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A 31. Szegedi Serlegvacsoráról______________________________________ 
Domoki Ferenc 

A tavalyi, 30. serlegvacsoránk után ebben az évben új, de egyben régi helyszínt 

találtunk május 26-i rendezvényünknek. A Hági Étterem csipkerózsika álmát aludta – 1997. 

december 31 óta kihasználatlan volt – városunkban, így az újranyitás régi kedves emlékhelyet 

jelentett számunkra még akkor is, ha az akkori étterem képe jelentősen megváltozott. A 

helyszín kiválasztásáért és az előkészítő tárgyalásokért Panker Csabát illeti köszönet. Estünk 

első előadója pedig a hely történetének rövid bemutatásával is megörvendeztetett bennünket. 

A Hági rövid története____________________________________________ 
Dr. Fári Irén 

Az egykori Palánk szélén, a Sáncparton, a Szegedi Nőegylet üres telkén 1856-ban 

fölépült az első szegedi színház. A favázas, tető nélküli emeletes nyári színkört két év múlva 

befedték, oldalát befalazták, téli előadásokra is alkalmassá tették. Így állandó színháza lett 

Szegednek! A téglalap alakú, csupasz falú épület nem volt szép látvány, belül mégis 

kényelmes, és színpada meglehetősen tágas volt. A színház az 1879-es árvízben 

megrongálódott, 1883-ban fölépült az új, ma is álló színház. A régi fa színházat lebontották, 

telke jórészt üresen állt. 

1890-ben arról tudósított a szegedi lap, hogy “Haggenmacher Henrik budapesti 

gőzmalom-tulajdonos és sörgyáros óhajt Szegeden létesíteni egy nagyobbszerű sörraktárral 

egybekötött, fényes berendezésű sörcsarnokot.” A szegediek kedvelt szórakozóhelye 1896. 

február elsején nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. Haggenmacher Henrik személyesen 

választotta ki az üzemeltető vendéglőst, a Horváth testvéreket. A nyitóünnepségén a hírneves 

Erdélyi Kálmán és zenekara húzta a talpalávalót. Később is olyan nagynevű cigányprímások 

muzsikáltak a Hágiban, mint Boldizsár Kálmán vagy Lakatos Géza. 

A Horváth testvérek után Roszner Sándor, majd a leghosszabb ideig Gottwald Rezső 

és családja üzemeltette a sörcsarnokot (1923-1940). Az 1935-ben megnyitott hűvös, otthonos 

és barátságos kerthelyiségről annak idején hosszasan áradoztak az újságok. 

A háború előtti utolsó tulajdonos, Hóbel Jenő 1940-ben hatalmas felújításba kezdett: a 

kor ismert festőművészétől, Szőnyi Istvántól pannókat, Haranghy Jenőtől színes 

üvegablakokat rendelt, a vadász szoba berendezéseit pedig Rainer Ferenc asztalosmesterrel 

készíttette el. 

A háború után, 1949 végén államosították a Hágit, amely 1994-ig a Csongrád Megyei 

Vendéglátó Vállalat kezelésében volt. A Hági az 1960-as években élte második fénykorát, 

miután újra indult a Szegedi Szabadtéri Játékok. Mivel akkoriban még a Royal Szállónak nem 

volt étterme, a színészek a Hágiban ebédeltek, s ugyanoda tértek vissza a próbák és előadások 

után egy kisfröccsre vagy sörre. 
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1975-ben még egy nagy korszerűsítésen esett át a Hági. Két év alatt újjáépítették a 

konyhát és a gazdasági blokkot, felhúztak egy új termet, átalakították a kerthelyiséget, 

modernizálták a fűtési rendszert és növelték a hűtőkapacitást. A rendszerváltás idején azonban 

mindezek technikailag már igen elavult berendezéseknek számítottak. 

A privatizálás hosszú és bonyodalmas folyamat volt, 1994-től 1998-ig tartott, aminek 

eredményeképpen évtizedekre zárva maradt a patinás vendéglátóhely egészen ez év április 

elejéig. Reméljük, hogy a több mint 120 éves vendéglátóhely jövőben is olyan kedvelt lesz, 

mint a múltban volt. 

* 

Rég nem látott helyszínünk múltjának fölidézése után a Város napjáról hallhattunk történelmi 

visszatekintést 

* 

Szeged Napja____________________________________________________ 
Dr. Fári Irén 

III. Károly király (német-római császárként VI. Károly, uralkodott 1711-1740 között)

1719. május 21-én adta ki azt a privilégiumlevelet, amelyben a király elismerte és 

megerősítette Szeged szabad királyi város jogállását. Bár privilégiumlevélnek mondják ezt az 

adománylevelet, ez tulajdonképpen egy könyv, vörös bársonyba kötött könyv alakú okirat, 

amely 26, latin nyelven íródott pergamenlapot tartalmaz, aranyszálból font zsinórköteggel 

fűzték össze, ezen függ a hitelesítő királyi nagypecsét fatokban.  



3 

Ebbe a szabadalomlevélbe bemásolták azoknak a királyi okleveleknek tartalmát, 

amelyek a város legfontosabb kiváltságait tartalmazták. Mivel a korábbi királyok mindig csak 

egy-egy meghatározott kiváltságot vagy jogot adományoztak Szegednek, több oklevél 

együttesen tartalmazta azokat az elemeket, amelyekből fokozatosan összeállt a szabad királyi 

jogállás. A hosszú török uralom, majd a fölszabadító háborút követő osztrák katonai 

megszállás és kamarai közigazgatás során súlyos sérelmek érték a város önkormányzatát, 

létkérdéssé vált a régen megszerzett jogok és mentességek megerősítése. 

Mai fogalmakkal arról van szó, hogy a város, mint független önkormányzat hogyan 

bástyázta körül polgári joghatóságának védelmét: önálló igazgatási (végrehajtási), 

szabályalkotási és jogszolgáltatási feladatait a feudális viszonyok között, és ehhez hogyan 

teremtette meg a gazdasági alapot. Ezeknek a kiváltságoknak a részletezésére azért volt 

szükség, hogy más földesurak, legyen az a megye, a kamara vagy akár a csanádi püspök, ne 

vitathassa a város önállóságát. Ezekkel a jogokkal "felékesítve és megnemesítve" – az oklevél 

szavaival élve – Szeged városa valóban egyenlő rangú tagjává vált az ország akkori 

rendjeivel. 

Az oklevél kiadása sikeresen zárta le a város sok évtizedes küzdelmét és biztosította 

Szeged további szabad fejlődését. Tiszteletreméltó elődeink nemcsak múltjuk igazolását látták 

a királyi adománylevélben, hanem jövőjük, reményeik, jólétük megtestesülését is. Ezért, 

amikor 1990-ben Szeged Megyei Város Tanácsa döntött Szeged Napjáról, a közel 300 éve 

kiadott királyi okirat dátumát, május 21-ét választották Szeged Város Napjának.  

* 

Ünnepi esténken két közelmúltban elhunyt, kedves gyűjtőtársunkról emlékeztünk meg. 

Megemlékezés Nagy József főtitkárról________________________________ 
Szilágyi Mihály 

Csaknem napra pontosan egy évvel ezelőtt vettünk végső búcsút Nagy József 

barátunktól, egyesületünk főtitkárától. Hagyományainknak megfelelően az életét és 

működését bemutató nekrológok megjelentek egyesületünk Értesítő című kiadványában, és a 

Csongrád megyei éremgyűjtők lapjában, a Szegedi Kispénzben is! Ezért most szeretném 

fölidézni elhunyt barátunk alakját.  

Körünkben személye közismert volt, hiszen évtizedek óta résztvevője volt a szegedi 

serlegvacsoráknak. Barátságunk okán tudom, hogy minden évben várta és készült erre az 

eseményre, nagyon jó véleménye volt az itteni gyűjtőtalálkozókról. Remek lehetőséget látott 

ebben gyűjteménye fejlesztésére is, mert ne felejtsük el, hogy elsősorban gyűjtő volt, akit a 

numizmatika szeretete hozott körünkbe. 1817-es tagsági száma jelzi, hogy igen korán, nem 

sokkal egyesületünk megalakulása után belépett Budapesti Szervezetünkbe. Jó érzékkel 

kiválasztott két érdekes kort és két uralkodót, Szent Istvánt és Mária Teréziát, és erőfeszítéseit 

az ő vereteik összegyűjtésére koncentrálta. Nemcsak a pénzeiket gyűjtötte, hanem minden 

velük foglalkozó numizmatikai tárgyat, emlékérmet, plakettet, kitüntetést, stb. Gyűjtötte a 

kedvenc uralkodóival foglalkozó történeti irodalmat is, sőt miután a kereszténység felvétele 

Szent István alatt ment végbe hazánkban, érdeklődött az e korról szóló egyházi irodalom iránt 

is! Kitartásának és ügyszeretetének köszönhetően hosszú évek alatt igen tekintélyes 

gyűjteményt sikerült összeállítania! Választott gyűjtési területén elért sikereit az egyesület 

illetékesei, a fennálló jutalmazási rendszer keretein belül odaítélt jutalomérmekkel ismerték 

el! Megkapta a Széchényi Ferenc Jutalomérem mind a négy fokozatát, 1996-ban a III. 

fokozatot, 2001-ben a II. fokozatot, 2008-ban az I. fokozatot, míg 2016-ban az arany 

jutalomérmet! 2006-ban a Magyar Numizmatikai Társulat Szentgáli Károly Jutaloméremmel 

tüntette ki a Magyar Éremgyűjtők Egyesületét! Ez nagymértékben tekinthető az ő személyes 

sikerének is, hiszen roppant munkát fektetett a két testvérszervezet közötti kitűnő kapcsolatok 
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intézményesítéséért! Az egyesület érdekében kifejtett önzetlen tevékenységéért elnyerte 

egyesületünk 30 éves fennállásának évfordulója alkalmából kiadott „Pro Numismatica” 

kitüntető érmet is! 

Nagy József, nemcsak mint főtitkár vett részt Egyesületünk vezetésében, hanem 

vezette az árverési bizottságot is! Támaszkodva hatalmas élettapasztalatára és tárgyi tudására, 

hosszú éveken, sőt évtizedeken keresztül zökkenőmentesen irányította ezt a munkát! Pótlása 

nem csekély gondot okozott az egyesület vezetésének. Engem személy szerint mindig 

lenyűgözött az a biztonság, amellyel az értékesítésre felkínált anyagot osztályozta és beárazta. 

Gyakran előfordult, hogy a szóban forgó pénz tulajdonosa jelentősen túlértékelte a darabját. 

Ilyenkor ő pillanatok alatt felsorolta, hogy hol, mennyiért vehető meg a kérdéses pénz az 

összejöveteleken az asztaloknál, vagy hol mennyiért kelt el az utóbbi időben árverésen. 

Tökéletesen tisztában volt a hazai piacokon forgó numizmatikai anyag összetételével, 

minőségével és áraival. Tudta azt is, hogy az egyesületünk tagjai közül ki melyik területtel 

foglalkozik, s így azonnal a megfelelő helyre tudta irányítani az érdeklődőket. Személy 

szerint elmondhatom, hogy nem egy oszmán pénz került úgy az egykori gyűjteményembe, 

hogy az eladót Nagy József irányította hozzám! De ugyanezt elmondhatnák a jelentős ókori, 

középkori vagy éppen kitüntetés gyűjteményekkel rendelkező tagjaink is! Számára nem volt 

preferált területe az éremgyűjtésnek! Éppen olyan lelkesen foglalkozott pl. a kutyabárcákkal, 

mint az erdélyi tallérokkal! Ha olyan darab került elő, amelyik ritkaságánál vagy egzotikus 

eredeténél fogva nem volt közismert, akkor nem volt rest hosszú ideig keresni azt a szakértőt, 

akitől abszolút pontos információt szerezhetett. Ilyen alkalmakkor igénybe vette a hivatásos 

numizmatikusok, régészek, történészek segítségét is. Jellemző módon ügybuzgalma minden 

esetben méltánylásra talált, és mindenki igyekezett tőle telhetően segíteni munkáját! 

A közelmúltban az életem úgy fordult, hogy alkalmam nyílt átnézni József barátunk 

szakkönyvtárát! Számomra ugyan nem volt meglepetés annak nagysága és összetétele, de 

véleményem szerint az anyag a maga nemében egyedülálló! Tagtársaink általában minden 

szakirodalmat igyekeznek összeszedni, ami a gyűjtési területük anyagával foglalkozik! Ez így 

rendjén is van! Ő azonban, tekintettel hivatali beosztására kénytelen volt a numizmatika 

tudományának minden ágát tanulmányozni, megismerni! Ez motiválta ennek a maga nemében 

igen gazdag, az érmészet minden ágát felölelő könyvtár megteremtésében! Az természetesnek 

tekinthető, hogy rendelkezett az utóbbi évtizedekben kiadott minden könyvvel és 

kiadvánnyal, jórészt a szerzők személyére szóló dedikációival, de a régi szerzők, mint 

Schönwisner, Rupp, Weszerle, Érdy-Luczhenbacher, Réthy, Huszár, stb. munkái is 

gazdagították numizmatikai könyvgyűjteményét! 

Mindkét beosztása megkövetelte azt, hogy sokat utazzon, lehetőleg részt vegyen 

minden vidéki rendezvényünkön. Ennek köszönhette, hogy személye közismert volt, minden 

gyűjtő számára minden időben elérhető volt. Miután az időnként felmerülő nehézségekről 

első kézből tájékozódott, és kiválóan ismerte a gyűjtői észjárást, rövid úton képes volt azok 

megoldására. Nem bosszantotta semmi annál jobban, mint amikor azt tapasztalta, hogy a 

linkség, a kicsinyes haszonlesés bizonyos esetekben nyerésre áll! Felidéznék egy esetet, 

amelyik élénken él az emlékezetemben! Egy árverésen két tagunk szeretett volna megszerezni 

egy pénzt! Hosszú licitálás után a dolgok rendje szerint a többet ígérő nyerte meg a tételt. Erre 

a vesztes fél azonnal elkezdte mondogatni, hogy azért hagyta abba a licitálást, mert a kérdéses 

darab hamis! Ez természetesen nem volt igaz, csak arra irányult, hogy a szerencsés nyertes se 

örüljön a tallérnak! Itt lépett közbe Nagy József, aki példaszerűen lehordta az álhír 

terjesztőjét, és megnyugtatta a vásárlót! Ebből is kitűnik, hogy sikamlós pályán mozgott, mert 

nincs, vagy nagyon kevés olyan eszköz létezik, amitől gyűjtőtársaink egy része idegenkedne, 

ha egy-egy jobb darab megszerzéséről van szó! Egy másik eset, amelynek szem és fültanúja 

voltam, szintén azt bizonyítja, hogy milyen empatikus képességekkel rendelkezett emberi, 

illetve etikai kérdések megítélésénél! Egy idősebb gyűjtőtársunk megbicsaklott egy pillanatra 
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és egy asztalról fizetés nélkül elemelt egy csekélyebb értékű ezüstpénzt! Nem lévén 

ilyesmiben gyakorlata, annak rendje módja szerint le is bukott, és az eset a főtitkár elé került 

elintézésre! Ő miután megnyugtatta az eset károsultját, a bűnöst pedig, aki teljesen 

összeomlott és sírva fakadt, azzal a feltétellel engedte szabadon távozni, hogy 2 éven 

keresztül nem látogatja az összejöveteleket! 

Amikor Hajdu Béla barátom felkért a mai megemlékezés megtartására, természetesnek 

találtam, hogy hozzám fordult, hiszen évtizedeken keresztül hol szorosabb, hol lazább 

kapcsolatban álltunk Józsi barátommal, és így igazán megismerhettem mind emberi mind 

szakmai kvalitásait! Mindezek ellenére meg kell vallanom, hogy nehéz szívvel írtam meg ezt 

a pár mondatot, mert emléke élénken él előttem, és számomra elvesztése még mindig nagyon 

fájdalmas! 

Nagy Józsefet az égiek 74 évig engedték élni és dolgozni ezen a világon. Ismerjük a 

régi mondást, miszerint Contra vim mortis, non est medicamen in hortis! (A halál ereje ellen 

nincs orvosság a kertekben!) Beletörődve a megváltoztathatatlanba, mindannyian fájdalmasan 

érezzük hiányát, hiszen a kegyetlen sors akkor ragadta el közülünk, amikor erre egyáltalán 

nem számítottunk! Olyan pillanatban távozott közülünk, amikor munkájára, ügyszeretetére az 

egyesületnek igen nagy szüksége lenne! 

Befejezésül úgy gondolom, hogy illő és helyénvaló, ha az ókori Róma klasszikus 

mondásával búcsúzom Nagy József barátunktól:  

Sit tibi terra levis! – Legyen neked könnyű a föld! 
 

*** 
 

Megemlékezés Nagy László (1942-2016) vezetőségi tagunkról __________ 
Ujszászi Róbert 
 

Nagy László a Szentesi Csoport egykori vezetőjeként, majd a Csongrád Megyei 

Szervezet vezetőségi tagjaként erőteljes hatást gyakorolt az említett közösségek életére. 

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

Ennél is nagyobb űrt jelent azonban számunkra egyéniségének pótolhatatlan vesztesége. 

Battonyán született 1942. április 9-én, de gyermekkorát Mezőhegyesen töltötte, 

általános iskolába is ott járt, ez időben kezdett bélyegeket gyűjteni. A fővárosi Puskás Tivadar 

Távközlési Technikumban szerzett szakmát, majd 1960-ban Szentesre került az akkor létesülő 

Televízió-Állomásra, ahol egészen nyugdíjazásáig dolgozott. Már fiatal korában sok mindent 

elkezdett gyűjteni, de figyelmét leginkább az érmek világa kötötte le. Amint megindult a 

szegedi éremgyűjtők csoportjának tevékenysége, ő is elkezdett bekapcsolódni a munkájukba, 

s 1974-ben belépett szervezetünk tagjai sorába. Néhány társával, többek között kiváló 

barátjával, Rónaszéki Istvánnal megszervezte az MÉE kebelében működő Szentesi Csoportot, 

amelynek 1982-től vezetője lett. Eközben megnősült, s két gyermekük született, akik miután 

fölnőttként Szegedre kerültek, hogy unokáik nevelésében jobban részt vehessenek, 

feleségével maguk is a megyeszékhelyre költöztek 2001-ben. Ezzel a szentesi csoportosulás 

hivatalos formájában meg is szűnt, ám barátunk Szegedre kerülve rövidesen a Csongrád 

Megyei Szervezetnek is aktív tagja lett. Kiállítások rendezésében segédkezett (sokszor 

gyűjteményéből kölcsönözve darabokat), s nemsokára már a vezetőségben is tisztséget vállalt, 

de részt vett a börzék rendezésében, valamint a Csoport éremgyűjteményének és 

éremkészletének kezelését, 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. 

Nem csak a kiépült és létrejött szervezeti egység fönntartása, gondozása volt nagy 

erénye, hanem annak folytonos gyarapítása is. Egy gyűjtő tevékenységét sok minden 

meghatároz, de az egyik legfontosabb, hogy hogyan viszonyul a saját közösségéhez. Aktív, 
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tevékeny tagja-e annak, jóindulatú, segítőkész egyéniség-e, s ha igen, akkor miképpen veszi 

ki a részét annak életből és munkájából. Különösen is: hogyan gyámolítja az utánpótlás 

nevelést? Nagy László közvetlen, kedves modora, fölkészültsége, széleskörű, sokoldalú 

tudása, türelme és az apró finomságok iránti figyelme több gyűjtőt fordított a numizmatika 

elmélyültebb megismerése irányába. Többek között jelen sorok írója is az Ő hatására kezdte 

tanulmányozni a szakirodalmat, még kamaszfejjel. Nagy szeretettel emlékszem vissza azokra 

az időkre, amikor gimnazistaként havonta egyszer a csongrádi bélyeggyűjtő kör összejövetele 

után találkoztunk. Rendszerint kis Suzuki Marutijába ültünk be, – de lakásán is többször 

meglátogattam – ahol hosszasan cseréltünk eszmét a gyűjtéssel kapcsolatos ügyekről, vagy 

látott el tanácsokkal, s magyarázott lebilincselő lendülettel. Gyakran hozott újonnan kiadott 

egyesületi érmeket ajánló szórólapokat, de még többször mutatott, vagy ajánlott könyveket, s 

ösztönzött ismeretek szerzésére és tanulásra, hiszen jól tudta, hogy megfelelő tudás nélkül a 

gyűjtéssel sem lehet boldogulni. 

A gyűjtés iránti vágyat, szenvedélyt sok minden fűtheti, de hogy valakit mi visz oda, 

hogy egy éremben, ex librisben, bélyegben, festményben, képeslapban, könyvben, zenében – 

igen, ezek őt mind érdekelték – ugyan úgy megtalálja az értéket, az elsősorban a szépség és 

arányosság iránti múlhatatlan szomjjal hozható összefüggésbe. Laci barátunk – föntebbi 

fölsorolásból is érzékelhető – sokrétű gyűjtői érdeklődése elsősorban művészet iránti 

szeretetéből fakadt. Különös elragadtatással, gyönyörködéssel vette kezébe a legapróbb 

tárgyakat, pénzeket is, amelyekben mindig megtalálta a szépséget, a szellemi értéket. 

Integratív, kedves személyisége kovásza volt szervezetünknek, közösségi 

munkavégzésben nehezen fogjuk tudni megtalálni utódját, már ha egyáltalán lehetséges. 2016. 

december 19-én váratlanul hunyt el otthonában. Korai halálával sokkal szegényebbek lettünk. 
 

* 
 

A megemlékezéseket követően Király István kürtön eljátszotta Camille Saint-Saëns 

(Szen-Szansz) francia zeneszerző Hattyú című művét.  

Ezután Arany János: Pázmán lovag című balladáját mondta el, amelyhez levetítette 

Zichy Mihály illusztrációit.  

Szervezetünk legfőbb „kultúra-szállítója” ismét különleges zenei, irodalmi és 

képzőművészeti élménnyel örvendeztetett meg bennünket. Nagy, nagy köszönet a különleges 

élményekért. 

* 

Hagyományainknak megfelelően a megemlékezéseket követően a Reizner János 

jutalomérmek átadására került sor. Rendezvényünket első alkalommal látogatóként, 

bronzérmet kapott dr. Hegedűs Antal, Kiss Gerda, Kis Zoltán (Nagy László unokája és 

veje), Lippai Panna, Lippai Zoltán (Nagy József családjából) és Rónaszéki Ildikó. 

Az ezüst fokozatot Dalmady Tamás és Rónaszéki István érdemelte ki. 

* 

Az érmek átadása után a vacsora következett, majd Sebesi János barátunk és csapata a 

tombola tárgyak kisorsolásával okozott izgalmat és szerzett örömet a résztvevők körében. A 

fődíj egy Csongor Győző ezüst emlékérem volt, amelyet a nyertes nagy örömmel vett át, de a 

szerényebb nyeremények is örömöt szereztek. Az elmaradhatatlan baráti beszélgetések 

töltötték ki az este további részét. 

            Idei serlegvacsoránkon mintegy ötvenen jöttünk össze és tartottunk megemlékezést 

hajdani éremgyűjtő barátainkról. Másnap, a Szegedi Tudományegyetem József Attila 

Tanulmányi és Információs Központjának aulájában került sor a 31. Nemzetközi Cserenapra, 

a magyar gyűjtőkön kívül igen sok erdélyi és vajdasági gyűjtő részvételével. A jól bevált, 

tágas hely, a jó megvilágítás, a helyszín áttekinthetősége mindenki megelégedésére szolgált. 

*** 
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Juszkó János (1939-2018.) hajdani szegedi válogatott sportolóról               __ 
Hajdu Béla 
 

Juszkó János neve a régi szegediek emlékezetében még ismerősen csenghet. Országúti 

kerékpár-versenyző volt, és Szegeden kezdett pályafutását Budapesten, a BVSC-ben folytatta, 

ott ért el nagyobb sikereket. Többszörös Béke-verseny helyezett volt, de 1966-ban a dobogó 

tetejére is állhatott. Az idén is megrendezett Tour de Hongrie akkori versenyein is rendre a 

dobogón látták az eredményhirdetéskor, 1963-ban és 65-ben harmadik, 1964-ben második 

helyezést ért el. Az országos bajnokságot is megnyerte 1965-ben és 1968-ban.  

Amatőr országúti világbajnoki helyezett volt 1963. és 1964. években. 
 

 
 

A maga idejében híres szegedi sportoló részt vett az 1964-es tokiói nyári olimpiai 

játékokon, ahol országúti csapatversenyben a 12., egyéniben a 132 résztvevő közül a 24. 

helyezést érte el. 1964-ben és 1965-ben az év országúti kerékpáros sportolójának választották. 

Sportolói pályafutását 1973-ban fejezte be. 

Visszavonulása után a Központi Sportiskolában utánpótlás edzőként tevékenykedett. 

Pozitív egyénisége, jelenléte mindig nyugalmat sugárzott. Híres volt mindenkit önzetlenül 

segítőkészségéről, amely kortól, nemtől és csapattól függetlenül érvényes volt. Ezt a 

tulajdonságát megőrizte a végsőkig. A sportág iránti szeretete, rajongása és tisztelete végig 

kísérte egész életét, haláláig tisztában volt a kerékpársport napi történéseivel. Alakja 

legendává vált, a mai edzők is példaként állították Őt fiataljaik elé. 

 

*** 
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A Szegeden tartott 30. Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem______ 
Dr. Prohászka László 
 

A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete és a Magyar Numizmatikai Társulat közös 

gondozásában immáron harmincadik alkalommal került megrendezésre a Hóman Bálint 

Numizmatikai Nyári Egyetem, amelynek 2018. június 15–17-e között történő szervezését és 

lebonyolítását a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Csongrád Megyei Szervezete vállalta 

magára.  

A Délvidék Házban az első napon 13 órakor kezdődött rendezvényen a főszervező 

Hajdu Béla üdvözlő szavait követően Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke 

mondott tartalmas köszöntőt. Az idei rendezvénysorozatot is dr. Török Pál, a MÉE elnöke 

nyitotta meg. 
 

 
 

Az elnökség a megnyitón: Hajdu Béla, a MÉE alelnöke, a Csongrád Megyei Szervezet titkára; 

köszöntőt mond Kakas Béla a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke; dr. Török Pál a MÉE elnöke; dr. 

Torbágyi Melinda a Magyar Numizmatikai Társulat elnöke; dr. Sallay Gergely Pál a HM Hadtörténeti 

Intézet és Múzeum numizmatikus muzeológusa (fotó: Nagy Ádám) 
 

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum képviseletében dr. Sallay Gergely Pál nyitotta 

meg a rendezvény helyszínéül szolgáló színházterem előtti aulában berendezett tárlókban „A 

NAGY HÁBORÚ NUMIZMATIKAI ÉS TÁRGYI EMLÉKEI” című sapkajelvény- és 

műtárgykiállítást. A jelvény-vitrinek mögötti fali tárlókban elsőként a háború indokául 

szolgáló tragikus szarajevói merényletre való utalást láthattunk, amint egy, hatástalanított 9 

mm-es Browning pisztoly a trónörökös párt ábrázoló éremre irányul… 

A tárlókban olyan kiemelkedő értékű első világháborús relikviák kerültek 

bemutatásra, mint Lőcsey Ferenc Vörös Ördögök című érmének 1915-ben Károly Ferenc 

József trónörökös számára készített nagyméretű, eredeti díszdobozos változata, vagy báró 

Szurmay Sándor gyalogsági tábornok díszfokosa. A Hajdu Béla és dr. Molnár István 

magángyűjteményéből származó jelvények tematikus csoportosításban mutatták be a 

gyalogság, a tüzérség, a lovasság, a rohamcsapatok, a repülők és a hadiflotta jelvényeit, 

továbbá a központi hatalmak katonai vezetőit ábrázoló jelvényeket és érmeket. A gyalogsági, 
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tüzérségi és lovassági alakulatok esetében a közös hadseregbeli, illetve a honvédségi 

sapkajelvények külön csoportosítva voltak kiállítva. 

Elegáns és figyelmes megoldás volt, hogy a jelvénytárlók mögötti színes molinók 

nemcsak magyar, hanem angol nyelven is ismertették az egyes fegyvernemek, illetve 

csapatnemek jellemzőit. A kiállítás hangulatát és színvonalát meghatározta, hogy a tárlók 

sorában középen, Szentgyörgyi István szobrászművész 1915-ben, égerfából készített híres 

alkotása, a szegedi Móra Ferenc Múzeum tulajdonát képező Fakatona állt. 
 

 
 

Dr. Sallay Gergely Pál a kiállítás megnyitóján (fotó: Ujszászi Róbert) 
 

A megnyitót követő előadások sorában először dr. Sallay Gergely Pál beszélt az első 

világháború az osztrák–magyar kitüntetési rendszerre gyakorolt hatásairól. A hallgatóság jól 

válogatott fényképekkel illusztrálva kaphatott teljes képet arról, hogyan fejlődött és változott 

a kitüntetési rendszer a Monarchiában a Nagy Háború időszakában. Az ebben a formában és 

mélységében még feltáratlan – ugyanakkor fontos – témáról kiemelkedő szakmai színvonalú 

ismertetést hallhatott a közönség.  

Ezt követően dr. Prohászka László szólt az első világháborús sapkajelvényekkel 

kapcsolatos azonosítási lehetőségekről, illetve a jelvényekhez kapcsolódó érdekesebb háttér 

információkról. (Érdekes ötlet volt, hogy Hajdu Béla az első két előadáshoz kapcsolódóan, az 

előadóteremben elhelyezett két vitrinben válogatást mutatott be a Monarchia kitüntetéseiből, 

illetve a második előadásban említett jelvényekből.) 

Dr. Tóth István, a Móra Ferenc Múzeum helytörténész-muzeológusa a császári és 

királyi szegedi 46. gyalogezred emlékműve létesítése, áthelyezése, lebontása és helyreállítása 

kálváriájáról számolt be. (Csak remélni lehet, hogy száz évvel a világháború befejezése után 

végre méltó helyen újjászületik az emlékmű Szegeden.)  

Dr. Pandula Attila az ELTE docense a Felvidéki Emlékérem alapításáról és 

adományozásának érdekes gyakorlati tapasztalatairól nyújtott ismertetőt. 
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A második nap délelőttjét két különleges témájú előadás nyitotta: dr. Torbágyi 

Melinda a Magyar Numizmatikai Társulat elnőke Bor és mámor – Dionysos az antik 

éremverésben, dr. Török Pál, a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete elnöke pedig Bor és mámor 

az éremművészetben címmel tartott – a témához illően mindvégig jó hangulatú – ugyanakkor 

magas színvonalú – ismertetőt. A Szegeden élő idős Tóth Sándor szobrászművész a szegedi 

éremművészek 20. századi alakjait és munkásságukat mutatta be. 
 

 
 

Tóth Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész előadása közben (fotó: Ujszászi Róbert) 
 

A Pozsonyban élő és kutató Ing. Zbyšek Šustek CSc. úr a korona-bankjegyek 

„Magyarország” felülbélyegzéseinek hamisításának történetét tárta magyar nyelvű 

előadásában a hallgatóság elé.  

Az előadás után a nyári egyetem résztvevői kirándulásra indultak. Először 

gasztronómiai élvezeteknek lehettek részesei: Algyőn Barta László csárdagazda és csapata 

remek halászlével várta a csoportot. 

Ezt követően az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba vitt az út, amelynek 

során nem egy esetben még tovább folytatódott a szakmai eszmecsere. Az Emlékparkban tett 

séta során Szabó Dénes Kristóf szakmai csoportvezető kalauzolta a csoportot. A híres Feszty-

körkép megtekintése maradandó élményt jelentett még azok számára is, akik nem először 

látták ezt az egyedi műalkotást.  

A harmadik, záró nap reggelén a Magyar Nemzeti Múzeum szakmuzeológusa, dr. 

Vida István a római kori ólompecsétek történetéről tartott érdekes előadást. Dr. Kiss József 

Géza, a MÉE Csongrád Megyei Szervezetének elnöke pedig az Árpád-házi uralkodók 

pénzeinek szigláival ismertette meg az érdeklődőket. Mindkét téma nemcsak a szakemberek, 

hanem a témával egyébként nem foglalkozók számára is érdekes volt, köszönhetően az 

előadók alapos és színes előadásának. 
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A csoport a Nemzeti Történeti Emlékpark Árpád emlékműve előtt (fotó: Tepliczky István) 
 

A szegedi Móra Ferenc Múzeum numizmatikusa, Ujszászi Róbert I. Ulászló királyunk 

pénzveréséről beszélt, a tőle megszokott szakmai felkészültséggel és pontossággal. A Magyar 

Nemzeti Múzeum numizmatikus-szakmuzeológusa, dr. Tóth Csaba a Magyar Nemzeti Bank 

által 2017-ben megvásárolt és jelenleg múzeumi letétben lévő, páratlan numizmatikai és 

történelmi értékű erdélyi tallérgyűjteményt mutatta be. (A gyűjteményt – amelyről tavaly 

igényes kiállítású könyv is készült – a 2017-es budapesti kiállítás után most több vidéki 

tárlaton mutatják be az országban.) 

Jó, hogy – egyetemi előadásokhoz illően – valóban 45–50 percesek voltak az 

előadások. Az előadók így nyugodtan beszélhettek, nem szorított különösebben senkit az idő. 

Ugyanakkor volt lehetőség kérdésekre, hozzászólásokra is. Kiváló rendezés, jó hangulat, 

magas színvonalú előadások jellemezték a rendezvényt. A színházterem méltó helyszínt 

biztosított az előadásokhoz, amelyek iránt mindvégig töretlen maradt az érdeklődés.  
 

 

A nyári egyetem 42,5 mm-es emlékérme  
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Az aulában megrendezett első világháborús jelvény- és műtárgy-bemutató mind szakmai 

színvonalában, mind kulturált megjelenésével – Pál László és Hajdu Béla fáradságot nem 

ismerő szervező és előkészítő tevékenységének köszönhetően – messze túlmutatott a 

hagyományos kamara kiállítások átlagos színvonalán. 

A rendezvény során a résztvevők hozzájuthattak a Bozó Éremművészeti stúdió és 

Szabó Tamás Éremverdéje által készített emlékéremhez. A Nyári Egyetem programja az 

oklevelek átadásával és dr. Torbágyi Melinda értékelő szavaival zárult. 

Az Egyetem befejezését követően, délután a résztvevők a Móra Ferenc Múzeumban 

megtekinthették a „Minden, ami arany” című éremművészeti, iparművészeti, ötvösművészeti, 

régészeti kiállítást is, amelyet dr. Lajkó Orsolya és Ujszászi Róbert rendezett. 

 

*** 
 

Egy jubileumi (30.) rendezvény margójára __________________________ 

A szerkesztők 
 

A rendezvénysorozatot több támogató segítségével rendezhette meg a MÉE 

Csongrád Megyei Szervezete: a Magyar Pénzverő Zrt., a Csongrád Megyei 

Közgyűlés, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Ópusztaszeri 

Nemzeti Történeti Emlékpark, a Móra Ferenc Múzeum, a Magyar Házak 

Nonprofit Kft., a szegedi Szabó Éremverde és a Litofilm Kft. segítette a 

színvonalas lebonyolítást, amelyért ezúton is nagy köszönet jár. 

*** 

 

A Nyári Egyetem előadói és hallgatói Magyarország több városából, az ottani 

csoportokból – Baja, Budapest, Celldömölk, Csongrád, Gyöngyös, Kaposvár, 

Kecskemét, Mosonmagyaróvár, Őrbottyán, Pápa, Salgótarján, Szekszárd – jöttek. A 

színvonalas előadásokért és az aktív érdeklődésért is köszönetet mondunk. Külön 

köszönet illeti Zbyšek Šustek urat, a Szlovák Numizmatikai Társulat elnökét, aki 

Pozsonyból jött hozzánk előadást tartani. Mi, szegediek bízunk abban, hogy itteni 

látogatásuk maradandó élményt jelentett. 

*** 
 

A háttérben szorgos kezek egyengették a program útját. Az előadások rendjének 

összeállításában és az előadókkal folytatott konzultációban, a szervezésben dr. Kiss József 

Géza és Ujszászi Róbert jeleskedtek. Különösen értékes, nagy segítséget nyújtott a technikai 

előkészítésben Duránszkay Zsolt, Kodácz Csengele, Kovács Endre, Mészáros Viktória, 

dr. Nagy Ádám, Panker Csaba, Pál László, Pónyai Sándorné, Szabó Dénes Kristóf, 

Tepliczky István, dr. Tóth István, Török Ferencné és munkatársai. Segített még az 

előkészületekben Boldis Béla, Domoki Ferenc és Zagyvai Áron. Mindenkinek köszönet a 

segítségért! 

Az előadások a YouTube-on megtekinthetők. 

 

*** 
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Mátyás király emlékezete érmeken_____________________________________ 
Hajdu Béla 

 

560 évvel ezelőtt, 1458. január 12-én egyeztek meg a korabeli Magyar Királyság 

legjelentősebb főúri családjai, hogy nem idegen dinasztiából hívnak új királyt az ország élére, 

hanem Hunyadi János fiát, Mátyást választják meg uralkodónak. 
 

                      
 

Az évfordulóra emlékezzünk két vert emlékéremmel. Első érmünk Kolozsvár 

városához, Mátyás szülővárosához kapcsolódik, a Magyar Királyi Kolozsvári IX. Honvéd 

Hadtestparancsnokság 56 mm-es hadifém érem. Az érmen Fadrusz János alkotta Mátyás 

szobor látható. A másik érem a Kőszegi Hunyadi Mátyás Magyar Királyi Reáliskolai 

Nevelőintézet 40 mm-es ezüstözött bronzérme. Az érmek alkotói nem ismertek. 
 

*** 

 

„Aranyos Anita”_________________________________________________ 
Dr. Kremser Péter 
 

Nagyon szeretem Anitát. Nagyon szeretem Anitát. Úgy gondoltam, hogy csak ezt az 

egy mondatot ismételgetem a rám bízott sorok határáig. Nagyjából talán százötvenszer kifér 

és kész. Ám van egy szerkesztő is, nem vagyok biztos benne, hogy ő is lelkesedne ötletem 

iránt. 

Tehát akkor hagyományosan! Harminckilencszeres magyar bajnok két sportágban. Az 

egyikben még világbajnok is, olimpiai bronzérmes, többszörös Európa-bajnok. Egyszerűen 

szédítő! Ehhez képest az egyik legszerényebb, legbarátságosabb ismerősöm. Még egy hasonló 

valakit ismerek, a Széchenyi-díjas egyetemi tanárt, a város díszpolgárát, dr. Ilia Mihályt. S 

mit ád az ég? Mindketten tápaiak, ráadásul tudomásom szerint távoli rokonok is. Az egykori 

falu, ma szegedi városrész valamiféle titokkal rendelkezik, hogy ilyen rendkívüli embereket 

nevel föl, akikről még mindig mindenki csupán felsőfokokban írt. 

Hat-hét esztendő óta szinte naponta látom. Az a szerencse adatott meg nekem, hogy 

mellette, vele együtt edzhetek a dobópályán. Én, a kis vasárnapi atléta azonban az évek során 

csupán szívemben éreztem, hogy egy világklasszissal vagyok együtt a pályán, ennek ugyanis 

látható, érezhető jelét soha nem adta, pontosan olyan szerény, akár társai. Bizony, lassan már 

történelmi időkről beszélgethetünk, ha arról esik szó, honnan indult pályafutása. A Szegedi 

VSE színeiben kezdett 17 évvel ezelőtt sportolni, s ma is e klub sportpályáján látható naponta.  
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Viszont bizonyos szegedi fafejűség belejátszott abba, hogy öt év után kényszerűségből 

egyesületet váltott, s a Békéscsabai AC színeit vitte diadalra. Ismét körül-belül öt esztendő 

után hazatért, majd megint visszaigazolt a békési megye-székhelyre. Természetesen csak 

akkor jár valóságosan is ott, amikor átveszi a megye legjobbjának járó jutalmat, oklevelet, 

érmet. 

Nemcsak Békés megye, hanem az egész magyar sport legjobbja immár régen: 2014-

ben lett először a legjobb magyar atléta, s az maradt máig minden értékeléskor, minden évben, 

tehát eddig négyszer. A kontinensen pedig havonta jelölik meg a legjobbakat, idén 

márciusban rá esett a szakemberek választása. 

Tizenötször javított csúcsot a dobószámokban, azaz tizenháromszor súllyal, kétszer 

pedig diszkosszal. De ezzel még csupán az atlétika került szóba, holott van egy másik 

sportága is. Súlyemelésben is maroknyi érmet nyert a különböző versenyeken, itt is magyar 

bajnok lett kétszer is. 

Szólnunk kell arról a nagyszerű harmóniáról, amely edzőjével való kapcsolatát 

jellemzi. Eperjesi Laci „bácsi” – ahogy emlegetik – versenyről versenyre jár vele, 

megbeszélve az esetleges technikai kérdéseket, s meghatározva szükséges taktikát. A remek 

összhang szerepet játszott az eddigiekben, s joggal tehetjük föl a nem is igazi kérdést: de hol 

van még a vége? 

Elkiabálni nem illik semmit. Viszont bennem még mindig ott motoszkál: nem azt 

kellett volna leírnom százegynéhányszor: Nagyon szeretem Anitát…  
 

* 
  

A kiváló sportolónő rendelkezésünkre bocsátott néhány képet érmeiről, amelyeket – 

pontos leírás nélkül, de – bemutatunk. Az érmek szinte minden esetben egyedi tervezésűek, 

formájuk nem szokványos. Gyakran láthatunk sportversenyekről televíziós közvetítést és a 

forma, a kivitel nem a klasszikus kerek, hanem különleges. 

Elsőként a 2016. július 13-án, az Amszterdamban megrendezett Európa Bajnokságon 

szerzett ezüstérme látható, amelyet 18,72 m-es eredménnyel ért el, ez az érem hátoldalán 

látható is. 
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A kontinens viadal jó”előkészítő” versenynek számított az augusztusban Rióban 

megrendezett XXXI. Nyári Olimpiai Játékok küzdelmeihez. Márton Anita 19 méter 87 cm-es 

új országos csúccsal érte el a világra szóló eredményt, az olimpiai bronzérmet. 
 

                              
 

A 2017. évi Fedettpályás Atlétikai Európa Bajnokság rendezési jogát a szerb főváros, 

Belgrád kapta. A versenyeket március 3-5. között a Kombank Arénában rendezték meg és 

mivel az előző fedettpályás kontinensviadalt Márton Anita nyerte 2015-ben Prágában, így a 

belgrádi versenyre címvédőként utazhatott. A riói olimpián bronzérmes sportoló esélyese is 

volt a versenynek, és nem okozott csalódást, 19,28 méteres eredménnyel megnyerte azt. A jó 

eredmény, a sportág (Shot Put Women = Női súlylökés) rákerült a az éremre a neve alá. 
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Következett a 2017. évi londoni világbajnokság, ahol 19,49 méterre repült a súlygolyó 

büszkeségünk kezéből és ezzel ezüstérmet szerzett. A versenyeken 110 méteres gátfutásban 

dr. Baji Balázs bronzérmet szerzett. A világbajnokság érme a következő képeken látható. 
 

                              
 

A 2018. évi fedettpályás világbajnokságot március 1. és 4. között az Egyesült 

Királyságban, Birminghamban rendezték. A korábbi, 2016-ban az Egyesült Államokban, 

Portlandban megrendezett fedettpályás világbajnokságon Márton Anita ezüstérmet szerzett 

19,33 m-es eredménnyel, amely akkor szintén új országos csúcs volt. Birminghamben már a 

dobogó legmagasabb fokára álhatott föl az eredményhirdetésnél, és meghallgathatta a magyar 

himnuszt. Az eredmény természetesen ismét új országos csúcs: 19,62 méter. 
 

 
 

Márton Anita, a női súlylökés fedettpályás világbajnoka – 2018. Birmingham 

*** 

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

A Szerkesztő Bizottság elérhetősége: meeszeged1@gmail.com 

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 14.   Telefon 62-420-189   Felelős kiadó: Hajdu Béla 

* 

Lapunk számai olvashatók, ill. letölthetők a MÉE internetes honlapján is 

a „Letölthető dokumentumok” között! 
*** 
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