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A CSÖKÖLYI TALLÉRLELET  ·  TALLÉROK SOMOGY MEGYÉBEN

Csököly község Somogy megye középső részén, Kaposvártól délnyugatra 25 kilométerre fekszik (3. ábra). 
A település első említése az 1333–34. évi pápai tizedjegyzékben található, ami alapján a falu templomos 
hely volt. Plébániája Szent Márton tiszteletére volt felszentelve (bár ezt csak 1718-ban említik). A település 
a középkorban és még a kora újkorban is a veszprémi püspök birtoka volt. A török hódoltság ideje alatt 
több forrás is megemlékezik a falu templomáról, így lakói viszonylagos békességben élhettek a török 
idők alatt is.

A település mai központjában egy nagyobb, térszerű kiszélesedés található. Ennek keleti szélén 
található a római katolikus templom, ami középkori alapokon nyugszik. A középkorban és kora újkorban 
itt helyezkedett el a település is. A templomtól északra nem messze került elő az éremlelet.

1993-ban bejelentés érkezett a múzeumba Toplak Ágnestől, miszerint kapálás közben, sekély mélységben 
Kántor Józsefné és Toplak Ferencné 3 darab ezüst tallért találtak, amit be is mutattak a múzeumban (1. ábra). 

Ezt követően a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum munkatársai Költő László vezetésével leletmentést 
végeztek a helyszínen, melynek során megtalálták az agyagedénybe elrejtett éremlelet fészkét (2. ábra). 
A korábban talált darabokkal együtt összesen 54 darab ezüst tallér került elő (Kat. 1–   54.) a Petőfi u. 71. számú 
telek kertjében, az egyik szőlősor mellett. További egy tallért az éremlelet helyétől kb. 100 méterre 
északra találtak (Kat. 55.). Bár ez nem tartozik közvetlen az éremlelethez, úgy gondoljuk, hogy érdemes 
közölni a többi érmével együtt. Az előkerült érmékről általánosságban elmondható, hogy jó állapotúak, 
kevés rajtuk a kopásnyom és a sérülés.

Az új fajta ezüstpénzek verése először Tirolban indult meg Zsigmond főherceg uralkodása alatt,  
az első guldinerek, más néven guldengroschenek 1486-ban készültek. Ezek mintájára több helyen kezdtek 
el jó minőségű és nagy értékű ezüstpénzeket verni. 1519/1520-tól Joachimsthalban (ma: Jáchymov, 
Csehország) a guldinereknél némileg alacsonyabb súlyú és ezüsttartalmú pénzek készültek, amelyeket 
Joachimsthalernek neveztek, ami később lerövidült Thaler, Taler alakokra. A legtöbb és legváltozatosabb 
tallér a Német-római Birodalom területén készült. Így a 16. századra már nem csak a különböző aranypénzek 
számítottak értékpénznek, hanem felzárkóztak melléjük a tallérok is. Magyarországi forgalmuk a 16. század 
végére vált jelentőssé. A nagy számban előforduló tallérok elsősorban kereskedelem során, másodsorban 
katonák zsoldjaként kerülhettek ide.

1. ábra: A megtalálók az éremlelettel
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erdélyi vagy svájci veret. A 17. századból már kevesebb tallér ismert, azonban ekkor gyakoribbak az olyan 
leletek, amiben kizárólag tallérok voltak. Az egyik ilyen a Nemespátrón talált, amiben 25 darab volt,  
1-1 magyar és német mellett főleg osztrák kibocsátásúak. Időben az egyik legközelebbi lelet a Drávatamásiban 
előkerült, 1661-es záródású tallérlelet, amiben szintén 54 darab tallér volt, illetve a Taranyban talált, tallérokat 
is tartalmazó lelet. Érdekesség, hogy Taranyból egy másik, 1636-ból származó tallérlelet is származik (44 db). 
Kevéssel később, 1665-ben záródik a Nagybajomban talált lelet, amiben főleg osztrák és németalföldi 
tallérok voltak. A szőlősgyöröki leletben is csak tallérok voltak, néhány magyar veret mellett főleg 
osztrák veretek, valamint néhány német és spanyol tallér, záródása 1658. Egy ismeretlen lelőhelyű,  
de Somogy megyei lelet pedig 1659-ben záródik, és szintén csak tallérok voltak a leletben.  
Elszórva kerültek elő még tallérok Göllében és Kerekiben is. A 17. század végi leletekben már nagyon 
gyakoriak a 2/3 tallérok (Buzsák, Kötcse, Fonó). A legnagyobb számban a hoboli éremleletben láttak 
napvilágot tallérok. Bár ezt a leletet 1686-ban rejthették el, ennél jóval korábbi érméket is találunk 
benne. 74 darab tallért tartalmaz, amik között vannak magyar, osztrák, német, németalföldi, valamint a  
ritkábban előforduló lengyel tallérok is.

Ugyanilyen darabszámú (54 db) tallérlelet ismert Baranya megyéből Kővágószőlősről, ebben 
többségében magyar tallérok találhatóak. Záróverete 1660-ban készült, elrejtése pedig Zrínyi Miklós 
1664. évi hadjáratával hozható kapcsolatba. Szintén ebben a korszakban (1651–1659) rejtették el az 
alábbi Baranya megyei éremleleteket, amelyek kizárólag tallérokat tartalmaztak: Erdősmecske, 
Himesháza, Vásárosdombó. A csökölyi tallérlelet záróverete 1650-ben készült. Az elrejtésének pontos 
időpontját nem tudjuk meghatározni, de feltételezhetjük, hogy ez is Zrínyi Miklós 1664. évi hadjáratával 
van kapcsolatban, aki visszavonuló csapataival Szigetvár és Segesd között érinthette Csököly térségét is. 
Ez egy lehetséges ok, hogy miért maradt földben az éremlelet, de más lehetőség is elképzelhető.

Ha a csökölyi éremlelet kibocsátó területek szerinti összetételét nézzük, akkor egyértelműen két osztrák 
tartomány dominál, hiszen 88%-ban Tirol és Stíria (Stájerország) vereteit találjuk a leletben, a többi kibocsátó 
csupán egy-két darab érmével képviselteti magát. Amennyiben kibocsátó uralkodók szerint tekintjük 
át a leletet, akkor V. Lipót osztrák főherceg veretei vannak túlsúlyban (31%), őt követik II. Ferdinánd,  
III. Ferdinánd, II. Rudolf és II. Ferdinánd főherceg érméi. Az érmék időbeli megoszlásánál azt látjuk, 
hogy elég hosszú időszakot ölelnek fel – mivel a kincs legkorábbi darabjait II. Ferdinánd főherceg 
uralkodása (1564–1595) idején vert, ám évszám nélküli érmék között kell keresnünk – minimum 55, maximum 
86 évet. A tallérok többsége (59%) jóval az elrejtés előtt, az 1620-as és 1630-as években került az egykori 
tulajdonoshoz. Ez alapján feltételezhetjük, hogy több generáció alatt gyűlt össze ez a kisebb vagyon,  
de elképzelhető az is, hogy rövidebb idő alatt más forrásból jutottak hozzá régebbi pénzekhez (4–6. ábra). 
A csökölyi leletben egy-egy uralkodó ugyanolyan típusú pénzének több verőtővel készített változata 
is megfigyelhető, így szinte két egyforma pénz alig található a leletben. A talléroknak a 16. század 
vége és a 17. század közepe között folyamatosan emelkedett az értéke, kezdetben még csak 100 denárt 
ért, de felmehetett akár 170 denárig is, az általános azonban a 160 denáros érték volt (1633–1667).  
Ez természetesen függött attól is, hogy milyen tallérról volt szó, hiszen az ország területén többféle tallér 
is forgalomban volt. Az 1640-es évektől általában egy aranypénzért két tallért kellett fizetni. Ez alapján, a 
csökölyi tallérlelet nagyjából 8640 denárnak felelt meg, ami nem számított jelentéktelen vagyonnak akkoriban, 
bár ismerünk jóval nagyobb darabszámú tallérleleteket is az ország más részeiből: Esztergom (556 db),  
Tápé-Malajdok (339 db), Balatonfőkajár (271 db). Hasonló értéket képviselt a nemrégiben megtalált és 
publikált hódmezővásárhely-kingéci tallérlelet is (66 db = kb. 7300 denár).

A megyében több olyan éremlelet is napvilágot látott, amiben tallérok voltak, ezekről szeretnénk egy 
rövid áttekintést adni. A 16–17. századból közel 60 éremleletet ismerünk az egykori Somogy megye 
területéről, ezekből 25 tartalmaz tallért. A korai időszakban kerültek a földbe az alábbi leletek, amelyek 
szintén tartalmaztak tallérokat is: Bolhó (1544), Mosdós (1547), Kötcse (1548), Lakócsa (1554),  
Kisdobsza (1557), Kiskorpád (1563), Sávoly (1565), Somogydöröcske (1590), Dióspuszta (1594) és 
Mezőcsokonya (1598). Ezek a leletek a megye elfoglalása, illetve a 15 éves háború miatt kerülhettek a földbe. 
Jellemzőek az osztrák tartományok (Tirol, Felső-Ausztria, Salzburgi érsekség) veretei, a németalföldi, 
valamint a különböző német tartományok és városok által kibocsátott tallérok. Néha előfordul egy-egy  
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Wenn wir die Zusammensetzung des Münzfundes von Csököly hinsichtlich der Emissionsgebiete 
auswerten, so dominieren eindeutig zwei österreichische Bundesländer. Die Prägungen aus Tirol und aus 
der Steiermark umfassen 88 Prozent des Fundes, und nur einige Münzen anderer Emissionen befinden 
sich im Fund. Wenn wir den Fund hinsichtlich der Herrscher der Emissionen durchsehen, dominieren die 
Prägungen des österreichischen Erzherzogs Leopold V. (31%), danach folgen die Münzen von Ferdinand II.,  
Ferdinand III., Rudolf II. und vom Erzherzog Ferdinand II. Hinsichtlich der Chronologie der Münzen ist zu 
beobachten, dass sie einen ganz langen Zeitraum umfassen: Minimum 55, Maximum 86 Jahre. Die Mehrzahl 
der Taler (59%) war schon weit vor dem Vergraben in den 1620er und 1630er Jahren in das Eigentum des 
damaligen Besitzers gelangt. Daher können wir annehmen, dass dieses kleine Vermögen sich über mehreren 
Generationen angesammelt hatte, oder der Besitzer kam in kürzerer Zeit auf anderem Wege zu den älteren 

Münzen (Abb. 4–6). Der Fund von Csököly umfasst einander ähnliche Münzen, die aber je nach Herrscher 
durch verschiedene Varianten von Prägestöcken hergestellt sind. Daher sind zwei beinahe gleiche Taler im 
Fund nicht zu finden. Der Wert der Taler erhöhte sich gleichmäßig zwischen dem Ende des 16. und der Mitte 
des 17. Jahrhunderts. Am Anfang betrug der Wert eines Talers nur 100 Denare, manchmal konnte der Wert sich 
sogar auf 170 Denare erhöhen, aber der durchschnittliche Wert betrug 160 Denare (1633–1667). Außerdem war 
von Einfluss um sich was für einen Taler es handelte, da mehrere Sorten Taler auf dem Gebiet des Landes im 
Umlauf waren. Ab den 1640er Jahren musste man im Allgemeinen für eine Goldmünze zwei Taler bezahlen. 
Der Wert des Talerfundes von Csököly beträgt daher ungefähr 8.640 Denare, was damals ein beachtliches 
Vermögen darstellte, allerdings kennen wir Talerfunde einer größeren Anzahl von Münzen aus anderen 
Gebieten des Landes: Esztergom (556 Münzen), Tápé-Malajdok (339 Münzen), Balatonfőkajár (271 Münzen). 
Einen ähnlichen Wert hat der vor kurzem gefundene und publizierte Talerfund aus Hódmezővásárhely-Kingéc 
(66 Münzen = 7.300 Denare). 

Im Komitat haben mehrere solcher Münzfunde, die auch Taler umfassen, stattgefunden, über diese möchten 
wir einen kurzen Überblick geben. Aus dem 16. und 17. Jahrhundert kennen wir beinahe 60 Münzfunde aus 
dem damaligen Gebiet des Komitats Somogy, von diesen sind auch 25 Talerfunde. In der Frühzeit gerieten die 
folgenden Funde in den Boden, diese enthalten auch Taler: Bolhó (1544), Mosdós (1547), Kötcse (1548), Lakócsa 
(1554), Kisdobsza (1557), Kiskorpád (1563), Sávoly (1565), Somogydöröcske (1590), Dióspuszta (1594) 
und Mezőcsokonya (1598). Diese Funde konnten wegen der Besetzung des Komitats oder auch wegen des 

Das Dorf Csököly befindet sich in der Mitte des Komitats Somogy, es liegt 25 km südwestlich von Kaposvár 
(Abb. 3). Die Siedlung wurde zum ersten Mal im Jahre 1333–34 im päpstlichen Zehntregister erwähnt, 
demzufolge war das Dorf ein Tempelort. Seine Pfarre wurde zur Ehre von St. Martin geheiligt (es wurde aber 
erst im Jahre 1718 erwähnt). Die Siedlung war im Mittelalter und auch noch in der frühen Neuzeit im Besitz 
des Bischofs von Veszprém. Während der Zeit der Türkenherrschaft wurde die Kirche des Dorfes in mehreren 
Quellen erwähnt, so konnte die Bevölkerung in der Türkenzeit relativ friedlich leben.

Im heutigen Zentrum des Dorfes liegt ein großer Platz, an dessen östlichem Rand sich eine römisch-katholische 
Kirche befindet, die mittelalterliche Fundamente hat. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit befand sich die 
Siedlung auch an dieser Stelle. In der Nähe, nördlich von der Kirche, kam der Münzfund zum Vorschein.

Im Jahre 1993 informierte Ágnes Toplak das Museum, dass Frau Kántor und Frau Toplak während des Hackens 
untief im Boden 3 Taler aus Silber gefunden hatten, die sie dem Museum vorzeigten (Abb. 1). Daraufhin begannen 
die Mitarbeiter des Rippl-Rónai Museums, unter der Leitung von László Költő eine Fundrettung vor Ort, in deren 
Verlauf sie den gesamten verborgenen Münzfund in einem Tongefäß fanden (Abb. 2). Zusammen mit den früher 
gefundenen Stücken insgesamt kamen 54 Silbertaler (Kat. Nr. 1–54.) neben einer Zeile Weintrauben im Garten 
der Adresse Petőfi Straße 71 zum Vorschein. Ein weiterer Taler (Kat. Nr. 55.) wurde ungefähr 100 Meter nördlich 
von diesem Münzfund gefunden. Obwohl letzterer nicht direkt zu dem ursprünglichen Münzfund gehört, sind 
wir der Auffassung, dass dieser Einzelfund es wert ist, zusammen mit den anderen Münzen der Öffentlichkeit 

vorgestellt zu werden. Im Allgemeinen ist von den gefundenen Münzen zu sagen, dass sie sich in einem guten 
Zustand befinden, sie weisen nur geringe Schäden und Verschleißspuren auf. 

Eine neue Art Silbertaler wurde zum ersten Mal unter der Herrschaft des Erzherzogs Sigmund in Tirol 
geprägt, der erste Guldiner oder Guldengroschen wurde im Jahre 1486 hergestellt. Nach diesem Vorbild 
wurde in mehreren Orten mit der Prägung von Silbermünzen in guter Qualität und in hohem Wert begonnen.  
Ab 1519/1520 wurden Münzen mit niedrigerem Gewicht und Silbergehalt in Joachimsthal (heute: Jáchymov 
in der Tschechien) geprägt, die als Joachimsthaler und später verkürzt als Thaler und Taler bezeichnet wurden. 
Die meisten und vielfältigsten Taler wurden auf dem Gebiet des Deutsch-Römischen Reiches hergestellt.  
So waren im 16. Jahrhundert nicht nur die verschiedenen Goldmünzen von Wert, sondern auch die Taler holten auf. 
Ihr Umsatz wurde zum Ende des 16. Jahrhunderts hin in Ungarn bedeutsam. Die in großer Zahl vorkommenden 
Taler konnten in erster Linie durch den Handel, in zweiter Linie als Löhnung der Soldaten hierher geraten. 

TALERFUND AUS CSÖKÖLY  ·  TALER IM KOMITAT SOMOGY
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The village Csököly is located in the middle part of Somogy County 25 kilometres southwest of Kaposvár 
(Fig. 3). The village was first mentioned in the papal tithe list from 1333–34 according to it, the settlement was 
a temple place. Its church was consecrated in honour of St. Martin (although it was only mentioned in 1718). 
The settlement was the possession of the bishop of Veszprém in the Middle Ages and in the Early New Ages. 
There are several sources referring to the church of the village from the period of the Ottoman occupation so 

its inhabitants could live in relative peace at that time.
In the present-day centre of the settlement there is a larger square-like splay today. On its eastern edge 

stands a Roman Catholic Church on medieval grounds. The village was also lying here in the Middle Ages and 
in the Early New Ages. The coin hoards were found northward not far from the church.

In 1993 the museum received a notification from Ágnes Toplak according to which Józsefné Kántor and 
Ferencné Toplak had found 3 pieces of silver Thalers during hoeing in the shallow deep. The Thalers were 
later showed to the museum (Fig. 1). Subsequently the colleagues from the Rippl-Rónai Museum in Kaposvár 
had carried out an on-the-spot rescue excavation led by László Költő. They have found the nest of the coin 
hoard hidden in an pottery (Fig. 2). 54 pieces of silver Thalers came to light all together with the previously 
found ones (Cat. No. 1–54) from the garden of the site No. 71 in Petőfi Street just next to a vineyard. One more 
Thaler was found northward about 100 meters away from the coin hoard spot (Cat. No. 55). Although it does 
not belong to the coin hoards directly, it is thought to be worth publishing together with the other ones. It can 
be declared that the excavated coins are generally in good condition and only some slight damages or abrasions 
can be found on them. 

New kind of silver coins were minted first in Tyrol during the reign of Archduke Sigismund. The first 
guldengroschen or guldiner was minted in 1486. Patterned according to this the minting of good quality 
and high value silver coins begin at more places. Less weighted and argentiferous coins were called 
Joachimsthalers later the word was shortened to the forms of Thaler and Taler. They were minted in 
Joachimsthal (today: Jáchymov, Czech Republic) from 1519/1520. The most and most multifarious Thalers 
were minted on the territory of the Holy Roman Empire. Therefore by the end of the 16th century not only the 
various gold coins but also the Thalers were value for money. Their circulation in Hungary became significant 
by the end of the 16th century. A large number of Thalers could come primarily through trade secondly as the 
mercenary soldiers’ payment. 

Fünfzehnjährigen Krieges im Boden bleiben. In ihnen sind die Prägungen der österreichischen Bundesländer 
(Tirol, Oberösterreich, Erzbistum Salzburg), der Niederlande, sowie die von verschiedenen deutschen 
Bundesländern und Städten ausgegebenen Taler typisch anwesend. Manchmal kommen andere Prägungen vor, 
je eine aus der Schweiz und eine aus Siebenbürgen, vor. Aus dem 17. Jahrhundert sind schon wenigere Taler 
bekannt, aber solche Funde, die ausschließlich aus Talern bestehen, sind häufiger. Einer von diesen wurde in 
Nemespátró gefunden, der 25, in der Mehrzahl österreichische Prägungen enthält. Der nächste Fund aus dieser 
Zeit kam in Drávatamási zum Vorschein, dieser im Jahre 1661 endende Talerfund umfasst 54 Münzen, auch 
in Tarany wurde ein Talerfund aus dieser Zeit gefunden. Es ist interessant, dass auch ein weiterer, aus dem 
Jahre 1636 stammender Talerfund (44 Münzen) hier gefunden wurde. Etwas später, im Jahre 1665, endet der 
Münzfund aus Nagybajom, in dem sich zumeist österreichische und niederländische Taler befanden. Der Fund 
von Szőlősgyörök enthält auch allein Taler, neben manchen ungarischen, deutschen und spanischen Talern 
befinden sich darin zumeist österreichische Prägungen. Dieser Fund endet im Jahre 1658. Ein weiterer, im 
Jahre 1659 endender Fund aus den Komitat Somogy, der aus einem unbekannten Fundort stammt, umfasst auch 
allein Taler. Vereinzelte Talerfunde kamen auch noch in Gölle und in Kereki zum Vorschein. In den Funden 
aus dem Ende des 17. Jahrhunderts kommen schon die 2/3 Taler sehr häufig vor (Buzsák, Kötcse, Fonó).  
Die größte Anzahl der Taler kam in einem Münzfund in Hobol vor. Obwohl dieser Fund im Jahre 1686 versteckt 
wurde, sind darin auch Münzen aus früheren Zeiten zu finden. Er enthält 74 Taler, unter anderem ungarische, 
österreichische, deutsche, niederländische, und seltener vorkommende polnische Münzen auch. 

Ein ähnlich großer Talerfund mit 54 Münzen ist aus Kővágószőlős aus dem Komitat Baranya bekannt, der 
meist aus ungarischen Talern besteht. Seine Endprägung datiert aus dem Jahre 1660, und die Vergrabung kann 
man mit dem Feldzug von Miklós Zrínyi im Jahre 1664 verknüpfen. Auch in diesem Zeitalter (1651–1659)  
wurden die folgenden Funde im Komitat Baranya versteckt, die auch ausschließlich Taler enthalten: 
Erdősmecske, Himesháza, Vásárosdombó. Die Endprägung des Talerfundes von Csököly wurde im Jahre 1650 
hergestellt. Wie lange er sich im Boden befunden hat, können wir nicht feststellen, aber vermutlich steht er im 
Zusammenhang mit dem Feldzug von Zrínyi, der mit den sich zurückziehenden Truppen zwischen Szigetvár 

und Segesd auch das Gebiet von Csököly überquerte. Es ist ein möglicher Grund, warum der Fund im Boden 
bleiben konnte, aber man kann sich auch andere Möglichkeiten vorstellen.

A HOARD OF THALERS FROM CSÖKÖLY  ·  THALERS IN SOMOGY COUNTY
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German provinces and cities. Seldom there were coins from Transylvanian or Swiss mints. Less Thalers are 
known from the 17th century, but hoards containing only Thalers are more common from that time. One of 
them was found in Nemespátró with 25 pieces that contained coins minted in Hungary and in Germany but 
most of them were minted in Austria. One of the latest Thaler hoard was found in Drávatamási closing in 
1661, which also contained 25 Thalers and the hoard found in Tarany also belong to the same time period.  
It is curious that there is another Thaler hoard (44 pieces) from Tarany from the year 1636. In the hoard found 
in Nagybajom closing in 1665 there were especially Thalers from Austria and the Low Countries. There were 
only Thalers in the hoard from Szőlősgyörök, too. Besides some Hungarian mintings there were especially 
Austrian and some German and Spanish ones closing in 1658. A hoard from an unknown archaeological site in 
Somogy County closing in 1659 contains also only Thalers. Thalers were found scattered in Gölle and Kereki, 
too. The 2/3 Thalers were quite frequent in the hoards from the end of the 17th century (Buzsák, Kötcse, Fonó). 
A great quantity of Thalers came to light in the coin hoard in Hobol. Although this hoard must have been 
hidden in 1686, coins from the earlier period could be also found in it. This hoard had 74 pieces of Thalers 
among them some Hungarian, Austrian, German, and some originated from the Low Countries and the less 

frequently occurring Polish Thalers.
Thaler hoard with the same number of pieces (54 pieces) is known from Kővágószőlős, Baranya County. 

Hungarian Thalers can be found in majority in this finding. Its closing minting was made in 1660. Its hide can be 
connected to the 1664 military campaign of Miklós Zrínyi. The undermentioned hoards from Baranya County 
contain solely Thalers were hidden also in this era (1651–1659): Erdősmecske, Himesháza, Vásárosdombó. 
The closing minting date of the Thaler in Csököly was 1650. The exact length of time it spent in the ground 
cannot be defined but probably it can also be connected to the 1664 military campaign of Miklós Zrínyi who 
could reach the region of Csököly between Szigetvár and Segesd with his retreating troops. This is only a 
possible reason why this coin hoard stayed in the ground, but there could be other possibilities.

Considering the composition of the issuing areas of the coin hoard found in Csököly it is obvious that 
two Austrian provinces dominated because 88% of the coins originate from Tyrol and Styria while the other 
issuers represent themselves only with one or two pieces of coins. If we consider the hoard according to the 
sovereigns then the coins of Leopold V, Archduke of Austria are the most dominant (31%), then Ferdinand II, 
Ferdinand III, Rudolph II and Ferdinand II, Archduke of Austria. As for the time division of the coins it can be 
seen, that they cover quite a long period (minimum 55 years, maximum 86 years). The earliest pieces of the 
treasure must be searched among the coins minted without dates during the reign of Ferdinand II, Archduke 
of Austria (1564–1595). Most of the Thalers (59%) had been obtained by the owner in the 1620’s and 1630’s, 
much earlier than they were hidden. We can hypothesize on the basis of that this pelf was collected by more 
generations or they could acquire older coins from other resources in a shorter time (Fig. 4–6). In the hoard 
of Csököly more version minted by more coin dies of 1-1 sovereign’s same kind of coins can be observed so 
two same coins cannot be found in the hoard. The value of the Thalers was increasing between the end of the 
16th century and the middle of the 17th century. At the beginning its value had been 100 denars, and later it 
was 170 denars however the 160 denars value was the average value (1633–1667). It depended on the type of 
the Thaler it was, because there were several different types in circulation within the territory of the country. 
From the 1640’s generally two Thalers had to be paid for one golden coin. According to this the Thaler hoard 
costs about 8640 denars, which did not count an insignificant wealth at that time although we know Thaler 
hoards with more pieces from other parts of the country: Esztergom (556 pieces), Tápé-Malajdok (339 pieces), 
Balatonfőkajár (271 pieces). Same value was represented by the recently found and published Thaler hoard in 
Hódmezővásárhely-Kingéc (66 pieces = 7300 denars).  

More coin hoards came to light in the county in which Thalers were found.We would like the give a short 
overview of these. We know about 60 coin hoards from the territory of the former Somogy County from 
the 16–17th centuries among which 25 contain Thalers. The undermentioned hoards were grounded in the 
early period and they also contain Thalers: Bolhó (1544), Mosdós (1547), Kötcse (1548), Lakócsa (1544),  
Kisdobsza (1557), Kiskorpád (1563), Sávoly (1565), Somogydöröcske (1590), Dióspuszta (1594) and 
Mezőcsokonya (1598). These hoards remained in the ground mainly because of the occupation of the country 
and because of the Fifteen Years’ War. Mostly there were coins minted in Austrian lands such as Tyrol, 
Upper Austria, and Archbishopric of Salzburg and also Thalers minted in the Low Countries and various  
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Lelőhely
Ltsz (leltári szám)
Kibocsátó ország
Uralkodó
Verdejegy, verde
Verési idő
Típus
Leírás
AV (előlap)
RV (hátlap)
Átmérő (mm), súly (g)

RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK

Fundort
Ltsz (Inventarnummer)
Emissionsland
Herrscher
Münzzeichen, Prägestätte
Prägezeit
Type
Beschreibung
AV (Vorderseite)
RV (Rückseite)
Durchmesser (mm), Gewicht (g)

Place of found
Ltsz (Inventory number)
Issuing country
Sovereign
Mintmark, mint
Minting time
Type
Description
AV (obverse)
RV (reverse)
Diameter (mm), Weight (g)

KATALÓGUS

2. ábra: Az edénybe rejtett tallérlelet
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Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

1.

2.

2005.2.2.B.
Stíria hercegség
II. Ferdinánd (1619–1637)
vj.n., Graz
1624
tallér, Dav 3104, Vog 134
AV: kettős kör között körirat (belső kör babérkoszorú):g+FERDINANDVS+ 
g++II+D+G+RO+I+S+A+G+H+B+REX+, belső körben az uralkodó jobbra néző, babér-
koszorús mellképe, alatta évszám, két oldalt 4-4 db pont
RV: kettős gyöngykör között körirat: +ARCHI+AVST+DVX+–+BVR+STYRIÆ+ETC+, 
belső körben koronás birodalmi címer, felső részén kis címerpajzsban Stíria címere, a 
címert az Aranygyapjas Rend lánca övezi
44,39–44,30 mm, 29,35 g

2005.2.2.A.
Stíria hercegség
II. Ferdinánd (1619–1637)
vj.n., Graz
1624
tallér, Dav 3104, Vog 134
AV: kettős gyöngykör között körirat: f+FERDINANDVS+f+D+G+RO+I+S+A+G+H+

B+REX+, belső körben az uralkodó jobbra néző, babérkoszorús mellképe, alatta év-
szám, két oldalt 3-3 db pont
RV: kettős gyöngykör között körirat: +ARCHI+AVST+DVX+–+BVR+STYRIÆ+ETC+, 
belső körben koronás birodalmi címer, felső részén kis címerpajzsban Stíria címere, a 
címert az Aranygyapjas Rend lánca övezi
42,42–43,23 mm, 28,30 g

 .................................................
 .............................................................

............................................... 0 3 cm ..........................................
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Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

2005.2.4.
Stíria hercegség
II. Ferdinánd (1619–1637)
vj.n., Graz
1627
tallér, Dav 3108, Vog 134
AV: kettős kör között körirat (belső kör babérkoszorú): g+FERDINANDVS++ ++II+D+

G+RO+I+S+A+G+H+B+REX+, belső körben az uralkodó jobbra néző, babérkoszorús 
mellképe, alatta évszám, két oldalt 3-3 db pont
RV: kettős gyöngykör között körirat: +ARCHI+AVST+DVX+–+BVR+STYRIÆ+ETC+, 
belső körben koronás, birodalmi címer kartusban, felső részén kis címerpajzsban Stíria 
címere, a címert az Aranygyapjas Rend lánca övezi
41,95–43,14 mm, 28,67 g

2005.2.3.
Stíria hercegség
II. Ferdinánd (1619–1637)
vj.n., Graz
1625
tallér, Dav 3106, Vog 134
AV: kettős kör között körirat (belső kör babérkoszorú):g+FERDINANDVS+g+II+D+

G+RO+I+S+A+G+H+B+REX+, belső körben az uralkodó jobbra néző, babérkoszorús 
mellképe, alatta évszám, jobb oldalt 3 db pont
RV: kettős gyöngykör között körirat: +ARCHI+AVST+DVX+–+BVR+STYRIÆ+ETC+, 
belső körben koronás birodalmi címer, felső részén kis címerpajzsban Stíria címere, a 
címert az Aranygyapjas Rend lánca övezi
44,01–43,53 mm, 28,75 g

4.

3.  .................................................
 .............................................................

............................................... 0 3 cm ..........................................
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Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

2005.2.5.B.
Stíria hercegség
II. Ferdinánd (1619–1637)
vj.n., Graz
1630
tallér, Dav 3110, Vog 134
AV: kettős kör között körirat (belső kör babérkoszorús):gFERDINANDVS◆II◆D◆G◆

ROM◆IMP◆S◆A◆G◆H◆BO◆REX, belső körben az uralkodó jobbra néző, babérkoszo-
rús mellképe, alatta évszám
RV: gyöngy-, és vonalkör  között körirat: +ARCHI+AVST+DVX+–BVR+STYRIÆ+ETC+, 
belső körben koronás, birodalmi címer kartusban, felső részén kis címerpajzsban Stíria 
címere, a címert az Aranygyapjas Rend lánca övezi
43,14–43,59 mm, 28,83 g

2005.2.5.A.
Stíria hercegség
II. Ferdinánd (1619–1637)
vj.n., Graz
1630
tallér, Dav 3110, Vog 134
AV: kettős kör között körirat (belső kör babérkoszorú):gFERDINANDVS◆II◆D◆G◆

ROM◆IMP◆S◆A◆G◆H◆BO◆REX, belső körben az uralkodó jobbra néző, babérkoszo-
rús mellképe, alatta évszám
RV: gyöngy-, és vonalkör  között körirat: +ARCHI+AVST+DVX+–BVR+STYRIÆ◆ETC+ , 
belső körben koronás, birodalmi címer kartusban, felső részén kis címerpajzsban Stíria 
címere, a címert az Aranygyapjas Rend lánca övezi
42,58–43,43 mm, 28,57 g

6.

5.  .................................................
 .............................................................

............................................... 0 3 cm ..........................................
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Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

2005.2.7.A.
Stíria hercegség
II. Ferdinánd (1619–1637)
vj.n., Graz
1636
tallér, Dav 3110, Vog 134
AV: gyöngy-, és vonalkör  között körirat:gFERDINANDVS◆II◆D◆G◆ROM◆IMP◆S◆

A◆G◆H◆BO◆REX, belső körben az uralkodó jobbra néző, babérkoszorús mellképe, 
alatta évszám
RV: gyöngy-, és vonalkör között: ◆ARCHI◆AVST◆DVX◆–◆BVR◆STYRIÆ◆ETC◆, 
belső körben koronás, birodalmi címer kartusban, felső részén kis címerpajzsban 
Stíria címere, a címert az Aranygyapjas Rend lánca övezi
43,63–43,00 mm, 28,35 g

2005.2.6.
Stíria hercegség
II. Ferdinánd (1619–1637)
vj.n., Graz
1633
tallér, Dav 3110, Vog 134
AV: kettős gyöngykör között körirat: ◆FERDINANDVSII◆D5G5ROM:IMP:S•A•G•

H•BO5REX+, belső körben az uralkodó jobbra néző, babérkoszorús mellképe, alatta 
évszám, évszám mellett két kis rozetta
RV: gyöngy-, és vonalkör között körirat: ◆ARCHI◆AVST◆DVX◆–◆BVRG◆STYRIÆ◆

CC◆, belső körben koronás, birodalmi címer kartusban, felső részén kis címerpajzsban 
Stíria címere, a címert az Aranygyapjas Rend lánca övezi
41,84–42,15 mm, 27,46 g

8.

7.  .................................................
 .............................................................

............................................... 0 3 cm ..........................................
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Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

2005.2.8.A.
Stíria hercegség
III. Ferdinánd (1637–1657)
vj.n., Graz
1644
tallér, Dav 3189, Vog 192
AV: kettős gyöngykör között körirat:gFERDINANDVS◆III5D5G5ROM5IMP5S5A5
G5H5BO5REX, belső körben az uralkodó jobbra néző, babérkoszorús mellképe
RV: kettős gyöngykör között körirat és évszám:wARCHIwAVSTwDVXw–w
BVRGwSTYRIÆwCCw1644, belső körben koronás, birodalmi címer kartusban, fel-
ső részén kis címerpajzsban Stíria címere, a címert az Aranygyapjas Rend lánca övezi
44,03–42,89 mm, 29,64 g

10.

2005.2.7.B.
Stíria hercegség
II. Ferdinánd (1619–1637)
vj.n., Graz
1636
tallér, Dav 3110, Vog 134
AV: gyöngy-, és vonalkör  között körirat:gFERDINANDVS◆II◆D◆G◆ROM◆IMP◆S◆

A◆G◆H◆BO◆REX, belső körben az uralkodó jobbra néző, babérkoszorús mellképe, 
alatta évszám
RV: gyöngy-, és vonalkör  között körirat: ◆ARCHI◆AVST◆DVX◆–◆BVR◆STYRIÆ◆

ETC◆, belső körben koronás, birodalmi címer kartusban, felső részén kis címerpajzsban 
Stíria címere, a címert az Aranygyapjas Rend lánca övezi
44,09–43,27 mm, 28,58 g

9.  .................................................
 .............................................................

............................................... 0 3 cm ..........................................
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Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

2005.2.8.C.
Stíria hercegség
III. Ferdinánd (1637–1657)
vj.n., Graz
1644
tallér, Dav 3189, Vog 192
AV: kettős gyöngykör között körirat:gFERDINANDVS◆III5D5G5ROM5IMP5S5
A5G5H5BO5REX, belső körben az uralkodó jobbra néző, babérkoszorús mellképe
RV: kettős gyöngykör között körirat és évszám: wARCHIwAVSTwDVXw–w
BVRG wSTYRIÆwCCw1644, belső körben koronás, birodalmi címer kartusban, fel-
ső részén kis címerpajzsban Stíria címere, a címert az Aranygyapjas Rend lánca övezi
41,63–42,39 mm, 28,64 g

12.

2005.2.8.B.
Stíria hercegség
III. Ferdinánd (1637–1657)
vj.n., Graz
1644
tallér, Dav 3189, Vog 192
AV: kettős gyöngykör között körirat:gFERDINANDVS◆III5D5G5ROM5IMP5S5A5
G5H5BO5REX, belső körben az uralkodó jobbra néző, babérkoszorús mellképe
RV: kettős gyöngykör között körirat és évszám:wARCHIwAVSTwDVXw–w
BVRG wSTYRIÆwCCw1644, belső körben koronás, birodalmi címer kartusban, fel-
ső részén kis címerpajzsban Stíria címere, a címert az Aranygyapjas Rend lánca övezi
44,25–42,90 mm, 27,21 g

11.  .................................................
 .............................................................

............................................... 0 3 cm ..........................................
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Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

2005.2.9.
Stíria hercegség
III. Ferdinánd (1637–1657)
vj.n., Graz
1646
tallér , Dav 3189A, Vog 194
AV: kettős gyöngykör között körirat:gFERDINADVS•III•D:G:ROM:IMP:S:A:G:
HV:BO:REX, belső körben az uralkodó jobbra néző, babérkoszorús mellképe, alat-
ta évszám
RV: kettős gyöngykör között körirat és évszám: ARCHI:AVST:DVX•–•BVRG:
STYRIÆ•CC1646, belső körben koronás, birodalmi címer kartusban, felső részén kis 
címerpajzsban Stíria címere, a címert az Aranygyapjas Rend lánca övezi
42,84–42,95 mm, 27,47 g

2005.2.8.D.
Stíria hercegség
III. Ferdinánd (1637–1657)
vj.n., Graz
1644
tallér, Dav 3189, Vog 192
AV: kettős gyöngykör között körirat: gFERDINANDVS◆III5D5G5ROM5IMP5S5
A5G5H5BO5REX, belső körben az uralkodó jobbra néző, babérkoszorús mellképe
RV: kettős gyöngykör között körirat és évszám: wARCHIwAVSTwDVXw–w
BVRG wSTYRIÆwCCw1644, belső körben koronás, birodalmi címer kartusban, fel-
ső részén kis címerpajzsban Stíria címere, a címert az Aranygyapjas Rend lánca övezi
43,00–42,66 mm, 28,30 g

14.

13.

.

.

_

 .................................................
 .............................................................

............................................... 0 3 cm ..........................................
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Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

2005.2.11.
Stíria hercegség
III. Ferdinánd (1637–1657)
vj.n., Graz
1650
tallér, Dav 3189, Vog 192
AV: kettős gyöngykör között körirat: wFERDINADVS•III•D:G:ROM:IMP:S:A:
G:HV:BO:REX, belső körben az uralkodó jobbra néző, babérkoszorús mellképe
RV: kettős gyöngykör között körirat és évszám: ARCHI:AVST:DVX•–•BVRG:
STYRIÆ•CC1650, belső körben koronás, birodalmi címer kartusban, felső részén 
kis címerpajzsban Stíria címere, a címert az Aranygyapjas Rend lánca övezi
44,35–43,50 mm, 28,42 g

16.

2005.2.10.
Stíria hercegség
III. Ferdinánd (1637–1657)
M (Hans Ulrich Mark, 1648–1649), Graz
1648
tallér, Dav 3190, Vog 192
AV: kettős gyöngykör között körirat: FERDINAND9III✦D✦G✦ROM✦IMP✦S✦A✦G✦

H✦B✦REXt, belső körben az uralkodó jobbra néző, babérkoszorús mellképe, alatta 
évszám, utána mesterjegy
RV: kettős gyöngykör között körirat: ARCHI✦AVST✦DVX✦–BVRG✦STYRIÆ✦CC, 
belső körben koronás, birodalmi címer kartusban, felső részén kis címerpajzsban Stíria 
címere, a címert az Aranygyapjas Rend lánca övezi
44,04–43,26 mm, 28,72 g

15.

_

✦

.

.
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Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

2005.2.12.B.
Tirol grófság
II. Ferdinánd főherceg (1564–1595)
vj.n., Hall
évszám nélkül
tallér, Dav 8094, Vog 87
AV: gyöngy-, és vonalkör között körirat: •FERDINAND:D:G:ARCHID:BSTRIÆ, 
belső körben az uralkodó jobbra néző, deréktól felfelé ábrázolt alakja, jobb kezében 
jogar, bal keze a kardján
RV: külső gyöngykör által határolt körirat: DVX•BVRGVND:–CO5TIROLI:S•, bel-
ső körben koronás birodalmi címer, szívpajzsban Tirol címere, a címert az Arany-
gyapjas Rend lánca övezi
39,85–39,74 mm, 28,13 g

2005.2.12.A.
Tirol grófság
II. Ferdinánd főherceg (1564–1595)
vj.n., Hall
évszám nélkül
tallér, Dav 8094, Vog 87
AV: gyöngy-, és vonalkör között körirat: •FERDINAND5D5G5ARCHID5AVSTRIÆ•, 
belső körben az uralkodó jobbra néző, deréktól felfelé ábrázolt alakja, jobb kezében 
jogar, bal keze a kardján
RV: gyöngy-, és vonalkör között körirat: DVX•BVRGVNDIE–COMES•TIROLIS, 
belső körben koronás birodalmi címer, szívpajzsban Tirol címere, a címert az Arany-
gyapjas Rend lánca övezi
40,10–40,43 mm, 28,52 g

18.

17.  .................................................
 .............................................................

............................................... 0 3 cm ..........................................
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Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

2005.2.12.D.
Tirol grófság
II. Ferdinánd főherceg (1564–1595)
vj.n., Hall
évszám nélkül
tallér, Dav 8094, Vog 87
AV: gyöngy-, és vonalkör között körirat:3FERDINAND5D5G5ARCHI5BSTRIÆ, 
belső körben az uralkodó jobbra néző, deréktól felfelé ábrázolt alakja, jobb kezében 
jogar, bal keze a kardján
RV: külső gyöngykör által határolt körirat: DVX•BVRGVND–CO:TIROLIS•q, bel-
ső körben koronás birodalmi címer, szívpajzsban Tirol címere, a címert az Arany-
gyapjas Rend lánca övezi
40,15–39,90 mm, 28,44 g

2005.2.12.C.
Tirol grófság
II. Ferdinánd főherceg (1564–1595)
vj.n., Hall
évszám nélkül
tallér, Dav 8094, Vog 87
AV: gyöngy-, és vonalkör között körirat: FERDINAND5D5G5ARCHID5BSTRIA5, 
belső körben az uralkodó jobbra néző, deréktól felfelé ábrázolt alakja, jobb kezében 
jogar, bal keze a kardján
RV: külső gyöngykör által határolt körirat: DVX3BVRGVND–CO5TIROLISe, belső 
körben koronás birodalmi címer, szívpajzsban Tirol címere, a címert az Aranygyap-
jas Rend lánca övezi
39,47–39,16 mm, 28,25 g

20.

19.  .................................................
 .............................................................

............................................... 0 3 cm ..........................................
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Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

2005.2.12.F.
Tirol grófság
II. Ferdinánd főherceg (1564–1595)
vj.n., Hall
évszám nélkül
tallér, Dav 8097, Vog 87
AV: gyöngy-, és vonalkör között körirat:3FERDINAND5D5G5ARCHIDVX3
AVSTRIÆ, belső körben az uralkodó jobbra néző, deréktól felfelé ábrázolt alakja, 
jobb kezében jogar, bal keze a kardján
RV: gyöngy-, és vonalkör között körirat: DVX3BVRGVNDIÆ–COMES3TIROLIS, 
belső körben koronás birodalmi címer, szívpajzsban Tirol címere, a címert az Arany-
gyapjas Rend lánca övezi
39,49–39,81 mm, 28,60 g

2005.2.12.E.
Tirol grófság
II. Ferdinánd főherceg (1564–1595)
vj.n., Hall
évszám nélkül
tallér, Dav 8099, Vog 87
AV: kettős gyöngykör között körirat:5FERDINANDVS5D5G5ARCHI5DVX5
AVSTRIÆ, belső körben az uralkodó jobbra néző, deréktól felfelé ábrázolt alakja, 
jobb kezében jogar, bal keze a kardján
RV: kettős gyöngykör között körirat: 5DVX5BVRGVNDI–COMES5TIROLIS5, 
belső körben koronás birodalmi címer, szívpajzsban Tirol címere, a címert az 
Aranygyapjas Rend lánca övezi
40,74–40,60 mm, 28,40 g

22.

21.  .................................................
 .............................................................

............................................... 0 3 cm ..........................................
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Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

2005.2.18.B.
Tirol grófság
II. Rudolf (1576–1612)
vj.n., Hall
1603
tallér, Dav 3005, Vog 96
AV: kettős gyöngykör között körirat:xRVDOLPHVSII5DG5ROM5IMP5SEM5

AVG5GER5HVNG5BOH5REX, belső körben az uralkodó jobbra néző, babérkoszo-
rús mellképe, alatta évszám
RV: kettős gyöngykör között körirat: 5NECNONARCHIDVCES–A5DVC5BVR5
COM5TIROL5, belső körben koronás birodalmi címer, felső részén kis címerpajzs-
ban Tirol címere, a címert az Aranygyapjas Rend lánca övezi
41,23–41,07 mm, 28,11 g

2005.2.18.A.
Tirol grófság
II. Rudolf (1576–1612)
vj.n., Hall
1603
tallér, Dav 3005, Vog 96
AV: kettős gyöngykör között körirat: aRVDOLPHVSII6DG5ROM5IMP5SEM5

AVG5GER5HVN5BOH5REX, belső körben az uralkodó jobbra néző, babérkoszorús 
mellképe, alatta évszám (616036)
RV: kettős gyöngykör között körirat:5NECNONARCHIDVCESA–5DVC5BVR5
COM5TIROL5, belső körben koronás birodalmi címer, felső részén kis címerpajzs-
ban Tirol címere, a címert az Aranygyapjas Rend lánca övezi
41,18–41,21 mm, 28,24 g

24.

23.  .................................................
 .............................................................

............................................... 0 3 cm ..........................................
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Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

2005.2.19.
Tirol grófság
II. Rudolf (1576–1612)
vj.n., Hall
1605
tallér, Dav 3005, Vog 96
AV: kettős gyöngykör között körirat:6RVDOLPHVSII6D5G5ROM5IM5SE5AV5
GER5HVN5BOH5REX, belső körben az uralkodó jobbra néző, babérkoszorús mell-
képe, alatta évszám (816058)
RV: kettős gyöngykör között körirat: NECNONARCHIDVCESAV–DVC5BVR5
COMIT5TIROLI, belső körben koronás, birodalmi címer kartusban, felső részén kis 
címerpajzsban Tirol címere, a címert az Aranygyapjas Rend lánca övezi
41,42–40,79 mm, 28,53 g

2005.2.18.C.
Tirol grófság
II. Rudolf (1576–1612)
vj.n., Hall
1603
tallér, Dav 3005, Vog 96
AV: kettős gyöngykör között körirat:aRVDOLPHVSII6DG5ROM5IMP5SEM5

AVG5GER5HVN5BOH5REX, belső körben az uralkodó jobbra néző, babérkoszorús 
mellképe, alatta évszám (616036)
RV: kettős gyöngykör között körirat:5NECNONARCHIDVCES–A5DVC5BVR5
COM5TIROL5, belső körben koronás birodalmi címer, felső részén kis címerpajzs-
ban Tirol címere, a címert az Aranygyapjas Rend lánca övezi
41,16–40,69 mm, 28,59 g

26.

25.  .................................................
 .............................................................

............................................... 0 3 cm ..........................................
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Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

2005.2.21.
Tirol grófság
II. Rudolf (1576–1612)
vj.n., Hall
1612
tallér, Dav 3010, Vog 96
AV: kettős gyöngykör között körirat:cRVDOLPHVSII5DG–bRO5IM5S5AV5G5
HV5BO5REX, belső körben az uralkodó jobbra néző, babérkoszorús mellképe, két 
oldalt évszám
RV: kettős gyöngykör között körirat: NENONARCHIDVCESB–DVC5BVR5COM5

TIRO5, belső körben koronás birodalmi címer, felső részén kis címerpajzsban Tirol 
címere, a címert az Aranygyapjas Rend lánca övezi
41,64–41,32 mm, 28,69 g

28.

2005.2.20.
Tirol grófság
II. Rudolf (1576–1612)
vj.n., Hall
1610
tallér, Dav 3008, Vog 96
AV: kettős gyöngykör (belső kör belső oldalán motívum fut végig) között körirat: 
aRVDOLPHVSII6DG6RO5–6IM5SEM5AV6GE6HV6BO5REX, belső kör-
ben az uralkodó jobbra néző, babérkoszorús mellképe, jobb oldalt évszám (9169109)
RV: külső gyöngykör által határolt körirat: NECNONARCHIDVCES–AV5DVC5
BVR3COM5TIROL, belső körben koronás, birodalmi címer kartusban, felső részén 
kis címerpajzsban Tirol címere, a címert az Aranygyapjas Rend lánca övezi
41,79–41,23 mm, 28,57 g

27.  .................................................
 .............................................................

............................................... 0 3 cm ..........................................
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Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

2005.2.23.
Tirol grófság
Miksa főherceg (1612–1618)
co (Christoph Örber, 1613–1618), Hall
1618
tallér, Dav 3324, Vog 122
AV: kettős gyöngykör között körirat:5MAXIMILI5DG5ARC–5AV5DVX5BVR5
STIR5CARN, belső körben az uralkodó jobbra néző mellképe, alatta mesterjegy, 
két oldalt évszám, két 1-es felett egy-egy pont
RV: kettős gyöngykör között körirat: ET5CARN5MAG5PRVSS5AD5COM5H5ET5
TIROL, belső körben koronás, négy részre osztott címer kartusban, rajta a Német Lo-
vagrend keresztjével
42,48–41,57 mm, 28,42 g

30.

2005.2.22.
Tirol grófság
Miksa főherceg (1612–1618)
co (Christoph Örber, 1613–1618), Hall
1617
tallér, Dav 3323, Vog 122
AV: kettős gyöngykör között körirat: 5MAXIMIL5DG5AR–C5mesterjegy5B5
DVX5BVR5STIR, belső körben az uralkodó jobbra néző mellképe, két oldalt évszám
RV: kettős gyöngykör között körirat: ET5CARN5MAG5PRVSS5AD5COM5H5ET5
TIRO, belső körben koronás, négy részre osztott címer kartusban, rajta a Német Lo-
vagrend keresztjével
41,65–41,82 mm, 28,71 g

29.  .................................................
 .............................................................

............................................... 0 3 cm ..........................................
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Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

Lelőhely:
Ltsz:

Kibocsátó ország:
Uralkodó:

Verdejegy, verde:
Verési idő:

Típus:
Leírás:

Átmérő, súly:

2005.2.14.A.
Tirol grófság
V. Lipót főherceg (1619–1632)
vj.n., Hall
1624
tallér, Dav 3330, Vog 175
AV: kettős gyöngykör között körirat: yLEOPOLDVS5D5G5ARCHID5BSTRIÆD
VXBVRG5S5CÆS5M

TISETRELI, belső körben az uralkodó jobbra néző mellképe, 
két oldalt évszám
RV: kettős gyöngykör között körirat: ARCHIDVC5GVBERNATORPLENARIVS
COME5TIRO, belső körben koronás, birodalmi címer kartusban, szívpajzsban 
Tirol címere
42,97–42,31 mm, 28,19 g

32.

2005.2.13.
Elzász grófság
V. Lipót, osztrák főherceg, Strassburg püspöke (1607–1626), Elzász helytartója (1620–1632)
vj.n., Ensisheim
1621
tallér, Dav 3346, Vog 174
AV: kettős gyöngykör között körirat:xLEOPOLD5D5G5ARCHIDVX•AVSTDVX
•BVR5ETc5SAC5CÆS5MTISET•, belső körben az uralkodó jobbra néző mellképe, 
két oldalt évszám
RV: kettős gyöngykör között körirat:dRELIQ5ARCHID5GVBERNAT5PLEN5ET
•COM5TIR5LAND•ALS, belső körben koronás, birodalmi címer kartusban, szív-
pajzsban Elzász címere
40,22–40,41 mm, 27,98 g

31.

. .
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 .............................................................

............................................... 0 3 cm ..........................................
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Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

2005.2.14.C.
Tirol grófság
V. Lipót főherceg (1619–1632)
vj.n., Hall
1624
tallér, Dav 3330, Vog 175
AV: kettős gyöngykör között körirat:yLEOPOLDVS5D5G5ARCHID5BSTRIÆD
VXBVRG5S5CÆS5M

TISETRELI, belső körben az uralkodó jobbra néző mellképe, 
két oldalt évszám
RV: kettős gyöngykör között körirat: ARCHIDVC5GVBERNATORPLENARIVS
COME5TIRO, belső körben koronás, birodalmi címer kartusban, szívpajzsban 
Tirol címere
43,14–43,12 mm, 28,80 g

2005.2.14.B.
Tirol grófság
V. Lipót főherceg (1619–1632)
vj.n., Hall
1624
tallér, Dav 3330, Vog 175
AV: kettős gyöngykör között körirat:yLEOPOLDVS5D5G5ARCHID5BSTRIÆD
VXBVRG5S5CÆSM

TIS
ETRELIQ, belső körben az uralkodó jobbra néző mellképe, 

két oldalt évszám
RV: kettős gyöngykör között körirat: ARCHIDVC5GVBERNATORPLENARIVSCO
ME5TIR, belső körben koronás, birodalmi címer kartusban, szívpajzsban Tirol címere
42,40–42,60 mm, 28,59 g

34.

33.  .................................................
 .............................................................

............................................... 0 3 cm ..........................................
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Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

2005.2.15.B.
Tirol grófság
V. Lipót főherceg (1619–1632)
vj.n., Hall
1626
tallér, Dav 3337, Vog 183
AV: kettős gyöngykör között körirat (belső kör babérkoszorú): GLEOPOLDVSGDGGG
ARCHIGDVXGAVSTRIÆG, belső körben az uralkodó jobbra néző, koronás, deréktól 
felfelé ábrázolt alakja, jobb kezében jogar, bal keze a kardján, uralkodótól jobbra év-
szám; évszám előtt, után és a számok között egy-egy pont, 1-es felett is egy pont
RV: kettős gyöngykör között körirat: FDVXEBVRGVNDIECOMESFTIROLIE, 
belső körben koronás, birodalmi címer kartusban, szívpajzsban Tirol címere
42,96–43,61 mm, 28,21 g

36.

2005.2.15.A.
Tirol grófság
V. Lipót főherceg (1619–1632)
vj.n., Hall
1626
tallér, Dav 3337, Vog 183
AV: kettős gyöngykör között körirat:HLEOPOLDVSHDHGHARCHIHDVXHAVSTRIÆ, 
belső körben az uralkodó jobbra néző, koronás, deréktól felfelé ábrázolt alakja, jobb 
kezében jogar, bal keze a kardján, uralkodótól jobbra évszám; évszám előtt, után és a 
számok között egy-egy pont
RV: kettős gyöngykör között körirat:FDVXEBVRGVNDIECOMESFTIROLIF, 
belső körben koronás, birodalmi címer kartusban, szívpajzsban Tirol címere
42,42–42,23 mm, 28,07 g

35.  .................................................
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............................................... 0 3 cm ..........................................
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Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

2005.2.17.A.
Tirol grófság
V. Lipót főherceg (1619–1632)
vj.n., Hall
1632
tallér, Dav 3338, Vog 183
AV: kettős gyöngykör között körirat:5LEOPOLDVS5D5G5ARCHIDVX5
AVSTRIÆ, belső körben az uralkodó jobbra néző, deréktól felfelé ábrázolt alakja, 
jobb kezében jogar, bal keze a kardján, uralkodótól jobbra évszám; évszám előtt és a 
számok között egy-egy rombusz
RV: kettős gyöngykör között körirat:3DVX5BVRGVNDI5–COMES5TIROLIS3, 
belső körben koronás, birodalmi címer kartusban, a címert az Aranygyapjas Rend lán-
ca övezi
41,86–42,41 mm, 28,71 g

38.

2005.2.16.
Tirol grófság
V. Lipót főherceg (1619–1632)
vj.n., Hall
1630
tallér, Dav 3338, Vog 183
AV: kettős gyöngykör között körirat: 1LEOPOLDVSHDHGHARCHIHDVXH
AVSTRIÆ1, belső körben az uralkodó jobbra néző, koronás, deréktól felfelé ábrázolt 
alakja, jobb kezében jogar, bal keze a kardján, uralkodótól jobbra évszám; évszám 
előtt és a számok között egy-egy pont, 1-es felett is egy pont
RV: kettős gyöngykör között körirat: 1DVX5BVRGVNDI5–COMES5TIROLI, belső
körben koronás, birodalmi címer kartusban, szívpajzsban Tirol címere, a címert az Arany-
gyapjas Rend lánca övezi
42,40–42,10 mm, 28,44 g

37.  .................................................
 .............................................................

............................................... 0 3 cm ..........................................
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Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

2005.2.17.C.
Tirol grófság
V. Lipót főherceg (1619–1632)
vj.n., Hall
1632
tallér, Dav 3338, Vog 183
AV: kettős gyöngykör között körirat: 5LEOPOLDVS5D5G5ARCHIDVX5
AVSTRIÆ:, belső körben az uralkodó jobbra néző, deréktól felfelé ábrázolt alakja, 
jobb kezében jogar, bal keze a kardján, uralkodótól jobbra évszám; évszám előtt és a 
számok között egy-egy pont
RV: kettős gyöngykör között körirat:3DVX5BVRGVNDI5–COMES5TIROLIS, 
belső körben koronás, birodalmi címer kartusban, a címert az Aranygyapjas Rend  
lánca övezi
42,00–41,42 mm, 28,47 g

40.

2005.2.17.B.
Tirol grófság
V. Lipót főherceg (1619–1632)
vj.n., Hall
1632
tallér, Dav 3338, Vog 183
AV: kettős gyöngykör között körirat:5LEOPOLDVS5D5G5ARCHIDVX5
AVSTRIÆ, belső körben az uralkodó jobbra néző, deréktól felfelé ábrázolt alakja, 
jobb kezében jogar, bal keze a kardján, uralkodótól jobbra évszám; évszám előtt és a 
számok között egy-egy rombusz
RV: kettős gyöngykör között körirat:3DVX5BVRGVNDI5–COMES5TIROLIS3, 
belső körben koronás, birodalmi címer kartusban, a címert az Aranygyapjas Rend  
lánca övezi
42,48–42,40 mm, 28,35 g
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Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

2005.2.17.E.
Tirol grófság
V. Lipót főherceg (1619–1632)
vj.n., Hall
1632
tallér, Dav 3338, Vog 183
AV: kettős gyöngykör között körirat: LEOPOLDVSJDIGIARCHIDVXJ
AVSTRIÆJ, belső körben az uralkodó jobbra néző, deréktól felfelé ábrázolt alakja, jobb 
kezében jogar, bal keze a kardján, uralkodótól jobbra évszám; évszám előtt és a szá-
mok között egy-egy rombusz
RV: kettős gyöngykör között körirat: DVXJBVRGVNDI–COMESJTYROLIS, bel-
ső körben koronás, birodalmi címer kartusban, a címert az Aranygyapjas Rend lánca 
övezi
42,04–41,97 mm, 28,79 g

42.

2005.2.17.D.
Tirol grófság
V. Lipót főherceg (1619–1632)
vj.n., Hall
1632
tallér, Dav 3338, Vog 183
AV: kettős gyöngykör között körirat: LEOPOLDVSJDIGIARCHIDVX AVSTRIÆJ, 
belső körben az uralkodó jobbra néző, deréktól felfelé ábrázolt alakja, jobb kezében 
jogar, bal keze a kardján, uralkodótól jobbra évszám; évszám előtt és a számok között 
egy-egy rombusz
RV: kettős gyöngykör között körirat: DVXJBVRGVNDI–COMESJTYROLIS, bel-
ső körben koronás, birodalmi címer kartusban, a címert az Aranygyapjas Rend lánca 
övezi
41,96–42,37 mm, 28,59 g

41.  .................................................
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62 63



Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

2005.2.17.G.
Tirol grófság
V. Lipót főherceg (1619–1632)
vj.n., Hall
1632
tallér, Dav 3338, Vog 183
AV: kettős gyöngykör között körirat: LEOPOLDVSJDIGIARCHIDVXJ
AVSTRIÆJ, belső körben az uralkodó jobbra néző, deréktól felfelé ábrázolt alakja, 
jobb kezében jogar, bal keze a kardján, uralkodótól jobbra évszám; évszám előtt és a 
számok között egy-egy rombusz
RV: kettős gyöngykör között körirat: DVXJBVRGVNDI–COMESJTYROLIS, bel-
ső körben koronás, birodalmi címer kartusban, a címert az Aranygyapjas Rend lánca 
övezi
42,19–42,31 mm, 28,37 g

2005.2.17.F.
Tirol grófság
V. Lipót főherceg (1619–1632)
vj.n., Hall
1632
tallér, Dav 3338, Vog 183
AV: kettős gyöngykör között körirat: 5LEOPOLDVS5D5G5ARCHIDVX5
AVSTRIÆ3, belső körben az uralkodó jobbra néző, deréktól felfelé ábrázolt alakja, 
jobb kezében jogar, bal keze a kardján, uralkodótól jobbra évszám; évszám előtt és a 
számok között egy-egy rombusz
RV: kettős gyöngykör között körirat:3DVX5BVRGVNDI5–COMES5TIROLIS3, 
belső körben koronás, birodalmi címer kartusban, a címert az Aranygyapjas Rend lán-
ca övezi
42,23–42,49 mm, 28,67 g

44.
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Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

2005.2.17.I.
Tirol grófság
V. Lipót főherceg (1619–1632)
vj.n., Hall
1632
tallér, Dav 3338, Vog 183
AV: kettős gyöngykör között körirat: 5LEOPOLDVS3D5G5ARCHIDVX5
AVSTRIÆ5, belső körben az uralkodó jobbra néző, deréktól felfelé ábrázolt alakja, 
jobb kezében jogar, bal keze a kardján, uralkodótól jobbra évszám; évszám előtt és a 
számok között egy-egy rombusz
RV: kettős gyöngykör között körirat:3DVXJBVRGVNDI–COMES3TIROLIJ, bel-
ső körben koronás, birodalmi címer kartusban, a címert az Aranygyapjas Rend lánca 
övezi
42,33–42,22 mm, 28,43 g

2005.2.17.H.
Tirol grófság
V. Lipót főherceg (1619–1632)
vj.n., Hall
1632
tallér, Dav 3338, Vog 183
AV: kettős gyöngykör között körirat: 5LEOPOLDVS5D5G5ARCHIDVX5
AVSTRIÆ3, belső körben az uralkodó jobbra néző, deréktól felfelé ábrázolt alakja, 
jobb kezében jogar, bal keze a kardján, uralkodótól jobbra évszám; évszám előtt és a 
számok között egy-egy pont
RV: kettős gyöngykör között körirat:3DVX5BVRGVNDI–COMESITIROLI3, bel-
ső körben koronás, birodalmi címer kartusban, a címert az Aranygyapjas Rend lánca 
övezi
42,27–42,91 mm, 28,51 g

46.
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Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

2005.2.17.K.
Tirol grófság
V. Lipót főherceg (1619–1632)
vj.n., Hall
1632
tallér, Dav 3338, Vog 183
AV: kettős gyöngykör között körirat: 5LEOPOLDVS5D5G5ARCHI5DVX5
AVSTRIÆ5, belső körben az uralkodó jobbra néző, deréktól felfelé ábrázolt alakja, 
jobb kezében jogar, bal keze a kardján, uralkodótól jobbra évszám; évszám előtt és a 
számok között egy-egy rombusz
RV: kettős gyöngykör között körirat: jDVX5BVRGVNDI–COMES5TIROLIj, bel-
ső körben koronás, birodalmi címer kartusban, a címert az Aranygyapjas Rend lánca 
övezi
42,22–42,55 mm, 28,61 g

48.

2005.2.17.J.
Tirol grófság
V. Lipót főherceg (1619–1632)
vj.n., Hall
1632
tallér, Dav 3338, Vog 183
AV: kettős gyöngykör között körirat:5LEOPOLDVS5D5G5ARCH I DVX5
AVSTIÆ5, belső körben az uralkodó jobbra néző, deréktól felfelé ábrázolt alakja, 
jobb kezében jogar, bal keze a kardján, uralkodótól jobbra évszám; évszám előtt és a 
számok között egy-egy pont
RV: kettős gyöngykör között körirat:JDVX3BVRGVNDI–COMES3TIROLIJ, bel-
ső körben koronás, birodalmi címer kartusban, a címert az Aranygyapjas Rend lánca 
övezi
42,46–42,51 mm, 28,29 g
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Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

2005.2.1.
Hanau-Münzenberg grófság
Catharina Belgica, régens (1612–1626)
vj.n., -
1623
tallér, Dav 6686
AV: kettős gyöngykör között körirat: nMONETA5NOVA3CATH5BEL3P5VRAN5
TUTRICIS5HANAV•R•M, belső körben Hanau-Münzenberg koronás címere kartusban
RV: kettős gyöngykör között körirat:3FERDINANDVS5II3D5G3ROM3IMP5
SEMP3AVGVS1623, belső körben kiterjesztett szárnyú, kétfejű, koronás sas, mellén 
keresztes országalma
42,58–42,23 mm, 28,82 g

50.

2005.2.24.
Mecklenburg-Güstrow hercegség
II. Johann Albrecht (Hans Albrecht) (1611–1628/1632–1636)
vj.n., Gnoien
1622
tallér, Dav 7055
AV: kettős gyöngykör között körirat: •HANS•ALBRECHT•V:G•G•HER•ZV:
MECHEL, belső körben az uralkodó jobbra néző mellképe, két oldalt évszám
RV: kettős gyöngykör között körirat: •FVRST•ZV•WEN•GR•Z•SWE•egyszarvú•D•L•

R•V•S•NER, belső körben Mecklenburg-Güstrow címere
41,81–42,29 mm, 28,74 g

49.  .................................................
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Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

2005.2.26.
Salzburgi érsekség
Paris Graf von Lodron (1619–1653)
vj.n., Salzburg
1624
tallér, Dav 3504, Z 1475 
AV: kettős gyöngykör között körirat: PARISMDNGNARCHI–EPSMSALNSENAPN
LEN, belső körben Szűz Mária, bal karjában a gyermek Jézussal, jobb kezében jogar, 
alattuk bíborosi kalap alatt az érsek címere kartusban, két oldalt körirat: SIDIVMMCONFUGN-

SVBMTVVMMPRÆ

RV: kettős gyöngykör között (belső kör babérkoszorú) körirat: SANCTNRVDBER–
TVSMEPSNSALISN1624, belső körben Szent Rudbertus álló alakja, bal kezében 
pásztorbot, jobb kezében sóshordó, lábainál az érsek címere kartusban
39,55–39,52 mm, 28,37 g

52.

2005.2.25.
Salzburgi érsekség
Paris Graf von Lodron (1619–1653)
vj.n., Salzburg
1621
tallér, Dav 3497, Z 1463
AV: kettős gyöngykör között körirat: KPARIS•D:G•ARCH–LEPSALSE:AP:LE:K, 
belső körben az érsek három részre osztott címer kartusban, rajta kereszt és bíborosi 
kalap
RV: kettős gyöngykör között körirat: SANCTVS•RVDBERTVS•EPS•SALISBVR:
1621•, belső körben Szent Rudbertus (Salzburgi Szent Rupert) trónon ülő alakja, bal 
kezében pásztorbot, jobb kezében sóshordó
40,68–40,95 mm, 28,64 g
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Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

2005.2.28.
Spanyol Németalföld, Artois grófság
IV. Fülöp (1621–1665)
patkány, Arras
1623
patagon (tallér), Dav 4466, Del 298,
AV: gyöngy-, és vonalkör között körirat: verdejegy•PHIL •I I I I •D •G •HISP •ET•
INDIAR•REX•, burgundi kereszt szárai között felül korona, alul az Aranygyapjas 
Rend jelvénye, két oldalt évszám
RV: gyöngy-, és vonalkör között körirat: ARCHID•AVST •DVX •BVRG •CO•
ART•Z C, belső körben koronás, összetett spanyol-osztrák címer, a címert az Arany-
gyapjas Rend lánca övezi
42,01–42,19 mm, 27,60 g

54.

2005.2.27.
Németalföld (Egyesült Tartományok), Campen város
II. Rudolf nevére (1576–1612)
vj.n., Campen
évszám nélkül (1596–1598)
rijksdaalder (tallér), Dav 8881, Del 700 
AV: kettős gyöngykör között körirat:  MONE•NO:CIVITATIS•IMPE•CAMPENSIS, 
belső körben Campen város címere
RV: kettős gyöngykör között körirat: RVDOLYIIYDZGZELECYROZ IMPYSEMY

AVGVS, belső körben kiterjesztett szárnyú, kétfejű, koronás sas, mellén keresztes 
országalma
42,40–42,02 mm, 28,47 g 

53.
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Ltsz:
Kibocsátó ország:

Uralkodó:
Verdejegy, verde:

Verési idő:
Típus:

Leírás:

Átmérő, súly:

2005.2.29.
Németalföld (Egyesült Tartományok), Holland tartomány
-
 l, Dordrecht
1628
lion daalder (tallér), Dav 4858, Del 832
AV: kettős gyöngykör között körirat: •MO•ARG•PROCON–FOE•BELG•HOLl, 
belső körben jobbra néző, álló lovag alakja, lábai előtt oroszlános címerrel (Holland)
RV: kettős gyöngykör között körirat: •CONFIDENS•DNO•NON•MOVETVR •1628,
belső körben balra lépő, ágaskodó oroszlán
40,31–40,06 mm, 26,48 g 

55.
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3. ábra: Kora újkori éremleletek Somogy megyében 5. ábra: Az érmék időbeli eloszlása

4. ábra: Az érmék kibocsátó szerinti eloszlása
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6. ábra: Az érmék uralkodók szerinti eloszlása
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