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A Szegedi Kispénz megjelenése 10. 
Domoki Ferenc, Hajdu Béla, dr. Nagy Ádám, Ujszászi Róbert

Kedves Barátaink! 

        2010-ben indítottuk útjára lapunkat, ez a lapszámunk pedig már Szervezetünk és a MÉE 
jubileumi évének végén jelenik meg, emlékezve még ebben is az eltelt évtizedekre.

Talán sikerült lapunk eddigi számaiban kedves emlékeket fölidézni 
megörökíteni eseményeket, amelyek fontosak átriánknak, 
nem utolsó s és a Magyar Numizmatikai 
Társulatnak. 

50 éves évfordulónkra – a 40 éveshez hasonlóan – jubileumi jelvény készült Szabó Tamás 
éremverdéjében. A 20 mm-es jelvény közepén IV. Béla király dénárjának rajzolata látható. 
Köszönet az éremkép kialakításában szorgoskodóknak, munkájuk eredményeként jelvényünk 
hitelesen ábrázolja a király dénárjainak egyik legszebb példányát.  A jelvények hátoldalába 
bevésettük a tagsági szám vagy a tiszteletünk apró jele. Lapunk további számait már ez az újabb, 
50 éves jubileumi jelvény fogja díszíteni.   

A 20 mm-es jubileumi jelvény nagyított képe 

Viselje mindenki a jelvényt büszkeséggel, hiszen az közösségünk 50 éves gazdag múltjának, 
továbbá lapunk, a Szegedi Kispénz 10. évfordulójának, jubileumának jelképe is.  

Kívánunk Mindenkinek Jó E
***
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 _______________________________
Dr. Nagy Ádám, Hajdu Béla

 azonban 
teljes szövegét, mint kordokumentumot: 

         Kevés alkalmasabb ága van a 
amely arra hivatott, hogy bemutassa a maga változatosságában egy kor, egy ország, 
esetleg egy nagy múltú város történetét, vagy híres emberek életútját, világesemények 

  

való törekvés és az esztétikai igény váltja ki 

történelmünk dokumentumait. Ezt akkor becsüljük igazán, ha tovább folytatjuk a 

szélesebb körben közkinccsé tesszük. 
E meggondolások jegyében alakul

Csongrád Megyei Szervezete 16 taggal és vált az elmúlt 15 év alatt az ország egyik 
legnagyobb vidéki szervezetévé. Jelenleg
tevékenységet és járul hozzá a magyar numizmatikai élet színesebbé tételéhez. 

A megyei szervezet megalakulásának 15. évfordulóján köszöntjük a hazai 

zokat, akik 

alapító tagjait, akik 
közül néhányan már néhányan sajnos nincsenek közöttünk, de munkásságuk nyomaival 
lépten-nyomon találkozhatunk! 

dr. Molnár Imre, Papp László, Sajtos József, Siflis József, Sümegi István, Tokai 
Vilmos. 

kulturális ismeretek

Szeged, 1984. május hó 
l:

    Dombi Gyula 
    a megyei szervezet üv. titkára 

*
Sajnos az alapító tagok közül már senki nincs közöttünk, mégis azt gondoljuk, hogy e 

***
ásból még 

besorolandó fényképet, fölidézve -ban Szegeden 
megrendezett 26. MÉE V és XIII. Numizmatikai Nyári Egyetem alkalmából a 

Fekete ház épületében készült képei láthatók.
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     dr. Z
köszönti a rendezvény vendégeit     

Állnak a háttérben: Kádas Péter, 
Beszedáné Schreiner Mária, 

Szolláth György, Tószegi Miklósné, elöl középen Németh Emil látható

***
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Ezek után elevenítsünk
7. Szegedi Serlegvacsoráról egykori tanítványáról,

Képünkön a serlegvacsora elnöksége, jobbról balra Dózsa Gergely, dr. Dózsa Györgyné, dr. Csongor 

is, aki sokáig közösségünk doayenje 
volt,   

Rá mindannyian szeretettel emlékezünk. 

Képünkön Ördögh Pista bácsi verset mond az egyik serlegvacsoránkon
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Serlegvacsoráinkat, numizmatikai találkozóinkat rendre megtisztelik a kaposvári és székesfehérvári 
. Képünkön balról jobbra a kaposváriak, Török József, Hencz János titkár és Pap László 

elnök, majd a fehérváriak, Izsai Ferenc, dr. Szabó Antal korábbi és (takarva) Igari Antal elnök 
szerepel.

Képünkön egy márciusi ünnepi megemlékezésen látható Leányfalusi Károly,  
dr. Kiss József Géza, Boldis Béla, a hátsó sorban dr. Nagy Ádám, Hunya Zoltán, 

Kovács Endre és Pintér György látható.
ezekkel a képekkel zárjuk. 

***
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Bezsélgetés dr. Bóna Endre kitüntetettünkkel_______________________________

-
szakorvost, a MÉE Csongrád Megyei Szervezetének tiszteletbeli elnökét a Széchényi Ferenc 
jutalomérem I. fokozatával tüntette ki. A kitüntetés átadására a 2019. augusztusi 49. MÉE 
V sor Esztergomban az alábbi laudáció elhangzás . 

Dr. Bóna Endre (tsz. 502.) 
A kezdetekt

A MÉE tiszteletbeli tagja.
- ési terület 

mellett. Évtizedeken keresztül kutatta Szent-Györgyi Albert szegedi Nobel-díjas tudós 
-

numizmatikai témában több önálló könyvet adott ki. Rendszeresen publikált, közel 

keresztül a Szervezet elnökeként. A közösség az évtizedek során 1979-ben, 1996-ban és 
2008-

A Csongrád Megyei Szervezet szép hagyományainak, a serlegvacsorai 
rendezvényeknek egyik ötletadója és megvalósítója, a megemlékezéseknek rendszeresen 

rendszeresen adott érmeket.

a Széchényi Ferenc jutalomérem III. és II. fokozatát, a Pro Numismatica és az Unger Emil 
jutalomérmeket, valamint a Reizner János jutalomérem II. és I. fokozatát.  

munkásságát megköszöni és a Széchényi Ferenc jutalomérem I. fokozatával tünteti ki a 

*

beszélgetést folytatunk és adunk közre lapunkban. Természetesen úgy illene, hogy ebben a 
kérdez gazdag és hosszú életútnál 
ez szinte lehetetlen. Kitüntetettünk munkássága során több könyvet írt, sok numizmatikai 

, és oly kiterjedt a szakmai, baráti kapcsolatrendszere a gy hazai és 
külföldi numizmatikusokkal, A
beszélgetés az alábbiak szerint folyt.

Domoki Ferenc: A laudáció szerint 1969- Magyar Numizmatikai Társulat, 1970- a
MÉE tagja vagy. Ezek az adatok már önmagában , de hogy és 
mikor kerültél kapcsolatba a numizmatikával?
Dr. Bóna Endre: Hatodéves szigorló orvostanhallgatóként már nem kaphattam kollégiumi 
elhelyezést. Az albérletben a házinénim lorinost. 
Ezek megtetszettek, megvettem  é
D.F: A továbbiak hogyan alakultak? 
Dr. Bóna Endre: 1959-61 között a Szeged Városi Kórház- 61- 67-

pzésre 
alakult meg a Semmelweis Orvostörténeti 

Múzeumban az Orvostörténelmi Társaság Orvosi Numizmatikai Szakosztálya, ahol alapító  



7 

tag lettem. Több évi munka után 1982- a szakosztály alelnökévé választottak. Ebben a 
közösségben élénk társulati élet s tartottam magam is,
sorrendben 

1978. A 85 éves Szent-Györgyi Albert érmeken, 
1981. Szegedi vonatkozású orvos-gyógyszerész érmek,
1986. A Szegedi Orvostudományi Egyetem vendégprofesszorainak érmei,
1992. Dr. Selye János emlékezete érmeken,
1994. Két szegedi, Waltner Károly és Hetényi Géza orvosprofesszorról születésük 

centenáriumán, 
-numizmatikusra, születésének 

          125-ik évfordulóján. 
Természetesen úgy alakult, hogy tagja lettem 1969-ben a Magyar Numizmatikai 

Társulatnak, majd 1970-ben a Budapesti, ma Egyesületének. Itt két 
ciklus alatt az elnökség vidéki titkára, majd az etikai bizottsági referense voltam. 
Megismerkedtem é kkel, 
szobrász- Reményi Józseffel, Borsos Miklóssal, Csúcs 
Ferenccel. 
           1967- 

D.F:
Szegedi szervezetének, ahol 1973- -ben elnöknek 
választottunk, s 2010- ési 

a legfontosabbak? 
Dr. Bóna Endre: igen
a sz m volt Szabó Géza 

-mesternek
a szobrász- Kalmár Márton, Lapis András Tóth 
Sándor szaktudása,

-1984. és a
Vert érmek katalógusa. 1974-1984. c. kiadványaim.

A Csongrád Megyei Szervezet 1979-ben, 1996-ban és 2008-ban vándor ezett, 
1988-tól évente megtartja a szegedi serlegvacsorákat, amelyeken mindig egy-
megemlék . A serlegvacsorákhoz kapcsolt 
országos, nemzetközi összejövetel , de a szomszéd országok 

. Segítünk a Móra Ferenc Múzeumnak a Numizmatika és a társtudományok 
konferenciák megrendezésében.
D.F: A Somogyi-könyvtár adta ki 1986-ban a Medicina in Nummis Szegediensis 
könyvedet, amelynek lektora Antall József és Huszár Lajos voltak, borítóját Fritz Mihály
tervezte Orvostudományi Egyetem értékelése áll:

bizonnyal a Szegedi Orvostudományi Egyetemhez és Szeged város egészségügyi 

azokat az orvos- és gyógyszerész-érméket és -
plaketteket, melyek a szegedi egyetem és a szegedi városi kórház alapításától napjainkig itt 

Vállalkozása hazai viszonylatban 
egyedülálló, mert valame
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Dr. Bóna Endre:
egyesületünk tagja írta. A könyvben szerepel 87 jeles szegedi orvos és gyógyszerész, köztük 
Szent-
István sebész-, Láng Imre agysebész-, Kukán Ferenc szemész-, Szontágh Ferenc szülész-, 

professzorok. Általában jelesre vizsgáztam. A könyvem egyik példányát most 
neked ajándékozom.  
D.F: Szent-Györgyi Albert életének, munkásságának kutatása különösen kedvelt témád, mint 
orvos és a SZOTE volt hallgatója büszke vagy a Nobel-díjas professzorra, munkásságáról, s a 

meg kell emlékeznünk. 
Dr. Bóna Endre: A 2000-ben megjelent „Millenneumi megemlékezés Szent-Györgyi Albert 
munkásságáról„ c. tanulmányom az Szegedi Tudományegyetem
el. Külön könyvet írtam 1993-ban „Szent-
alkotásokban” címmel. A 64 emlékérem, 14 szobor mellett több emléktábla is szerepel, 
képekkel, adatközléssel és angol nyel
támogatásával készült a második kiadás,
„50 éves orvostalálkozó emlékére 1960-2010 SZTE” feliratú érem díszíti, utalva az 
aranydiplomára. Ez évben már a gyémántdiplomám az esedékes. Külön tanulmányom „A C. 
(magyar) vitamin és hátországa: három bekezdés a Nobel-díj 70. születésnapjára. De 

könyvemben, megemlékezéseimben is. 
D.F: 2002-ben írtad a „Fény–Árnyék– ” 
Úgy érzem, ezt kissé összefoglalásnak és kiegészítésnek szántad, hogy kutatásaid eredménye 
megjelenjen a köztudatban a Magyar 
Tudományos Akadémia egykori elnöke így ír: „

” 
Dr Bóna Endre: Öt évszázadból, a reneszánsztól napjainkig kiragadott orvostörténeti 

– Életutak, a
Paracelsus (1493-1541), igazi reneszánsz tudós, az orvosláson kívül asztrológiával és 
alkímiával is foglalkozott. Vizsgálta a bányászok betegségeit, leírta a TBC és szilikózis közti 

Páriz Ferencen, J.E. Purkinyen, Kossuth Zsuzsannán, Semmelweis Ignácon, Robert Kochon, 
Richter Gedeonon, Faludy Gézán, Hevesy Györgyön, Szent-Györgyi Alberten, Hetényi Gézán, 

n, A.B. Sabinon, Selye Jánoson keresztül 
Bódis Lajosig, hogy csak a széles körben ismert neveket említsem, mindenhol feltüntetve az 
életrajzi adatokat, kutatási területeket, elért kimagasló eredményeket, s a róluk
érmek alkotóit is.

A második rész az Évfordulók – Események. Ebben jórészt az egészséghez kapcsolódó 
 „Madonnás 

érmék és érmek”, „A tudományos fogorvoslás arcképei”, „Az antropológia”, címmel, de 
szerepel „Emlékezés 56 forradalmára” és „Szent királyunk arcai” címmel is. A fényt az elért 

D.F: Több, kifejezette megjelent számos cikked is_  
- A szegedi nagyárvíz centenáriumi érmei. - Az Újjáépítés királyi biztosa. Tisza Lajos 
emlékezete, - Az emlékezés adalékai Mátyás király halálának 500. évfordulóján: Portrék,  
pénzbélyegek, bélyegképek érmeken, - A fejedelem arcai : szegedi Mátyás ábrázolások, 
- "Nemzeti és kultúrális hatását betöltötte" : a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 

-2005. 
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További munkáid a megemlékezések a nagy - 
szegedi orvos-numizmatikus, Batizfalvy János születése centenáriuma, - Dr. Varannai Gyula 
emlékezete (1905-1993), - Kodály Zoltán szellemében: látogatás Borsos Miklósnál Tihanyban 
- Szolón-gondolat az érmen, a 90 éves Simon Miklós professzor köszöntése.  
Dr. Bóna Endre: Úgy gondolom, a címek önmagukért beszélnek és a fentiek után már nem 
kell részletezni tartalmukat. Feltétlenül meg kell említenem azonban, hogy Batizfalvy János 

          K okat, folyóiratokat, a
Numizmatikai Közlöny, Az Érem, az Éremtani Lapok, a zemle, a Magyar 

, a Szeged, a Somogyi-könyvtári M és Egészség folyóiratokat, továbbá Móra 
Ferenc Múzeum kiadványait.
Domoki Ferenc: Köszönöm a beszélgetést, és az ajándékba kapott könyveket.  

***
Dr. Bóna Endre tiszteletbeli elnökünk 2019. decemberében töltötte be 86. életévét. Több 
hónapos betegsége után szerencsére egyre javuló egészségnek örvend, amelyet hallatlan 
kitartásának és gyógyulása érdekében óriási szorgalmának is köszönheti. A további 
javuláshoz, teljes gyógyuláshoz kívánunk neki minden jót!

***
Egyesülete_________ 

Vámosi László

2019. november 9-
emlékeztünk 1969. november 2-

ára, mivel itt alakult meg a Budapesti Éremg
 programja . Az épület aulájában 

Csóka Ferenc, sságát 
méltatta, majd Szabó Gyuláné régiótitkárral közösen leleplezték
emléktáblát.

Képünkön jobbról balra Szilágyi Mihály, Leányfalusi Károly, Csóka Ferenc MÉE elnök 

Lippai Zoltán , a hangtechnikus, Mikó Gabriella, Csóka Zsuzsa látható. Fotó: Igari A. 
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          A küldöttköz az I. emeleti nagyteremben folytatódott. Meghallgattuk az egyesület 
hivatalos összejövetel volt budapesti elnök ünnepi 
emlékbeszédét az 50 éves évfordulóról.  

„A ’60- történeti 
és Éremtani Társulat Éremtani Szakosztálya adott otthont.” 

A továbbiakban arról beszélt az

az egyesület alapszabályát, amely jószerivel a mai napig is meghatározó. Az akkor 
megválasztott tisztségvis – Pávó Elemér, dr. Molcsányi György, dr. Ákoshegyi Ferenc, 
Székely Dénes, dr. Bódy László, dr. Káplár László és mások – még hosszú évekig, évtizedekig 
fontos szerepet töltöttek be az e ésében.

Mindjárt a megalakul felmerült a szükségessége egy olyan rendezvény 
t biztosít a tagok közötti szorosabb kapcsolatok kialakulásának. 

már 1970-ben Debrecenben megrendezte az egyesület. Az évenkénti 
nagyrendezvén minden évben megrendezésre került az ország valamelyik 
városaiban és betölti szerepét napjainkban is. 

is az egyesületbe, amely 
1973. január 7-én a Magyar megalakulásához vezetett.  

ÉE önálló éremkiadása is. A kezdeti 
években a Magyar Állami Pé szegedi Szabó Géza ÉremVerde és a szegedi 

napvilágot a MÉE támogatásával. 
a keszthelyi csoport által kezdeményezett, és 1984-ben 

elindított Numizmatikai Nyári Egyetem rendezvénysorozatról, amely 2019-ben is Hóman 
Bálint ne

A szakmai isme említette az

munka elismerésére és jutalmazására kidolgozta saját kitüntetési rendszerét, a Széchenyi 
Jutalomérem fokozatai és az Unger Emil Jutalomérem szolgál erre a célra.” 

Szilágyi Mihály az ünnepi beszéde összefoglalásaként elmondta, hogy „Egyesületünk az 
olgálja tagjainak érdekeit. Ez igen nagydolog, hiszen ha 

széttekintünk környezetünkben látható, hogy az alapítás idejéhez képest teljesen megváltozott 
ödnünk kell. Tekintsünk bizakodáss

Az ün r. Torbágyi Melinda, a Magyar Numizmatikai Társulat 
elnöke és Horváthné Rudolf Teréz vezérigazgatója köszöntötte az ötven 
éves egyesületet és tagságát.

Az egyesület nevében Csóka Ferenc elnök emlékjelvényt adott át a megjelent alapító
tagoknak, ezt többek között Kuszler István, Fráter Zoltán, Jármy Elemér, dr. Lövei György, 
Rácz-Fodor Mihály, Kádas Péter, Nagy Szabolcs, Márfai József és Frenyó Zoltán vehette át.  

A volt és nek is, megköszönve hosszú évek, évtizedek óta az 
egyesület érdekében végzett munkájukat. A kitüntetettek között említhetjük többek között  
dr. Bódy László, Beszeda Róbert, Ganzler Ottó, Hajdu Béla, Hencz János, Hetényi József,  
dr. Hollósy István, Hunya Zoltán, Igari Antal, Király Csaba, Kövér Péter, Leányfalusi Károly, 
Lippai Zoltán, dr. Pintér Péter, Soós Ferenc, dr. Szabó Antal, Szabó Gyuláné, Szilágyi Mihály, 
dr. Torbágyi Melinda, dr. Zombori Lajos nevét. 
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 dr. Torbágyi Melinda a MNT elnöke köszönti      Horváthné Rudolf Teréz a M. Zrt.
a társszervezet ,               

mellette Fritz Mihály szobrász-,          Gaál Ferenc nyugalmazott vezérigazgató

Zrt. korábbi és jelenlegi vezérigazgatója, a sok szép egyesületi érem alkotói között Fritz Mihály 
szobrász- -
Bence, Szabó Imrefia Béla szobrász-
tulajdonosa vehette át az emlékjelvényt. 

Leányfalusi Károly – egyesületünknek 10 éven át volt elnöke – Csóka Ferencnek is átadta 
az emlékjelvény egy példányát.
           Az ünnepséget különösen emlékezetessé tette, hogy három vidéki közösség – a Csongrád 
Megyei Szervezet, Gyöngyösi Csoport és a Székesfehérvári Alba Regia Szervezet – több 
vitrinben alkalmi, de gazdag kiállítást rendezett az eltelt ötven év 42,5 mm-es vert 

-ben készült alapítási érem, a 
megrendezett 49 vándor
valamennyi fokozata, az Unger Emil, az Ereky Alfonz, a Reizner János jutalomérmek egy-egy 
példánya és a Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem emlékérmei is. A szemléletesség 
érdekében láthatók

Az egyesületi munkatársak – Csóka Zsuzsa, Mikó Gabriella és Bácsújlaki Anett – az 
ÉKE érmeket és az egyesület által kiadott szakkönyveket hozták el a kiállításra, gazdagítva 
ezzel is az alkalmi kiállítás anyagát. Látható volt még egy tablón az 1969-
10 évig minden tag részére adományozott – a Szent István dénárt ábrázoló –

-es szám, de látható volt a 

jelvénye is.
Az ünnepi küldött hivatalos napirendjén – – 

értelmében 10.000 Ft. A jubileumi 
fogadással , a kiállítás 

megtekintésével zárult.
Elis a három 

vidéki szervezetnek a kiváló munkáért, a gazdag, szép kiállításért.
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Köszöntjük a 85 éves Leányfalusi Károlyt________________________________

A szegedi klubhelységünkkel kapcsolatosan lapunk 37. számában említett jogi események 
után a szükséges átalakítási munkák következetek – amelyet Török Attila építési vállalkozó és 
munkatársai végeztek el jó min – majd 1997. júliusában az átadási ünnepség
következett.  

Erre az ünnepségre természetesen a MÉE akkori elnöke – már -asok klubjának” 
tagja – is hivatalos volt, és ahogy akkor mondta: „egészséges irigységgel látja ezt a szép klubot 
és szívesen avatja föl a tagok jelenlétében”.

Szívesen emlékszünk 1997 júliusára, de köszöntve Leányfalusi Károlyt arra hívjuk föl a 
figyelmét, hogy hamarosan ennek az eseménynek a 25 éves jubileuma következik, tehát 
készüljön Szegedre.

Még februárban hívtam (a szerk.) telefonon, de nem tudtunk beszélni. Rövidesen 
visszahívott. Elnézést kért, hogy nem tudta fogadni a hívást, mert éppen 1784 méter magasból 
indult lefelé síléceken. Hát igen, ez is tartozik.

Leányfalusi Károly folyamatosan munkálkodik, legutóbb 2015-ben adták ki a 

Lajos által tervezett, 1930-ban vert 34 mm-es bolgár 100 levás ezüstpénzt emeltünk ki. 
betöltése alkalmából. További jó egészséget és jó 

munkát kívánunk!

A Berán Lajos tervezte bolgár 100 levás pénz mindkét oldala 

A színes, tartalmas kiadvány számtalan, más érdekességet taglal, igazolva a sz gondos, 
 munkáját. 

***
Fontos közlemények

Tájékoztatjuk tagjainkat – akik emlékpénzeket igényeltek –
I. Ulászló aranyforintjának vékony és vastag arany és kupronikkel változatai január 14-én 
jelennek meg.  

Fölhívjuk továbbá tagjaink figyelmét, hogy a MÉE 50. évfordulójára tervezett, az 
címlapján megjelent 42,5 mm-es ezüst és bronz emlékérmeket és csegelyeket 

február 09-én kell megrendelni és befizetni Szervezetünk pénztárába.  
***

jai: Domoki Ferenc, Hajdu Béla, Ujszászi Róbert,
e meeszeged1@gmail.com 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 14.    

Telefon 62-420-
*

Lapunk számai olvashatók ill. ,
www.eremgyujtok.hu 

***




