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A 32. Szegedi Serlegvacsoráról___________________________________________
Domoki Ferenc, Ujszászi Róbert – Fritz Mihály, Hajdu Béla

Szabó Gézáról, Szeged város Pro Urbe díjas ötvösmesteréről, a MÉE és a Szervezet 
tiszteletbeli tagjáról továbbá a Csongrád Megyei Szervezet fennállásának közelgő 50. 
évfordulójáról való megemlékezés volt a programja az idei serlegvacsoránknak, amelyet a
Szegedi Tudományegyetem TIK előadótermében rendeztünk meg.

Szabó Gézára, kedves barátjára és „munkatársára” Fritz Mihály szobrász-, éremművész 
emlékezett meg idézve képeken Őt, közös barátaikat és kedvenc érmeket. (A megemlékezést a
képek bemutatása kíséretében – a művész külföldi tanulmányútja miatt – Rácz Tibor 
színművész, szervezetünk tagja olvasta föl.)

Szabó Géza

„Nem életrajzi méltatás, csak személyes emlékek. Hogy közös munkákon keresztül, azt 
indokolja, hogy mintegy 35 éven keresztül félezernél több vert érmet csináltunk együtt. Mindig 
nagy egyetértésben, kölcsönös megbecsüléssel.

Rendszeres, sőt annál is sűrűbb szakmai megbeszélések voltak kettesben, vagy Bozó 
Jocival…, Kő Pállal…, például a Tamás által szervezett főiskolai éremkurzus kapcsán. Aztán 
– nem utolsó sorban – az éremgyűjtők úgynevezett Baráti Társaságával. Ennek Dombi Gyula
volt a lelke, később maga Géza. Jókat lehetett velük beszélgetni, nemcsak éremről.
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A képen Szabó Géza és Bozó József éremtervező 

születésnapos érmek 
        Kő Pál Kossuth-díjas szobrászművész,                        Dombi Gyula (1926-2006) 

a „Nemzet Művésze”                    Szervezetünk hajdani  titkára 

         A Soproni Érembiennálén személyes díjat alapított a Legjobb Vertérem-nek. Párszor én 
is átvehettem tőle. Egyszerűbb lett volna, ha itt Szegeden adja ide, két sör között. 
         A hivatalos megrendeléseken túl is csináltunk érmeket, saját kedvünkre, leginkább 
Gézáéra. Ha megtetszett neki valamelyik munkám, vagy ötletem. Vagy ha neki volt jó ötlete. 

Ilyen volt például a kán-kán…, (..amelyen a művész Jaques Offenbachot és híres művét idézi) 
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         a Georg Bernard Shaw…, 

Georg Bernath Shaw Nobel-díjas író 80 mm-es érmen 

Giorgio Vasari Angyali Üdvözlete…, Szabó Géza az elkészült plakettekkel 
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        a Tóth Sándor érem, aminek most szomorú aktualitása van. (Az érmen Fritz Mihály egy 
Tóth Sándorról készült fénykép alapján készítette. Az eredeti fényképen az idős művész 
éremkatalógusát dedikálta a Tisza Lajos körút 14. szám alatti klubunkban. A szerk.) 

        Jobban esne születésnapi megemlékezést tartani mindkettőjükről. Hadd tegyük meg a 
januári születésű Gézáról egy érem erejéig. 

        Életvidám egyéniségéhez is ez illene jobban és még kerek jubileuma is van. Mutatok 
még néhányat a kedvenc érmeiből. A Hévízre készült érmek egyike…, a gemmába vésett 
nőalak…, aztán egy Madonnás éremkép…, a fehérváriak hosszú királysorozat I. Ference…. 
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A gemmába vésett nőalak erősen nagyítva 

  A II. János Pál pápa látogatására készült                      A székesfehérvári király sorozat 
érem hátoldala I. Ferenc érme 

…majd a sorozat záróérmének központi alakja, Géza fejedelem.

A 65mm-es érem középrésze Géza fejedelmet ábrázolja 
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        Készült érem a mi Gézánkról is. Kivételesen nélküle, a háta mögött, születésnapi 
meglepetésként, 10 éve. Ennek két oldala nem a klasszikus fej-írás, hanem fej-fej. Ugyanis 
akkoriban váltott arculatot szakállasra.  

Most már inkább így emlékezünk rá….  

*** 
A megemlékezést Hajdu Béla titkár folytatta a következők szerint. Időseb Szabó Géza (1895-
1968) 1930-ban szerzett ötvös mesterlevelet. A maga idejében, a városban köztiszteletben álló, 
sokoldalú iparos mester volt, aki fia elmondása szerint 17 szakmában szerzett szakképesítést. 
Az ő műhelyében készült érmek, plakettek ma is nagy becsben vannak a szegedi gyűjtők között. 
Készülőben van egy tanulmány, amely többek között az Ő érmeit, plakettjeit is tartalmazza 
majd. 

id. Szabó Géza ötvösmester 2007. november 23-án fölavatott emléktáblája a Kolozsvári tér 11. sz. ház 
falán a következő főlirattal: id. SZABÓ GÉZA (1895-1968) ÖTVÖS, A MAGYAR ÉREMKÉSZÍTÉS 

KIEMELKEDŐ MESTERE, AKINEK SZEMÉLYES SORSA TÜKRÖZI A XX. SZÁZAD 
MEGPRÓBÁLTATÁSAIT, MIKÖZBEN ISKOLÁT TEREMTETT SZEGEDEN (ÁLLÍTTATTA: 

KÁLVÁRIA POLGÁRI KÖR SZEGED MÓRAVÁROS, POLGÁRI MAGYARORSZÁGÉRT 
ALAPÍTVÁNY 2007.) 
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        Fia – túl a fiúi szereteten és tiszteleten – mindig rajongással beszélt édesapjáról. Dicsérte 
kivételes kézügyességét, szakmai sokoldalúságát és mindig hangsúlyozta, hogy rengeteget 
tanult Tőle.  
        Géza az esztergomi Ferenceseknél járt gimnáziumba, ahol Farkas Lacival (a körünkben 
ülő dr. Farkas Lászlóról, tiszteletbeli tagunkról van szó) mint szegediek összetartottak, 
évtizedekig jó barátságban voltak.  Az esztergomi évek mindkettőjükben mély nyomot hagytak, 
az 56-os események, Végvári Vazul atya személye, tisztelete mindig sokat jelentett számukra. 
Géza rendszeresen Pestre járt minden hónap első keddjén az esztergomi diákokkal találkozni. 
        A fiú örökbe vette az ötvös szakmát édesapjától, de az Ékkő Ktsz-ben eltöltött évtizedek 
természetesen más feladatokat jelentettek számára. Aztán az 1980-as évek elején jött a nagy 
gondolat és a régi gépeken elkezdte Ő is az éremverést. 
        Készült érem az első időkben a szegedi Városháza jubileumára és más jeles alkalmakra, 
de mindjárt a kezdeti időkben az éremgyűjtők is adtak munkát a műhelynek. Ennek Szegeden 
Dombi Gyula volt a fő szervezője és kettejük között jó szakmai és emberi kapcsolat alakult ki. 
Később az ország sok csoportjától jöttek gyűjtői megrendelések, ma ebben fehérvári barátaink 
járnak az élen, de mi szegediek is megrendelők vagyunk napjainkban is. 
        Ahol munka folyik, ott könyvelni is kell és ezt neje Csirike, iskolaigazgatói munkája 
mellet is profi módon ellátta, sőt kezdetben Géza távollétében a munkatársakat is vezényelte. 

A képen a Szabó házaspár egy kiállítás megnyitóján látható 

        Régi kollégák, ismerősök is bekapcsolódtak olykor a munkába, de előfordult, hogy egy 
lapka a földön landolt és akkor vezényszó nélkül elhangzott: „Na, ezt nem szereti a Géza bácsi! 
Dolgozott a műhelyben pár évig egy „pengős malac” is. 
        Történt ugyanis, hogy Géza pesti útjakor Csirike várta Farkas Gábor kollégát, aki késve 
érkezett, így csak a villamos megállóban kapta meg a műhelykulcsokat. Csirike pár szóban 
mondott valamit és később a műhelyben szólt a telefon. A kolléga be is jelentkezett és mondta 
a telefonba, hogy „Halló, itt a Pengős malac”, megelőzve a nagyobb letolást a késés miatt. 
        A verde szépen fejlődött, az idők folyamán egyre több igen színvonalas kiállítás fémjelezte 
munkáját itthon és külföldön is. 
        Az éremgyűjtők által rendszeresen adott feladatok ma már csak viszonylag kis része a 
verde munkáinak és nem csak hazai, de szép számú külföldi megrendelést is teljesített és teljesít 
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ma is a műhely. Nehéz volna akár egy óriás dióhéjban is beszélni az évtizedek munkáiról, erre 
én nem is vagyok hívatott. 
        Ugorjunk egyet az időben, és az egyik szegedi kiállítással is emlékezzünk Gézára. ez a 
meghívó tanusága szerint 2013-ban volt a Móra Ferenc múzeumban (részletes tudósítás a lap 
14. számában), ahol a Verde érmei már külön kategóriát jelentenek az Éremtárban, jórészt az
Ő adományaikból. 
        Külön fejezet kezdődött a szegedi éremgyűjtők életében 1987-ben, amikor a „Szabó 
Művek” – ahogy Dombi Gyula nevezte a verdét – elkészítette kecses formájú, Lapis András 
által tervezett szép serlegünket az 1988-tól megkezdett serlegvacsorai rendezvényeinkre. 

A Lapis András tervezte 530 mm magas serleg 
(a 170 mm átmérőjű üvegkehely betéttel együtt), a talp átmérője 190 mm 
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        Ezeken az emlékezetes összejöveteleken a Szabó család elmaradhatatlan résztvevő volt és 
a vacsorák eseményeire mindig megrendeltük a Reizner János jutalomérmeket. (A maiak is 
elkészültek és van még egy kis „meglepetés” is.)  

Egy régi serlegvacsorai képen balról Szabó Géza, Temesi Ferenc takarva, 
 dr. Bóna Endréné, Dombi Gyuláné, Pónyai Sándorné és Szabó Gézáné látható 

        Szerveződött egy kisebb spontán közösség az évtizedek során, az Éremgyűjtők Baráti Köre. 
Korábban a Brnói sörözőben, több mint 15 éve a Corso Caféban van a törzsasztalunk. A művészek, 
a „gyártó” (ahogy Géza gyakran  nevezte önmagát) és a gyűjtők összejöttünk és nagy 
beszélgetések folytak. Ezeknek a baráti  összejöveteleknek Dombi Gyula után Géza volt a lelke, a 
fő szervezője.  

A képen a baráti kör néhány tagja a Corsó Caféban, balról dr. Bóna Endre, dr. Farkas László, 
Hajdu Béla, Fritz Mihály, Szabó Géza (takarva) Ördög Ferenc (háttal) 
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Végül játsszunk el egy gondolat párral. 
        Ha idős Szabó Géza lenézett a Kolozsvári térre akár 10-15 éve, akkor jóízűt csettinthetett 
a nyelvével a verde szép teljesítményei láttán, ma már még inkább. 
        Ha fia Géza most letekint reánk, akkor azt mondhatja – ahogy ezt a Baráti Körben tettük 
néha egy-egy barátunk eltávozáskor – ürítsétek poharatokat most már az emlékemre, de a 
barátságot is megtartsátok! 

Kedves Barátaim! Tegyük ezt meg most az Ő emlékezetére! 
*** 

        Serlegvacsoránkon ezt követően a Szervezet 50 éves jubileuma alkalmára emlékezve 
„50 év – 50 kép – A közösségi emlékek fölelevenítése” 

címmel dr. Nagy Ádám  idézett föl számos régi emléket az eltelt 50 évből.  A képek közül 
elsőnek Mezei Imre legendás gyűjtő, közösségünk első elnöke látható 

Mezei Imre bácsi (1921-1978) tsz. 423. 
a Szervezet első elnöke 1969-ben a Tisza parton, a régi partfal előtt 

Egy, az 1970-es évek elején megrendezett kiállításon – több külső érdeklődő között – balról a 
második Almási Mihály legendás papírpénzgyűjtő, a jobb szélen Mezei Imre elnök látható 
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Az 1974- ben, az 5 éves, Juhász Gyula Gyűjtőklubként is működő közösségünk jubileumi kiállítást 
rendezett a művelődési központban. Az eseményt az utcai hirdetőtáblában a lakosság számára is 

tudatta. A hajdan városi kaszinóként is működött épület árkádos részének a Széchenyi tér felöli első 
pillérén látható a hirdető vitrin, benne a kiállításunk plakátja, rajta a nyitvatartási idővel díjtalan 

belépést hírdetve. Jobbról a háttérben az 1960-ban fölállított Tanácsköztársasági emlékmű még látszik. 

Egy kisárverésen készült képünk, 1978. május 7-én a Juhász Gyula Művelődési Központban 
Pónyai Sándor gazdasági vezető átveszi egy megnyert tétel árát a pénztár részére, háttérben 

Dombi Gyula, Sárszegi György és Káté Kálmán gyűjtők. 



12 

Képünkön az 1978. november 7-i ünnepségre rendezett kiállításon több, gazdagon megtöltött 
papírpénzes bemutató tabló előtt balról dr. Bóna Endre, Nagy Ádám, előtte kisfia Gergő,  

dr. Dózsa György, dr. Csongor Győző, Dombi Gyula, Horóczi Ferenc és Muhi Géza látható a 
Juhász Gyula Művelődési Központ nagytermében 

1979. május 19-20-án Szeged-Ópusztaszer – a magyarok nemzeti zarándoklati helye - volt a 
MÉE IX. Vándorgyűlés helyszíne.   

A képen a vándorgyűlés népes közönsége látható az ópusztaszeri Árpád emlékmű térségében. 
A jeles esemény cseretalálkozó részét annak idején a Juhász Gyula és a szomszédos Bartók 

Béla Művelődési Központban rendezte meg Szervezetünk. 
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          A Juhász Gyula Művelődési Központban a Szervezet több évtizeden keresztül működött. 
Itt tartottuk hetente kétszer – szerdán délután és vasárnap délelőtt – az összejöveteleinket és itt 
rendeztük meg a közgyűléseket is. Az 1980-as évek elején közgyűlésekről találtunk képeket, 
ezekből mutatunk be néhányat, ahol a fölszólalók mellett több gyűjtőtársunk is látható, 
igyekeztünk mindenkit megnevezni, sokakat sikerrel. 

A képen balról Kolláti István, Balogh János, Boros János, Huszka Lajos, Kovács Mihály 
fölszólaló, Csapó László, Tarkó József, Kiss Lajos, elöl Mucsi János,  

a jobb szélen Vezér Károly látható 

A képen a hátsó sorban balról jobbra Szemes Dezső, dr. Lábodi Antal, dr. Beck Mihály,  
Németh Géza, a fölszólaló Hajdu Béla, Kolláti István, Balogh János, Boros János,  
Kovács Mihály, Huszka Lajos, előtérben balról Molnár István, Lajos Menyhért,  

Sárszegi György és Nádor Károly látható 
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A  közgyűlésen Pónyai Sándor gazdasági vezető pénzügyi beszámolót tart a 
Juhász Gyula Művelődési Központ színháztermében, a képen látható még balról  
Dombi Gyula ügyvezető titkár, Madurka Györgyné a művelődési ház igazgatója, 

   a kép jobb szélen dr. Csongor Győző elnök 

A képen balról jobbra Kiss Lajos, Almási Mihály, előtérben Hattayer József, Muhi Géza, mögötte 
dr. Sziklai Pál, Heim Géza, Ungi József, és a fölszólaló Bagi János látható 
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A kép egy másik közgyűlésen készült, rajta balról jobbra Pásztorné Aranka, Széll Imre 
fölszólaló,Almási Mihály, Tarkó István, Hattayer József, Muhi Géza és háttérben Heim Géza 

látható 

A képen a Csongrád Megyei Szervezet fennállásának 15. évfordulójára 1984. május 27-én 
orvos-, történeti és vándorgyűlési érmekből rendezett kiállítás megnyitása látható a Móra 

Ferenc Múzeum dísztermében. A kiállítást megnyitja dr. Gedai István, a Magyar 
Nemzeti Múzeum éremtárának vezetője, középen dr. Székely Dénes MÉE elnök, 

balról dr. Csongor Győző megyei elnök látható 
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A kiállítás megnyitásán a Móra Ferenc Múzeum dísztermében a fenti képen az ismert nevek 
balról Vadas József, Bázlik László, Bunkóczy Menyhért, Leányfalusi Károly,  

Szentandrási Lajos, Szliva László látható 

A kiállításon több város éremgyűjtői is megjelentek, balról a második Bóna József a 
Salgótarjáni Csoport titkára,  a negyedik Tábith József Mindszentről, majd Dombi Gyula, 

Szolláth György Budapestről, a jobb szélen Hajdu Béla és Molnár Mihály 
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Képünkön a serleggel az első serlegvacsorán 1988. március 12-én a Hági Étteremben 
  dr. Bóna Endre és dr. Dózsa György alelnökök  háttérben Dombi Gyula és dr. Csongor 

Győző (kissé takarva) látható 

A 6. serlegvacsorán 1993. márciusában, a Hági Étteremben Gergelyfy Imre római pénz 
gyűjtőről, a múzeumi munka segítőjéről emlékeztünk meg. A megemlékezésen dr. Nagy 

Ádám muzeológus beszél a vacsora résztvevőihez, a képen háttérben balról jobbra  
dr. Bóna Endre, Dombi Gyula,  jobbról Gergelyfy Tamás gyűjtő, az ünnepelt unokaöccse, és 

Bozó Gyula képzőművész, éremtervező látható 
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Képünkön 1996. dr. Mészáros István megnyitja a Feketeházban a MÉE 26. Vándorgyűlésével 
együtt  XIII. Numizmatikai Nyári Egyetemet, ahol Szentgyörgyi István szobrászművész,  szá- 
munkra „Fakatona” néven emlegetett szobra látható, ami több kiállításunk szimbóluma volt  

A MÉE 26. Vándorgyűlésén, 1996. augusztus  Gosztonyi József neves éremgyűjtő gyűjtemé- 
nyéből Borsos Miklós érmeinek kiállítását rendezte és nyitja meg. A képen jobbról dr. Ványai 

Éva alpolgármester, dr. Trogmayer Ottó múzeumigazgató, Hajdu Béla megyei titkár, dr. 
Mészáros István MÉE elnök, dr. Csongor Győző megyei elnök, Gosztonyi József, Gosztonyi 

Józsefné, Beszeda Róbert budapesti titkár és dr. Bóna Endre megyei alelnök látható 
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1996-ban vásároltuk meg mai klubunk helyiségeit és a szükséges átalakítási munkák után 
1997. júliusában tartottuk a cégtábla avatót. 

Képünkön dr. Szalay István polgármester részére emlékérmet ad át dr. Bóna Endre elnök. 
Mellette dr. Simon Miklós gyűjtő, Széchenyi díjas professzor, dr. Berekné Petry Ildikó   

képviselő és dr. Ferenczi Lajos biológus professzor 

A cégtábla avatón az átalakítási munkálatokról, a klub, a Szervezet reményteli jövőjéről 
beszél, és gyűjtők elképzeléseit tolmácsolja – Lapis András, Tóth Sándor, Kalmár Márton 

szobrász-, éremművészeknek (közöttük dr. Bóna Endre elnök) – Hajdu Béla titkár 
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Klubunkban már nagy hagyományai vannak az óévbúcsúztatóknak. Képünkön balról jobbra 
Sárszegi György, Nagy Zsolt, Pásztor Gábor, Jeddi Károly, Bunkóczy Menyhért, Soós Péter 

(takarva) Ördög Ferenc, Nádor Károly, dr. Nagy Ádám, Sebesi János (takarva) Boros János és 
Szabó Jenő, háttérben nagy elődeink képei és a serlegünk látható 

Fogynak a tombolajegyek az Aranykorona Étteremben a 2000. évek elején megtartott 
serlegvacsorán, a képen balról Benkő Zsolt és neje, Pásztor Gábor és neje, Bunkóczy 

Menyhért, Nádor Károly, Beszedáné Schreirer Mária, Vida Gábor, Soós Ferencné mögötte 
takarva Pál László,  

Tóth Tibor, Talpai Sándor és Bunkóczy Menyhértné 
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A MÉE Elnöksége 2007. októberében Szegeden tartotta ülését, a vándorgyűlés helyszínének 
megtekintésére. Képünk a Fekete ház bejáratánál készült, rajta balról jobbra Szabó Tamás,  

Vámosi László, Hajdu Béla, dr. Nagy Ádám, dr. Hollósy István, Beszeda Róbert, 
Soós Ferenc, dr. Török Pál, Csóka Zsuzsa, Nagy József és Tóth János látható 

A MÉE 38. Vándorgyűlését Szervezetünk 2008-ban az Ady téri SZTE Tanulmányi és 
Információs Központban rendezte. Képünkön a kitüntetettek láthatók, balról jobbra  

Laborcz György Tolnay Józsefné, Tolnay József (mögötte erősen takarva), Simon László, 
Katkó Józsefné, Nagy József, Pónyai Sándorné, Asztalos Andrásné, Leányfalusi Károly,  

dr. Szabó Antal, Kispéter Imre, Domoki Ferenc, Tóth János, Lóky György Lakatos István, 
Hajdu Béla és Ádám János láthatók.  
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        A megemlékezések, az ünnepi koccintás és a régi emlékek fölidézése után serlegvacsoránk 
másik fontos eseménye következett, a jutalomérmek és a jubileumi jelvények átadása. 
        A Reizner János jutalomérem II. ezüst fokozatát ebben az évben Németh Géza (tsz. 4643.) 
és Vágvölgyi Mihály (tsz. 11979.) vehette át.  
        Németh Géza gyűjtőtársunk 1977. óta tagja Szervezetünknek. Korábban vezetőségi 
tagként is dolgozott, az utóbbi években pedig nagy segítséget nyújtott számunkra azzal, hogy 
egy felnőtt-képző tanfolyam sorozat lebonyolításához klubunk nagytermét vetette igénybe. 
Termünk bérbeadásával jelentősen javult anyagi helyzetünk, amiből a várható homlokzat 
felújításra tudtunk tartalékot képezni. 
        Vágvölgyi Mihály gyűjtőtársunk 2005. óta tagja közösségünknek. Korábban Békéscsaba 
jelentette számára a gyűjtői találkozások színhelyét, de a szomszéd megyeszékhely gyűjtői 
közössége nem volt elegendő számára, gyűjtői tagságával bennünket tisztelt meg, sőt más 
tagokat is toborzott közösségünkbe. Lakhelyén, Mezőberényben a város numizmatikai 
kultúráját gazdagítja gyűjteménye rendszeres gyarapításával. Számtalan alkalommal rendezett 
kiállítást a városban, előszeretettel tanítja a kisdiákokat, ahogy arról lapunk 9-10. számában 
korábban beszámoltunk. Misi bácsi – szorgalmas munkával és nem kis anyagi áldozattal 
összeszedett – gyűjteményét Mezőberény városának kívánja adományozni. 
        Szilágyi Mihály, a MÉE tiszteletbeli főtitkára vehette át a Reizner János jutalomérem I. 
fokozatát. Több évtizedes jó kapcsolat fűz bennünket össze. Az Egyesület vezetésében mindig 
nagy aktivitással résztvevő tisztségviselő rendszeresen segítette munkánkat. Az Értesítő 
szerkesztése hosszú ideig vállalt feladata volt, rendszeresen írt tudósításokat közösségünk 
eseményeiről, tárgyilagos, jó írásaival reális képet adott egy-egy eseményről. 
Megemlékezéseket tartott serlegvacsorai rendezvényeinken. 

      A Reizner János jutalomérem bronz fokozatát vehette át dr. Ágoston Gyöngyi, Bedő 
József, Csóka Ferenc, Elek István, Hencz Tamás, Horvay Vendel, Hódi Ferenc, Marti Imre, 
dr. Németh Géza és dr. Paál Jenő.
          Ezt követően a Szervezet 50 éves jubileumi jelvényeinek átadása volt a program fontos 
része. A négy fokozatú jelvényből – melyet már újságunk e számának címlapján kicsiben 
láthatunk – mindenkinek jutott, a jelenlévő tagjaink ott vehették át, de Szervezetünk 120 tagja 
megkapta, vagy hamarosan kézhez veheti.  
          A finom vacsora nem sokat váratott magára, ezúttal – mint már korábban több 
alkalommal is – a Sport &Life „party service” biztosította a svédasztalos vacsorát bőséges 
választékkal, a korábban már megismert kiváló színvonalon. 
          A vacsorát követően az elmaradhatatlan tombola sorsolás, majd a tartalmas baráti 
beszélgetések gazdagították a jubileumi rendezvényünket. Köszönet a messziről eljött 
vendégeinknek, hogy megtisztelték serlegvacsoránkat. Viszont látásra 2020-ban. 

A képgalériából következő számunkba további válogatást készítünk. 
Búcsú dr. Kremser Pétertől (1946-2019 – tsz. 12674.) 

          Életének 73. évében súlyos betegségben elhunyt közösségünk jeles gyűjtője. Nem túl 
régen, 2010-ben lett Szervezetünk tagja, de hamar bizonyította, jó közösségi szellemű, a közért 
szívesen tevékenykedő gyűjtő. Annak idején a Radnóti Gimnáziumban érettségizett és 
Szegeden végezte egyetemi tanulmányait is. Sportolt, majd edzősködött, pályája azonban 
hosszú  időre Szombathelyre vitte, ahol sportújságíróként több száz cikket, esszét, riportot írt. 
Sokáig tudósított a szombathelyi rádió riportereként a körkapcsolásos labdarúgó 
mérkőzésekről.           
          Szombathelyről  Németországba tette át székhelyét,  hosszú ideig ott élt és dolgozott. 
Mindene volt a sport, a birkózás és az olimpiai mozgalom volt a kedvence, ezzel kapcsolatos 
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érmeket, plaketteket gyűjtött, többször volt kiállítása is 
Szegeden. Gyűjtött még bélyeget, érmet, képeslapot, 
kitüntetést, sporttal kapcsolatos emléktárgyakat. 
Dolgozott sportvezetőként, az SZVSE társadalmi 
elnökeként. Sajnos nem érhette meg a klub 100 éves 
jubileumát, pedig a klubban segítette Márton Anita 
olimpiai ezüstérmes, világbajnok atléta és edzője 
munkáját is. A kiváló atlétáról kedves írásai lapunkban is 
megjelentek, de írt cikket a napokban elhunyt Bánki 
Horváth Béla senior úszó világbajnokról is. Az utóbbi 
években Szeged város birkózó életének történetén 
dolgozott birkózó kortársaival, ezt a munkát sajnos nem 

tudja folytatni. Kedves egyéniségére szeretettel fogunk emlékezni, nyugodjon békében! 
***

Beszámoló a XXXI. Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetemről____________ 
Ujszászi Róbert 

          A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete és a Magyar Numizmatikai Társulat közös 
szervezésében immáron harmincegyedik alkalommal került sor a Hóman Bálint Numizmatikai 
Nyári Egyetem megrendezésére, ezúttal Esztergomban a MÉE Esztergomi Csoportjának 
lebonyolításában. A családias hangulatban lezajlott rendezvény újfent sok hasznos és 
továbbgondolásra érdemes előadással örvendeztette meg 2019. június 14-16. között a 
hallgatóságot. Patinás helyen, az esztergomi városháza dísztermében megtartott, vetítéssel 
színesített előadások – az ez alkalomra rendezett éremkiállítás kíséretében – a numizmatika és 
társtudományai legkülönfélébb tárgyköreiből, sok helyi vonatkozással. 
          Az első előadást – mintegy megalapozva több későbbi fölszólaló mondanivalóját is – 
Prohászka Péter régész prezentálta, aki az Esztergom város területéről előkerült 
éremleletekről egy településtörténeti összefoglalóként is értékes előadást tartott. Szavai 
nyomán kitűnt, hogy ezen ősi településünk milyen fontos szerepet töltött be a magyar 
történelem korai időszakában, amire az itt előkerült éremleletek is kiváló bizonyítékul 
szolgálnak. Különösen fontos a valahol az Esztergom-Szentkirályi területén előkerült verőtő is. 
Az előadónak az erre az alkalomra könyve is készült, mely könyvtárunkat is gyarapítja. 
          Vida István, a Magyar Nemzeti Múzeum numizmatikusa a markomann-szarmata 
háborúkat vizsgálta a numizmatikai anyag tükrében. A II. század második felének vonatkozó 
időszakából számos éremképet mutatott be, megkülönböztetve a különféle kibocsátásokat. 
Előadásából plasztikusan kirajzolódott, milyen finom részletességgel jelennek meg azok a hadi, 
politikai és propagandisztikus események és mondanivalók a pénzeken, amelyek általában a 
markomann háborúkhoz köthetők, s amelyek esetenként egyetlen forrásunkat jelentik a 
harcokat illetően. Juhász Lajos (ELTE BTK Régészeti Tanszék) a római pénzek lokális 
identitás és birodalmi ideológiai szempontú vizsgálatának néhány eredményét és lehetőségeit 
mutatta be. Sokat tudhatunk meg az előző előadás fényében is az egyes pénzek ábráinak 
hírközlő és szimbolikus szerepéről is, a rajtuk látható üzenetek fontosságáról. 
          Lepcsényiné Cséplő Ildikó a Magyar Állami Pénzverő, illetve a későbbi Metal Art Zrt. 
nyugdíjas dolgozója a privatizáció után a Metal Art-nál maradt verőtő anyag földolgozásával 
kapcsolatban tartott bemutatót a kollekcióról. Ez az anyag különösen is nagy érdekességre 
tarthat számot, hiszen az eddigi kutatás látóköréből lényegében kiesett ez a zárt 
szerszámkontingens. Most azonban talán a földolgozás nyomán védetté nyilváníthatóvá válhat 
a gyűjtemény. Az első – pénteki – nap programját vacsora és esztergomi séta zárta. 
          A második napon jelen sorok írója tartott előadást az esztergomi középkori pénzverés 
fő kérdéseit taglalva a XI-XIV. századi időszakra vonatkozóan, kiemelve a város központi 
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szerepét. Kovács Enikő, a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának munkatársa „A szomszéd 
fűje mindig zöldebb” címmel a bécsi dénárokról tartott összefoglaló előadást. Számos olyan 
problémára hívta föl a figyelmet, amellyel ezen idegen pénzek, illetve utánvereteik kapcsán 
mindenképpen foglalkozni kell, főként a magyarországi forgalmuk és a honi utánveretek 
megoldatlan kérdései a magyar kutatás régi adósságai közé tartoznak. 
          Sallay Gergely Pál a Hadtörténeti Múzeum munkatársa az intézményük anyagában 
található hagyatékok fotóanyagának falerisztikai szempontú elemzéséből tartott előadást a 
különféle Magyarországon előforduló német első világháborús kitüntetések témakörével 
kapcsolatban. Ugyancsak a kitüntetések tárgyköréből hallhattunk egy beszélgetést Zeidler 
Sándorral, a magyar kitüntetésgyűjtés nagyöregjével, aki emlékeit idézve a kitüntetések 
gyűjtésének hőskorába kalauzolt vissza bennünket. 
          A szombati előadások sorát Zbysek Sustek, a Szlovák Numizmatikai Társulat elnökének 
előadása zárta, aki az osztrák-magyar pénzrendszer fölbomlásával kapcsolatos korabeli 
sajtóhíreket elemezte a tőle megszokott sokszínűséggel. Számos érdekes momentumra 
világított rá az első világháborút követő zavaros időszak pénzforgalmi viszonyait illetően. A 
szombati napot párkányi hajókirándulás illetve a városban fakultatív programok zárták le. 
          Az utolsó napon Feczkó Csaba a hadifogolytáborok – elsősorban is a kenyérmezei tábor 
– papírpénzeiről beszélt meglehetős részletességgel, kitérve az egyes kiadások
különbözőségeire, darabszámaikra és olyan megkülönböztető jegyekre, amelyek ennek az 
érdekes témának a gyűjtői számára mindenképpen fontosak lehetnek. Pallagi Márta a Magyar 
Nemzeti Múzeum numizmatikusa a Zichy család elfeledett éremgyűjteményén keresztül 
mutatta be a família éremtárának emlékérmeit, s ezen keresztül műgyűjtéssel kapcsolatos 
stratégiájukat. 
          Végül Tóth Csaba a Magyar Nemzeti Múzeum numizmatikusa a Wass Molitor nevezetű 
ritka arany dollárokról tartott egy izgalmasan érdekfeszítő előadást, elkalauzolva bennünket a 
XIX. század közepén lezajlott kaliforniai aranyláz vadregényes világába. A jelzett pénzt verető
magyar vállalkozók - akik ’48-as emigránsok voltak – ritka hungarika kibocsátásai becses 
fejezetét képezik az amerikai pénztörténetnek, s igazi magyar kultúrtörténeti kuriózumok is 
egyúttal. 
          A Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem magas színvonalú előadásai kifejezetten 
jó visszhangot keltettek a gyűjtők körében és a színvonal a külső érdeklődők száma is magas 
volt, ami bizonyítja, hogy ez a Nyári Egyetem is betöltötte kitűzött célját, hogy közelebb hozza 
egymáshoz a gyűjtőket és hogy rövid, célzott előadások révén további tanulásra ösztönözze 
őket. 
          Év vége közeledik, ezért fölhívjuk gyűjtőtársaink figyelmét két fontos dologra. 
Hamarosan megkapjuk a 2020. évi emlékpénz kiadási tervet és el kell készítsük az igényléseket. 
Tehát a jelszó: „EMLÉKPÉNZ IGÉNYLÉS 2020-RA!” Kérjük Mindenki figyeljen erre a 
feladatra! 
          A másik program még erre az évre, hogy december 29-én vasárnap délelőtt tartjuk az 
immár hagyományos óévbúcsúztatónkat klubunkban, mindenkit szeretettel várunk! 

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




