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                                                  36. szám                                   2018. december 

 
 

 
Gratulálunk! 

 
 A Móra Ferenc Múzeum szakmai kitüntetésének, a Tömörkény-díjnak szép 

hagyományai vannak.  Az elismerést 1994 óta adják át a múzeum egykori és jelenlegi 

kollégáinak kiemelkedő szakmai tevékenységükért. Az országosan jegyzett díj odaítéléséről a 

múzeum Közgyűjteményi Szenátusának javaslatai alapján a múzeumigazgató hozza meg a 

döntést. 
 

 
 

A Tömörkény-díj érme – Fritz Mihály alkotása 
 

 Ebben az évben Fogas Ottó múzeumigazgató – Szervezetünk tiszteletbeli tagja – a 

szenátus javaslata alapján dr. Tóth István Phd. történész-muzeológusnak, a Helyismereti és 

Irodalomtörténeti Osztály osztályvezetőjének ítélte oda a kitüntetést. 

Dr. Tóth István évtizedek óta segíti Szervezetünk munkáját. Ebben az évben a 30. 

Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem megrendezésekor kaptunk a Múzeum Vezetőitől 

és Munkatársaitól nagy segítséget, közülük is Ő kiemelkedően sokat segített. A nyári egyetemi 

kiállítás megrendezéséhez kölcsön kaptuk a múzeum Szentgyörgyi István Fakatona nevű híres 

szobrát, amelynek kölcsönzésében személyes segítségére számíthattunk. A nyári egyetem 

előadássorozatában maga is színvonalas előadást tartott „A szegedi 46-osok és emlékművük 

kálváriája címmel.  

A kitüntetés elnyeréséhez gratulálunk! 

 

*** 
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„Az érem halk szavú bók, amelyet az emberséges illem osztogat.”______________ 
Vámosi László 
 

Gyönyörködés a magyar-francia éremművészet remekeiben. 
 

Jelentős érdeklődés mellett került sor december 18-án arra a Francia-Magyar 

Éremművészeti Kiállítás megnyitására, amelyet Budapesten, a Ráth György villában (Budapest, 

Városligeti fasor 12.) tartottak. A MÉE Éremkedvelők Egylete és az Iparművészeti Múzeum 

közös kiállítását Procopius Béla (1868-1945) születésének 150. évfordulójára ajánlották a 

szervezők. 

A nagy szakmai hozzáértéssel berendezett kiállítás anyagát túlnyomó többségben az 

ÉKE tagjainak lelkiismeretes hozzáállásával adták össze. A kiállítást Csóka Ferenc, a Magyar 

Éremgyűjtők Egyesületének újonnan megválasztott elnöke nyitotta meg. Beszélt a kiállítás 

szakmai szépségéről, az ÉKE szerepéről, az egyesületen belüli érem-művészeti 

ismeretterjesztéséről és arról, hogy a kiállítás jól illeszkedik a MÉE 50. évfordulós 

eseményeinek sorába.  

Nagyon érdekes előadást hallgattak meg a jelenlévők dr. Horváth Hildától, az 

Iparművészeti Múzeum főosztályvezetőjétől, aki Procopius Béla életéről, mecénási 

tevékenységéről beszélt. Mint mondta „Procopius a műgyűjtői hajlamát elsősorban 

édesanyjától örökölte”. Procopiust ma elsősorban numizmatikusként tartjuk számon, 

széleskörű kapcsolatrendszerrel. Könyve, amit Huszár Lajossal állítottak össze – Medaillen- 

und Plakettkunst in Ungarn (1932) – ma is alapvető kézikönyv. 

Procoipius Béla szívesen tartott előadásokat az éremművészetről, ennek keretében 

mindig bemutatta saját kollekcióját is. Tagja, majd 1916-tól alelnöke volt a Magyar 

Numizmatikai Társulatnak. Több ezer darab érmet hagyott az MNT-re. 1918. január elejétől 

rendes tagja lett az Éremkedvelők Egyesületének, 1931-ben alelnökké választották. Élő és 

rendszeres kapcsolata volt a kor neves éremművészeivel. Természetes volt, hogy a 

numizmatikában való jártassága miatt gyakran kérték ki véleményét, tanácsait a korabeli 

emlékérmek készítésekor. Majd arról beszélt a főosztályvezető asszony, hogy „az 

Iparművészeti Múzeum és Procopius Béla kapcsolata 1922-ben kezdődött, amikor 40 darab 

bútort és berendezési tárgyat helyezett letétbe, az intézményben. A Procopius műkincs 

gyűjteményt 1927-ben kiállították az Iparművészeti Múzeumban. E nagy jelentőségű 

gyarapodás az édesanyja műtárgyaival együtt, példaként szolgálhatott a korszak 

műgyűjtőinek.” 

A mostani Francia-Magyar Éremművészeti Kiállításra összeállított anyag olyan kiváló 

szakmai válogatás, amely ebben a tematikában példaértékű is. Hiszen a kor legkiválóbb francia 

és magyar éremművészeinek alkotásai jól megfértek egymás mellett a tárolókban. Együtt volt 

itt kiállítva Szirmai Antal négy darab Párizsi Világkiállítás plakettje, Murányi Gyula 1909-ben 

készült Törley plakettje, Haffner Arnold Antal: Faun és a nimfa c. érme (1. kép), Esseö Erzsébet 

1939-ben Procopius Béláról mintázott érme és Berán Lajos Önarcképe 1921-ből. Ugyancsak itt 

volt látható Beck Ö. Fülöp 15 darab kiállított alkotása között a Ráth György, a Mikes Kelemen 

és a Millennium Kiállítás díjérmei, valamint Telcs Ede: Boszorkány, a Hadbavonulók és az 

Anyaság érmei, plakettjei.  

A kiállított francia éremművészek száznál is több alkotása mutatja az európai 

éremművészetben elfoglalt francia művészeti szerepet, a szecesszió stílusbeli sokrétűségét. 

Mindez jól érzékelhető volt Fréderich Vernon Költészet plakettjén, Félix Rasumny 1902-ben 

készült Glória, Julien Louis Mérot 1907-es Béke, Alphée Dubois 12 kiállított érme közül az 

1868-as Luther, a Kertészeti Díjérem és az 1884-es Neptunusz, J. C. Chaplain 1900-as Párizsi 

Világkiállítás és Borrel, Victor Hugo érmein. 
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A kiállítás megálmodója, létrehozója a MÉE Éremkedvelők Egylet. A dicsőség is az 

Egyleté, mutatja a tagok magas szakmai hozzáértését. Kiállításaikat már évek óta ilyen magas 

mérce szerint reprezentálják. 

 

1. kép - Hafner Arnold Antal: Faun és a nimfa 100 mm-es érme (HP. 2661.) 
 

Kár, hogy a magyarországi francia nagykövetség valamint a különböző francia 

intézmények nem találtak lehetőséget a közreműködésre a kiállítás megrendezésében. E 

nagyszerű kiállítás azonban nélkülük is létrejött, és sikeresnek bizonyult! 
 

* 
 

A hely és névadója – Ráth György, aki az igazságnak és a szépnek élt___________ 

Hajdu Béla 
 

Az előbbi beszámolóban ismertetett kiállítást az ÉKE Budapest VI. kerületében, a 

Városligeti fasor 12. szám alatti Ráth György villában rendezte meg az Iparművészeti 

Múzeummal közösen. 

A villa korábbi tulajdonosa, névadója Ráth György (1828-1905) Szegeden született. 

Szülővárosában, majd a Temesvári Líceumban tanult. Azután jogot végzett és jogi pályáján 

szép karriert futott be. Országbírói titkár, pesti királyi ítélőtábla bíró, később tanácselnök volt, 

a Főrendi Ház tagja. Részt vett öccsével, Ráth Mórral (1829-1903) együtt az 1848-49-es 

szabadságharcban. 1850-ben „Rathkay” álnéven Szilágyi Sándor (1827-1899) történésszel 

együtt kiadták a „Honvéd- és huszárélet anekdotákban” című kötetet.  

A Magyar Királyi Iparművészeti Múzeumot 1881-ben megszervezte és annak 1896-ig 

igazgatója volt. Részére az uralkodó a főigazgatói címet adományozta. Széles körű 

tevékenységet fejtett ki a magyar képző- és iparművészet föllendítése érdekében. 
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Ezek alapján ő rendezte a nagy föltűnést keltett könyv- és ötvös kiállítást. A magyar 

iparművészetnek elnöke lévén létrehozta a millenniumi kiállítás keretében a társulatnak külön 

kollektív tárlatát tartalmazó pavilonját, ezért a legmagasabb kitüntetésben, a díszoklevélben, 

részesült. A fölsorolt érdemeiért 1882-ben megkapta a Lipót-rend lovagkeresztjét.  

Hosszú bírói pályája, több mint 40 éves szolgálat után 1890-ben nyugalomba 

vonulásakor, a Szent István Rend lovagkeresztje kitüntetést érdemelte ki. 

Nagy szakértelmű könyv- és régiséggyűjtő volt, akit nemzetközi elismerés övezett. Ő 

készítette elő, szervezte és rendezte az 1900. évi párizsi világkiállításon a magyar iparművészeti 

csoportot. A kiállításon a nemzetközi szobrászati zsűri alelnökévé választották. 1902-ben a 

Francia Becsületrend középkeresztjét kapta, s hét ízben királyi elismerésben is részesült. A 

Magyar Tudományos Akadémia archeológiai és irodalomtörténeti bizottságának tagja, a 

Magyar Történelmi Társulatnak alapító tagja volt. 

         Három kötetben kiadta 1902, 1905 és 1912-ben „Az iparművészet könyve” című művét. 

Pályafutása 25 éve alatt részt vett jóformán az összes korabeli közművelődési mozgalomban.  

A kizárólag hungarikákból álló könyvtárának gazdagsága, választékos képtára és 

sokoldalú régiséggyűjteményei szinte egyedülállóak voltak. Könyvtárát a Magyar Tudományos 

Akadémiának ajándékozta. Ezer darabos, fölbecsülhetetlen műgyűjteményét még halála évében 

özvegye az államra hagyományozta. 

Újabb időkben is él Ráth György emlékezete Szeged városában. A kiváló jogtörténeti 

író névadója az Országos Bírósági Hivatal bírósági történelem és hagyományápolás 

pályázatának. E pályázatot támogatja a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Kar Magyar Jogtörténeti Tanszéke is. A közelmúltban dr. Homoki-Nagy Mária tanszékvezető 

egyetemi tanár a törvényszék és a tanszék együttműködése keretében ismertette a harmadik éve 

zajló bíróságtörténeti kutatásokat és azok eredményeit a Szegedi Törvényszék dísztermében. 

    
Beck Ö. Fülöp 54 x 87 mm-es vert bronz plakettjének A és B oldala 

 

Mi éremgyűjtők, emlékezzünk Ráth Györgyre (1828-1905) a magyar éremművészet 

egyik legnagyobbja, Beck Ötvös Fülöp (1873-1945) plakettjével (HP. 872.), amelynek felirata 

– RÁTH GYÖRGY / 1828 / 1905 / FELEJTHETETLEN / ELNÖKÉNEK / A MAGY‧ 

IPARMŰ‧/VÉSZETI TÁRSVLAT // HIT‧LAKTA / SZÍVÉT‧ÉS‧NAGY‧AKARAT, / 

MINDEN‧JAVA / ♥‧A‧ NEMZETÉ‧ / MARADT / ♥♥  – magáért beszél. Tükrözi Ráth György 

rendkívüli személyiségét. 

Lyka Károly (1869-1965) művészettörténész a „Művészet” című folyóiratában így 

emlékezett halálakor Ráth Györgyre. „Habozás nélkül mondhatjuk, hogy Ráth Györgyben 

legkitűnőbb művészet-politikusunk szállott sírba. Mások a nagyérdemű jogászt, a szerencsés 

kezű és szakértő gyűjtőt becsülték benne, a mi különleges szempontunkból ő, mint a művészeti 

ügyek erőskezű irányítója szerzett tartós érdemeket.” 

* 
 

A kiállítás megtekinthető 2019. március 17-ig, kedd–vasárnap 10-18 óráig, hétfőn zárva. 

*** 

        A Magyar Numizmatikai Társulat 2018. december 13-án tartotta ezévi serlegvacsoráját. 

Ebből az alkalomból dr. Mészáros Istvánról, a MÉE korábbi főtitkáráról, elnökéről szólt a 

megemlékezés, amelyet Szilágyi Mihály a MÉE tiszteletbeli főtitkára tartott.   
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Dr. Mészáros István (1927-2015) _______________________________________ 
Szilágyi Mihály 

 

Tisztelt Elnök Asszony, Vendégeink! 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Társulatunknak immáron évszázados hagyománya, hogy minden év decemberében 

Serlegvacsora keretében emlékezünk meg egy olyan körünkből eltávozott tagtársunkról, aki 

érdemeket szerzett a magyar numizmatikai tudomány területén, és kiemelkedő tevékenységével 

elősegítette annak fejlődését. Ez a szerep igen sokrétű lehet, hiszen ide tartozik a numizmatikai 

anyag szisztematikus gyűjtése, annak tudományos feldolgozása és az eredmények közzététele, 

illetve a gyűjtő/kutató tevékenység köré felépült civil szervezeti élet megerősítése! A Magyar 

Numizmatikai Társulat tisztikarának döntése értelmében az idén 

dr. Mészáros Istvánra emlékezünk, és én kaptam a megtisztelő felkérést a mai emlékbeszéd 

megtartására! Nehéz szívvel mondtam igent erre a feladatra, hiszen 1991-től hosszú éveken 

keresztül, mint a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Budapesti Szervezetének elnöke, majd, mint 

az Egyesület főtitkára dolgozhattam együtt dr. Mészáros Istvánnal, és így számos olyan 

eseménynek lehettem részese, amelyekre visszaemlékezve, halála számomra mindmáig fájó 

veszteség! 

Dr. Mészáros István 1927-ben Mezőszilason született, iskoláit Gyönkön, majd a csurgói 

gimnáziumban végezte. 1950-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki karán szerzett 

diplomát. Életútja a diploma megszerzése után is szorosan kötődött az egyetemhez, a ranglétrát 

végigjárva végül 1989 és 1995 között a BME Mezőgazdasági Géptan tanszék vezetője volt. A 

sikeres oktatói, kutatói munka érdekében önmagát is tovább képezte, amelynek eredményeként 

1969-ben kandidátusi, 1994-ben PhD fokozatot szerzett. Foglalkozott különféle 

vízgazdálkodási kérdésekkel is, és elnöke volt a Magyar Országos Szántóverseny Bizottságnak. 

Vezetőségi tagként tevékenykedett a Szántó Világszövetségben is (World Ploughing 

Organization). 

Figyelemre méltó, hogy ilyen szakmai háttérrel és szerteágazó mezőgazdasági gépészeti 

érdeklődés mellett kezdett foglalkozni a numizmatikával, azon belül is az emlékérmekkel. 

1978-ban belépett a Magyar Numizmatikai Társulatba, majd a Magyar Éremgyűjtők 

Egyesületébe, ahol először főtitkár, majd az Egyesület elnöke lett. Olyan időben vette át az 

egyesület irányítását, amely nem csak a szervezet, de az egész ország életében történelminek 

nevezhető, hiszen elég, ha arra gondolunk, hogy az az ember, aki a Társulati vezetőségi 

üléseken mellette ült, lett az ország miniszterelnöke! Az Egyesület tagsága hűen tükrözte a 

magyar társadalom összetételét, így természetes, hogy a társadalmi feszültségek a tagság 

soraiban is megjelentek! Ezek nem voltak könnyű idők, hiszen az összejöveteleken egymás 

mellett ült az egykori recski fogoly és a vérbíró, aki több tucat ártatlan embert küldött 

akasztófára! Mivel dr. Mészáros István rendszeres látogatója volt az összejöveteleknek, 

nyilvánvaló, hogy minden ilyen jellegű összeütközésnél neki kellett a feleket lecsillapítania, és 

gondoskodni a szervezeten belüli békéről. 

Munkásságát méltatva, meg kell említenem, hogy szervezte és rendszeresen vezette az 

egyesületi nagy-árveréseket és az úgynevezett gyorscseréket is! Hatalmas szakmai 

felkészültségének és kikezdhetetlen erkölcsi szigorúságának köszönhetően hosszú éveken 

keresztül sikerrel működött ezen a sok buktatót rejtő területen is. Igyekezett az Egyesület belső 

életét, alapszabályát a megváltozott társadalmi környezethez igazítani!  

A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete gyakorlatilag ma is az ő általa megreformált 

alapszabály alapján működik. Számos újítást vezetett be, amelyek kiállták az idők próbáját. 

Most csak egyet említenék: éremkiállítást rendezett a vakok és gyengénlátók részére! A 

látogatók kézbe vehették a kiállított érmeket és plaketteket, és látás híján tapintással alkothattak 
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képet azokról. Ez az ötlet olyannyira bevált, hogy ilyen tárlatokat a mai napig is rendeznek. 

Szintén pártolta és támogatta a numizmatikai szakkönyvek kiadását, és ő maga is írt ilyeneket. 

A Gosztonyi Józseffel együtt összeállított, a magyar éremművészek által alkalmazott 

mesterjegyeket bemutató katalógusa két kiadást is megélt, és mind a mai napig alapműnek 

számít! Mindeme tevékenységek mellett nem hanyagolta el magát a gyűjtést sem! Kapcsolódva 

polgári foglalkozásához, az úgynevezett iskolaérmek gyűjtése terén vívott ki nevet magának! 

Ezek egyrészt jutalomérmek a kiválóan teljesítő diákok számára, másrészt a tanintézmény 

valamilyen nevezetes eseményéről, vagy annak évfordulójáról emlékeznek meg! Hatalmas 

feladat ezek összeszedése tekintve, hogy kis példányszámban készültek és kerültek kiosztásra, 

ezért elkallódásuk veszélye igen nagy. Gyűjteményének értékes anyaga a Pedagógia 

Múzeumba került, ez tekinthető a mai múzeumi gyűjtemény magjának. 

Természetesen a Csurgón töltött diákévek nem múltak el nyomtalanul, dr. Mészáros 

István igyekezett a sokáig méltatlanul mellőzött keresztény szellemiséget visszahozni az 

egyesületbe. Az ő főtitkársága idején például a budapesti vándorgyűlés a budavári Mátyás 

templomban tartott szentmisével kezdődött, de az esztergomi nyári egyetem is Paskai László 

bíboros érsek zárszavával és áldásával ért véget! Pedáns, akkurátus ember lévén igyekezett 

mindennek megadni a módját!  

Az Egyesület vezetősége a hosszú időn keresztül végzett áldozatos munkáját 

jutalomérmek odaítélésével is igyekezett elismerni. Így megkapta a Széchenyi Ferenc 

Jutalomérem II. és I. ezüst fokozatát, és az Egyesület történetében először 1995-ben az arany 

jutalomérmet is. Mi sem tükrözi jobban dr. Mészáros Istvánnak a Magyar Numizmatikai 

Társulat iránt táplált érzelmeit, mint az, hogy ezt az unikálisnak tekinthető jutalomérmet 

felajánlotta az MNT javára rendezett árverésre! Numizmatikai szakirodalmi munkásságának 

elismeréseképpen 2012-ben Unger Emil Jutaloméremmel tüntették ki! 

Az emberi életkor előrehaladtával elérkezik az a pillanat, amikor az addig végzett 

munka teherré válik, és méltó utódokról illik gondoskodni! Így tett dr. Mészáros István is, aki 

távozásakor olyan kezekbe tette le az Egyesület vezetését, amelyektől joggal remélte az addig 

követett irányvonal hűséges követését! A hivatali munka terhétől megszabadulva továbbra is 

szorgalmasan látogatta az összejöveteleket és tanácsaival, javaslataival, és nem utolsósorban 

tekintélyével haláláig, 2015-ig támogatta az Egyesület mindenkori vezetését! 

Emlékezzünk tehát most őszinte tisztelettel és szeretettel elhunyt barátunkra és 

tagtársunkra, ezzel az érzéssel és gondolattal emelem serlegünket dr. Mészáros István 

emlékére! 

*** 

 
 

Emlékezetes beszélgetés dr. Mészáros Istvánnal_____________________________ 
Hajdu Béla 
 

Még 1996-ban történt, hogy egy újdonsült titkár a MÉE elnökségéhez fordult fölhatalmazásért 

ahhoz, hogy a Csongrád Megyei Szervezet új otthonának megvásárlására kapjon engedélyt. 

Akkor dr. Mészáros István volt a MÉE elnöke, aki kétkedve bár, de javasolta az Elnökségnek, 

adja meg a fölhatalmazást az ügylet lebonyolításához. Az ügyet aztán bravúrosan szegedi 

tagtársunk, dr. Farkas László intézte el, ahogy szokták mondani ingyen és bérmentve. Pista 

bátyánknak és Farkas Lacinak ezért azóta is hálásak vagyunk. Jó döntés volt. Ezt az azóta eltelt 

több mint húsz év igazolta!       

*** 
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Megemlékezés Lihótzky Károlyról, Szeged város vízilabdás mesteredzőjéről_____ 
Hajdu Béla 
 

 A magyar vízilabdasport nemzetünk egyik nagy büszkesége. Válogatott és 

klubcsapataink a világ élvonalában voltak, vannak és valószínűleg lesznek is még sokáig. A 

világszínvonalú sporteredmények elsősorban a kiváló utánpótlás nevelési munkának 

köszönhetők és Szeged városához is nagyban köthetők. 
 

 
 

 Az utánpótlás nevelésében városunkban, de az országban is élenjárt Lihótzky Károly, 

aki többek között 1996-ban megkapta a Magyar Sportért kitüntető címet. 

 Edzői és szervező munkája során 1999-ben megalapította a Szegedi Vízipóló Sulit. Az 

egyesület kitűzött célja a szervezett vízipóló utánpótlás-nevelés. Lihótzky, aki az egyesület 

elnöke is volt, a magyar vízilabda sport meghatározó alakja, korábban maga is kiváló játékos 

volt. Később vízipólósok nemzedékét nevelte föl Szegeden. Szigorú, következetes, jó 

pedagógiai érzékkel megáldott ember volt, több olimpiai bajnokunk felfedezője, nevelőedzője.                                               
                          

 
Lihotzky Károly a 75-76-os csapattal, középen Molnár Tamás, (később háromszoros 

olimpiai bajnok) kettővel jobbra Fodor Rajmund (később kétszeres olimpiai bajnok) 
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A Magyar Vízilabda Szövetség a legjobb nevelőedzők között tartotta számon a szakembert és 

1999-ben mesteredzői címmel tüntette ki. 

 
A díjat megfogalmazó 98 mm-es öntött bronzérem, ifj. Szlávics László munkája 

 

Lihótczky keze alól a szegedi nevelésű fiatal játékosok mindig megállták a helyüket a 

felnőtt csapatoknál. A különböző korosztályos válogatottakba is rendszeresen kaptak meghívót 

szegedi pólósok. Megbízást kapott korosztályos válogatott edzőjeként is és ott is szép eredmény 

fűződik a vezetése alatt versenyzett csapathoz. 1997-ben vezetése alatt az ifi válogatott Európa-

bajnok lett.  

 Több évtizedes sportolói és edzői pályafutása során a szegedi és a magyar vízilabdáért 

dolgozott szinte egész életében. Saját egészségére azonban nem vigyázott, 2007-ben 64 éves 

korában elhunyt. A Szegedi Vízipóló Suli megalapítója, mesteredzője ebben az évben lett volna 

75 éves. Tanítványai így emlékeztek rá. 

Világsztárok kerültek ki a keze alól, mindenkivel megtalálta a közös hangot, 

fantasztikus                  emberismerő volt és pontosan tudta ki mivel motiválható. Percek alatt 

kiszúrta több tucat gyerek közül a tehetséget. A közhely rá valóban igaz: a kisujjában volt a 

vízilabda. Nem túlzok, ha azt mondom: aligha vált volna belőlem válogatott játékos az ő 

segítsége nélkül. Mindig hálával fogok rá gondolni. – mondta Kiss Csaba válogatott játékos, 

Európa bajnok. 

Lihótzky Karcsi bácsi neve összefonódik a szegedi utánpótlás-neveléssel. Én is nála 

kezdtem a pályafutásomat, pontosan nem tudom megmondani, hány évig volt az edzőm, de azt 

hiszem, hogy ha tízet mondok, akkor nem tévedek sokat. Mindent, amit egy utánpótláskorú 

játékos tanulhat, Karcsi bácsi keze alatt tanultunk meg, és azt hiszem, hogy mind a magyar, 

mind a szegedi vízilabdázást nagy veszteség érte a halálával. Magasra tette a mércét Szegeden, 

az utánpótlás-nevelés terén, csak remélni lehet, hogy utódját meg fogják találni, és Karcsi bácsi 

emlékéhez méltó eredmények születnek a jövőben is. Ezek az eredmények természetesen olyan 

felnőtt játékosokat jelentenek, mint például mi, Karcsi bácsi egykori tanítványai, Fodor 

Rajmund és én, akik kétszer is az olimpiai dobogó legfelső fokára állhattunk.   

 A 2007-ben fiatalon elhunyt szakember Szeged sportjának nagy egyénisége volt, 

ebben az évben még csak 75 éves lenne. Személyiségére mesteredzői érmének 

bemutatásával is emlékezünk.  
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Szalai István „Dzsínó” emlékezete________________________________________ 
Hajdu Béla 
 

 Életének 74. évében elhunyt Szalai István labdarúgó edző, egy igazi szegedi, kék-fekete 

legenda. Játékosként a „legendás” UTC-ben (Újszegedi Torna Club 1913.) kezdett focizni, 

majd a SZVSE és a SZEAC, 1969-től a SZEOL SC csapatában játszott, mindvégig hátvéd 

poszton. Hűséges volt városához, játékosként, de később edzőként is csak Szegedhez kötötte 

pályafutását. Egy súlyos achilles sérülés miatt abba kellett hagynia az aktív játékot, de az akkori 

sportvezetők – élükön dr. Juratovics Aladárral – a csapat közelében marasztalták és nem volt 

hálátlan a szegedi labdarúgáshoz. 

 Előbb az ifjúsági csapatnál, majd 10 évig a SZEOL SC, később a Szeged FC kispadján 

foglalt helyet pályaedzőként. Későbbi csapatával az NB I-ig jutott vezetőedzőként is. Az utolsó 

teljes élvonali szezonban ő volt a Szeged SC vezetőedzője 1990/91-ben. 
 

 
Szalai István „A Szegedi Labdarúgás Díszpolgára” díjjal 

 

Később megalapította a Szegedi Szalai Focisulit és korábbi mondásának itt is tartalmat kívánt 

adni. Mondta: „a befektetett munka kamatozik”.  

A mindvégig hűséges szakember megbecsüléseként 2018. szeptember 22-én a SZVSE 

–Ferencvárosi TC magyar kupamérkőzés alkalmával átvehette „A Szegedi Labdarúgás 

Díszpolgára” kitüntető címet. Ebből az alkalomból több ezren ünnepelték Szalai Dzsínót. 

Megromlott egészségi állapota miatt november 11-én elhunyt. Utolsó útjára november 

28-án nagyon sokan elkísérték, sokan régi tanítványai közül. A 36-szoros válogatott Szabics 

Imre is hazajött Ausztriából, de ott voltak a SZEOL-osok egységes öltözetben, csapatként. 

A december hónapban megrendezett hagyományos szegedi Kék Mókus Kupán is 

emlékeztek rá. Volt játékosai „Szalai Dzsínó tanítványai” nevű csapatként neveztek be a 

küzdelmekbe. Egy népszerű mérkőzésen a Szeged ismert sportolói nevű csapattal játszottak, és 

12-8 (7-2) arányban győztek, emlékezve ezzel is mesterükre. A mérkőzésről a következő a 

részletes tudósítás  
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Vezette: Kalmár László, Szalai Szabolcs István. 

Gólszerzők: Dr. Kováts (3), Mádi (2), Szabics (2), Dóra, Tóth (3), ill. Vadkerti, Kiss 

Zs (4)., Mészáros, Schildkraut K. (2). 

A Szalai Dzsínó tanítványai csapat tagjai: Rácz Attila, Csúri Csaba, Kurucsai András, 

Dóra János, Turján György, Puskás Csaba, Tóth Attila, Szabics Imre, dr. Kováts Gábor, 

Major László, Takó Ferenc, Mádi József, Tóth Zoltán. Edzők: Orosházi László, Török Zsolt. 

* 

Szalai István nem volt gyűjtő, ennek ellenére az utóbbi években rendszeresen 

meglátogatta a TIK-ben májusi nagy összejöveteleinket. Szívesen járkált az asztalok között és 

nézegette a régi sportérmeket, sportjelvényeket. Nagy bánatára nem talált régi, nagyon ritka 

UTC jelvényt, de egyszer „megvigasztaltam” egy kék-fekete SZEOL SC jelvénnyel. 

Emlékezzünk rá egy-egy UTC, SZVSE, SZEAC, SZEOL SC és SZEOL AK jelvény képével. 
 

 

* 

Pár mondat az UTC-ről…  Idősebb szegediek még emlékeznek arra, hogy ennek az 

egyesületnek a pályája a mai sportcsarnok és sportuszoda helyén volt. Kézilabda és focipálya 

működött itt, no meg büfé, ahol sört is csapoltak a régi időkben. Az UTC nem volt nagy csapat, 

de a városban számon tartották, mint a SZVSÉ-t, a SZAK-ot vagy az Alsóváros-t. Egyszer vagy 

15 éve egy szabadkai gyűjtői összejövetelen találkoztam egy idős emberrel, aki elhozta az UTC 

jelvényét és nekem ajándékozta. Annyit mesélt az ajándék mellé, hogy „az 1940-es években  

Kerényi Béla bácsi idejében voltam kapusa az UTC csapatának”. Sajnos nem tudtam kideríteni 

Kerényi Béla bácsi emlékét, de Szalai István Dzsínó és Kerényi Béla bácsi nevéről mindig az 

UTC csapata jut majd eszembe. 
 

*** 
 

Emlékpénzek január hónapban__________________________________________ 
Hajdu Béla 
 

        Ahogy azt a 2019. évi emlékpénzek igénylésénél már minden érdeklődő olvashatta az 

elsők ezek közül már január hónapban megjelennek. 

Január 18-ra, Piroska napjára tervezi a Magyar Pénzverő Zrt. a 6,985gr súlyú arany 50ezer 

forintos és a 2ezer forintos cupronikkel emlékpénz kibocsátását. 

        A hónap végén, 28-án pedig következik a Benczúr Gyula festőművészről készülő 

emlékpénz pár, 10ezer forintos ezüst és a 2ezer forintos cupronikkel változatokban. 

        Akik igényelték a fentiek valamelyikét hamarosan be is fizethetik 

azokat! 
*** 

 

Minden Kedves Olvasónknak Boldog Új Esztendőt Kívánunk! 
  

*** 
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Könyvismertetés – Tóth Csaba - Kiss József Géza - Fekete András: AZ ÁRPÁD-

KORI MAGYAR PÉNZEK KATALÓGUSA I-II.___________________________ 

katalógus sorozatot indított OPITZ NUMISMATICA címmel, melyben eddig két kötet jelent 

meg, ezekről szól rövid ismertetésünk. Az előszó Kovács László akadémikus nevéhez fűződik, 

a bevezető tanulmányt Tóth Csaba készítette, a katalógus felépítése és a sziglák kódrendszere 

Kiss József Géza munkája. 

A feldolgozás alapját a világ legnagyobb magyar vonatkozású, a Magyar Nemzeti Múzeum 

Éremtárának anyaga képezte, ez "csupán" a kora Árpád-kor vonatkozásában megközelítőleg 25 

000 darab érmét jelent.  

        Ezen kívül átnézték a Magyar Numizmatikai Társulat, a Móra Ferenc Múzeum, a Szlovák 

Nemzeti Múzeum és a Bécsi Kunsthistorisches Museum Münzkabinetjének érmegyüjteményét 

is.  

        A közgyűjtemények mellett az elérhető magángyűjteményeket is bevonták a kutatásba. Az 

árverési katalógusok közül a Moneta Nova, a Nudelman Numizmatika, a Pannonia Terra 

Numizmatika és a Numizmatics Hungary internetes adatbázisa is rendelkezésre állt. A külföldi 

árverezők közül elsősorban a H.D. Rauch, a Macho & Chlapovich és a Frühwald anyagából lett 

néhány darab beépítve a katalógusba. Szakirodalmi hivatkozásként feltüntették Schönvisner 

István, Rupp Jakab és Weszerle József éremtani munkáiból származó adatokat. A teljességre 

törekedve megadták, hogy Réthy, Unger, Huszár és Rupp korpuszában melyik darab van 

főtípusként ábrázolva. 

        Az AZ ÉREM egyesületi folyóirat 2004/2. számának felhívása alapján a gyűjtők által 

rendelkezésre bocsátott példányok adatait is fölhasználták a szerzők. 
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                Minden eddig ismert típus és altípus eredeti nagyságú és nagyított jó minőségű 

fényképeken megtalálható, a sziglaváltozatok a nagyított képeknek megfelelő számítógépes 

rajzokon, a sziglák színes megjelenítésével szerepelnek. Az első kötet az időszak köriratos, azaz 

egyértelműen uralkodóhoz köthető érméit tartalmazza, egyes típusoknál akár több száz 

sziglaváltozattal. A változatok sokféleségét a 18 sziglafajtának az éremképben, a köriratban, a 

hátlapon levő esetleg többszörös elhelyezkedése okozza. A nagyszámú változat miatt új 

sorszámozási rendszert kellett bevezetni, a sorszám uralkodónként újra kezdődik.  

 

A kötetek végén rövidítés-, irodalomjegyzék található, továbbá  a szerzők bemutatkozása. 

A sorozat II. András pénzeinek ismertetésével fog folytatódni. 

        Az eddig megjelent kötetek kemény kötésben, 359 ill. 368 színes oldalt tartalommal fényes 

papíron, kifogástalan nyomdai minőségben, 6.000Ft/kötet áron vásárolhatók meg klubunkban 

is. 
*** 

A szomszéd vár egy szorgalmas segítője távozott közülünk_________________________ 

 

        Tragikus hirtelenséggel elhunyt Berei Józsefné „Szöszi”, a MÉE Kecskeméti Csoport 

titkárának felesége, a csoport lelkes aktívája. Jól ismertük őt, hiszen az utóbbi években a 

Numizmatikai Hírös Nap rendezvényein, de különösen a 2014. és a 2018. évi vándorgyűlésen 

a programok egyik fő motorja volt. Kedves egyénisége, önzetlen segítőkészsége a kecskeméti 

rendezvényeken minden látogatót megérintett. 

        Férjével hűségesen járta az országot, ott volt minden nagyobb összejövetelen, legutóbb 

Szegeden is a nyári egyetem rendezvényén.  

        Kedves alakja nagyon fog hiányozni az éremgyűjtők között. Mindig szeretettel fogunk rá 

emlékezni, nyugodjon békében! 
*** 

 

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  

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

*** 

Nyomtatás: 

 

http://www.eremgyujtok.hu/

