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irányította azt tovább azonos körülmények között. Az  személyében sem volt a rendszer 
támogatottja, és amikor 1968-ban a társulaton belüli túlambicionáltak megbuktatták, a 
Magyar Tudományos Akadémia vizsgálatot indított. A helyzet válságos volt, fennállt a 
végleges megsz nés veszélye. A Magyar Tudományos Akadémia azonban e’helyett 
számunkra kedvez  döntést hozott. A Társulaton belüli gy jt i tevékenységet ugyan fel 
kellett függeszteni, de visszaadta a Társulat önállóságát és ugyanolyan felügyeletet vállalt 
mint a többi tudományos társulat felett. Továbbá biztosította az alkalmazottak fizetését, egy 
gazdasági, ügyviteli dolgozóét és egy könyvtárosét. Ez az ügyintéz  volt Gitta, aki rövidesen 
a Társulat mindenese lett. Elnökök, f titkárok mentek és jöttek, de Gitta maradt. A Társulat 
100 éves történetét bemutató könyv a bizonyítéka, hogy a Társulat 1970 utáni eredményei – 
nemzetközi szinten is – mindenkib l, minden intézményb l elismerést váltottak ki. Elnökök, 
f titkárok csillogtak, de e’mögött Gitta munkája volt.  nem csillogott az emelvényeken, de 
dolgozott, cselekedett, intézkedett, a Társulat m ködéséhez biztosított minden feltételt. 
Gondoljunk csak a Társulat e korszakának legjelent sebb rendezvényére, az 1976-os 
nemzetközi szimpóziumra.
            Egy francia kutató párizsi nagykövetünknek így írt err l: „ …az üléseket a magyar 
kollégák vezették és bonyolították le szakértelemmel. …felfedezhettük az Önök országa 
numizmatikai gy jteményeinek gazdagságát… megcsodálhattuk az ott rzött kincseket… 
Minden francia résztvev  azt érezte, hogy országukban baráti és kivételes min ség  légkör 
vette ket körül… Sokáig fogjuk meg rízni ezt a képet…” Ennek az elismerésnek legnagyobb 
része Gittát, az  munkáját illeti. Ezt senki nem tudja jobban, mint az akkori f titkár,
harmincöt év után ezt szeretném mindenkiben tudatosítani. A Társulat akkori vezet je erre a 
munkatársra, erre a Gittára emlékezik. Ám Gitta emberi, munkatársi értékeinél jelent sebb és 
fontosabb értékeit volt kollégan je nálamnál jobban tudja érzékeltetni.” 

*
            A rövid megemlékezése után Baloghné Ábrányi Hedvig, a Társulat irodavezet je
mondott emlékbeszédet, a munkatársról, a kollégan r l.
            „Adventkor, Karácsony el tt tartjuk a serlegvacsorákat, melyeken tiszteletreméltó, 
felejthetetlen tagtársaink mellett a tovat nt esztend t is elbúcsúztatjuk, amelyet, - bár már 
nincsenek velünk, de a Társulat élete, a numizmatika szempontjából - nekik is köszönhetünk. 
Ritkán aktuális ennyire a serlegvacsora és a karácsony egy pillanatban említése. Gitta 
megtestesítette mindazt, amit a Karácsony jelent nekünk: szeretet, összetartozás, család.
A Magyar Numizmatikai Társulat - kis közösség lévén - mindig egy nagyobb családot is 
jelentett azok számára akik itt jelen voltak, hiszen az azonos érdekl dési kör mindig magával 
hozta a közösen gondolkodók életével, örömével, bánatával, sikereivel, egészségével, 
betegségével való együtt érzést is.
Ki is volt Gitta mindazokon túl, amit hivatali életér l Gedai Istvántól hallottunk? Gy jt k,
hivatásos numizmatikusok, kollégák, barátok - legyenek magyarok vagy éppen akár 
külföldiek - rzik még emlékeik között arcvonásait, hangja kedvességét, mozdulatait. Talán 
senkinek nem volt ilyen szoros kapcsolata mindenkivel, aki a szakmában bármilyen módon is
megfordult, hiszen minden út valamilyen okból - el bb vagy utóbb - Gittához vezetett.
Hivatalos ügyet kellett elintézni, kiadványt vásárolni, esetleg a könyvtárból volt szükség 
valamire, de legtöbbször csak éppen egy jó szóra, vagy éppen együtt hallgatásra vágytak. 
Tudta a titkokat, és meg is tartotta ket.  volt a "Gitta", tisztelték tudásáért, pontosságáért, 
kitartó meggy z déséért és meleg szívéért. 

Szeretett tanulni, mindent megfigyelt, és tapasztalatait a megfelel  helyen és a 
megfelel  id ben mindig fel is használta, hogy jobbá tegye azt a kis világot, ahol m ködött.
Rendszerez  elme volt.Olyan adminisztrációt alakított ki a Társulat, majd kés bb az egyesület
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legmeghatározóbb pillanata volt ez, hiszen ezzel az elismeréssel, immár nyugdíjba vonulása 
után, életm vét ismerték el. Ekkor már tudta, hogy ez a lezárás. A hosszú út a kitüntetés 
átvételéig állapotának minden nehézsége ellenére, egész életét szimbolizálta. Soha nem félt 
szembe nézni a néha reménytelennek t n  feladatokkal sem, és küzdelmek árán is véghez
vitte, hogy aztán a megérdemelt öröm vehesse át az átszenvedett pillanatok helyét és újabb 
er t adjon a továbblépéshez.
Mi - akik szerettük -, ezen az eseményen még mindig reménykedtünk, hihetetlennek tartottuk, 
hogy ilyen fiatalon – 56 éves volt ekkor – kell búcsúznunk t le.  már többet tudott: a róla 
való megemlékezésen saját gondolatait idézem, hiszen akik Önök közül ismerték, szinte 
hallani vélik majd, akik pedig nem ismerték, azt hiszem, így közel kerülnek hozzá. Egy lesz 
azon ismeretlen ismer sök közül, akiket nem felejtünk.  "Tudom, hogy vannak sokkal 
nehezebb sorsok is, de mindenkinek az a kereszt a nehéz, amit cipelnie kell. Sok-sok bíztatást 
kapok, de az igazság másutt van! Nincs visszaút, menetelni kell, és ha vége az er nek, el kell 
menni az angyalok közé! " Karácsony lesz, és ilyenkor az angyalok köztünk járnak. Hív
hittel hiszem, hogy most is lenéz ránk és hálás, de egyben büszke mosollyal, sok-sok 
türelemmel figyeli botladozásunkat Gedai Istvánnal a róla szóló megemlékezésben.” 

Az emlékbeszédek után a vacsora résztvev i ürítették poharukat Gitta emlékére. 
*

A rendezvényen Szervezetünk tagjai is szép számmal részt vettek. 

*  *  * 

A magyar kitüntetések gy jtését segít  szakirodalmi áttekintés_ ____________________
Hajdu Béla 

El z  számunkban beszélgetést ígértünk új könyvek szerz ivel, amelyek egyikéhez bevezet -
ként végezzünk egy kis áttekintést. 
Az éremgy jt k népes táborában viszonylag kevesen vannak akik a kitüntetések gy jtését
m velik mint a numizmatika egyik ágát, vagy ahogy másként, más országokban is emlegetik 
a falerisztika szenvedélyének hódolnak. Hazánkban komoly kiadványok nagyon ritkán 
jelentek meg ennek a gy jtési területnek a segítésére.
            „A  RENDJELEK  ÉS  KITÜNTETÉSEK TÖRTÉNELMÜNKBEN” cím  könyv 
vitéz Felszeghy Ferenc és szerkeszt bizottságának munkája a legviharosabb id ben, 1944-ben 
került kiadásra.  Még napjainban is igen keresett kitüntetés szakirodalomnak számít. Nagy 
kincs ha ezzel a területtel foglalkozó gy jt  ezt a magáénak vallhatja. [1] 
            A II. Világháború utáni évtizedekben - a szocializmus id szakában - hivatalos kiad-
ványként 1966-ban [2], majd 1979-ben  a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó jelentette meg
„A Magyar Népköztársaság Kitüntetései” cím  köteteket. Míg az els  kiadvány els sorban
propaganda célú és tartalmú, addig a második kötet már nem nélkülözi az alaposabb 
tudományosságot els sorban annak köszönhet en, hogy Makai Ágnes részt vett a szerkeszt
bizottság munkájában. [3] 
            A rendszerváltást követ en 1990-ben a Zrínyi Kiadó gondozásában Makai Ágnes és 
Héri Vera  KITÜNTETÉSEK c. könyve került kiadásra. A kötet el szavában így írnak a 
szerz k a könyv tartalmáról. „Munkánkban történelmi kitüntetéseket mutatunk be létrejöttük 
sorrendjében, válogatást a Hadtörténeti Múzeum és a Nemzeti Múzeum gy jteményéb l. A 
hazai kitüntetés történetet 1949-ig követjük nyomon, ugyanis az utolsó négy évtized 
kitüntetései új, önálló kötetet követelnek maguknak.” [4] A kötet gazdagon illusztrált, igen 
tartalmas m  a külföldi és hazai kitüntetésekr l számtalan igényes fekete-fehér és színes
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fényképpel, illusztrációval. Megjelenése a „Kulturális és történelmi emlékeink feltárása, 
nyilvántartása és kiadása” program támogatásával jött létre és nagy hiányt pótolt nemzeti 
értékeink bemutatásában. 
            Az 1989. október 23-án kikiáltott Magyar Köztársaság kitüntetés rendszerét ismerteti 
az 1995-ben kiadott kötet, amely Zeidler Sándor munkája. [5] A kiadvány az újraalapított 
Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemérem mellett a polgári - a bányászat, a 
bányamentés, az oktatás és a vasút területén adományozható - szolgálati érdemérmek és 
címek mellett a fegyveres testületek - a honvédség, a rend rség, a határ rség, a 
büntetésvégrehajtás és a vám- és pénzügy rség - részére adományozható szolgálati 
érdemérmek fokozatait sorolja fel. Ismerteti továbbá a polgári életben adományozható 
címeket és díjakat többek között a tudományok, a m vészetek, az egészségügy területér l.
            A következ  kiadvány kizárólag a polgári élet területén 1948. és 1990. között 
adományozott, hivatalos, de általában csak miniszteri színt  kitüntetések adományozását vette 
górcs  alá és gy jtötte össze nagy szorgalommal. Varga László könyve szinte egyedülálló, 
nagyon sok, aprólékos munka eredménye és ez a kiadvány is nagy „adósságot” pótol. [6] 
            A Makai Ágnes - Héri Vera szerz páros 2002-ben újabb kötettel gazdagította a kitün-
tetések szakirodalmát  KERESZT, ÉREM, CSILLAG (Kitüntetések a magyar történelemben) 
címmel. [7] A könyv most már zömmel színes képekkel, gazdagon illusztrálva els sorban
valóban a magyar kitüntetésekr l szól, de van benne számos külföldi kitüntetés leírása, fény-
képe is. A kötetben a régi történelmi id kt l napjainkig szerepelnek kitüntetések, tehát több 
évszázadot átölel a feldolgozás. 
            2005. évben azután újabb, az eddigi legnagyobb szabású munka jelent meg a Bodrogi 
Péter - Molnár József - Zeidler Sándor szerz hármastól. [8]  A szerz k a Magyar Állam rend-
jeleit és kitüntetéseit kívánták bemutatni a Szent György Rendt l a Nagy Imre Érdemrendig, 
tehát a középkori magyar lovagrendekt l a mai Magyar Köztársaság id szakát is feldolgozva.
A m  terjedelmében és átfogó mivoltában talán a legjobban szolgálja a gy jt k katalogizálási 
igényét. A benne szerepl  fotók m vészi színvonalúak, így a látványosság eszközével segítik 
az ábrázolást. 
            A könyvben szerepl  kitüntetések zöme jelent s magángy jteményekb l való, mely 
az eddigi kiadványokra nem volt jellemz . Természetesen egy ilyen terjedelm  m  sem 
nélkülözhetett közgy jteményi segítséget, így a Hadtörténeti Múzeum, a Magyar Nemzeti 
Múzeum és a Veszprémi Laczkó Dezs  Múzeum egyes darabjainak fényképe is gazdagítja a 
kiadványt.
            A kitüntetések egyik különleges csoportját, - a kitüntet  jelvényeket - és más, ehhez a 
korszakhoz tartozó jelvénycsoportot választott témájául Sallay Gergely Pál f muzeológus
2009-ben megjelent könyvében. A könyv alcíme szerint a Magyar Királyi Honvédség és a 
Levente Mozgalom jelvényei 1938-1945. szerepelnek a m ben. A kiadvány szintén régi 
„adósságot” törlesztett amikor a téma feldolgozását közreadta. A kötet anyaga a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum gy jteményét veszi alapul, de a szerz  jelent s segítséget kapott magán-
gy jtemények anyagából is. [9] 
Ennek a sornak az újabb tagja a következ  cikkben szerepl  három kötetesre tervezett m
nemrég megjelent III. kötete. [10] 
Jegyzetek:
[1] vitéz Felszeghy Ferenc: A  RENDJELEK ÉS KITÜNTETÉSEK TÖRTÉNELMÜNKBEN
            - Társadalmi Könyv- és Lapkiadó Vállalat 
[2] Dr. Besny  Károly - Ruda Ilona: A Magyar Népköztársaság Kitüntetései - Közgazdasági
             és Jogi Könyvkiadó 
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[3] Munkabizottság (8f s) A Magyar Népköztársaság Kitüntetései - Közgazdasági és Jogi
             Könyvkiadó 
[4] Makai Ágnes és Héri Vera:  KITÜNTETÉSEK – Zrínyi Kiadó 1990. – El szó
[5] Zeidler Sándor: KITÜNTETÉSEK A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN – Kossuth
            Könyvkiadó 1995.
[6] Varga László: KITÜNTET  JELVÉNYEK ÉS CÍMEK A POLGÁRI ÉLETBEN 1949- 
            1990. - BUDAPEST 1997. - A szez  magánkiadása 
[7] Makai Ágnes és Héri Vera:  KERESZT,  ÉREM,  CSILLAG  (Kitüntetések a magyar
            történelemben) – Helikon Kiadó 2002. 
[8] Bodrogi Péter - Molnár József - Zeidler Sándor  NAGY  MAGYAR
            KITÜNTETÉSKÖNYV  c. - Rubicon-Ház Bt. 2005.
[9] Sallay Gergely Pál - SEREGSZEMLE FÉMBEN, ZOMÁNCBAN -  Monarchia Kiadó
            2009. 
[10] Fekete Ferenc - Baum Attila. A MAGYAR KIRÁLYSÁG KITÜNTETÉSEI 1920-1945. 
            III. kötet - HK HERMANOS KIADÓ 2010. 

*

Beszélgetés Baum Attila és Fekete Ferenc gy jt kkel, a Magyar Királyság Kitüntetései 
cím  könyv szerz ivel._______________________________________________________
Beszélget  partner Hajdu Béla 

Mint arról el z  számunkban már beszámoltunk újabb, a kitüntetés gy jtést segít  szakiro-
dalmi m  készült el a közelmúltban. Hogy újságunkban err l a szerz ket kérdezzük arra az ad 
magyarázatot, hogy mindketten Szervezetünkben léptek a MÉE tagjai közé, egyiküket ma is 
tagjaink között tudhatjuk. 
Hajdu Béla: Kedves Attila és Feri!

- Hogyan is kezd dött a gy jtés, hány éve már? Ti mindketten abban a kis csoportban 
ver dtetek össze itt a szegedi klubban, akik egyívású fiatalok voltatok -  igaz külön-
böz  helyr l jöttetek - és nagyon szerettétek a történelmet. Kitüntetések és jelvények 
gy jtésével kezdtetek el foglalkozni. Ha jól emlékszem, mindketten „örököltetek” is 
valamit a családból? A történelmi hagyományokra gondolok. 

Baum Attila: A történelem - f leg a legújabb kor - mindig is érdekelt, és már gyerekfejjel is 
nagyon tetszettek a különböz  történelmi témájú könyvekben a katonákat és politikusokat 
ábrázoló képeken látható érmek, keresztek, amelyekr l persze akkor még nem tudtam, hogy 
mik is valójában.
            1990. nyarán került hozzám az els  kitüntetés - egy Károly Csapatkereszt - egy pécsi 
gy jt társtól. Ezzel a darabbal kezdtem el a gy jtést, és már kezd  gy jt ként törekedtem 
arra, hogy ne csak vásároljam a kitüntetéseket, de lehet leg minél több ismeretanyagot 
összeszedjek azokról.
            A családból a dédnagyapáimat tudom megemlíteni, akik részt vettek az els
világháborúban, egyikük hivatásos katonaként szolgált a második világháború végéig. 
Szerencsére az  egyenruhája és az összes kitüntetése megmaradt. Nagyszüleim sokat 
meséltek mindkét háborúról és ezek a történetek is megalapozták az érdekl désemet.
HB: Feri! Benned mikor ébredt föl ez a szép szenvedély? 
Fekete Ferenc: Már gyerekkoromtól rajongtam a magyar történelemért. Majd kés bb, - már 
feln tt koromban, 1993-ban - egyszer megvettem a három visszacsatolási érmet,
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(Felvidéki, Erdélyi és Délvidéki Emlékérem - a szerk.)  meg a kétféle Magyar Háborús 
Emlékérmet.  Aztán egyszer csak újabb és újabb tárolókat kellett vennem, hogy elférjenek az 
újabb szerzeményeim… Hát így kezd dött.
HB: Feri! Tudom dédnagyapádról meséltél, aki az I. Világháborúban az olasz  fronton is
           harcolt a 7. Tábori vadász zászlóaljban. Az alakulat sapka jelvényét évekig  kerested.
           Beszélj err l kicsit b vebben.
Fekete Ferenc: Többszörös családi indíttatásom volt. Anyai ágon két felmen m is h siesen 
végig küzdötte az els  világháborút. Dédnagyapám testvére volt a 7. tábori vadász zászlóalj 
parancsnoka, aki kiérdemelte a Katonai Mária Terézia Rend lovagkeresztjét.
            Apai dédnagyapám - akivel gyerekkoromban még volt szerencsém találkozni - a 16. 
közös (Császári és királyi - a szerk.) gyalogezred zászlósaként a legénységi Arany Vitézségi 
Érmet érdemelte ki, majd f hadnagyként fejezte be az els  világháborút. A Kormányzó 1922-
ben vitézzé avatta. Azóta már mindkét alakulat sapkajelvényét sikerült megszereznem a 
gy jteményem számára. 
HB: Attila! Te Pécsr l jöttél Szegedre tanulni és mivel történésznek készültél talán  neked volt
            a legnagyobb affinitásod ezekhez a dolgokhoz. 
Baum Attila: Azt gondolom, hogy aki kitüntetések gy jtésével foglalkozik, az vagy eleve 
rendelkezik egyfajta affinitással a történelem iránt, vagy a gy jtés közben alakul ki ez az 
érdekl dése. Nálam szerencsés ötvözete volt a dolgoknak, hogy az érdekl dési köröm, a 
tanulmányaim és a szenvedélyem ilyen jól kiegészítették egymást.
            Az egyetemi tanulmányaimat záró diplomamunkámat is a Horthy korszak kitüntetési 
rendszerér l írtam. Már a szakdolgozatom írásakor felmerült bennem, hogy jó lenne egy a 
korszak kitüntetéseivel foglalkozó, összefoglaló m . Olyan, amely nemcsak pár 
alapinformációt tartalmaz egy-egy kitüntetésr l, de igyekszik teljes kör en bemutatni az adott 
kitüntetés történetét, és képanyag terén sem a hagyományos el oldal-hátoldal megoldásokat 
tartalmazza csak. 
            Ferivel Szegeden ismerkedtünk meg, és nagyon hamar kiderült, hogy ezekben a 
kérdésekben teljesen azonosak az igényeink, egyformán gondolkodunk. 
HB: Mikor érlel dött meg bennetek a könyv írásának gondolata?
Fekete Ferenc: 2006-ban döntöttem el, hogy könyve(ke)t fogok írni. Több témán is 
elkezdtem dolgozni, de els ként a „Horthy-korszak” kitüntetéseit szerettem volna könyv 
formában viszontlátni. A könyv megvalósításáról Attilával már korábban beszélgettünk. 
Baum Attila: Ahogy Feri is említette, jó ideig tartó tervezés után döntöttük el, hogy 
belefogunk.
HB: Hogy alakult ki a könyvet készít  csoport?
Fekete Ferenc: A 2007. év tavaszán, hosszas el készít  beszélgetések és tervezgetések után 
nekiláttunk közösen a könyv III. kötete megírásának is. Még el tte felkértünk két kiváló
gy jt  barátunkat, Horváth Lászlót és Demeter Mártont, hogy vegyenek részt a könyv 
elkészítésében. Így lett teljes a csapat.
HB: Milyen kutatómunkát végeztetek?
Baum Attila: Munkánkat megkönnyítette, hogy mindkett nk mögött ekkor már - a témát 
érint en - több éves könyvtári, levéltári kutatómunka állt, amelynek során els sorban primer 
forrásokat dolgoztunk fel. Így rendelkezésünkre állt az a forrásanyag, amely nélkül nem 
lehetett volna megírni a könyvet. Fontos szempont volt az, hogy alapvet en ne a már 
megjelent m vekre támaszkodjunk, hanem ezekre az els dleges forrásokra: Alapszabályokra, 
végrehajtási határozatokra, rendeletekre. Természetesen bizonyos kérdésekben nem tudtuk és 
nem is akartuk megkerülni a téma hazai szakért it, gondolok itt Makai Ágnesre, Pandula
Attilára, vagy Sallay Gergelyre, aki könyvünk lektoraként is segített bennünket.
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HB: Feln tt korodra hogy mélyültél el a nuizmatikában mint szakmában, és mikor d lt el,
            hogy hívatásos numizmatikus leszel? Kik és milyen körülmények segítettek ebben? 
Ujszászi Róbert: Talán történeti érdekl désemnek köszönhet en igen sok szakirodalmat 
olvastam már 14 éves koromtól kezdve. A tapasztalatok általában a gy jtéssel növekednek, 
majd ebb l kiindulva gyarapszik a tudás is. Nálam azonban éppen fordítva volt. El ször
szereztem bizonyos szint  elméleti tudást és sokszor csak kés bb társult ehhez gyakorlati 
gy jtési tapasztalat. 2004 februárjában, másodéves koromban jutottam el odáig, hogy felke-
ressem a Móra Ferenc Múzeum éremtárát, éppen az akkoriban kibontakozni kezd  rézpénz-
kutatásom egyik kérdéscsoportjának vizsgálatához. Ekkor találkoztam el ször Nagy Ádám-
mal, aki barátságosan fogadott, finoman kifaggatott, miért is jöttem és hagyta, hogy használ-
jam a könyvtárat. Hétr l hétre visszatértem olvasni, egy id  után azonban már kisebb dolgok-
ban - dobozok, különlenyomatok rendezése - segíteni kezdtem neki és pár hónap alatt odáig 
jutott a dolog, hogy már nem is olvasni jártam be, hanem dolgozni, akár már hetente kétszer-
háromszor is. Ádám észrevette bennem az érdekl dést és jó pedagógiai érzékkel próbálta er -
síteni a köt dést egy-egy szakkönyv ajándékozásával, beszélgetésekkel. Aztán nyári munkát 
vállaltam a múzeumban (két héten át, mint önkéntes), ami már igazán komoly iskola volt szá-
momra. Ádám hatására sokat alakult a numizmatikával, mint tudományággal kapcsolatos 
szemléletem és kezdtem megérteni azt is, hogy mi az a múzeum, mit jelent elhivatott muzeo-
lógusnak lenni. Ezután tovább folyt a munka év közben is, majd a következ  két nyáron 3-3 
hetet dolgoztam a múzeumban - ekkor már megbízási szerz déssel. 2006-ban Ádám már egy-
re közelebb ért a nyugdíj korhoz. Felvetette, hogy szívesen látna utódjaként. Ekkora már 
eldöntöttem magamban, hogy múzeumban szeretnék elhelyezkedni, de azt nem gondoltam 
volna, hogy az éremtárban kaphatok helyet. Egy év telt el, mire elvégeztem az egyetemet és 
2007 júniusában, mint félállású segédmuzeológus munkába állhattam Ádám oldalán. 2009. 
áprilisa óta vagyok hivatalosan egyedüli alkalmazott, de valójában a mai napig Ádám folya-
matosan segít bármir l is legyen szó.
HB: A rézpénzek témáját hogyan választottad, mi fogott meg benne, hogyan illeszkedik ez a
            kutatás a többihez? 
Ujszászi Róbert: A rézpénzekkel több, mint tíz éve kezdtem el foglalkozni. Különös érem-
képeik, anyaguk és az eredetüket körülleng  homály volt az, ami felkeltette az érdekl dése-
met. Egyébként szívesen foglalkozom a középkori magyar pénzverés bármelyik szeletével.
A numizmatikában egyformán fontosnak tartom a leíró numizmatikai és a forrásokra alapozó 
pénztörténeti kutatásokat, s talán ez az arányosság is mutatja, hogy folyamatában szeretem 
látni és láttatni a fejl dési tendenciákat. A rézpénzek kutatása csak egy epizódja, vagy moza-
ikja a középkori magyar pénztörténetnek, így ennek a kérdésnek a boncolgatása csak egy kis 
szelete a tervezett munkáimnak. A rézpénzkötet elkészítése részben módszertani kísérlet volt, 
mindamellett, hogy igyekeztem ezen pénzek történetér l a lehet  legtöbbet megtudni. Célom 
volt, hogy minél több kérdést tegyek fel  - még ha mindegyikre nem is tudom a választ - és 
általános pénztörténeti, s t történeti témák megítélésébe is belevonjam a rézpénzeket.
HB: A könyv témája a magyar rézpénzek, és azon belül is csak a XII. századot érinti. Miért
            született ez a könyv, mi lehet bel le érdekes egy „hétköznapi” gy jt  számára? 
Ujszászi Róbert: Nehéz feladat egy kötet tartalmát összefoglalni néhány szóban, hiszen a 
lényeg a részletekben rejlik… A két rézpénz típus, amelyekr l ez a munka íródott, a 
leggyakrabban el forduló középkori magyar pénzek közé tartoznak. Egészen a XVII. század 
végéig nem vertek hazánkban rézpénzeket, így ezek a pénzek különös színfoltjai a korai 
magyar pénztörténetnek. Mint az ezüst anyagú pénzekt l eltér  veretekre a kutatás már régen 
fölfigyelt a rézpénzek problematikájára és nagyon sokféle módon nyúlt a kérdéshez. 
Számomra különösen érdekes volt a kutatástörténeti rész, illetve élveztem az ikonográfiai és 






