
PÉNZVERÉS! JOG TÖRTÉNETE. 561

A PÉNZVERÉSI JOG TÖRTÉNETÉHEZ.

Hogy a jog, pénzeket verni s azokat a saját névvel vagy a saját 
arczképpel elláttatni, őskori egyeduralkodók idejéből származik, ezt 
már azon adat is mutatja, mely szerint a régi — 20 görög drachmának 
megfelelő — «dareikos» nevű pénznem, melynek keletkezését rendesen 
a görögökkel háborút viselt I. Daryavus perzsa király idejébe szokták 
helyezni, régibb eredetű volna. Henninges (Theatr. genealog. I. 161) 
mondja, hogy e pénznem már egy Darius által veretett, ki az Achae- 
menidák öregebb ágának tagja s a nagy Kurus (Kyros) ősatyja lett volna.

I. Daryavusról (f 485 Kr. e.) azt mondja Herodot IH. 96, hogy az 
alattvaló népeinek roppant adója nem váltatott át pénzzé, hanem hogy 
a király a befolyt nemes érczeket felolvasztatta s hordókba öntette; ha 
az edény már megtelt, elvette annak agyagborítékát s ha pénzre volt 
szüksége, annyit tört le belőle, a mennyi neki épen kellett. — Ellenben 
határozottan említi Herodot IV. 166, hogy e király az országos pénzt a 
lehetőleg legtisztább aranyból verette. — (Ez a Görögországban is 
nagyon elterjedt «Dareikos» vala, melynek értéke körülbelül német
7 tallér s 16.9 ezüstgarasnak megfelelt. Báhr.)

Mennyire át volt hatva Daryavus azon meggyőződéstől, hogy a 
pénzverési s azon jog, hogy a pénzeket saját neve szerint megjelölje s 
saját arczképével elláthassa, kizárólag csak az uralkodó felségét illette, 
azt Herodot szintén példával bizonyítja be.— Ebből tudjuk, hogy Darya
vus miként büntetett meg egy erre vonatkozó kihágást. Bizonyos Ary- 
andes t. i., ki még H. Kambuyija, Daryavus előde által Egyiptom hely
tartójának kineveztetett, Daryavus királyt utánozni akarván, e czélból — 
hogy állandó emléke maradjon utána Egyiptomban — oly, saját neve 
szerint megnevezett pénzt veretett, melyről Herodot mondja, hogy «az 
Aryandes-féle ezüst még most is a legtisztább*; midőn Daryavus ezt 
megtudta, Aryandest kivégeztette, felhasználván ürügyül, hogy ellene 
fellázadt volna.

A római «Coraelia» nevű pénzügyi törvény értelmében s egyik 
Konstantin féle rendelet alapján a pénzverési jog csak Róma uralkodóit 
illette. Ebből azon szokás indult ki, hogy a császárok jogában állt, trónra- 
lépésük alkalmával az új pénz verésére külön gyárt felállítani, miután 
ez úgyszólva a törvényes és igazságos úton nyert uralkodásnak jeléül 
tekintetett. *)

1) Lampridius (in Diadumeno): Statim apud Antiochiam moneta An- 
tonini Diadumeni nomine percussa est, Maenni usque ad jussum senatus 
dilata est.
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E határozatokat még a byzantinus császárság is vette át. — Mi
után általánosan elismertetett, hogy csak a római császár van jogosítva 
aranypénzeket verni s hogy nem volt szabad ezekre más jelvényeket 
mint a Caesar-éit ráverni, II. Iustinián (t 711) annyira ment, hogy az 
arabokkal kötött frigyét azért oldatta fel, mert — midőn az évi adót 
hozták — az aranypénzek nem a római fejedelem arczképét, hanem 
idegenek jelvényeit viselték.x)

I. Komnenos Izsák (f 1060/1) szintén rányomatta arczképét a pén
zekre ; jobb kezében kivont kardot tartott, mit Zonaras oda magyaráz, 
hogy a császár — elég gonoszúl — azt akarja hangsúlyozni, hogy ural
mát nem az Istennek, hanem kardjának köszöni. *)

A Daryavusról elbeszélt eset ellenpéldára akad azon féltékeny
ségben, melylyel Róma császárai a pénzverési jogot megőrizték. Commo- 
dus császár pl, Perennis nevű kedvenczét azért ölette meg, mert a 
katonáknál egynéhány e miniszterének arczképével díszített pénzdarabot 
látott s ezt felségsértésnek s á trón után való vágyódásnak tekintette. (He- 
rodianus.)

Ha mind ennek daczára helylyel közzel mégis találjuk, hogy e 
szabálytól eltértek, akkor ennek oka abban keresendő, hogy oly leeresz
kedő fejedelmek is léteztek, kik szövetséges vagy hírnevű személyeket 
ilyformán e kiváló jog által kitüntetni akartak. így pl. Gelon, Syrakus 
uralkodója, feleségének, agrigenti Damaretiá-nak megengedte, hogy 
«Damaretius» nevű pénzt verethessen. (Diodorus Siculus). — Konstan
tin császár azzal tisztelte meg anyját, hogy ez utóbbinak arczképével 
^ellátott pénzeket veretett. (Eusebios. lib. 3. de vita Constant. c. 46). 
Zonaras és Kedrenos mondják, hogy I. Justinian császár azon czélból, 
Jiogy az álllam s a császár személye iránt igen érdemteljes Belizárt 
kitüntesse s ennek magas érdemeit köztudomásra juttassa s ilykép őt 
úgyszólva törekvéseinek társa gyanánt bemutassa, a pénz egyik oldalára 
maga magát, a másikra pedig a felfegyverezett Belizárt «Belizár, a 
rómaiak dicsősége* czímű felirattal ibrázoltatta. (Dadin d’Alteserre.)
— Mennyire hitték a császárok, hogy ily eljárás által az illetőket kitün
tetik, azt egy Herodián által elbeszélt eset mutatja. Szerinte Septimius 
Severus (f 211) — hogy az előtte ellenségeskedéssel gyanúsított

*) Zonaras: «etiam Arabicum foedus rupit, causam ex eo sumptam, 
quod annui tributi moneta non Romanorum signum, séd nóvum Arabicum 
haberet; neque verő aureo nummo aliam imaginem, nisi Romani Impera- 
toris, insculpi fás erat» (Dadin d’Alteserre fordítása szerint).

*) Zonaras: «At Comnenus firmato imperio adeptionem ejus non 
Deo, séd sibi ascripsisse ex eo apparet, quod in nummis suam imaginem 
stricto ense insculpendam curavit. *
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Derimius Clodius Albinust megtisztelés által elkábítsa s ez által a mit 
sem sejtót annál könnyebben tönkre tegye — pénzeket veretett ennek 
arczképével.

Prokopius CaBsariensis (560 körül) történész tudósítása szerint a 
perzsák s más (barbár népek* királyai arczképüket csak ezüstpénzekre 
nyomatták, míg ezt aranypénzekre már Róma uralkodói iránti hódolat
ból és tiszteletből nem tették. l)

Ennek ellenében az Olaszországra leskelődó gótok királyai más 
elvet követtek. — Hogy Róma uraival egyenrangúaknak mutatkozzanak, 
mindennemű pénzekre saját arczképeiket ráverték. Cassiodoros (f 570 
kör.) szerint Theodorik király következőleg nyilatkozik: (Variarum 
libri 6. 7.) «Verum hanc liberalitatem nostram alio decoras obsequio, 
ut figura vultus nostri metallis usualibus imprimatur etc.» és máshelyen 
(Var. libr. 7. 32.) «Omnino monetce debet integritás quseri, ubi et vultus 
noster imprimitur, quidnam érit tutum si in nostra peccetur effigie ? 
Sit mundum quod ad formám nostrae serenitatis adducitur etc.» — A 
gót királyok tehát nem befolyásoltatták magukat a császári fenhata- 
lom által.

A frankoknak első királyai senkit sem ruháztak fel a pénzverési 
joggal 8 annyi súlyt fektettek e koronái jogra, hogy Nagy Károly meg
tiltotta másutt mint saját királyi várában pénzverdét felállítani. Dapnég 
midőn a frankok első uralkodói Gallia uralmát átvették, saját a rcké
pükkel ellátott aranypénzeket vertek, mit fennebbi Prokopios követke
zőleg ad elő: «Aureum nummum nativo Galliarum metallo hi cudunt, 
non Romani Imperatoris, ut ceteri solent imagine, séd suam impressam. 
(Dadin d’Alteserre ford.)

Nagy Károlynak fennebbi rendelete következőleg hangzik: tvolu- 
mus ut in nullo alio loco moneta sit, nisi iu Palatio nostro, nisi forte 
iterum a nobis aliter fuerit ordinatum.» — Mások azt hiszik, hogy ezt 
csak a pénzhamisítás meggátlásának czéljából elrendelte volna. — Még 
Nagy Károly utódai is ezélszerünek találták, hogy a pénzverdét saját pa
lotájukban vagy legalább megállapított helyeken elhelyezzék *).

*) «Persaruin si qui dem rex, etsi argenteum numisma ad arbitrium 
facit, aureo tamen non illi fás est suam ut imponat effigiem, nec Barbaro- 
rum princeps alias quispiam id facéré ausit, et si auri dominusi. (Prokop. 
lib. 3. de beli. goth. Dadin d’Alteserre által idéz.)

*) II. Károlynak (kopasz) egy erre vonatkozó nyilt parancsa követke
zőleg hangzik: «Sequentes consuetudinem praedecestorum nostrorum, sicut 
in illorum capitulis invenitur, constituimus, ut in nullo loco alio in omni 
regno nostro moneta fiat, nisi in palatio nostro, et in Quentovico, ac Ro- 
tomago, quae moneta ad Quentovicum ex antiqua consuetudine pertinet, et

37*
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Mennyire tekintetett a pénzverési j og a korona kiszárólagos j ogául, 
még azon körülmény is mutatja, hogy Francziaországban a Károlingok 
hatalmának hanyatlásával néhány gróf és püspök sietett e jogot részint 
királyi szabadalmazás útján, részint szokás és elavultságra támaszkodva 
bitorolni. így ruházta fel IV. Lajos Artold püspököt s a rheimsi püspök
séget állandó pénzverési engedélylyel1).

Ily módon talán még más vazallok is szerezhették meg a pénzve
rési jogot, miután a meauxi, embruni, cahorsi, agdei és magalloni püs
pökök vele éltek, kik között az utóbbi, Lajos király panaszára, IV. 
Kelemen pápa által másnemű pénzek verésére kényszeríttetett. *)

Az arelati püspöknek jogában állt, a Beau^aire nevű várban pénzt 
veretni. E jog a várral együtt Mihály püspök által 1214-ben montforti 
Simon grófnak adatott el.

Még az első franczia dynastia idejében adatott a pénzverési jog a 
vursimburgi zárdának és apátjának — Speier dioecesisben — Dagobert 
király, e zárda alapítója által.8)

in Remis et in Senonis et in Pariéio et in Aurelianis et in Cavillono et in 
Metulla et in Narbona>.

') Flodoardns, hb. 4. hist. Rhem. c. 27 és verb. in Chron. ad ann. 
840: «Post haec rex Ludovicus dedit Artoldo Episcopo, ac per eum Eccle- 
siae Remensi per praeceptionis regiae paginam Remensis urbis moneta in 
jnre perpetuo possidendam; séd et omnem Comitatum Remensem eidem 
contúlit Ecclesiae».

*) Dadin d’Alteserre (1643) IV. Kelemen kiadatlan leveleiből ezen 
érdekes levél bevezetését közli: «Sane de moneta Melgoriensi, quam in 
tna Dioecesi facis cudi, miramur plurimnm cujus hoc agis consilio, non 
quod injuriam facias Regi Franciae, si in feudis non fabricatur ipsius, séd 
Regis glóriáé, extra cujus dominium nec hoc potes, nec aliud operari: quis 
enim Catholicus monetam debet cudere, nisi cui vei summi Pontificis, vei 
principis auctoritate conceditur, quoniam nullus unquam sic effuse conces- 
sit, ut omnis generis monetam facérét data auctoritas ad rém certam, quo- 
nam pacto ad aliam extenderetur ? Si consuetudinem forsan allegas in altér- 
nato negotio, te et praedecessores tuos accusas potius, quam excuses; cum 
pervertae consuetudines dici debeant corruptelae. — Quod si consuetudine 
et jure cessantibus lucro inhias, videre licet quantum dedeceat excellentiae 
pontificalis honorem, negotiationem hujusmodi exercere, quam in inferioris 
gradus clericis reprobamus. Certe si venerabilem fratrem nostrum Agathen- 
sem Episcopum in hac parte inquireres, audires utique ab eodem, quantum 
ei hao dissuasimus ad opus simUe provocato, cum essemus in statu alio 
constituti. Hinc est quod fraternitati tuae per Apostolica scripta praecipiendo 
mandamus, quatenus si in regis feudis haec facias, pareas prohibent; et si 
ahbi, nihilominus omnino desistas etc.»

*) Trithemiu8 Dagobertnek egy erre vonatkozó okmányát idézi: «ad
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Azon kívül még Francziaországban számtalan herczeg és gróf — 
kik mindnyájan privilégiumok után vágyódtak — bírt volna állítólag a 
pénzverési joggal. Dadin d’Alteserre különösen említi a poitoui grófo
kat, honnan a poitoui aranypénz gyakori használata származnék.l)

János, berry-i herczeg, V. Károly franczia király engedőimével a 
legtisztább aranyból vert pénzeket.

Bodin János (f 1596) szerint a bretagnei herczeg is bitorolta volna 
a pénzverési jogot; mindezen jogokat I. Ferencz egy csapással meg
szüntette. (Bodin, de republica, lib. 1., cap. 10.)

Freisingeni Ottó a Magyarországban e tekintetben dívott szabá
lyokról következőt mond: «hinc est, ut cum praedictum regnum per 
LXX vei amplius divisum fit Oomitatns, de omni justicia ad fiscum 
regium duae lucri partos cedant, tertia tantum Comiti remaneat, nullus- 
que in tam spacioso ambitu, Bege excepta, monetam vei teloniam 
habeat.> A pénzverési jog e szerint itt is a király személyéhez volt 
kötve.

Angolországban, István király gyenge uralkodása alatt sok püs
pök és gróf fellázadván, táborokat s várakat építettek és magukhoz 
ragadták a pénzverési jogot; de mindez II. Henrik trónralépésekor 
annak legelső erélyes parancsára rögtön megszűnt. *)

haec monetam in se habentem imaginem, et litteras expressamque simili- 
tudinem Nemetensis monetae eidem loco concedimus*.

*) d’Alteserre következőket idéz Vendome Gottfriednak Angouleme 
Gerhardhoz intézett leveléből: «Abbati Angeriacensi, ut dicitur, promisistis, 
quod si trecentos solidos Pictaviensium masculorum nobis daret, Rainaldum 
Chesnelli deponeretis*. — Sirmond Jakab nyomán ennek «gesta Ademari 
episcopi Engolismensis* czímü munkájából következőt említ: «Cum Epi- 
scopus a Praeposito mille solidos Pictaviensium pro accaptamento exigeret, 
et ipse reddere. non posset, Iterius Episcopo mille dedit.» — Raimundus de 
Agiles. «histor. Hierosol.* czímú dolgozatában következőket mond: «Erat 
moneta noBtra haec: Pictavini, Cartenses, Mansei, Lucenses, Valentinenses, 
Mergoresi et duó Pogesii pro unó istorum». — III. Incze pápa (f 1216) 
«epistolae> czímfi irataiban mondja: «ad judicium autem hujus a Romana 
Ecclesia libertatis perceptae, quinque solidos Pictavensis monetae nobis, 
nostrisque successoribus omni singuli persolvetis*.

Hogy d’Alteserre annyi bizonyítékot hoz fel a poitoui aranypénz mel
lett, az eléggé tanúsítja annak jóságát, kedveltségét s elterjedését.

*) iHenricus, dux Normannorum, venit in Angliám cum magnó exer- 
eitu et reddita sunt ei castella múlta et munitiones, quamplures et fecit 
monetam novam, quam vocabant monetam Ducis, et non tantum ipse séd 
omnes potentes tam Episcopi, quam Comites et Barones suam faciebant 
monetam: séd ex quo Dux ille venit, plurimorum monetam castavit*. 
(Howden Boger.)
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Olasz- és Németországban sok világi és egyházi úr szintén részint 
külőnszabadalmazásokalapján, részint szokásos jogból, gyakorolta a 
pénzverési jogot. — A cambrayi püspök Ottó császárnak következő 
oklevele által kapta meg a pénzverési s a vámjogát: «Insuper nostra 
largitione concedimus praefato Episcopo et succeesoribus ejus omne 
teloneum cum moneta civitatis suie Cameracensis, eo videlicet tenore, 
ot no vem partes Episcopum usibus deputentnr ; decima verő pars ad 
nsnm fratrum ejusdem con^regationis perpetualiter in eleemosyna nostra 
proficiati (Cambray-i Balderik).

A császári hatalom hanyatlásával sok püspök és gróf Olaszor
szágban több regale között még a pénzverési jogot is magához ragadta, 
míg I. Frigyes ezt beszüntette. A Spinola család Genuában s a mont- 
ferrati őrgrófok YII. Henrik császár által kapták meg a pénzverési 
jogot. (Conrad. Vecerius in vit. Henr. VH.)

A pénzeket nagyobb vagy kisebb alakban verni, csak az ország 
fejedelmének jogában állt, de még egyházi és világi vazallok is próbál* 
ták ezt meg. Midőn pl. a lausanne-i püspök a pénzt hamisította, 
szemére hányták ezt neki a Canonici,.mire a püspök IH. Incze pápánál 
pénzverési jogaira hivatkozott. *)

Az ország fejedelmétől vagy a védúrtól való elszakadás magával 
hozta, hogy a pénzverési jog bitoroltatott s hogy az eddigi uralkodó 
arczképe nem nyomatott a pénzekre. Midőn pl. Danzig 1454-ben a 
többi nyugoti Poroszországgal együtt lengyel ótalom alá helyezte 
magát, azon jogot kapta, hogy a lengyel király arcképével ellátott saját 
pénzt verhessen. De midőn 1577-ben az akkori lengyel király, Báthory 
István — kit a város nem akart lengyel királynak s ilyformán saját 
védurának sem elismerni — a várost ostromoltatta, oly pénzt vertek 
melynek mellső oldalán «defende nos Ghriste Salvator* czímű felírás
8 valamely szentnek képe, hátsó oldalán pedig a város czímere és 
«moneta nova civi. Gedenensis* czímŰ felírás volt látható.

Szempcz, 1882. ja n . 30. D r . W e r t n e r  M ó r ,

1) ITT. Incze leveleiben következőket mond e felől: «Cumque praefati 
Canonici super monetae diminutione et exactione növi pedagii memoratom 
Episcopum convenirent et peterent, quod ab arbitrís praeceptum fuerat 
observari, respondit Episcopus memoratus, quod moneta erat, procul dubio 
diminuta, nec licuit arbitrís super hocaliquid arbitrari, cum tamquam Do- 
xnino monetae licitmn ei sit eam pro suo beneplacito minuere et augere».
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