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Többször is harmincadik…____________________________________________ 
Hajdu Béla 
 

A 30-as szám mostanában gyakran előkerül Egyesületünk életében. Idén rendeztük a 30. 

Szegedi Serlegvacsoránkat, jövőre vállaltuk a 30. Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem 

megrendezését. Az évtizedek során közösségünk több nagy eseményt rendezett már. 

Városunkba szívesen jönnek a gyűjtők, a numizmatikusok. Vándorgyűlésnek már háromszor 

adtunk, nyári egyetemnek második alkalommal adunk otthont. Szeretjük, vállaljuk a nagy 

feladatokat és ezek a nagyobb események emlékezetes ünnepei numizmatikai életünknek és a 

barátságoknak. 2018-ban is úgy dolgozunk majd, hogy Vendégeink szívesen jöjjenek és vigyék 

el jó hírünket. A két 30. közül – ha kissé megkésve is, de – kezdjük a jubileumi serlegvacsorai 

beszámolóval, történetesen lapunk 29-30. számában.  

 Az idei, jubileumi serlegvacsoránkat – a Móra Ferenc Múzeummal való jó 

kapcsolatunkból adódóan – a közművelődési palota dísztermében rendezhettük meg. Az 

eseményen vendégünk volt dr. Trogmayer Helga. A Móra Ferenc Múzeumból Fogas Ottó 

múzeumigazgató, dr. Bárkányi Ildikó igazgatóhelyettes, dr. Tóth István osztályvezető. A 

Magyar Numizmatikai Társulatot dr. Torbágyi Melinda elnök és Soós Ferenc főtitkár 

képviselte. Egyesületünk vezetői, dr. Török Pál elnök, Vámosi László és dr. Pintér Péter 

alelnökök tiszteltek meg bennünket, de eljöttek a budapesti, a kaposvári, a kecskeméti, a 

székesfehérvári gyűjtők vezetői és tagjai, volt vendégünk Mátészalkáról is, sokan pedig 

természetesen Szervezetünk tagjai közül. 

 A selegvacsora helyszíne méltó volt azokhoz, akikről megemlékezéseink szóltak. Az 

intézmény alapítója, első igazgatója Reizner János születésének 170. jubileuma az idei év. A 

felejthetetlen megyei múzeumigazgató, Trogmayer Ottó – az éremgyűjtők jeles barátja – 27 

évig volt a ház „gazdája” –, nevéhez számos szakmai és immár anekdotikus emlékünk fűződik. 

 A megemlékezők pedig régi barátaink, támogatóink voltak, dr. Fári Irén muzeológus, 

helytörténész, Reizner munkásságának kutatója, legjobb ismerője, és dr. Nagy Ádám 

numizmatikus, muzeológus, korábbi vezetőségi tagunk, igazgatójának 19 évig munkatársa, 

kiteljesedő munkásságának tanúja. 

 A megemlékezések előtt a serlegvacsora közönsége Nagy József elhunyt főtitkár 

személyének egy perces néma felállással adózott, akit aznap búcsúztattak Budapesten. 

 

Reizner János emlékezete, születésének 170. évfordulóján____________________ 
Fári Irén 
 

A múlt megismerésének vágya olyan mélyen gyökerezik az emberi lelkekben, hogyha pontos 

ismeretek nincsenek, akkor a legendákat fogadja el tényként, figyelmeztetett Reizner János 

Szeged történetírója a kőbárányról folytatott vita kapcsán. A Szeged címerében megrajzolt 

báránymotívum értelmezése a 19. század második felében került viták középpontjába, amikor 

megélénkült a történelmi kérdések iránti érdeklődés. 
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 Ki volt Reizner János, milyen szerepet játszott Szeged életében? 1847-ben született 

polgári, iparos családban. A szegedi piaristáknál járt gimnáziumba, majd Pesten és Pozsonyban 

tanult jogot. Érdeklődésének megfelelően párhuzamosan történelmi tanulmányokat is 

folytatott, régészeti, éremtani, forrástanulmányokat felölelő előadásokat látogatott. Egyik 

tanára Rómer Flóris volt, aki széleskörű tudományszervezői tevékenységével megvetette 

Magyarországon az első vidéki múzeumok alapjait (Győrben, Sopronban), szakmai folyóiratot 

alapított és szerkesztett, népszerűsítő művekkel igyekezett feltárni a régészet hasznát a nemzeti 

történelem megismerési folyamatában. Az egyetemi évek döntő hatással voltak rá. Szegedre 

visszatérve rövid ügyvédi gyakorlat után 1872-ben aljegyzővé választották. Közigazgatási 

feladatai mellett bekapcsolódott a Történelmi Társulat munkájába, megkezdte történeti 

kutatásait, rendezte a város levéltárát, megjelentek első közgazdasági, jogi, közművelődési 

tárgyú írásai. 1875-ben a város főjegyzőjévé választották. 

 Az 1879-es árvízkatasztrófa jelentős dátum Szeged és Reizner János életében is. Az 

árvizet követő újjáépítés hatalmas méretű földmunkákkal járt. A város szerkezetét Budapest 

korszerűnek tartott körutas, sugárutas mintájára rajzolták újra. Védelmül körtöltéssel vették 

körül, a belvárost feltöltötték, a várat elbontották. Az évekig tartó munkák során hihetetlen 

mennyiségben kerültek elő régészeti leletek. Elemi erővel vetődött föl az igény, hogy a város a 

régiségeket őrizze meg az elkallódástól, vagy ne kerüljenek Budapestre, a Nemzeti Múzeum 

gyűjteményébe. Az árvíztragédia okozta részvét megnyilvánulások sorából kiemelkedik 

Somogyi Károly esztergomi kanonok adománya, aki az egész életén át gyűjtött, több mint 

negyvenezer kötetes könyvtárát adta a számára idegen városnak. A város az adomány súlyához 

és jelentőségéhez mérten hozzáértő és tekintélyes személyt kívánt a könyvtár élére állítani. 

Reizner János 1882-ben megvált főjegyzői állásától, és ezután huszonegy alkotó évet töltött el 

a Somogyi-könyvtár élén, teljesen a könyvtárnak, majd a múzeum szervezésének, rendezésének 

és a helytörténetírásnak szentelte életét. 

 Reizner János a könyvtár leszállításával, rendezésével, katalogizálásával egy időben 

megpróbálta újból létrehozni hazai mintára a muzeális tárgyakat is gyűjtő közművelődési 

társulatot Dugonics Kör néven, de ismét nem járt sikerrel. Ekkor ideiglenes megoldásként, az 

alapító hallgatólagos jóváhagyásával és a felügyelő bizottság tudtával a könyvtár kínálta helyet 

kihasználva a könyvtár folyosóján helyezte el saját okmány-, érem-, és bankjegygyűjteményét, 

majd az adományként kapott tárgyakat. A múzeum első leltárkönyvei: az éremtári napló 1883. 

áprilisi, a régiségtári augusztusi bejegyzéssel indul. 

 Attól a naptól kezdve, amikor a könyvtárat megnyitották (1883. október 16.), láthatóak 

voltak a múzeumi tárgyak is. Nevezetes alkalom volt ez: I. Ferenc József király három napot 

töltött Szegeden megszemlélni a romjaiból újjáépített várost. Ekkor adta át a város 

közönségének az új létesítményeket, többek között az állandó színházat és a Somogyi-

könyvtárat.  

 Az első lépésektől hosszú út vezetett a századfordulóra négy nagy osztályból álló, 

gazdag gyűjteményekkel rendelkező múzeumig. Reizner megtalálta a munkáját segítő és 

elképzeléseit támogató embereket. Amikor a város újjáépítését irányító királyi biztos, Tisza 

Lajos megbízatása lejárt és a városból távozott, a könyvtárnak adományozta a hivatalában 

összegyűlt régiségeket. A rendőrfőkapitány rendszeresen nyomoztatott embereivel, a pusztai 

kapitányokkal a város nagy kiterjedésű határában keringő lelethírek után, többnyire sikeresen. 

Sűrűn előfordult, hogy a kincsásó szélvihar, ahogyan a Szegedi Híradó írta "...mely nálunk a 

Rómer Flórisokat, Henszlmann Imréket és Thorma Jánosokat helyettesíti a kincstakaró 

homokpusztákon" – felszínre hozta a leleteket különösebb földmunkák nélkül is. A hatóság 

határozott fellépése ellenére a rendeletekben rögzített bejelentési kötelezettségnek mégsem volt 

könnyű érvényt szerezni. A híressé vált, mindmáig egyik leggazdagabb honfoglalás kori női sír 

lelete Bojárhalomról, a találás után egy évvel (1890) jutott a megfelelő helyre, a szegedi 

múzeumba.  
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 Reizner János a helyi újságok útján rendszeresen közölte és megköszönte a könyvtárnak 

és a múzeumnak adományozott tárgyakat. 1885-ben már a vásárlással való gyűjtemény 

gyarapítására is sor került, és Reizner első leletmentésére. A főispán is kikocsizott 

megszemlélni körtöltésnél előkerült népvándorlás kori leleteket.  

 Ismét előkerült a múzeum egyesület eszméje, de helyette a könyvtári bizottság egy 

városi múzeum létesítését kezdeményezte. A könyvtárat adományozó Somogyi Károly viszont 

az alapító oklevélre hivatkozva kérte, hogy ne létesítsenek múzeumot a könyvtárban és a 

folyosón tárolt anyagot szállítsák el. A könyveit féltő gonddal vigyázó idős pap valójában attól 

tartott, hogy a kis létszámú kezelőszemélyzet (igazgatóval együtt 3 személy) energiáját lekötik 

az új feladatok és a múzeum gyűjteményeinek kialakítását esetleg a könyvtár kárára fogják 

megvalósítani. Tiszteletben tartva akaratát, az alapító haláláig, 1888-ig nem készült terv a 

múzeumi gyűjtés tervszerű folytatására és a meglevő anyag rendezésére. 

 Reizner János törekvése szerencsésen egybeesett a város kulturális elképzelésével. A 

nagy, rendezett könyvtár mellett létrehozott tudományos gyűjtemények azt a régóta áhított célt 

szolgálták, hogy az ország harmadik egyetemét Szegeden állítsák fel. Reizner történelmi és 

régiségtár megszervezésére tett javaslatot és a Nemzeti Múzeumba tett tanulmányútja után 

módszeresen látott hozzá terve megvalósításához. 

 
Keglovich Emil fotóján Reizner János látható, mellén a Ferenc József Rend  

lovagkeresztje és a Koronás Arany Érdemkereszt kitüntetésekkel 

 

Az érmeket rendezte és leltározta először. Az éremtárat nemcsak a kínálkozó apróbb vételek 

útján fejlesztette, hanem lépéseket tett, hogy az országos leletekből vásárolhasson. Saját 

gyűjteményét is bevitte a múzeumba.  

A régiségtárba nemcsak a régészeti korú tárgyak, hanem a közép- és újabb koriak is 

beletartoztak. Kérte a város különböző hivatalaiban használaton kívül levő pecsétek, képek, 

fegyverek, polgárőrségi zászlók, térképek, nyomatok átadását a múzeumnak. Indítványozta, 
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hogy a város volt vezetőit, neves polgárainak arcképét festessék meg, vagy másoltassák le. 

Fölvette a kapcsolatot a leszármazottakkal, levelezett, adatokat kért, tárgyakat válogatott. Ekkor 

került át a titkos levéltárból a pecsétnyomók között a város legrégibb, középkori tipáriuma, a 

közlevéltárból a város pallosa. Olyan, később pótolhatatlan helytörténeti anyagot is tartalmaz 

az átszállított anyag, mint a város régi állapota metszeteken és fotókon, vagy a históriai értékű 

események fényképei. A történész érdeklődése és biztos keze látszik a válogatáson. 

 Az átvett képek rongált, piszkos állapota és sokszor az ábrázolt személy valódi kilétének 

megállapítása is munkát adott Reiznernek. Maguk porolták, javították, aranyozták a kereteket 

a szolgával, miközben számtalan előterjesztést, engedélyeztetést, jelentést kellett írnia. A 

gyűjtéssel párhuzamosan folyt az anyag rendezése, a tárlók készítése. Lassan jutott el "némely 

rozzant bútorok átengedése és a múzeum czéljaira leendő kijavításnak" sikerétől az új érem- és 

régiségtári szekrények elkészíttetéséig. 

 "Gazdag tárház már ma is a városi múzeum s Reizner nem kíméli a fáradságot, hogy 

még gazdagabbá tegye. Tudományos kincstár válik abból, méltó párja a Somogyi- könyvtárnak 

s megnyíltával büszke lehet rá Szeged." Ezt írta Tömörkény István a Szegedi Naplóban 1891 

novemberében a múzeumot részletesen bemutató cikkében, nem is sejtve, hogy 1899-től 

munkatársa lesz Reiznernek, majd munkájának folytatója. 

 A múzeum végleges rendezése nem készült el, bár így is előszeretettel mutatták meg a 

várost fölkereső vendégeknek. 1894-ben a reáliskola épületét, – ahol a könyvtár és két különálló 

teremben a múzeumi gyűjtemény volt elhelyezve – a királyi ítélőtábla kapta meg. Az 

ideiglenesen bérelt házban a könyvtár olvasótermét meg tudták nyitni - akkor csak helyben 

olvasás volt lehetséges, könyvkölcsönzés nem. A múzeumi tárgyakat ládákba csomagolva 

raktározták. Három évig tartott ez az ideiglenes állapot. Ugyanakkor a millennium nagyszabású 

terveinek köszönhetően fölértékelődött a múlt összes tárgyi emléke, országos terv alapján 

honfoglalás kori leletek után kutattak, – Szeged határát természetesen Reizner Jánosra bízták –

, városmonográfiák írását határozták el. Szegeden is látványos alkotásokkal akarták 

emlékezetessé tenni az évfordulót. A közgyűlés többek között elhatározta a közművelődési 

palota fölépítését. A reprezentatív épületbe nagyszabású gyűjtemények kellettek, így a múzeum 

gyors ütemű fejlődésre kapott lehetőséget. Ennek köszönhető a képtár – mely a vidéki 

múzeumokat tekintve az első volt – és a természetrajzi tár létrejötte.  

 Reizner János megérezve a lehetőséget maga javasolta a kialakítandó képtárba 

Munkácsy Mihály monumentális képének, a Honfoglalás nagy színvázlatának megvételét, majd 

egy természetrajzi gyűjtemény megvétele mellett érvelt. Tízévi könyvtárvezetői és 

múzeumszervezői tapasztalata azt mondatta vele: "A könyvtárak a tanult körök, a búvár és 

tudós körök műhelyei (...), a nagyközönség műveltségi állapotára maga a könyvtár közvetlen 

hatással nincs. Előbb a műveltségi szintet kell emelni, s erre úgy vélte, hogy a természetrajzi 

gyűjtemény a legalkalmasabb. "Aki itt megfordul, a puszta szemlélet által is tanulni, tapasztalni 

fog." A város a múzeum díszterme számára megfesttette Vágó Pállal a nagyméretű árvízképet. 

Vágó Pál a Feszty körképen dolgozva szerzett magának országos hírnevet. 

 Az elegáns és hatalmasnak tűnő közművelődési palotába költözve (1897) Reizner első 

dolga volt a múzeumi kiállítások elkészítése. Nem volt könnyű "belakni" az épületet. 

Megjelenése magához vonzotta a látogatókat, de belmagassága, sok ablaka, díszes előcsarnoka 

és lépcsőháza ellentétes volt a könyvtár és múzeum sok helyet és falat igénylő 

helyszükségletével.  

Az első kiállítást képtári, érmészeti, régészeti és történeti anyagból 1899. június 11-én nyitotta 

meg Fraknói Vilmos püspök a múzeumok és könyvtárak országos felügyelője. Ugyanabban az 

évben jelent meg Reizner János főműve, a szintén több évtizedes munka beteljesülése, a 

négykötetes városmonográfia. 1900-ban Thaly Kálmán és Zsilinszky Mihály ajánlotta Reiznert 

az Akadémia levelező tagjai közé, és csak néhány szavazaton múlt a megválasztása.  
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 A kortárs Erdélyi Pál, a kolozsvári egyetemi könyvtár igazgatója Reizner halála 

alkalmából (1904. január 19.) utódjához, Tömörkény Istvánhoz küldött részvétlevelében így 

emlékezik rá: "...mi a távolból erőteljesebb és határozottabb egyéniségnek ismertük, akinek – 

hej, de ritka ember – egy szépséges álma megvalósult, s kétszer ritka ember, mert álmát maga 

valósíthatta meg. (...) Mikor ő már megcsinálta a könyvtárat s a múzeumot, még csak azután 

indult meg nálunk hivatalosan a közművelődési mozgalom. (...) megfutotta pályájának egészét, 

megtette munkájának teljességét, álmodott reménységének megtestesülését látom, s mindenben 

az ő buzgó, lelkes és tiszteletreméltó egyéniségét ismerem fel." 

 Reizner János numizmatikai munkásságát elismerve a Magyar Éremgyűjtők Csongrád 

Megyei Szervezete minden évben Reizner János jutalomérmet adományoz, az idén 29. 

alkalommal. Születésének 150. évfordulójára a Somogyi- könyvtár, az általa alapított múzeum, 

a Dugonics Társaság (amelynek alelnöke volt), Szeged városa, Csongrád megye 

Önkormányzata, az Éremgyűjtők Csongrád Megyei Szervezete és Szabó Géza ötvösmester 

közreműködésével és anyagi segítségével lehetővé vált Reizner János félalakos 

szoborportréjának elkészítése. Fritz Mihály szobrászművész alkotása a közművelődési palota 

előtt húsz éve vigyázza a megvalósult álmot, a múzeumot. 

 

*** 

Immár szép hagyománnyá vált, hogy Király István kürtművész, Szervezetünk oszlopos tagja 

kürt kvartett műsort szervez rendezvényeinkre. Ezúttal rajta kívül Farkas Brigitta, Káity Tamás 

és Szokola János alkotta négyes játszott és a jó akusztikájú díszteremben először a Hazatérés a 

vadászatról című mű hangzott el ismeretlen szerzőtől. A zenei élmény után dr. Nagy Ádám 

emlékbeszéde következett. 

 

Megemlékezés prof. dr.Trogmayer Ottóról__________________________________ 

Nagy Ádám 
 

Szeged szülöttei ab ovo büszkék szegediségükre. Trogmayer Ottó nem volt „bennszülött”, 

munkássága révén mégis kiérdemelte a Város megbecsülését, – egyébként, mint rajta kívül oly 

sokan mások is – amit különböző kitüntetéseken kívül díszpolgárai sorába való 

megválasztásával is kifejezésre juttatott. Ezen az ünnepi alkalmon nem lehet feladatunk gazdag 

életműve teljességét bemutatni, hiszen ha csak címszavakban említenénk is munkásságának 

egységeit, az is szétfeszítené a rendelkezésünkre álló oldalakat. Azt mindenesetre szeretném 

legalább alapjaiban megmutatni, hogy miért gondolom Móra Ferenc méltó utódjának 

Trogmayer Ottót. 

 Serlegvacsoránk idei ünnepeltje, Trogmayer Ottó Budapesten született 1934. július 24-

én, evangélikus polgári családban. Gyermekkorát, serdülő éveit, majd alapiskoláit egészen az 

érettségiig (1952) Komáromban és Kaposváron élte meg. Szülei orvosnak szerették volna 

taníttatni, ellenben ő színész szeretett volna lenni. Ezek után, kitűnő tanulmányi előmenetele 

alapján – felvételi nélkül – az ELTE történelem szakára került. Visszaemlékezésében azt írta: 

„Innen vitt sorsom a régész mesterséghez, … szerencsémre.” 

 Saját bevallása szerint egyetemi éveit nem annyira a céltudatos tanulási vágy jellemezte, 

mint inkább az ifjúi vidám életvitel, ámde tartalmasan! Nemcsak évfolyamtársai, hanem más 

karok és szakok hallgatóinak tanulmányai iránt is érdeklődött, de belefért idejébe a sportolás, 

kirándulás és a különböző kulturális intézmények – hangversenytermek, színház, mozi – 

látogatása is. A későbbi években méltán nagy népszerűségnek örvendő Egyetemi Színpadnak 

is alapító tagja lett. Igen fogékony volt mindenféle ismeretgyarapítási lehetőségre. Társai 

egyenesen koravénnek tartották, pedig ő volt az évfolyam legfiatalabbja. Ez az attitűd később 

is megmaradt egyénisége jellemzőjéül, persze ehhez erősen hozzájárult mindenkori éleslátása, 

ami kétségtelenül széleskörű, műveltségbeli rálátásán alapult. 
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 De az egyetemista aranyélet múlott, s már negyedévesen, 1956 nyarán 

régészgyakornoki kinevezést kapott a miskolci múzeumba, ám még oda sem ért, átirányították 

a szegedi múzeumba. Így kezdődött Trogmayer Otto szegedivé válása, alakulása, egyetlen 

munkahelyén: a Móra Ferenc Múzeumban. Aktívan végigjárta az ún. „szamárlétrát” a 

gyakornokságtól a megyei múzeumigazgatói rangig, egészen 1997. októberi nyugdíjazásáig, 

utóbbi posztján 27 évig dolgozott. 
 

 
Trogmayer Ottó 60 éves korában 

 

Végül is 1957-ben kapott régész, ősrégész oklevelet. A pálya tudományos fokozatait szép 

rendben teljesítette ásatásokon szerzett gyakorlati tapasztalatai összegzésével. Doktori 

fokozatot 1962-ben szerzett Adatok a magyar Dél-Alföld késő bronzkorához c. dolgozatával. 

A Dél-Alföld korai neolitikumának főbb kérdései kandidátusi értekezését pedig 1969-re írta 

meg. 1970-től lett megyei múzeumigazgató. Időközben az egyetemen is tanított 1965-től, mint 

óraadó tanár, 1989-től a régészeti tanszék vezetője, habilitációja után 2000-től pedig egyetemi 

tanár lett. 

 A mindennapi muzeológiai munkákat, tudományszervezői feladatokat helyben, ill. a 

megyében gyakorolta, és több országos tudományos szervezetben, társulatban, bizottságban és 

intézetben is mindig tevékeny munkatárs, közreműködő volt.  

 Az 1970-es évektől halványan ugyan, de új szelek kezdtek fújdogálni a vidéki 

múzeumok háza táján. Érezhető volt az az irány, hogy nem csak a budapesti múzeumok a 

fontosak, hanem az egész ország múzeumi területére szüksége van mind a tudományoknak, 

mind pedig a közművelődésben érdekelt jelenlegi, s még jobban a leendő közönség számára. 

 A már megyei múzeumigazgató Trogmayer Ottó a Móra Ferenc Múzeumot átlagos 

vidéki múzeumból vezető vidéki múzeummá fejlesztette tudatosan szem előtt tartva a személyi 

feltételek fontosságát. Elsősorban a rendszeres, tervszerű régészeti föltárásokkal tudott 

sikereket elérni, hiszen egyetemi oktatóként fölkészült szakembereket tudott az intézménybe 

vonzani. A Duna-Tisza közén pedig számtalan – a régészek által – ismert lelőhely várt és vár 

föltárásra. 

 Nem kerülte el figyelmét, s a többi múzeumi diszciplína erősítésére is tudott gondolni, 

ha nem is mindig kellő arányossággal. Sajnos természetesen az adott szűkös vagy esetleges 

lehetőségek is rendre korlátozták elképzeléseit. Végeredményben azt kellett elérni, hogy 
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minden gyűjtemény gondozói kezekbe kerüljön, hogy ne csak az állagmegóvás legyen 

biztosítva, hanem a folyamatos gyarapítás is. 

 Idézzük meg egy írásával egykori igazgatónkat, aki röviden összefoglalta a – valljuk be 

– sokak számára ismeretlen múzeumi munka lényegét. Jóllehet az írás szemlélete régész 

„alapú”, de tulajdonképpen minden múzeumi szakágra egyaránt vonatkozik. Már csak azért is 

helyénvaló ez az idézet, mert méltán említi a segédtudományok fontosságát, amivel 

nyilvánvalóan elismeri a mi numizmatikai tudományunk értékét, szükségességét.  

 (Az írást Egyesületünk régi tagja, Rácz Tibor színművész olvasta föl.) 
 

R é g é s z e t r ő l,  r é g é s z e k r ő l 
 

Alig telik el nap, hogy az újság, a rádió, a televízió egy-egy újabb leletről ne tudósítana. A 

munka valahogy mindig a kulisszák mögött marad, hiszen a tudósítók általában szűkszavúan 

annyit közölnek: a régészek ezt meg ezt találták. Sokszor talán előnyösebb is ez így, mivel a 

múlt romantikája, vagy másképpen a műfaj sajátossága a szakembert valamilyen különleges 

lénnyé avatja. Vajon mi lenne, ha kisiskolásokkal lerajzoltatnánk, milyennek képzelik a régészt? 

Eddigi tapasztalatim szerint enyhén kopaszodó, fehér köpenyes, lengő szakállú bácsi – szárnya 

nincs – aki a mezőkön sétálgatva kilószámra gyűjti a felszínen heverő kincseket, amelyek helyét 

valamilyen titokzatos sugallat nyomán fedezi fel.  

 Ki gondolna arra, hogy az időjárás viszontagságaitól független, nyári kánikulában, 

decemberi havas esőben napokat, heteket kell, sokszor segítő társak nélkül, ásatási 

szelvényekben kucorogni. Ki gondolna arra, hogy a régészek munkaideje az ásatáson napi 

számmal 14-15 óra, ha nem több. 

 Gyakran mondogatják, jó a régésznek, mert kizárólag hobbijával foglalkozik, csak nem 

gondolják át, hogy a múzeumokban, kutatóintézetekben a múlt emlékeit feltárók számára, 

tevékenységük nem hobbi, hanem értékteremtő munka, hivatás, szakma, foglalkozás. És igen 

sokuknak van hobbija, csak éppen kevés ideje van, amit annak tud szentelni, hiszen van, aki 

horgászni, van aki verseket olvasni, van aki filmezni, barkácsolni vagy vadászni szeretne 

szabadidejében, ahogy azt a többi „normális” ember teszi. E sokféleség mellett azonban 

munkájukat kivétel nélkül nagyon szeretik. 

 Gyerekkori emlék, a kovács a ráfra, a gölöncsért a tányérra rátette névbetűjét, mert 

büszke volt rá, hogy keze munkáját személyéhez kötik. 

 Ugyan így ebben a szakmában is mindenki büszke arra, ha munkájának eredménye 

napvilágot lát, akár tudományos közlemény, akár kiállítás formájában, büszke arra az 

építőkőre, amit az elmúlt korok hiányos mozaikjához hozzáillesztett. 

 Mai világunkban a tömegtermelés nyomán mester és alkotás személytelenül elszakadt 

egymástól. A régész munkájának, a leletek feltárásának egyik különleges szépsége, hogy 

mindenegyes fázisa egyedi, megismételhetetlen, és eredménye az alkotók tehetségétől, 

szorgalmától, türelmétől függ. Érvényes ez az ásatásra, felszíni kutatásra és a feldolgozásra 

egyaránt. Az már külön kérdés, hogy jókora adag szerencse és türelem is kell, ámbár, ha 

horgászatból vesszük a példát, aki sokat jár a vizek partján, és ismeri a dolgok csinját-binját, 

az általában szerencse is. 

 Azt hiszem, két nagyon fontos dolog van, amit a hétköznapi újságolvasó nem tud a 

régészetről. Az egyik fontos tény, hogy a múzeumok nem önmagukért, hogy úgy mondjam, az 

antikvitásukért gyűjtik a tárgyakat, hanem azért a történeti forrásértékért, amelyet e tárgyak és 

összefüggéseik hordoznak. 

A másik fontos dolog az a műhelymunka, ami egy-egy leletegyüttes felkutatásától a befejező 

értékelésig elvezet. Fontos és évekig tartó tevékenység ez, beleértve az ásatás apró 

megfigyeléseit, azok összefüggéseinek felismeréseit, a tárgyak restaurálását, kazalnyi könyv 

átolvasását, szakmai viták sorát, a segédtudományok művelőivel történő konzultációkat. 
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 Tárgyakkal, tárgyak töredékeivel dolgozunk, így évek, évtizedek során kialakul egy 

különleges képi memóriarendszer, mellyel sok-sok ezer fém- vagy kerámiatárgyra tudunk 

emlékezni. Arra is, hol, melyik múzeumban, melyik polcon található, melyik könyvben 

olvasható, látható. 

 Nem kívánjuk, és nem is kívánhatjuk, hogy a sok apró részeredmény a nem hívatásos 

régészetkedvelők előtt közismert legyen, hiszen sok év és sok régész munkája, leginkább egy-

egy sor vagy csak egy mondat a történelemkönyvben. Ámde büszkék vagyunk arra, hogy azt az 

egy sort, azt az egy mondatot, sohasem lehetne megírni a régészet, s régészek segítsége nélkül. 

(1974.) 

* 

 Gyakran mondogatják még manapság is, hogy csak porosodnak a tárgyak a múzeum 

padlásán, pincéjében. De egyáltalán nem ez az igazság. Valóban, a tárgyak mozdulatlanul 

állnak, de a belőlük kiolvasható ismeretek, maga az élet. Az ismeretek év, mint év cikkek, 

tanulmányok, könyvek sokaságának lapjain leírva elevenednek meg hazai és külföldi 

szaklapokban, kiadványokban. Meg sem próbálhatjuk ezeket fölsorolni, ismertetni. Le kell írni 

egy-egy ásatás, néprajzi, természettudományos gyűjtés, hagyaték, képzőművészeti alkotás, stb. 

történetét, tanulságait. Mindezekre számtalan példa található Trogmayer Ottó életművében. 

 Igazgatónk elöl járt a korszerű technika alkalmazásának területén is. Több általa 

tervezett, szervezett és kivitelezett kiállítás fűződik a nevéhez, amelyeket közelebbi és távolabbi 

kollégákkal állított össze fölöttébb aprólékos, nehéz munkával, s amelyek közül többet Európa 

szerte is bemutattak. Reprezentatív kiállítás készült például őskori idolokból, művészetről, avar 

és népvándorlás-kori kincsekből. 

 A kiállítások említésekor külön kell szólnunk arról, hogy a múzeumigazgatóság és az 

éremgyűjtők kapcsolatát részben a gyűjtök kiállításon való megmutatkozási igénye erősítette 

meg. Nem csak szóban kerültek elő a magángyűjtemények féltett darabjai. Jó együttműködésről 

beszélhetünk az éremgyűjtők más kiemelkedő rendezvényeinek, pl. a vándorgyűlések közös 

lebonyolítása esetében is 

 Ha már a gyűjteményekről beszélünk, itt emlékeztethetünk a gyűjtői adományozásokra 

is. A helyi éremkibocsátás minden darabjából került 1-1 példány a múzeum éremtárába 

ajándékképpen. A múzeumalapító Reizner János szobrának állításában szintén jelentős része 

volt a szegedi gyűjtőtársadalomnak. A gyűjtőkhöz szorosan kapcsolódó Szabó Géza Éremverde 

ugyancsak többszöri, komoly éremadománnyal gyarapította a múzeumi gyűjteményt, amit 

nyilvánvalóan mindig elismeréssel értékelt a múzeum vezetése. 

 A kiállításokban is fontos lépés a korszerű technikát segítségül hívni, de még elszántabb 

lépés szerepelni a korszerű technikában, nevezetesen a rádióban és a televízióban. Trogmayer 

Ottó számos emlékezetes TV filmet, sorozatot jegyez az 1970-es 80-as évek folyamán, hol 

forgatókönyvíróként, hol tanácsadóként, vagy narrátorként, vagy éppen személyes 

megjelenéssel is. A címek is magukért beszélnek: Korok művészete; Múltba nyíló ablakok; 

Ősök, istenek, mesterek; Pusztaszeri ásatások. Aki hallott vagy látott ezek közül egyet is, 

megállapíthatta, hogy egy régésznek még az egykori színészi ambíciója is hasznosulhat a 

korszerű ismeretterjesztés „porondján”. Megérdemelten népszerűek voltak ezek a műsorok, 

mert mindig tartalmasak és érdekesek voltak, mint ahogy rendre a szerző későbbi riportjai, 

nyilatkozatai, kiállítás megnyitói is. 

 Az eddig fölsoroltak alapján már talán nem tűnik túlzásnak, hogy Móra Ferencet nem 

csupán, mint igazgató elődöt rokonítom Trogmayer Ottó igazgatónkkal, hanem mint az értékes 

szakmai munkán túl, a múzeumot új eszközökkel, szintén hatásosan népszerűsítő, méltó 

utódnak tartom. 

 Mielőtt a kitűntetések sorának fölemlegetésére sor kerülne, véletlenül sem 

felejtkezhetünk meg egy egészen különálló nagy fejezetről, amely Trogmayer Ottó 

munkásságának egyik ékessége, ez: Pusztaszer, Ópusztaszer. Most minden földrajzi, vagy 
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történeti etimológiai névtani vita nélkül, csak elismeréssel adózhatunk a Nemzeti Történeti 

Emlékparkot következetes munkával létrehozó erőfeszítéseiről. 

 Az 1960-as évek végén egy szakmai tanácskozáson merült föl, már bizonyára 

többedszer, Pusztaszer és a honfoglalás lehetséges kapcsolata, ahol Erdei Ferenc, a MTA akkori 

főtitkára és a Hazafias Népfront vezetője valamint igazgatónk is jelen volt. A valószínűleg 

lelkesült hangulatban itt hangzott el Erdei Ferenctől nemes egyszerűséggel az a – programnak 

is tekinthető – kijelentés, hogy: ”Trogmayer elvtárs, ássa ki nekünk a honfoglalást!” Az azóta 

eltelt évtizedek alatt befektetett munka, a kezdeti önkéntes régészeti táboraitól napjainkig igazi 

nemzeti értéket teremtett. 

 Az immár Ópusztaszernek nevezett helység az idők során azonban nem csak egy 

középkori kolostor föltárt alapjaival, egy egész Dél-alföldi skanzennel, különböző építészeti 

objektumokkal lett gazdagabb, hanem még egy körképpel is. 

 A millenniumi ünnepekre készült, a második világháborúban megsérült, a Honfoglalás 

egy mozzanatát ábrázoló, Feszty Árpád és festőművész barátai által festett egyedi körkép is a 

Nemzeti Parkba került. Ez a történet is több különálló fejezetet kívánna. Mindenesetre 

Trogmayer Ottó figyelme, ügyessége, kitartása nélkül minden másképpen alakult volna. Bár ő 

visszaemlékezéseiben szeretett a szerencséjére hivatkozni, bizonyára nem ennyire egyszerű egy 

életút, amelyen megannyi jelentős állomás adódik. 

 Remélem, nem maradtam adós azzal a bizonyítással, hogy miért emlékeztem meg 

ünnepeltünkről, Trogmayer Ottó igazgató úrról úgy, mint Móra Ferenc méltó, tudós utódjáról. 

 Adós maradtam azonban a kitüntetések fölsorolásával, vagy legalább a legfontosabbak 

megemlítésével. Nem baj! Trogmayer Ottó megkapott minden díjat és elismerést, amit egy 

ilyen nehéz, bölcsész pályán meg lehet kapni. Fontosabbak az elvégzett munka maradandó jelei, 

vagy az, hogy minél többekben fölébredjen a kíváncsiság e kimeríthetetlenül gazdag 

tudományterület iránt. 
* 

A kürt kvartett zenéje következett, Heinz Liebert: Kis vadászfantázia című művével. 
* 

Az est fontos eseménye volt a kitüntetések – ahogy dr. Fári Irén is elmondta immár 29. 

alkalommal a Reizner János jutalomérmek – átadása. Serlegvacsorai hagyományainknak 

megfelelően – az első serlegvacsorai részvétel emlékére – sokan vették át a bronz fokozatot, 

elsőként dr. Trogmayer Helga, majd dr. Bárkányi Ildikó, Bedő József, Dalmady Tamás, Farkas 

Brigitta, Káity Tamás, dr. Kedvessy Tamás, dr. Kremser Péter, dr. Paál Jenő, dr. Pintér Péter, 

Szokola János.   

 Kiemelkedően aktív gyűjtői tevékenységéért a jutalomérem ezüst fokozatát kapta Gajda 

Lajos és Harsányi Imre gyűjtőtárs. 

 A kitüntetettek köszöntésére ezután a kürt kvartett C.M. von Weber: Vadászkórus 

zenéjét játszotta a Bűvös vadász c. operából. A kitűnő, bőséges svédasztalos vacsorát a Sport 

& Life Party Szerviz csapata szolgáltatta, akik a Szeged Napjának előestéjén megtartott 

serlegvacsoránk helyszínére – a környék nagy zsúfoltsága és a közlekedési korlátozás ellenére 

– bravúrosan teljesítették szolgáltatásukat. Kissé legendás volt előadónk Nagy Ádám bejutása 

is, de végül ez is sikerült. Az estét a szokásos, izgalmakban bővelkedő tombola sorsolása zárta 

Ördög Ferenc és segítői lebonyolításában.  

 Előadóinknak, a Múzeum Vezetőinek, Munkatársainak és rendezőinknek ezúton az is 

köszönjük az emlékezetes estéhez nyújtott segítséget, Vendégeinknek pedig, hogy eljöttek! 

*** 
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Numizmatikai tudományos videó előadások az interneten__________________ 
Domoki Ferenc 
 

A Magyar Numizmatikai Társulat 1901-es megalakulása óta rendszeresen tart előadásokat a 

numizmatika egyes, érdeklődésre számot tartó részletkérdéseiről, tudományos felkészültségű 

tagjai, numizmatikusok, kutatók, tudósok részvételével. 

 A Galileo Webcast tudományos tartalom sugárzóval történt megegyezés alapján 2010-

től kezdődően az előadásokkal egy időben ezek megtekinthetők az internet segítségével, s az 

archivált anyagok később is videó előadásként is megnézhetők, sőt mp4 formátumban saját 

számítógépre letölthetőek. Az előadások az alábbiak szerint érhetők el: 

 a számítógép keresőjébe be kell írni: Magyar Numizmatikai Társulat, a találatok 

közül a kezdőlap – Magyar Numizmatikai Társulat-ot kell választani. A kezdőlap jobb oldalán 

található az ELŐADÁSOK című oszlop. Az oszlop tetején két dátum látható, a következő 

előadások dátuma. A dátumra kattintva megjelenik az előadás meghívója, az előadó személye 

és az előadás tárgya, pl. a következő formában: 

MEGHÍVÓ 
a Magyar Numizmatikai Társulat 

2017. március 21-én, kedden 18 órakor 
a Társulat helyiségében tartandó előadására, amelyet 

KOCSIS KÁROLY 
Caracalla pénzreformja és előzményei címmel tart. 

Az előadásra vendégeket is szeretettel várunk. 
 A 215-ös pénzreform egy jól feldolgozott téma. Az előadás megpróbálja stilisztikai 

szempontból vizsgálni a változást. Milyen előlapi és hátlapi változások következtek be, melyik 

istenek kerültek előtérbe, és melyek vesztették el jelentőségüket az új rendelet következtében? 

Hogyan nyomta bélyegét a változásra a császár pszichológiailag "érdekes" személyisége? 

Néhány, talán a gyűjtők számára is hasznos adat is elhangzik az előadás során.  

 
Az előadás megkezdése előtti percekben a címsorba a www.galileowebcast.hu/live.html címet 

kell beírni, hogy az élő videó adás jelenjen meg. Ezen a címen még egy-két napig az előadás 

megtalálható. 

 Az ARCHÍV ELŐADÁSOK sorra kattintva fél évenkénti bontásban megjelennek az 

előadás sorozatok. Bármelyik félévre kattintva megjelennek az abban a félévben elhangzott 

előadások az előadó nevével, az előadás címével és rövid tartalmi leírással és egy jellemző 

képpel az előadásból. A sárga betűkkel írt címre kattintva a videó elindul, a média-lejátszótól 

függően a képméret és hangerő változtatható, a leírásnak megfelelően eljárva a számítógépre 

menthető. Az előadások kb. 1 óra időtartamúak, a lementés kb. negyedórát vesz igénybe. A 

régebbi előadásoknál az indulás helyett egy angol nyelvű szöveg jelenik meg, ekkor a kép alján 

levő narancsszínű „Az előadás (MP4) letöltése” szövegrészre kell kattintani és az előadás 

elindul. 

 Jelenleg a következő előadások találhatók meg, a kimentés természetesen ékezet 

nélküli betűkkel beírva lehetséges: 
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20170117_Harmati_Robert--Penzhamisítas_a_reformkorban 

20170221_Soltesz_Ferenc--A milleneumi_fantaziapenzek_alkotoirol_veresi_technikairol_

  darabszamairol. 

20170321_Kocsis_Karoly--Caracalla_penzreformja_es_elozmenyei. 

20161213_Gyongyossy_Marton--Firenzeiek_a_15_szazadi_magyar_penzveresben.mp4 

20161117_Rozsa_Zoltan_Toth_Csaba--Egy_penzvaltassal_foglalkozo_Arpad_  

  kori_muszlim_kozosseg_targyi_hagyateka_Oroshazan.mp4 

20161018_Bedo_Jozsef--Belyeg_jegy_ertekjegy.mp4 

20160920_Vida_Istvan--Romai_olompecsetek.mp4 

20160517_Elek_Miklos--Veszprem_megye_papir_penzhelyettesitoi.mp4 

20160322_Szekeres_Balazs--A_Schlaraffia_Egyesulet_jelvenyei_Magyarorszagon.mp4 

20160216_Redo_Ferenc--Romai_antoninianus_kincslelet_Biatorbagyrol.mp4 

20160119_Pandula_Attila--A_Polgari_Hadi_Erdemkereszt_tortenete.mp4 

20151201_Gyongyossy_Marton--Hol_vertek_az_elso_magyar_penzeket.mp4 

20151117_Grull_Tibor--Zsido_haboruk_penzverese.mp4 

20151020_Soltesz_FG--Dan_kozepkori_penz_kiralykepmasa_a_CNH_I._22_nyomán.mp4 

20150915_Bedo_Jozsef--Bevezetes_az_ertekjegytanba_2.mp4 

20150519_Soltesz_FG_Toth_Cs--Opferpfennig_Kronungsmunze.mp4 

20150421_Bene_Attila--A_Magyar_Tudomanyos_Akademia_palotajanak_megnyitasara

  _keszult_erem.mp4 

20150421_ Bertok_Krisztina--Az_ezust_valtozat_megszuletese_es_a_Szily_Kalman 

  _Akademiai_Dij_tortenete.mp4 

20150421_Soltesz_Ferenc—A_Borura deru_erem_keletkezése.mp4 

20150421_Soltesz_Marton--Az_MTA_190_eves_evforduloja.mp4 

20150317_Nagy_Adam--A_Magyar_Himnusz_kultuszanak_nyomaban.mp4 

20150217_Szanto_Zsuzsanna--Bankok_es_penzrendszerek_a_Ptolemaida_Egyiptomban.mp4 

20150120_Buza_Janos--Megemlekezes_Horvath_Tibor_Antalrol.mp4 

20141202_Gyongyossy_Marton--Gondolatok_a_penzvero_kamara_rendszerrol.mp4 

20141118_Bedo_Jozsef--Bevezetes_az_ertekjegytanba.mp4 

20141021_Bene_Attila--Erotika_az_ermeken.mp4 

20140916_Tarsulati_estek--Beszelgetes_Gedai_Istvannal_kituntetese_alkalmabol.mp4 

20140916_Szekeres_Balazs--A_budapesti_szabadkomuvesseg_tortenete_a_numizmatika_

  tukreben.mp4 

20140520_Maroti_Tamas-- Az_myCollection_gyujtemenykezelo_alkalmazas_  

  bemutatasa.mp4 

20140422_Pandula_Attila--A_Magyar_kiralyi_Szent_Istvan_Rend_alapitasa.mp4 

20140318_L._Kovasznai_Viktoria--Fellendules_a_magyar_eremmuveszetben.mp4 

20140218_Torbagy_Melinda--Romai_koztarsasagi_eremleletek_a_Barbaricumban.mp4 

20140121_Soltesz_Ferenc_Gabor-- Az_uralkodoi_reprezentacio_Salamon_kiralyunk_ 

  penzein.mp4 

20131210_Gyongyossy_Marton--Egyhazi_emlekermek_es_kegyermek_kutatasa.mp4 

20131015_Bene_Attila--Penzhelyettesitok_bankbarca_bankkartya.mp4 

20130917_Buza_Janos--Kolozsvarrol_az_MNB_vezetosegebe_Judik_Jozsef.mp4 

20130514_Pandula_Attila--A_Szent_Istvan_rend_1938_ota.mp4 

20130416_Kocsis_Karoly--Serapis_abrazolasa_a_romai_ermeken.mp4 

20130319d_Bene_Attila--Vadaszati_jelenetek_penzeken_es_ermeken.mp4 

20130319c_Rayman_Janos--Vadaszati_kiallitasok_ermei_jelvenyei.mp4 

20130319b_Hollosy_Istvan--A_trofeabiralati_ermekrol_es_vadaszkituntetesekrol.mp4 

20130319a_Kahler_Frigyes--A_vadaszat_numizmatikai_emlekei_bevezeto.mp4 

20130219_Soltesz_Ferenc_Gábor--Koronazasi_kardvagas_ermeken.mp4 
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20130115_Lengyel_Andras--Kozepkori_magyar_aranyforintok.mp4 

20121204_Gyongyossy_Marton--Szapolyai_Janos_(1526-1540)_penzverese.mp4 

20121120d_Szeman_Attila--A_Rakoczi_szabadsagharc_idoszakaban_hasznalt_labanc_ 

  rezpenzek.mp4 

20121120c_Kotan_Richard--A_Rakoczi_szabadsagharc_penzei.mp4 

20121120b_Toth_Csaba--Bethlen_Gabor_penzverese.mp4 

20121120a_Ujszaszi_Robert--Szivak_Imre_emlekezete.mp4 

20121016_Draskoczy_Istvan--A_nagybanyai_penzverde_15sz.mp4 

20120918_Kocsis_Karoly--A_Historia_Augusta_numizmatikus_szemmel.mp4 

20120515_Szabo_Adam--Religio_Avgvsti.mp4 

20120417_Bene_Attila--Karl_Radnitzky_magyar_vonatkozasu_ermei.mp4 

20120320d_Toth_Csaba--Az_Arpad-hazi_penzek_sziglai.mp4 

20120320c_Soltesz_Ferenc_Gabor--Az_Arpad-hazi_nema_denarok.mp4 

20120320b_Kiss_Jozsef_Geza--Hamis_Arpad_hazi_penzek.mp4 

20120320a_Buza_Janos--Huszar_Lajos_elettortenete.mp4 

20120221_Pandula_Attila—Magyar_királyi_Szent_István_rend_éremvisszaadasi_ 

  gyakorlat_a_rendvitezek_halalat_kovetoen.mp4 

20120117_Szunyogh_Laszlo--Torekvesek_a_20_szazadi_magyar_eremmuveszetben.mp4 

20111206_V_Szekely_Gyorgy--Esztergomtol_Sarasig.mp4 

20111115_Bene_Attila--Ismerkedjunk_meg_az_Ausbeute-veretekkel.mp4 

20111018_Emlekezes_Pohl_Arturra.mp4 – több előadótól                                                

20110920_Soltesz_Ferenc--Ki_es_mikor_verette_a_H_110_Árpád_házi_néma_denart.mp4 

20110512_Soltesz_Ferenc_Gabor--IV_Karoly_koronazasi_emlekermei.mp4 

20110414_Budaj Marek--Magyar_aranyforintok_Indiaban.mp4 

20110317_Szilagyi_Mihaly--A_szamanidak_penzei.mp4 

20110217_Pallos_Lajos--A_Kossuth-erdemrend.mp4 

20110120_Vida_Istvan--Romai_medalionok.mp4 

20101209_Zbysek Sustek--Parhuzamos_penzrendszerek_Csehszlovakiaban.mp4 

20101111_Pandula_Attila--A_Nemet_Vaskereszt_magyar_kituntetettjei.mp4 

20100916_Bene_Attila--Nemet_gulden_magyar_forint.mp4 

*** 

 

A 29. Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem rendezvényéről röviden____ 
Hajdu Béla 
 

A MÉE Kaposvári Csoportja volt a házigazdája ebben az évben a hagyományos rendezvénynek. 

A Csoport az előadásokat a 46. Vándorgyűlésről már ismert helyszínre, a Kaposvári Egyetem 

épületegyüttesébe szervezte. Az esemény előtti sajtótájékoztatón a média képviselői 

megismerhették a nyári egyetem programját, az előadások sokoldalúságát és magas 

színvonalát. Tájékoztatást kaptak a 2018. évi 30., Szegeden rendezendő kurzusról is. 

 Az előadássorozatot dr. Török Pál elnök úr nyitotta meg, majd Szita Károly a város 

polgármestere köszöntötte a résztvevőket és örömét fejezte ki, hogy színvonalas rendezvény 

megrendezésével már másodszor tisztelik meg Kaposvár városát. 

 Az előadás sorozaton Szervezetünk tagjai közül öten vettek részt, a szervezők kiváló 

körülményeket, jó ellátást biztosítottak, az előadások színvonalasak voltak. Az előadók sorában 

Ujszászi Róbert numizmatikust, vezetőségi tagunkat is halhattuk. 

 A MÉE honlapján (www.eremgyujtok.hu) az előadások teljes terjedelemben 

meghallgathatók a főoldalon a RENDEZVÉNYEK címszóra kattintva a YouTube-n keresztül. 

*** 
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A MÉE 47. Vándorgyűlés programja – kitüntetések – laudációk – beszélegetések 
Domoki Ferenc – Hajdu Béla 
 

Egyesületünk 47. Vándorgyűlését szeptember 23-24-én Székesfehérváron az Alba Regia 

Szervezet rendezte. A városháza dísztermében fogadással és megnyitóval kezdődött a program, 

ahol dr. Török Pál elnök nyitotta meg az eseményt.  

 Ezt követően a közelben, a Városház téren fekvő empire és copf stílusban épült, csak 

bejelentéssel látogatható püspöki palotában Spányi Antal megyés püspök fogadta a 

résztvevőket. A püspöki rezidencia a legjelentősebb ilyen stílusú épület Magyarországon. A 

palota nevezetességei közül különösen értékes a középkori kódexekkel és ősnyomtatványokkal 

együtt a mintegy 40000 kötetet számláló könyvtár. Az épületben tett körséta során Mózessy 

Gergely levéltár igazgató megemlékezett többek között Mária Terézia királynőről, a püspökség 

alapítójáról. Ismertette több korábbi püspök rövid életrajzát, munkásságát a róluk készült 

festmények előtt. Külön beszélt Simor János (1813-1891) püspökről, – aki I. Ferenc Józsefet és 

Erzsébetet megkoronázta 1867-ben – szobránál pedig 
 

 
A vándorgyűlés résztvevőinek egy csoportja a püspöki palotában 

 

Fritz Mihály szobrász- éremművész állt meg, akiről a vándorgyűlési kísérő érmet készítette. Az 

érem a művész 1500. érmeként készült el, ezt a mesterjegye alatt MD római számmal jelezte is. 

A püspökről készült érem a „Fehérvári nagyjaink” sorozat 5. darabja. A körséta során olyan 

különleges helyre is bemehettünk, mint a püspöki személyi kápolna. (A képeket Igari Antal 

készítette.) 
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Fritz Mihály szobrász-, éremművész Simor János püspök mellszobránál. 

* 

 
Mózessy Gergely, a levéltár igazgatója a díszteremben értékes kódexeket, 

dokumentumokat mutatott be. Előtérben Simor János püspök katafalk címere 

(katafalk: fontos személyiség ravatalához tartozó dokumentum) 

egy, a közelmúltban előkerült dokumentum látható. 

* 
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Délután Fehérvárcsúrgóra látogattunk, ahol a 19. században klasszicista és eklektikus stílusban 

épült Károlyi kastélyt tekintettük meg, melyet Károlyi György építtetett, tervezője Henrich 

Koch és Ybl Miklós építészek voltak. A kastély megtekintése után annak egyik termében kitűnő 

vacsorát fogyasztottunk el. 

 A vándorgyűlés másnapján reggel 7 órától már a nagy éremcsere folyt a Megyei 

Művelődési Központ termeiben és folyosóin. Egy kamara kiállításon megtekinthetők voltak az 

érmek, az egyesületi iroda kihelyezett standján 9 órától azokat megvásárolhatták a gyűjtők. A 

vándorgyűlési érmen Marosi Arnold (1873-1932) szerzetes tanár, régész, muzeológus, a Szent 

István Király Múzeum első igazgatója, hátoldalán a Seuso-kincsek egy darabja látható. A 

kincsleletről Nádorfi Gabriella, a múzeum régésze tartott élvezetes, vetített képes előadást. 

 A MÉE küldöttközgyűlése – a csoportok javaslatait figyelembe véve – minden évben a 

Széchényi Ferenc jutalomérem különböző fokozataival tünteti ki a közösségi és gyűjtési 

munkában elöljáró tagjait. A kitüntetések átadására a vándorgyűlésen kerül sor. Ez alkalommal 

adják át – MÉE Elnökségének döntése alapján – a szakírói munkában kitűnt gyűjtők részére az 

Unger Emil jutalomérmeket is. 

 Ebben az évben Szervezetünk két tagja is a kitüntetettek között volt. Szokásainknak 

megfelelően ismertetjük az ő laudációjukat és rövid beszélgetést adunk közre.  

* 

Rácz Tibor (t.sz.: 6022.) 

1980. óta tagja Egyesületünknek, a Csongrád Megyei Szervezet aktív, szorgalmas 

gyűjtője. Családi indíttatás folytán a színészi pályát választotta, 1975-ben végezte el a 

Színház- és Filmművészeti Főiskolát és Szolnokra szerződött, majd a Fővárosi 

Operettszínházban játszott. 1977 és 1982 között a Szegedi Nemzeti Színház művésze volt, 

később Zalaegerszegre kötötte szerződése. 1990 óta már Szegeden dolgozik. 2015-ben a 

Színház örökös tagja címet, 2016-ban a Gobbi Hilda életműdíjat, 2017-ben pedig a szegedi 

színházi szakma Dömötör Alapítványának életműdíját érdemelte ki. 

 Színészi pályája mellett gyűjtési tevékenysége igen jelentős. Évtizedek óta nagyon 

szorgalmasan gyűjti Magyarországra és a világ minden területére kiterjedően az újkori 

papír és fémpénzeket, a gyűjtői összejöveteleknek aktív résztvevője.  

 Több mint két évtizede segíti rendszeresen Szegeden az egyesületi rendezvényeket. 

Legyen az kiállítás megnyitása, serlegvacsorai megemlékezés, vagy más ünnepi alkalom, 

művészetével sokszor emelte azok színvonalát. Versmondás, egy-egy, az alkalomhoz 

választott novella előadása mindig értékesebbé tette a rendezvényeket. Kedves, közvetlen 

egyénisége, gyűjtőtársai közötti népszerűsége így természetes, gyűjtői és a közösséget 

segítő tevékenysége elismerésre méltó.  

 Idén a Dollárpapa címszerepét játssza Szegeden, arcképével ez alkalomból 

készített reklámpénzen személye bevonult a numizmatikai történelembe is. 

 A hosszú időn keresztül végzett odaadó közösségi munkájáért köszönetet mond és 

annak elismeréseként a 2017. évi Vándorgyűlés alkalmából a Széchényi Ferenc 

jutalomérem III. fokozatával tünteti ki a   

Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Küldöttközgyűlése 

* 

Hajdu Béla: – Kedves Tibor! Szervezetünk Tagsága és a magam nevében gratulálok 

kitüntetésedhez, amelyet a hajdani koronázó városban vehettél át. Gondolom a történelmi 

városba szívesen utaztál ebből az alkalomból, fűz-e esetleg valami szakmáddal kapcsolatos, 

vagy más élmény is Székesfehérvárhoz? 

Rácz Tibor: – Köszönöm a gratulációt. Valóban szívesen utaztam Székesfehérvárra. Már fiatal 

statisztaként jártam a Szegedi Nemzeti Színház társulatával ott. Gregor József játszotta az egyik 

operai előadásunk főszerepét, amelyben én is részt vehettem. Mikor megérkeztünk hideg volt, 

mégis a strandon kötöttünk ki. Én ugyan nem vetettem le a kabátom, de Gregor Jóska fecskére 
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vetkőzve beugrott a hideg vízbe. Kimászott a vízből, megivott egy korsó sört. Elmentünk egy 

boltba, hogy vegyünk egy üveg cseresznyepaprikát. Az előadás este remekül szólt, Jóska hangja 

is, és én, mint statiszta is remekeltem.  

HB: – Beszéljünk egy kicsit a fiatalabb éveinkről. Sokan tudjuk, hogy nagyon régóta gyűjtesz, 

néhányan azt is, hogy gyerekkorunkban sokat játszottunk, fociztunk együtt a „Rudolf téren”, 

de a gyűjtés akkor még nem volt mindennapos téma közöttünk. Mikor kezdted ezt a szép és 

hasznos szórakozást űzni és mi adta az ihletet ehhez? 

Rácz Tibor: – Szüleim néhány pénzt örököltek hódmezővásárhelyi életükben. Ezt találtam én 

meg és az 50-es években, a gombfocit fölváltva néha pénzfociztunk. Később kislányom 

születése előtt – mivel én is jártam külföldön több országban – gyűjtöttem a pénzeket és egy fa 

korsóba raktam. A 70-es években már kifolyt a korsóból, ekkor kezdtem el összeírni, hogy 

milyen korból, milyen országból vannak a pénzeim. Innen datálom a gyűjtést.  

HB: – A családod színész család. Szüleid a Szegedi Nemzeti Színházban dolgoztak. Bátyád és 

Te is ezt a pályát választottad. Ha ma már nem is teljesen vándor szakma a színészet, azért egy 

élet során több városban is megfordul egy színművész. Te több város lakója, színésze voltál, 

Szegeden kívül volt-e kedvenc városod és más városokban a gyűjtés szórakozására volt-e 

lehetőséged? 

Rácz Tibor: – Mivel Szegednél nincs szebb város így csak különböző munkahelyeim voltak 

városokban. A gyűjtés szempontjából Budapest volt a legjobb hely, valamint Zalaegerszeg. 

Mivel a fizetésem elég alacsony volt ezért a pénzgyűjteményt nem nagyon tudtam gyarapítani, 

csak ha egy nagyobb tételt vettem meg és felét ugyanannyiért el tudtam adni. Idegesítő volt, 

hogy sokszor ajánlottak föl olyan gyűjteményt, aminek zöme hiányzott nekem, világosan 

láttam, hogy ezt nem tudom megvenni.  

HB: – A hazai régipénz gyűjtők között a magyar pénzek gyűjtése természetes, számodra is az,  

mégis mi ezen a területen neked a legkedvesebb? 

Rácz Tibor: – 1848-tól a fémpénzeken is magyar feliratok és verdejelek vannak. Amikor meg 

tudták, hogy gyűjtő vagyok rokonaimtól és újabban barátaimtól is kaptam pénzeket. Ezek a 

legkedvesebbek számomra. 

HB: – A gyűjtésben te nagy földrajzi távolságokra is kalandozol, gyakran bújod a klubban is a 

katalógusokat, gyűjtőd a világ pénzeit. Hány ország pénzét sikerült összegyűjtened, melyek a 

legérdekesebb ezek között? 

Rácz Tibor: – Az egyik földrajzi atlasz a közelmúltban 205 országot adott közre. Ezen 

országokból vagy fém vagy papírpénzem már van, de célom, hogy mindkettőből legyen egy-

egy darab legalább. Én így utazom a világ minden pontjára, mintha turista lennék. 

HB: – A mi korosztályunkban manapság nem ritka, hogy gyerekeink külföldön, gyakran 

hosszabb időt töltenek, így meglátogatni őket öröm. Neked ez legutóbb a találkozás örömén túl 

a gyűjtésben is gyarapodási lehetőségét is adott. Hol jártál, mit gyűjtöttél össze? 

Rácz Tibor: – Tenerife szigetén voltam fiaméknál. Ő elvitt a fővárosba, mert utánanézett az 

interneten, hogy ott van egy bolt egy idősebb tulajdonossal. Egyik nap meglátogattuk, ő azt 

mondta, az egyetlen gyűjtőhöz jöttünk. Nemcsak régi pénzt, hanem minden régiséget árult, 

bélyeget, levelezőlapokat. Néhány papírpénzt vettem tőle, amihez ott jobban lehet hozzáférni.  

HB: – Egy idős, 92 éves gyűjtőtársunk korábban azt mondta egy fiatalabbnak, hogy „Jegyezze 

meg fiatalember, egy igazi gyűjtő haláláig gyűjt”. Te a fenti korig – amit kívánok Neked – 

miket szeretnél még legjobban beszerezni a gyűjteményedbe? 

Rácz Tibor: - A gyűjtés valóban foglalkoztathat mindenkit, így én is szívesen elindulnék a 

korban akár István királyig is és begyűjteném az ezüst dénárjait.   

HB: – Még egyszer gratulálok és köszönöm a sok segítséget rendezvényeinken. Persze 

szeretnénk továbbra is számítani segítségedre. Köszönöm a beszélgetést is! 

Rácz Tibor: - Szívesen segítek máskor is. A klubba járni pedig fontos és jóleső érzés. Én is 

köszönöm a beszélgetést. 
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Dr. Kiss József Géza (t.sz.: 10489.) 

1996 óta tagja a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének, 2010 óta a Csongrád Megyei 

Szervezet elnökeként tevékenykedik. 1999-től a Magyar Numizmatikai Társulat tagja, azt 

2010 óta, mint alelnök hathatósan támogatja. 

 2005 óta rendszeresen publikál. Cikkei jelentek meg az Az Éremben, az Éremtani 

lapokban és a Numizmatikai Közlönyben önállóan és társszerzőkkel együtt is. Több 

írásában a magyar középkori pénzek szigláival foglalkozott, ebben a témakörben 

megjelenés alatt van dr. Tóth Csabával közös, Árpád-házi pénzek sziglái című könyvük. 

 Írása jelent meg Mária királynő obulusairól, de foglalkozott Károly Róbert 

ismeretlen obulusával is, kormeghatározási problémákat taglalva. Többször írt a késő 

Árpád-kori pénzeink jegyrendszeréről, különféle ismert és ismeretlen anonim denárairól, 

azok szigláiról, továbbá III. Béla kufikus jellegű rézpénzeinek osztályozásáról. 

 Több közismert kiadvány, a Leányfalusi Károly – Nagy Ádám: Korona-fillér, 

Pengő-fillér és Forint-fillér katalógusainak szerkesztési munkáit végezte el, de jelentősen 

segítette Tóth Sándor Munkácsi-díjas szobrász-, éremművész „Éremkönyv” című 

katalógusát szerkesztéssel, képi illusztrációval. 

 Különféle témákban többször tartott előadást a Hóman Bálint Numizmatikai 

Nyári Egyetemen, a Magyar Numizmatikai Társulatban, a Numizmatika és 

Társtudományok konferencián. 

 Szakírói munkásságát nagyra becsülve 2017. évben az Unger Emil 

jutaloméremmel tünteti ki a 

Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Elnöksége 

* 

Domoki Ferenc: Kedves Jóska! A MÉE Csongrád Megyei Szervezetének Tagsága és a 

magam nevében gratulálok a kitüntetésedhez. A fenti laudációból kitűnik, hogy milyen 

sokrétűen, szinte professzionális színvonalon kapcsolódsz a numizmatikához. Aktívan gyűjtesz 

és köztudott, hogy milyen lelkesedéssel segíted a gyűjtői tevékenységet, tartod a kapcsolatot a 

gyűjtőkkel és a numizmatikus szakemberekkel. Mégis, az első kérdésem, hogyan alakult ki az 

érdeklődésed a numizmatika, s talán a régészet iránt? 

Dr. Kiss József Géza: Ez a kapcsolat és érdeklődés vissza nyúlik a gyermekkoromba. Olyan 

hat-hét éves lehettem (1959-60), mikor a nagyszüleimnél tett „nyári szüneti” látogatásom alatt 

libát legeltettünk a mezőn az unokatestvéreimmel és beleléptem valami hegyes fémbe, amiről 

később kiderült, hogy egy „avarkorabeli” lándzsa darabja, ami átszúrta a talpamat és rögtön 

orvoshoz kellet fordulni, tetanusz injekció stb… Végül is ahelyett, hogy haragudtam volna az 

esetre el kezdett érdekelni a történelem és a régészet. Szóltunk az Orosházi Múzeum akkori 

vezetőjének, hogy valószínűleg „avarkorabeli” leletek vannak a Nagyszénás és Gádoros közeli 

pusztában, ahova tudomásom szerint később a múzeum szakemberei kivonultak. Később 

kiderült mindkét nagyapám érdeklődött a régiségek iránt. A padláson találtam régi könyveket, 

lexikonokat és azokat bújtam, ahogy már el tudtam őket olvasni, s ahogy a korom megengedte 

már is beiratkoztam az Orosházi Városi Könyvtárba avval a reménnyel, hogy ott további 

érdekes könyveket találhatok. Szerencsém is volt, az egyik nagyapám korábban 

papírrégiségeket gyűjtött, régi könyveket, régi papírpénzeket, Kossuth bankókat, korona és 

pengő papírpénzeket találtam a padláson, amiket aztán el kezdtem rendezgetni. A másik 

nagyapámnál régi fémpénzek voltak a láda fiában, s asztalosmesterként régi szerszámokat is 

gyűjtött. Innen indult a kapcsolat. 

DF: Ismert, hogy a Szegedi Tudományegyetemen dolgozol s nemcsak a szegedi, hanem a 

budapesti orvostanhallgatóknak tartasz előadásokat, s úgy tudom több más egyetemen, más 

karokon is tanítasz különböző tantárgyakat. Az alapképzettséged fizikus, s talán ezért is 

ismered, s magas szinten alkalmazod a számítástechnikát. Ezt a numizmatika mely területein 

alkalmazod leginkább?  
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Dr. Kiss József Géza: Igen lassan 40 éve a Fül- Orr- Gégészeti Klinikán dolgozom, ahol 

főképpen halláskutatással, audiológiával foglalkozom, de tanítottam matematikát, fizikát, 

kémiát, közgazdászként foglalkoztam finanszírozási problémákkal, de vannak közleményeim a 

LASER-fizika, a csillagászat, a növényélettan, a genetika valamint a nanotechnológia köréből 

is. Mi az egyetemen csak nagyon keveset tanultunk számítástechnikát, mivel a 70-es évek elején 

még nem léteztek haza vihető számítógépek, ekkor indult a számítástechnika forradalma, ami 

csak a 80-as évek végére jutott odáig, hogy a gépek elérhető közelbe kerüljenek, s lehessen akár 

a hobby-kutatásban is alkalmazni azokat. A mai otthoni PC-k már akár professzionális munkára 

is alkalmasak. Kedvenc területem az érmek, pénzek összehasonlítása, a különböző variációk 

külön felismerése, katalogizálása, továbbá az ún. hibás veretek és hamisítványok beazonosítása. 

Ehhez nyújt sok segítséget nekem a számítógép és a számítástechnika. 

DF: A laudáció is említi, hogy ismert numizmatikai szakkönyvek szerkesztési munkáit is te 

végezted el, a könyvek ismeretében mondhatjuk, hogy kitűnően. Erre a segítségnyújtásra hogy 

került sor? 

Dr. Kiss József Géza: Talán utalnék a korábbiakra, az informatika lehetőséget ad nagy 

mennyiségű adat és kép (éremkép) megfelelő rendezésére, katalogizálására. Korán rájöttem 

arra, hogy nincs lehetőség „mindent” összegyűjteni, ezért megpróbáltam mindent, amit láttam 

vagy elkérhettem a barátaimtól más gyűjtőktől dokumentálni fotókkal és más adatokkal (súly, 

méret, anyag, évszám,.stb.). Ez a tevékenység sokat segített abban, hogyan lehet mindezt 

érdekesen „tálalni” mások számára egy előadás, vagy közlemény formájában. Innen már 

adódott, hogy az átfogóbb ismereteket tartalmazó könyvek szerkesztése is értékes kihívás volt 

számomra, kreatív megoldásokat találni az ismeretek átadására érdekes és színes képi 

információk alkalmazásával.  

DF: A középkori pénzrendszerünk megismerésének több mint évszázados problémája a 

sziglarendszer megismerése és megfejtése, ez a témája a Dr. Tóth Csabával közösen végzett 

munkátoknak. A számítástechnika milyen segítséget nyújt a rendkívül nagy anyag 

rendezéséhez megértéséhez? 

Dr. Kiss József Géza: A „sziglarendszer” a korai Árpád-kori pénzekre jellemző bonyolult 

rendszer. Az éremképeken megjelenő különböző jegyek és azok kombinációi bonyolult 

rendszert alkotnak. A könyv ezek lehetséges jelentéséről valamint a jegyek katalogizálásáról 

szól „hiánypótló” mű, amely lassan mintegy tíz éves szisztematikus munkával készült. A 

számítástechnika a jegyek rendszerezéséhez valamint azok képi ábrázolásához is nagy 

segítséget nyújtott. 

DF: A laudáció említi a különböző témákban tartott előadásokat, megírt szakcikkeket. A 

numizmatikai irodalom ismerete milyen szinten szükséges ahhoz, hogy legalább részben új, de 

szükséges ismeretek eljuthassanak a magyar éremgyűjtőkhöz? 

Dr. Kiss József Géza: Mint azt már korábban is említettem véleményem szerint, ha nem csak 

gyönyörködni szeretnénk az érmek és a pénzérmék esztétikai szépségében, hanem további 

ismereteket szeretnénk szerezni arról, hogy melyik mikor, miért és milyen jelenségek 

következtében hogyan készült akkor nagyon fontos sokat látni és olvasni. Akkor, csak is akkor 

van lehetőségünk a rutin miatt meglátni azokat a különbségeket, amelyek lehetőségeket adnak 

nekünk, hogy új vagy, részben új dolgokat felfedezzünk, megtaláljunk s azokat próbáljuk 

megismertetni mind tudományosan, mind ismeretterjesztő jelleggel mindazoknak akik ezek 

után érdeklődnek, sőt keltsük fel az érdeklődését másoknak is a régi korok történelme és ez 

iránt a gyönyörű hobby iránt. 

DF: Köszönöm a beszélgetést, továbbra is sikeres gyűjtői tevékenységet és a numizmatikai 

élet szervezésében, irányításában még aktívabb részvételt kívánok. 
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Úszó Világbajnokságok Budapesten 2017-ben 

 

Mint az már köztudott a budapesti, világraszóló eseményre a Magyar nemzeti Bank 50 Ft-os 

forgalmi pénzt jelentetett meg. A Magyar Állami Pénzverő a pénzt egy PP forgalmi sor 

megjelentetésével is emlékezetessé tette.  
 

                                                                                                               
    

A VB eredményei közismertek, arról az úszás iránt kicsit is érdeklődők tudomást szerezhettek. 

Az eseményt egy senior világbajnokság is követte, ahol szegedi sportember is öregbítette a 

magyar úszósport jó hírnevét. Bánki Horváth Béla neve a senior VB eredmény táblázatában 

nem is egyszer szerepel. 50, 100, 200 méteres hátúszásban és 100 méteres mellúszásban is 

világbajnokságot nyert. A nagyszerű sportember – aki a VB rangidőse is volt – szeretne 100 

évesen is még versenyezni, csúcsokat dönteni, nyilatkozta a közelmúltban. 

 Dr. Bánki Horváth Béla 2011-ben a Szegedért Alapítvány fődíját érdemelte ki. 

Kiemelkedő sportteljesítményéért 2017-ben a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat 

kitüntetését is átvehette. A sokszoros világbajnokkal Kremser Péter beszélgetett.   

* 

Huszonkét világbajnokság___________________________________________________ 

Kremser Péter 
 

Negyedik születésnapom előtt megtanított apám a sakk lépéseire. Aztán elhívta barátait, nézzék 

meg a csodagyereket. Az ajnározás, gügyögés annyira zavart, hogy rögtön elhatároztam: 

kilencven évig nem veszek bábut a kezembe, akkor majd csodálóim hajtogathatják "már 

kilencvennégy, de még tudja", azaz a korainak ellentéte "még csak négy, de már tudja". 

 Ilyesféle ajnározást érzek gyakran a „Bánki Horváth szakirodalomban”. Itt ez a mesebeli 

bácsi, aki már... és így tovább. Szakirodalmat pötyögök, mivel már van ilyen, hiszen esztendők 

óta havonta megjelenik valahol egy dicsérő írás, ám az emberről nem tudtam meg mást: 97 

éves, húsznál többször nyert világbajnokságot, nagyon szeret úszni. Vele kapcsolatban ezek a 

közhelyek ismétlődnek állandóan. A lényegeset megtudni, valami emberit, esetleg 

sportfilozófiát, közvetítő útján ezért jutottam el hozzá.  

 "De hiszen én Önt ismerem", indítottam a beszélgetést, hiszen negyven-ötven évet 

ugyanazon a településen töltő két ember okvetlenül találkozik sokszor az életben, ha csak nem 

New York, Los Angeles vagy London a város neve. A negyedik mondatnál kiderül, hogy aki 

engem megtanított úszni 1952-ben, az klubtársa és barátja volt már másfél évtizeddel korábban. 

Az én tanítóm 200 mellen, vendéglátóm pedig 100 háton nyert magyar ifibajnokságot 1937-

ben. Aztán elbeszélgetünk a múlt nagyjairól, akiket én csupán hírből ismerek. Derű, életerő, 

határozottság sugárzik mondataiból, az interjúból így lesz közös elmélkedés. A szerencse 

szerepéről végül megegyezünk: mindenhez kell belőle, de szerinte nem nagyon fontos. Érvelek 

a történelem legpusztítóbb háborújával, az ennél semmivel sem jobb orosz fogsággal, tehát a 

nehéz múlttal; a száznál alig kevesebb évet számláló férfi világbajnoki lehetőségeiről, ami 

viszont az ismeretlen jövő. Legfőbb érvem: a győzelemhez először ott kell lenni! "Ott leszek!", 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5td31jrfXAhWRF-wKHSzpDJwQjRwIBw&url=https://www.mnb.hu/bankjegy-es-erme/emlekermek/2017/50-forintos-forgalmi-erme-a-vizes-vilagbajnoksag-tiszteletere&psig=AOvVaw0XvGP2yFl7rKjvMzxHeRi3&ust=1510510056266149
https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiX8ovljrfXAhUE2KQKHQXXCBYQjRwIBw&url=https://www.mnb.hu/bankjegy-es-erme/emlekermek/2017/50-forintos-forgalmi-erme-a-vizes-vilagbajnoksag-tiszteletere&psig=AOvVaw0XvGP2yFl7rKjvMzxHeRi3&ust=1510510056266149
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mondja olyan hangsúllyal, amitől én is biztos leszek Bánki Horváth Béla újabb világbajnoki 

címeiben. 

Természetesen ég és föld a különbség azok között a világbajnoki címek között, melyek 

küzdelemben születtek és az utolsó két év egyedüli indulóként kapott aranyérmei között. Itt 

bátorkodom megint a szerencsefaktor szerepére utalni, hiszen meg kell azt érni egyszerűen, 

hogy ott állhasson valaki a rajtkövön, mikor kortársai már az örök vadászmezőkön járnak. Az 

első világbajnoki cím 1992-ben, tehát negyed évszázaddal ezelőtt született, ehhez jött további 

huszonegy. Nemhogy kimondani, de elképzelni is nehéz. 

 Az úszás mellett a torna volt a kedvenc sportága, országos középiskolai bajnoki érmét 

szerzett hajdan orosházi iskolájának. A közelmúltban elesett, s a tornának köszönhetően erős 

karjainak köszönhette, hogy azonnal talpra tudott állni. A torna és az úszás viszont ellentétes 

izmokat fejlesztenek, használnak, csak ifjú embere tudja a kettőt együtt csinálni. 

 

 
A Kazanyban 2015-ben rendezett senior VB-n szerzett érem,  

amely egyik kedvence Bánki Horváth Bélának 

 

"Nem mondhatok mást, mint hogy az úszásnak éltem, az úszásnak élek. Mostanában az uszoda 

rekonstrukciója miatt csupán heti egy edzést tudok végezni. Az egészségem – már amennyiben 

az én koromban szó lehet erről – biztosan az úszásnak köszönhető. Maradjunk annyiban, az 

úszás maga az élet, az úszás az én életem", búcsúzik. A cikkíró pedig örül, hogy 

megismerkedhetett egy karizmatikus emberrel. 
*** 

B ú c s ú z u n k . . .  
 

Az elmúlt időszakban a Magyar Éremgyűjtők Egyesületét, a Csongrád Megyei 

Szervezetet, a magyar numizmatikai életet nagy veszteségek érték. Az elhunytakról a 

következőkben emlékezünk meg, mindhárman köztiszteletben álló, népszerű kollégáink, 

barátaink, dolgos társaink voltak. Emléküket megőrizzük. Nyugodjanak békében! 
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Nagy László vezetőségi tagunktól 
 

A Szentesi Csoport egykori vezetőjeként, majd a Csongrád Megyei Szervezet vezetőségi 

tagjaként erőteljes hatást gyakorolt az MÉE Csongrád Megyei Szervezetének életére. 

Szervezőkészsége, nagy munka- és teherbírással párosuló lendülete hiányozni fog a gyűjtői 

életből. Ennél is nagyobb űrt jelent azonban számunkra sokoldalú egyéniségének pótolhatatlan 

vesztesége. 

 A battonyai születésű fiú Mezőhegyesen, majd a fővárosi Puskás Tivadar Távközlési 

Technikumban tanult, szerzett szakmát, majd 1960-ban került a Szentesen akkor létesült 

Televíziós Állomásra, ahol nyugdíjazásáig dolgozott. Már fiatal korában sok mindent gyűjtött, 

de figyelmét leginkább az érmek világa kötötte le. A megyei éremgyűjtők szentesi csoportjának 

tevékenységébe ő is bekapcsolódott és 1974-ben belépett szervezetünk tagjai sorába. Néhány 

társával – többek között kiváló barátjával, Rónaszéki Istvánnal – megszervezte az MÉE 

kebelében működő Szentesi Csoportot, melynek 1982-től vezetője lett. 

 
Eközben megnősült, két gyermeke született, akik miután fölnőttként Szegedre kerültek, hogy 

unokáik nevelésében jobban részt vehessenek, feleségével 2001-ben maguk is a 

megyeszékhelyre költöztek. Ezzel a szentesi csoportosulás hivatalos formájában meg is szűnt, 

ám Laci barátunk Szegedre kerülve rövidesen a Megyei Szervezet vezetőségének aktív tagja 

lett. Kiállítások rendezésében dolgozott rendszeresen gyűjteményéből kölcsönözve darabokat.  

Aktívan részt vett a börzék rendezésében és a Csoport éremkészletének nyilvántartását is 

magára vállalta. Segítette kiadványunk, a Szegedi Kispénz szerkesztőinek munkáját. A 

numizmatikai élet szervezettségének komoly súlyát érezve tagja volt a Magyar Numizmatikai 

Társulatnak, majd az újjáalakult ÉKE-nek is. Hogy érmekben, kisgrafikákban, ex librisekben, 

bélyegekben, festményekben, könyvekben, zenében ugyan úgy megtalálta az értéket, ez pedig 

a szépség és arányosság iránti múlhatatlan szomjjal hozható összefüggésbe. 

 Kedves személyisége kovásza volt szervezetünknek, közösségi munkavégzésben 

nehezen fogjuk megtalálni utódját, már ha egyáltalán lehetséges. 2016. december 19-én 74 

évesen váratlanul hunyt el otthonában. Korai halálával sokkal szegényebbek lettünk. 

* 
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Nagy József főtitkártól 
 

Életének 74. évében súlyos betegségben elhunyt Nagy József, Egyesületünk hosszú időn át volt 

főtitkára. 1972. óta volt közösségünk tagja, 1817. tagsági száma bizonyítja, hogy a kezdetektől 

részt vett a közösség munkájában a Budapesti Csoport tagjaként. Közel három évtizeden 

keresztül rendszeresen vállalt különféle feladatokat. 

 Az 1990-es évek elejétől az Árverési Bizottság munkájában vett részt, 1996-tól a 

bizottság vezetőjeként munkáját nagy szakmai hozzáértéssel és körültekintő módon végezte.  A 

beadókkal folytatott tárgyalások során pontos és megbízható volt. Az árverési anyagok 

előkészítését az általa kialakított körültekintő munkamódszerekkel pontosan végezték, a 

bizottság tagjaival az évtizedek során jó munkakapcsolatot alakított ki, az általa vezetett 

közösség feladatát pontosan látta el. A bizottsági tagok munkájához a feltételeket mindig 

igyekezett a legjobban biztosítani, de a pontos munkát mindig elvárta, ezért maga is sokat 

dolgozott. 

 
 

1999-től főtitkárként igazi vezéregyénisége volt Egyesületünknek. Munkáját az eltelt 17 évben 

odaadóan, kellő felelősségérzettel végezte. A MÉE Iroda munkatársaival jó munkakapcsolatot 

tartott fenn, az iroda dolgozói tisztelték, szerették. Tevékenysége nélkülözhetetlen volt, hiányát 

ma is érezzük. Jó tárgyalókészségével és körültekintő gondolkodásával igazi vezetőként 

dolgozott a közösség érdekében. 

 Vezető társaival jó kapcsolatot tartott fenn, személyi kérdésekben – szükség esetén – 

kellő előrelátással gondolkozott, a közösség érdekében jó és eredményes tárgyalásokat 

folytatott. Hasonlóan jól együttműködött a MÉE tagszervezeteivel és azok vezetőivel, gyakran 

járt vidéki összejövetelekre, támogatva a vidéki csoportok, szervezetek munkáját. 

 Jó kapcsolatot tartott fenn a Magyar Numizmatikai Társulat vezetőivel és 

választmányával, természetesen a Társulatnak is régi tagja volt.  

 Kiemelkedő közösségi munkájáért 1996-ban a Széchényi Ferenc jutalomérem III., 

2001-ben II., 2008-ban I., 2016-ban pedig a jutalomérem arany fokozatát érdemelte ki. 

Szorgalmas, kedves egyénisége hiányozni fog, rá mindig szeretettel emlékezünk. 

* 
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Búcsúzunk V. Székely György régész-numizmatikustól 

 

A „szomszéd vár”, kecskeméti harcostársunktól kell kényszerű búcsút vennünk, aki vétlen 

résztvevőként 2017. augusztus 4-én tragikus autóbalesetben életét vesztette. 

 Nem csak szakmai szálak kötötték megyénkhez, hiszen szülővárosa volt 

Hódmezővásárhely. Itt látta meg a napvilágot 1955. május 7-én. Felsőbb iskoláit érdekes 

módon a debreceni Vegyipari Szakközépiskolában végezte. Tanulmányait az Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem bölcsész karán folytatta, ahol 1978-ban történelem-régész szakon végzett. 

A diplomaszerzése évében került a kecskeméti Katona József Múzeumba, első és egyben ― 

fájdalom ― máris utolsó munkahelyére. 

 Régészként közel 40 éven át megyeszerte végzett kiterjedt mukásságot számos 

gyakorlati föltárásban. Az általa vezetett ásatásokon szerzett tapasztalatai, tudományos 

megfigyelései alapján írásaiban sok kisebb nagyobb helység történetének részleteihez tudott 

fontos új ismereteket közölni elméleti megalapozottsággal. A leletmentések és tervszerű ásatási 

munkálatok során széles időskálát járt be az őskori réz- és bronzkori kultúráktól a szarmata 

településeken és temtőkön át az Árpád- és középkori templomok és temetők szakszerű 

föltárásakor. Tanulmányai a hazai és külföldi szaklapokban jelentek meg. 

 
Külön kell megemlítenünk természetesen a numizmatikai munkásságát. Csak példaként 

említve, lehetősége nyílt római denárlelettel foglalkozni (Hetényegyháza, 2001), több 13. 

századi friesachi pénzlelet került elő a Duna-Tisza közén (Ladánybene, 1984; Kecskemét-Nyír, 

1992), közöletlen Árpád-kori pénzleltek összetételét elemezte (2013). De foglakozott a 

tatárjárás-kori leletekkel és a hódoltsági éremleletekkel is (2002), összefoglaló írásai jelentek 

meg a magyarországi pénzforgalom különböző korú jellemzőiről. 

 A sok gyakorlati és elméleti régészeti és numizmatikai tevékenység mellett részt vett a 

tudományszervezői munkában is a különböző szakmai szervezetek ― régészeti, numizmatikai, 

honismereti ― tagja ill. vezetőjeként. Rendszeres előadója volt ezen egyesületek, társulatok 

konferenciáinak, vándorgyűléseinek, valamint szervezett tanulmányutakat, emléktúrákat 

határainkon innen és túl. A MÉE rendezvényeinek rendszeresen előadója volt, az idei Hírös 

Napon is halhattuk nagyszerű előadását. 

 A fönt csak vázlatosan fölsorolt tevékenységi körök alapján bizton mondhatjuk, hogy 

nagy veszteség érte szűkebb és tágabb szakmánkat Székely György elvesztésével. Hiányozni 

fog mindig nyugodt, halkszavu embersége.  

* 
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Évfordulók – kiállítások____________________________________________________ 

Hajdu Béla 
 

Ebben az évben is több jubileumot ünnepelhetünk, a legjelesebbekről kamara kiállításainkban 

emlékeztünk meg klubunk vitrinjében emlékpénzekkel, érmekkel, jelvényekkel. 

 Arany János születésének 200., a kiegyezés 150., a reformáció 500. évfordulójáról, 

valamint Irinyi János vegyészről – a gyufa feltalálójáról – 200., míg Lajta László zeneszerzőről  

125. születésnapjáról a Magyar Nemzeti Bank szép emklékpénzekkel emlékezett meg. Szent 

László király trónra lépésének 940., szentté avatásának 825., Mária Terézia királynő 

születésének 300. évfordulója volt még két jeles jubileum.  

                                      
 

„IDVEZLÉGY KEGYELMES SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY / BESZÉDEDBEN ÉKES KARODBAN ERŐS” 

olvasható a 30 mm-es (fül nélkül) ezüstérmen, amely 1892-ben készült a lovag király emlékére. 

 Mária Terézia királynőre – aki 300 éve született – a képen látható bronzpénz képével 

emlékezzünk. Az 1777-es S (Szomolnok) veretű ½ krajcáros, valójában 22 mm átmérőjű 

pénzen az uralkodónő un. fátyolos, jobbra néző portréja látható. 

                                                          
A fentieken kívül még számos jubileumra emlékezhetünk numizmatikai „példa” nélkül. Nagy 

magyar színészlegendákra, a száz éve születettek közül Gábor Zsazsára, Szőrényi Évára és a 

kétszáz éve született Laborfalvi Rózára. Az író Szabó Magda, filmnagyságaink közül Fábri 

Zoltán száz éve látta meg a napvilágot, Gyóni Géza is ennyi ideje húnyt el. 

 Az amerikai nép egyik legkedveltebb elnöke John Fitzgerald Kennedy, aki sorban a 35. 

volt az Amerikai Egyesült Államok élén. Beiktatási beszédében hangzott el híres mondása: „Ne 

azt kérdezd meg, mit tud az országod érted tenni, hanem azt, te mit tudsz érte tenni.” Megpróbált 

leszámolni a maffiával, jelentősen csökkentette a bűnözést. Egy utolsó próbálkozása volt saját 

dollárt kibocsátani. Legendássá vált ½ dollárosait sok gyűjtő kedveli. 
*** 

A Szerkesztő Bizottság tagjai: Domoki Ferenc, Hajdu Béla, Ujszászi Róbert. Elérhetőség: 

meeszeged1@gmail.com 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 14.   Telefon 62-420-189   Felelős kiadó: 

Hajdu Béla. Lapunk számai olvashatók és letölthetők a MÉE internetes honlapján 

(www.eremgyujtok.hu) is a „Letölthető dokumentumok” között! 
* 

Nyomtatás:   

  


