
49-50. szám           2022. augusztus 

Tisztelt Olvasóink! 
Kedves Gyűjtőtársak! 

Lapunk legutóbbi számában 2021. novemberi közgyűlésünkről számoltunk be, serlegvacsorát 
a  elmúlt évben sem tudtunk rendezni. Az egészségügyi helyzet jelentős javulásával szerencsére 
a 2022. év már megadta erre a lehetőséget. A sorrendben 33. hagyományos rendezvényünket 
május 28-án a Bajor Sörözőben rendeztük meg. A rendezvényre eljöttek néhai Tóth Sándor 
szobrász-, éremművész családjából többen, dr. Fári Irén főmuzeológus, Pál László restaurátor, 
dr. Tóth István, a Móra Ferenc Múzeum osztályvezetője, Csóka Ferenc a Magyar Éremgyűjtők 
Egyesületének elnöke, Schuszter János a Magyar Numizmatikai társulat aktívája, Szervezetünk 
vezetősége, tagsága családtagjaikkal, közel hatvanan. A meghívóban az alábbi program 
szerepelt: Megemlékezés Reizner János alapító múzeumigazgatóról, születése 175., szobra    

fölavatása 25. évfordulóján, a megemlékező  
dr. Fári Irén PhD. főmuzeológus, Reizner János munkásságának kutatója. 

        Megemlékezés Tóth Sándor Munkácsy-díjas szobrász-, éremművészről,     
     a Széchényi Ferenc jutalomérem és sok más MÉE érem alkotójáról. 

 Megemlékezők: Fritz Mihály szobrász-, éremművész és 
              Dr. Kiss József Géza PhD a MÉE Csongrád Megyei Szervezet elnöke. 

A köszöntések után dr. Fári Irén főmuzeológus tartotta meg megemlékezését könyvtár-, és 
múzeumigazgatóról, Reizner Jánosról. Idézzük fel előadását: 

        Az első mondat a köszöneté. A köszöneté, mert 
az Éremgyűjtők Csongrád Megyei Szervezete 
kezdeményező szerepet játszott Reizner János 
szobrának elkészítésében születésének 150. 
évfordulójára. Sokan álltak a jó ügy mellé: A Somogyi 
Könyvtár, az általa alapított múzeum, a Dugonics 
Társaság (amelynek alelnöke volt), Szeged városa, 
Csongrád megye Önkormányzata és Szabó Géza 
ötvösmester, aki a szobor bronz alapanyagát 
ajánlotta föl. Közreműködésükkel és anyagi 
segítségükkel lehetővé vált Reizner János félalakos 
szoborportréjának elkészítése Fritz Mihály 
szobrászművész alkotásaként. Röviden fölidézem 

Reizner János alakját és munkásságát. Szegeden, 1847-ben született, polgári családban. 
A szegedi piaristáknál járt gimnáziumba, majd Pesten és Pozsonyban tanult jogot.  

Érdeklődésének megfelelően párhuzamosan történelmi tanulmányokat is 
folytatott: régészeti, éremtani, forrástanulmányokat felölelő előadásokat látogatott. Egyik 
tanára Rómer Flóris volt, aki széleskörű tudományszervezői tevékenységével megvetette 
Magyarországon az első vidéki múzeumok alapjait (Győrben, Sopronban), szakmai 
folyóiratot alapított és szerkesztett, népszerűsítő művekkel igyekezett feltárni a régészet 
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hasznát a nemzeti történelem megismerési folyamatában. Az egyetemi évek döntő hatással 
voltak Reizner Jánosra.       
        Szegedre visszatérve rövid ügyvédi gyakorlat után 1872-ben aljegyzővé választották. 
Közigazgatási feladatai mellett bekapcsolódott a Történelmi Társulat munkájába, 
megkezdte történeti kutatásait, rendezte a város levéltárát, megjelentek első 
közgazdasági, jogi, közművelődési tárgyú írásai. 1875-ben már a város főjegyzőjévé 
választották. 
        Az 1879-es árvízkatasztrófa jelentős dátum Szeged életében és Reizner János 
életében is. Az árvizet követő újjáépítés hatalmas méretű földmunkákkal járt. A város 
szerkezetét Budapest korszerűnek tartott körutas, sugárutas mintájára rajzolták újra. 
Védelmül körtöltéssel vették körül, a belvárost feltöltötték, a várat elbontották. Az évekig 
tartó munkák során hihetetlen mennyiségben kerültek elő régészeti leletek. Elemi erővel 
vetődött föl az igény, hogy a város a régiségeket őrizze meg az elkallódástól, vagy ne 
kerüljenek Budapestre, a Nemzeti Múzeum gyűjteményébe. Az árvíztragédia okozta 
részvét megnyilvánulások sorából kiemelkedik Somogyi Károly esztergomi kanonok 
adománya, aki az egész életén át gyűjtött, több mint negyvenezer kötetes könyvtárát adta 
a számára idegen városnak. A város az adomány súlyához és jelentőségéhez mérten 
hozzáértő és tekintélyes személyt kívánt a könyvtár élére állítani. Reizner János 1882-ben 
megvált főjegyzői állásától, és ezután huszonegy alkotó évet töltött el a Somogyi-könyvtár 
élén, teljesen a könyvtárnak, majd a múzeum szervezésének, rendezésének és a 
helytörténetírásnak szentelte életét. 

        Reizner János a könyvtár leszállításával, rendezésével, katalogizálásával egyidőben 
megpróbálta újból létrehozni hazai mintára a muzeális tárgyakat is gyűjtő közművelődési 
társulatot Dugonics Kör néven, de ismét nem járt sikerrel. Ekkor ideiglenes 
megoldásként, az alapító hallgatólagos jóváhagyásával és a felügyelő bizottság tudtával a 
könyvtár kínálta helyet kihasználva a könyvtár folyosóján helyezte el saját okmány-, 
érem-, és bankjegygyűjteményét, majd az adományként kapott tárgyakat. A múzeum első 
leltárkönyvei: az éremtári napló 1883 áprilisi, a régiségtári augusztusi bejegyzéssel indul. 
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Attól a naptól kezdve, amikor a könyvtárat megnyitották (1883. október 16.), láthatóak 
voltak a múzeumi tárgyak is. Nevezetes alkalom volt ez: I. Ferenc József király három 
napot töltött Szegeden megszemlélni a romjaiból újjáépített várost. 
        Ekkor adta át a város közönségének az új létesítményeket, többek között az állandó 
színházat és a Somogyi-könyvtárat. 

Az első lépésektől hosszú út vezetett a 
századfordulóra négy nagy osztályból álló, 
gazdag gyűjteményekkel rendelkező 
múzeumig. Reizner megtalálta a munkáját 
segítő és elképzeléseit támogató embereket. 
Amikor a város újjáépítését irányító 
királybiztos, Tisza Lajos megbízatása lejárt 
és a városból távozott, a könyvtárnak 
adományozta a hivatalában összegyűlt 
régiségeket. A rendőrfőkapitány 
rendszeresen nyomoztatott embereivel a 
pusztai kapitányokkal a város nagy 
kiterjedésű határában keringő lelethírek 
után, többnyire sikeresen. Sűrűn előfordult, 
hogy a kincsásó szélvihar, ahogyan a  
Szegedi Hiradó írta "...mely nálunk a 

Rómer Flórisokat, 
Henszlmann 
Imréket és Torma 
Jánosokat 
helyettesíti a 
kincstakaró 
homokpusztákon" - 
- felszínre hozták a 
leleteket 
különösebb 
földmunkák nélkül 
is. A hatóság 
határozott fellépése 
ellenére a
rendeletekben 
rögzített bejelentési 
kötelezettségnek 
mégsem volt 
könnyű érvényt szerezni. A híressé vált, mindmáig egyik leggazdagabb honfoglaláskori 
női sír lelete Bojárhalomról a találás után egy évvel (1890) jutott a megfelelő helyre, a 
szegedi múzeumba.  
        Reizner János a helyi újságok útján rendszeresen közölte és megköszönte az 
adományozott tárgyakat. 1885-ben már a vásárlással való gyűjteménygyarapításra is sor 
került, és Reizner első leletmentésére ahová a főispán is kikocsizott megszemlélni az 
előkerült népvándorlás kori leleteket.  
        Ismét előkerült a múzeum egyesület eszméje, de helyette a könyvtári bizottság egy 
városi múzeum létesítését kezdeményezte. A könyvtárat adományozó Somogyi Károly 
viszont az alapító oklevélre hivatkozva kérte, hogy ne létesítsenek múzeumot a 
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könyvtárban és a folyosón tárolt anyagot szállítsák el. A könyveit féltő gonddal vigyázó 
idős pap valójában attól tartott, hogy a kis létszámú kezelőszemélyzet (igazgatóval együtt 
3 személy) energiáját lekötik az új feladatok és a múzeum gyűjteményeinek kialakítását 
esetleg a könyvtár kárára fogják megvalósítani. Tiszteletben tartva akaratát, az alapító 
haláláig. 1888-ig nem készült terv a múzeumi gyűjtés tervszerű folytatására és a meglevő 
anyag rendezésére. 
        Reizner János törekvése szerencsésen egybeesett a város kulturális elképzelésével. A 
nagy, rendezett könyvtár mellett létrehozott tudományos gyűjtemények azt a régóta 
áhított célt szolgálták, hogy az ország harmadik egyetemét Szegeden állítsák fel. 
 
 

 
Épül a múzeum 

 

        Reizner az érmeket rendezte és leltározta először. Az éremtárat nemcsak a kínálkozó 
apróbb vételek útján fejlesztette, hanem lépéseket tett, hogy az országos leletekből 
vásárolhasson. Saját gyűjteményét is bevitte a múzeumba.  
        A régiségtárba nemcsak a régészeti korú tárgyak, hanem a közép- és újabb koriak is 
beletartoztak. Kérte a város különböző hivatalaiban használaton kívül levő pecsétek, 
képek, fegyverek, polgárőrségi zászlók, térképek, nyomatok átadását a múzeumnak. 
Indítványozta, hogy a város volt vezetőit, neves polgárainak arcképét festessék meg, vagy 
másoltassák le. Fölvette a kapcsolatot a leszármazottakkal, levelezett, adatokat kért, 
tárgyakat válogatott. Ekkor került át a titkos levéltárból a pecsétnyomók között a város 
legrégibb, középkori tipáriuma, a közlevéltárból a város pallósa. Olyan, később 
pótolhatatlan helytörténeti anyagot is tartalmaz az átszállított anyag, mint a város régi 
állapota metszeteken és fotókon, vagy a históriai értékű események fényképei.  
        A gyűjtéssel párhuzamosan folyt az anyag rendezése, a tárlók készítése. Lassan jutott 
el "némely rozzant bútorok átengedése és a múzeum czéljaira leendő kijavításnak" 
sikerétől az új érem- és régiségtári szekrények elkészíttetéséig. 
        "Gazdag tárház már ma is a városi múzeum s Reizner nem kíméli a fáradságot, hogy 
még gazdagabbá tegye. Tudományos kincstár válik abból, méltó párja a Somogyi- 
könyvtárnak s megnyíltával büszke lehet rá Szeged." - írta Tömörkény István a Szegedi 
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Naplóban 1891 novemberében a múzeumot részletesen bemutató cikkében, nem is sejtve, 
hogy 1899-től munkatársa lesz Reiznernek, majd munkájának folytatója. 
        1894-ben a reáliskola épületét – ahol a könyvtár és két különálló teremben a múzeumi 
gyűjtemény volt elhelyezve – a királyi ítélőtábla kapta meg. Ideiglenesen bérelt házba 
költöztek, ahol a könyvtár olvasótermét meg tudták nyitni, a múzeumi tárgyakat ládákba 
csomagolva raktározták. Három évig tartott ez az állapot. Ugyanakkor a millennium 
nagyszabású terveinek köszönhetően országos terv alapján honfoglaláskori leletek után 
kutattak, - Szeged határát természetesen Reizner Jánosra bízták -, városmonográfiák 
írását határozták el. Szegeden is látványos alkotásokkal akarták emlékezetessé tenni az 
évfordulót. A közgyűlés többek között elhatározta a közművelődési palota fölépítését. A 
reprezentatív épületbe nagyszabású gyűjtemények kellettek, így a múzeum gyors ütemű 
fejlődésre kapott lehetőséget. Ennek köszönhető a képtár - mely a vidéki múzeumokat 
tekintve az első volt - és a természetrajzi tár létrejötte.  
        Reizner János megérezve a lehetőséget maga javasolta a kialakítandó képtárba 
Munkácsy Mihály monumentális képének, a Honfoglalás nagy színvázlatának megvételét, 
majd egy természetrajzi gyűjtemény megvétele mellett érvelt. A város a múzeum 
díszterme számára megfestette Vágó Pállal a nagyméretű árvízképet. Vágó Pál a Feszty 
körképen dolgozva szerzett magának országos hírnevet. 
        Az elegáns és hatalmasnak tűnő közművelődési palotába költözve (1897) Reizner első 
dolga volt a múzeumi kiállítások elkészítése. Nem volt könnyű "belakni" az épületet. 
Megjelenése magához vonzotta a látogatókat, de belmagassága, sok ablaka, díszes 
előcsarnoka és lépcsőháza ellentétes volt a könyvtár és múzeum sok helyet és falat igénylő 
helyszükségletével. 
 

 
A múzeum díszterme Vágó Pál festményével, előterében az éremtárolókkal 

 

        Az első kiállítást képtári, érmészeti, régészeti és történeti anyagból 1899. június 11-
én nyitotta meg Fraknói Vilmos a múzeumok és könyvtárak országos felügyelője. 
Ugyanabban az évben jelent meg Reizner János fő műve, a szintén több évtizedes munka 
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beteljesülése, a négykötetes városmonográfia. 1900-ban Thaly Kálmán és Zsilinszky 
Mihály ajánlotta Reiznert az Akadémia levelező tagjai közé, és csak néhány szavazaton 
múlt a megválasztása. 
        A kortárs Erdélyi Pál, a kolozsvári egyetem könyvtár igazgatója Reizner halála 
alkalmából (1904. január 19.) utódjához, Tömörkény Istvánhoz küldött részvétlevelében 
így emlékezik rá: "...mi a távolból erőteljesebb és határozottabb egyéniségnek ismertük, 
akinek - hej, de ritka ember - egy szépséges álma megvalósult, s kétszer ritka ember, mert 
álmát maga valósíthatta meg. (...) Mikor ő már megcsinálta a könyvtárat s a múzeumot, 
még csak azután indult meg nálunk hivatalosan a közművelődési mozgalom. (...) 
megfutotta pályájának egészét, megtette munkájának teljességét, álmodott 
reménységének megtestesülését látom, s mindenben az ő buzgó, lelkes és tiszteletreméltó 
egyéniségét ismerem fel." 

* 
                                                    
                                                           

            
 
Az előadás során további  
képeket láttunk, ezekből  
bemutatunk kettőt: 
Dr. Trogmayer Ottó avató 
beszédet mond a „nagy előd” 
szobránál 1997. július 19-én 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
az 
                                                                         A szoboravatás napján a Belvárosi  
Te                                                                     Temetőben megkoszorúztuk Reizner János 
                                                                         sírját. A képen dr. Fári Irén, Szabó Géza  
                                                                         (középen hátul) és a Szervezet vezetőségének 
                                                                         tagjai, dr. Csongor Győző, Hajdu Béla, 
                                                                         Ördög Ferenc, Dombi Gyula és dr. Bóna 
                                                                         Endre láthatók. (A képeket dr. Nagy Ádám 
                                                                         készítette) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** 
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        A Serlegvacsora programjában következtek a megemlékezések a 2019. áprilisában elhunyt 
Tóth Sándor Munkácsy-díjas szobrász-, éremművészről, elsőként Fritz Mihály szobrász-, 
éremművésztől. Megemlékezését távollétében Rácz Tibor színművész, a Szervezet tagja 
olvasta föl. A megemlékezéshez gazdag képanyag párosult. 
            „Tóth Sándorról megemlékezve előre kell bocsátanom, hogy bő fél évszázadig 
pályatársak, kollegák voltunk, és csupán 4 évig tanár-diák viszonyban. Mégis 
tanáromként, mesteremként gondolok mindig rá. Döntő hatása volt rajz-szeretetem 
megerősítésében és a szobrász pálya választásában. 
 

      
 
 
 
 
 
 
Közösségi szinten is hála illeti 
szakmai szervező 
tevékenységéért: Szegeden 
művészeti szakközépiskola 
megteremtése, sok kortárs 
művész útra bocsátása. 
 
 
 
 
 
 
 

Fritz Mihály: Portré érem 80. születésnapjára 80mm-es méretben  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
A Tisza partra néző műtermek a Tömörkény 
István Gimnázium és Művészeti 
Szakközépiskola épületegyüttesében.                                                                            
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Nyíregyházán éremművészeti
szimpózium létrehozása, területi 
művészeti titkári tevékenység, Egerben 
főiskolai tanszékvezetői munka.
Példamutató volt ars poétikai 
következetessége. Konokul 
ragaszkodott az ábrázoló jellegű 
természetelvűséghez.

Volt egyfélreérthető sorozata. Tőle szokatlan módon stilizált kő-halak, -madarak, meg a 
Budapesti körúti kőjelek.

az egyik „kőhal”

egy „kőmadár”

Ezek indítéka azonban nem szemléletváltás,
hanem, technikai jellegű
volt. Akkoriban terjedt el 
kőszobrász körökben a 
sarokcsiszoló használata. 
Ennek lehetőségét 

próbálgatta, 
alkalmazkodva az eszköz 
sajátosságaihoz.
(A Budapesti körúti
kőjel)
Egyébként sem a kő volt 
a kedvenc anyaga, hanem 
a bronz. Pályakezdőként
domborításokat csinált.

(Egy az elsők közül:
Anya gyermekével
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        Aztán sok bronz-domborművet. És persze ezernyi érmet (Érmeiről sokak által ismert 
katalógus készült, ma már keresett mű. – a szerk.). Legimpozánsabb művei is bronzok: 
templom-kapuk, ezek egyike a máriapócsi, 
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majd egy kapu Egerben (…előtte a művész, Tóth Sándor – a szerk.), 
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                       majd Szegeden a Tára téri templom kapuja több tucat éremmel. 
 

 
 
        Nagyob megbízatásai nem voltak. Főként politikai alapállása miatt nem kapott. Volt    
ambíciója valami igazán nagy műre, de ezeknél méretesebb, kolosszális köztéri szobor 
nem született. No de így sem hiányos az életműve. Jelzi ezt Munkácsy-díja és 
numizmatikai sikerei, kitüntetései, egyiket-másikat Ő is csinálta. 
  

 
 
A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 42,5 mm-es 
Széchényi Ferenc jutalomérme. 
 
Visszatérve a bronzhoz, egy zsürizéskor kijelentette, 
hogy Ő bronzpárti. Véleményt mondva, hogy kőből 
vagy bronzból javasolja-e a szobor kivitelezését. 
Jut eszembe műfaj párti véleménye is. Egyik a rajz. 
Fontos szerepe van Tóth Sándor munkásságában. 
 
 
 

        Úgy, mint önálló művészeti ág, mint szobrászi előtanulmány és mint a dombormű, 
az érem, plasztikával egyenrangú alkotó része.  
        Figurális tanulmányrajzai pár évtizede megszokott részét képezték kiállításainak. 
Aztán a természet utáni rajzolás kiment a divatból. Csakúgy, mint a másik kedvelt műfaja 
– vagy inkább tematikája – a portré. 
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        A portré-szobrászat védelmében hallottam felszólalását egy szakmai fórumon. Úgy 
a 70-es évektől kezdve egy lenézett, elavult műfaj lett a portré, vezető műkritikusok 
ötletére.  
 

 
 
        Ez ellen ágált Tóth Sándor, a klasszikus ágak híve, folytatója. Szegedi szobrai 
zömmel portrék, a pantheonban, a Szent István téren, a klinikáknál.  
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szobor a Dóm téri Pantheonból 

         
 
 
Érmészetében is jelentős a 
portrék aránya. 
 
 
 
 
 
 
 
Szent-Györgyi Albertről készült 
érme (Tóth Sándor Egyike volt azon 
keveseknek, akinek a professzor 
személyesen ült modellt. – a szerk.) 
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        Egyetértésben vele, e téren is, Lapis András és én arcképmást mintáztunk róla, 
együtt, András kezdeményezésére.  

 

 
 

        Így legalább készült portrészobor Tóth Sándorról, ahogy szokás fontos emberekről. 
Tóth Sándor az. 
                                                                                                                         Fritz Mihály 

*** 
 
        Ezt követően dr. Kiss József Géza elnök emlékezett meg a művészről.  
Tóth Sándor nagyon közvetlen, rendkívül barátságos ember volt. Mindig, mindenkivel 
szeretett beszélgetni, igazi barátja volt az éremgyűjtőknek. Rendszeres látogatója volt 
klubunknak is (az érmet 80. születésnapjára, a katalógusa dedikálása közben készült fénykép 
alapján mintázta Fritz Mihály. Szabó Géza vert érmet is készített ez alapján stílszerűen 80mm-
es méretben – a szerk.). 
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        Hűséges látogatója volt az éremgyűjtők országos rendezvényeinek. Emlékezetes 
esemény volt 2008-ban a 38. Vándorgyűlésen Szegeden, a Móra Ferenc Múzeumban, ahol 
mestere, Kisfaludy Stróbl Zsigmond kiállításán tartott tárlatvezetése. Többször jött 
serlegvacsoráinkra is, családjával, a művésztársakkal együtt. Kitüntetés volt, hogy a 
jubileumi serlegvacsoránkon a Múzeum dísztermében átadhattam részére a Reizner 
János jutalomérem I. fokozatát. Érmei mindig eszünkbe juttatják kedves egyéniségét, 
kiemelkedő művészi pályáját. 

*** 
 
         A megemlékezések után dr. Tóth István kedves vendégünknek Hajdu Béla egy „találós 
kérdést” tett föl. Beszéljen arról az eseményről, amikor három Tóth volt egy házasságkötő 
teremben. 
        A kérdésre egyszerű volt a válasz. Fölelevenítette a 10 évvel ezelőtti eseményt, amikor 
2012-ben a szegedi városháza házasságkötő termében dr. Tóth Attila művészeti író, a 
Múzeumi Tudományért Alapítvány képviseletében dr. Tóth István bemutatták a 140 
oldalas Tóth Sándor Éremkönyv c. katalógusát, mely az alapítvány gondozásában jelent 
meg és a művész által készített több száz vert és öntött érmet tartalmazza. 

***  
 

        A serlegvacsora fontos eseménye volt az emlék- és jutalomérmek átadása. Szervezetünk 
elnöke – a Reizner szobor avatásának jubileumára  készült – emlékéremmel ajándékozta meg  
dr. Fári Irén főmuzeológust, megköszönve kitűnő előadást Reizner Jánosról. Kapott az 
emlékéremből a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete központi éremtára is, amelyet Csóka 
Ferenc elnök vett át. 
        A serlegvacsorák korábbi rendjének megfelelően átadásra kerültek a Reizner János 
jutalomérmek és más emlékérmek is. Bronzérmet vehetett át Gécs László, Gyarmati 
Ferenc, Jankus Boróka, Kocsis Levente, Márfai Péter, Schuszter János, Szabó István, Tóth 
Bence, Tóth Kriszta, Juhász Eszter, Juhász Nóra, Juhász Dániel. 
        Szervezetünk 2018-ban rendezte meg a Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem  30. 
kurzusát. Az előadások nagyszabású kísérő rendezvénye volt „A nagy háború numizmatikai 
és tárgyi emlékei” c. kiállítás, amelyhez dr. Molnár István gyűjtőtársunk nagy segítséget 
nyújtott értékes kiállítási anyagok biztosításával. Korábbian is támogatta Szervezetünk 
munkáját, ezért elismerésül részére a Reizner jutalomérem II. fokozatát adományozza 
közösségünk. 
        Király István gyűjtőtársunk hosszú évek óta hűséges résztvevője serlegvacsoráinknak, 
gyakran szervezett zenei előadást egy-egy alkalmi kürtkvártettjével, ezzel sikerült a zenét is 
becsalogatnunk serlegvacsorai programjaink közé, de irodalmi témájú előadásaival is 
szórakoztatta több rendezvény közönségét. Ezek a programok nagyban emelték rendezvényein 
színvonalát. Hosszú időn át végzett kiemelkedő kulturális tevékenységéért a Reizner János 
jutalomérem I. fokozatát adományozza közösségünk. 
        Még egy alkalmi érem átadására került sor. Dr. Tóth István történész-főmuzeológus 
barátunk – aki 40 évet töltött el múzeumi szolgálatban, közben – hosszú ideig támogatta 
munkánkat. Legutóbb a 30. Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem kiállításán is segített 
bennünket, hogy az emblematikus Fakatona szobor a kiállítás fő alakjaként ott legyen a 
helyszínen. 
        Gratulálunk 40 évi munkásságához, köszönjük támogatását és ezt egy szép alkalmi 
emlékéremmel is megköszönjük. 
A kitüntetetteknek gratulálunk, jó étvágyat a vacsorához! Hangzott a jókívánság és a 
vacsora nem késlekedett. Tombola-sorsolás, baráti beszélgetés folyt az este további részében. 
 

*** 
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A szobor létrejöttéről___________________________________________________ 
Hajdu Béla 
 
        Fontos küldetést teljesített a MÉE Csongrád Megyei Szervezete 1996-ban azzal, hogy 
anyagi hozzájárulással együtt kezdeményezte Reizner János (1847–1904) szobrának 
fölállítását. A Szervezet vezetősége akkor egyhangú döntésével szavazta meg a 
kezdeményezést és az anyagi hozzájárulást. Tette ezt annak ismeretében is, hogy a korábbi 
vezetőség dr. Csongor Győzővel, dr. Bóna Endrével, dr. Nagy Ádámmal, és Dombi Gyulával 
az élén a könyvtár- és múzeumigazgatóról, Szeged történetírójáról, numizmatikusról már 1989-
ben megalapította a róla elnevezett jutalomérmet, amely azóta is elismeréseket hivatott díjazni 
azok részére, akik a közösségért és a közösségben kiemelkedő munkát végeznek.  
        A kezdeményezéssel is hangsúlyoztuk Reizner munkásságának rendkívüli jelentőségét, 
személyének fontosságát. A jubileumi év (1997.) kínálta a lehetőséget, hogy Szeged városa 
törlessze a nagy adósságot Reizner János személyének jobb megbecsülésével és ebben mi 
éremgyűjtők élen jártunk.  
        Kezdetben voltak a folyamatnak nehézségei és az előkészületek során egy alkalommal dr. 
Fári Irén meg is jegyezte: „… nem lesz ebből a szoborból semmi…”. Szerencsére a nemes ügyet 
több szervezet fontosnak tartotta és a kezdeti nehézségek után a szobor megvalósítása kellő 
lendületet vett. Még az a javaslatunk is meghallgatásra talált, hogy Fritz Mihály kapjon 
megbízást a szobor elkészítésére, akinek meglepően ez volt az első szegedi köztéri szobra. A 
szoborterv elkészítése után az alábbi képet a zsürizéskor a művész műtermében dr. Nagy Ádám 
készítette. 
 
 

 
A képen balról jobbra dr. Fári Irén, Hajdu Béla, az alkotó Fritz Mihály, dr. Tóth Attila művészeti író, 
Szabó Géza (enyhén takarva), Lapis András szobrász- éremművész, Tandi Lajos a Dugonics Társaság 
képviseletében és Kiss István építészmérnök, a szobor posztamensének tervezője, majd maga a szobor 

agyagmintája látható. 
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        A művész által elképzelt szobortervet a Művészeti Lektorátus munkatársai és a 
kezdeményezők is teljes mértékben elfogadták. Fritz Mihály a félalakos szobron úgy ábrázolta 
Reizner Jánost, hogy a kezében tartja a fő irodalmi művét, a Szeged története című monográfiát. 
Az elfogadott terv tehát az öntőhöz került és megkezdődhetett – a Szabó Géza által fölajánlott 
bronz alapanyagból – annak elkészítése. 
        Cikksorozatunkból nem hiányozhat az, hogy a szobor alkotójától, Fritz Mihálytól ne 
olvasnánk visszaemlékező sorokat. A művész lapunknak rendszeres cikkírója. Szakmai cikkei 
többször megjelentek már lapunk hasábjain, és ezt – némi rábeszélés után – most is megtette. 
        Éremművészetét évtizedek óta figyelemmel kísérhetjük. A mi Szervezetünk, de a Magyar 
Éremgyűjtők Egyesülete más csoportjai részére készített érmei kiemelkedő színvonalúak. 
Ezúttal – és így 25 év elteltével is – szobrának örülhettünk, ami Szeged városának, de nekünk 
éremgyűjtőknek is különösen kedves alkotás. 

*** 
25 éves a Reizner szobor Szegeden…______________________________________ 
Fritz Mihály 
 
        Írásomban ez alkalomból összeszedem emlékeimet a szoborállításról fűszerezve 
néhány régi és közelmúltbeli fényképpel. 
        A szegedi éremgyűjtők kezdeményezésére született a szándék, hogy szobrot állítsunk 
Reizner Jánosnak, régi adósságot törlesztve. Múzeum alapítóként legalább annyira 
szoborba kívánkozik emléke, mint igazgató utódaié (Tömörkény, Móra), akik íróként 
érthetően közismertebbek, népszerűbbek. Méltatását másra bízom – már sokan 
megtették, például Fári Irén, értékes kis könyvében. 
        A szobornál maradva, első feladat volt helyét elképzelni. Volt javaslat, például a 
múzeum város felőli sarkánál lévő kis kerek parkmezőre, de oda körbejárhatóan, 
egyenrangú nézeteket kínáló szobor való. Egy mellszobor, nem kell ugyan fülkében, vagy 
falhoz tolva álljon, de főként elölről nézendő, jelentéktelenebb hátsó nézettel bír. 

Alkalmas helynek ígérkezett 
a múzeum rámpa fala előtti 
parktükör.  
    A városközpontból jövet 
fogadja a Tisza partra vagy 
múzeumba tartókat. 
Elmennek előtte, szemből is 
látva, elolvasva nevét. A 
semleges tónusú kőfal háttér 
kedvezően kiemeli a sötétebb 
bronzot.  
        Igaz, a nagy épülettömb 
esetleg nyomasztóan hat az 
elé állított kis tömegű 
szoborra. Így gondolta ezt a 
talapzat-tervezésre felkért 
építész is. Szokatlanul 

nagyméretű posztamenst rajzolt először, hogy méretre tekintélyesebb megjelenést adjon 
az emlékműnek. A zsűri hagyományos arányú kőtalapzatot javasolt inkább. Ez pedig 
olyan arányú, magasságú pillér, ami a szobrot álló alaknak képzelve aláfér. Kültéri 
szobornál ez a jól bevált arány. Az „eltörpülés” ellensúlyozásáért nem is mellszobor, 
hanem félalakos megjelenítést választottam. Karokkal, ami azért is jó, mert kezébe 
rakhattam egy Szegedet jelképező, Szeged-címeres könyvet. Utalva, a múzeum-teremtés 



19 
 

melletti másik fő alkotására, a Szeged várostörténetre. Talán még első Somogyi-könyvtár 
igazgatói működésére is. 
        Még annyit a szobor-épület arányokról, hogy az építészek épület-pártiak. Számukra                                                                                                                                                      
a szobor egy adott tömegű elem 
az építészeti együttesben. (Kissé 
rosszindulatúan sarkítva és 
általánosítva!) A szobrász meg 
azt vallja, hogy közel kerülve 
egy szoborhoz, alábbhagy az 
építészeti környezet hatása, és a 
szobor önálló életre kel, 
megteremti saját életterét. (Ha 
jó a szobor… persze.) Tóth 
Sándor is mondta, hogy „nem 
nagy, hanem jó szobor kell”, 
ami nem hagyja magát 
elnyomni. 
        Apropó Tóth Sándor. Szóvá 
tette nekem, hogy a Reizner 
szobor-alak megemeli a fejét, 
ahogy divat mostanában. Elég 
megnézni az Ópusztaszeri 
Emlékpark királyszobrait. Sok 
közülük fölfelé néz, 
indokolatlanul. No de én azért ábrázoltam így, hogy éreztessem, modellem alacsony 

ember volt, ugyanakkor 
elszánt, akaratos. Ezeket 
kifejezi egy ilyen fejtartás, 
reményeim szerint.  
(Tóth Sándor elfogadta 

magyarázkodásomat.)  
Trogmayer Ottó is említette 
szoboravató beszédében, hogy 
„Reizner János most büszkén, 
öntudatosan néz el fejünk 
felett”, „…ha termetre nem is, 
de szellemében, alkotásaiban 
magasabb mindannyiunknál.”   

A rajz-terveket követően 
agyagból mintáztam a 
félalakot. A végleges kivitelezés 
Karcagon készült, Varga Imre 
kiváló bronzöntőnél. 
Műtermemben vett negatív 
formát az agyagról, olyan 
speciális anyaggal, amit 

kiégetve a bronz öntőformájaként használt. Így kihagyható volt a köztes gipsz-verzió. 
Ezzel a technikával kevesebb a hiba lehetőség, hitelesebben megmarad az eredeti 
mintázott felület. Hátránya viszont, hogy gipsz-változat hiányában nem marad 
öntőminta, nem sokszorosítható, egy-példányos a bronz. 
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        A mérsékelt érdeklődéssel kísért szobor-avatót a késői igazgató utód Trogmayer Ottó 
tartotta, aki kezdetektől lelkes híve volt az ügynek. Előtte megbeszéltük, hogy rossz 
avatási szokás a szobrot és témáját méltató beszéd utáni leleplezés. Miközben látni kéne, 
kiről-miről van szó, az bosszantóan le van takarva. Trogmayer Ottó e rossz sorrendet 
megfordítva, először is lerántotta a leplet, aztán beszélt Reiznerről, hogy közben látható 
volt. Szabó Gézával emlékérmet is készítettünk az alkalomra. (Az érem előlapja a címlapon 
látható, ezzel indult el a „Szegedi Múzeumigazgatók” éremsorozat – a szerk.) 

Két éve átépült a múzeum előtti 
tér, a szobrok új helyre kerültek, 
a Reizner szobor távolabb a 
múzeumi épülettől. Okafogyottá 
vált a negyedik bekezdésbeli 
problémázás. Új helyén levegős 
élettere van, semmi nem 
nyomaszthatja. Kellő 
távolságban van a más léptékű 
Mikszáth szobortól is. Furcsán 
hatnának egymás mellett. 
Életnagysághoz viszonyított 
aránya Reiznernek 5:4 (általános 
a köztéri szobroknál). Mikszáthé 
nagyobb, talapzata hozzá 
arányítva is más, mint a 
korábban említett szokás 
szerinti. A múzeum felé forduló 
fej, és a nap nagy részén előnyös 
napfény is megfelelővé teszi az új 
helyszínt. Bánvölgyi László 
szobrász-kollégám irányításával 
minden szempontból szakszerű 
munka volt az áthelyezést 
végzőktől. 

                                                                               
                                                                
 
 
 
 
        Végül, még egy kép arról, 
miként becsülik meg szobrász-
társaim és tanítványaik Reizner 
szobromat. Van humorérzékük.  
(A szobrászok tisztelgése, a 
sorban az első Kiss Jenő 
szobrászművész - a szerk.) 
 
 
 
 

*** 
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K i t ü n t e t é s 
 

Magyarország köztársasági elnöke – a kultúráért és innovációért felelős 
miniszter előterjesztésére – az államalapítási ünnepségek alkalmából 

 

Fritz Mihály szobrász-, éremművész, 
 

a szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és 
Technikum volt művésztanára részére 

 

több évtizedes kiemelkedő művészi és oktatói tevékenysége elismeréseként a 
 

Magyar Ezüst Érdemkereszt  
polgári tagozata kitüntetést adományozta. 

* 
A jól megérdemelt kitüntetéshez a MÉE Csongrád Megyei Szervezetének 

Tagsága és Vezetősége gratulál!  
További eredményes alkotó munkát és jó egészséget kívánunk! 

 

*** 
 

Beszélgetés az 52. Vándorgyűlés kitüntetettjével__________________________________ 
Beszélgető partner Panker Csaba 
 
A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 2022. augusztus 6-án Jászfényszarun megrendezett 52. 
Vándorgyűlése alkalmából – Szervezetünk vezetősége javaslatára – az alábbi laudáció 
ismertetésével gyűjtőtársunk kitüntetésben részesült. Korábbi szokásainknak megfelelően a 
kitüntetett gyűjtőtársunkkal – a laudáció ismertetésével – beszélgetést folytatunk lapunk 
hasábjain. A beszélgetőtárs Panker Csaba, Szervezetünk titkára. 
 

Terhes József 
(tsz. 5723.) 

 
        1979. óta tagja Egyesületünknek a Csongrád Megyei Szervezetben. Gyűjtésében 
sokoldalú, gyűjtése során igényes, mindig ügyel a numizmatikai darabok szép tartásban 
való megszerzésére, gyűjtőtársait is erre tanítja.  
        Kezdetektől fogva gyűjti többek között a vándorgyűlési érmek vékony és vastag 
vereteit, a különleges és ritka egyesületi érmeket. 
        A szegedi Móra Ferenc Múzeum gyűjteménye részére a közelmúltban egy kiváló 
állapotú „1848-as Honvéd” emlékérmet adományozott, ami nem tartozik az Ő gyűjtési 
területéhez. Adománnyal támogatta a Csongrád Megyei Szervezet szoborállítási 
kezdeményezését is. 
        Kiemelkedő gyűjtői tevékenységét, többszöri önzetlen segítségét megköszöni és 
annak elismeréseként a MÉE 52. Vándorgyűlése alkalmából a Széchényi Ferenc 
jutalomérem III. fokozatával tünteti ki a 
                                                                                             Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 
                                                                                                            Küldöttgyűlése 
 
Panker Csaba: Kedves Jóska!  

A magam és a gyűjtőtársaim nevében kitüntetésedhez szívből gratulálok! 
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Az olvasható laudáció, kissé szűkszavúan taglalja a Te gyűjtési tevékenységedet, persze egy 
ilyen központi ünnepségen szükséges a szűkszavúság. A számokból kiderül, hogy több mint 40 
éves gyűjtői múlt áll mögötted. Ennyi idő elteltével természetes, hogy tudsz a régi és a 
közelmúlt időkről is beszélni. Amikor Te kezdted a gyűjtést kik voltak gyűjtőtársaid abban az 
időben. Említs kérlek pár nevet azokból a régi időkből. 
Terhes József: Akiknek gondolkodás nélkül beugrik a neve az Dózsa György, Csongor 
Győző és Dombi Gyula, de különösen szívesen emlékszem vissza Muhi Gézára, aki a 
patrónusom volt, általa kerültem a MÉE tagjai körébe immár 43. éve. 
P.Cs.: Már meg is válaszoltad a következő kérdésem felét, ami arról szól, hogy kinek, illetve 
minek a hatására kezdtél gyűjteni? 
Terhes József: Azért az első behatások fél gyermekkorban értek, amikor a Dédnagyapám 
szolgálatát több marék éremmel-érmével fizették ki. Voltak benne Ferenc tallérok, Ferenc 
József érmék stb. Ezek képezték a későbbi gyűjteményem alapjait. 
P.Cs.: Ennyi év, és ilyen indíttatás után gondolom elég széles a gyűjtési területed? 
Terhes József: Igen, a Ferenc József kort elég jól ki tudtam gyűjteni, ezután az egyesületi 
érmek és a Horthy-kor fém és papírpénzei voltak soron. Innen egyenesen következett a 
Népköztársaság, majd Köztársaság érméi és bankjegyei. 
P.Cs.: A  cukrászat – amit ugye mesterfokon művelsz – szép és finomságokkal teli szakma. 
Vannak-e a gyűjteményedben a szakmának fellelhető darabjai? 
Terhes József: Sajnos numizmatikával kapcsolatos igen-igen kevés, de azért amellett igen 
széleskörűen gyűjtök, – a cukrászattal, vendéglátással és a technológiájával kapcsolatos 
dolgokat, – így például szakácskönyvem van, mint egyfajta gyűjtemény. 
P.Cs.: A gyűjtésben vannak periódusok, bővülnek, esetleg szűkülnek a gyűjtési területek, Neked 
melyik fordult elő az elmúlt időben? 
Terhes József: Hál' Istennek a cukrászat mindig kiemeltebb szakma volt, így nem 
kényszerültem rá, hogy eladjak azokból, amik egyszer a kezeim közé kerültek. Nem is 
beszélve arról, hogy a „fénykorban” arányaiban mindent sokkal kedvezményesebb áron 
lehetett megvenni, például az első 1935-ös 2 pengőst 2500,- Ft-ért vettem meg. 
P.Cs.: Az év elején a Móra Ferenc Múzeumnak adományoztál egy 1848-as honvéd emlék- 
érmet. Hogy jutottál hozzá, és milyen gondolatok nyomán adományoztad a múzeumnak, és 
mondjuk nem cserélted vagy adtad el? 
Terhes József: Igen, ez egy nagyon ritka darab, a múzeumok többségének is hiányzik. 
Annak idején a szabadkai vásárban vettem 700 Forintért. Ennek az irodalma is igen 
csekély, de végül rábukkantam Kenyeres Dénes írására Az ÉREM folyóiratunkban. 
Ebből kiderült, hogy csak tisztek-főtisztek kapták, innen a ritkasága. Akinek ez a 
tudomására jutott mindenki szerette volna megvenni, így a sok további „zaklatást” 
elkerülendő a Móra Ferenc Múzeumnak adományoztam. Maradjon a köznek, szoktam 
mondani!! 
Panker Csaba: Ehhez is gratulálok és további jó gyűjtést kívánok! 

*** 
Pohárköszöntő a kitüntetettekhez – elhangzott a 33. Szegedi Serelgvacsorán_____ 
Király István kürtművész, a magyar irodalom és a köszöntés kultuszának ápolója 

        „Mint a kalucsnira tapadó agyag ölelő karjaiból kibontakozó kocsikerék csikorgásától 
megriasztott tanyai kuvaszkutyák bundájába kapaszkodó kullancsbogár szemeiből kicsorduló 
könnycseppekben visszatükröződő régi rabló lovagvár felvonóhídjából kiálló rozsdás 
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vasszögek összetartják annak alkotórészeit, akképpen tartson össze benneteket a barátság; és 
miként a falon függő ingaóra ingája által kettészelt pipafüst maró mivoltától prüszkölő 
kandúrmacska bajsza által megcsiklandozott katicabogár szárnyairól visszaverődő napsugár 
heve által egy ócska kalapon díszelgő megolvasztott zsírfolt erősíti annak matériáját, akképpen 
erősítsen benneteket a szeretet; és miképp a kegyetlenül hamis zene utolsó akkordjainál elájuló 
lányka lármás sóhajától megreszketett gyertyaláng fényénél silabizáló diákok mandzsettáján 
lamentáló háziasszony ölében csipogó kiscsirkék csipogásától kotkodácsoló tyúk által 
szertekapált vakondtúrásra hull a mindeneket megtermékenyítő eső – akképpen hulljon a ti 
fejetekre is mennyei áldás!” 

*** 
50 éves a Szabadkai Gyűjtők Egyesülete 

 
        Szép jubileumot ünnepel a gyűjtői közösség a szomszédos Vajdaságban Szabadkán. 
Bennünket szegedieket több évtizedes jó kapcsolat fűz a szabadkai gyűjtőkhöz és az eltelt fél 

évszázad lehetőséget ad egy  visszaemlékezésre, 
fölelevenítve a gyűjtői kapcsolatokat. Emlékezhetünk 
azokra, akik a korábbi időkben részesei voltak e szép 
kulturális tevékenységnek. Ez a közösség mindig arról volt 
híres, hogy a gyűjtés számtalan területéről voltak tagjai. Az 
éremgyűjtők, bélyeggyűjtők mellett több más gyűjtési 
terület képviselőit a tagjai sorában tudhatta a közösség.  
Tagjai az érmek, régipénzek, bélyegek mellett gyűjtöttek 
többek között képeslapokat, jelvényeket, kitüntetéseket, 
díszkanalakat, régi lámpákat, egyenruhákat és más katonai 
fölszereléseket, régi fegyvereket, órákat, kézimunkákat, 
régi italos palackokat és más használati tárgyakat, de sokan 

kedvelték a régi könyveket, festményeket, grafikákat. Fölsorolni sem biztos, hogy sikerül 
minden gyűjtési területet. Ha néhány régi gyűjtő nevét megemlítjük, akkor rájuk mindenki 
szívesen emlékszik. A Prokes család tagjai, Farkas Laci bácsi, Veres Pista, Varga Tibor 
éremgyűjtők, a bélyeggyűjtő Vujkovics család, Sziveri Jóska bácsi aki rendőrségi jelvényeket 
gyűjtött, Zanin András éremgyűjtő aki átköltözött Szegedre és tagunk is volt pár évig. 
Balunovics Teréz, akinek a legszebb díszkanalai voltak és ma is szorgalmas sportjelvény gyűjtő 
Mirkonj Novak. A közösségnek régóta vezetője Gerlovics Szilveszter elnök, aki jól összefogja 
a közöséget. Emlékezzünk a régi gyűjtőkre is egy szép szabadkai sportéremmel. 

Gratulálunk a szép jubileumhoz, további jó gyűjtést kívánunk Mindenkinek. 
*** 

 

A 33. és 34. Nemzetközi Numizmatikai és Filatéliai Találkozóról_______________ 
Panker Csaba, Hajdu Béla 
 
        Az utóbbi két évben a gyűjtői találkozók szervezése, rendezése – az ismert okokból –  
szintén kimaradt egyesületi életünkből. Gyűjtői találkozóinkat 2008. tavasza óta – tehát közel 
15 éve – a már jól ismert helyszínen, a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs 
központjában, azaz a „TIK-ben” tartottuk. Itt rendezte meg közösségünk 2008-ban a MÉE 38. 
Vándorgyűlését is így elmondhatjuk, hogy a jó körülményeket az egész ország éremgyűjtői, de 
határon túli vendégeink is jól ismerik. Nem túlzás azt mondani, hogy a létesítmény a haza 
gyűjtői találkozók között az egyik legjobb körülményeket biztosítja az összejövetelek 
megrendezésére.  
        A kiváló helyszín ez év május 29-ére ismét a rendelkezésünkre állt és bennünket régi 
ismerősként fogadott az intézmény vezetése. A meghirdetett időpontra megmozdultak az ország  
és a környező országok gyűjtői, ismerve a jó körülményeket. Sokan eljöttek és így a rendezvény 
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előkészítése nem kis feladatot jelentett a szervezésben. A közel 140 asztal és hozzávaló székek 
berendezése is nagy feladat elé állította a berendezésben közreműködő gyűjtőinket és az 
egyetem diákjait. Külön elismerés és köszönet illeti az előkészítésben közreműködőket. 
        A tavaszi sikeres összejövetel után most először ősszel, szeptember 18-ára ismét 
meghirdettük a rendezvényt. Már elkezdtük az asztalok igénylésének földolgozását, 
elsőnek a tavaszi, illetve a korábbi rendszeres asztaligénylők részére teljesítjük az 
igényléseket. Az aulában nincs rossz hely, minden asztal megfelelő helyet biztosít az 
igénylők számára, de ennek ellenére mindenki a legjobb helyet szeretné kapni. Igyekszünk 
mindenki idényének megfelelni. 

*** 
Horváth Tibor (1968-2022) 

        Életének 54. évében súlyos betegségben elhunyt gyűjtőtársunk 1997-ben lépett egy 
négytagú fiatal baráti társaság egyikeként tagjaink sorába (tagsági száma 11053 volt). Az 
olajiparban dolgozott diszpécserként, munkáját szerette, azt megbízhatóan végezte.      
        Csöndes, szolid ember volt, de sok dologban nagy lexikális tudással rendelkezett. 
 Érdeklődési területük azonos volt Fekete Ferenccel és a közelmúltban elhunyt Baum 

Attilával. Mindhárman szerették a történelmet, 
katonai vonatkozásokban különösen. 
        Gyűjtési területe elsődlegesen a katonai 
kitüntetésekre, jelvényekre terjedt ki, különösen 
érdekelték az egyes katonai kitüntetések 
változatai, a tiszti és legénységi szolgálati 
keresztek területéről. 
        Nagyfokú érdeklődést mutatott a katonai 
felszerelésitárgyak, egyenruhák, fegyverek, 
fényképek, általában a hadtörténelem iránt. 
Katonai felszerelési tárgyakban és más katonai 
dolgokban saját internetes honlapot szerkesztett, 
kutatott. Sok gyűjtőtársával – az ország szinte 
minden területéről, de külföldről is – tartott fönn 
élénk szakmai kapcsolatot. 
        A Csongrád Megyei Szervezete rendezte 

2008-ban a MÉE 38. Vándorgyűlését, melynek a „Régi Honvédek” c. kiállítás nagy kísérő 
rendezvénye volt. A kiállítás anyagának összeállításához katonai felszerelésekből készített 
egy háborús életképet és több vitrint, jó érzékkel rendezett be gyűjteménye darabjaiból. 
Ezen kívül katonai kitüntetésekből, jelvényekből gyűjteménye legszebb darabjait 
biztosította a kiállításhoz. 
        A nagyszabású kiállítás rendezésében végzett kiemelkedő munkájáért, aktiv gyűjtési 
tevékenységéért a Reizner János jutalomérem I. fokozatával tüntette ki a közösség. 
        Tudatos, jó szemléletű gyűjtő volt, rá mindig tisztelettel és szeretettel 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 Dokumentumok, ill a „Letölthető dokumentumok” között 
*** 
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