Recuperarea Ungariei: eliberarea Budei şi medaliile celebrative emise.
Studiu iconografie
Claudia M. BONTA

Marea victorie de lângă muntele Kahlenberg din 1683 a salvat Viena asediată de otomani şi a permis
expansiunea imperială spre estul continentului. Acest succes militar a marcat decisiv Marele război turcesc
(1662-1699), 1 fiind punctul de pornire al contraofensivei creştine care va avea drept rezultat recuperarea unor
întinse teritorii ale coroanei Ungariei. Declinul Înaltei Porţi a fost abil speculat de forţele conduse de generalul
Carol al V-lea, duce de Lorena, care a repurtat o serie de succese militare culminând cu victoria zdrobitoare de
la Mohâcs din 1688. Otomanii au fost eliminaţi din Ungaria, imperialii reuşind în câţiva ani să dobândească
controlul asupra unor teritorii semnificative în Ungaria, Transilvania şi Slavonia. 2 Ambiţiile lui Ludovic al
XIV-lea vor genera o masivă diversiune în vestul Imperiului Habsburgic, trupele franceze ocupând Koln-ul
în august 1688 şi ameninţând Casa de Austria cu războiul pe două fronturi. 3 Acţiunea Franţei va încetini
ofensiva Ligii salvând Imperiul Otoman, ce obţinea răgazul de care avea nevoie pentru a se regrupa. Sfârşitul
Marelui război turcesc a însemnat recuperarea Ungariei care, alături de Transilvania (fără Banat) şi de Slavonia,
intră sub hegemonie austriacă. Podolia revine Poloniei, Dalmaţia şi Morea Veneţiei, conform Tratatului de
la Karlowitz din 26 ianuarie 1699 semnat exact în momentul în care ceasul indica ora 11,45 a. m., conform
instrucţiunilor precise date de astrolog şefului negociatorilor turci. 4
Parte din acest lung război, campania pentru eliberarea Buclei debutează la mijlocul lui iunie 1686 când
Liga Sfântă împresoară cetatea. Otomanii primesc întăriri în decursul lunii august însă Buda este cucerită la
2 septembrie 1686, după un asediu sângeros care a durat două luni şi jumătate. 5 Habsburgii au folosit toate
mijloacele pentru a populariza strălucitele victorii obţinute în timpul Marelui război turcesc. Medalistica a fost
direct implicată în propaganda imperială: sârguinciosul împărat Leopold Ia emis medalii pentru fiecare dintre
succesele obţinute în acest război, parte dintre acestea ajungând mai apoi în colecţia de medalii adăpostită de
Cabinetul Numismatic al Muzeului de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca. Atenţia noastră s-a oprit asupra
unui număr de 15 piese, un lot referitor la eliberarea Buclei din anul1686. Seria de medalii prezentate mai jos
ilustrează migălos modul în care Habsburgii voiau să fie percepute aceste victorii militare de supuşi, de aliaţi
ori de duşmani.
1. Prima medalie emisă în anul 1686 în cinstea

eliberării Buclei este din metal comun, are diametru!

D=57,9 mm, nr. inv. N 57221 şi aparţine colecţiei
Esterhazy (fig. 1). Gravor necunoscut.
Av.: circular: HEROVM TVMVLVS CLARO ET
BVDA VDA CRVORE CJESAREO TANDEM FVLMINE
STRATA IACET/ A 1686}~ 5}~c

Fig. 1.
1

Serie de conflicte între Imperiul Otoman şi Liga Sfântă, alcătuită din puterile europene din a doua jumătate a secolului
al XVII-lea (Sfântul Scaun, Sfântul Imperiu Roman, Republica Veneţia, Polonia, Rusia).

2 Charles W. Ingrao, The Habsburg Monarchy 1618-1815, Cambridge, 2000, p. 79.
3 Jean Berenger, Istoria Imperiului Habsburgilor, Bucureşti, 2000, p. 261-263.
4

Ch. W. Ingrao, The Habsburg ... , p. 83.

5 Eric Zăllner, Istoria Austriei de la inceputuri până in prezent, val. I, Bucureşti, 1997, p. 312.
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În câmp: asediu! Buclei, redat printr-o imagine structurată pe două planuri diferite, dispuse pe verticală.
Cetatea, o elegantă reprezentare arhitectonică situată pe înălţime, pare prinsă într-un dialog mut cu asediatorii,
prin intermediul norilor de fum ce se ridică din fortificaţie, mărturie a eficienţei bombardamentelor. În primplan, o secţiune din tabăra imperială disciplinată şi întărită: o baterie de tunuri şi un soldat care execută
manevra de tragere. Un tablou veridic, uimitor, descriind simplu şi autentic asediu! unei cetăţi.
Rv.: circular: MALO NODO MALUS CUNEUS· ET EIICIEBATUR SERPENS ANTIQUUS·
În câmp: scenă de luptă ce prezintă înfruntarea mitologică între acvilă şi dragon, o parabolă a luptei dintre
austrieci, încarnaţi de acvila imperială şi fiara otomană. Dragonul, bine proptit pe labele din faţă, cu ghearele
răsfirate, scoate foc pe gură, rănit de acvila care a reuşit cu preţul câtorva pene smulse săi se caţere pe spinare
şi să-1 străpungă cu o suliţă şi cu un mănunchi de fulgere. Gravorul redă plastic satisfacţia acvilei, în contrast cu
ochii îndureraţi de lovitură ai dragonului. O imagine aglomerată în care se amestecă torsiuni baroce, realismul
încleştării animalice şi fantasticul personajelor prinse în confruntarea supremă dintre bine şi rău .
Pe cant: ·QV AM DOLO MALO SOLYMANUS RAPUIT· LEOPOLDUS MARTIA VIRTUTE MAHOMETI
QUARTO ERIPUIT
2. Medalie din metal comun, diametru! D=44,2
mm, nr. inv. N 57237, colecţia Esterhazy, gravor
necunoscut (fig. 2).
Av.: în exergă: OVEN A REGE OVO/ DICTUM
LEOPOLDO/ ARMIS ADDICTUM/ A- 1686· 2· SEPT·
În câmp: o vedută panoramică a cetăţii văzută
de la nivelul solului, de pe celălalt mal, aşa cum se
prezenta ea trecătorilor. Imagine clasică , reuşită şi
detaliată a fortificaţiilor Buclei şi a clădirilor din
Fig. 2.
interiorul zidurilor, completată de o izbutită descriere a cursului Dunării, pe malul căreia sunt surprinşi câţiva
militari, un cort şi un călăreţ în galop spre stânga. Deasupra cetăţii o Victorie în zbor suflă în trâmbiţă purtând
pe braţul stâng o ramură lungă de palmier.
Rv.: semicircular: HOC RECLUSO RELIQUA INCLUDENTUR
În câmp: pe un fundal deluros străbătut de cursul unei ape, o acvilă impunătoare priveşte în jur, aşezată
pe un vârf de munte. Cu aripile larg desfăcute , acvila imperială unicefală limbată şi încoronată cu coroană
deschisă cu trei fleuroane se sprijină într-un picior prezentând cu gheara dreaptă un ou de care este prinsă o
cheie. Mesajul relativ criptic al imaginii ar putea fi interpretat pornind de la elementele individuale: stânca
era frecvent un simbol al Bisericii şi al adă postului oferit de aceasta; oul putea face trimitere la un nou început
pentru cuibul vulturului care oferă cheia acestui nou început, libertatea.
Pe cant: URBIS EXPUGNATIO ORBIS EST OVATIO*
3. Medalie din argint, cu diametru! D=27,1 mm,
nr. inv. N 55371 (fig. 3); aparţine colecţiei Delhaes şi
este semnată de gravorul Georg Friederich Niirnberger,
originar dintr-o familie de gravori germani cu tradiţie,
activ la monetăriile Niirnberg, Hali, Schwarzenberg,
Bamberg, Mayence, Hohenlohe, Nostitz, în a doua
jumătate a secolului al XVII-lea şi în primele decenii
ale secolului al XVIII-lea. 6
Av.: semicircular: BUDA POTENS CAPTA; în
exergă:~ Aş 1686

o

Fig. 3.

În câmp: în faţa cetăţii Buda imaginea unei scene dramatice, o femeie care încearcă să rupă lanţurile ce
Femeia, personificarea Buclei, are alături un zeu acvatic întruchipând fluviul Dunărea , ce se

ţin captivă.

6 Leonard Forrer, Biographical Dictionary of Medallist Cain-, Gem-, and Seal- Engravers, Mint- Masters, &c. Ancient and
Modem, with references ta their works. B.C.500-A.D.1900, voi . IV, Londra, 1909, p. 289-292.
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sprijină de un vas răsturnat din care curge apă. Stâlpul de care este înlănţuită, imagine plastică a imperiului
care o ţine prizonieră, are în vârf un turban şi este împodobit cu trofee de război.
~v.: G· F· N·; semicircular: FORTITUDO ET LAUS MEA DOMINUS· Pf- 118 v 14·
In câmp: o imagine simbolică prezentând acvila imperială bicefală limbată, cu coroana imperială între
capete şi scutul Austriei pe piept, bine ancorată pe semiluna aflată sub picioarele ei.

4. Medalie din argint, diametru! D=45,2 mm,
nr. inv. N 57228, colecţia Esterhăzy (fig. 4). Medalia
este rezultatul unei fructuoase colaborări între doi
gravori, Georg Hautsch şi Lazarus Gottlieb Lauffer care
semnează unul aversul iar celălalt reversul medaliei.
Georg Hautsch a fost un gravor activ în a doua jumătate
a secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIIIlea la Niirnberg şi la Viena, unde a lucrat individual
sau colaborând intens cu Lazarus Gottlieb Lauffer,
gravor german care a lucrat din a doua jumătate a
Fig. 4.
7
secolului al XVII-lea până pe la 1717la Niirnberg şi la Viena.
Av.: GH; semicircular: LEOPOLDO VLTORE RESVRGES·; în exergă: RESTITVTORIVNGARVE/ OB
BVDAM RECEPTAM./ MDCLXXXVI·
În câmp: Leopold I în chip de împărat roman cu armură şi mantie peste costumul militar roman stă în
picioare şi se apleacă uşor, din profil, întinzând sceptrul înspre Ungaria îngenunchiată, cu tunică lungă şi
mantie fluturând, care priveşte în pământ gesticulând recunoscătoare. În spatele Ungariei, un scut căzut la
pământ cu numele regelui Ludovic al Ungariei, LUDOVICUS/ REX UNGAR: explică soarta pe care a avut-o
nefericitul suveran. O Victorie în zbor purtând o ramură lungă de palmier aşează discret pe capul lui Leopold o
coroană deschisă cu trei fleuroane. Victoria este secondată de Ecclesia, un alt personaj feminin care se sprijină
de crucea dublă patriarhală, cu pocalul ritual în mână. O imagine în care fiecare element este bine gândit
pentru a ilustra cursul evenimentelor dintre dezastrul din 1526 de la Mohăcs şi victorioasa eliberare din 1686,
obţinută cu sprijinul credinţei, de restauratorul Ungariei care calcă în picioare semiluna, redând demnitatea
pierdută Ungariei.
Rv.: LGL; semicircular: HOS FORNAX ARDET IN VSVS
În câmp: este redat profilul arhitectural al cetăţii Buda, asediată frenetic de trupele imperiale. Eliberatorii
sunt cantonaţi în faţa fortificaţiilor, în tranşeele protejate de steagul imperial pe care este brodată acvila bicefală.
Soldaţii din tabără bombardează cu ghiulele oraşul iar fumul puternic al incendiilor iscate este captat într-o
coroană deschisă ce tronează deasupra aşezării. Soldatii sunt doar schiţaţi, elementul principal al imaginii îl
constituie arhitectura oraşului asediat pentru o cauză dreaptă, aşa cum ne asigură coroana supradimensionată
care pare să protejeze Buda.
Pe cant: DURCH LEOPOLD WIRD AUFGERICHT WAS LUDWIGS UNFALL LĂNGST VERNICHT
5. Medalie din argint, cu diametru} D=39,9 mm,
nr. inv. N 57230 (fig. 5); aparţine colecţiei Esterhăzy
şi apare sub semnătura tandemului Georg Hautsch
(aversul) şi Lazarus Gottlieb Lauffer (reversul).
Av.: GH; semicircular: HOS FORNAX ARDET IN

vsvs.
În câmp: secvenţe din tabăra imperială unde un
cavalerist se alătură grupului de soldaţi adunaţi la
vorbă în jurul focului pe care se află un ceaun. Soldaţii
par a cere noutăţi din zona de conflict călăreţului; o
Fig. 5.
cunună de lauri atârnată pe unul din corturi vorbeşte despre succesele de până acum. În plan secund o baterie
de artilerie vegheată falnic de un steag continuă bombardamentul susţinut asupra cetăţii aflată în fundal. Fumul
7

L. Forrer, Biographical ... , voi. Il, Londra, 1904, p. 441-442; voi. III, Londra, 1907, p. 332-333.
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care se ridică din aşezare în urma bombardamentelor pare a fi total absorbit de gigantica coroană deschisă ce
8
tronează din văzduh asupra cetăţii asigurând spectatorul că lupta este pentru o cauză bună.
Rv.: LGL·; OFEN,/ DIE KONIGLICHE/ HAUPTSTADT Il\ HlNGARN,/ A 1526· NACH K LUDW. DES
II· TOD,/ VON SOLYMAN EINGENOMMEN A 1529· DEM WEYWODEN IOHANN/ UBERLASSEN UNDA
1541· VON/ SOLYMAN MIT BETRUG BEHAUPT-/ OLGENDS VON R- K M· LEOPOLD/ D ?z'fi~ A· 1686· DEN
TURKEN MIT STURMENDER HAND/ ENTRISSEN.

Pe cant: DES LEOPOLDI SIEG BETONNEN IN OFEN FEUR GESHMIDTEN KRONEN
6. Medalie din argint, cu diametru! D=46,1 mm,
nr. inv. N 57234 (fig. 6); aparţine colecţiei Eslerhazy
şi este opera gravorului Georg Franz Hoffmann, activ ·
între 1660-1710, la Oppeln, Brieg şi Breslau. 9
Av.: GFH; semicircular: LEOPOLDVs FAVEN
TE DEO GLORlOSVS BVDIE EXPVGNATOR
În câmp: portret tip bust, orientat spre dreapta,
al împăratului Leopold 1 (1640-1705) purtând cunună
de laur. Imaginea redă cu sinceritate profilul inconfundabil al împăratului ce suferea de un prognatism
Fig. 6.
accentuat. Decorativismul perucii lungi şi vestimentaţia elegantă reuşesc să distragă, atenuând impactul
resimtit de privitor în faţa chipului ciudat al suveranului.
Rv.: dublu semicircular: CONSILIO. AC INDUSTRIA LEOPOLDI/ CAPITUR BVDA. CABALA. 2. SEP.
În câmp: momentul culminant al bătăliei pentru Buda, pătrunderea armatelor imperiale în Buda asediată.
În prim-plan tabăra militară cu amplasamentul simetric al tunurilor, în fundal profilul arhitectonic al cetăţii
bombardate, legătura între cele două părţi fiind asigurată de torentul uman care pătrunde în forţă din tabără
în cetate.

7. ~edalie din metal comun, cu diametru!
D=49,8 mm, nr. inv. N 72401, colecţia Esterhazy (fig.
7). Semnătura M.B. era folosită, în perioada în care
această medalie a fost emisă, de doi gravori, Martin
Brunner respectiv Anton Meybusch, ambii activi în a
doua jumătate a secolului al XVII-lea. 10
Av.: MB; semicircular: A DOMINO VENIT PAX
ET VICTORIA·
În câmp: scenă de luptă între cavaleria imperială
Fig. 7.
şi cea otomană. Răpus de spada imperialului, turcul din prim plan îşi deschide patetic braţele; cel din planul
secund este atins de glonţul celuilalt imperial, confirmând victoria zdrobitoare a taberei creştine. Vălmăşag
plastic de cai şi luptători, ilustrare reuşită a unui episod fierbinte de luptă petrecut sub flamura creştină care
domină simbolic imaginea.
Rv.: dublu semicircular: LEOP. IMP. ROM. SEMP. AUG. VI BUDAM EXPUGNAT·/ AN. CHR. 16 .. 86 'itt

În câmp: imaginea soarelui răsărind deasupra Buclei, aflată sub asediul intens al austriecilor. Cetatea
între fortificaţii, cu turnurile bisericilor şi ghiulelele care se prăvălesc asupra sa domină fundalul
imaginii; în prim-plan se vede tabăra creştină întărită, corturile cu steaguri falnice şi artileriştii care încarcă
tunurile. Dunărea curge calm între cele două tabere, traversată de un pod. Deasupra imaginii un porumbel în
zbor duce în cioc spre cetate o ramură de măslin şi una de palmier ca o promisiune a ceea ce va urma.
cuprinsă

8

Aceeaşi simbolică

9

L. Forrer, Biographical ... , voi. II, Londra, 1904, p. 255, p. 513.

acumulare de fum în coroana

supradimensionată

apare

şi

pe reversul medaliei cu

10 L. Forrer, Biographical... , voi. IV, Londra, 1909, p. 3.
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numărul4.

8. Operă a gravorului Lazarus Gottlieb Lauffer,
medalia este din argint, are diametru! D=29.4 mm, nr.
inv. N 56386 şi aparţine colecţiei Esterhâzy (fig. 8).
Av.: semicircular: DER CHRISTEN RUHM.
În câmp: structurată pe două registre de adâncime,
imaginea prezintă o scenă de luptă surprinsă în faţa
zidurilor Budei. În prim plan un călăreţ turc încolţit de
cavaleria şi artileria imperială care îl atacă din ambele
părţi rezumă succint evoluţia asediului. O perdea de
fum acoperă bătălia din plan secund însă aglomerarea
Fig. 8.
de lănci descrie simbolic amploarea luptei şi numărul mare de trupe implicate. În fundal se întrevede o
descriere arhitecturală rapidă a cetăţii deasupra căreia zboară o Victorie purtând ca o pavăză liniştitoare crucea
în mâna dreaptă şi o ramură de palmier în mâna stângă.
Rv.: LGL; OFEN.I A. 1526. VON/ SOLYMAN EROBERT U:/ A. 1541. MIT LIST BE/SETZT: HERNACH/
VON R. K. M. LEOPOLD/ D ;~~~ A. 1686. IN/ ANGESICHT

DESS! GROSS-VEZIERS/ DURCH STURM BE-/ZWUI\'GEN.
9. Medalie din argint, diametru! D=33,7 mm, nr.
inv. N 57231, colecţia Esterhazy, gravor necunoscut
(fig. 9).
Av.: OFEN VOM/ TURKEN MIT LIST/
EINBEKOMEN. A. 1541./ VON R K- M· LEOPOLDO/
MIT STURM WIEDER ER/OBERT. A. 1686. 2. SEP. Sub
legendă, silueta simplă a aşezării sintetizată într-un
colţ de medalie. Planul Budei străjuite de numeroase
minarete turceşti, o reuşită a reprezentărilor de tip
Fig. 9.
arhitectural, se constituie într-o dovadă în plus a
faptului că suprafaţa alocată unei reprezentări artistice poate fi ingenios folosită, indiferent de mărime.
Rv.: semicircular: LEOPOLD· DER ERDEN· SONN· DEN· MONDEN· KAYSER STURZT· VOM· THRON·
În câmp: soarele purtând în centru monograma L de la Leopold îşi revarsă razele asupra pământului,
direcţionând un mănunchi de fulgere asupra tronului otoman ornat cu stea şi semiluna deasupra. Fulgerele
provoacă răsturnarea tronului de pe care cade sultanul pierzându-şi turbanul, privind îngrozit spre monograma
care i-a adus prăbuşirea.
Pe cant: GOTT EHRE SEY GESVNGEN· DEM KAYSER ISTS GEL VNGEN· DER OFEN IST ZERSPRVNGEN·
10. Medalie din metal comun, cu diametru!
D=46,8 mm, nr. inv. N 72658 (fig. 10); aparţine
colecţiei Esterhâzy şi este realizată de un gravor
necunoscut.
Av.: semicircular: GOTT WAS GOTTES IST.
În câmp: două personaje afrontate de-o parte şi
de alta a unui râu pe care pluteşte o barcă minusculă
cu câteva personaje. Imaginea supradimensionată a
protagoniştilor flanchează un altar pe care arde un foc
Fig. 10.
sacru, ofrandă adusă divinităţii pentru victoria repurtată. În dreapta altarului un personaj feminin tine cu
mâna dreaptă un corn al abundenţei iar cu stânga se sprijină de o flamură pe care scrie UNG/ERN. Ungaria
personificată este drapată după moda antică, are o mantie petrecută pe umeri şi poartă pe cap o coroană murală
care prezintă o centură de fortificaţii cu turnuri de colţ ce protejează o biserică aflată în interior. În stânga
altarului, fluviul Dunărea personificat de un bărbat nud cu coroană de trestii pe cap sprijină cu piciorul un
vas din care curge apă. Zeul acvatic are în mâna stângă un peşte iar în dreapta o flamură ce are numele său
înscris: DON/AU. Un moment festiv în care Dunărea şi Ungaria serbează reîntoarcerea protecţiei divine. Pe
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soclul altarului apare stema Ungariei timbrată de coroana sfântului Ştefan, încadrată de datarea exactă 16 86/
D. 2 SEPT.
Rv.: semicircular: DEM KEISER WAS DES KEISERS IST.
În câmp: imagine de amănunt a profilului urban, o imagine segmentată în două planuri orizontale distincte.
Planul terestru cu imaginea asediului Buclei intens bombardată de trupele imperiale, ordonat dispuse de jurîmprejurul fortificaţiei. Numărul mare al trupelor, ordonarea lor disciplinată, poziţionarea şi imaginea celor
două şuvoaie umane ce pătrund în cetate explică mersul bătăliei, succesul cert al creştinilor. Planul celest
prezintă un cer fără nori pe care se profilează acvila imperială încoronată având la gât un medalion simbolic în
forma literei L cu o coroană deasupra şi ţinând în gheare stema Ungariei de pe care flutură o panglică pe care
scrie OFEI\. Neîndoios, acvila se constituie într-un simbol reprezentându-1 pe augustul împărat Leopold I sub
cârmuirea căruia s-a petrecut fericita eliberare a cetăţii Buda ce trece de-acum în stăpânirea sa.
11. Medalie din argint, cu diametru] D=48,9 mm,
nr. inv. N 55366, colecţia Delhaes (fig. 11). Autorul
medaliei semnează 1. 1. W., iniţiale folosite drept
semnătură de doi gravori contemporani: Johann fakob
Wagner, medalist de origine elveţiană activ la Stuttgart
între 1680-1700, respectiv fohann fakob Wolrab,
medalist german mort în 1690. 11
Av.: 1. 1. W.; în exergă: INFELIX BUDAM
LUDOVICUS PER/DIDIT OLIM./ HiEC ARMIS CEDIT
Fig. 11.
NUNC/ LEOPOLDE TUIS·/ N 1686. D. 2. SEP·
În câmp: panoramă arhitecturală care cuprinde întreaga zonă, aşezarea cuprinsă între ziduri şi împrejurimile
deasupra cărora planează ocrotitor chipul lui Leopold I postat pe ramuri de palmier şi înconjurat de ramuri de
laur. Văzută de pe o înălţime, cetatea Buda etalează toate construcţiile adăpostite în interiorul zidurilor într-o
redare viguroasă, atentă şi meticuloasă: case, palate, biserici şi turnuri. În depărtare, pe o colină se vede o altă
aşezare iar în plan apropiat un colţ dintr-o altă aşezare îngrădită, Pesta probabil, despărţită de Buda prin cursul
vălurit al Dunării. Pe fluviu stă ancorată la mal o barcă cu vâsle. Peisaj tihnit al cetăţii vegheate grijuliu de
împărat.

Rv.: în exergă: STAT SOL. LUNA FUGIT. DUM/ IOSUA FUGNAT ET ORAT-1 SIC EGO PELLO DUOS!/ SIC
LEOPOLDUS/ ERO!
În câmp: în prim plan, supradimensionat, Leopold I figurat în chip de Marte. În costum roman, cu armură,
mantie, spadă la şold şi cască cu penaj peste care se vede coroana, ţine cu braţul stâng un scut spre semiluna
conturnată aflată în cădere. În mâna dreaptă întinsă spre soarele personificat, Leopold ţine marţial sceptrul
abătând o perdea de nori ce întrerupe strălucirea soarelui. În fundal se întrevede o scenă aprigă de bătălie, în
care soldaţii imperiali urmăresc vijelios oastea otomană care fuge disperată. Norii de praf iscaţi de tumultul
bătăliei înconjoară trupele. Diferenţa de scară a celor două episoade permite citirea lor separată, lupta propriuzisă şi proiecţia simbolică a triumfului cezarului asupra otomanilor şi a rivalilor francezi.
Pe cant: LUNA CADIT. NIL JERA IUVANT, NIL TYMPANA FESSAM. SOL CA VE! DUM MINUI SIDER.t\
IUNCTA VIDES!
12. Medalie din argint, diametru! D=49,2 mm, nr.
inv. N 57232, colecţia Esterhâzy, gravor necunoscut
(fig. 12).
Av.: semicircular: BVDA TVRCARVM IVGO
EXsoLVTA.
În câmp: asediu! imperialilor asupra Budei, un
bombardament susţinut observat din tabăra aflată sub
flamura cu acvila încoronată. O corabie transportă
trupele de pe un mal al Dunării pe celălalt. Tabloul

Fig. 12.
11 L. Forrer, Biographical... , voi. III, Londra, 1907, p. 5, p. 341.
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se află sub aripile ocrotitoare ale acvilei unicefale încoronate care duce o ramură de palmier în cioc şi ţine în
gheare semnul n, simbolizând probabil sfârşitul tiraniei.
Rv.: semicircular: IN SPEM PRCI HONORIS.
În câmp: ANNO/ QVO IN TVRRI SANCTI STEPHAJ\li VIENNJE AVSTRliE sVBLATIJ LVNA 15
IVN: CRVX REPOSITN 14. SE. LEOPOLDo AVGVSTO/ RESTITVTA EST 2 SE. BVDN REGNI HVNGN
RICI CAPVT; doi putti plutesc în văzduh deasupra catedralei Sfântul Ştefan din Viena; unul dintre ei pune
crucea dublă patriarhală pe vârful turnului catedralei iar celălalt străpunge cu o lance mică simbolul format
din semiluna cu o stea.
13. Medalie din argint, cu diametru! D=53,1 mm,
nr. inv. N 41110 (fig. 13); aparţine colecţiei Esterhâzy
şi este opera gravorului Christian Hermann Roth
(cca.1645-1690), gravor austriac activ la Monetăria din
Kremnitz. 12
Av.: C.H.R.; semicircular: IBIT FAVORE·
DIVINa LEOPOLDI· INDVSTRIA BAVARI· VI·
ET· LOTHARINGI·
În câmp: ilustrarea triumfului lui Leopold 1,
împăratul laureat, cu mantie ceremonială peste
_
Fig. 13.
armură, afişând sceptrul şi globul cruciger. Leopold 1 stă într-o cvadrigă trasă de cai împodobit:~ pe piept cu
ghirlande vegetale, condusă de un putto care ţine un cal de căpăstru. Carul triumfal este urmat de un alai
format din prizonieri turci ce poartă un număr mare de flamuri cu semiluna. Lateral, un cartuş pe care apare
un scut încărcat de stema Lorenei sprijinit de doi lei rampanţi pe post de lambrechini. Deasupra imaginii, pe o
porţiune delimitată de un baraj din nori, ochiul atoatevăzător străluceşte puternic şi ocrotitor.
Rv.: semicircular: AVSTRIACIS· BVDA VRBS· AQVILIS· SVBSTERNITVR· ARMIS·; în exergă: 1· A
V· IECHTER D· G· MO:/ C: CAMER G·
În câmp: asediu! Budei prezentat sub forma unei imagini lineare încărcate. Descrierea arhitecturală a cetăţii
aflată sub bombardament, în faţa căreia se desfăşoară o tabără de corturi are aspectul unei vedute medievale,
cu planuri căţărate unul deasupra altuia în secvenţe compacte care formează totuşi o reuşi":ă descrierea
arhitecturală. Deasupra oraşului o acvilă imperială limbată ţine în gheare spada şi un mănunchi de fulgere.
14. Medalie din argint, cu diametru! D=52,8 mm,
nr. inv. N 57225 (fig. 14); aparţine colecţiei Esterhâzy
şi este opera gravorului ]ohann Hăhn, (1636/16371687/1693), activ la Danzig. 13
Av.: 1· H-; circular: LEOPOLDVS D· G· ROM:
IMPER S· A G· H· B· REX
În câmp: portret stilizat al împăratului Leopold 1
purtând cununa de laur.
Rv.: dublu semicircular: OCCASUM LUNJE
Fig. 14.
BUDJE ORTUM DAT/ LEOPOLDUS; în exergă: BVDA FIT AVSTRIACIS/ VBI POST IVGA LONGN
TRIVMPHVS· 2· SEPT·
În câmp: în văzduh, semiluna conturnată apune alungată de o feroce acvilă imperială bicefală, limbată şi
dublu încoronată, având în gheare spada, sceptrul, o ramură de palmier şi stema Ungariei. În zona terestră se
desfăşoară silueta dinamică a două aşezări, o imagine panoramică a Pestei şi a Budei, despărţite de Dunăre dar
unite de podul ce traversează fluviul. Două corăbii cu pânze navighează paşnic pe fluviu conferind imaginii
aerul de vedută umedă, o carte poştală încărcată de siluetele clădirilor de pe cele două maluri. De ghearele
acvilei este prinsă cu un lanţ stema Ungariei. Două panglici delimitează planurile purtând inscripţiile pereche
OCCASUS IN ORTU respectiv ORTUS IN OCCASU.
12 L. Forrer, Biographical ... , vol. V, Londra, 1912, p. 222.
13 L. Forrer, Biographical ... , val. II, Londra, 1904, p. 520-523.
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15. Medalie din argint, cu diametru! D=50.2 mm,
nr. inv. N 57233 (fig. 15); aparţine colecţiei Esterhâzy
şi este opera gravorului johann Reinhold Engelhart,
medalist de origine poloneză, activ în Suedia înainte
de anul 1689, iar apoi la Niirnberg şi Breslau. 14
Av.: E· I·; circular: NOTANT ADVERSA
VALOREM*; în exergă: *RESERAT*
În câmp: FORTA OTTOMANICA; scenă de luptă
în faţa unei porţi masive cu arcadă. Împodobită cu
Fig. 1 5.
scut cu semiluna, poarta este bine zăvorâtă şi apărată
de un turc mustăcios. Un soldat imperial în armură fandează şi îl străpunge pe otoman în piept cu sabia iar cu
stânga îi smulge cheia porţii de care turcul se agaţă disperat. Rănit, turcul scapă puşca din mână. Elementele de
costum, turbanul cu pană, cingătoarea, nasturii soldatului turc ori armura imperialului sunt extrem de îngrijit
gravate însă fizionomiile celor doi sunt voit ignorate, dorindu-se proiectarea unor personaje reprezentative,
simbolizând taberele care se confruntă şi mersul războiului: victoria de la Buda devenea cheia spre porţile
Imperiului Otoman. Optimismul creştin părea la acel moment complet justificat. Partea arhitecturală încântă
ochiul prin atenta elaborarea a tuturor elementelor, cu detalii agile precum friza de pe arcadă sau ferecăturile
uşilor gigantice.
Rv.: BVDN HVNGARIAE REGINA: MDCXLI/ A TVRCIS FRAVDE CAPTN FRVSTRA SAEPIVS OBSESSN
AVSPICIIS/ LEOPOLDI AVGVSTI IMP/ IVNCTIS IMPERII VIRIBVS/ PROFLIGATO HOSTE/ VICTRICIBVS/
GERMANORVM ARMIS/ VI EXPVGNATVR/ A: MDCXXCVI II SEPT/ OVANTE/ S·P·Q·A
16. Medalie din argint, cu diametru! D=49,9

mm, nr. inv. N 57226 (fig. 16); aparţine colecţiei
Esterhâzy şi este semnată de Philipp Heinrich Miiller
(1650/1654-1718/1719), gravor faimos de la sfârşitul
secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIIIlea, care a lucrat printre altele şi pentru Monetăriile
din Niirnberg, Augsburg şi Salzburg. 15
Av.: P· H· M·; semicircular: VIRTUTI NIHIL IN
PERVIUM 4o; în exergă: VNI PATET
Fig. 16.
În câmp: o deschidere arcuită între doi stâlpi masivi permite contemplarea unui oraş-port, cu o mare
liniştită pe care pluteşte o adevărată flotă de corăbii. Inscripţia ST.AMBVL strecurată deasupra apei clarifică faptul
că este vorba de capitala otomană. Pe jos, în pragul deschiderii, se vede poarta ferecată ce închidea accesul,
acum zdrobită la pământ, semn că nimic nu mai opreşte înaintarea creştină, iar calea spre Constantinopol este
liberă. Lângă stâlpul din dreapta, o mână acoperită complet de armură iese dintr-un nor, ridicând ameninţător
o halebardă înspre imaginea tihnită a oraşului. Medalia încheie apoteotic seria medaliilor emise în cinstea
eliberării Buclei, cu o ameninţare directă la adresa capitalei otomane.
Rv.: BVDN DIE- Il· SEPT· A C· MDXLI/ SOLIMANNI ASTV INTERCEPTN HACTENVS INEXPVGNABILI/
EODEM DIE/ LEOPOLDI IMP AVGVSTI/ TRIVMPHATORIS TVRCICI! ARMIS/ SOCIO GERMAN O MILITE/ A·
C· MDCXXCVI/ EXPVGNATN F· C· 1S· P· Q· A
Medalia devine în decursul secolului al XVII-lea un important element de propagandă ce transmite
strategic gloria armatelor imperiale. Dând dovadă de fantezie şi ingeniozitate, gravorii prezintă în forme diferite
eliberarea cetăţii Buda. Parabole ori alegorii, scene de luptă, triumfuri militare, portrete şi vedute arhitecturale,
o întreaga gamă artistică, mai mult sau mai puţin expresivă, este implicată în ilustrarea medalistică a victoriei
militare de la Buda din 1686. Imaginea victorioasă gravată pe medalii rămâne drept o formă de comunicare cu
posteritatea, transmiţând metaforic proiecţia conflictului armat ce a zguduit Europa la finele secolului XVII.

14 Ibidem, p. 20.
15 L. Forrer, Biographical..., vol. III, Londra, 1907, p. 511; voi. IV, Londra, 1909, p. 196-205.
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Reconquist of Hungary: The Holy League took Buda
(Abstract)
The unsuccessful second siege of Vienna by the Turks in 1683 started the Great Turkish War (1662-1699),
an imperial campaign for the re-conquest of Hungary. The Battle of Buda was fought between the Holy League
and Ottoman Turkey: after a long siege the Holy League took Buda. One of the propaganda instruments in the
Great Turkish War was the medal art. Fifteen medals in the medal collection of the National History Museum
of Transylvania from Cluj-Napoca were chosen to present the way the Habsburg's ha ve percept their victory at
Buda in 1686.
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