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„– Jó lesz-é az alja? Erős-é ott a föld?
– Kemény agyag, Uram. Országot lehet arra építeni, nem tornyot.
– Vigyázz, pap, itt vigyázzál jól, s itt ne csinálj bolondot csak. Ha
jó a fundamentum, akkor, ha összedűl is a fal, kicsi dolog felépíteni. Ha kivágod a fát, de ép a gyökere, kinő a fa megint,
(Kós Károly: Az országépítő)

75 év nagy idő, komoly idő. Ennek már távlata van. Sokat lehetne és még többet kellene
beszélni, mondani és írni róla (kicsiny foglalatot már adtam egyszer, öt esztendővel ezelőtt
a Numizmatikai Közlöny hasábjain – most nem ismétlem magam). Mi és hogyan esett; mi
enyészett el, s miből formálódott mozdító tapasztalás a mintegy fél évszázadot fölölelő pályán. De mindent elmondani nem lehet. Éppen ezért csak a címadó szentencia mellé sűrítve
adom néhány gondolatomat e kötet elé.
A könyv címe Kós Károly erdélyi szépmíves és kultúraszervező Az országépítő című
történelmi regényéből származik. A transzilvanizmus jegyében a trianoni vész ellen született
írás kiáltó szó a magyarságért, annak összefogásáért – még mai is. Szent István és Walter
mester párbeszéde a marosvári templom építésekor zajló jelenetben hangzott el. A Kós által
a király szájába adott szavak egyetemes érvényű igazságok. Nem csak államra, s egyházra
nézvést jók és helyesek, de az élet jószerivel minden területére igazak. Még ha erről rendre
meg is feledkezünk.
Nagy Ádám munkássága azonban tudatosan és mindvégig eköré a régtől fölismert elv
köré szerveződik. Másról sem szól szinte egész élete, minthogy ezeket a mindent átszövő,
körülöttünk lüktető, de sokszor észrevehetetlen, vagy tudatosan figyelmen kívül hagyott
szimbolikus gyökereket ápolja – ahogyan tudja. S a maga erkölcsi meggyőződéséhez híven
igaz hittel és szeretettel teszi mindezt.
Sokan fedezték föl Ádám barátunkban ezt a csöndesen építő, makacs tenni akarással
munkálkodó, soha sem lankadó erőt. Közvetlen, kedves egyénisége, illetve közösségben,
együttes munkában való gondolkodása a kezdetektől sok barátot és egyben tisztelőt szerzett

számára. Ezt ékesen mutatja az ünneplő kötet tanulmányait jegyző szerzők sora, s a gratulálók népes lajstroma. (Ide kívánkozik azon néhai közeli kollegák és lelki jóbarátok neve
is, akiknek – ha még közöttünk volnának – fontos helyük lenne a köszöntők között. De már
nem írhatnak. Úgy, mint Kass János és Gross Arnold grafikusművészek, Nagy István Tanár
Úr, Kőhegyi Mihály, V. Székely György.)
Mesterségre nevelő dajkámnak a jelen kötetben szereplők, s a magam nevében mondhatom: Születésnapod alkalmából köszönünk Neked mindent, s szeretettel kívánjuk, hogy
egészségben és boldogságban hass reánk folyvást, továbbra is alkoss a magad módján mindannyiunk gyarapodására.
Csongrád, 2020. július 31.
Ujszászi Róbert
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Hajdu Béla

Dr. Nagy Ádám ünnepelt numizmatikus köszöntésére nehéz olyan érmekről írni, amelyek
több évtizedes munkássága alatt ne kerültek volna látókörébe vagy a keze ügyébe. Nem is
gondolom, hogy ebben a tekintetben eredményes lesz kísérletem. Nem számítva erre a „sikerre” élete kerek jubileumán megtisztelő, hogy néhány szép érem és jelvény fölidézésével
köszönthetem Őt.
Több évtizedes munkálkodása során barátjával, szerzőtársával Leányfalusi Károllyal –
szakírói munkásságukat a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Elnöksége a 2002-ben alapított
Unger Emil jutaloméremmel elsőkként ismerte el – elkészítették többek között az 184849-es Forradalom és Szabadságharc pénzeinek katalógusát értékes tartalommal és exkluzív
kivitelben. A magyar történelem e dicsőséges, de szomorú végű időszakát, a kor kiemelkedő
alakját Petőfi Sándor lánglelkű költőnket idézi egy egyszerű, mégis nagyszerű érem.
Rozsnyói Pekár Gyula (1867–1937) író, újságíró, országgyűlési képviselő, államtitkár,
miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 1920-tól 1936-ig a Petőfi Társaság elnöke volt.1 Az író nevével jelzett érmen egy fölszólítás olvasható:
„ÚGY SZERESD / HAZÁDAT MINT / PETŐFI SZERETTE / 1932”
A Ø36mm-es vert érem egyik oldalán széles, kettős vonalkereten belül középen 13x29
mm-es kartusban Pekár Gyula neve van vésve aláírás szerűen, mögötte jobbra hajló babérág
látható, mely az író személyét illetheti. Az érem másik oldalán fölül nyitott tölgykoszorúban
a fenti idézet és a „fölszólítás” évszáma van bevésve négy sorban. (1. és 3. kép)
Feltételezésem szerint Pekár Gyula ezt az érmet – vagy egy példányát – az 1876-ban
alapított Petőfi Társaság tagjaitól kaphatta 65. születésnapja alkalmából 1932-ben.
Hogy ne csak nevével emlékezzünk Petőfi Sándorra idézzük föl a 2. képen látható apró
érdekességet, éremszerű, Ø23mm-es jelvényt, amely az 1911. szeptember 8-án Pozsonyban fölállított Petőfi szobor előkészületének jelképe. A jelvény hátoldalán a SEIFERT POZSONY gyártói jelzés olvasható kiemelke1 Pekár Gyula életrajza – Magyar Életrajzi Lexikon
dő betűkkel, a jelzés fölött tűnyom látható.
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Történt ugyanis, hogy 1899-ben egy német újságíró, Wolfgang Riepl, a Westungarische
Grenzbote, vagyis a Nyugat-Magyar Átkelő szerkesztője kezdeményezte, hogy Pozsony állítson
szobrot a magyar szabadságharc híres költőjének. Petőfi ugyanis hosszabb ideig Pozsonyban lakott, itt írta az országgyűlési tudósításokat, s természetesen itt született néhány költeménye is.
Az ötletet azonnal felkarolta a Pozsonyi Hírlapírók Egyesülete, és rövidesen egy szoborbizottság alakult. A Petőfi-szobor megmintázására Fadrusz János (1858–1903) vállalkozott volna,
mivel azonban 1903-ban meghalt, a szoborbizottság nyilvános pályázatot írt ki. Erre összesen
41 pályamű érkezett. A pályázatot Radnai Béla (1873–1923) szobrászművész nyerte meg.
Ezután a szobor elkészítésére gyűjtést szerveztek. A pozsonyi hírlapírók egyesülete
10000 koronát ajánlott fel, Pozsony város tanácsa pedig 9000 koronával járult hozzá a
költségekhez. Emellett egy megrendezett virágünnepen 14 410 koronát gyűjtöttek össze. Az
utóbbira 1911 júniusában került sor, amikor mintegy százötven asszony és leány a városban
virágot árusított a Petőfi-szobor javára. A szobrot a Városi Színházzal szemben kívánták
felállítani, ahol külön virágárusító sátor is állt, s előtte felváltva katona- és cigányzenekar
játszott. Ezen kívül kisebb-nagyobb összegeket ajánlottak fel a különböző hivatalok és magánszemélyek is. A Petőfi-szobor költségeinek túlnyomó részét tehát Pozsony város és annak lakosai – nemzetiségi különbség nélkül – gyűjtötték össze.
A szobor leleplezésére 1911. szeptember 8-án került sor az akkori Kossuth Lajos téren. Az
ünnepélyen a városvezetés mellett Frigyes főherceg is megjelent. A megnyitóbeszédet Brolly Tivadar, a város polgármestere tartotta. A szobor leleplezése után további szónoklatok hangzottak
el, majd megkezdődött a koszorúk elhelyezése. Ezután egy százterítékes díszebédre került sor a
Zöldfa szállóban, ahol számos elismerő szónoklat hangzott el a szoborról és annak alkotójáról.
A pozsonyi szoborkompozíció a költőt ábrázolja, amint a talapzat megemelt részén előrelép, lantját a talapzat ormára fektetve, kezében kardot tart, hogy hősi ellenállásra buzdítsa
a honfitársait. Mellette, egy lépcsővel lejjebb, a költészet múzsája pálmaággal fedi le a költő
rózsacsokron nyugvó, elhagyott lantját.
Trianon után azonban kezdetét vette a pozsonyi Petőfi-szobor kálváriája. 1921 októberében a városi tanács úgy határozott, hogy lebontatja a szobrot. Nem szerették volna ugyanis,
hogy hasonló sorsa jusson, mint Mária Terézia szobra, amelyet szintén azon év októberé224
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ben csehszlovák légiósok barbár módon leromboltak. A szobor lebontását november elején
kezdték el, és november 19-én fejezték be. Ez alatt az idő alatt állandó volt a pozsonyiak
zarándoklása a szoborhoz. Ott álltak és fagyoskodtak a hidegben.
A szétszedett szobor részeit a Grassalkovich-palota garázsában helyezték el, ahol 1928.
június 28-ig maradtak. Ezután a Marhavásártéren egy barakkban kaptak helyet. A szobor
első világháborút követő eltávolítása után Csehszlovákia az ígéretek ellenére sem állította
fel újból a nagy költő szobrát. A magyar Sarló mozgalom tagjai 1931-ben demonstrációként
feltörték a városi marhaistállóban elhelyezett szobor faburkolatát, és koszorút helyeztek a
megcsonkított márványalakra. A babérkoszorúra magyar, cseh, szlovák, ukrán, lengyel, román, szerb, horvát és bolgár nemzeti színű szalagot kötöttek, hogy jelképezzék a kelet-európai, a Duna-medencében élő népek együvé tartozását.
Az 1950-es években a városi tanács döntése alapján csak Pozsony déli külvárosában,
Pozsonyligetfaluban lehetett újból felállítani a szobrot, egy viszonylag elhagyatott városi
parkban. Ennek következtében az alkotás számtalanszor vált vandálok célpontjává. Sorozatosan megcsonkították és meggyalázták. 1989 előtt a titkosrendőrség éberen figyelte azokat
a magyarokat, akik megemlékezésekre jártak a szoborhoz.
A 2003-as restaurálását követően a pozsonyi Medikus-kertbe helyezték át az alkotást egy
újraavatási ünnepség keretében. Azóta is itt található, és a pozsonyi, valamint a környékbeli
magyarok itt tartják minden évben a március 15-i megemlékezést.
Pozsonyban évtizedeken át csak egy maroknyi ember mert hinni abban, hogy a lánglelkű költő sokszor meggyalázott szobra egyszer visszatér méltó helyére. Az értékes alkotás
nem csupán a magyar költőt ábrázolja, hiszen Petőfi Sándor nemcsak a magyarok, hanem
más nemzetiségek, köztük a szlovákok szabadságát is szimbolizálja. Ennek a felismeréséhez
azonban jobban kellene ismernie a szlovák félnek magát a költőt, a gondolatait, s hogy miért
vált a szabadság jelképévé.2
Visszatérve Pekár Gyula érmén a „fölszólítására”, az 1932. év – a Petőfi Irodalmi Társaság 16 éven át volt elnökének – az író 65 éves jubileumi éve volt. Helytálló föltevés lehet,
hogy az írót, az elnököt ezzel a kis éremmel köszöntötték a Petőfi Társaságban barátai.
Ünnepelt barátunk Ádám ennek a fölszólításnak évtizedek óta tesz eleget azzal is, hogy
gyűjti legfőképpen a magyar és még más országok himnuszához tartozó zenei, irodalmi,
képzőművészeti és más tárgyi relikviákat. Ugyan a foglalkozásából adódóan korábban ebben a gyűjteményben érmek nem lehettek, de a kollekció szépen gyarapodott és nyugdíjba
vonulása után érmekkel is gazdagodott.
A himnusz – ami egy nemzet számára az egyik legfontosabb – tisztelete, szeretete hűen
tükrözi emberi, gyűjtői felfogását, szakadatlan törekvését az értékmentésre. Köszöntésére
ezért most egy himnuszt idéző érem is következik.
Staffner Sebestyén híres szegedi ötvös volt, tevékenységéről, érmeiről dr. Török Pál 2010ben a Szegedi Kispénz 2. számában írt cikké2 Magyar7 hetilap 2020/11-es száma
ből tudhatunk meg többet. Az ötvös 1903-ban
225
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vált országosan ismertté, amikor a szegedi új zsinagóga felszentelésére készített emlékérmet.
Ezzel egycsapásra országos ismertségre tett szert. Valószínű szép érmeinek köszönhetően nevét a Magyar Iparművészeti Társulatba belépett rendes tagok között is olvashatjuk.3
Staffner műhelye 1896-ban Szegeden az Oroszlán utcában, feltehetően az akkori Európa
Szálloda mögötti épületben, később az Oskola utca 9. szám alatt volt. Ez utóbbi helyen 1910ben már özv. Staffner Sebestyénné „Első Alföldi Vésnöki Műintézet” néven hirdette üzletét.4
Az ötvös kiváló képességeit korábban rendszeresen bizonyította, de erről a következő érmek is tanúskodnak. Az első helyre egy egyedi véséssel készült érem kívánkozik. (4–5. kép)
Ezt az aranyozott ezüstérmet Staffner Sebestyén 1893-ban a Szegedi Polgári Dalárda
25 éves jubileumára készítette. Az Ø50mm-es 44,2gr súlyú érem mindkét oldalát kettős
vonalkeret szegélyezi, ezeken belül mélyített, sík mezők, az előlapon a kereten belüli körirat
A SZEGEDI POLGÁRI DALÁRDA 25 éves JUBILEUMÁRA.
A lenn balról fölfelé induló köriratot alul középen hatágú csillag zárja. A köriraton belül
Szeged város egyenes, 17x14mm-es címerpajzsa látható tetején az ötágú koronás sisakrostéllyal rajta nemesi koronával. Ettől két oldalra, a címerpajzs aljáig terjedő indadíszítés van
vésve. A koronás sisakrostély fölött a balra álló kőbárány helyezkedik el. A címerpajzs alá
az „S STAFFNER SZEGED” mesterjegyet véste az ötvös.
A hátoldalon három hatágú csillag között először fölső íven az * EMLÉK * ÉREM
*, alsó íven pedig a pontos dátum, 1893 AUG. 14–15 helyezkedik el. A tagolt köriraton
belül a fölső, sugarakkal övezett hatágú csillag alatt egy 24mm magas lant, húrjai között
szalagon a zengjen a dal / Talpra magyar jelmondat olvasható, az utóbbiak Petőfi Sándort,
a lánglelkű költő szavait idézik. A lant alatt két keresztbetett babérágat nagy csokorszalag
köt össze, alul két szalagon balra és jobbra
ISTEN ÁLD / MEG A MAGYART
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Magyar Iparművészet VI. évf. (1903) 6. szám, 308.oldal
Délmagyarország 1910. május 22. 60. oldal
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A különlegesen szép, feltehetően egyedi éremhez 82x82 mm méretű, 20mm magas doboz készült. Kívül a doboz fedelére
az érmen is olvasható szöveg van préselve,
fölül fölső íven az EMLÉK ÉREM, alatta
ágdíszítés, ez alatt három sorban A Szegedi
Polgári Dalárda / 25 ÉVES JUBILEUMÁRA / 1893. aug. 14-15. szöveg van préselve
aranyozottan, mai állapotában fogyó aranyozással. (6. kép)
A kerekített sarkú barna bőrrel bevont
fedeles doboz belül zöld selyemmel van
bélelve, az érem külön gyűrűben kapott
helyet. A doboz fedélen belül 16mm széles világosbarna, 45°-ban elhelyezett szalagon „Staffner S. Szeged.” felirat jelzi az
ötvösmester nevét. (7. kép)
Az alkotó rendkívüli képességét további
munkái dicsérik. A századfordulón készített
a Szegedi Kerékpárosok és Testgyakorlók
Köre számára több sportérmet és keze munkája lehetett a kör jelvényének (8. kép) verőtöve is.
A jelvény 41x36mm-es méretben készült el, bár méretét, formáját, kivitelét nem,

6 kép

7 kép

8 kép
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csak a színeit határozza meg a kőr kézzel írott és 1899. július 20-án 30 filléres – még 1898.
évszámmal nyomtatott – illetékbélyeggel Szeged Szabad Királyi Városhoz benyújtott alapszabályai. A dokumentum első oldala a következőket tartalmazza5:
*
A Szegedi kerékpárosok és testgyakorlók köre alapszabályai
I. Czím, székhely és jelige.
1.§. Az egylet czíme: „Szegedi kerékpárosok és testgyakorlók köre”
székhelye: Szeged, Jelige: „Adj Isten”.
II. Pecsét
2.§. Az egylet pecsétje egy köralakot mutat „Szegedi kerékpárosok és
testgyakorlók köre” felirattal és az egylet alakításának (1899) év számával.
III. Jelvény.
3.§. A jelvény az egylet színeit: fehér, kék, sárga viseli.
IV. Czél.
4.§. Az egylet czélja a kerékpározás, testgyakorlás, korcsolyázás és vívás
tanítása, gyakorlása s minél szélesebb körben való terjesztése, e czél elé
résére az egylet kirándulásokat,versenyeket, estélyeket és ünnepélyeket
rendez, esetleg az egylet anyagi helyzetéhez képest, vagy alkalmas pénzügyi művelet segítségével télen át mesterséges vagy természetes jégpályát
létesít, melyeket a rendes tagok díjmentesen, a többi tagok pedig a választmány által esetről esetre meghatározandó dijak mellett
fognak használhatni.
*
A kör az alapszabályaiban rögzítettek szerint több sportágban kívánt sportolókat tagjai
között tudni, mégis a kerékpározás tűnt a fő tevékenységnek, amit a jelvény és az érmek is
mutatnak. A 8. képen szereplő jelvény kivitelénél az alapszabályban meghatározott színek
közül a kék és fehér jelenik meg tűzzománcozott formában, a sárga szín csak az aranyozás
folytán, azt az ADJ ISTEN jelszót tartalmazó fölső szalag és a barokk pajzs közötti mező
jeleníti meg.
Az érmek közül kettőt tekinthetünk meg, mindkettő a fenti jelvény motívumát idézi.
Ezek az érmek a Móra Ferenc múzeum éremtárában találhatók, megszerzésükben ünnepelt
barátunknak múlhatatlan érdemei vannak és mindkettő Staffner Sebestyén keze munkáját
dicséri.
5 Csongrád Megyei Levéltár Kiadványai – Segédletek XIII. –
Az első egy 29x29 mm méretű, nyolcEgyesületi iratok a Csongrád Megyei Levéltárban, Szeged,
szögletes csegely formájú kétoldalas érem,
2003. 233. oldal
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9 kép

10 kép

rajta a csegely forma peremén kiemelkedő vonalkerettel. Ezen belül egy kőralakú vonalkereten belül középen a Kör jelvény formája látható. A pajzs alaktól balra és jobbra középen vésett II szám, jobbra az éremmel együtt verve DIJ fölirat, a pajzs alatt jobb oldalon
STAFFNER S. mesterjegy van vert formában. Az érem hátlapján – az előlappal megegyezően – kettős (nyolcszögletes és kerek) vonalkeret, mélyített mezővel, középen balról tölgy-,
jobbról babérág alul középen szalaggal összekötve, fölül kissé nyitottan. Ezen belül 1902
vésett évszám látható, mely a verseny megrendezésének évét jelöli. Ez az érem tehát – szalagja sajnos ismeretlen, de feltételezhető, hogy Szeged színeit magán hordozó piros-fehérsárga-kék színű háromszögletű lehetett – az 1902. évi verseny II. helyezettjének díja volt.
(9–10. kép)
Az érem hátoldalán – a tölgy és babérkoszorút összekötő szalagtól – balra lenn S.G.A6
gyártói jelzés, jobbról agárfej fémjel látható. Érdekes, hogy az érem peremén a fültől jobbra
Diana fémjel és EO mesterjegy van beütve, előbbi hatszögletű, az utóbbi fekvő ellipszis
formán belül. Az érem súlya 6,7 gr.7
Az 1902. évi verseny I. díjaként a 11–12. képen látható. a rendkívül dekoratív, két részes,
lánccal összekötött, függesztett érem.8 Az összetett érem – nevezhetjük díjként is – együttesen 91x50mm méretű, ebből a kerékpáros fölső rész 30x40mm-es, rajta egy jobbra haladó
kerékpáros versenyző látható két babérág között a kerékpár alatta indadíszítés. Hátoldalán
kapcsos, zsanéros tű a viselést szolgálja.
A tulajdonképpeni vert ezüstérem nyolcszögletes csegely formájú, melyet teljesen körbefoglal egy babérkoszorú mindkét oldalon a fölső fülhöz záródóan, mérete –babérkoszorúval együtt – 50x50 mm. Előlapja a II. díj érmének rajzolatával megegyezik, de a kettős vonalkeret helyett gyöngysor keretek vannak.
6 Adam Georg Scheid Ezüstáru és Éremgyár Budapest
A két gyöngysor keret közé mindkét oldalon
7 Móra Ferenc Múzeum gy�jteménye, leltári szám 96.12.9.
8 Móra Ferenc Múzeum gy�jteménye, leltári szám 96.12.1.
– a nyolcszögletes forma sarkainál – további
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11 kép

12 kép

két-két pont közötti háromszögletű jel díszítés került. Ezen az érmen a Staffner mesterjegy
nem látható. Az érem hátoldalán itt is lenn balról S.G.A.9 gyártói jelzés, jobbról agárfej fémjel található. A két testet 9-9 szemből álló láncok kötik össze.
A fölsorolt két érem 1988-ban került a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményébe a BÁV
akkor még működő éremboltjából dr. Nagy Ádám éremtár vezető beszerzése folytán.
Kijelenthetjük, hogy ez a beszerzés „nagy fogás” volt. Ádámnak ez bizonyosan kedves
emlék.
A Múzeum gyűjteményébe jóval korábban került be több Staffner féle, Szegedi Kerékpárosok és Testgyakorlók köre érem. Ezek szerepelnek az 1969-ben elkészített földolgozásban10.
Például egy 29x29mm méretű, bronzból készült változat is van. Az érem képe megegyezik a 9–10. képen szereplő éremmel, azonban vésés nélküli (Leltári szám 64.13.249.). Ez az
érem a múzeumi törzsanyagból került át egy leltár folyamán, tehát bekerülése nem nyomon
következő.
Az I. és II. díj érmein látható gyártói jelek megléte, az érmek és a 8. képen szereplő tűzzománcos jelvény rajzolatának vizsgálata után az alábbi következtetést kockáztatom meg.
Nagy valószínűséggel a jelvény verőtövét Staffner Sebestyén maga készíthette, és a tűzzománcos munkát másra bízta, vagy bízták
a Kör vezetői. Az érmekhez természetesen 9 Adam Georg Scheid Ezüstáru és Éremgyár Budapest
10 Csongor Győző – T. Simon Ilona: SZEGEDI EMLÉKÉRkészült külön, több verőtő is, de ezek már
MEK ÉS PLAKETTEK – A Móra Ferenc Múzeum Évköny�e
a Adam Georg Scheid budapesti üzemében
1969/1. – 152. szám alatt
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készültek. Szerencsére az érmeken Staffner mesterjegye legtöbbször szerepel. Mivel azonban a jelvényt valamelyik jelvénygyártó üzemben kellett elkészíttetni, abba a hátoldalon
nem került gyártói jelzés.
Összegzésként idézzük ismét dr. Török Pál írását, miszerint „Staffner Sebestyén alakja
és üzlete érdekes színfoltja lehetett a századforduló táján rohamosan polgárosodó Szegednek, melynek fejlődéséhez a maga eszközeivel ő is hozzájárult. Munkássága mindenképpen
érdemes lenne további kutatásra.”11
A lehetőségek és a nagyszerű alkalom kihasználásával igyekeztem ehhez – bízom benne,
hogy ünnepelt barátunk örömére is – egy kicsivel hozzájárulni.
Ezek után térjünk vissza Ádám nemes és rendkívül fontos gyűjtési területéhez. A magyar
Himnusz történetéhez hozzátartozik, hogy a magyarságnak a 19. századig nem volt önálló nemzeti himnusza, mind a katolikusoknak mind a reformátusoknak saját néphimnusza
volt. Kölcsey mintegy 30 nyelvre lefordított és Erkel Ferenc által 1844-ben megzenésített,
össznemzeti imádsággá váló műve, több próbálkozás után végül „csak” 1989-ben került
jogszabályi védelem alá, hiszen ekkor lett az Alkotmány szövegének része.
A Himnusz szövegét a költő január 22-én tisztázta le, ez a nap egyben a magyar kultúra
napja is. Magyarország 2012. január 1-jén életbe lépett Alaptörvényének preambuluma a
Himnusz modernizált első sorával kezdődik: „Isten, áldd meg a magyart!” Menjünk vissza
az időben egy kicsit.
A kiegyezési tárgyalások kezdetekor, 1865. december 14-én mikor Ferenc József Pesten
megnyitotta az országgyűlést, egyfajta gesztusként a Himnusz hangjaira vonult be. Amikor
1903. március 15-én Ferenc József a pécsi kadétiskolába látogatott, a katonazenekar a rend
szerint a császári himnuszt kezdte játszani, azonban a fogadására összegyűlt tömeg a zenekar hangjait a Himnusz hangos éneklésével nyomta el.
A magyar parlamentben a himnusz kérdése először 1901-ben vetődött fel, amikor Rátkay
László interpellációjában tiltakozott amiatt, hogy „egy magyar nemzeti ünnepélyen miért
zendűl meg elsőnek az osztrák néphimnusz. Nem volt itt az osztrák császár; és ha még itt is
lett volna az osztrák császár: mivel egyúttal magyar király is, ott van a magyar hymnusz, üdvözöljük azzal.” Rátkay 1903. április 23-án két paragrafusból álló törvényjavaslatot nyújtott
be „az egységes magyar nemzet himnuszáról” (384. sz. iromány), mellékelve a Kölcsey Ferenc által írt verset és Erkel Ferenc kottáját is, amelyet az Országgyűlés elfogadott, azonban
I. Ferenc József magyar király nem szentesítette, így az nem léphetett hatályba.12
1916. december 30-án a magyar koronázások történetében először (és utoljára) IV. Károly magyar király nem az osztrák, hanem a magyar Himnusz hangjaira vonult be a Mátyástemplomba.13
Ennek apropóján IV. Károly utolsó ma11 Török Pál: Staffner Sebestyén érmeiről – Szegedi Kispénz 2.
gyar királyra is emlékezve most egy kicsit
száma, 4–8. oldal
korábbi, de rendkívüli plakettet idézzünk föl
12 Magyarország himnusza – Wikipédia – Szabad enciklopédia
13 Magyarország himnusza – Wikipédia – Szabad enciklopédia
ünnepeltünk köszöntésére.
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Az első világháború idején 1915.
augusztus havában Károly Ferenc József trónörökös – az 1916. december
30-án megkoronázott IV. Károly király
– Budapestre látogatott. Az alkalomra Lőcsey Ferenc ötvös, éremművész
egyedi plakettet készített a trónörökös
köszöntésére, egy akkoriban megjelent plakett nagyméretű változatát,
amely a „1914 VÖRÖS ÖRDÖGÖK
1915” címet viseli. Ezt első kiadásában
Ø79mm-es öntött bronz plakettként
ismerünk (Huszár-Procopius 3409.) A
Lőcsey Ferenc által készített plakett
azonban 297mm átmérőjű ezüstözött
13 kép
bronzból készült remekmű (13.kép).
A plaketten magyar huszárok kivont karddal rohamoznak lovaik porfelhőt idéznek elő.
Ennek peremén fölül 1914 VÖRÖS ÖRDÖGÖK 1915 olvasható. Az elülső huszár lovának
hátsó lábainál a LŐCSEY F. mesterjegy található. A plakett eredeti dobozának fedelén ezüst
táblán az alábbi vésett felirat olvasható:
„Ő Császári és Királyi / Fenségének / Károly Ferenc József / trónörökös főherceg úrnak /
budapesti látogatása / és a magyar vitézség emlékére / 1915 augusztus havában”
A felirat utolsó, dátum előtti félmondata az eredeti plakett egy másik, kétoldalas öntött
érem változatáról származik, ahol a hátoldalon a koronás nagy magyar címert két angyal tartja,
alattuk három részre hajtott szalagon A MAGYAR VITÉZSÉG EMLÉKÉRE fölirat olvasható
(HP. 3410.). A különleges darab készítője Lőcsey Ferenc (1885–?) ötvös, éremművész, aki tanulmányait 1913 és 1914 között az Iparművészeti Iskola ötvös szakán végezte. A tulajdonában
lévő Fáklya Műiparvállalat az I. Világháború alatt sok katonai jelvényt készített.14
*
Versajánlás – Wass Albert: ÜZENET HAZA
Üzenem az otthoni hegyeknek:
a csillagok járása változó.
És törvényei vannak a szeleknek,
esőnek, hónak, fellegeknek,
és nincs ború, örökkévaló.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad...
Tudós embernek – kit nagy bánat emészt 14 Sallay Gergely Pál: A Fáklya műipari vállalat első világhábo– egy versbéli gondolat, egy-egy érem is
r�s alakulatjelvényei – AZ ÉREM 2007/2. szám 51–54. oldal
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nyújtson lelki segítséget… Talán ha az ajánlás szívből jön és benne van a lelki segítés szándéka és persze az „eszköz” ezúttal is – a vers nyomán – az érem.
Egy magyar tudományos társaság létrehozásának gondolatát – már az 1700-as években –
már több jeles magyar fölvetette. 1781-ben Bessenyei György (1747–1811) költő, a magyar
felvilágosodás egyik meghatározó egyénisége papírra is vetette saját elképzelését.
Később, 1825 november 3-án a pozsonyi országgyűlésen ennek eszméjét ismét fölvetették. Felsőbüki Nagy Pál (1777–1857) liberális politikus különösen gyújtó hatású beszédet mondott, amelyben hevesen kikelt azon elkorcsosodó főurak ellen, akik elhanyagolják
nemzetünk és nyelvünk érdekeit. Ezután tette meg sorsfordító, emlékezetes felajánlását gróf
Széchenyi István. Széchenyi bár a felsőtáblához tartozott, ekkor éppen az alsóházi követek
ülésén foglalt helyet. Felsőbüki szónoklatát követően a jelenlévők meglepetésére Széchenyi
váratlanul szót kért, és felszólalásában felajánlotta birtokainak egyévi jövedelmét, 60 000
forintot egy Magyar Tudós Társaság megalapítására. A Magyar Tudományos Akadémia ezzel a dátummal számítja megalapítását.
Az Akadémia címerét is Széchényi tervezte és a nőalak a feleségének képmása: „Önre
gondoltam, amikor a festmény eszméje bennem megfogamzott. Önnek kell az öreg szit�tyát, akit a sas ábrázol, a sötétségből kivezetni.” Seilern-Anspang Crescence idealizált
képmása, jelképe lett a magyar reformkor legfontosabb intézményének. Az Akadémia
címerének eredetije tulajdonképpen egy nagyobb olajfestmény, amelyet Johann Ender
(1793–1854) Széchenyi rendelésére készített. Az allegorikus kép előterében, antik festői
viseletben, szelíd, nemes arcvonásokkal áll a műveltség istenasszonya, jobb karjával a
magasba nyújtva a művelődés csészéjét, amely felé a nemzet, hatalmas sas képében, kiterjesztett szárnyakkal közeledik. Az istennő bal karjával pajzsra támaszkodik, amelynek közepét Magyarország címere foglalja el, A címer mellett jobbra Minerva áll, amint a fátyol
alatt veszteglő Pannónia leplét föltárja.” A pajzs kerületén végigfutó kép, Attila és Leó
pápa Róma előtti találkozását ábrázolja. A táj hangulata borús, de a háttérben már derülni
kezd. A kép alatt az Akadémia jelszava olvasható : Borúra derű. 1831. A kép eredetijét,
annak tulajdonosa Széchenyi István, 1834-ben az Akadémiának ajándékozta, amelynek az
ma is birtokában van.15
Az Akadémia 1858-ban jutott el odáig, hogy a jutalomérmek adományozásáról gondolkodjék. A hatalom által elvárt és kissé átszabott alapszabályt I. Ferenc József 1858. február 27-én erősítette meg. Az új keretek között megindulhatott a jutalmazás új rendje, mely
szerint „A jutalomra érdemesített könyvek s pályairatok szerzőinek jutalmuk az akadémia
javaslata szerint folyó- vagy emlékpénzben adatik ki.”16
1858-tól „Borúra derű” feliratú – a Magyar Tudományos Akadémia allegóriáját,
15 Johann Ender: Az MTA allegóriája – Wikipédia – Szabad
enciklopédia
címerét ábrázoló érmeket – adományoztak
16 Soltész Ferenc Gábor – Soltész Márton: MAGYAR TUDOaz idők folyamán az arra érdemes kiválósáMÁNYOS AKADÉMIA ELSŐ „EMLEPÉNZE” 1858-BÓL –
Magyar Tudomány • 2014/11
goknak.
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Elsők között a cikkben már szereplő néhai Petőfi Sándornak (1823–1849), a magyar
költészet nagy alakjának, Jedlik Ányos (1800–1895) természettudós feltalálónak, báró Eötvös József (1813–1871) írónak, Toldy Ferenc (1805–1875) írónak, irodalomtörténésznek, az
MTA főtitkárának, Arany János (1817–1882) költőnek.17
Az érem első díjazottjai között volt Hollán Ernő (1824–1900) altábornagy, hadmérnök,
a Magyar Mérnök- és Építész Egylet alapítója és első elnöke is. Hollán Ernő agimnáziumot
szülővárosában Szombathelyen végezte, majd 1839-ben a bécsi hadmérnöki akadémiába
lépett, melynek csakhamar legjobb növendékei közé tartozott. 1844-ben hadnagy, 1846ban főhadnagy lett a hadmérnöki karban. Lembergben állomásozott, mikor 1848. június
1-jén századosnak nevezték ki a kassai 9-ik honvéd zászlóaljhoz, majd „Vörössipkásaival”
a vajdasági harctérre vezényelték. Fehértemplomnál, majd Szenttamás ostrománál kitűnt
vitézsége miatt Kossuth Lajos őrnaggyá és hadmérnöki főnökké nevezte ki Pétervárad
várában. A vár erődítési munkálatainak köszönhetően egészen a szabadságharc bukásáig kitartott. A világosi fegyverletétel után a vár megadta magát, de a katonai becsületnek
megfelelő feltételekkel. Szülővárosába tért vissza, ahol csakhamar internálták és szoros felügyelet alá helyezték, majd bebörtönözték. Szabadulása után Bécsben talajjavítással kezdett foglalkozni, ekkor írta első művét, a Taglalati (analytikus) mértant, melynek alapján
a Magyar Tudományos Akadémia tagjának választotta. 1854-ben, a Marczibányi-jutalom
megkapása évében megnősült. Korabeli társadalmi helyzetét és hírét jól jellemezte, hogy
Derby akkori grófjának fia, Edward Stanley későbbi angol hadügyminiszter egy másik angol főúr fiával együtt 1857-ben azért tartózkodott Szombathelyen, hogy Hollán hadtudományi oktatásában részesülhessen.18 Hollán Ernő érme a korai időkben, az első tervezés
eredményeként készült.
A legkorábbi akadémiai emlékérem elkészítésével – az igazgatótanácsi jegyzőkönyvben
foglaltak szerint – a szepesolaszi születésű, Bécsben letelepedett Joseph Daniel Böhmöt
(1794–1865) bízták meg. Mivel a magyar pénzverdékben alakuló hazai éremművészetet az
elnyomó hatalom megbénította (a kiegyezésig bezárták a verdéket), a magyar megrendelők
külföldi művészekkel – főként bécsiek-kel – készíttették érmeiket. Böhm sikeres szakmai
pályafutása az V. Ferdinánd 1830-as pozsonyi megkoronázására készített érem verőtöveinek
elkészítése után indult (1831-től K. K. Kammermedailleur). Érmeit a nyugodt formák és a
nemes fegyelmezettség jellemzik, stílusukban a kései klasszicizmus jegyeit viselik magukon. Amikor tehát a sikeres és jó hírű mester az Akadémia felkérését megkapta, már művészi
pályája zenitjén járt: a Hauptmünzamtnál (Főverdénél) betöltött állása mellett a bécsi vésnökakadémia igazgatója is volt.19 Az érem
45mm átmérőjű vert bronzérem, mindkét 17 Soltész Ferenc Gábor – Soltész Márton: MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELSŐ „EMLEPÉNZE” 1858-BÓL –
oldalán kettős vonalkerettel, előlapján köMagyar Tudomány • 2014/11
zépen talapzaton áll a műveltség istenas�- 18 Hollán Ernő – Wikipédia – Szabad enciklopédia
19 Soltész Ferenc Gábor – Soltész Márton: MAGYAR TUDOszonya, jobb karjával a magasba nyújtva a
MÁNYOS AKADÉMIA ELSŐ „EMLEPÉNZE” 1858-BÓL –
művelődés csészéjét, amely felé a nemzet,
Magyar Tudomány • 2014/11
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14 kép

15 kép

hatalmas sas képében, kiterjesztett szárnyakkal közeledik. Az istennő bal karjával pajzsra
támaszkodik, amelynek közepét Magyarország címere foglalja el. A kétoldali íven a BORÚRA / DERŰ felirat olvasható. A talapzat alatt a J.D. BOEHM F• mesterjegy látható. A
hátoldalon a teljes babérkoszorú lenn szalaggal megkötve, a koszorúban Hollán Ernőnek /
Marczibányi jutalommal / a M. T. Akadémia / 1858. négysoros vésett felirat olvasható. (1415. kép) A kedvezményezett a Marczibányi-díjjal együtt kapta kitüntető érmét.
A díjat a Marczibányi István (1752–1810) Csanád vármegye alispánja, valóságos belső
titkos tanácsos, a művészetek és a tudomány mecénása végrendeletének értelmében birtokai
jövedelméből 1815. április 20-án létrehozott 50 ezer forintos alapítványból ítélték oda magyar tudományos és irodalmi munkák, valamint nyelvtudományi pályázatok jutalmazására.
Az eredeti alapítvány összegét a későbbiekben Marczibányi István unokaöccse, Marczibányi Antal és a Marczibányi-család több más tagja is növelte. Az alapítványt 1847-ig a
Marczibányi Intézet, a későbbiekben, egészen a díj 1944. évi utolsó odaítélésig a Magyar
Tudományos Akadémia kezelte. A díjat 1820-ban Kisfaludy Sándor (1772–1884) költő,
1859-ben pedig Arany János (1817–1882) költő is megkapta.20
Az eredeti alapítvány összegét a későbbiekben Marczibányi István unokaöccse, Marczibányi Antal és a Marczibányi-család több más tagja is növelte. Az alapítványt 1847-ig a
Marczibányi Intézet, a későbbiekben, egészen a díj 1944. évi utolsó odaítélésig a Magyar
Tudományos Akadémia kezelte. A díjat 1820-ban Kisfaludy Sándor (1772–1884) költő,
1859-ben pedig Arany János (1817–1882) költő is megkapta.21
A „Borúra derű” érem másik kedvezményezettje volt a későbbi időkben Ihrig Károly
(1892–1970.) agrárközgazdász, jogász, aki az I. vh.-ban frontszolgálatot teljesített 1914–
1918. megszakításokkal, mint tüzér főhadnagy szerelt le 1918-ban. Az összeomlás után a
budapesti tudományegyetemi közgazdaság-tudományi kar Szövetkezetpolitikai Intézete
tanársegéde, egyetemi adjunktusa (1919–
20 Marczibányi-díj – Wikipédia – Szabad enciklopédia
21 Marczibányi-díj – Wikipédia – Szabad enciklopédia
1934) és magántanára 1924–1934 között. A
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József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi Karán a szövetkezetpolitika nyilvános rendes tanára (1936–1945), egyúttal a Szövetkezetpolitikai Intézet (1934–1945) és a kezdeményezésére felállított Mezőgazdaságpolitikai Intézet
igazgatója 1941–1948 között.
A Magyar Gazdaszövetség igazgatója 1934-ig. Jogtudományi doktor, a Magyar Gazdaszövetség titkára, egyetemi nyilvános, rendes tanár, a szövetkezeti ügy és az állatok és állati
nyerstermékek értékesítése című tantárgy előadója volt az 1926/27. tanévtől az 1929/30. tanévig. 1934-től 1944-ig, a Magyar kir. József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Mezőgazdasági és Állatorvosi Karának Mezőgazdasági Osztályán szervezett Szövetkezetpolitikai Tanszék vezetőjeként ismét e tárgyat oktatta közgazdaságtan néven az állatorvostan-hallgatóknak.
Ihrig Károly a jutalomérmet 1942-ben kapta. Az érem – a korai Böhm féle éremmel
szemben – már Magyarországon készült, leírása – a mesterjegy és a hátoldali vésés kivételével megegyezik Hollán Ernő érmével, azonban a 4 mm vastagsággal szemben ez az érem
3 mm vastagságú. Az érem – az eredeti doboza tanusága szerint – Berán Nándor iparművész
(Budapest, Döbrentei u. 2.) műhelyében készült.
A teljes babérkoszorúban a vésés: A / M. TUD. AKADÉMIA / IHRIG KÁROLY / 1942.
öt sorban. Mesterjegy az érmen nem található, de az éremképen jelentős eltérés nem tapasztalható. Az érem peremébe a SERBÁN-JÁNOS-JUTALOMMAL vésés került úgy, hogy az
fölülírta a BERÁN N. gyártói jelzést.
Serbán János (1858–1922) a kendertermelésnek és főleg a tejgazdaságnak ismert szaktekintélye volt, a róla elnevezett díjat kapta Ihrig Károly 1942-ben. (16–17. kép)
Különleges élmény nézni, kézbe fogni ezeket az érmeket és megtisztelő, hogy mindezeket e szép jubileum alkalmából egy köszöntő írásban megvizsgálhattam és elsősorban
az ünnepelt dr. Nagy Ádám numizmatikus, de mások számára is hozzáférhetővé tehettem.
***
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Epilógus – Köszönet
a közös munkával eltöltött évekért, kiállítások, előadások, közös szervezések,
minden a numizmatikáért, a tudásért, mely a gyűjtéssel tisztult és tisztul ma is…
A jubileumi köszöntés mellett elmulaszthatatlan ez alkalommal is az, hogy mint az érmek, jelvények, helytörténeti tárgyak, képeslapok gyűjtője és a numizmatikai élet egyik
résztvevője köszönetet mondjak dr. Nagy Ádámnak, emlékezve a több évtizedes közös munkálkodásunk aprópóján is.
Kedves Ádám! Sokszor fogtunk Veled nagy munkába, de a sok-sok apró segítség is
nagyon-nagyon sokat jelentett számomra, és a szegedi éremgyűjtő közösség számára. Több
nagy rendezvényre emlékezhetünk vissza büszkén és ebben a Te kifinomult szakmai hozzáértésed és gondoskodásod mindig meghatározó volt. Persze voltak kiváló munkatársaink,
akik a munkák során Neked, nekünk szívesen segítettek és sokszor adták szivüket-lelküket
a feladat jó elvégzéséhez.
A korábbi sok kiállítás után 1996-ban az „1100 éve küzd a magyar”, 2005-ben Rajta,
rajta!, 2008-ban Régi honvédek címmel rendeztünk kiállítást a sokak által rajongásig szeretett Feketeházban. A ház szellemét azonban emberek „emelik a magasba” és Te az egyik
legerősebb láncszem voltál ott is, mindig.
A muzeológusi, hallatlan pozitív gondolkodásod a gyűjtői kapcsolatokban – hogy a múzeum számára a gyűjtő fontos és viszont, hogy a jó gyakorlatban ez a kapcsolat gyümölcsöző és értékes – ezt Te mindig hangsúlyoztad és ennek szellemében dolgoztál, kutattál,
szerveztél, tartottál előadásokat, sokszor fotóztál és megörökítettél különleges pillanatokat,
és persze sokat írtál. Elindítottad és szervezted a Numizmatika és a Társtudományok konferenciákat, szerveztél és rendeztél sok-sok kiállítást, egyik elindítója voltál a szegedi serlegvacsoráknak. Lektora a numizmatikai írásoknak, a Szegedi Kispénz újságunknak. Írója a
nélkülözhetetlen katalógusoknak. Szinte fölsorolhatatlan az a széleskörű, gazdag munkásság amit a numizmatika érdekében tettél és teszel. Sok-sok köszönet mindezekért

Neked! …és éljen a barátság, sokáig!
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Summary

In Honour of an Excellent Numismatist
The author publishes a description of a number of rare medals and unique plaquettes from
Hungary’s rich numismatic culture, offering a historical background, to honour the 75th
birthday of Dr. Ádám Nagy and his work as a museologist, numismatist, specialist and collector. The medals and plaquettes introduced here will relate to the topics of patriotism, the
respect given to the national anthem, the importance of numismatic and local history collecting, and the good relationship between collectors and museologists.
The first item is the birthday medal issued for the 65th birthday of Gyula Pekár Rozsnyói
(1867‒1937), writer, journalist, president of the Petőfi Literary Society, which thematises
Sándor Petőfi’s patriotism.
The second item is the badge issued by the committee formed to erect the statue of Petőfi
in Bratislava, which features a portrait of the poet, and the article also recounts how the idea
to erect the statue emerged, the history of its making, and the later hardships of the statue.
There is an illustrated account of the work of the excellent Szeged goldsmith Sebestyén
Staffner, who made a uniquely engraved, nice memorial medal for the 25th anniversary of the
Szeged Civic Singers’ Club, which also quotes from the national anthem. Another item is a
rare sports circle badge made by Staffner, who also made sports prize medals. These were
given out as the prizes at the bicycle races in 1902 that followed the 1899 founding of the
Szeged Circle of Bicyclists and Gymnasts. More about Staffner’s work can be found in an
earlier publication of the excellent numismatist Dr. Pál Török (1941‒2018).
Another item is the unique plaquette, made by the goldsmith Ferenc Lőcsey (1855‒?),
given to Archduke Karl Franz Joseph (heir to the Hungarian throne, crowned on 30 December,
1916) on the occasion of his 1915 visit to Budapest and to commemorate Hungarian valour.
Another item, with a dedication from Albert Wass’s poem ‘A Message Home’, is two
prize medals issued by the Hungarian Academy of Sciences. On its front, a version of the allegory of the Academy and an inscription “Darkest before the dawn” [“Borúra derű”] can be
seen. This medal was received by Lt. General Ernő Hollán (1824‒1900), military engineer,
the first president of the Academy’s Class III Committee of Military Sciences, the founder
and first president (in 1858) of the Hungarian Society of Engineering and Architecture; and
Károly Ihrig (1892‒1970), agricultural economist, lawyer, full professor at the Faculty of
Agriculture and Veterinary Medicine of the József Nádor University of Technical and Economic Sciences, chairman of several professional bodies. The foundation story of the Academy is also recounted, as well as the fact that this prize was also received by poet János
Arany (1817‒1882), writer Baron József Eötvös (1813‒1971), scientist and inventor Ányos
Jedlik (1800‒1895), poet Sándor Kisfaludy (1772‒1884), poet Sándor Petőfi (1823‒1849;
posthumously), and writer and literary historian Ferenc Toldy (1805‒1875): all outstanding
figures of Hungarian literature and natural sciences.
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A könyv címe Kós Károly erdélyi
szépmíves és kultúraszervező
Az országépítő című történelmi
regényéből származik. Szent István és Walter mester párbeszédében a Kós által a király szájába
adott szavak egyetemes érvényű
igazságok. Még ha erről rendre
meg is feledkezünk.
Nagy Ádám munkássága tudatosan és mindvégig eköré
a régtől fölismert elv köré
szerveződik. Másról sem szól
szinte egész élete, minthogy ezeket a mindent átszövő,
körülöttünk lüktető, de sokszor
észrevehetetlen, vagy tudatosan
ﬁgyelmen kívül hagyott szimbolikus gyökereket ápolja – ahogyan tudja. S a maga erkölcsi
meggyőződéséhez híven igaz
hittel és szeretettel teszi mindezt.

