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„Csak azért is vándorgyűlés” – Beszámoló a MÉE jubileumi Vándorgyűléséről__ 
Hajdu Béla, Ujszászi Róbert 

            Az országban, a világban és városunkban is a kialakult nehéz helyzet bennünket sem 
kímélt. A koronavírus járvány egy időre alaposan korlátozta a működésünket. A tervezett, 
előzetesen szervezett rendezvényeinkre bár készültünk, azok előkészítése, szervezése 
megindult ugyan, de ahogy országosan, így Szegeden is elmaradtak. 
            A 33. Szegedi Serlegvacsorán Tóth Sándor Munkácsy-díjas szobrász-, éremművészről 
szerettünk volna megemlékezni, kitüntetni élenjáró tagjainkat, sajnos ez a tervünk nem 
sikerült. Ebben az évben a június 7-re tervezett éremgyűjtő találkozónkat sem tudtuk 
megrendezni, pedig a hazai és külföldi gyűjtők egyaránt nagyon várták az összejövetelt. 
            Reméljük, hogy a járvány elmúltával mielőbb visszatérhetünk rendezvényeink 
előkészítéséhez és megrendezhetjük a következő évben, amit idén elmulasztottunk. 
            A vidéki csoportok is sorra mondták le tervezett programjaikat, a járvány nem tette 
lehetővé az összejövetelek megrendezését.  

        Az országos programok közül azonban a MÉE 50. jubileumi vándorgyűlésének 
megrendezésére nagyon készült a Kaposvári Csoport. Szerencsére a körülmények valamint a 
helyi közösség odaadó szervező munkája nyomán Kaposváron találkozhattak a gyűjtők 
augusztus 8-9-én. A szervezésben a Siófoki Csoport is segített. A várva várt eseményt a 
Kaposvári Egyetem – régebbi rendezvények alkalmával korábban megismert – épületeiben 
rendezték meg. A csereanyagok kirakodásával 8-án már 7 órától megkezdődött a rendezvény, 
mintegy 120 asztalon csereberélhettek a gyűjtők. A Központi Iroda is árusította az 
emlékérmeket, szakkönyveket, forgalmi sorokat. 
            Az egyetemi előadóteremben 10 órakor Hencz János, a Kaposvári Csoport és a MÉE 
Nyugat-Magyarországi régió-titkára üdvözölte a vendégeket. Külön köszöntötte Horváthné 
Rudolf Terézt a Magyar Pénzverő Zrt. vezérigazgatóját, dr. Torbágyi Melindát a Magyar 
Numizmatikai Társulat elnökét, Szita Károlyt, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármesterét, a 
MÉE korábbi és jelenlegi vezetőit. Felkérte Csóka Ferencet a MÉE elnökét nyissa meg a 
vándorgyűlést. 
        Csóka Ferenc elnök kihangsúlyozta, hogy erre a vándorgyűlésre már egy 50 éves, gazdag 
múlttal rendelkező egyesület készült. Ez a hagyományos összejövetel mindenkori fontos 
állomása Egyesületünk történetének, a közösség fenntartja és ápolja szép hagyományait a 
rendkívüli, vírusos körülmények ellenére is. 
        A megnyitót követően Szita Károly polgármester, a vendégfogadó város nevében 
köszöntötte a vándorgyűlés résztvevőit. Köszönetét és elismerését fejezte ki a helyi csoport 
vezetőinek, szervezőinek, hogy szorgalmas szervezési munkájuk nyomán pár éven belül már a 
harmadik rangos, országos eseményt tartják meg városukban. Egyúttal gratulált 
Egyesületünknek az 50 éves jubileumhoz. 
        Ezek után Hencz János bemutatta a jubileumi vándorgyűlés központi emlékérmet –
amelynek képe az előadóteremben is ki volt vetítve – és megköszönte Veres Gábor szobrász-, 
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éremművésznek a tervezést, valamint Szabó Tamás ötvösnek a szegedi Éremverde 
tulajdonosának az érmek elkészítését. 
         A központi érem előlapján az eseményt jelző fölső ívű körirata „MÉE 50. 
VÁNDORGYŰLÉSE KAPOSVÁR-SIÓFOK”, alatta 2020 évszám, majd a Balaton 
hullámain a KELÉN hajó látható. Az érem másik oldalán Szolláth Györgynek (1927-2009), 
az újkori ÉKE első elnökének, az éremművészet nagy tudorának, érmek tervezőjének, a 
szegedi gyűjtők nagy barátjának portréja látható (1-2. éremkép). A tervező Veres Gábor, 
mindkét oldalon elhelyezte VG mesterjegyét.  

1. kép 2. kép
         Az érembemutatót követően Csóka Ferenc elnök és Lippai Zoltán főtitkár a 
vándorgyűlési érem egy-egy példányát, és az Arany fokozatú Támogatói okleveleket adta át 
megköszönve Horváthné Rudolf Teréz vezérigazgató asszonynak és Szita Károly polgár-
mester úrnak a Magyar Pénzverő Zrt. és Kaposvár MJ. Város támogatását. Ezeket a 
kitüntetéseket ítélte oda a MÉE Elnöksége dr. Cser-Palkovics Andrásnak, Székesfehérvár MJ. 
Város polgármesterének is, aki az elismeréseket egy későbbi időpontban vehette át. 
           A Széchényi Ferenc és az Unger Emil jutalomérmek átadása ezúttal is fontos 
eseménye volt a vándorgyűlésnek, rangját mutatta, hogy az elismerések átvételére a nehéz 
egészségügyi helyzet dacára is – két fő kivételével – személyesen megjelentek a kitüntetettek.  
          Széchényi Ferenc jutalomérem kitüntetésben a MÉE küldöttgyűlés szavazata alapján 
az alábbiak részesültek:           
Arany fokozat Rayman János (tsz. 2425) a Baranya Megyei Szervezet elnöke, 
I. fokozat Lopatovszki Csaba (tsz. 8774) a Nógrád Megyei Szervezet titkára, 
II. fokozat Földes Zoltán (tsz. 3360) a Tatai Csoport elnöke,

   Gluchmann Gábor (tsz. 6420) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet elnöke, 
   Hencz János (tsz. 7940) a Kaposvári Csoport és a MÉE Nyugati Régió titkára, 
   Márfai József (tsz. 417) a MÉE és a Csongrád Megyei Szervezet alapító tagja, 

III. fokozat Blaskovich Jenő (tsz. 10903) a Budapesti Csoport tagja, az újkori ÉKE alapító
  tagja, Ganzler Ottó (tsz. 12778) a Siófoki Csoport titkára, 
  Mihalics Géza (tsz. 3208) a Kaposvári Csoport Marcali közösségének vezetője, 
  Vadas László (tsz. 2764) a Ceglédi Csoport titkárhelyettese, gazdasági felelőse, 

IV. fokozat Szántó Sándor (tsz. 8721) a Siófoki Csoport elnöke.
           Unger Emil jutalomérem kitüntetésben – a MÉE Elnökségének döntése alapján – az 
alábbiak részesültek: 

 Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton a Magyar Numizmatikai Társulat tagja, 
   Király Csaba (tsz. 408) a MÉE alapító tagja. 



3 

Képünkön balról jobbra Hencz János, Márfai József, Ganzler Ottó, Földes Zoltán, Mihalics 
Géza, Gluchmann Gábor, Raymann János, Blaskovich Jenő és Lopatovszki Csaba. A képről 
hiányzik Vadas László ceglédi gyűjtő, és az Unger Emil jutalomérem kitüntetettjei, dr. 
Kálnoki-Gyöngyössy Márton (a másik képen látható) és Király Csaba 
          Vadas László ceglédi és Király Csaba budapesti gyűjtő a kitüntetését egy későbbi 
időpontban tudta átvenni.  

*
       Ezek után Hencz János bemutatta a jubileumi vándorgyűlési érempár másik darabját. A 

MÉE hagyományai szerint vándorgyűléseinkre mindig készült 42,5 mm-es vert érem ezüstből 
és bronzból, az idők folyamán a 4., a 26., és a 30. vándorgyűlésünkre kettő is. Ezúttal a 
jubileumi 50. vándorgyűlésünkre is két éremnek örülhetnek a gyűjtők. 

3. kép 4. kép
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Az érempár második érmén dr. Kaposváry György – városa nevét fölvevő, 22 éven át a 
város építésén munkálkodó – polgármester portréja látható. Az érem másik oldalán a 
köriraton belül a Hősök temploma, mellette a Magyar Királyi 6. Honvéd Gyalogezred 
jelvénye látható, rajta a „BECSÜLETTEL A HAZÁMÉRT” jelszóval. (3-4. éremkép) 
          A jubileumi vándorgyűlésre Egyesületünk Elnöksége – a kapott javaslatok alapján – az 
50 éves jubileumra kiadott érem egyszeri PRO NUMISMATICA jutalomérem változatát 
készíttette el. A 42,5mm-es vert érmet Kutas László szobrász éremművész tervezte és a 
veretek Szabó Tamás szegedi Éremverdéjében készültek. 
          Ezt a jutalomérmet a sok éves, gyakran több évtizedes munkásságukért kapták a 
kitüntetettek, akiknek az áldozatos munkáját ezzel is megköszönte a MÉE Elnöksége és 
kéri további támogatásukat közösségünk és a numizmatika javára! 
          A jutalmazottak között vannak egyesületen kívüliek, támogatók, művészek, 
hivatásos numizmatikusok is, de legtöbben MÉE tagok, a csoportok titkárai, elnökei, 
aktívái. Mindannyian e szép és hasznos tudomány, hobby művelői, támogatói, a 
csoportok mindennapjainak szorgalmas résztvevői. 
          A kitüntetettek közül sokan a helyszínen átvehették jutalomérmüket, de többen sajnos 
csak későbbiekben kaphatták meg a kitüntetést. A kitüntetettek: 

- Horváthné Rudolf Teréz, a Magyar Pénzverő Zrt. vezérigazgatója, arany 
        fokozatú támogatónk, 

- Szita Károly, Kaposvár M. J. Város polgármestere, arany fokozatú támogatónk 
- dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár M.J. Város polgármestere, arany   
-         fokozatú támogatónk, 
- Üllei-Kovács Krisztina, a Magyar Pénzverő Zrt. kereskedelmi igazgatója, 
- Fritz Mihály szobrász-, éremművész, 
- Szabó Imrefia Béla szobrász-, éremművész, 
- Veres Gábor szobrász-, éremművész, 
- Szabó Tamás ötvös, a szegedi Éremverde tulajdonosa, 
- dr. Torbágyi Melinda, az Magyar Numizmatikai Társulat elnöke, 
- dr. Gedai István az Magyar Numizmatikai Társulat tiszteletbeli elnöke,  
-         a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott főigazgatója, 
- Soós Ferenc a MNT főtitkára, az AZ ÉREM hosszú ideig volt főszerkesztője, 

Leányfalusi Károly, a MÉE korábbi elnöke, a Kecskeméti Csoport 45 éven át volt 
        titkára, numizmatikai szakíró, 

- Császi Erzsébet, a Bélyegvilág főszerkesztője, 
- dr. Vida István, az AZ ÉREM c. folyóiratunk főszerkesztője, 
- Szilágyi Mihály, a MÉE tiszteletbeli főtitkára, az ÉRTESÍTŐ hosszú időn át volt 

         főszerkesztője, 
- Tóth János, a MÉE Felügyelő Bizottsága és az ÉKE korábbi elnöke, 
- Hajdu Béla a MÉE alelnöke, a Csongrád Megyei Szervezete titkára, 
- Vámosi László, a MÉE korábbi alelnöke, a Tatai Csoport titkára, 
- Király Csaba, a MÉE alapító tagja, korábbi főtitkára, 
- dr. Zombori Lajos a MÉE korábbi főtitkára, az Éremtani Lapok főszerkesztője, 
- Kövér Péter, az ÉKE elnöke, az ÉRTESÍTŐ szerkesztője, 
- dr. Bodrogi Péter a MÉE Árverési Bizottság elnöke, 
- Bácsújlaki Anett, a MÉE irodavezetője, 
- Mikó Gabriella, a MÉE iroda munkatársa, 
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- Kuszler István a MÉE alapító tagja, 
- Katona László, a Budapesti Csoport küldötte, szorgalmas aktívája, 
- Kádas Péterné, a Budapesti Csoport háznagya, 
- Beszedáné Schreiner Mária, a Budapesti Csoport korábbi vezetőségi tagja, 
- Farkas István, a Nagykanizsai és Keszthelyi Csoport titkára, 
- Hetényi József, a Celldömölki Csoport titkára, 
- dr. Hollósy István, a Celldömölki Csoport elnöke, korábbi MÉE elnökségi tag, 
- Kátai Jenő, a Siófoki Csoport korábbi titkára, 
- Kovács Sándor, a Mosonmagyaróvári Csoport titkára, 
- Lóky György, a Pápai Csoport elnöke, 
- Németh Vilmos, a Győri Csoport titkára, 
- Paddi Attila, a Dunaújvárosi Csoport elnöke, 
- Pap László, a Kaposvári Csoport elnöke, 
- dr. Szabó Antal, a Székesfehérvári Alba Regia Szervezet korábbi elnöke, 
- Újvári Sándor, a Csepeli Csoport titkára, 
- Ulcz Miklós, a Székesfehérvári Alba Regia Szervezet titkára, 
- Berei József, a Kecskeméti Csoport titkára, 
- Domoki Ferenc, a Szegedi Kispénz újság szerkesztője, 
- Gyarmati József, a Hajdu-Bihar Megyei Szervezet titkára, 
- Hegyi Kálmán, a Bajai Csoport elnöke, 
- Kádár István, az Egri Csoport titkára, 
- Kocsis József, a Hajdu-Bihar Megyei Szervezet korábbi gazdasági vezetője, 
- Lopatovszki Csaba, a Nógrád Megyei Szervezet titkára, 
- Martin András, a Kiskőrösi Csoport gazdasági vezetője, 
- Márfai József a MÉE és a Csongrád Megyei Szervezet alapító tagja, 
- Nagy Szabolcs, a MÉE alapító tagja, a Miskolci Csoport titkára, 
- Ördög Ferenc, a Csongrád Megyei Szervezet vezetőségi tagja, 

Vancsisin János, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet titkára, 
- Csóka Ferenc, a MÉE elnöke, az Esztergomi Csoport titkára, 
- Lippai Zoltán a MÉE főtitkára, 
- Szabó Gyuláné, a MÉE Keleti Régió titkára, a Gyöngyösi Csoport elnöke, 
- Tóth József, a MÉE Felügyelő Bizottsága elnöke, 
- dr. Lövei György, a MÉE Jogi- és Etikai Bizottsága elnöke, 
- Igari Antal a MÉE alelnöke, a Székesfehérvári Alba Regia Szervezet elnöke, 
- Hencz János, a MÉE Keleti Régió és a Kaposvári Csoport titkára, 
- dr. Pintér Péter, a MÉE alelnöke, a Budapesti Csoport elnöke, 
- Kovács Ákos, a Budapesti Csoport titkára, 
- Schuszter János, a Magyar Numizmatikai Társulat aktívája, 
- Störk József, a MÉE alapító tagja. 

        A kitüntetettek a jutalomérmek mellé megkapták Török Pál: MAGYARORSZÁGI 
ÉREM- ÉS PLAKETTMŰVÉSZET 1850-1945 (MÉE 2011) című, a Huszár Lajos és 
Procopius Béla: Medaillen- und Plakettenkunst in Ungarn c. világhírű katalógusának 
kiegészítése és folytatásaként megjelent kiváló katalógusát. 
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A képen balról jobbra Paddi Attila, dr. Vida István, hátul Szabó Tamás, Veress Gábor, 
előtérben Pap László, Ulcz Miklós, Lippai Zoltán, Lóky György, Igari Antal, Szilágyi Mihály, 
Beszedáné Schreiner Mária, Hencz János, Hegyi Kálmán, Martin András, Kádas Péterné, dr. 
Torbágyi Melinda, Schuszter János, Ördög Ferenc, Kovács Sándor, Horváthné Rudolf Teréz,  
       Lopatovszki Csaba, Bácsújlaki Anett, Kátai Jenő, Császi Erszébet, Farkas István, 
          dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, Hetényi József, Csóka Ferenc, Berei József, 

dr. Lövei György, előtérben Hajdu Béla és Márfai József láthatók. 
* 

          A délutáni programban kiránduláson vett részt a vendégsereg. Meglátogatták Várda 
községben a Szász Endre Kastélymúzeumot. Szász Endre (1926-2003) Munkácsy-díjas 
festőművész, grafikus, porcelánfestő és özvegye, Szászné Hajdú Katalin 20 évet élt együtt, 
ebből 10 évet a várdai kastélyban, ahol a művész életművéből festmények, porcelán tárgyak 
és temérdek értékes műtárgy található több korból és a világ minden tájáról. Az emlékház 
meglátogatása különleges és emlékezetes élményt nyújtott a csoport valamennyi tagjának.  
          Az emlékházban tett látogatás után természetesen finom vacsora és egy borkóstoló 
várta a csoportot Szentbalázs községben. 

* 
          Augusztus 9-én vasárnap délelőtt – Kaposváron született híres emberek köztük Juan 
Gyenes fotóművész lakóházán túl – a kaposvári városháza épületét látogatták meg a 
résztvevők. Az 1904. március 15-én átadott neoreneszánsz stílusú épület a korabeli 
állapotában maradt fönn és ma is így működik. Idézzük föl a városháza történetét. 
          Az építkezés 1902 júniusában kezdődött zalaegerszegi vállalkozók irányításával, ők 
azonban magas fizetésért budapesti munkásokat alkalmaztak. Ezért a helyi építőmunkások 
néhány nappal a munkálatok megkezdése után tüntetést szerveztek, ahol még a rendőrséggel 
is összecsaptak. A helyi ipartestület és a sajtó is melléjük állt, segítségükkel pedig a 
városvezetés elérte, hogy a munkák jó részét mégis kaposvári mesterek végezhessék. Így a 
helyi, Szarka János készíthette el az asztalosmunkákat (köztük a főbejárati lépcsőház 
lengőajtóit és a Teleki utcai fakapukat). Lukics Ferenc és Gottlieb Zsigmond a lakatos- és 
festőmunkákat, Hudetz József (az ő halála után Borovitz Manó) pedig a kőfaragó- és műköves 
feladatokat végezték. Csupán néhány szakmunkát bíztak budapestiekre: a fűtőberendezéseket 
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Knuth Károly készítette, a festett üvegablak pedig Róth Miksa műalkotásai. A nagyterem 
famunkáit is fővárosiakkal végeztették. Ez utóbbi 1903. december 21-én fejeződött be. 
Bár az építkezés lényegi része 1903-ra elkészült, az ünnepélyes avatásra csak 1904. március 
15-én került sor. Reggel 9 órára városlakók sokasága tódult a nagyterembe, a Kaposvár című 
lap tudósítása szerint „A karzatot díszes hölgyközönség foglalta el, melynek ez alkalommal 
nyílt első ízben módja arra, hogy meghallgassa a képviselő-testület ülését.” Az ünnepség előtt 
a képviselők a szomszédos plébániatemplomban misén vettek részt, majd megkezdődött a 
díszközgyűlés, ahol Németh István polgármester a városok, és azon belül Kaposvár hivatását 
ismertette beszédében, majd Siposs Géza főjegyző a város történelméről és a városháza 
építéséről tartott előadást. 
A tornyon elhelyezett, sárkányt formázó vízköpőket 1960-ban újakra cserélték, ezeket Kovács 
Gy. József készítette (tömegük 16–18 kg volt, és darabjuk 44 részből állt), de 2005-ben ezek 
helyett is újak készültek Szabó Tamás bádogosmester jóvoltából. A Teleki utcai iskola 
megüresedése után, annak épületét is egyesítették a városházával, 1996-ban pedig Borbás 
Gábor tervei alapján felépült az ötszintes déli épületszárny is. 2000-ben okmányiroda nyílt a 
városházán, 2010-ben újabb átalakítás következett: Kárpáti Kálmán és ifjabb Lőrincz Ferenc 
elképzelései szerint átépítették a Városház utcai (déli) bejáratot, valamint mélygarázst 
alakítottak ki az épületben.  Amikor 2004-ben a szomszédos Teleki utcában megnyílt a 
Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola tanétterme–
tanszállodája, azt az egykori Bárány vendéglő emlékére Bárány fogadónak keresztelték el. 
2002-ben Szita Károly polgármester ötlete alapján a tornyon 18, számítógép által vezérelt 
harangból álló harangjátékot helyeztek el, ami óránként lejátszik egy-egy dallamot. 2014-ben 
a színes, akkor 110 éves üvegablakokat is fölújították. [Wikipédia-Szabad Enciklopédia] 

A képet készítette: gelledina - Indafotó, CC BY-SA 2.5 hu, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17145423 

*
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Epilógus 

A szervező kaposvári csoport titkára vasárnap délután és este több hazatérő vendégtől 
kapott telefonhívást, sms-t, amiben megköszönték a szervezést és a gazdag programot. 
Ezek a visszajelzések is igazolták azt, hogy a MÉE 50. vándorgyűlésének szervezésébe 
fektetett sok energia kellően hasznosodott, a résztvevők jól érezték magukat. A 
rendezvény megtartásának lehetősége sokáig kétséges volt, a nehéz egészségügyi 
körülmények megkérdőjelezték a lebonyolítást. Szerencsére a programok szinte teljesen 
megtarthatók és emlékezetesek voltak. 

Köszönjük a szervezők, rendezők fáradtságot nem ismerő munkáját! 
* 

          A jubileumi vándorgyűlésen egy kitüntetés átadásáról külön szólnunk kell.  Márfai 
József gyűjtőtársunk átvehette a Széchényi Ferenc jutalomérem II. fokozatát az alábbi 
laudáció elhangzása után. 

Márfai József 
(tsz: 417) 

          Egyesületünk alapító tagja, de gyűjtői munkáját már 1963-ban – diákként, szülői 
engedéllyel – a Magyar Numizmatikai Társulatban kezdte, amelynek azóta is tagja.  
            A kezdetektől fogva aktív tagja közösségünknek. Nagyon szereti és ismeri a 
magyar történelmet, de ismeri a világ sok, közöttük számunkra egzotikus, távoli 
országának történelmét és numizmatikai történetét is. Gyűjti a magyar és a világ szinte 
minden országának pénzeit.  
        Kiterjedt gyűjtést folytat a numizmatika több területén. A magyar és külföldi 
pénzek mellett a klasszikus magyar éremművészet nagyjai, többek között Beck Ö. 
Fülöp, Berán Lajos, Telcs Ede és más művészek érmei és plakettjei is gyűjteményének 
része. Gyűjti emellett a modern érmeket, de történelmi jelvényeket, kitüntetéseket, 
szükségpénzeket is. 
         A szegedi klubban rendszeresen, de Csongrád Megye több helyiségében különféle 
történelmi eseményekre emlékezve kiállításokat szervez és rendez saját gyűjteményéből, 
a numizmatika népszerűsítése érdekében fáradtságot nem ismerve munkálkodik mind 
közösségünkben, mind a külső helyszíneken, gyakran előadásokat is tart a kiállítás 
témájából. A családjában is követőre talál, fia is tagja Szervezetünknek, de unokáit is 
neveli, tanítja a numizmatika ismereteire és szeretetére.    
        A közösséget rendszeresen segítő, a numizmatikát minden alkalmat kihasználva 
népszerűsítő és kiemelkedően aktív gyűjtői munkásságáért több kitüntetésben részesült. 
Megkapta a Reizner János jutalomérem II. és I. fokozatát. A Széchényi Ferenc 
jutalomérem III. fokozatát 2011. évben, és mint alapító tag a MÉE 50 éves jubileumi 
díszjelvényét is átvette a budapesti küldöttközgyűlésen. 
        Példamutató gyűjtői tevékenysége és a numizmatika népszerűsítése érdekében több 
évtizeden keresztül végzett munkáját megköszöni és a MÉE jubileumi vándorgyűlése 
alkalmából a Széchényi Ferenc jutalomérem II. fokozatával tünteti ki a 

  Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 
Küldöttgyűlése 

* 
A kitüntetéshez a tagság nevében is gratulál a Szerkesztő Bizottság! 

*



9 

Portrébeszélgetés Márfai József gyűjtővel__________________________________ 
Kérdező Ujszászi Róbert 

Ujszászi Róbert: Egyik legrégebbi tagunkkal kitüntetése alkalmából beszélgettünk. 
Kedves Jóska! Kezdésként idézek Neked egy hosszú és szerteágazó laudációból: 
„Példamutató gyűjtői tevékenysége és a numizmatika népszerűsítése érdekében több 
évtizeden keresztül végzett munkáját megköszöni és a MÉE jubileumi vándorgyűlése 
alkalmából a Széchényi Ferenc jutalomérem II. fokozatával tünteti ki a Magyar 
Éremgyűjtők Egyesülete Küldöttgyűlése.” Nem csak a magam nevében mondhatom: 
gratulálok a kitüntetéshez. Az idei Vándorgyűlésen átvett díjérem azonban csak a jelen, 
s hosszú út vezetett idáig. Honnét, milyen családi, kulturális háttérből indultál? 
Márfai József: Bihartordán születtem, édesapám katolikus, édesanyám evangélikus és a 
háború utáni paphiány miatt református templomban evangélikus lelkész katolikusnak 
keresztelt. Ezt az ökumenikus toleranciát egész életemben igyekeztem betartani. Egyik 
nagyapám, Scherer Lajos (a Mi Lapunk c. folyóirat főszerkesztője, gimnáziumi tanár, író, 
költő, műfordító és cserkész parancsnok) szerteágazó életműve meghatározta azt a légkört, 
ami gyermekkoromtól fogva körülvett. 
U.R.: Hogyan, mikor, milyen indíttatásból kezdted a gyűjtést? 
Márfai József: Kisgyermek koromban egy ideig Kiszomboron laktunk, s mint mindenki, 
gyerekkoromban magam is mindenfélét gyűjtögettem: gyufacímkétől szalvétáig, jelvényektől 
a gombokig. Gyűjtögettem régi pénzeket is, ezt tudta Zombori Erzsike tanító néni és tőle 
kaptam az első „igazi” régipénzt, egy Mária Terézia egy krajcáros rézpénzt. Látva gyűjtői 
„szenvedélyemet”, Nagyapám nekem ajándékozott egy papírpénzt. Én is gyerekből 
készültem, öt forint meg akkor nagy pénz volt (a fagylalt gömbje 50 fillér, a Stolwerck cukor 
darabja 10 fillér volt). Kész vagyon! Rögtön átszaladtam a Matuszka-féle vegyesboltba azzal: 
MINDÉR! Azt mondták, hogy ezért nemigen… Visszamentem Nagyapámhoz, aki nem 
haragudott, s elmondta, ő is nagyapjától kapta, aki Kossuth katonája volt, börtönbüntetést is 
kockáztatva megőrizte, továbbadta. Nagyapámat, mint magyartanárt a Felvidékről 
kitelepítették 1946-ban. 40 kilós „engedélyezett”, átvizsgált csomagjában, magával 
menekítette ezt a Kossuth bankót. Ez azóta is gyűjteményemben van és bár nem a 
legértékesebb, de a legféltettebb darabja. 
Szerettem rajzolni, ezért festőművész nagybátyám pártfogásával bejárhattam a Tábor utcába 
rajzot és szobrászatot tanulni. Sajnos (szerencsére?) a művészeti gimnáziumba történő 
felvételim nem jól sikerült, így már csak az érmek és plakettek szeretete valósulhatott meg. 
Főleg: Berán Lajos, Telcs Ede, Reményi József érmeit kedvelem. 
Középiskolai éveim alatt megismertem Csongor Győzőt, a Móra Ferenc Múzeum 
igazgatóhelyettesét, közismert numizmatikust és több régi gyűjtőt, akik atyai tanácsaikkal 
segítettek. Tudomásom szerint akkor (1963), az országban legfiatalabbként a MNT tagja 
lehettem. 
U.R.: Milyen irányultsággal gyűjtesz? Mivel foglalkoztál aktív korodban és hogyan 
fejlesztetted a gyűjteményedet? 
Márfai József: Önszorgalomból nyelveket tanultam, az orosz volt akkor az egyetlen, amivel 
lehetett valamire jutni. Rengeteget leveleztem, és pénzeket csereberéltem – így kezdtem el 
gyűjteni a japán pénzeket is, az új éra (Reiwa) apropóján is rendeztem egy kiállítást. Később 
élelmiszer mérnökként, majd a Szegedi Biológiai Kutató Intézet dolgozójaként, a kötelező 
angol mellett más nyelveket is gyakorolhattam, mintegy hatvan nemzet kultúráját és pénzeit is 
megismerhettem. Közben három kiskorú gyermekemet egy darabig egyedül neveltem, így 
sokszor át kellett gondolnom gyűjteményem bővítését. 
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U.R.: Mit – milyen értéket – látsz ma a numizmatikában? 
Márfai József: A „kézzelfogható történelem” egy-egy darabkája sok mindenről tud mesélni, 
mint Csongor Győző bátyánk mondta „ha kellőképpön szólaltatjuk mög”, életem során sok 
„mesélő pénzzel” találkoztam, amelyek egy korról, vagy egy személyes közösségi történetről 
szólnak. Éremből-plakettből csak az ilyen üzenetet hordozó példányokat próbálom máig is 
megszerezni, az olyat aki „mögszólít”... 
U.R.: Mi a motivációd az állhatatos kiállítási munkát és kutatásokat illetően? (Amelyet 
korábban a Reizner János jutalomérem II. és I. fokozatával és a Széchényi Ferenc 
jutalomérem III. fokozatával és a Pro Numismatica éremmel ismertek el.) 
Márfai József: Életem során önzetlenül rengeteg segítséget, tudást kaptam. Ebből próbálok 
legalább, kis morzsákat átadni a jövőnek, több-kevesebb sikerrel. 
U.R.: Hogy látod ma a gyűjtés, különösen is a szervezett gyűjtés jövőjét? 
Márfai József: A mai fiatalok másképpen állnak a gyűjtéshöz, de ez nem rosszabb, nem jobb 
mint régebben. Egyszerűen más. Azzal tehetjük a legtöbbet, ha önzetlenül segítjük őket. A 
fiatalság bevonása, értő terelgetése, vezetése alapvető fontosságú. (Ehhez fontosak az iskolai 
kiállítások és ezért is voltak, vannak és talán lesznek is tárlataim oktatási intézményekben.) 
De fontos a fiatalságnak örömet okozni is, ezért vagyok harmincöt éve Tápai Mikulás. 
U.R.: Mik a távlati céljaid? 
Márfai József: Remélhetően unokáim közül több is nyomdokaimba lép, mutatnak rá 
hajlandóságot. Rövidebb távú célom, hogy a Tisza-Maros szög nyolc községének szerb 
megszállás alól való megszabadulásának 100. évfordulójára, 2021. augusztus 20-án 
kiállítással mutassam be azt a korszakot. 
U.R.: Mi hajt még ma is a gyűjtésben? 
Márfai József: Ez olyan, mint a légzés, nem szabad abbahagyni! Ameddig még valamiben 
hasznosnak szeretnénk lenni, addig létezünk, ha föladjuk VESZTETTÜNK. 

*** 
Köszöntők – Jubileumok – Köszöntők – Jubileumok – Köszöntők – Jubileumok 

           Az időskor fényeiről volt szó lapunk 37. számában, köszöntöttük tagjainkat, 
akik a „80-asok” klubjába léptek. Időközben három gyűjtőtársunk is tagja lett ennek a 
kis csoportnak, beléptek a 80-asok klubjába. Őket is köszöntjük. 
            Horvát István barátunk az utóbbi években keveset volt idehaza, bár Ő 
egyébként is sokat jár-kel a világban. Kanadától Szerbiáig, Németországtól 
Magyarországig, nem tudjuk hogy éppen most merre jár? 
            Király István kürtművészt, számtalan serlegvacsoránk „programgazdagítóját” 
népes Családja körében köszöntötték szép jubileumán. 
            Kocsis György gyűjtőtársunk is betöltötte 80. életévét és korábbi betegségéből 
fölgyógyulva most már ismét frissen, fiatalosan , - még az utóbbi nehéz időkben is 
– szorgalmasan jött az emlékpénz újdonságokért
            Az évek múltával két gyűjtőtársunk jóvoltából már 90-eseket köszönthetünk, 
tehát szépkorúak is vannak közösségünkben. 
          Korelnökünk Kovács Mihály gyűjtőtársunk szeptemberben, majd novemberben 
Kovács László gyűjtőtársunk töltötte be 90. életévét. Velük sajnos – a feltétlen 
óvatosság miatt - csak telefonon tartjuk a kapcsolatot, de szerencsére jó egészségnek 
örvendenek mindketten. 

Jó egészséget, nem múló gyűjtőkedvet kívánunk valamennyijüknek! 
*** 
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A „ DICSŐ MÚLTBÓL A MÉLTÓ JÖVÖBE” – tűzoltó érmek Trianon előtt – 2. rész__ 
Hajdu Béla 

             A 150 éves szervezett magyar tűzoltóság jubileumára – a megjelent emlékpénzeken 
túl – lapunk 41-42. számában régi tűzoltó emlékérmekről is szólt az írás. A második 
összeállításban további, „Trianon előtt” magyar önkéntes tűzoltó egyletek emlékérmei 
következnek. Képzeletben meglátogatjuk Nagy Magyarország több városát, kisebb települését 
Aradot, Szabadkát, Temesvárt, Lippát, de elmegyünk, majd  Marosvásárhelyre és 
Révkomáromba is..  
            Arad neve a magyar településnevek túlnyomó többségéhez hasonlóan puszta 
személynévből keletkezett. Valószínűleg Arad, Urod, Orod lehetett az itteni várba I. István 
által az Ajtony vezér fölötti győzelme után kinevezett első ispán neve. 
            A település ősidők óta fontos átkelő és vásárhely volt. Várát 1132-ben említik először. 
Ez nem azonos a mai várral, hanem a mai várostól 7 km-re keletre feküdt. Itt végeztette ki 
1131-ben II. Béla szerb felesége a férje megvakításában bűnös 68 főurat. 1135-ben II. Béla 
társas káptalant alapított e helyen. A várost 1241-ben és 1285-ben a tatárok elpusztították, de 
a vár ellenállt a támadásnak. 1388-ban már mezőváros volt. 1459-ben egészen eddig 
portyáztak és pusztítottak II. Mohamed szultán török hadai. 1514-ben Dózsa serege 
pusztította. Határában a mai Csálatelepen feküdt a középkori Csálya falu amelynek egykor 
vára is volt, helye még a 19. században is ismert volt. 
            1551. szeptember 18-án a törökök Arad várát elfoglalták, 1555-ben teljesen elpusztult, 
helyét az új Arad foglalta el. 1552 és 1554 között a törökök új palánkvárat építettek, 1554-ig 
szandzsákszékhely volt, véglegesen 1688-ban szabadult föl. 1658. július 14-én itt győzte le  
II. Rákóczi György a budai pasa seregét. 1685-ben szabadult föl a török uralom alól. 1699 és
1741 között a marosi katonai határőrvidék székhelye volt. 
            1783-ban épült föl a süllyesztett új csillagvár a Maros kanyarulatában, francia Vauban 
rendszerben. Arad 1834-ben lett szabad királyi város.  
            A Szabadságharcban a honvédsereg a várost 1849. június 28-án foglalta el. 1849. 
augusztus 17-én Damjanich János föladta a várat. Itt végezték ki 1849. október 6-án az aradi 
vértanukat. A helyet 1881-ben kőobeliszkkel jelölték meg. A vértanúk városközpontban állt 
emlékművét, Zala (Mayer) György Szabadság szobrát 1922-ben a románok ledöntötték, és 
csak 2004-ben állították föl újra, de nem az eredeti helyén, a Főtéren, hanem a Tűztorony 
előtti egykori madárpiacon, együtt egy modern román diadalívvel. Aradon végezték ki 1849. 
október 25-én Kazinczy Lajos honvéd ezredest is. [1] 
            A királyi Magyarországon elsőként jött létre 1834-ben az „Aradi Önkénytes Polgári 
Tűzoltókar”.  

        Az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharcot megelőzően tűzoltószervezetek 
létrehozása az adott település kezdeményezésén, anyagi támogatásának lehetőségein, az 
engedélyezési eljárás lefolytatásán múlhat. A bátor, kezdeményező, a közösség érdekeit 
tántoríthatatlanul képviselő emberek és más egyéb feltételek hiányában ezzel a lehetőséggel 
kevesen élnek. A szabadságharc bukása után a császári önkény tűzzel-vassal hadakozott olyan 
szervezetek létesítése ellen, ahol sokakat tartanak egybe, sőt egységesen vonulhatnak ki az 
utcára, akik kardot is viselnek, mint például az aradiak, akik szervezett gerundiumos csapatot 
alkotnak, mint a debreceni diákok, mint a hivatalosan baltát hordozni jogosított tűzoltóságok, 
mert a tűzoltók és a tűz körül óhatatlanul megjelenő „bámész” emberek sokasága 
kezelhetetlen tömeget képviselhet. A települések tűzoltóságai ebbe a körbe tartoznak. [2] 
            A legkorábban alakult aradi tűzoltókar 1885. szeptember 13-i dátummal érmet 
veretett. Az érem előlapján kettős vonalkeretben „AZ ELSŐ ARADI ÖNK. POLG. 
TŰZOLTÓKAR *” köriraton belül a város címere látható (1. kép) A hátoldalon teljes 
babérkoszorúban három sorban az „EMLÉK–ÉREM / 1834–1885 / SZPTBR 13.” fölirat 
olvasható.    
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1. kép 2. kép
            A 34mm átmérőjű, 21,4 gr súlyú fémjelzett ezüstérem tetejére szaggitális fül van 
forrasztva, a fül mellett agárfejes fémjel és MI mesterjegy van beütve. 
            Arad város szülötte Lenkey János (1807-1850) honvéd tábornok, Tóth Árpád (1886-
1928) költő, Jávor Pál (1902-1959), minden idők legkedveltebb magyar színésze és Szabad 
György (1924-2015) Széchenyi díjas történész, a magyar országgyűlés elnöke. 
            Szabadka (szerbül Суботица / Subotica, németül: Maria-Theresianopel) város és 
község Szerbiában, a Vajdaság északi részén, az Észak-bácskai körzetben, Magyarország déli 
határától 10 km távolságban. Az Észak-bácskai körzet adminisztratív központja. Újvidék 
mögött a Vajdaság második legnépesebb városa, lakosainak száma 97 910, a környező 
településekkel együtt megközelíti a 150 000 főt. A város a vajdasági magyarok, a vajdasági 
horvátok és bunyevácok szellemi, kulturális és politikai szervezeteinek központja, valamint 
számos nemzetiségi nyelven működő közép- és felsőfokú oktatási intézménynek is otthont ad. 
            Írásos dokumentumok Szabadkát először 1391-ben említik Zabotka vagy Zabadka 
néven. Területe a török idők előtt a Hunyadiak kezén volt. A települést Mátyás király 1464-
ben Dengelegi Pongrácz János erdélyi vajdának adományozza, aki 1470-ben várat építtetett. 
A mohácsi csatát követő zűrzavaros időszakban Jovan Nenad (magyarosan Cserni Jován) 
kiáltotta ki magát a környék cárjává, (fekete cárként is emlegetik) és ez lett a délvidéki 
felkelés központja, amely rövid idő után megszűnt. Történelmi szempontból ez csak annyiban 
bizonyul jelentősnek, hogy szerb források előszeretettel hivatkoznak rá, és a város főterén 
szobrot állítottak „legendás” alakjának. 
            1542-ben a törökök elfoglalták a várost, és majd csak 1686-ban, tehát mintegy 
százötven év múltán szabadul föl. A török kiűzése után Habsburg vezénylettel megindult az 
újratelepítés. 
            Mária Terézia 1743-ban mezővárosi rangra emelte a települést, amelyet ekkoriban 
Szent Máriának hívtak. Ugyanő 1779-ben szabad királyi várossá nyilvánította Szabadkát, és 
ekkortól nevezték Maria Theresiapolisnak. 1845-ben engedélyezte a király, hogy Szabadka 
legyen ismét a település neve. 
            Szabadka szabad királyi városi rangra emelése erőteljes fejlődéshez segítette a 
települést. A városi tanács megszervezi több környező puszta benépesítését, amelyek a török 
idők alatt néptelenedtek el. Magába a városba ekkor már nem volt szervezett telepítés, de 
ahogy fejlődött Szabadka, úgy szivárgott ide a lakosság, elsősorban a történelmi 
Magyarország többnyire magyar nyelvű vidékeiről. Érdekes nemzetiségi momentum, hogy az 
1848–49-es forradalom és szabadságharc idején a bunyevácok a szerbek és horvátok 
többségétől eltérően együtt harcoltak a magyarokkal, és nekik köszönhetően Szabadka 
magyar kézen maradhatott. Az erőteljes fejlődést a város lakosságának gyarapodása is jól 
tükrözte. Amikor Szabadkát 1920. június 4-én hivatalosan is elszakították a történelmi 
Magyarországtól és az akkori Szerb-Horvát-Szlovén Királyság része lett. Az egész Kárpát-
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medence egyik legnépesebb településének számított, ahol a jelentős horvát, illetve bunyevác 
és szerb lakosság mellett a magyarok abszolút többséget alkottak. Az újonnan létrejött 
délszláv királyság harmadik legnagyobb városa volt Belgrád és Zágráb után. [1] 
            Szabadkán rendezte a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség a XI. Közgyűlését és 
egyúttal tűzoltószer kiállítását. Erre az alkalomra egy 33 mm-es aranyozott bronzérem 
készült, előlapján kettős vonalkeretben az eseményt írja le teljes köriratban alsó és fölső 
ívben: * A MAGYAR ORSZÁGOS TŰZOLTÓ-SZÖVETSÉG * XI‧KÖZGYŰLÉSE ÉS 
TŰZOLTÓSZER KIÁLLÍTÁS*. A köriraton belül körkörös gyöngykörben a város címere 
látható (2. kép). A hátoldalon a „* SZABADKA * / 1893. AUGUSZTUS HÓ 12-én” körirat 
olvasható, közepén tűzoltó szerszámok és tűzoltó sisak motívumokkal. 
            Szabadka város szülötte Csáth Géza (1887-1919) író, Komlós Juci (1919-2011) Jászai 
Mari-díjas színművésznő, a Nemzet Színésze, Kosztolányi Dezső (1885-1936) költő, író, 
Lékó Péter (1979–) minden idők egyik legnagyobb magyar sakkozója. Telcs Ede (1872-1948) 
szobrász-, éremművész gyermekkorát a városban töltötte, ott járt gimnáziumba. 
            A következő érmen a helyszín Temesvár, az érem dátuma 1873. szeptember 7., majd 
a már ismert szép jelszó: „EGY MINDNYÁJÁÉRT / S MINDNYÁJAN EGYÉRT”  olvasható. A 
34 mm-es vert ónérem előlapján a fenti körirat, középen pedig Szent Flóriánnak, a tűzoltók 
védőszentjének szobra, alatta a koronás magyar kiscímere látható (3. kép). A hátoldalon babér 
és tölgyágból képzett koszorúban nyolc sorban: „A / TEMESVÁRI / GYÁRVÁROSI / 
ÖNKÉNTES / TŰZOLTÓKAR ZÁSZLÓSZENTELÉSÉNEK / EMLÉKÉÜL / 1873 SEPTEMBER 
7ÉN „ fölirat, az alatta képzett koszorút Temesvár város címere fogja össze.             

3. kép 4. kép
            Temesvár város földrajzi fekvésének köszönhetően a történelem során stratégiai 
fontosságú hely volt. Első hiteles írásos említése 1266-ból származik, amikor a Magyar 
Királysághoz tartozott. A 16. században az Oszmán Birodalom elfoglalta, majd két évszázad 
múlva ismét a Magyar Királyság része lett. 1920-ban a trianoni békeszerződés Romániának 
ítélte a várost. A második világháború után Temesvár történetének legfontosabb eseménye az 
1989-es romániai forradalom kirobbanása volt.  
            Temesvár többnemzetiségű város. A románok mellett magyarok, németek, szerbek, 
szlovákok, ukránok, illetve az utóbbi években kis mértékben olaszok is lakják. Lakossága 
lélekszáma az 1990-es évek óta folyamatosan csökken. Kulturális és különösen az építészeti 
gazdagsága miatt „Kis Bécsnek” is nevezik. Temesvár a 18. századra komoly gazdasági 
központ lett. [1]  A gyárváros a helység alapítását tekintve a legkorábbi és a legnagyobb 
területű – 1017 hektár – része a városnak, 1718-tól kezdődő kialakulása az önkéntes tűzoltó 
egylet létrejöttét is eredményezte. A városész régmúltjáról az alábbiakat tudhatjuk meg. 
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            A török hódoltság előtt és alatt Temesvár lakosságának jelentékeny része a 
Nagypalánk külvárosban lakott. E városrész az 1716-iki ostrom alkalmával igen sokat 
szenvedett, a mennyiben az oláh és szerb lakosság apró fa- és vályogházai közül mintegy 
2000 leégett. Mercy tábornok az 1720 körül Temesvárra hívott telepesek részére a leégett 
Nagypalánk helyén s részben attól éjszakra, a német és örmény városrészt építtette; de e 
városrész az 1738-iki tűzvész idején égett le. Ekkor rombolták le a Nagypalánk és Katalin 
városrész még fennálló házait is.  
            Az ekként hajléktalanná vált lakosság s a Temesvárra hozott külföldi gyarmatosok 
elhelyezése végett gróf Mercy tábornok 1720-ban a Gyárvárost alapította, amely nevét a 
tábornoktól itt emelt számos gyártól kapta. Eleinte két részből, a német és szerb városból 
állott s csak 1744-ben nevezték el hivatalosan Gyárvárosnak. Német részét addig Renzers-
Dorf-nak, az ennek tőszomszédságában épült szerb telepet pedig Raatzen-Stadt-nak nevezték. 
Jelenleg e városrész is szépen emelkedik, s különösen a Belváros felé eső részén épülnek 
szebbnél szebb, díszes palotasorok. Lakosainak száma meghaladja a 24.000-et. [3] 
            Fontos említeni, hogy Temesvár gyárvárosban a millenniumi templomot a magyarok 
bejövetelének 1000. évfordulója alkalmából építették, Ybl Miklós tervei alapján. Ez lett a 
gyárvárosi plébánia második római katolikus temploma. 
            Temesvárhoz több híres magyar neve kötődik. A városban végezték ki Dózsa 
Györgyöt, (1470 k.-1514. július 20.), az 1514-es parasztfelkelés vezérét.  
            Itt született Kiss Ernő (1799-1849) honvéd tábornok, aradi vértanú, Klapka György 
(1820-1892) honvédtábornok, Komárom védője, Kós Károly (1883-1977) építész, író. Hosszú 
ideig itt élt és szolgált Tőkés László (1952-*) református lelkész, püspök, forradalmár. 
 

            Révkomáromban az önkéntes tűzoltó egylet hosszú, eseménydús folyamat 
eredményeként jött létre. 
            Komárom városának első, tűzvédelmet szabályozó rendelete 1703-ban került kiadásra. 
A rendelet (tűzrendőri szabályrendelet) a dohányzásra vonatkozóan is rendelkezett: „ 12 forint 
büntetés terhe alatt – füstös dohánt itt a városon, se utcákon, se hídon, se háznál, se akárhun 
ne merészeljen színya, - ha pedig pénze nem leszen, valahányszor rajta tapasztaltatik, 
mindannyiszor az piarczon meghtsapattatik.” Komáromot több csapás is érte a XIX. század 
derekán. Az 1848-as tűzvész a város életének leghatalmasabb tüze volt. A város széléről 
terjedő tűz, az erős szél miatt percek alatt lángokba borított mindent. Oltás szóba sem jöhetett, 
mindenki az életét igyekezte menteni. A tűz elől sokan a dunai Erzsébet-szigetre menekültek 
a terjedő lángok elől, azonban csakhamar a szigetet is elérte a tűz, lángokba borítva az 
odavezető fahidat, elemésztve a sziget partján kikötött tölgyfahajókat. Végül a sziget alján, a 
fákon is felcsaptak a lángok. Egy gőzhajó épp akkor haladt el Komárom mellett a Dunán. Az 
utasok kérték a kapitányt, hogy ne közelítsen a parthoz, hisz „úgy sütött a lég, mindha lánggá 
vált volna”. Félő volt, hogy a hajó is lángot kap. A város lakói alig ismerték meg az utcákat, 
amikor visszatértek házaikba. A tűzben elpusztult: 389 számjegyes ház, 5 templom, a város- 
és vármegyeháza, iskola, plébánia, a dunai állóhíd, 19 gabonával terhelt tölgyhajó. „A 
templomok harangjai megolvadva zuhantak az utczákra”.  
            A következő évben újabb sorscsapás érte a várost, márciusban a szabadságharc frontja 
Komáromot is elérte. A város bombázása újabb tüzeket okozott és sok emberéletet követelt. A 
bajokat tetézte, hogy az előző évi tűz kapcsán adott állami segítség, mely kereskedelmi 
bankjegyekben érkezett, a szabadságharc leverésével értékét vesztette. 
            A gyakori tüzek és Gróf Széchenyi Ödön (a szervezett magyar tűzoltóságok atyja) 
hatására, Komárom híres szülöttje Jókai Mór is lelkes cikket írt 1862-ben a városi tűzoltóság 
megalakítását sürgetve. Az önkéntes tűzoltótársulat megalakítása kapcsán a város készített is 
egy indítvány, de a császári helytartótanács nem engedélyezte a működést, tartottak az ilyen 
kezdeményezésektől. Végül Vörös Benő ügyvéd (volt debreceni diáktűzoltó) vezetésével a 
városi tornaegylet keretein belül 1872-ben megalakult a Komáromi Önkéntes Tűzoltó és 
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Tornaegylet. A megalakult tűzoltóegylet ez elkövetkező évtizedekben kemény munkával és 
hatékonyan küzdött a tűz ellen a város védelmében.  
            10 éves évfordulóján a zászlószentelésre emlékeztek. Erre az alkalomra 32 mm-es vert 
ónérem készült. A fülezett érem mindkét oldalát kettős vonalkeret szegélyezi, az előlapon 
kilenc sorban a fölirat „A RÉVKOMÁROMI / ~~  ÖNK.. ~~ / TŰZOLTÓ EGYLET / 
ZÁSZLÓ SZENTELÉSI / ÜNNEPÉLÉYNEK / EMLÉKÉRE / JULIUS 15 – 16 / 1882”. A 
hátoldalon a kettős vonalkeretben körirat fölső és alsó íven: ~~ ISTEN DICSŐSÉGÉRE ~~ / 
FELEBARÁTUNK SEGÍTSÉGÉRE, középen tűzoltó sisak mögötte létra és keresztbe 
csákány és kalapács, alattuk, alatta trombita, a mezőt ismételt vonalkeret szegélyezi. (4. kép) 
            Komárom Trianon előtti történetében két jelentős személyt kell említenünk, Jókai Mór 
(1825-1904.) regényíró, a márciusi ifjak egyike, a „nagy magyar mesemondó”, a Szent-István 
rend lovagja és Lehár Ferenc (1870-1948) zeneszerző, világhírű operettek szerzője, 
nagysikerű operett komponista is a város szülötte. 
            Lippa a Bánság kisvárosa Aradtól 30km-re keletre, a Maros bal partján fekszik. Várát 
valószínűleg IV. Béla emeltette a tatárjárás után, 1285-ben visszaverte Nogáj tatár kán 
ostromát. Károly Róbert alatt nagy fontosságú várossá fejlődött, 1315 és 1317 között a király 
gyakran tartózkodott itt. Itt is létrehozott királyi pénzverőkamarát 1325 körül, sőt 1328 körül a 
feltételezett szegedi pénzverdét is Lippára helyezte át, ami 1331-1442 között szűnt meg. 
1333-ban Arad vármegye legnagyobb városa volt. 1440-ben, a solymosi uradalom 
tartozékaként Hunyadi János szerezte meg. 1462-ben Jan Giskra az átadott felvidéki várai 
fejében Mátyás királytól megkapta a solymosi és lippai uradalmat. Halála után ezeket Bánfi 
Miklós és testvére, Jakab örökölte volna, ők azonban még beiktatásuk előtt elfoglalták a várat. 
Ezért Mátyás fiának, Corvin Jánosnak adományozta. 1510-ben Brandenburgi György őrgróf 
bástyákkal és védművekkel erősítette meg. 1514-ben várnagya, Bodó Miklós, harc nélkül 
átengedte a parasztseregnek. A felkelés leverése után Szapolyai János birtokába került, aki 
1529-ben szabad királyi várossá emelte. 
           Lippán 1900-ban 7427 főből 3191 román (42,96%), 2464 német (33,17%) és 1662 
magyar (22,37%) anyanyelvű, 3575 római katolikus, 3253 ortodox, 381 zsidó és 130 
református vallású. 56%-uk tudott írni–olvasni, a nem magyar anyanyelvűek 26%-a beszélt 
magyarul. [1] 

5. kép 6. kép
           A fenti népesség megoszlás ellenére az 1892. augusztus 14-én az Önkéntes Tűzoltó 
Egylet 25 éves fennállása és zászlószentelése emlékére veretett érem magyar nyelvű, de rajta 
– feltehetően a békés „egymás mellett élés” jegyében – román színű szalag látható, a színek
közül a kék a múlt idő, a sárga a jelen idő, míg a piros szín a jövő időt jelképezi. 
             A 38 mm-es fülezett, vert, aranyozott bronzérem mindkét oldalán kettős vonalkeret és 
belső teljes gyöngykör között köriratok olvashatók. Az előlapon a „* 25 ÉVES 
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FENNÁLLÁSA ÜNNEPÉLYÉNEK EMLÉKÉÜL”, középen a barokk középcímere a Magyar 
Szent Koronával, a hátoldalon a körirat alsó és fölső ívű, „‧LIPPAI Ö.T.E. 
ZÁSZLÓSZENTELÉS 1892‧/ AUGUSZTUS 14.ÉN”, a gyöngykörön belül a tűzoltó 
szerszámok láthatók. (5-6. kép)   
            Marosvásárhely városa képzeletbeli sétánk legközelebbi állomása, ahol 1879. június 
1-én kettős, jelentős tűzoltó eseményt rendeztek, melyre Ø 38mm-es ónérem készült. 

7. kép 8. kép
            „A KIRÁLYHÁGÓN INNENI KER: TŰZOLTÓ SZÖVETSÉGI GYŰLÉS. 
M.VÁSÁRHELYTT * 1879 JUNIUS 1ÉN” köriratú előlapon középen a város korabeli címere 
barokk pajzsban álló ovális mezőben, a pajzs két oldalán stilizált sas látható. A hátoldalon  
A M.VÁSÁRHELYI ÖNK: TŰZOLTÓ EGYLET ZÁSZLÓ FELAVATÁSI ÜNNEPÉLYE 
EMLÉKÉÜL * köriraton belül középen tűzoltó szerkocsi és szerszámok láthatók. (7-8. kép) 
            Marosvásárhely vidékén már az őskorban is volt emberi település, ami a Maros 
közelségének, illetve a dombokon kiterjedő hatalmas cserfa- és bükkerdőknek köszönhető. Az 
első település, amelyet ténylegesen a mai Marosvásárhely elődjének tekinthetünk, a 11. 
században alakult ki. Az 1323-ból származó első írásos említése Novum Forum Siculorumnak 
nevezi a várost. A 15. század első felében Marosvásárhely még mezőváros volt és 
Marosszéknek volt alárendelve. Viszont idővel mind önállóbb lett, és egyre több kiváltságot 
kapott az uralkodóktól. Az első bírói kiváltságot Mátyás király ajándékozta a városnak 1470-
ben, majd ezt 1482-ben egy vásáros kiváltság is követte. Báthory István fejedelemtől Izabella 
királynéig még számos kiváltságot kapott, míg végül elnyerte a szabad mezővárosi rangot. 
1601-ben a tizenöt éves háború nyomán a császári zsoldosok Giorgio Basta vezetésével 
fölégették. Ezek után megnőtt az igény egy falakkal körülvett várra, megépítéséhez neki is 
kezdtek, ekkor kapta meg Marosvásárhely a szabad királyi városi rangot. A városi élet csak a 
18. század során kezdett kibontakozni, de igazi lendületet a 19. század végén, illetve a 20.
század elején Bernády György polgármesteri mandátuma alatt vett. [1] 
              A legmagasabb nyilvántartott népesség 164 445 lakos volt (1992), aminek 51,4%-át 
magyarok tették ki. Az 1992-es népszámlálás után népességszáma csökken (1992–2002 
között több mint 14 404 fővel) és a 2002-es adatok szerint a magyarság kisebbségbe került. 
Ennek okai részben a demográfiai hanyatlás felgyorsulása (születésszám visszaesése, 
elöregedés), a magyarok nagy számban való kivándorlása (a rohamos gazdasági fejlődés 
során a jelenség gyakorlatilag megszűnt), illetve a tehetősebb réteg a Marosvásárhely melletti 
lakóparkokba, illetve a környező településekre való kiköltözése (szuburbanizáció). A 
legfrissebb, 2011-es népszámlálási adatok szerint a város lakossága 127 849 főre csökkent, s 
ebből 44,87% (57 362 fő) vallotta magát magyarnak. Marosvásárhely fő látványosságai közé 
tartozik a belváros, a Rózsák tere a számtalan barokk, szecessziós épülettel, mint a Keresztelő 
Szent János-templom, a Barátok templomának híres tornya, a Közigazgatási Palota vagy a 
Kultúrpalota. A 17. századi hangulat megteremtője a négybástyás vár, amelynek délnyugati 
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részén kiemelkedik a Vártemplom tornya. A megyei jogú város számtalan egyéb látnivalója 
között nemzetközi viszonylatban is különleges műemlékek, templomok, barokk, klasszicista, 
neoreneszánsz, eklektikus és szecessziós stílusú középületek és lakóházak, múzeumok és 
galériák, valamint a köztéri szobrok és emlékművek sokasága található. [1]  
            Hazánkban a hagyományoknak megfelelően 1991 óta újra minden évben május 4-én 
tartják a magyar tűzoltók napját, ami egyben Szent Flórián napja is, aki a tűzoltók 
védőszentje, valamint megtestesítője a tűzoltói munka lényegének: a bátorságnak, az 
önfeláldozásnak, az állhatatosságnak, a becsületnek és az emberek megsegítésének, végül 
idézzük föl a szakma egyik jelmondatát és a tűzoltók imáját. 

„Istennek dicsőség egymásnak segítség!”  – TŰZOLTÓK IMÁJA 
“Kötelességem teljesítése közben, Ó Istenem, ha bármikor láng csap fel, 

Adj erőt, hogy megmenthessem az életet, nem számít, mennyi idős is legyen. 
Segíts, hogy átölelhessem a gyermekemet, mielőtt túl késő, 

Vagy megóvjak egy embert a szörnyű végzettől. 
Tégy képessé arra, hogy meghalljam a leghalkabb segélykérést, 

És gyorssá, és kellően ügyessé, hogy eloltsam a tüzet. 
Hogy töltsem be szerepemet, és hogy adjam a legjobb önmagam, 

Hogy megvédjem az embereket és javaikat. 
És ha a Te akaratodból elveszítem az életem, 

Vedd védelmező karodba családom, s szeretteim.  Ámen” [5] 

             A emlékérmekkel, történeti leírásokkal a trianoni 100 éves jubileumra, a 
világtörténelem legigazságtalanabb „békeszerződésére” emlékezünk. 
Jegyzetek: 
[1] Wikipédia – A szabad enciklopédia 
[2]  Dr. Hadnagy Imre József: Gondolatok a hazai önkéntes tűzoltóságok első világháborúig   
            tartó történetéhez – Védelem Tudomány–II. évfolyam 4. szám, 2017. 12. hó, 
[3] Arcanum 
[4] Fejezetek Komárom tűzvédelmének történetéből – Komárom-Esztergom Megyei 
            Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Magyarország biztonságáért. 
[5] Keresztény Élet Portál 

*** 

Emlékpénzek 2021._____________________________________________________ 
Domoki Ferenc 

            A következő évben gazdag emlékpénz program vár a témát gyűjtőkre. Már az év 
elején, január 11-re megjelenést hirdet a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzverő Zrt. majd a 
továbbiak várható a többi emlékpénz: 
1. január 11. – Szent István király ezüst (999‰) 15.000,- Ft-os 5000 db, színesfémből pedig
        3.000,- Ft-os szintén 5000 db készül. Ezt követően hosszabb szünet következik, 
        legközelebb csak májusban folytatódik az emlékpénzek megjelenése. 
2. május 1. – Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark 2.000,- Ft-os jelenik meg a
        Nemzeti emlékhelyek sorozat VIII. tagjaként bronzpatinázott színesfémből, max. 7000 
        db-os mennyiségben. 
3. május 3. – Milleneumi Földalatti Vasút 2.000,- Ft-os címletű emlékpénz patinázott
        színesfémből, jelenik meg 5000 db. 
4. május hónap közepén a XVI. Labdarugó Európa Bajnokságra,
5. június 8. – Az önálló ügyészi szervezet alapításának 150. évfordulójára,
6. június hóban – XXXII. Nyári Olimpiai és XVI. Paralimpiai Játékokra egyaránt ezüst

   10.000,- Ft-os (925‰) és színesfém 2.000,- Ft-os, mindegyikből 5-5000 db készül. 
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7. augusztus – az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra 10.000,- Ft-os ezüst
        (925‰) 5000 db, de a színesfém 2.000,- Ft-osból 7000 db készül. 
8. augusztus 20. – Benyovszky Móric híres utazóról ezüst 10.000,- Ft-os (925‰) 5000 db és
        színesfém 2.000,- Ft-os 5000 db készül. 
9. szeptember 25. – „Egy a természettel” mottóval a Vadászati és Természetvédelmi
        Világkiállításra 15.000,- Ft-os ezüst (925‰) aranyozott intarzia rátéttel és színesfém 
         2.000,- Ft-os 5000 db készül. 
10. október 4. – Magyar agár proof like 2.000,- Ft-os jelenik meg a „Magyar pásztor- és
       vadászkutya fajták" sorozat III. darabjaként max. 10000 db készül. 

11. november 4. – Cziffra György zongoraművészről 7.500,- Ft-os ezüst (925%) és a
        színesfém 2.000,- Ft-os emlékpénzből 4-4000 db készül. 
12. november 19. – Szt. Erzsébet 100.000,- Ft-os arany (6.982 gr 986‰, ára előreláthatólag
        180.000,-Ft lesz, amennyiben az aranyár nem változik) 1500 db és színesfém 2.000,- Ft- 
         os 5000 db készül. 
13. november 27. – Pilinszky János költő emlékére 10.000,-Ft-os ezüst (925‰), 2.000,-
        Ft-os színesfém emlékpénz készül 4-4000 db. 
14. december 1. – Magyar népmesék proof like 2.000,- Ft-os jelenik meg max. 15000 db.
15. december 14. – Sopron a leghűségesebb város 15.000,- Ft-os ezüst (925‰) és színesfém
        3.000,- Ft-os készül 5-5000 példányban. 
A 100.000,- Ft-os arany emlékpénz kivételével az összes megjelenő darab névértékben és 
a 4% kezelési költség felszámításával, a megjelenés után 2 hónapos időig kerülhet az elő-
jegyzést leadott gyűjtőtársak gyűjteményébe a megjelenés utáni előzetes befizetéssel. 

*** 
Minden Kedves Tagunknak, Valamennyi Olvasónknak, a Magyar Éremgyűjtők 

Egyesülete és a Magyar Numizmatikai Társulat Minden Tagjának,  
Kedves Támogatóinknak és Partnereinknek 

Eredményekben és Egészségben Gazdag 
Boldog Új Esztendőt Kíván 

 Szervezetünk Vezetősége és a Szegedi Kispénz Szerkesztő Bizottsága! 
*** 

Búcsúzunk… 
A közelmúltban több gyűjtőtársunktól kellett búcsút vegyünk, rájuk emlékezünk. 

Talpai Sándor (1945-2020) 
 Életének 75. évében elhunyt kedves, szorgalmas gyűjtőtársunk. Sokoldalú ember volt, 

amely tulajdonsága a munkában és a gyűjtésben is megnyilvánult. Munkájában a vasas 
szakmákban volt otthon, hosszú ideig a DÉLÉP-nél dolgozott. Majd sokáig Németországban, 
ott is megállta a helyét, nem volt előtte megoldhatatlan feladat. 
          A magánéletben is érvényesült sokoldalúsága, szerette a természetet, csónakot tartott, a 
horgászat egyik kedvenc kikapcsolódása volt, de készített sétapálcákat, vadászkéseket és 
faeszterga is volt kis műhelyében. 
          Gyűjtőként kedvelte az emlékpénzeket, bélyeget, ásványokat, fegyvereket, külhonban 
az Euró pénzek is megragadták figyelmét. Könyvtárunk részére ezekről a pénzekről szóló 
katalógust is ajándékozott. 
          Családszerető, jó társasági ember volt, rendszeres résztvevője serlegvacsoráinknak, 
ahova családjával járt és gyakran baráti köréből is hívott vendégeket. Szerette a humort 
gyakran jó viccekkel szórakoztatta ismerőseit. Kedves egyénisége hiányozni fog 
közösségünknek, rá tisztelettel és szeretettel fogunk emlékezni. 

*** 
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Elment Gazsi bátyánk (1933-2020) 

       Életének 88. évében elhunyt Janik Gáspár gyűjtőtársunk a közösség Gazsi bácsija. 
1975-ben csatlakozott a helyi csoporthoz, kezdetben „csak” pártoló tagként, de hamarosan a 
MÉE tagja lett. A Család mellett a gyűjtés és a „pecázás” volt a mindene, szerette a régi 
pénzeket, de gazdag ismeretei voltak a régi tárgyakkal kapcsolatosan is. Munkahelyén a 
Kábelgyárban a hírközlő üzem művezetőjeként dolgozott, sok embert ismert és az üzemben is 
tudták, hogy „érdekes ember”. A szó jó értelmében, hiszen mindenki tudta, hogy szereti a 
történelmet, gyűjti a régi pénzeket, kedveli az érdekes, régi használati tárgyakat és a szép 
porcelánokat is. 

          Egyszer az üzemi lap hasábjain riportot készítettek vele. A „Kábel” című lapban többek 
között a következők jelentek meg. „Az egész dolog egy véletlennel kezdődött. 1968-ban egy 
száz négyszögöles kertet vettem és ott ásás közben találtam egy kis bronzpénzt. Gondosan 
megtisztogattam, azután próbáltam kisilabizálni a rajta lévőket.”  
          Így kezdett érdeklődni a régi pénzek iránt és vált gyűjtővé. A tárgyak szeretete és 
ismerete mellett köztudott volt, hogy nagyon kedvelte az inflációs papírpénzeket. Szívesen 
járt a klubba, ha valami miatt nem ért rá, nem tudott jönni mindjárt hiányoltuk. Az utóbbi 
években unokái révén dániai és kolumbiai aprópénzeket hozott cseretársainak, sokan 
válogattak a messzire került unokák aprópénzei közül. Mindenkivel jó barátságban volt, pár 
hónapja éppen egy gyűjtőtársunknak hozott érdekes szakrajz könyvet, mely a NŐI SZABÓK 
KÖNYVE címet viselte.   
          Kedves, a közösséget szerető egyénisége hiányozni fog. Tisztelettel és szeretettel 
emlékezünk rá. 

*** 
dr. Hegedűs Antal (1953-2020) 

          Életének 68. évében elhunyt gyűjtőtársunk felsőfokú tanulmányait a Kecskeméti 
Kertészeti Egyetem Főiskolai Karán, majd a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem 
Termesztési Karán végezte. Szegeden a SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán 
tanított, 1990-ben adjunktusi, 2006-ban docensi kinevezést kapott. Nyugdíjba vonulása után 
2017-ben lépett tagjaink sorába barátja közvetítésével. Megromlott egészségi állapotában a 
gyűjtés némi gyógyírként szolgált betegségére. Tisztelettel emlékezünk rá. 

*** 
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Beszeda Róbert (1928-2020) 
          Életének 92. évében elhunyt Beszeda Róbert gyűjtőtársunk. Alapító tagja volt a Magyar 
Éremgyűjtők Egyesületének, a legendás 4-es szám tulajdonosa. Az utolsó olyan, tagunk, 
akinek tagsági száma egy számjegyű volt. Kezdetben háznagyként őrizte a budapesti 
összejövetelek rendjét, de jelentős szerepet vállalt az Egyesület árverési rendszerének 
kialakításában, az árverések lebonyolításában. Hosszú évtizedeken keresztül szolgálta 
önzetlenül az Egyesületet. Az Elnökség munkájában, mint szervező titkár, majd mint 
budapesti titkár vett részt. A numizmatika iránti elköteleződése mellett érdemeket szerzett a 
bélyeggyűjtés területén is. E kettős érdeklődésének köszönhetően neki köszönhető a MÉE és a 
MABÉOSZ közötti jó viszony megalapozása és életben tartása. Lelkesen segítette a MÉE 
emlékérem kiadási programját, a vidéki csoportok érmeire gyűjtötte Budapesten a 
megrendeléseket. 1965-től tagja volt a Magyar Numizmatikai Társulatnak, annak 
rendezvényeit gyakran látogatta. 

          A több évtizeden keresztül végzett hatalmas társadalmi munka mellett gyűjtői és 
szakírói munkássága is jelentős volt. Feldolgozta az erdélyi numizmatika anyagát és 
összeállítását több kötetben kiadta. Az eddigi ismereteinket egységes keretbe foglalta, és így 
az érdeklődők számára könnyen elérhetővé tette. 
          Több évtizedes munkásságáért megkapta a Széchényi Ferenc jutalomérem valamennyi 
fokozatát, szakírói munkásságáért az Unger Emil jutalomérmet. 
          Az utóbbi években már korának megfelelően az elnökségben végzett aktív munkától 
visszavonult, de figyelő tekintetét továbbra is szeretett Egyesületünkön tartotta, és tanácsaival, 
hatalmas élettapasztalatával segítette a gyűjtési tevékenységet, a numizmatikai ismeretek 
elmélyítését és átadását. 
          Búcsúztatóján november 24-én a szűk családi kör tagjain kívül – a nehéz egészségügyi 
helyzet miatt – Egyesületünket Csóka Ferenc elnök, a Magyar Numizmatikai Társulatot 
Szilágyi Mihály képviselte. Rá mindig szeretettel és tisztelettel fogunk emlékezni. 

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

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

Lapunk számai olvashatók a MÉE internetes honlapján is, 
           (www.eremgyujtok.hu) a „Letölthető dokumentumok” között 

mailto:meeszeged1@gmail.com

	***



