
Király Csaba József

EGYKORI MAGYAR vÁnvrncYÉK És rErnpÜrÉSEK ÉRMEI, v.

ERDELY 7. NAGYVÁnaorÓL * PECSxÁrc

Képzeletbeli erdélyi utazásunk hetedik részében Nagyvárad, Nyárádszereda, Óbéba, Ombod, Oravicabánya,
Orsova és Pécska numizmatikai emlékeit (plakettek, érmek, jelvények, bárcák) mutatom be. A cikkek terjedel-
me korlátozott, emiatt a települések híres szülötteiről, a teljesség igénye nélktil, csak néhány alkotást mutatok
be. A mostani részben kivételt képeznek a Klebelsberg Kunóról készült érmek, ezekből tiz érem plakett kerül
bemutatásr a.Eztftonszeretném megköszönni a Gyöngyösi Huszár Lajos Eremtár (Borbándi Erik muzeológus),
Bóka György,Héjjalmre, Kádi Balázs,Mokány József, Szakács Béla, ProhászkaLászlő, Sváb LászIő, Szekeres
Balázs, Tolmács József (Szatmárnémeti), Tóth János, Vigh Róbert és Dr. Zombori Lajos a cikkem megitásához
nyújtott értékes segítségét. A képeket Király Levente készítette.

NAGYvÁnao - GROSSWARDEIN - ORADEA
Nagyvárad első írásos említése: 1103 (Varadinus). AXI. széaadbanmár öldvár állott itt. SzentLászló király általala-
pított Monostora, a mai vár helyen épült fel 1083-1095 között, al<tráIy ide helyezte át ablharir püspökséget. Az 1095-
ben meghalt királyt először Somog;ruaron temették el, később 1106-ban, más források szerint 1113 után, holtestét át-

vitték Nagyv áradra, és a székese eyhéLzbaíl helyezték el örök nyugalomra, Váradi stqa zaríndoktrellyé lett, a XV. szá-
zadel{éig a székesegyházbanőnztékktirtjét, csatabárdját és a fejereklyetartő mellszobrát. Az eredeti herma a XV.
század elején megsemmisült, helyette űjatkésziteftek, melyet ma Győrben őrimek. SzentLászló első lovas szobrát,

aKolozsváritestvérekalkotását, 1390-ben áIlítottákfe|azáItalaepitettSzízMánaszékesegyházeIé.EzaszoborYá-
rad 1660. évi török osfoma, majd bevétele utan elpusztult. A vrárost a császírt csapatok l692-ben szabadították fel.
Nagyvárad a XIX. szánadvégére azerdélyimagyarság egyik gazdasági és kulturális központja lett. Szent LászIő em-
lékét ma Nagyváradon a római katolikus templom bej árata előtt álló, 1893-ban felavatott, teljes alakos szobra, Tóth
István (1861-1934) szobrászrrlúvész alkotása őrzi. Aváros 1919-ig és l940-l944közöttMagyarországhoztartozolt,
ma viáros Romániában a Sebes-Körös kétpartján, Aváros híres szülöttei:Pémnány Péter (157G-I637) esúergomi ér-

sek és bíboros, Báthory Zsigmond (T572-1613) erdélyi fejedelem, Báthory Gábor (1589-1613) erdélyi fejedelem,
gróf Rédey Ferenc (1610-1667) erdélyi fejedelem, gróf Teleki Mihály (1834-1690) erdélyi kancellár, Nagysándor
József (1804-1849) honvéd tábornok, aradivértanú, Szigligeti Ede (1814-1878) színműíró, CsengeryAntal
(1822-1880) politikus, közgazdász, Szilágyi Dezső (1840-190I)igazságügyi minisáer, Gyomlai Gyula (186I-1942)
klasszika-filológus, bizantinológus, Bakonyi Károly (1873-1926) kő, szinrűkó, Osváth Emő (187G1929) kritikus,
irő,Zsirkay János (1880-1940) irő,Dutka Ákos (1881-I972)költő, Kozma Miklós (1884-1941) politikus, honvéd-
tisá, Széchenyi Zsigmond (1898-1967) Afulka-utaző, Kabos Endre (1906-1944) háromszoros olimpiai bajnok tőr-
vívó,SzíniSebőZoIán(I907-I96r)szobrászművész,

393. A Nagyváradi Országos Dalár Ünnepély emlékére, 1872
E: két babérággal ővezettmezőben középen Nagyvárad címere.
H : középen, gyöngykörrel övezett mezőben nagymér eű I 87 2

évszám. Körirat: NAGY-VÁRADI ORSZ. DALÁR ÜIN-
NEPELY EMLÉKÉRE, fent kis rozetta.

Vert ónérem,7,4 gramm, 31 mm, fiillel. Hauser: 5460,Gyqt.2.
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394. László király szabadkőműves páholy Nagyvárad, 1876
E: középen, vonalkörrel keretezett mezőben, Szent László ko-

ronás, lovon ülő alakja, balra. Körirat:tnSZrÓ runÁrY
J .,. e,T ,,. Sz .,. K.,. tr NacyvÁnap KELETEN:

H: középen, vonalkörrel keretezett mezőben, két kezet fo-
gő kéz felett három pont: .,. Körirat : 000876 BÖLC SE S-
sBc BnŐ És szÉpsBc.

Vert, aranyozotí sárgatézérem, 43 és 65 mm, flillel.
S zekere s : 28-3 I . oldal, Gyűj t .2. (Itt ar any ozott br onz, 42 mm,
31 gramm, fiillel.)

395. Nagyvárad,- ku§abárca, 1885
E: vonalkörrel szegélyezeítmezőben, középen,NAGYVÁRAD (így!) felirat. Fent lyuk, mellette kétoldalt:

18 - 85 évszátm,lent, beütve: 95 sorszám.
H: gyöngykönel szegélyezetImezőben,középen fiives, bokros mezőnjobbra rohanó magyarvizslaazégen

repülő fácántfigyeli.
Vert sárgarézbárca,3O mm, fent lyuk. Scháffer: MC-ORA-2.386. oldal. (Itt kép is.)

396. Nagyváradi Iparkiállítás, 1887
Középen vonalkörrel övezelt mezőben a város korabeli címere, Körirat: AZ 1881 PVt rurtUS (így!)
24IKI (íev ! ) NAGYVÁRADI IPARKIÁLLITÁS.
Egyoldalas, préselt bronzjelvény,4I mm. Héri: 314. (Itt érem.)

397. Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXV. Vándorgyűlése Nagyváradon, 1890
Középen, növényi indadíszítések között, címerpajzsban a város címere, lent szalagon, két sorban: MAGYAR
oRVoSoK Bs rBruzrBSZETVZScÁrÓr l xxv vÁxooncyÜrÉsp NacyvÁnaooN 1890 felirat
és évszám. Készült aMorzsányi cég budapesti üzemében.
E gyo 1 dal a s, vert, ezistö zött r ézj elv ény, 42-3 9 mm. HY I 47 2 .

398. Mor & Levin - Nagyvárad, é. n.
E: a mezőben, középen menóra, mellette jobb és bal oldalon egy-egy héber betű: l! ! 1mem és lamed).

Lent ívesen: MOR&LEVIN cégjelzés.
H: amezőben, középen: Il2 értékjelzés, alattaívesen: NAGYVÁRAD felirat.
Vert sárgarézbárca,30 mm. Scháffer: ORA-28. 171. oldal. (Itt kép is.)

399. Nagyvárad- Sörbárca, é. n.
E: középen: NAGYVÁRAD felirat, fent és lent, egy-egy gőtbeű: E N (P és N).
H: középen: SÖR felirat.
Vert sárgarézbárca, 22,3 mm. Scháffer: ORA- 17. 171. oldal. (Itt kép is.)

400. VI. Ipartestületi Gyűlés Nagyváradon, 1902
Gyöngykönel és fehéne zománcozott gyűrűvel övezett, indadíszes mezőben,középen címerpajzsban Nagy-
váradcímere. A fehérre zománcozolt gyffiben körirat: VI. IPAR|ESTÚLETI cvÚrÉs / x NAGYVÁRA-
DoN 1902 *

Y ert, zománc o zot, ar any o zott bronzj e lv én y, 3 2 mm. GWjt.2 .

401. Nagyváradi Sport Egylet, é. n.
Sötétzöld zománcgyíirőbe foglalt, vörösre zománcozottmezőben,kétaranyszinű
babérágközött háromszög alakba elrendezve három aranyszinűE befű. AzöIdzo-
máncgyíiűben: NAGYVÁnaot / * SPORT EGYLET * körirat.
Yert, zománcozott, rézőtvözet jelvény, 28 mm. Nyemcsok: 83. oldal. (Itt kép is.)
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402. Na5váradi Önkéntes Tűzo|tő Egylet - A XXV. zász|őavatás emlékére, 1909
E: középen a város címere. Vésett körirat: NAGYVÁRADI ÖNr. rŰzorrÓ EGYLET/ 1884 - 1909.
H: két babérággal övezett mezőben, középen, három sorban: XXV,/ Zász|őavatás / emlékére vésett felirat.
Vert bronzérem, 16,1 gramm, 33,2 mm. MJ.-VII. 66-67. oldal, (Itt kép is.)

403. Nagyváradi A.C., 1910
Függőlegesen világoszöld-fehér sávokkal osztott mezőben, középen rátétként a város aranyozott címere.
Fent fehér sávban: NAGYVÁRADI AC felirat, lent: 1910 évszám.
Préselt, zománcozott, atanyozot|,rézöfuözet jelvény, I7-I4 mm. Nyemcsok: 33. oldal. (Itt kép is.)

404. Nagyváradi Sport Egylet (1912)
E: középen a város címere. Lent ívesen a perem mellett:

NAGYVÁRADI SPORT EGYLET . felirat.
H: az egész mezőt betöltő babérág előtt, téglalap alakú táb-

lán, két sorban: I9I2lIY.21J8. vésett dátum. Középen,
lent a perem mellett beütve: 800-as agárfejes ezüstjel és

s , G , G , gyártői jelzés,
Készült a Scheid G. A. Ezüstáru és Éremgyár budapesti üze-
mében.
Vert ezüstérem,I2,2 gramm, 30 mm, flillel. Gyujt.1.

405. Császári és Kirátyi 101. Gyalogezred, é. n.
Zászlőrűdon lobogó, kénsárga színúzománcozottzászlő közepénnagyméretű 101-es szám.Ahátlapon, két
sorban: ARKANzAs / BuDApEsT gyártőijelzés.
Yert, zománcozott, atanyozott, rézöNözet sapkaj elvény, 30x27 mm. Hermann - Szanyi : 1 5 5 . oldal, 1 . szám.
(Itt kép is.) A Cs. és Kir. 101 . gyalogezred ezredtörzse Nagyváradon volt.

406. Magyar Királyi Nagyváradi 4. Honvéd Gyalogezred,,l9l7
Zászlőúdon lobogó, sötétkék szinű zománcozott zászlő közepén nagyméretű 4-es szám, bal oldalon fent
koronás magyar kiscímer, lent: M K H Gy E felirat. A hátlapon az Atkanzas Sterk gyártőijelzés.
Y ert, zománc o zoff , ar any o zott r ézőN ö zet s ap kaj e lvény, 3 0 x 2] mm.
Hermann - Szanyi: 190. oldal, I. szám. (Itt kép is.)

407. Nagyváradi 4. Honvéd Gyalogezred, 1915-1916
Kissé mélyített kör alakú mezőben, a jobb oldalon állőmagyar honvéd buzogánnyaltámadazelőttelévő,
az ellenséget szimbolizálőhárom sárkány ellen. Jobb oldalon lent, bemélyített betűkkel: Sidlo (így!) mes-
teq,egy. Körirat: AMAGY.KIR.NAGYVÁRADI4. HoNVBo cyaLoGEZREDAVILÁGHÁBORÚBAN
lll I9I4 lll I9I5 lll 1916 lll Ahátlapon: AUSGEFÜHRT / ATELIER / G. GURSCHNER / WIEN YII|2.
gyártói jelzés. Alatta: ENTWORFEN / AGAD.BILDHAUER / F.SIDLO, tewezői jelzés. (Sidló Ferenc
( 1 8 82-1 95 4) szobrászművész alkotása.)
a.) Préselt, alpakka, rézőNözet és hadifém sapkajelvény, 40 mm. Hermann - Szanyi: 190. oldal, 2. szám.
b.) Vert, ezüst-, bronz- és hadifem érem, 40 mm. HP4851.
c.) Vert, rézötvözet érem, 28 mm, fiillel. Hermann - Szanyi: 190. oldal, 3. szám.

408. Négyes Honvédel{" 1917
E: álló téglalap alakú, kissé mélyített mezőben álló rohamsisakos magyar honvéd anyakánáIragadja meg

az olasz ellenséget j elképező nagyméretl,1olasz sast, akit a jobb kezébentartottsziklával készül agyon-
csapni. Lent a lábánál egy a halált jelképező koponya,

H: fent téglalap alakű, kissé mélyítettmezőben a Monte San Gabrielle hegység látképe, jobb oldalon fe-
nyőfákkal. Alatta,három sorban: NEGYES HONVEDEK/AMTE SAN-GABRELEN l I9I7 felirat
és évszám. Lent: c beütött tewezőijelzés.
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Vert, ezüst_ ésrézöNözet plakett, 33x2I mm, fiillel. Az ezistplakettnél, lent a perem mellett, bal és jobb

oldalon beütött gyártői jelzés és ezüstjel.
Hermann - Szanyi: 190-191. oldal, 4. szám. (Itt kép is.)

409. Gerő Ármin főkapitány (1916)
E: középen anagyváradi rendőrtisá jobbra nézőportréja. Lent: GERŐ ÁnVnV 25 ÉVES PŐXaPnÁNYr

ruBILEUMÁRA felirat. Karácsony Géza ( 1 8 80 -I9 62) szobrászművész alkotása.

Egyoldalas, öntött bronzplakett, I20x90 mm. HP3 0 1 4.

410. Nagyváradi Motoros Club, é. n.

E: motorkerekpanaámaszkodőirvezető. Jobb oldalon,lent: KARA,mesterjegy. Körirat: MOTO ,CLUB ,-
SECTIO ORADEA. Kara Mihály (1883-1968) szobrászművész alkotása.

Egyoldalas, vert bronzérem, 55 mm. HP3021.
411. Nagyváradi Iparitanuló Kiáltítás, é.n.

E: kissé mélyített mezőbenülő, előrehajló, plasáikusanábráaolt fiatal fiú aktképe, balra, jobb kezében ka-

lapács, baljában babérág, a háttérben gyárépület, kéménnyel. Jobb oldalon lent: KM mesterjegy. Lent
a szelvényben, három sorban: E)GOZITIA SCOALEI DE UCENICI / INDUSTRIALIDIN / ORADEA
felirat. Kara Mihály ( 1 8 8 5- 1 96 8 ) szobrás zműv ész alkotása.

Egyoldalas, vert bronzérem, I4,7 grarrtm. 30,5 mm. HP3020.
412. Bráter György, 1939

E: a pálos szerzetes,nagyváradipüspök, esztergomi érsek és bíboros jobbranéző,markáns arcéIű,bajuszos-

szakállas, plasáikus portréja. Körirat: + FRATER + GEORGIVS + MARTINVZZI+ Bal oldalon, a tar-

kó mögött: cs mesterjegy.

H: középen püspöki címer. Lent félkörben a perem mellett: N VÁRAD 15 - 40 PÜSPÖKE felirat, a címer
mellett bal- és jobb oldalon: csúcs mesterjegy és 1939 évszám.

Csúcs Ferenc ( 1 905- 1 99 9) szobrász-, éremművész alkotása.
Öntött bronzérem,73 mm, TP.575. (Itt ahátlapon hiányos felirat.), MNG IIlb. |62. szám.
Megjegyzés: FráterGyörgy (1482-1551) pálosszerzetes, országos és erdélyi politikus, helytartó, váradipüs-
pök, majd esztergomi érsek és bíboros.

413. Nagyváradi A.C., 1940
Világoszöldszinúre,zománcozott,pajzs alakú jelvényben, baloldalon fent: NAC betűk,lent, két sorban:

1940 /AUG.30 (így!) dátum. Középenbalharántirányban, fehérre zománcozottszalagszerű sávban: VISSZA-
rBnnjwrfehrat.
Préselt, zománcozott,rézötltözet jelvény, a mérete nem ismert. Nyemcsok: 33. oldal. (Itt kép is.)

414. Magy.Kir. Gábor Áron Honvéd Tüzórségi Hadapród Iskola (Nagyvárad),1941
Lásd: Ér rct. szám,8. oldal, 49. szám. (Itt kép is.)

415. Nagyváradi Szent Lász|ő Hét - Levente Csillagportya,1942
E : közép en, vonal sze géllyel ker etezett, ovális mezőb en balra haladó, folyón átkelő,

jobb kezében botot tartó Szent Kristól vállán a kis Jézussal. Bal oldalon anagy-
váradi Szent Lászlő szobor, háttérben városrészlet. Balra, lent: p.ser mesterjegy.

Fent a város korabeli címere, kétoldalt mellette: |9 - 42 évszám,lent gyorslevente
jelvény. Körirat: NAGWÁRADI SZENT rlszrÓ rrÉr - LEVENTE CSILLAG-
PORTYA. A hátlapon lent, két sorban: LuDvIG t ar. gyártői beütés.

Pázmándi Bak János (1913-1981) festő és grafikus alkotása.
Egyoldalas, vert, alumíniumplakett, 18,1 gramm,82x48,5 mm. TP44. Gyííjt.1.
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416. Szent Lász|ő Hét Nagyváradon,1942
E: középen lovon ülő, jobbra haladő,jobb kezében bárdot

tartó Szent Lászlő király. Bal oldalon: MusTI v. mester-
jegy. Fent és lent ívesen a perem mellett: SZENT rÁSZ-
LÓ l II92 - 1942 felirat és évszám.

H: középen a város korabeli címere. Körirat: SZENT LÁSZ-
ró . HÉr NAGyVÁRADoN / -o- I942MÁIyS 3*10.
-o- Musti Viktor (I9I1*I943) szobrászrnűvész alkotása.

a.) Vert, bronz,bronzozott hadifém- és hadifém érem, 40 és 60 mm. TP1981. (Itt kép is.)
b.) Egyoldalas, öntött bronzplaketI,I70 mm és préselt, réz|emez jelvény, 20 mm. TP1981,

417. AFotóélet - Nagywáraoi - Ú;viaéki Kiállítása,1942
E: stilizáltan ábrázolt virágok között ülő, jobb kezében fényképezőgépet tartő fiatal női akt. Bal oldalon

a derék mögött, kis betűvel; matzon mesterjegy. Matzon Frigyes (1909-1986) szobrászművész alko-
tása. Jobb oldalon a perem mellett, kis betűkkel, ívesen: + f o t o é 1 e t + felirat.

H: középen kissé kiemelt kör alakú keretbe foglalt mezőbena jobb oldalon álló, koronás Szent Lászlő király
vizet fakaszt az előtte lévő sziklafalból. A háttórben, korabeli öltözetben magyar katonák. Vósett kör-
irat és évszám: NAGYVÁRADI UIVIDEKJ (így!) zuÁrrnÁSA (így!) l Ig42.

Öntött bronzérem, 80 mm, márvány talapzaton. Gy6Jt.2.
4t8. AzAGFA Nagyváradi - Úlvioot<i Kiáltítása,1942

E: stilizáItan ábrázoltvirágok között ülő, jobb kezében fényképezőgépet tartő fiatalnői akt. Bal oldalon
aderékmögött:MAIzoNmesterjegy.Jobboldalonaperemmellett,kisbetűkkel:+fotoélet+felirat"

H: középen kissé kiemelt rombusz alakú keretben, folyó-
írással : Agfa cégJelzés. Vésett körirat: NAGWÁRADI
És urvnEru (igy!) ruÁrrnÁSA (így!) l 1942.

Matzon Fri gyes ( 1 909- 1 9 8 6) szobr ászművé sz alkotása.
Öntött, aranyozott bronzérem,79 mm. Gyqt.2,

419. Nagyvárad ku§abárca, 1943
Középen balranéző kutyafej, fent ívesen: NAGYVÁRAD felirat, lent: 1943 évszám,alattabeitve:2625
sorszám. Préselt horganybárca,30,9 mm, fent lyuk. Scháffer: MC-ORA-6. 386. oldal. (Itt kép is.)

420. Szi|ágyi Dezső, 1901
E: azigazság§gyi minisáer időskoru, balranéző,bajuszos-szakállas, erősen plasztikus vállképe. Lent: r . c .

mesterj egy. hlhász Gyula (l8] 6-19 13) szobr ászművész alkotása.
Egyoldalas, öntött bronzplakett, 200x 1 3 0 mm. HP2984.
Megjegyzés: Szilágyi D ezső magyar jogász,politikus, igazság§gyi minisaer, ország-
gyulési képviselő, azMTAtagja 1840. április 1-én született Nagyváradon.

421. Szillágyi Dezső, 1901
E: azigazságigyi miniszter időskoru, bakanéző,bajuszos-szakállas, erősen plasz-

tikus vállképe. Jobb oldalon a tarkó mögött, bemélyített betűkkel: JuHÁsz
mesterjegy. Lent a kissé kiemelt szelvényben, két sorban: SZILÁGYI DEZSÖ
(ígv!) l 1840. - 1901. bemélyített felirat és évszám.

Juhász Gyula (I 8'7 6-19 13) szobr ászművész alkotása
Egyoldalas, vertbronzplakett, 52,7 gramm,52x34mm.I{P2985. Qttkép is.), Gffit.1.
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422. Szi|ágyi Dezső - Jurista Bál, 1906

E; az igazságigyi miniszter időskori, szembenéző, bajuszos-szakállas vállképe. Lent kissé balra a perem

mellett: E . K . mesterjegy. Exner Károly (1850-1919) éremvésnök alkotása.

H: középen: JB betűkből kialakított monogram, alattabal és jobb oldalon beütve: s.G.A. gyártőijelzés és

Diana-fejes 900-as ezüstjel. Körirat: ruRISTABÁL 1906 FEBRUÁR 10-EN.
Vert ezüstétem,4 gTamm, 2I mm, fiillel. HP.2061. (Itt anyagmegjelölés nélktil.), Darabanth 264. Gyors-
árverés, 30.516 tétel. (Itt kép is,)

423. Zsirkay János, 1924
E: a képviselő jobbra néző portréja. Körirat: ZSIRKAY JÁNOS IRÓ NEMZETGYÜLÉSI (így!) rBP-

VISELŐ MCMXXIV . Baloldalon: FELsőEőru r,úröp BrBvÉR , mesterjegy.

F el sőeőri Fülöp Elemér (I 882-1 9 4 6) szobr ászművész alkotása.

Egyoldalas bronzplakett, 200 mm. HP23] I .

Zsirkay János §agyvárad, 1880. - Rákospal ota, 1940.) újságíró, politikus, író.

424' osvát Eil:Tti"ffi-,'1t"ffiun". 
Fent félkörben: ANyuGAT osvÁT ERNőNEK felirat, lent a váll-

kép alatt: eör betűkből kialakított mesterjegy.

Beck Ö. Fülöp (1873-1945) szobrász-, éremművész alkotása.
Egyoldalas, öntött bronzplakett, 1 95 mm. HP95 3, SzB1 7 5 .

Osváth Ernő szerkesztő, kritikus, író, 1908-1929 között a Nyrrgat folyóirat szerkesztője.

425. Csengery Antal, 1931
E: a politikus középkoru ,bakanéző bajuszos-szakállas vállképe. A fej mellett kétoldalt: |822 - 1 880 évszám.

A vállszelvényen, bemélyített betűkkel: zs , cstszBR , l , l 1931. mesterjegy és évszám
Körirat: CSENGERY.ANTAL.A, POLGÁRI . ISKOLA. MEGTEREMTŐJE 1868.

H: babérkoszorúval övezetImezőbenfent, két sorban: PP rPSrgEN / EP rÉrPr , felirat.

Zsáko dt C siszér Jáno s ( 1 8 8 3 - 1 9 5 3) szobr ászmúv ész alkotása.
a.) Vert, bronzérem.60 és 36,5 mm. HP1878, 1879.

b.) Ahátlapon, fent: JELES / ELŐMENETELERT felirat, alattaüres mező a vésésre.

Vert, ezüstö zött bronzérem, 1 8,5 grarnm, 3 6,5 mm, fiillel. Gyűjt. i .

CsengeryAn{al politikus, közgazdasági és történeti író 1822. jínius2-ánNagyváradon született. 1849-ben

a debreceni kormány belügyminisztériumi tanácsosa, a Békepárt híve. Jelentős szerepe volt az 1867-es ki-
egyezés létrehozásában. Ő javasolta a polgári iskolák intézményének létreho zását, melyet az 1868-as nép-

oktatási törvény szabályozott. Az MTA taga,majd 1871-től halá|áígmásodelnöke.

426. AKirályi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem alapítása 300. évfordulójao 1935

E; azesztergomi érsek és bíboros időskoru, balranéző, a fején püspöksüveget viselő, bajuszos-szakállas,
plasáikus mellképe. Jobb oldalon a tarkó mögött, két sorban: eBRÁN / reros mesterjegy. Körirat: ,PETR,
CARD .pÁzvtÁtvy. FVND .\rNIV ,- , HVNG * MDCXXXV ,

H: az esztergomi érsek és bíboros, balranéző,jobb ke-
zét áIdásra emelő, baljában az egyetem alapító okle-
velét tartó áIlő alakla. Előtte térdelő, lehajtott fejű di-
ák, kezében kőtáblán az egyetem koronás, angyalos
címere. A háttérben az alapot jelképező két kőkocka
mögött lombos babérfa. Lent a szelvényben, három

sorban:, III, CENT, \rNIVERSITAIIS, l, PlrYry1-
NIANAE , l , 1935, felirat és évszám. Berán Lajos
(1882-1943) szobrász-, éremművész alkotása.
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Vert ezüst- (274 gramm) és bronzérem, 80 mm. TP253, Gyűjt.1. (Itt a peremben: Ludvig Bp. gyártói beütés.)
Pázmány Péter esztergomi érsek, bíboros 1570. októb er 4-én Nagyváradon született . Canarai márvány-
ból készült budapesti szobrát, Radnai Béla (1873-1923) szobrászmúvész alkotását,I9l4-ben az akkori
Kígyó téren állították fel. Az alkotást 1958-ban helyeztékát a mostani helyére, a Horváth Mihály téri Szent
József plébániatemplom elé.

427. APázmány Péter Tudomány Egyetem - Senatus Universitás, 1935
E; az esztergomi órsek és bíboros időskoru, balranéző, a fején püspöksüveget viselő, bajuszos-szakállas,

plasztikus mellképe. Jobb oldalon a tarkó mögött, két sorban: nBnÁN / LAJos mesterjegy. Körirat: . PETR .

CARD . pÁztuÁNY . F\rND.VNIV . - . HVNG * MDCXXXV .

H: az esztergomi érsek és bíboros, balranéző,jobb kezét áIdásra emelő, baljában az egyetem alapító ok-
levelét tartő állő alakja. Előtte térdelő, lehajtott fejű diák kezében kőtáblán az egyetem koronás, an-
gyalos címere. A háttérben az alapot jelképező két kőkocka mögött lombos babérfa. Kétoldalt körirat-
ban: , SENATVS ,-,\,rNIVERSITA|IS ,felirat.

Berán Lajos (1882-1943) szobrász-, éremművész alkotása.
a.) Vert arafly- (42,25 gramm), ezüst- (29,19 gramm) és bronzérem,40 mm.TP254, HV1340. (Itt csak

ezüst és bronz)
b.) Vert hadifém érem, 38,5 mm. TP254.
c.) Egyoldalas, vert bronzérem, 40 mm. TP254, (csak előlap)

428. APázmány Péter Tudomány Egyetem - Senatus Universitás, 1935
E: az esztergomi érsek és bíboros, balranéző,jobb kezét áldásra emelő, baljában az egyetem alapító okle-

velét tartó állő alakla. Előtte térdelő, lehajtott fejű diák, kezében kőtáblán az egyetem koronás, angya-
los címere. A háttérben az alapot jelképező két kőkocka mögött lombös babérfa. Kétoldalt köriratban:
, SENATVS, -, VNIVERSITAIIS, felirat.

H,. az esztergomi érsek és bíboros időskoru, balra
néző, a fején püspöksüveget viselő, bajuszos,
szakállas, plasztikus mellképe. Jobb oldalon
atarkő mögött, két sorban: sBRÁN / LAJos mes-
terjegy. Körirat:, PETR, CARD . PÁZUÁI CY
.FVND .VNIV.-.HVNG * MDCXXXV .

Berán Laj os (I882-I9 43) szobrász-, éremművész
alkotása.
Az elő- és hátlap kiilön-ktilön, préselt rézlemez,
40 mm, máwánylapon. Alattuk téglalap alakűréz-
táblán, két sorb an : PÁZVÍÁNY / E. V. vé sett felirat,
bal oldalon, lent: LtlDvtc gyártói jelzés. Gyí4t.2,

429. AKirályi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem alapítása 300. évfordulója, 1935
E: kettős vonalkörrel övezettmezőben, középen az esztergomi érsek és bíboros időskoru, bakanéző, afe-

jén püspöksüveget viselő, bajuszos-szakállas, plasztikus mellképe. Jobb oldalon a tarkó mögött, két sor-
ban: eBRÁN / LAJos mesterjegy. Körirat: PETR . CARD . PÁZMÁNY- FVND . VNIV . - . H\AIG, Akét
vonalkör között: III , CENT ,\rNIVERSITA|IS , PAZMANIANAE l . 1935 .

Berán Lajos (1882-1943) szobrász-, éremművész alkotása, ahátlapon LuDvIG nl gyártói jelzés.
Egyoldalas, vert, aranyozottbronz- és bronzjelvény,20,5 mm. TP255.
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430. Pázmány Péter Tudomány Egyetem, 1935
E: az esztergomi érsek és bíboros szembenállő alah.la, a fején püspöksüveget, jobb kezében az egyetem

alapitőoklevele. Háttérben azEgyetemi templom és a Központi Egyetemi Épület. Körirat: PÁZVIÁXV
pÉrnn TVD. EGYETEM 1635-1935. Beck Ö. r'titop (Is73-I945) szobrász-, éremművész alkotása,
mesterjegy nélkiil. Egyoldalas, öntött, bronzplakett, 158 mm. TP148. MNG IIle.11 .

43|. Pázmány Péter, 1935
E: az esztergomi érsek és bíboros kissé j obbr a néző, a fe-

jén püspöksüveget viselő, bajuszos-szakállas vállké-
pe, Bal oldalon a váll felett: pp betűkből kialakított, be-

mélyített mesterj egy. Körirat: PETRUS PÁZIUÁNY
FUN - DATOR UNIVERSITAIIS

H: középen a pdmás álló, jobbra néző,balkezében kettős

keresáet, jobb kezében az alapitó okiratot tartó alak-
ja. Mö_uötte szerzetes, előtte idős íérfi, jobbjával pallosra támaszkodó, páncélos alakja, a mellette álló fi-
atal férfi az irattekercs felé nyúl. Lent a szelvényben: MDCXXXV évszám.

Pátzay Pál ( l896 l 979) szobrászművész alkotása.

a.) Öntön bronzérem, 80 mm. TP2064. MNG IIlc.379. (Itt 78 mm.) HVl336. (Itt 77 mm.)

b.) Vert bronzérem. ;l0 mm. TP206,t.
432. Pázmány Péter (1935)

E: kissé mélyíten. fent lekerekített sarkú. álló téglalap alaló, mezőben az esztergomi érsek, bíboros idősko-

rúr, jobbra néző. a t§ón ptispöksLiveget viselő, bajuszos-szakállas, plasztikus vállképe. Bal oldalon a tar-

kó rnö_uött: TELc,S 1,nesterjegv. Lent a szelvényben, két sorban: pÁzN,lÁxvpprpn l l510 l637 felirat
ós évszárn. Telcs Ede (l872-1948) szobrász és óremművész alkotása.

a.) Egyoldalas.öntöttbrorrzplakett. l65x1l0mm.TP2862la..Baranyi:208.szám, 10l.kép.(Ittl64XlO8mm.)
b.) Egyoldalas. öntött bronzplakett, l98x 164 mm. TP2862lb.

433. Kabos Endre. l936
E: a háromszoros olimpiai bajnok kardvívó jobbra néző plasztikusportréja. A nyak alatt tölgyágak, előttük

az olirnpiai öt karika. Körirat: KABOS ENDRE A KARDVÍVÁS OLIMPIAI BAJNOKA 1936

Dabóczi Mihály, ( 1 905-1 980) szobrászművész alkotása. mesterjegy nélkül,
Egyoldalas. vert bronzérem, 50 mm. TP641.
Kabos Endre Los Angeles ós Berlin lráromszoros olirnpiai bajnok kardvívója 1906. november 5-én született

Nagyváradon, 1941. november 4-én a Margit-híd felrobbantásakor vesztette óletét.

434. Dr. Gyomlay Gyula egyetemi tanár, az MTA tiszteleti tagia, 1938

E: kissé mélyített, ovális mezőben, az egyetemi tanár időskoru, balranéző, bajuszos, szemüveges porlréja.

Lent a szelvényben, három sorban: DR.GYOMLAY
GYULA / EGYETEMI TANÁR A MAGY.TUD. /

AKADÉMIA TISZTELETI TAGJA felirat.
H: fent ovális mezőben, öt sorban: SZERETETT EL-

NörBNEr / ELIsMEnBsB És HÁIÁJA JELÉ-
ür la SToLzE - FENyVESSy FELE / MAGyAR
GYORSIRÓ 1igyt; rÁnsnsÁG / BUDAPEST 1938

KARÁCSONY felirat és évszám. Zombori Kiss Ist-

vén (1902-1 953) festő és éremművés z alkotása.
Öntöttbronzplakett, 364,2 gramm. 115x80 mm, TP3077,

Gyujt.1. (Itt 113x80 mm.)
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435. Dr.
E:

Gyomlay Gyula egyetemi tanár, az MTA rendes tagia, 1938
kissé mélyített, ovális mezőben, az egyetemitanár
idő skoru, bak a néző, b aj uszo s, szemüve ge s portréj a.

Lent a szelvényben, három sorban: DR.GYOMLAY
GYULA / EGYETEMI TANÁR A MAGY.TUD. /

AKADEMIA RENDES TAGJA felirat.
u.a., mint a 427 . számhát|apja. Zombori Kiss István
(1902-1953) festő és éremművész alkotása.

Ontöttbronzplakett, 430,5 gramm, 115x80 mm. TP3078,
Gyüt.1. (Itt 113x80 mm.)

436. Dutka Ákos (1941)
E: a költő és újságíró időskoru, balranéző,bajuszos-szakállas portréja. Felirat: AHAIVAN ÉvBs DVTKA

ÁrOS. Jobb oldalon rr,lw betűkből kialakított mesterj egy.
H: középen álló férfiés női al<t, ahéttérben szárnyas Pegazus. Körirat: SZÁRNYAS GONDOLAT VEZESS

BENNÜrNKET. Bal oldalon, középen: MADARAssy mesterj egy.
Madarassy Walter (I9 09-199 4) szobrász-, éremművész alkotása.
Öntött bronzérem, 78 mm. TP1705, MNG IIlc.92., SzB45.

437. Yitéz Leveldi Kozma Miklós díjérem (1,942)

E: Kozma Miklós jobbranéző,középkoru, bajuszos, plasztikus portréja. Körirat: YITÉZ + LEVELDI +

KOZMA + MIKLÓS +

H: bal oldalon, három sorban: MTI. ES rÁns / VÁLLALATAINAK / SPORTEGYESüLETE felirat,
jobb oldalon rádió adótorony, körülötte ahangrezgést stilizáló körök, filmszalag és írótoll, alatta üres
szalag a vésésre. Lent, a perem mellett ívesen: BoLDoGFAI FARKAs mesterjegy.

Boldogfai Farkas Sándor (1907 -|910) szobrász-, éremművész alkotása.
Öntött hadifem, 115 mm és öntött, bronzérem,45 mm.TP439, MNG IIlb.339. (Itt csak br. és 43 mm.)
Megjegyzés: Vitéz Leveldi Kozma Miklós (Nagyvárad, 1884. szept. 5. - Ungvár, 1941. dec. 8.) magyar po-
litikus, honvédtiszt,azMTlelnöke, rövid ideighonvédelmi miniszter a Gömbös kormányban, valamintbel-
ügyminiszter, a Gömbös- és Darányi-kormányban. I94VI94I között Kárpátaljakormányzői biztosa volt.

NYARADSZEREDA _ SEREDA - MIERCUREA NIRAJULIU
Első írásos említése: 1334 (de Sancto Laurentio). Marosszék első székhelye. 1605-ben itt választottákmeg er-
délyi fejedelemmé Bocskai Istvánt. Mellszobrát, Horváth Gézaalkotását,I906.június 23-ánavattákfel. 1919-ig
és 1940-1944-benMagyarországhoztartozott, ma város Romániában, Maros megyében. 1906. január 29-énitt
született Huszát Lajos nemzetközi hírű magyar numizmatikus, történész, régész, muzeológus. (Huszár Lajosról
bővebben: MNP. 110-111. oldal).

438. Huszár Lajos, 1935
E: anemzetközihirűnumizmatikus középkoru,balranéző,plasztikus portréja. Körirat: DR HVSZÁR

LAJOS l 1935. A nyak alatt: ueoaRAssy mesterjegy.
H: faágon holló, csőrében pénzdarab. Alatta: MADARAssy mesterjegy. Körirat: REI NVMMARIAEADDI-

TVS. Madarassy Walter (1909-1994) szobrász-, éremművész alkotása.
Öntött bronzérem ]4 mm.TP 1623, Csoma:1579. (Ift 78 mm.)

H:
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439. Dr. Huszár Lajos, 1935

E: a nemzetközi hírű magyar numizmatikus, középkoru, balranézŐ,plasztikus Portréja. Jobb oldalon a nYak

alatt: t i beűkből kialakított mesterjegy. Körirat: DR HVSZÁR + LAJ9S

H: ágaskodó lován ülő, kardjával a fold"ön i.wo sárkányra lecsapni készÜlŐ, férfi akt (Szent GyÖrgy), balra,

Bal oldalon, fent: r l betűkből kialakított mesterjegy, jobb oldalon: MCMXXXV / + évszám,

IspánkiJózsef(1906-]1992)szobtász-,éremművészalkotása,
öntött bronzérem ,67.5 mm.Tp1181. (Itt 65 mm), MNG ÍIlb.642. szám (Itt 68 mm,)

440. Nyárádszeredai Bocskay Kör, é, n,

Kör alaló, bal haránt vonallal két részre osztott, kék-vörös színűzomÍncozott jelvénY, KözéPen, rátétként,

aratyozottantik líra. Körirat: i..r-vÁnÁp _ SZEREDAI / * B6CSKAy KöR *

préselt, zománcozott,rézlemezjelvény, 39,5 mm. Darabanth: 279.Gyorsáw., 30.950, tétel, (Itt kéP is,)

ógEge_ALTBEBA-BEBA
A település eredetileg a Csanád nemzetség birtoka volt, első írásos emlÍtése: 1247 (Beeb), A XIIL századYé-

gén, akunok támad{samiatt afalu elnépÓlenedett. AXV százaűana Telegdyeknek és a Makófalviaknak is

volt itt birtoka. A1VII. századbana csanádi püspökség birtokolta, mint lakatlan helYet, ahova szerbek és ro-

mánok telepedtek Le. I782-ben gróf Batthy any ]€tra".rJetyi püspök maF]yar családokat is telePÍtett ide, 1919-ig

és 1940_19 44_benMagyarorsiagro, tartoiott, ma kÖzség Romániában,a Bánságban, AradtÓl nyugatra, a

román_magyar_szerb niáu, hatáikazeieben. Afaluhíres szülötte dr. Téry Ödon (1856-1917) orvos, aKárpát-

medencei magyarturistamozgalom egyik megalapítója. A dobogókői nagYkilátón lévő emlékművét 1926' áP-

rilis 13_án avattékfel. A sziklatömbökből t<iatat<itott piramisszórű emlékmű és a rajta lévő bronz dombormű

Krisztián Sándor (I876_'1940) szobrász és restaurátor alkotása. (Turisták LaPja,1926, t20, oldal, itt Christián

Sándor név szerepe1.)

44I. Dr. Tér_v Ödön.1926
p. rery öaon időskoru ba|ra néző bajuszos_szakállas plasztikrrs mellképe,

gallérján a Magyar Turista Egyesület jelvényével. A vállszelvényben két

sorban tblyoíráisal: Krisztián Sándor l 1926 vésett mesterjegy és évszám,

Lent a szelr.érryben nógy sorban: DR.TÉRY öoox A MAGYAR / TURIS_

TAsÁG ar_ipnólÁiler / EMELTE A MAGyAR TuRIsTA EGyEsü_

LET l 1926 ÉVBEN felirat és évszám,

A felirat alatt jobb oldalon három sorban: öNTöTTE / FIC,ZEK óoöN z BUDAPEST,

vésett öntői jelzós.

Egyoldalas, öntött. bronz dombormű, 93x58 cm,

oJToZI_SZoRoS-oJToZPASS-PASULO|TIJZ
Az ojtozi-szoros hágó és szoros a Keleti-Kárpátokban, a Nemere-hegYség és a Háromszéki-havasok' Berecki

hegycsoportja között. Egykor Magyarors rágillewe Erdély keleti kapuja volt Háromszék és a moldvai román

fejedelems éghatárán. {ix*védelmére tt. Rákóczi György a SZoroS bejÍratáná|várat épített (Rákóczi vár),

442.MagyarKirályi216.HonvédGyaloghadosztály,1914_1918
Fent ívesen t uiított babér és tölg} srelouyet |ezirttéglalap alaló jelvény. KÖzéPen bal kezével MagYar-

országkazépiímerére támaszkodó, joÚb kezében ,rrr.orryo, puskáját tartó magYar honvéd, Mellette bal
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oldalon, öt sorban: M. Kir. l 216. / honvéd. gy. l dandár. l I9I4,1918 felirat és évszám. Aháttérben az
Ojtozi-szoros Moldva felöl nézve, meredek hegyek, a bal oldali hegyen a Rákóczi vár.
Festett porcelán, préselt aranyozottrézöfurőzet jelvény, 42x36 mm.
Hermann- Szanyi: ]6, o|dal,3. szám. (Itt kép is.)

OMBOD -AMBUD
Első írásos említése: 1373 (Vmbud). AXIV-XYI. százaűan az ecsedi Báthoriak, a XVIII. századbana Telekiek,
a XIX. szézadban az Aporok birtoka volt. Ombod 1 9 1 9-ig és 1940,1944 között Magyarorsz ághoz tartozott, ma
község Romániában, a Homoród-csatorna mentén, Szatmárnémetitől keletre.

l874. április 18-án itt született Soltész Elemér református tábori püspök, altábornagy. A protestáns tábori
püspökség élére Horthy Miklós 1923. február 9-énnevezte ki. (Soltész Elemér táboripüspökről lásd bővebben:
MNP,213. oldal.)

443. D. D. Soltész Elemér tíz éve tábori püspök, 1933
E: a tábori püspök bakanéző, papi ruhás, plasztikus mellképe. Jobb oldalon fent a perem mellett, folyó-

írással, bemélyített beűkkel: Csillag mesterjegy, Lent a szelvényben, három sorban: D. D. SOUIÉSZ
ELEMÉR trÍzÉvBTÁBoRI pÜspÖr l 1923 - 1933 felirat és évszám.

Csillag István (1881-1968) szobrász-, éremművész alkotása.
Egyoldalas, öntött bronzplakett,230x160 mm. SFG: 24-ik oldal. (Itt kép is.), TP515,

444. Soltész Elemér tábori püspök hatvan éves, 1934
E: a református tábori püspök balranéző, papi ruhás vállképe. Bal oldalon, az áll alatt,két sorbari:

, MCM / XXXN ,_évszám,jobb oldalon a tarkó mögött, két sorban: . nBRÁN./ . LAJos .mesteqjegy.
Körirat: . ELEMÉR . SOLTÉSZ . D . D . EpISCopVS . MILITVM . H\rNGARIAE . ANNo .

AETAIIS . SVAE .LX .

H: babérkoszoru előtt nyitott, kapcsos könyv, közepére fektetve hegyével felfele álló egyenes pengéjű kard.
A nyitott könyv bal és jobb oldali lapján, négy-négy sorban görög nyelvű felirat.

Berán Lajos (1882-1943) szobrász-, éremművész alkotása.
Vert ezüst- (47 gramm) és bronzérem,40 mm. TP240, SFG: 24-25-ik oldal, (Itt kép is.)

445. D. Soltész elemér tábori püspök hetven éves,1944
E: a tábori püspök időskoru, jobbra néző, plasztikus portréja, Lent a nyak alatt: 1944 évszám és bemé-

lyített betűkkel: nBrrlÉNyI mesterjegy. Körirat: * D . SOLTÉSz .ELEMER . TÁBORI . püspörc .

HETVEN.ÉVBS
H: középen a Soltész család nemesi címere, kétoldalt növényi ornamentika, lent: 1609 évszám. Fent félkör-

ben a perem mellett:A,NEMES , SOLIESZ . CSALÁD . CIMERE felirat.
Reményi Józs ef ( 1 8 8 7 - I 9 7 7 ) szobr ász-, éremművé s z alkotása.
a.) Vert ezüst- és bronzórem,40 mm,
b.) Egyoldalas, öntött bronzplakett (csak előlap), 155 mm.

SFG: 26. oldal. (Itt kép is.)
c.) Egyoldalas, öntött bronzplakett (csak hátlap), 1 55 mm.

SFG: 26. oldal. (Itt kép is.)
d.) Öntött, bronzérem, 155 mm. Kovásznai: 530. szám.
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ORAVICABANYA_ oRAvtTZ - ORAVITA

Első írásos említése: 1690-1700 Oravicza.Azosztrákhatóságok, abányászatfellendítése érdekében, kedvezmé-

nyeket adtak a betelepülőknek. A bányát I7I1-ben nyitották meg 105 tiroli bányásszal. A XIX. száuadban a vi-
dék gazdasági és kulturális központja, a bánsági bányászkerüIetigazgatősága és a kerületi bányatörvényszék
székhelye. Az Oszták-Magyar Államvasút Társaság 1854-ben vette meg a kincstártól a bányatulajdont, és rö-

vid idő alatt az ország egyik legnagyobb bányaközpontjává fejlesztette. A város híres szülöttei: Graenzenstein

Béla (1847-1913) bányaés kohómérnök és Maderspach Ferenc (1793-1849) 1848-49-es honvéd ezredes.

446. Graenzenstein Béla (1893)
E: abányaés kohómémök féljobbranéző,időskoru, cvikkeres, bajuszos-szakállas, diszmagyarbaöItözött,

kitiintetéseit viselő mellképe. Lent, jobb oldalon, bemélyített betűkkel: REIsNER mesterjegy. Lent a szel-

vényben, bemélyített betűkkel : GRAENZENSTEIN BELA felirat.

Reisner József (1859-1929) körmöcbányai vésnök műve.

Egyoldalas, lekerekített sarkú, vert ezüst- és bronzplakett,47 ,5x35 mm. BUE 468. (Itt ezüst és bronz.),

HP3884. (Itt bronz, 47,Ix34,8 mm), MNG IIlc.399. (Itt bronz.)

447. Az Oravicabányai Polgári Kaszinó Egyesület kiállítási érme, é. n.

E: középen álapzatonfekvő oroszlán balra. Felette félkörben: EHRENPREIS felirat. Atalapzatalatt,két
kis díszítés között ötágú csillag. Körirat: DER I. AUSSTELUNG DES ORAWITZAER BÜRGER
CASSNOVEREINS *

H: a mezőben t-ent. két babérág között, keresztbe tett,

szalaggal átkötött. bányászkalapács és bányászék,
lent két sorban: ENIGKEIT / MACHT STARK, alat-

ta két kis díszitrnény között hatágú csillag. Fent fél-
körben. a perel-n rnellett: DEM VERDIENSTE DIE
AUSZ E IC H\ LNG í-elirat.

Vert ezüst- és bronz- (15^72 gramm), érem,40 mm.

Hauser: .+395. (Itt ezi.ist és bronz), Pest-Budai 1: 156. tételben. (Itt bronz és kép is.)

448. Oravicza - Consum - \'erein, é. n.

E: középerl riagr-t-tlóretLí értékszám. Körirat: CONSUM-VEREIN / * ORAVICZA,*
a.) Középen nagvtnóretű 1-es értékszárn. Egyoldalas préselt ónérem, 17 mm.

b.) Középen nagy,trréretű 5-es értékszám. Egyoldalas préselt ónérem, 18 mrn.

Scháffer: JM-OR\I-2. l48. oldal . (Itt az 5-ös círnletről kép is.)

ORSOVA _ ORSCHOWA - ORSOVA

Szemere Bertalan.l8119. augr,rsztus 23-án ásta el, Orsova közelében, a magyar koronát és a koronázási ékszere-
ket. Azon a helyen alrol a koronát és a koronázási ékszereket megtalálták egy kápolnát építettek a Magyarok
Védasszonyának Szűz Máriának tiszteletére. A Korona Kápolna a dunai vízlépcső megépítése következtébe viz
alá került. 2004-ben az orsovai római katolikus ternplomban a Szent Korona Szövetség három nyelvű emlék-

tábláthelyezett el. 1886 tnárc. 2I-én itt sziiletett Rassay Károly iigyvód, 1iberális politikus, lapszerkesztő.

449. Amagyar korona feltalálásának emlékére Orsova, 1853

E: amezőben,fentpárnánamagyarkorona,előtteazországalma.ajogarésakard,alattaakoronázásipa-
lást és a sarul. Körirat: ORSOVÁNÁLI ligyt) KORONA FELTALÁLÁSI lígy!) EMLEK, 1853
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H: középen sugaras háttér előtt, jobb kezében jogart tartó, ko-
ronás SzőzMária ülő alakja, ölében, akezében országal-
máttartő kis Jézussal. Körirat: SZ , MARIA (így!) IST .

ANNYA (íey!) MAGY . oR , vpoŐrp .

a.) Vert ónérem, 29 mm,9,83 gramm fiillel és 9,51 gramm fiil
nélkül.

b.) Vert bronzérem,29 mm.
Kamy, AzÉrem 1934,I84. oldal, 38. szám. (Itt ón.) A. B.: AzErem Ig78l I,4648. oldal. (Itt kép is.)
Tóth János : Ér US . n-I4. oldal. (Itt nagy ón és kis ezüst kép is.) Hauser : 4]24. (Itt bronz és ón.)

450. A magyar korona feltalálásának emlékére Orsova, 1853
E: a mezőben fent a magyar korona, alatta keres ztbe téve a jogar és a kard, alatta az orczágalma. Körirat: OR-

SOVÁNÁLI (így! ) KoRoNA FELTALÁLÁSI (így! ) EMLEK.
H: középen sugaras háttér előtt ülő, jobb kezében jogart tartó

Szűz}l4.ária a kis Jézussal. Körirat: SZ. MARIA (így!) IST.
ANNYA (így) MAGy. oR. VÉDŐJE.

a.) Vert ónérem, 20 mm,3,26 gramm flillel. Gyiit.2.
b.) Vert ezüstérem, 20 mm (az országalma mellett kétoldalt

18 * 53 évszám).
45l. Az Orsovai Férfi Dalárda25 éves jubileumára, 1885

E: középen antik líra, felette hatágícsillag. Körirat: MAINER
GESANG VEREIN VON (kisebb betűkkel) ORSOVA *

H : lent szalaggal átkötött két b ab ér ággal öv ezett mezőb en, kö -

zépen, hét sorban: ZUP* l ERINNERUNG / AN DAS / 25.
JÁHRIGE / ruBILÁUM / oRSoVA (nagyobb betűkkel)
/ AM 28, JtINI (így!) 1885 felirat és évszám.

Vert, ezüstözöttrézérem, 30 mm, anyagáből kialakított fiillel.
Hauser: 5495, Gyíit.2.

452. Az Orsovai MagyarDalkör zászlőszentelési emlékérme, 1887
E: középen vonalkörrel övezett, kissé mélyitett mezőben a

Korona kápolna homlokzati képe, előtte két álIő alak, az
épület mellett kétoldalt lombos fák. Kétoldalt, köriratban:
KORONA rÁPOrNa felirat, lent kis hatágűcsillag.

H: középen, gyöngykörrel övezett mezőben, három sorban:
1887 /AUGUSTUS (ígv!) l20. dáblm. Körirat: AZ ORSO-
VAI MAGYAR DALKŐR (íey!) zÁszrÓsZENTELÉSI
EMLÉK pRlrtp *

Vert, ezüstözöttréz- ésrézérem,16,6 gramm, 35 mm, anyagáből kialakított fiillel.
Fodor: 69. Numizmatikai Árverés, 8186. tétel. Qtt réz, 16,6 gramm.), Gyujt. 2. (Itt ezistözötttéz.)

453. Temes vármegye - Orsova - Vinga pecsétnyomő, é.n.
E: középen: TEMES /VÁRMEGYE felirat. Körirat: VINGA

rözsÉc/+oRSovA+
Réz pecsétnyomő,76,5 gíaílm, 35 mm. WÉr, 0g. Éremcsere,
318. tétel.
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pnc sxa - ópnc sKA _ MAcyAnpncsra _ nÁcpnc SKA _ pETScHKA - pEcICA

Pécska a középkorbanmagyar jobbágyfalu, első írásos említése 1335 (Petk). A török hódoltság idején megfo-
gyatkozott magyar lakossága mellé a XVIII. század elejón szerbek és románok települtek. A mai Pécska az egy-
kori Ópécska és Magyarpécska települések egyesülése nyomán jött létre, 1919-ig Magyarországhoztartozott.
Pécska ma kisváros Romániában, Arad megyében, a román-magyffi határ mellettAradtól nwgatra, a Maros-fo-
lyó jobb paílJan. Aváros híres szülöttei: Ormós Zsigmond (1813-1894) bánsági magyar politikus, irő,numiz-
matikus, műgyűjtő, múzeumalapító (lásd bővebben: Soós Ferenc: MNP 175. oldal), továbbá gróf Klebelsberg
Kunó (1875-1932) magyar jogász, történész, kulturpolitikus,1922-1931között vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter. Klebelsberg Kunó emlékét ma több szobor és dombormű őrziMagyarországon, szülővárosában 2000.
november 1l-én avatták fel mellszobrát,Jecza Péter (1939-2009) temesvári magyaí szobrászművész alkotását.
Klebelsberg Kunó keresztnevét az irodalomban, de még az emlél<rnűvein is, hol hossá, hol rövid o-val írják.
A család ma éIő tagjai szerint az egykori miniszter rövid o-val írta. (Fonás: ProhászkaLászlő).

454. Ormós Zsígmond főispán 70. születésnapjára, 1883
E: a főispán időskoru, balranéző, bajuszos-szakállas vállképe. A váll alatt: c.n. mesterjegy. A fej mellett

kétoldalt, köriratban: ORMÓS ZSIGMOND - FŐISPÁN felirat.
H: lent szalaggal átkötött, kétbabérággal övezettmezőben,négy sorban: 1983. FEBRUÁR 2o.1 70. SZŰ-

LETES:NAPJÁN (igyl)l BARÁTAI És nszrpLŐI l
TEMESVÁROTT.

Karl Radnítzky (I818-1901) bécsi vésnök és éremművész
alkotása.
Vert ezüst- (13,6 gramm) és bronzérem(24,6 gramm), 39,5 mm.
Mihálovics: NK.1908, 4. oldal,19. szám. Bene: 263. oldal,
(Itt kép is.)

455. Gróf KlebelsbergKunó (1924)
E: a miniszter középkoru, jobbra néző, erősen plasáikus portréja. Bal oldalon atarkő mögött: rs meste{egy.

Körirat: GRÓF KLEBELSBERG KtINo M. KIR. VALLÁS Bs rözorrarÁsücyr MIMSZTER
Kisfaludi Strobl Zsigmond ( 1 8 84- 1 97 5) szobrászművész alkotása.
Egyoldalas, öntött bronzplake tt, I20 mm.
Prohászkall:47. oldal,I. szám, TPl363, Prohászkal2. ]. oldal.
Megegyzés: ,,Gróf Klebelsberg Kuno (1875-1932) több mint kilenc éven át, 1922 és 1931 között volt
Magyarországvallás- és közoktatásügyi minisztere. Működése impozáns eredményeket hozott. Ötezer vi-
déki népiskola és tanítói lakás létesítése, a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem letelepítése Pécsett, ott-
honteremtés a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem számára Szegeden, a budapesti Testnevelési
Főiskola, amargitszigeti Nemzeti Sportuszoda, a tihanyi Biológiai Kutató Intézet megteremtése, a ktilfol-
di Collegium HungaricumokháIőzatánaks az ehhez kapcsolódó ösáöndíjrendszer kiépítése fílződikane-
yéhez." - írta ProhászkaLász\ő művészeti itő AzÉrem 200Il2 számában.

456. Gróf Klebelsberg Kunó, 1924.
E: a miniszter középkoru, jobbra néző, erősen plasztikus portréja. Bal oldalon

atarkő mögött: rs mesterjegy. Körirat: GRÓF KIEBELSBERG KLINONAK
A MINISZTERIUM TISZTVISELŐI . I9I4 - 1924. Kisfaludi Strobl Zsig-
mond (I884-I97 5) szobrászmíiv ész alkotása.

Egyoldalas, öntött bronzplakett,I49 gíamm, 105 mm. HP4913, Prohászkall: 47 . oI-
dal,2, szám. (Itt kép is.), Prohászka]2.6-7. oldal, (Itt kép is.)
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457 . Grőf Klebelsber g Kunő, 1927
E: középen a miniszter balranéző mellképe. Fent: GRÓF KLEBELSBERG KUNO DR. KULTUS-MI-

NISZTER (íev!). Lent: szöoy 1927 mesterjegy és évszám.
Sződy Szilárd ( 1 878-1 93 9) szobrász-, éremművész alkotása.
Egyoldalas, öntött bronzplake tt, 250x220 mm. HP5 607.

458. Gróf Klebelsberg Kunó (1931)
E: középen a miniszter balranéző portréja. Jobb oldalon, atatkő mögött, két sorban: BERÁN / LAJos mes-

terjegy. Körirat: GRÓF . KLEBELSBERG . KtINo .A.NEMZETI . SPORTUSZODA. MEGTE_
REMTŐJE . 1930 "XII.1 .

H: középen a Nemzeti Sportuszoda épületének fő- és oldalhomlokzatilátképe. Fent félkörben, a perem
mellett: MAGYAR ,ŰSZÓ, SZÖVETSEG , 1901 ,felirat, lent üres szelvény a vésésre.

Berán Lajos (1882-1943) szobrász-, éremművész alkotása.
a.) Vert bronzérem, 60 mm. Lent a peremben: Lt]DvIG E. BuDApEst gyartői beütés. HPI442, Prohászka/l:

47. olda|,3. szám, (Itt kép is,)
b.) Vertbronzérem,50 mm. Ahátlapon, lent: tuovlc E. BuDApnsr. gyártói beütés, HPI443,MNG IIla724,

726, (Ift 61 és 50 mm.), Prohászkall: 47. oldal,4. szám.
459. Gróf Klebelsberg Kunó, 1933

E: középen a miniszter balranéző portréja. Jobb oldalon, a tarkó mögött, két sorban: BnnÁN / LAJos mes-
terjegy. Körirat: GRÓF . KLEBELSBERG . KUNÓ (így!) .A.NEMZETI . SPORTUSZODA. MEG-
TEREMTŐJE l . 1930 .XII.7 .

H: középen üres mező a vésésre. Körirat: * MAGYAR USZÓ (így!) SZÖVETSBC * l 1933 felirat és év-
szám. Az évszám alatt beütve: LuDvIG gyártőt jelzés.

Berán Lajos (1882*1943) szobrász-, éremművész alkotása.
Vert bronzérem, 60 és 50 mm. Prohászkall: 47. oldal,5. szám. (Itt 50 --.), Gyűjt.1. (Itt 60 mm.)

460. Gróf Klebelsberg Kunó, 1937
E: középen a miniszter balranéző szemüveges portréja. Jobb oldalon: RnvBNyt mesterjegy. Körirat: IN

MEMozuAM COMITIS CUNONII DE KLEBELSBERG 1937.

H: középen hossá ruhás fiatal nő bal kezében fáklyát, jobb kezében papírtekercset tartó álló alakja. Kör-
irat: SZEGEDIENSIS FRANCISCO JOSEFINAE , FACULIAS MEDICA UNIVERSITATIS.

Reményi Józs ef ( 1 8 8 1 -I97 7 ) szobr ász-, éremművé s z alkotása.
Öntött bronzérem, 93 mm. HYI374 (Itt92 mm, kép is.), Kovásznai:489,Prohászka/I: 47 , oldal,6. szám,
TP2281.

461. Grőf Klebelsberg Kunó, 1940
E: a miniszter balra néző monoklit viselő plasáikus portréja. Jobb oldalon lent, atarkő mögött, két sorban:

cs / 40. mesterjegy. Körirat: A COLLEGIVM H'trNGARICVM SZÖVETSnc cnÓr KLEBELSBERG
K\rNÓ (így!) EMLÉKÉRME ,

H: középen szemben áIIőbalranéző ftatal férfi és női akt.
A férfi jobb kezében könyv, a mellette lévő női akt,
jobb kezében fáklya, bal kezében lant. Körirat: PRO .

MERITES .ARIES . SCIENTI_AE .

Csúcs Ferenc (1,905-1999) szobrász-, éremművés z alkotása.
Öntött bronzérem, 98 mm. Ptohászkall:4] . oldal,1 . szám,
(Itt kép is.), TP586.
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462. Grőf Klebelsberg Kunó (1940)

E: a miniszterbalra néző portréja. Körirat: A COLLEGIVM HUNGARICVM SZOVETSEGE GROF
KLEBELSBERG KVNO purBrcÉRp +

H: Ádám és Eva a tudás fája mellett. Lent közópen: MADl\RAssy rnesterjegy.

Madarassy Walter (l909 1994) szobrász-, éremműtvész alkotása.

Öntött bronzérem, 80 mm. Prohászka/1: 48. oldal, 8. szám, TP1696, MNG lllc 111.

463. Gróf Klebelsberg Kunó (1941)

E: a miniszter balra néző portréja. Közópen, lent: MW betűkből kialakított mesterjegy: Körirat: GROF
KLEBELSBERG K\,No L87 5-1932.

H: Ádám és Eva a tudás fája mellett.

Madarassy Walter (1909-1 994) szobrász-, éremmíivész alkotása.

Öntött bronzérem. 84 mm. Prohászka/l : 48. oldal .9. szám (Itt 80 rnrn), TP 1704. (Itt 82 mm).

464. ACollegium Hungaricum Szövetség gróf Klebelstlerg Kuno emlékérme (1942)

E: a miniszter baIra néző portréja. Körirat: A COLLEGIUM HUNGARICUM SZOVETSÉC CnÓr
KLEBELSBERG KLINO EMLÉKÉRME.

Pándi Kiss János ( 1905-1981) szobrásznűvész alkotása.

Egyoldalas. öntött bronzérem. 97 mm. Prohászka/l: 48. oldal. 10. szátn, TP2041.

Felhasznált irodalom

A.B. - A.B,: A..koronás Wargha". ,1: Érem I978lI:46 /8. oldal.
Barany,i - Baranyi Anna: Telcs Ede éremntíiyészete. - Fórum Könyvkiadó,2015.
Bene - Bene Attila: Carl Rutlnit:ll,béc.si éremlníil,ész élete és alkotá,sai. - Budapest 20l5.
BUE - Gohl Ödön,. Buclapest tijabb emlékénnei. Budapest, 1905.

Darabanth - Darabanth Aukciósiráz Nernzetközi és gyorsárverései.
Fodor - Fodor Aukciósház Numizmatikai Án,erései.
Hauser - Peter Hauser: Katalog meiner Sctmmlung von Meclctillen, Pluketten Ltncl Jetons ctLts cler Regierttngszeit

cler Kaiser Ferdináncl I. und Fl,tttt: Jo.sel I. Ltnz,2006.
Hermann - Szanyi - Hennann Attila - Szanyi Miklós: ,,Csuk előre, écles .fittttt. 

" - Nemzeti Művelődési Inté-

zet.2015,
HP - Huszár Lajos Procopius Béla: Meduillen- ttnd Plakettenkm,tst itt Llngarn, Budapest. - Éremkedvelők

Egyesülete. Budapest l 932.
HV - Huszár Lajos Varannai Gyula: fuIedic,ina in |{ummi.s. Httngctrian c,oins related tcl meclicine. Semmelweis

Medical Historical Museum, Budapest I977 . 216 oldal.
Karny - Dr. Karny Rezső: A magyar szabadságharc emlékérmei és kitüntetósei. Az Éretn 1934. 179 186. oldal.

Kovásznai - L. Kovásznai Viktória,. Remént i Jó:sel'éremműl,észete. - Akadémiai Kiadó, Budapest, 1 980.

Mihálovics - Mihálovics: NK.1908. 4. oldal. 19. szárn.

nrÉE - HaÉp 129. Eremcsere.
MJ.-V[. - Minárovics János: Tűrzoltó Erdemekért adományozott érmek III. rész l90 1 19 l0-ig. Tűzoltr| Mtize-

tmt Évkönyve VII. Budapest. 2006.
MNG ll/a-e. - Csengeryné Nagy Zsuzsa(szerk.): A Magt,ctr }1,Iemzeti Galéria állttgjegtzékei u-e. - MagyarNem-

zeti Galória. Budapest, 1963-1982.
MNL - Magyar Nagylexikon.
nrÉr I.-lV. - Magyar Eletrajzi Lexikon l. IV. kötet.
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MNP- Soós Ferenc; Magyar Numizmatikusok Panteonja, - Argumentum - Magyar Eremgffitők Egyesülete -
Magyar Numizmatikai Társulat. Budapest. 2010. 269 old.

Nyemcsok-NyemcsokAttila: Magyar sport- ésfutballklubokjelvényeinekkatalógusa. - Szeged. 2016.
Pest-Budai 1 - Pest-Budai Árverezőház: MNT - II. Jótékonysági árverése, 2016.03.25.
Prohászka/l - Prohás zkaLászlő: Klebelsberg Kunó ábrázolása amagyar éremművés zetben. - Az Erem 200Il2:

47. oldal,I. szám.
Prohászka12-ProhászkaLászlő: Kisfaludi Strobl ZsigmondKlebelsberg Kunó-érmei,- Szegedi Kispénz8, szám,

201 1. december, 6-7 . oldal.
Scháffer - Scháffer, Erwin: Romania - Jetoane, semne valorice si marci tokens, tags ans chips. - Guttenbrunn,

2012.462 oldal
SFG - Soltész Ferenc Gábor: Dr. Soltész Elemér az éremművészetben. - Az Erem 2007lI. 26. oldal.
Szekeres - Szekeres Balázs: AnagyváradiLászlő Király Szabadkőműves Páholy jelvénye. - Az Erem 201612:

28-3I. oldal.
SzB - Szakács Béla: A magyar szépirodalom érmei és plakettjei. -Magyar Eremgffitők Egyesülete, Budapest,

2012.191 oldal.
TP Török Pál: Mugt arországi érent- és plaketílttííl,észet 1850 1945. Magyar Érerngvíijtők Egyesülete, Budapest,

20II. 271 oldal és XLVII képtábta.
Tóth János - Tóth János: Ú; adutok a ,,koronás Wargha"-ról. - Érenttuni Lttptlk. ]01-1. 1.15: 1 1 1z1. oldal.

Rövidítések:

MNN{ - MNM Eremtár gyűjteménye, E: előlap, H: lrátlap. é.n. évszám nélki.il.
Gyűjt.t . a szerző gytijteménye. Gyűjt.2. -hazal és külíöldi gyűjternények. ÉL. Érenltani Lapok
ez. eziist, ar.br. aranyozott bronz. ez,br. ezüstözött bronz, br. bronz, hf. hadifém.
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