felirat: 
BUDA CUM DEO RECUPERATA 2. SEPT. A. l68ó. 

Hátlap. Szűz Mária, fején nyilt koronával, fénysugaraktól környezve a fél-
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holdon áll, szemben; karjaival köpenyét terjeszti az előtte jobbra és balra tér
delő két-két alak fölé. Ezek : balra a pápa, mögötte a császár, mindkettő ván-
koson térdel, fejükön korona, mellettük a földön kormánypálcza. Jobboldalt a 
bajor választófejedelem, fején korona, mellette a földön az országalma, mö
götte pánczélos vitéz (Lotharingiai Károly), kezében marsaibot, mellette három
tollú sisak és kard. Lenn középen p. s. (P. Seel). 

Felirat félkörben: AUXILIUM—CHRISTIANORUM. 
Mindkét oldalt 3 vonalból (2 keskeny közt szélesebb) álló keret. 
Szélességében ovális érem. (Füllel van ellátva). 

a) Ezüst. Átm. 38/44 mm. 
Wesz. C. XII. 3. — Terg. 702. 1. •— Tört. kiáll. 1633. 

b) Aranyozott ezüst. Átm. 38/44 mm. Súlya 19/3 gr. 
Mont. 1021. — Bécsi cs. k. műtört. gyűjt. (16*40 gr.) 

c) Sárgaréz. Átm. 38/44 mm. 
Mont. 1022. — Terg. 702. — Mar. 8586. — M. n. múz. gyűjt. 

d) Aranyozott sárgaréz. Átm. 37/4$ mm. 
Welz. 7286. — Tört. kiáll. 1632. — Bécsi cs. k. műtört. gyűjt. 

e) Ezüstölt sárgaréz. Átm. 39/47 mm. 
M. n. múz. gyűjt. 

f) Bronzolt sárgaréz. Átm. m. f. 
M. n. múz. gyűjt. 

oj Bronz. Átm. 38/46 mm. 
Wittelsb. i486. 

*5. Előlap. 18 soros felirat: BUDAE. / REGG . QVONDAM . VNG. SEDIS. A 

* Az előlapok feliratainak betűrendes egymásutánja ér te lmében a 4. és 5. sz. közé a tévedésből 
hátrább helyezett 65. sz.-nak kell kerülnie, (BUDA D 2. SEPT, etc.) 



MDXXVI. A . T U R C I S . F E R E . DEVASTATA . / A MDXXIX . IOHANNI . EX . ERDELI^E . 

BANO / IN .REGEM . U N G A R I N . EVECTO . / A S S E R T S . R E S T I T V T ^ . / A . MDXLI . EIUS-

DEM . FILIO . IOH . SIGISMUNDO . / A. SULTANO . SOLEIMANO . E R E P T ^ . / SIMILI . SI

NON I S . PERIVRI . A R T E . / POST . TOTIES . FRUSTRA . TENTATAS . OPPUGNATIONES / 

AUSPICE. TRIUNO. / INVICTISSIMI . IMP . L E O P O L D I I . A. P. F. / ELECTORALI-

BUS . SOCIALIBUSQUE . / ARMIS . / IN FACIE HOSTILIS . EXERCT, TURCICI / ";^e
A

p" -^ ' I ' . . • • ' XXIII. Aug. 

A I MDCLXXXVI F O R T . FELIC . / VINDICATE . / ,ETER . MONUM . / G. F. N. ( G e o r g 

Friedrich Nürnberger). 
Hátlap: Budavár és környékének, valamint Pest egy részének térképe. 

A Duna folyása irányát nyíl jelzi. —: Mindkét oldalon kettős sima szegély. 
Az érem peremén e felirat : NOS . VERŐ . TEMPUS . HABENTES . VINDICAMUS . 

H^EREDITATEM . PATRUM . NOSTRORUM . MACCAB . I "$. 

a) Ezüst. Atm. 45 mm. Súlya 39*38 gr. (2'A lat). 
Terg. 789. 1. —- München. 

bj Réz. (Utóveret két darabban; mindkét lapja külön, természetesen 
peremfelirat nélkül.) Atm. 46 mm. 

M. n. múz. gyűjt. 

6. Előlap : Budavárának és környékének éjszak felől, de távoli nézőpont
ról vett látóképe. Háttérben a hegyek és a gellérthegyi erőd és ez alatt házak, 
baloldalt a Duna látszik. Előtérben egy fatörzsre függesztett török tropaeum : 
alatta a földön ülő, kezein megbilincselt női alak, e mellett pedig vizöntő 
edényre támaszkodó folyamisten, kezében nádbuzogánynyal. Lenn : 2\ Sef— A°. 
1686. Fönn, félkörben,: BUDA POTENS—CAPTA. 

Hátlap : Koronás kétfejű sas, mellén az osztrák pólyás czimerpajzszsal, 
lábaival a félholdat tartja és összetörni akarja. Körül: FORTITUDO ET LAUS 

MEA DOMINUS, p/. 118. "$" 14. Lenn : G. F. Nu. (irott betűkkel; Georg Friedrich 
Nürnberger). Mindkét oldalon reczézett szegély. 

a) Arany. Atm. 27 mm. Súlya 7*01 gr. 
Tört. kiáll. 16.15. — M. n. múz. gyűjt. 

Budapest Régiségei. VI. 1 0 
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b) Ezüst. Átm. 27 mm. Súlya 4*8 gr. 
Appel IV/2. 2437. '— Welzl 7279. — Mont. 1004. — Terg. 700. lap 

(4*99 gr.) — Tört. kiáll. 1616. •— Wind. 5596. •— M. n. múz. gyűjt. 

7. Előlap : A bombázott Budavár látóképe éjszakról. Az előtérben egy 
tüzér mozsarat süt el, mellette császári zászló leng; előtte a tábor, balra a Dunán 
egy hajó és egy nyíl, arrább Pest bástyája látszik. A háttérben a Gellérthegy, 
tövében házakkal. A várhegy éjszaki lejtőjén futóárkok. A vár fölött balfelé re
pülő és körmeivel egy széttörött kézív darabjait, szájában pedig pálmaágat tartó 
koronás sas. Fönn félkörben szalagon e felirat: B V D A T V R C A R V M IVGO 

E X S O L V T A . Fonott szegély. 
Hátlap : A bécsi szent István torony felső része (a keresztje); mellette két 

oldalt kis geniusok ; a torony jobboldalán lévő genius kopjával a csillagos fél
holdba szúr. Fönn félkörben: IN SPEM PRISCI H O N O R I S . Két oldalt 
nyolczsorbane felirat: AN- N O / QVO IN TVRRI — S A N C T I S T E P H A N I / V I E N N A 

A V S T — R L E SVBLATA / L V N A 15. IVN : — C R V X REPOSITA / 14 . SE . L E O P O L 

D O A V G V S T O / R E S T I T V T A — E S T 2 . SE . B V D A / R E G N I — H V N G A / R I C I — C A P V T . 

Sima kettős vonalszegély. 
a) Ezüst. Átm. 50 mm. Súlya 34*20 és 38 gr. 

Welzl 7266. — Mont. 980. — Terg. 702. 1. — Tört. kiáll. 1635. sz-
b) Aranyozott ezüst. Átm. m. f. 

Delhaes. •— Bécsi városi múzeum. 



8. Előlap : Lotharingiai Károly mellképe j . előtte sisak és irattekercs 
(marsaibot?). Körül : CAROL, V . LOTHARING—ET BARR . DVX. 

H átlap : Lotharingiai Károly sisakos fővel, czímeres mellű pánczélban, kerek
ded paizszsal, melyet a sz. Szűz képe díszít, török főre tapos. Előtte egy legyőzött 
négyfejü szörny (a török), eltört dárdával és félholdas pajzszsal. Egyik feje már le
vágva a földön fekszik. Fönn ragyogó nap, rajta kehely és szent ostya, melyből villá
mok (vércsöppek?) hullanak a szörnyre. A háttérben Buda látóképe. Félkörben e 
felirat: QVOMODO CECIDISTI — DE C.^LO. Lenn: E. I. éremvésőjegy. 

Mindkét oldalon kettős vonalszegély. — Ezüst. Átm. 5 4. mm. Súlya 53.20 gr. 
Tört. kiáll. 1679. sz. •— Bécsi cs. k. műtört. gyűjt. — Delhaes. — La

tour. 5271. sz. (58 gr.). — M. n. muz. gyűjt. (U. azon példány). 

9. Előlap: Lotharingiai Károly mellképe szemben, fejére és vállaira borí-
10* 
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tott oroszlánbőrrel. Félkörben e felirat: CAROLUS V. D. G. LOTHAR : ET BARRI: 

DUX. Lenn kisebb betűkkel: BULLONIUS — ALTER. 

Hátlap : A vezér antik öltözetben, sisakján sassal, kezében kormány bottal, 
Budán egy elfoglalt kerek torony felső síkján áll, körülötte ágyúgolyók hevernek, 
lángok és füstgomolyok láthatók. Mögötte jobboldalt egy várfokon a kereszt van 
kitűzve. Előtte egy fal tetején hosszú palástot és fején kucsma féle süveget 
viselő nő, Buda nemtője áll, lábával az elesett török zászlótartó hátára lép és 
míg jobbkezével a vezér jobbját fogja, balkezével koszorút tesz fejére. Mögötte 
rómailegio-sasés foglyok látszanak. Fönn félkörben felirat: INFIDELIBUS H U N 

GÁRIA— PULsis. Lenn: i. s. (Johann Smeltzing) és BUDA CAPT. / 1686. Mind
két oldalon lapos, 3 vonalból álló keret. 

a) Ezüst. Átm. 60 mm. Súlya 91*15 gr. 
M. n. múz. gyűjt. 

b) Ón. Átm. 59 mm. 
Mont. 102=5. •— Terg. 795—796. 1. •— Mar. 8577. —Delhaes . 

10. Előlap : Lotharingiai Károly mellképe j . hajfürtös fejjel, pánczélban, 
köpenyben, csipke melldíszszel. Körül : CAROLUS v. D. G. — LOTHARINGIE 

BARRI . & Dvx. Lenn : G B . F . (Georg Binnenböse fecit?) 
Há t lap : Budát jelképező női alak trónon ül, jobbjában babérkoszorú, 

balkezében kereszt és urna; bal lábával a félholdra tapos. Alatta: BVDA 
CAPTA. Körirat : QVIS . LABORANTI . — POTVIT — . SVCCVRRERE LVNE . & 1686 

Ezüst. Átm. 4Ç mm. Súlya 41*30 gr. 
Tört. kiáll. 16/8 . — Bécsi cs. k. műtört. gyűjt. 
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i i . Előlap: Budavára a pesti partról tekintve, a honnan a várostól éjszakra 
a váczi kapun kívül, a mai Haas-féle palota helyén elhelyezett két ágyú és két 
mozsár működik ellene ; mellettük két tüzér. A vár két végén ágyútelepek, a 
levegőben bombák, a Dunán hajóhíd, a víz folyása irányát nyil jelzi. A vár fö
lött pálmaágat és kormánypálczát tartó sas repül balfelé, e fölött pedig pálma
koszorúba foglalt L betű. Körül 2 vonal közt e felirat: CUM DEO TRIUNO ET — 
VICTRICIBUS AVMIS. \ 7 

Hát lap: Nyolcz soros felirat: BUDA / A SOLYMANNO, / OCCUPATA A 

I 5 4 I . / P O S T ANN. I 4 5 . / LEOPOLDO / RECUPERATA / A. MDCLXXXVI. / D. 2 . SEPT. / 

Mindkét oldalon kettős sima szegély. 
Az érem peremén: DURCH GOTTES GNAD . LEOPOLDS THAT . U N D KLU

GEN RAHT (Sic). 
a) Arany. Atm. 39 mm. Súlya 34*63 gr. (Durván felülvésett Öntvény). 

M. n. múz. gyűjt. 
b) Ezüst. Atm. 38 mm. Súlya 22*2 gr. 

Welzl 7276. (Átm. 40 mm.) — Mont. 983. — Appel IV. 2432. — Terg. 
698. 1. — Tört. kiáll. 161 I-—1612. sz. — Unger 3128. - - M. n. múz. gyűjt. 

c) Bronz. Atm. 38 mm. 
Budapest sz. főv. gyűjt. 

12. Az előbbi érem bélyegváltozata. 
Ezüst. Atm. 39 mm. Súlya 22 gr. 
Mont. 984. sz. 
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* i3 - Előlap : Budavára látóképe ; háttérben a Gellérthegy, baloldalt a 
Duna, rajta egy vitorlás hajó. A kép szélén a pesti part egy kis része is látszik. 
A Víziváros helyén három mecset és egyes épületek állnak. Előtérben az ostrom
lók tábora, soronkint elhelyezett sátrakkal, továbbá mozsárágyuk, melyeknek 
kettője bombát vet a várba. A vár fölött jobbfelé repülő angyal, kezeiben pál
maággal. Fönn félkörben e felirat: DER CHRISTEN RÜHM. 

Hát lap : Tizenkét soros felirat: OFEN, / A I 526 . VON SÓLYMÁN EROBERT. 

VS. I A. I 5 4 I . MIT LIST EIN- / GENOMEN : HERNACH / VON R. K. M. L E O P O L D / D . 
ai'B^HS' A°. 1 6 8 6 . NACH / EINER HARTEN BELA- / GERUNG, IN ANGE- / SICHT DES 

FEINDES, / DURCH STURM, BE- / ZWUNGEN. 

Lenn : L. G. L. (Lazar Gottlieb Laufer). Mindkét oldalon kettős sima sze
gély. Pereme sima. 

a) Ezüst. Átm. 30 mm. Súlya 8*8 gr. 
Mont. 1011. — Terg. 706. 1. — Tört. kiáll. 1655 —1656. sz. — Unger 

3141. — Schimkó, magyar, 1156. — M. n. múz. gyűjt. 
b) Bronz. Átm. 29 mm. 

Széch. I. XLVi. 41 . , 3 5-t. 26. sz. — Mont. 1012. — Terg. 706. 1. — 
Unger 3142. — M. n. múz. gyűjt. 

14- Mint az előbbi, de rézsútos vonalakkal reczézett peremmel. 
Ezüst. Átm. 30 mm. Súlya 8'8 gr. 
Budapest sz. főv. gyűjt. — M. n. múz. gyűjt. 

15« mint a fönnebbi (13. sz.), hanem ovális alakú és pereme sima. 
Ezüst. (Ca. 28 mm. átm.) 
Welzl 7287. — Leyser 336. 

* Lásd a pótlékot is. (121. sz.) 
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i6o Mint az előbbi, hanem az angyal balfelé repül. (A bélyeg repedt.) 
Bronz. 
Welzl 7288. — Mar. 8584. 

17. Előlapja mint a 13. sz., hátlapja mint a 18. sz. 
Ezüst. Atm. 29 mm. Súlya 8.5 gr. 
Mont. 1010. sz. 

18. Az előbbihez hasonló. 
Előlap : Buda vára éjszakról tekintve. A Gellérthegy és a Duna egy része 

csak az érem bal szélén látszanak. Az előtérben két török lovas megtámadja az 
ostromlók egyik ágyuját, melyet pikával fegyverzett gyalog katona véd. Egy 
török a földön fekszik már. Hátrább nagy tömegek harcza. A vár fölött bal 
felé repülő angyal. Kezében pálmaág és kereszt. Fönn e felirat: DER CHRISTEN 

RUHM. 

Hátlap tizenegy soros felirat: OFEN, / A. / I 526. VON / SÓLYMÁN EROBET, 

U : / A . I 541 . MIT LIST BE- / S E T Z T : HERNACH / VON R. K. M. LEOPOLD, / D 

iriWf A - ^ ^ . O . IN / ANGESICHT DES / GROSSVEZIERS, / DURCH STURM BE- / 

zwuNGEN. / Lenn: L. G. L. (Lazar Gottlieb Laufer). Mindkét oldalán kettős 
sima szegély. Pereme rézsútosan reczézett. 

Ezüst. Atm. 30 mm. Súlya 6'8 gr. 
Budapest sz. főv. gyűjt. — M. n. múz. gyűjt. 

19. Mint az előbbi, hanem pereme sima. 
a) Ezüst. Atm. 30 mm. Súlya 6*5 gr. 

Schönw. VIII. §. 12., X. t. 285. sz. — Széch. I. XLVI. 40. sz., y. t. 
22. sz. -— Welzl 7280. — Appel ÍV/2. 2434. sz. — Terg. 706. 1. — Tört. 
kiáll. 16^1 — 1652. sz. — Unger 3139. — Schimko, magyar, 1 154. —• M. n. 
múz. gyűjt. 

b) Bronz. Atm. 30 mm. 
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Schönw. VIII. §. i2.,X. t. 285.SZ. —Széch. Appendix 42. \.9 3$. t. 22. sz. 
Welzl 7281. — Appel IV/2. 243 $. sz. (vörösréz). — Tört. kiáll. 1653 —1654. sz.— 
Unger 3140. — Mar. 8584. — Schimko, magyar, 1155. (réz.) — Budapest sz. 
főv. gyűjt. — M, n. múz. gyűjt. 

c) Aranyozott bronz. Átm. m. f. 
Grácz; Joaneum. 

d) Ezüstözött bronz (réz). Átm. m f. 
Walla. 

e) Ón. Átm. 30 mm. (2 mm. vastag). 
M. n. múz. gyűjt. 

20. Előlap: Buda vár és környékének igen tökéletlen ábrázolása. Háttér
ben a Gellérthegy, az érmen keresztben a Duna hidja, a pesti oldal egy része 
továbbá a Margit sziget, mely ezen ábrázolás szerint hosszában keletről nyugat 
felé fordulva Pesttől észak felé fekszik. Az előtérben jobboldalt épület csoport 
és p p, az éremvéső jegye. Fönn félkörben három soros felirat : DER GROS : 
LEOPOLDT . HAT OFEN NUN G E WONEN. / DA DURcH DER T Ü R C K E N 
MACHT . / IN U N G A R N MEIST ZERRONEN. Lenn a szelvényben 2 pálmaág 
közt: ANNO 1686. / DN . 2 . SBT : ST : N (= stili növi). 

Hátlap: Az érem felső felében csatajelenet, fönn fénysugarak közt: 
GOTT, félkörben e felirat: NACH S T R E I D T — U N D K R I G . / G I B T — (t. i. 
Gott) — D : SIEG. A szelvényben ez áll : KEYSER BRAN DEB : u : B^YREN . 
/TATEN DVRCH D : S C H W E R T / V N D FEVREN / DEN ENDTSATZ / 
DER T V R C K E N / STEWREN. 

Mindkét oldalon kettős sima szegély. 
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a) Ezüst. Átm. 48 mm. Súlya ^ 1*4 gr. ( W I Ó lat). 
Terg. 789. 1. (München). 

b) Réz (utóveret két darabban, mindegyik lapja külön). Átm. 48—49 mm. 
M. n. múz. gyűjt. 

21 . Előlap : Buda és Pest vára, valamint az ostromműveknek, sánczok, 
ágyúüteg, és a hegyeken elhelyezett ostromzároló csapatoknak igen felületesen 
odavetett rajza. Jobboldalt egy működő ágyúüteg. Az előtérben jobbfelé tartó 
pánczélos lovag, kivont karddal, körülötte gyalog katonák. A szelvényben e 
felirat: D . LOTRINGE. AZ illető helyeken még e magyarázó feliratok olvasha
tók : MONS S . GERARDI, ARX, BUDA, PEST, DONAU F L. 

Hát lap : 12 soros felirat: B U D A / L E O P O L D I CECIDIT / VICTRICIBUS A R M I S : 

/ TARTARUS . HAN . TEKELI . / TURCA . RUERE SIMUL . / LOTHARUS . ET . BA-

VARUS . QUOD / C/ESARIS AGMINA SEPTEM . / F R U S T R A TENTARUNT . / IAM / P C -

TUERE DUCES . / 1686 . ^ / D I S . (Ez utóbbi sor kisebb betűkkel. Eremvésőjegy ?) 
Ezüst. Átm. 44 mm. Súlya 30"3 2 gr. 
Terg. 705. 1. (Átm. 45 mm. Súlya 40*2^ gr.) — Tört. kiáll. 1648. — 

M. n. múz. gyűjt. 

2,2. Előlap : Egy körülbástyázott város, — (Buda) — képe. Fölötte keresz
tet és félholdat tartókétfejű sas repül jobbfelé. A szelvényben: BUDA . CAPTA . 

Budapest Régiségei. VI. . * * 
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Egy belső gyöngysor és egy külső fogazott szegély közt a város képe körül e 
körirat: DONEC AUFERATUR LUNA PSL. 71. v. 7. 

Hát lap: Madoets Jakab belga báró czimere: alul lekerekített pajzsban 
három átlyukasztott ruta (fönn kettő, lenn egy). Oromdísz : két szárny közt bő ruhás 
fürtös fejű gyermek derékig, az orrjegy aranynyal váltakozik és dús csavarodá
sokban a pajzs aljáig ér. Két oldalt 1 6 . . 86 évszám. Tagozott szegély. Pereme 
sima. 

a) Ezüst (billon). Átm. 31 mm. Súlya 7'io.gr. 
Bécsi cs. k. műtört. gyűjt. 

b) Réz (bronz). Átm. 29lU mm. 
Welzl II. 1. 7290., (idézi Loon III. 271. V. Orden n. 1398.) — Neumann: 

Kupferm. VI. 35120. —Windischgrätz ^ 9 8 . — Mont. 1024. - Terg. 788. 1. 
Tört . kiáll. 1666. — Unger 3145. — M. n. múz. gyűjt. 

33. Előlap : Budavára és az alsó város gondosan részletezett látóképe 
északról. A háttérben jobbra a Sashegy, középen a Gellérthegy az erőddel, 
(gyergyelez) baloldalt Pest éjszaki szöglete látszik. A Dunán hajóhíd. Lenn egy
másba tett GV (Georg Vinck (?). Fönn félkörben két soros felirat: EIN WEISER 

GEWINNT DIE STADT / DER STARCKEN s. P. R. w. 21, 22. (Ugyanezen képet a 
65. sz. érem előlapján is látjuk. 

Hát lap: Lánczféle fonásból alakitott körben tizenegy soros felirat: DURCH 
/GERECHTE WAFEN /EROBERT /LEOPOLD DER t. / DEN 2. SEPTEMBER / O F E N / 
WELCHES /SO LI MANN DER II. /FÜR CXLV IAHREN / DURCH BETRUG / GENOM
MEN / Lenn i. K. (Johann Kittel). Az említett körön kívül körülfutó szegélyen 
e felirat: D E R GVTE V N D GETREVE GOTT SEI F U R D E N SIG BEI OFEN E W Í G -

L I C H GEPREISET •*• 

Mindkét oldalon keskeny sima szegély. 
a) Arany. Átm. 34 mm. Súlya 13*8 gr. 

Mont. 995. — Terg. 704. 1. — Gerhardt Gusztáv gyűjt. Budapest 
b) Ezüst. Átm. 34 mm. Súlya io ' i gr. 
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Welzl 7284. — Leyser 330. — Mont. 994. — Tcrg. 704. 1. — Tört. 
kiáll. 1642—1643. (Átm. 29 mm.) — Unger 3132. — Schimko, magyar, 
11 $3. — Bécsi es. k. műtört. gyűjt. (5*46) gr. — M. n. múz. gyűjt. 

24- Előlap: Miksa Manó bajor fejedelem lóháton, pánczélban, a hát
térben Pest és Buda. Fönn : sugaras istenszeme és EMANUEL, lenn az érem 
szelvényében pedig: CHURBAIRISCHE HILFF / IN UNGARN 1686. A városok látó
képei fölött: PEST és OFEN (írott betűkkel). Lenn: G. F. N. (Georg Friedrich 
Nürnberger). 

Hátlap : Középen a császári czimerrel díszített várkapu alakú oltáron ko
rona, jogar és országalma, fölötte sasos római legio-jelvény ; rúdján kis medail-
lonban I. Lipót mellképe j . s e felirat: LEO-POLD, e fölött sugarak és GOTT 

MIT UNS. A médaillon alatt szintén a rúdra erősített római vexillum féle zászló 
CJESAR / ET / IMPÉRIUM / felirattal. Az oltár előtt a félhold fekszik, mellette 
pedig 2 oldalt 1 — 1 megkötözött fogoly és 1 — 1 egymásnak az oltár fölött kezet 
nyújtó női alak, — vértjükön kétfejű sas, — kezeikben 4—4 bajor zászló, a 
birodalmi országalmával illetve az oroszlánnal. A háttérben tájkép; baloldalt 
egy folyamisten urnával, lenn: MÜNCHEN, WIEN, OFEN (irott betűkkel), a szel
vényben pedig a felső felirat folytatásául: WER MAG WIDER UNS SEIN. 

Az érem peremén : MAXIMILIAN EMANUEL HERTZOG IN BAYERN PFALZ-

GRAF BEY REIN CHURFURST és öt pontból álló rozetta. 
a) Aranyozott ezüst. Átm. 48. mm. Súlya 53*7 gr. 

Wittelsb. i486. 
b) Ezüst. Átm. 47 mm. Súlya 47 gr. 

Mont. 1032. — Terg. 797. — Latour 1624. 

11* 
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25. Előlap : Magyarország és a Duna személyesitői : amaz térden álló 
fiatal nő, fején váralakú koronával, kezeiben szőlőt és gyümölcsöt ontó bőség
szaruval és UNG / ERN feliratú zászlós kopjával, emez nád közt ülő bozontos 
fejű szakállas férfi; kezeiben DO/NAU feliratú evezőlapát és egy halacska, előtte 
vizöntő edény, melyből az alább bőségesen csörgedező Duna ered. A Dunán 
két csónakos egy csolnakban. A két alak közt égő áldozati oltár, feldíszített 
oldalán a koronás országczimer, és 16—86 / D . 2 SEPT, felirat. Lenn egymásba 
helyezett C (?) és v betűk (C. Vinck). Fönn félkörben: GOTT WAS GOTTES IST., 
felirat, mely a túlsó oldalon folytatódik. 

Hátlap : Fönn félkörben az előlap feliratának folytatásául : DEM KEISER 
WAS DES REISERS — IST. Ez alatt, az érem jobboldalán, jobbfelé repülő koronás 
sas, hátrafordított fejjel, nyakán szalagon lógó koronás L betű (= Lipót), kar
mai közt kivont egyenes kard, koronázott négy mezejű magyar országczimer a 
pólyákkal és a kettős kereszttel, és egy szalag e felirattal: OFEN. Lenn: Buda
vár és környéke távlati képe az ostromló csapatokkal, előtérben a Duna és a 
pesti oldal egy része, Pest város éjszaki részével; itt néhány ember és egy sátor 
látható, mely az 1 (H?)K vésnökjegyet viseli. (= Johann Kittel). Mindkét oldalon 
kettős sima szegély. 

Ezüst. Atm. 47 mm. Súlya 30 gr. 
Mont. 993. — Terg. 699. 1. —• Tört. kiáll. 1613. — Wind. 5595- — 

M. n. múz. gyűjt. 
(Kittel és Vinck e féle közös művei e lajstromban a 23., 25., 26. és 113. 

szám alatt fordulnak elő. Hasonló közös müvei Hautschnak és Lauffernek, 
továbbá Wolrabnak és Nürnbergernek is vannak.) 



26. Előlap: Mint az előbbi. 
Hát lap : Felirat félkörben: DEM KEISER WAS DES REISERS IST . A tér kö

zepén jobbfelé repülő koronás sas, nyakán koronás L betűvel, karmaiban egyenes 
kard, koronás négyrészű országczimer és OFEN feliratú szalag. Ez alatt Buda
vára a krisztinavárosi oldalról tekintve, erősen kidomborított rondellákkal, 
jobboldalt a gellérthegyi, és ettől balfelé még egy négy sarkú, 3 tornyú hegyi 
erőd látszik. A várba mindenfelől bombák repülnek és füstgomolyok emelked
nek. Az előtérben az ostromlók ágyútelepei és támadó csapatai. Baloldalt egy 
sánczmű belsejében 1 K betűk (Johann Kittel). 

Mindkét oldalon sima kettős keret. 
a) Arany. Átm. 47 mm. Súlya 34*5 gr. 

Mont. 992. sz. — Terg. 699. 1. 
b) Ezüst. Átm. 47 mm. Súlya 27*5 és 2 4 7 gr. 

Wesz C. XI. 7. — Mont. 991 . — Welzl 7271. — Leyser 3 38. — Terg. 698. 
lap. —Wind. 5 5 9 $. — Unger 3131. — Budapest sz. főv. gyűjt. — M. n. múz. gyűjt. 

27. Előlap: Budavár távlati képe éjszakról. Az előtérben a keresztény tá-
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bor egy része, sátrakkal, fallal és kapuval, ostromágyúk és német birodalmi 
zászló. A vár délkeleti részén a július 22-iki nagy robbanás és az éjszaki bástyá
nál is egy robbanás képe, a füstfellegben légbe röpült emberi testrészek látsza
nak. Ejszaknyugat felől ostromló csapatok közelítik meg a falakat, balról a Duna 
látszik egy vitorlás és evezős hajóval. A háttérben hegyek, a ráczváros helyén 
egy minaret. Lenn: A. 1686. 2- S.E -̂ Körül : HEROVM TVMVLVS CLARO ET BUDA 

oJ 23. AVG. 
VDA CRVORECiCSAREO TANDEM FVLMINE STRATA IACET ÓS Öt p o n t b ó l á l l ó rOZet ta . 

Hátlap: Egy tüzet lehelő sárkánynyal viaskodó sas, a mint a sárkány fejé
hez sújtja villámait. A sas körül kihullott tollai (5) röpkédnek. Körül : MALO 
NODO MALO CVNEVS . — ET EiiciETVR SERPENS ANTiQvus . — Pereme sima. 

a) Ezüst. Atm. 58 mm. Súlya 108 gr. 
Széch. 1. XLVI. 48, 36. t. 29. — T e r g . 70^. 1. —Tör t . kiáll. 1608. sz. 

M. n. múz. gyűjt. 
b) Ólom. Atm. m. f. 

Fieweger 888. 

28. Mint az előbbi, de peremén e felirat: QVAM DOLO MALO SOLYMANNVS 

RAPVIT, LEOPOLDVS MARTIA V1RTVTE MAHOMETI QVARTO ERIPVIT. 

a) Ezüst. Atm. 60 mm. Súlya 108 gr. 
Welzl 7263. (Atm. 57 mm.) — Terg. 705. 1. - Unger 3125. (67.5 gr.) 

b) Ón. 
Maretich 8576. •— Delhaes. 

29. Mint az előbbi, más verettél az előlapon. 
Ezüst. Atm. 57 mm. Súlya 76 gr. 
Mont. 977. 

30. Előlap: Mint az előbbi (27. sz.) 
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Hátlap : Dombos tájék előterében rózsabokor, egy nyiló rózsával, mely 
után balról két, jobbról egy kéz nyúl felhők közül ; ez utóbbi a virágot tépi. 
A kezeken a tüskék által okozott vérző sebek. A bokor alján két kigyó és há
rom varangy, fölötte szalagon e jelmondat: PER T O T DISCRIMINA RERUM. Körül 
pedig: * SPINIS ATQUE MINIS LETHI HORRIDA LVESIT OVANTES ARMANT P U R P U 

REUM SAEVA PERICLA DECUS. •— Pereme sima. 
Ezüst. Atm. 57 mm. Súlya 104 gr. 
Széch. I. XLVI. 49. és előlapja : 36. tábla, 29. sz., hátlapja : 36. tábla, 

30. sz. — Terg. 697. 1. — Unger 3126. — M. n. múz. gyűjt. 

31« Mintáz előbbi, de peremén e felirat: X QUAM DOLO MALO SOLY-
MANNUS RAPUIT . LEOPOLDUS MARTIA VIRTUTE MAHOMETI QUARTO ERIPUIT. 

a) Ezüst. Atm. 57 mm. Súlya 72 gr. 
Mont. 978. — Tört. kiáll. 1607. sz., 33. ábra. — Delhaes. 

b) Bronz. Atm. 57 mm. 
Mont. 979. — Terg. 698. 1. — M. n. múz. gyűjt. 

c) Ón. 
Welzl 7264. 

33. Előlap: Budavára éjszak felől. Az előtérben az ostromlók tábora, ágyú
teleppel és zászlóval. Háttérben a gellérthegyi erőd. A levegőben bombák röp
ködnek és a várban égő házak lángja és füstje az égre csap. Fönn a 
levegőben egy nyilt korona. Félkörben e felirat : HOS FORNAX ARDET IN usus . 
Lenn : LGL. 

Hát lap : Lipót antik pánczélban és köpenyben hajfürtös fővel, az 
előtte térdelő nő (Hungária) felé nyújtja kegyelme jeléül kormánypálczáját. 
Lába alatt a fogyó hold. Hungária mögött egy hajlott felületű, lenn csúcsos 
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pajzs fekszik e fölirattal : LUDOVICUS / REX UNGAR: / , egy repülő angyal pálmát 
hoz és koronát helyez Lipót fejére, míg Hungária mögött a keresztény vallás 
személyesitője : egy apostoli kettős keresztet, kelyhet és ostyát tartó nő áll. 
Félkörben: LEOPOLDO ULTORE RESURGES. A szelvényben : RESTITUTORI UNGA

RIN / OB BUDÁM RECEPTAM / MDCLXx'xvi. / GH. (Georg Hautsch) 
Pereme sima. 

a) Arany. Átm. 45. mm. Súlya 68"8o gr. 
Bécsi es. kir. műtört. gyűjt. 

b) Ezüst. Átm. 45 mm. Súlya 29*07 gr. 
Schönw. VIII. §. 14., X. t. 287. sz. — Széch. I. XLVI. 45., 35. t. 27. sz.— 

Terg. 787. 1. — M. n. múz. gyűjt. 
c) Bronz. 

Széch. I. XLVI. 45., 3:5. t. 27. sz. - Mont. 1006. sz. — Terg. 787.1. 
Tört. kiáll. 1657—1658. sz. — Budapest sz. főv. gyűjt. — M. n. múz. gyűjt. 

d) Aranyozott bronz. 
Tört. kiáll. 1659. sz. — M. n. múz. gyűjt. 

e) Ón. Átm. 45 mm. 
Schönw. VIII. §. 14., X. t. 287. sz. 

33. Mint az előbbi, de peremén e felirat: ^h DURCH LEOPOLD WIRD 

AUFGERICHT WAS LUDVIGS UNFALL LÄNGST VERNICHT. 

a) Arany. Átm. 45 mm. Súlya 20 # . 
Tört. kiáll. 1660. — Bécsi es. kir. műtört. gyűjt. 

b) Ezüst. Átm. 415 mm. Súlya 38*18 gr. 
Széch. I. XLVI. 45., j<{. t. 27. sz. — Welzl 7272. — Mont. 100^. — 

Terg. 787. 1. — Tört. kiáll. 1661. — Unger 3137. — Budapest sz. főv. 
gyűjt. — M. n. múz. gyűjt. 

c) Aranyozott bronz. Átm. 45 mm. 
Bécsi es. kir. műtört. gyűjt. 

d) Bronz. Átm. m. f. 
Maretich 8575. 



89 

34« Előlap: A mindenfelől bombázott és több helyen felgyújtott Budavár 
képe a krisztinavárosi oldalról tekintve. Jobbról a Gellérthegy látható, melynek 
erődjén zászló leng, előtte a Naphegy, ágyúüteggel, előtérben az ostromlók 
tábora, sátrakkal. A korcsmasátor felismerhető a koszorús czégérről ; a bogrács 
állványa alatt vigan lobog a tűz, körülötte katonák hevernek vagy állanak, egyi
küknek szájában egyenes szárú hollandus pipa. Mellettük egy lovas áll, a ló 
lábai közt G H (Georg Hautsch). Fönn félkörben e felirat: HOS FORNAX ARDET 

IN usus. A vár fölött nyilt korona lebeg. Sima vonalszegély. 
Hátlap: 12 soros felirat: OFEN / DIE KÖNIGLICHE / HAUPSTADT IN HUN-

GARN / A 1 ^ 2 0 . NACH K. LUDW. DES II. TOD, VON SOLYMAN EINGENOMMEN, / 

A. I ! ) 2 9 . DEM WEYWODEN IOHANN / ÜBERLASSEN, UND A. I $ 4 1 . / V O N SOLYMAN 

MIT BETRUG BEHAUPT. / D. 25 '4§£k A. 1 6 8 6 . DEN TÜRKEN, MIT STÜRMENDER'' 
2. SEP 1 

HAND / ENTRISSEN. / Lenn kisebb betűkkel L G L (Lazar Gottlieb Laufen. 
Sima vonalszegély. Pereme sima. 

a) Arany. Attn. 40 mm. Súlya 10 # . 
Széch. I. XLVI. 39., 3 5. t. 21. sz. - - Tört. kiáll. 1619. - - Bécsi cs. k. 

mű tört. gyűjt. 
b) Ezüst. Atm. 40 mm. Súlya 25 gr. 

Schönw. VIII. §. 13., X. t. 286. sz. — Mont. 1008. Súlya 19 gr. — 
Tört. kiáll. 1617. és 1620. sz. — Budapest sz. főv. gyűjt. 

c) Bronz. Atm. 40 mm. 
Schönw. VIII. §. 13., X. t. 286. sz. - - Széch. 35.. t. 21. sz. — Tört. kiáll. 

1618. — Fieweger 893. — M. n. múz. gyűjt. 
d) Aranyozott bronz. Atm. 45.1 mm. / 

Schimko, magyar 1152. 

Budapest Régiségei. VI. 
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*35« Mint az előbbi, peremén e felirattal: IN OFEN FEUR GESHMIDTE 
KRONEN DES LEOPOLDI SIEG BELOHNEN. 

a) Arany. Atm. 40 mm. Súlya 38*18 gr. 
Terg. 700. 1. — M. n. múz. gyűjt. 

b) Ezüst. Atm. 40 mm. Súlya 25 gr. 
Széch. I. XLVI. 39. ; v. ö. 3 5. t. 21. sz. — Welzl 7273. —Mont. 1007.— 

Fieweger 892. — Terg. 700. 1. — Unger 3138. — M. n. muz. gyűjt. 
c) Aranyozott réz. Atm. 40 mm. 

Budapest sz. főv. gyűjt. 
d) Bronz. Atm. m. f. 

Mar. 8583. 

36. Előlap : Lipót babérkoszorus fürtös fővel, kezeiben kormánypálczát és 
országalmát tartva pánczélban, köpenynyel, mellén az aranygyapjúval, szembe
jövő négyfogatú diadalszekéren áll, melyet egy kis géniusz igazgat jobbról. 
Mögötte az elfoglalt török lobogók és három török fogoly, jobboldalt bárok 
kartuson a két oroszlántól tartott lotharingiai czimerpajzs. A lovak lábai alatt a 
ketté tört félhold fekszik, ettől balra pedig c H R. (Christian Herman Rótt 
von Rottenfels). (A c a legtöbb példányon homályosan látszik; legtisztábban a 
bécsi cs. és k. múzeumén). Fönn az égen jobboldalt felhők közül Isten szeme látszik 
fénysugarak közt. Felirat félkörben : IBIT FAVORE DIVINO L E O P O L D I 
INDVSTRIA BAVARI VI. ET . LOTHARINGI. 

Hátlap : Buda vára a Krisztinaváros felől ; jobboldalt a Gellérthegy és a 
Naphegy, előtérben a vezéri sátor, ágyútelepek, csapatok, egyes katonák. Fönn 

* Lásd a pótlékot is. (122. sz.) 
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a légben kardot és villámokat tartó sas és két kilőtt bomba. Félkörben e fel
irat : AVSTRIIACIS BVDA VRBS . AQVILIS SVBSTERNITVR ARMIS. Lenn a szel
vényben : IA VIECHTER . D . G . MO : / : C : CAMERG. Mindkét oldalon 
keskeny vonalkörön kívül széles fogazott keret. 

a) Arany. Attn. 51 — 52 mm. súlya 54*85 gr. 
Monn. en or. 63.1. — Mont. 1020. — Terg. 701. 1. — Tört. kiáll. 1626. — 

Bécsi es. kir. műttört. gyűjt. — M. n. múz. gyűjt. 
b) Ezüst. (Kettős tallér). Átm. ^4 mm. Súlya 52*8 gr. 

Mont. 1019. — Terg. 702. 1. 
sc) Ezüst. (Másfél tallér). Átm. 153 mm. Súlya 38*1 gr. 

Mont. 1018. — Terg. 702. 1. — Tört. kiáll. 1628—1629. — M. n. múz. 
gyűjt. (39-16 gr.) 

d) Ezüst (tallér). Átm. ç.i mm. Súlya 28^ gr. 
Schönw. VIII. §. 15. sz., X. t. 288. sz. — Széch. (I. XLVI. ço.), 36. t. 

31. sz. — Welzl 7267. — Mont. 1017. — Terg. 701. 1. — Wind. 5600. -•-
Unger 3143. — Mar. 8581. — Budapest sz. főv. gyűjt. — M. n. múz. gyűjt. 

e) Aranyozott ezüst. Átm. 51 mm. Súlya 30*62 gr. 
Széch. I. XLVI. 50., 36. t. 31. sz. — Tört. kiáll. 1627. 

37. Előlap : Mint az előbbi, hanem még annál is felületesebb és tökélet
lenebb kivitelű. A kocsikeréknek csak a pántja látszik, fogoly is csak kettő 
van. Az éremvéső itt csak egy, az érem jobb oldalára helyezett R betűt használt 
jegyül (Rótt). 

Hátlap: Az előbbihez hasonló, hanem itt a sas villáma lecsap a várra, 
jobbról-balról öt bomba hull, az ágyútelepek két oldalt vannak elhelyezve és az 
apró részletek sokban különböznek. A vár rajza is egészen más. A feliratok és 
a keret olyanok mint az előbbi érmen, kivéve, hogy a fogazott keret kétszeres. 

a) Arany. Átm. 37 mm. Súlya 17*23 gr. 
12* 
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Tört. kiáll. 1630—1631. sz. - - Bécsi cs. k. műtört. gyűjt. ($ ' # ) . — M. n. 
múz. gyűjt. 

b) Ezüst. Atm. m. f. 
Delhaes. 

*38. Előlap: Buda távlati képe , mögötte a hegyek, a gellérthegyi erőd, 
bal oldalt Pest látszik. A Dunán komp áll kikötve a budai parton. Fönn két 
keresztbe tett pálmaág közt, babérkoszorúban, fejedelmi köpenynyel, pikkelyes 
pánczélban és szalagon viselt aranygyapjú val I. Lipót mellképe j . , fején babér
koszorú. A szelvény határvonalán 1 1 w (Johann Jakob Wolrab) éremvésőjegy. 

A szelvényben 5 soros felirat: INFELIX BUDAM LUDOVICUS PER / DIDIT 

OLIM . / H^EC ARMIS CEDIT NUNC / LEOPOLDE TUIS ! / A°. 1 6 8 6 D 2 SEP. / 

Hátlap : I. Lipót római vértbe öltözve, fején tollas sisakkal, kerekded, 
Jehovah nevét viselő pajzszsal a balkarján, balra; a nap felé fordulva áll, melyet 
a jobbjában tartott pálczával megállít. Az • égen a nap sugarai elől jobb felé 
menekül a fogyó hold, a háttérben pedig a keresztény sereg űzi a törököt. 
A szelvényben e felirat: STAT SOL . LVNA FVGIT . DUM / IOSUA PUGNAT ET 

ORAT . / SIC EGO PELLO DVOS ! / sic LEOPOLDus / ERŐ ! / Mindkét oldalon 
sima vonalkör. 

Az érem peremén : LVNA CADIT. NIL AERA IUVANT , NIL TYMPANA FESSAM . 
SOL CAVE ! DUM MINUI SIDERA lUNCTA VIDES : * 

a) Arany. Atm. 49 mm. Súlya 2Ç # . 
Tört. kiáll. 1662. sz. — Bécsi es. kir. műtört. gyűjt. 

b) Ezüst. Atm. 49 mm. Súlya 36*8^ gr. 

* Lásd 12}. sz. a. pótlékban. 
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Schönw. VIII. §. 16. sz., X. t. 289. sz. — Welzl 7269. és 7270. -*- Ley-
ser 337. — Mont. 1000. — Tört. kiáll. 1663 —1664. — Unger 3 1 3 5 . " 
M. n. múz. gyűjt. 

c) Bronz. Átm. 49 mm. 
Széch. I. XLVI. 47. — Terg. 787. 1. 

d) Ólom. Átm. m. f. 
Mar. 8582. 

39. Mint az előbbi, de a peremén ez áll : LUNA CADIT , NIL AERA I.UVANT , 
NIL TYMPANA FESSAM . SIC PAX CHRISTIADUM THRAX TIBI PESTIS ERIT * 

a) Ezüst. Átm. 47 mm. Súlya 35 gr. 
Tört. kiáll. 1665. 

b) Bronz. Átm. 48 mm. 
Budapest sz. főv. gyűjt. — M. n. múz. gyűjt. 

40. mint az előbbi, de peremén német felirattal : DIE SONNE FRIEDLICH 

STEHT: stb. (olvashatatlan). 
Ezüst. Átm. 48 mm. Súlya 38*3 gr. 
Mont. 1001. 

41. Előlap: I. Lipót mellképe j . ; fején babérkoszorú. Körül: LEOP : 1 . 
D . G. R O M : I M P : s. A. R E S T : H V N G . 

Hátlap: (Buda vára?) látóképe. Az égen a vár fölött (jobb oldalt) a hold, 
bal oldalt a nap ; ezek fölött felhőkön és villámokon csőrével babérágat, jobb 
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lába körmei közt földgömböt (keresztes országalmát) tartó sas. Bal lábával 
menyköveket szór. Fenn félkörben e felirat: ASTRORVM OFFUSCAT RADIOS. 

Lenn, a szelvényben : BUDA CAPTA / 1686. Mindkét oldalon kettős vonalszegély 
és egy szélesebb sima lapos szegély. 

Pereme sima. 
a) Ezüst (öntvény). Átm. 57 mm. Súlya 73*29 gr. (4V1Í lat). 

Tört. kiáll. 1639. — Bécsi cs. k. műtört. gyűjt. 
b) Bronz. Átm. 59 mm. 

Terg. 703. 1. 
c) Ón. Átm. 59 mm. (Vert példány). 

Mont. 989. — Mar. 8580. — Budapest sz. főv. gyűjt. — M. n. múz. gyűjt. 

*42 . Előlap: Budavár látóképe éjszakról. A háttérben a Gellérthegy, bal
oldalt a fölkelő nap, továbbá Pest város négy toronynyal, a várostól éjszakra 
(a mai Haas-féle palota helyén álló) bombákat szóró mozsárüteg és sátrak. 
A Dunán hajóhíd. Az előtérben kőbástya tetején tágas sátrak, ormukon lobo
gókkal, jobboldalt ágyúk és tömör négyszögben felvonuló ostromló hadi csapat. 
Jobboldalt lenn M B (Martin Brunner). A légben bombák, a vár fölött jobbfelé 
szálló sas, szájában összekötött babér- és pálmaág. Fönn félkörben két soros 
felirat: L E O P . I. IMP . ROM . SEMP . AUG . vi BUDAM EXPUGNAT . / AN . CHR — . 

16.—.86 ^f-fjj- (Ugyanezen veret a 75. sz. érem hátlapján ismét előfordul.) 
Hátlap : Lovascsata. Egy jobb felől előtörő török lovagot egy sisakos, pán-

czélos vitéz kardjával szivén szúr. A háttérben egy kopjás és egy pisztolylyal 

* Lásd a pótlékot. (124. sz.) 
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fegyverzett lovag és több kisebb alak. Fönn félkörben : A DOMINO VENIT PAX 

9 VICTORIA. Kettős sima vonalszegély. 
Ezüst. Átm. 48 mm. Súlya 66.150 gr. 
Terg. 793. 1. — Tört . kiáll. 1675. sz., — Bécsi cs. k. műtört. gyűjt. 

*43- Előlap: I. Lipót mellképe j . , hajfürtös fején babérkoszorú, testén vé
sett diszű pánczél, mellén csipkedisz és az aranygyapjas rend lánczon függő 
jelvénye. Körül : LEOPOLDUS . AVG.— IMP . CAESAR. P . F . 

Hátlap : Budavára látóképe a Krisztinaváros felől. Jobb oldalt a túlsá
gosan magas Gellérthegy, csúcsán az erőddel, melynek ormán nagy lobogó 
leng. Az előtérben balra primitiven mintázott ágyúüteg, jobbra sánczkosár és 
tábori sátrak, középen lovas vitéz és gyaloghadak. A levegőben bombák, a vár
ban tűzvész. Fenn, félkörben két soros felirat: OFEN . A . 1529 . D . 20 . AUG . 
VERLORN . / A . I 6 8 6 . D . 2 . S E P . MITSTVRMEROBERT / 

Ezüstlemezzel bevont és egylapúan vert ólomlemezek, hátlapjaikkal enyv-
vel összeragasztva. Átm. 46 mm. Súlya 28*98 gr. 

Győri benczés főgymn. gyűjt. 
Tört. kiáll. 1Ö82. sz., 36. ábra. (Az Ebenhöch Ferencz-féle gyűjtemény

ben volt, mely a győri benczés főgymn. tulajdonába ment át). 
Mindkét lapnak keretelése hiányzik. 
(V. ö. ezen érem hátlapját a 60. sz. éremmel!) 

* Lásd a pótlékot is. (125. sz.) 
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44* Előlap : 1. Lipót mellképe j . babérral koszorúzott fürtös hajú fejjel, 
szabadon kezelt ránczos köpenynyel, mellén az aranygyapjas rend szalagon vi
selt jelvényével. Körül : LEOPOLDVS D : G : ROM : — IMPER : s : A . G . H . B. 

REX. Lenn apró betűkkel: i . H . (Johann Höhn). 
Hátlap : Buda és Pest látóképe éjszakról, középen a Duna, rajta a hajó

híd és az előtérben két vitorlás és evezős gálya. A háttérben baloldalt a növe
kedő hold, alább helységek tornyai, a Gellérthegy, a budai hegyek, és ezek 
lejtőin az ostromlók sátrai. Pest körül és Budán az előtérben vizárkok. Lenn 
kartus-szerű elkéretek térben három soros felirat : B V D A FIT AVSTRIA C I S / 
V B I POST IVGA L O N G A / T R I V M P H V S . 2 SEPT. AZ érem felső szélén mondat
szalagon: OCCASVM LVNÍC BUD£ ORTUM DAT / L E O P O L D U S Ez alatt jobb
felé repülő kétfejű sas, mindkét fején koronával, karmaiban kard, illetve pál
maág és kormánypálcza ; lábai köré kerített szalagon pedig paizsforma kartus a 
(hármas halmon emelkedő ?) kettős kereszttel. Ettől balra és jobbra egy-egy 
mondatszalagon e feliratok : OCCASUS IN ORTU és ORTUS IN OCCASU. 

Az érem mindkét lapján sima kettős szegély. Pereme sima. 
Ezüst. Atm. $3 mm. Súlya 55.97 gr. 
Leyser 329. — Mont. 990. (Súlya 68.5 gr.) — Terg. 703. 1. — Tört. 

kiáll. 1638. — Győri benczés főgymn. gyűjt. — Delhaes. 

45. Előlap: Lipót mellképe j . hajfürtös és babérkoszorús fővel, pánczélban, 
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reávetett köpenynyel, mellén csipkedísz és szalagon viselt aranygyapjú. Kör i ra t : 
L E O P O L D V S FA V E N T E D E O . GLORIOSVS . BVD^E E X P V G N A T O R . 

Hát lap : Budavára látóképe éjszakról. A várban tűzvész, a levegőben min
den oldalról repülő bombák. Az előtérben az alsó város dunai rondellája a fal 
egy részével, azon innen ágyútelep, az ágyú mellett tüzér és zászló. Baloldalt a 
Duna látszik. Fönn félkörben két soros felirat: ANNO Q V O R E X B V D A M I N / 

S V L T V R E C V P E R A T . Mindkét oldalon kettős sima szegély. 
Ezüst. Atm. 215 mm. Súlya 6.59 gr. 
Terg. 702. és 791 . 1. — M. n. múz. gyűjt. 
Hautsch műve. 

46. Előlap : Lipót mellképe j . , hajfürtös fején babérkoszorú ; testén pánczél 
és köpeny, mellén csipkedísz és szalagon viselt aranygyapjú. A kar szelvényében 
G F N (Georg Friedrich Nürnberger). Körül : L E O P O L D V S FAVENTE D E O 

GLORIOSVS B V D ^ ; EXPVGNATOR—(chronos t i chon , = 1686). 
Hát lap: Budavára látóképe a krisztinavárosi oldalról tekintve. A levegő

ben repülő bombák, a völgyben sánczművek, ágyúütegek és katonák, baloldalt 
és középen a lőtt réseken betóduló ostromló csapatok. A Boldogasszony tem
ploma tornyán félholdas zászló leng. Félkörben kétsoros felirat: CONSILIO AC 

INDUSTRIA L É O P O L D I / C A P I T U R BVDA. CABALA . 2. SEP. Mindkét oldalon 
kettős sima szegély. 

Ezüst. Atm. 46 mm. Súlya 24*92 gr. 
Mont. 997. — Terg. 703. és 790. 1. (29*8 gr.) — Tört. kiáll. 1636. — 

M. n. múz. gyűjt. 

Budapest Régiségei. VI. I3 
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^47-ÍElőlap : Lipót domborművü,Jöntött|ésfátvésett ezüst|mellképe j . brokát 
kelméből készült ruhával. E mellkép két szögecscsel van egy aranyozott és fül
lel ellátott ezüst lemezhez erősítve. Körül e bevésett felirat: LEOPOLDUS . i. D. 
G. ROM. IMPERATOR. 

Hátlap : Hat soros bevésett felirat, (nagyrészt irott betűkkel) : Anno Quo / 
Leo forth, tVrCae / VIrlbVs reshtens / fortVnatè / bVDaM obtlnVIt. / 
2 Septembris. 

Ezüst. Atm. 40 mm. Súlya 14 gr. 
Tört. kiáll. 1681. sz. — M. n. múz. gyűjt. 
(Kézi munka; kiadatlan). 

48. Előlap : I. Lipót mellképe j . hajfürtös fejjel és babérkoszorúval ; 
a váll alatt H I W. Körül: * L E O P O L D V S I M P . AVG. XXXXV . REX . HVN-
GARLE . Io! VIVAT! (Hans Jakob Wolrab műve). 

Hátlap : Buda látóképe éjszak felől. Baloldalt Pestnek egy része és a 
Duna látszik. A Dunán egy nyíl. Az előtérben ostromüteg, tüzér és két zászló. 
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Háttérben a Gellérthegy. A légben bombák. A vár fölött balfelé szálló angyal 
látható, ez jobbjában babérral koszorúzott L betűt, bal kezében pedig koroná
zott országczimert tart. Fönn félkörben két soros felirat : OFEN VON DEN 

CHRISTEN IN DER ix BELAGR : / MIT STVRM—EROBERT. / Lenn a szelvényben: 
ANNO IÓ86 : / 2 SEPT. 

Az érem peremén e felirat: * DIE HAUPTSTATT OFEN ZEIGET AN, DAS 

TURCKEN IOCH SEY ABGETHAN. 
Hátlapját v. ö. az 1. sz. elő — és a 76. sz. hátlapjával, melyeknek min

tául szolgált. 
Ezüst. Átm. 41—42 mm. Súlya 33.91 gr. (W16 lat). 
Welzl 7275. — Terg. 704. 1. —Tör t . kiáll 1641. sz. 

49. Előlap : I. Lipótnak öntött és átvésett ezüst domborművű mellképeje. 
hajfürtökkel és babérkoszorúval a fején. E mellkép két szögecscsel van egy három-
karélyú aranyozott ezüstlemezre erősítve. A mellkép mellett két pálmaág van 
az alaplemezbe vésve. Körül e felirat: LEOPOLDVS * MAGNVS . D . G ROMANO-

RVM IMPER ATOR . INVICTISSIMVS. 

Hátlap : Bekarczolt vonalak a lemez felületét három körlapra osztják. 
A felső körlapban öt ágú korona alatt e felirat: IOSEPHVS / ARCH D . AVSTRI^; / 
CORONATVS INRE / GEM VNGARLE / POSONII DIE 9 / DECEMBRIS /1687. / A bal 
oldali alsó körben irott betűkkel: Anno Domini / 1683 14 Men/is lui/ /Turca 
obsedit Wien : / nam et rurfus 12 Sep : / tembris relictis ca : jtris terga dedit. / A jobb 
oldali körben pedig szintén részint irott, részint maiuscula betűkkel e felirat : 
BVDA / A S O L Y M A N N O / occupata And 1541 /poft Annos 145 A' / L E O -
P O L D O / récupéra la Anno / 1686 D 2 Sept: 

13* 
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A lemeznek fönn felakasztásra szánt nagyobb füle, lenn pedig két alsó ka-
rélya közt átlyukasztott kiugrása van valami fityegő ék ráakasztására. 

Ezüst. Atm. függélyes irányban 49, vízszintes irányban 5 5 mm. Súlya 
19.33 gr-

M. n. múz. gyűjt. (Kiadatlan). 

50. Mint az előbbi, hanem az előlapon «IMPERA — TOR» a hátlapon pedig 
a felső körben zárt (kengyeles) korona és a felirat irott betűkkel : lOSephus / 
archid. austriae / coronatus in / regem Vngariae / posonii die 9 / decembris / 1687 
/ 14 Mensis / luly Turca obsedit / Viennam et rurjus / 12 Septembris re / Hetis 
caflris I terga dedit. [ (Nagyobbára szintén irott betűkkel). — A jobboldali kör
ben pedig vegyesen használt irott és maiuscula betűkkel: BUDA / A SOLY-
MANNO / occupata A . 1541 / pofi An nos 14Ç A / LEOPOLDO / recupe-
rata Anno 1686 D 2 Sept. / 

Ezüst. Atm. függőleges irányban 50, vizszintes irányban 58 mm. Súlya 
23-54 gr. 

M. n. múz. gyűjt. (Kiadatlan). 
(Mindkét példány (49—50. sz.) kézi munka). 
[A fönnebbi 47., 49. és 50. sz. érmeket illetőleg lásd még a bevezetést is 

(46. 1.). Az ott említett belgrádi vonatkozású érem hátlapi ajánló felirata így 
hangzik: Natalizanti rendissimo dîïo Wenceslao / Aloysio Scobis, obtulit 
Weceslaus conterraneus fra- / ter eius anno quo Alba Grasca fuit recuperata / 
1688/. Előlapján e felirat áll: Innocen — XI pont maxim (tirás mellkép 
jobbfelé)]. 
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51. Előlap: Lipót mellképe j . ; hajfürtös fején babérkoszorú, testét pán-
czél födi, mellén csipkedísz és szalagon viselt aranygyapjú. A kar szelvényében 
IVB (Martin Brunner). Körül : LEOPOLDUS . MAG—NUS . ROM . IMP. P. P. 

Hátlap: Előtérben a pesti oldal egy része, Pest bástyatornyaival; sátrak, 
zászlók, befelé vonuló gyalog katonák; mellettük két lovag. Az érem mezejét 
keresztben ketté szeli a Duna, rajta egy evezős hajó. Háttérben Buda várának 
tökéletlen rajza; a vár déli részén a július 22-iki óriási robbanás jelenete, bal
ról egy, jobbról két ágyúüteg szór golyókat a várba. Félkörben két soros fel
irat: BUDA I54I. AMISSA, l686. D. 2^ ^ ; FELICIDER / (sic) RECUPERATA. 

Mindkét oldalon sima vonalszegély. 
(Ugyanezen előlap egy 1685-iki, Érsekújvár visszavétele emlékére készült 

éremhez is használtatott. Rev.) NÜHVSIVM VI RECVPERATVR A LEOPOLDO I. stb. — 
M. n. múz. gyűjt.) 

Ón. Átm. 48 mm. 
M. n. múz. gyűjt. 

52. Előlap : Boltozatos kőhidon két török vitéz hódolattal átnyújtja a ma
gyar szentkoronát egy sisakos, pánczélos vitéznek, ki jobbjával az osztrák pólyás 
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czimerpajzsra támaszkodik. A háttérben a Duna, rajta a hajóhíd, továbbá Pest 
és Buda s a távolibb hegyek. Félkörben e felirat: LITES — VICTORIA— TOLLIT. 

Hátlap: 12 soros felirat: < BUDA > / DISSIDIIS . CHRISTIANORVM / IAC-

TATA / A . C . M . D . XXIX. / INSIDIIS . SOLYMANNI / CAPTATA A . C . M . DXLI. 

/ VNITIS CHRISTIANORVM / VIRIBVS RECVPERATA / . A * C « M * D * CLXXXVI . / 

c 2 SEPT \* I < CIL > / (Christoph Jacob Leherr). 
a) Ezüst. Átm. 415 mm. Súlya 28 gr. 

Széch. I. XLVI. 52., 36. t. 33. sz. — Mont. 998. (Átm. 44 mm. Súlya 
27 gr.) — Terg. 705. 1. — Tört. kiáll. 1649—1650. sz. — M. n. múz. gyűjt. 

b) Ón (öntvény). Átm. 45. mm. 
Unger 3133. 

53. Előlap: Miksa Manó bajor választófejedelem mellképe j . , pánczélban. 
K ö r ü l : MAX . E M A N V E L D. G. BA . & P . S . D . C . P . R . s . R 1 . AR & E . L . L. 

Lenn c z (C. Zeggin). 
Hát lap : Két babérágból álló koszorúban efelirat: BVDA AB . A : c . 1530 

SEXIES FRVSTRA OPPVGNATA A : c : 1686 . 2 SEPT : LEONINA FORTITVDINE EX-

PVGNATA. Fönn kis országalma, lenn választófejedelmi süveget viselő oroszlánfej. 
Ólom (tojásdad alakú). 
Wittelsb. 1482. (és Franz Sales Frank (Wien): Aukt.-katalog. 881. sz.) 

54. Előlap : Miksa Manó bajor választófejedelem mellképe j . korinthusi 
oszlopfőre emlékeztető állványon két babérág közt; fölötte felhőkből szétáradó 
fénysugarak. Lenn c 1 L (C. J. Leherr). 

Hát lap: 6 ágú csillag alatt tizenegy soros felirat, (az első nagyobb betűk
kel) : MAXIMIL . EMAN . / s . R . 1 . EL . BAV . ARCHIDAPIFER / POLIORCE-

TES . VICTORIOSVS / CVM . FORTIVM . GERMANOR : EXERCITV / BVDAM . HVNGA-

R I Í E . REGIAM / EXPVGNATA . FELICITER . ARCÉ / SOCERO . IMP . D . H . SEPT. 

M D C L X X X V I / R E S T I T V I T / O DAPIFERVM . POTENTEM . / QVI DAPES . TAM ALTE . 

T V R R I T ^ / MENS^: . iNFERT . IMPERÁTORI^ . / Lenn két keresztbe tett babérág-
Mindkét oldalon sima szegély. 
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Ezüst. Átm. 28 mm. Súlya 9.06 gr. 
Széch. I. XLVI. 51., 36. t. 32. sz.-•- Wesz G. XXI. 2. — Terg. 796.1. -

Wittelsb. 1483. — M. n. múz. gyűjt. 

55. Előlap : Budavár látóképe a krisztinavárosi oldalról. Az előtérben az 
ostromlók (Miksa Manó) tábori sátrai, sánczai és működő mozsarai, itt-ott 
egyes katonák. Lenn bal oldalt E, jobb oldalt F. (Eremvésőjegy). A vár fölött 
balfelé repülő és villámokat sújtó koronás sas. A várban tűzvész. Fönn félkör
ben : MOXC^ETERAMEMBRASEQVENTVR (sic). 

Hátlap : Egyszerű koszorúban fönn fénysugarak közt Isten szeme, ez alatt, 
(szintén a koszorúban) tiz soros felirat: BVDA / SVB / IVGO BARBARO /PRESSA / 
DEO FORTVNANTE / LIBERTÁS / RESTITVITVR / A • / LEOPOLDO / E 1 6 8 6 F. 

Mindkét oldalon sima vonalszegély. Pereme sima. 
Ezüst. Átm. 39 mm. Súlya 12.60 gr. 
Széch. I. XLVI. 43., 35. t. 24. sz. — Leyser 33^. — Welzl 7277. — 

Mont. ioi<$. (24 gr.) — Terg. 702. 1. — Tört. kiáll. 1634. — M. n. múz. gyűjt. 

* 56. Előlap : Bezárt boltozatos várkapu ; a kapu felső részén e félkörben 

* Lásd a pótlékban. (126. sz.) 
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hajló felirattal: PORTA OTTOMANICA. A kapu fölött a hid leeresztésére szolgáló 
kötél függ, végén karikával. A kapu előtt álló török őrt egy pánczélos, tarajos 
sisaku vitéz kardjával leszúrja, mialatt balkezével a várkapu kulcsát csavarja ki 
az őr kezéből, a kinek puskája kihull kezéből. Az erősen megvasalt és pántolt 
kapuszárnyak alján F (?) i éremvésőjegy (Mont. és a bécsi példány szerint E. I.) 
A szelvényben pedig e szó: * RESERAT. # A kissé alacsonyabb szegélyen, két 
kettős vonalkör közt e felirat: NOTANT — ADVERSA — VALOREM. * Aszók 
közt pálmaág féle diszitmények. Fönn : csillag felhők között. 

Há t lap : tizenöt soros felirat: BUDA / HUNGARI^E REGIA / A : MDXLI / A 

TURCIS FRAUDE CAPTA / FRUSTRA SAEPIUS OBSESSA / AUSPICIIS / L E O P O L D I 
A U G U S T I I M P . / I U C T I S IMPERII V I R I B U S / P R O F L I G A T O H O S T E / V I C T R I C I B U S / 

GERMANORUM ARMIS/ VI EXPUGNATUR / A: MDCXXCVI II SEPT. / OVANTE / S . 
p . Q . A. / (Augsburg város közönsége). Körül egy gyöngysor és egy sima 
vonalszegély. Pereme sima. 

Ezüst. Atm. ^o mm. Súlya 47.94 gr. 
Mont. IOIÓ , (41.5 gr.) — Terg. 703. 1. — Tört. kiáll. 1640. - M. n. 

múz. gyűjt. 

57. Előlap : Budavára éjszakkeletről tekintve ; előtérben a Duna, (folyása 
irányát nyil jelöli), jobbra az ostromlók sátrai, ágyuütege, csapatai, arrább a 
vízivárosi házak, balról Pest éjszaki része. A légben bombák, fönn felhők közül 
fénysugarak közt az atyaisten félalakja, a ki villámokat sújt. Felirat félkörben : 
N V M I N I S A V X I L I Í S B V D A VI CAPTA 2 SEPTEMB. 

Hátlap : Fönn, félkörben e felirat : SOLI DEO — GLÓRIA. Krisztus, kezei
ben keresztet tartva felhőkön áll, lábainál félhold, zászló, kard. Két oldalt, 
szintén felhőkön sz. Mária és sz. József térdelnek, ez utóbbi liliomszálat tart; 
fejeik fölött fénysugarak. Lenn, 2 csoportra oszolva, 12 egyén térdel, balra a pápa 
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tiarával és 3-as kereszttel, bíborosok és püspökök társaságában, jobboldalt 
pedig a császár koronás fővel, előtte fekvő kormánybottal, királyok és fejedel
mek társaságában. Lenn p s (P. SEEL). Mindkét oldalon 3 vonalból (2 keskeny 
közt 1 szélesebb) álló szegély. Ovális, füllel eliátott érem. 

a) Sárgaréz. Atm. 43/41 mm. 
Mont. 1023. —Tört. kiáll. 1645. sz- ~~ Terg. 704. 1. — Unger 3144. — 

Mar. 8587. — M. n. múz. gyűjt. 
b) Ezüstölt sárgaréz. Atm. 43/40 mm. 

M. n. múz. gyűjt. 
c) Réz. Atm. 44/40 mm. 

Tört. kiáll. 1644. sz., 34. ábra. - Wind. 5597. sz. (?) 

58. Előlap: Buda és Pest várainak, valamint a gellérthegyi kis várnak 
meglehetős gondos ábrázolása. Közben a Duna és a hajóhid, az előtérben 
pedig egy a vártól éjszakkeleti irányban elhelyezett mozsár- és ágyutelep lát
ható. Egy tüzér mozsarat süt el. Fönn : OFEN. Lenn c L (C. J. Leherr). 

Hátlap. 9 soros felirat: QVAM / T R V X HEV! C E C O /FRAVS T V R C I C A / 
CEPERAT ASTV, / 15.41 . D. 2. SEPT. / EXPVGNATA SACR/E / FAMVLATVR 
BVDA / V I E N N A / 1686. t i f p 

' ' 23. AVG. 

Az érem peremén részben olvashatatlan felirat: NVNC . . AVE C^ISAR . . . . 
ÓVA . . . . CAESAR AVE FAVSTA. 

a) Ezüst. Atm. 34 mm. Súlya 31.52 gr. 
Terg. 790. 1. — (München). — Delhaes. 

b) Aranyozott bronz. 
Schönw. 406. 1. 31. sz. 

ej Réz. (Utóveret két darabban ; mindegyik oldala külön). Atm. 45 mm. 
M. n. múz gyűjt. 

Budapest Régiségei. VI. * 4 
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59. Mint az előbbi, hanem pereme sima. 
Ezüst. Atm. 34 mm. Súlya 31*50 gr. 
Tört. kiáll. 1670. sz. 

60. Egyoldalú érem: OFEN A. 1529. D. 20. AUG. VERLORN. — A. 1686. 
D. 2. SEP. MIT STÜRM EROBERT. A bombázott Budavár látóképe. 

Ón (utóveret). Atm. 44 mm. 
Welzl 7285. — Terg. 704. 1. («Ólom.»)? 
Az idézett műveknek szűkszavú leírásai, a teljesen azonos felirat és hasonló 

nagyság következtében valószínűnek tartom, hogy itt nem egy új éremfajjal, 
hanem a fönnebb 43. sz. a. leirt érem hátlapjának ón másolatával van dolgunk. 
[V. ö. a 125. számmal.) 

61. Előlap: Hat soros felirat: OFEN VÖM / TÜRKÉN MIT LIST . / EINBE-

KOMEN. A. I 5 4 I ; / VON R. K. M. LEOPOLDO / MIT STURM WIEDERER /OBERT. 

A. 1686. 2. SEP. Ez alatt Buda vára képe a Krisztinavárosból nézve; mellette 
jobbra a Gellérthegy s az erőd, melyen zászló lobog; a völgyben házak. 

Hát lap: Fénysugarak közt három villámot lövelő nagy L betű; a villámok 
egy trónt döntöttek föl, melyből a török szultán a földre bukott; esés közben 
turbánja leesett fejéről. A trón körül felhők. 

Körül, két vonal közt e felirat : LEOPOLD . DER . ERDEN . SONN . DEN . 
M O N D É N , KAYSER . STÜRZT . VOM THRON. Mindkét oldalon kettős sima 
szegély. 

Az érem peremén: GOTT EHRE SEY GESUNGEN . DEM KAYSER ISTS GE

LUNGEN . DER OFEN IST ZERSPRUNGEN. / 
a) Arany. Atm. ^4 mm. Súlya 20.84 gr. 

Széch. I. XLVI. 53., 36. t. 34. sz. ( 6# ) . - - Terg. 788. 1. - Tört. kiáll. 
1667. — M. n. múz. gyűjt. 

b) Ezüst. Atm. 33 és 34 mm. Súlya 14.22 gr. 
Schönw. 402. 1. 20. sz. — Széch. I. XLVI. 53., 36. t. 34. sz. — Appel 
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IV. (yjj. 1. 2436. sz. — Welzl 7282. - Leyser 331. — Mont. 985. — Unger 
3129. — M. n. múz. gyűjt. 

c) Bronz. Atm. 3 3 mm. 
Mont. 986. — Győri főgymn. — M. n. múz. gyűjt. 

d) Ólom. Atm. 3 3 mm. 
Welzl 7283. 

63. Mint az előbbi, de az előlapon A" 1541 és pereme sima; felirat nélkül. 
a) Ezüst. Atm. 33 mm. Súlya 17 és 14.6 gr. 

Tört. kiáll. 1668—1669. —- Mont. 987. — Terg. 788. 1. 
b) Bronz. Atm. 3 3 mm. Súlya 13 gr. 

Terg. 788. 1. 

63. Előlap : Buda vára, a háttérben a gellérthegyi erőd és a hegy lábánál 
házcsoport közt álló minaret, baloldalt Pest várának éjszaknyugati, ú. n. dunai 
felső rondellája az előtérben ; baloldalt két sátor és előttük két katona, jobbol
dalt pedig, túl a Dunán a budai alsó város Zsigmond király korában épült falá
nak egy része, kapuval és a dunai rondellával, mely a mostani királyhegy utcza 
elején állott. Két gyalogos és egy lovas tart a kapu felé. A vár fölött Fama, a 
hír személyesitője repül balfelé; balkezében pálmaágat tart, míg jobbjával 
egyenes trombitát emel szájához. Az érem széles szelvényében négy soros fel
irat: OVEN A REGE OVO / DICTUM LEOPOLDO / ARMIS ADDICTUM / A. l686. 
2 . SEPT. 

Hátlap: Sziklaormon álló félig tárt szárnyú koronás sas; bal lába karmai 
közt egy tojás és egy kulcs. Körirat: HOC RECLUSO RELIQUA INCLUDENTUR. 

Mindkét oldalon egyszerű sima szegély. 
Az érem peremén: * URBIS EXPUGNATIO ORBIS EST OVATIO. * / 

14* 
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a) Ezüst. Átm. 44 mm. 
Tört. kiáll. 1637. sz. — Delhaes. 

b) Bronz. Átm. 4Ç mm. 
Mont. 988. — Terg. 703. 1. — M. n. múz. gyűjt. 

c) Ón. 
Schönw. 402. 1. 17. sz. - - Unger 3130. — Győri főgymn. (Ez utóbbi pél

dányon ezüstölés nyomai látszanak.) 
Valószinűleg L. G. Lauffer műve. 

64. Mint az előbbi, hanem pereme sima. 
a) Ezüst. Átm. 4^ mm. Súlya 89.69 gr. (5 Vs lat). 

Bécsi cs. k. műtört. gyűjt. 
b) Bronz. Átm. 45 mm. 

M. n. múz. gyűjt. 

*65 . Előlap: Buda látóképe éjszak felől. A hátteret a Gellérthegy és a 
többi hegyek töltik be. A Dunán hajóhid, baloldalt Pest erődítményeinek egy 
kis része látszik. 

Fönn félkörben két soros felirat: BUDA D. 2 SEPT, TURCIS EXTORTA. / 
A. 1686. / Ugyanezen kép a 23. sz. érem előlapján látható. (Vink műve). 

Hát lap : Török hullákon és fegyvereken trónoló sisakos győzelem
istennő, kezeiben babérkoszorúval és pálmaággal. Fönn félkörben e felirat: 
SERviAT, QVI SJE-—viiT. Lenn baloldalt: K (Kittel). 

(Az érem hátlapjának bélyege egy régibb. Esztergomnak 1683-ban történt 
visszafoglalására vert emlékérem számára készült (Széch. I. XLVI. 24., 33. t. 
7. sz.) és itt új előlappal összeállítva használtatott föl Buda visszavívása emlé
kezetére). Ezüst. Átm. 3 3 mm. Súlya 9*60 gr. 

Terg. 790. 1. — Tört. kiáll. 1671. sz. — Bécsi cs. k. műtört. gyűjt. 

* A 65. sz. érem tévedésből került e helyre; helye a 4. és 5. sz. érmek közt van. 


