Király Csaba József

EGYKORI MAGYAR vÁnvrEGYÉK ÉsrErEpÜrÉSEK ÉRvtEI, v.
ERDELY 9. SZ^SZvÁnosr Ót _ SZILÁGYSOMLYÓIG
Képzeletbeli erdélyi utazásunk kilencedik részébenSzászváros,Szaímár vármegye, Szatmár, Szatmámémeti,
Székelyfold, Székelyudvarhely, Szent Anna-tó, Szentjobb, Szilágykövesd, és Szilágysomlyó numizmatikai
emlékeit (plakettek, érmek, jelvények, bárcrák) mutatom be. A cikkek terjedelme korléúozoítemiatt a települések híres szülötteiről, a teljesség igénye nélkíil,csak néhány alkotást mutatok be. Ez úton szeretrrém megköszönni a MNM Eremtéra (dr. Torbágyi Melinda és dr. Pallos Lajos), a Nummulitis numizmatikai szakáruház
(Bojtár Levente), a Pest-Budai Áwerezőház (Bedő Mónika), Bóka György, Héjja Imre, Leányfalusi Károly,
Márton Srándor, dr. ProhászkaLászlő, Szakács Béla, Takács Norbert, Tolmács József (Szaínárnémeti), Tóth József,
Dr. Zombori Lajos és Zombor Zoltán cikkem megírásáhoztyíltott értékessegítségét.
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BRooS, BROS

_

ORASTIE

Első írásos említése: L224 (Waras). AXI-XII. századbanmagyarok, illetve székelyek lakta hely. Később,
a XII. század folyamán a székelyek keletre települtek, helyükre szászok érkeztek, í324-benmár városként
szerepel. A törökök többször kifosztották és felégették.I663-ban Apafi Mihály református kollégiumot alapít. 1885-ban Hunyad vármegye székhelye lett. Szászváros 1919-ig Magyarországhoztattozott, ma megyei
jogú város Romániában, Erdélyben, Hunyad megyében Dévától délkeletre. A város híres szülötte: Fogarasi
Pap József (1744-1784) református főiskolai tanár, költő. Itt élt és itt halt meg Torma Zsőfia (1899-1899)
magyar ősrégész.

523. Szászváros - Friedrich. Schulerí, é. n.

E: gyöngykörrel

keretezett mezőben, fent ívesen: FRIEDRICH.

szÁszvÁnoS

SCHULERI, alatta, indadiszitésekközött:

felirat.
H: gyöngykörrel keretezett mezőben, két sorban: 1 / TAG felirat
Vert ónbárca,25 mm. Scháffer-ORs-2. 173. oldal (Itt kép is)
524. Császári és Királyi 64. Gyalogezred, é. n.
Az ezted zométncozott, narancssárga szinű zászlőjelvénye közepén nagyméretű 64-es szám. A hátlapon,
két sorban: ARKANzAS / BUDAIEST gyártőijelzés Yert, zománcozott, aranyozott, rézőNözet sapkajelvény,
30x27 mm
Hermann-Szanyi: I34. oldal,I. szám (Itt kép is)
Megjegyzés: A Császári és Királyi 64. Gyalogened ezredtörzse Szászvárosban volt elhelyezve.
525. Császári és Királyi 64. Gyalogezred,,1916
Áiló ovális jelvény, felső rószén barokkos szalagcsoko nal diszitettpajzsban 64-es ezredszám.Lent két keresábe tett tölgyág előtt a magyaí középcímer. Ajelvény közepén kézigránáltdobásra készülő rohamsisakos katona. Jobb oldalon lent: wv.H. gyártői jelzés. Bal és jobb oldalon a perem mellett, szalagszerű sávban: K.u.K. INFANTERIE REGT. / FREIH. v. AUFFENBERG felirat.
Préselt, alpakka vagy ezüst özőtt, rézötv özet sapkaj elvény, 46 x 3 0 mm.
Hermann-Szanyi: I34. oldal,2. szám (Itt kép is)

ü,emtani Lapok ]68. szónt, 2()}8. s:eptember

szATMÁR vÁnwrncyE _ SATu MARB CoMITAT
Egykori kőzigazgatási egység a történelmi Magyarországészalekeleti részén.Eszakon Bereg, Ugocsa és Máramaros, nyugaton Szabolcs, délen Bihar, Szllágy és Szolnok-Doboka, keleten Szolnok-Doboka és Máramaros
vármegye határolta" A magyar honfoglalás idején magya1 illetve kabar népcsoportok szállták meg. A vármegyét Szent István ktráIyhoúa létre, valószíníileg a Kaplon nemzetség birtokaira alapoma, központja a névadó
Szatmár vára volt. A kései középkorban a Meggyesiek és a Báthoriak a nagyobb birtokosai. Bethlen Gábor
I623-banEcsed kömyékére hajdúkat telepített. ARrákóczi-szabadságharc idején nemessége Rrákóczi mellé állt.
A XVI[. század elejón legna,gyobb birtokosa, a gróf Károlyi család svábokat telepített be. A trianoni békeszerződés területének 7I,IoÁ-át Romániiának,0,5Yo-át Csehszlovákiának ítélte.
526. Szatmármegyei Gazdasági Egyesület Szatmáron - Szatmári Baromíi KiáIlítás (1905)
E: középen kakas, tyúk, kiscsirké§ liba, kacsa, fent félkörben SZATMÁRI BAROMFI ruÁrurÁS felirat,
lent egy nagyobb és egy kisebb kartus a vésésre.

H: gyöngykörrel szegély ezett mezőben, középen kétbabérággal ővezeítfelületen, három soóan: Aű l ÉF.DEM / ruTALMA felirat. Körirat: SZATMÁRMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLBT SZATMÁRON
Lent, középen kis rozeíía.
Exner Károly (1850-1921) éremvésnök műve, mesterjegy nélkiil.
a.) Vert bronzérem, 45 mm.
IIP 2064,Héi' 376, Pest-Budai:

MNT

5. Jótékonysági árverés 68. tétel (Ittaz előlapon, lent, karhrsban:

ZELMS VILMOS, azalatta lévő kisebb

kartusbarr: 1905 vésett név és évszám.)

Héri: 377 . (Itt ahátlapon a babérkoszorú alatt: scHBID G. A. gyártői jelzés.)
527. Szatmár Megyei Gazdasági Egyesület Gyümölcs és Kertészeti Kiállítása Szatmáron (1903)
E: középen dúsan megrakott gyiimölcsöstál, előtte: káposáa, dinnye, tök, répa, paprika, hagyma stb. Körirat:

SZATMÁRMEGYEI GAZDASÁGI EGYESüLBT l * AZ BnnBu ELISMERÉSEüL *
H: középen babérkoszoru előtt nagyobb, lent kisebb kartus a vésésre. Körirat: * SZATMÁRI GYÜMÖLCSBs rrnrÉSZETI xrÁrurÁs *
Vert, ezüstözött bronz- (I8,1gramm) és bronzérem,

36 mm, fiillel.
Héri: 378. (Iu ezüstözött bronz), G}ujt 2" (Itt ezústözött
bronz,18,1 gramm,)
Pest-Budai: MNT 5. Jótékonysági árverés 68. tétel(Itt
bronz, a hátlapon középen kartusban folyóírással: Fabián
Béla, lent a kisebb kartusban: 1903 vésett név és évszám)

528. Szatmár Megyei Gazdasági Egyesület -Az érdem elismeréséülo é. n.
E: közópen dúsan megrakott gyiimölcsösál, előtte zöldségek: káposúa, dinnye, tök, répa, paprika, hagyrna
stb. Körirat: SZATMÁRMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÚrpr * AZ ERDEM ELISMEnr,spÚr *
Egyoldalas, vert, aranyozoít bronzérem, 36 mm Hérir:379.
529. Szatmárvármegyei Gazdasági Egyesület Átalános, Gazdasági és Iparkiállítása,19ll,
E: lent eke, alatta fogaskerék, alatta szalaggal áttekert tölgyágak és gabonacsomók. Fent: stilizált növényi diszités között a vármegye címere, felette ötágú korona. Körirat: , SZATMÁRVÁRMEGYEI .
GAZDASÁGI-EGYESüLET - t . Árrx-ÁNos .GAZDASÁGI.És .IpRnr.xrÁrrnÁS .H: fent
Ércmfuni Lapok }ó8. szám, 20]6. szeptember

felköóen tekeredő szalag, középen erről lelógó, virágokkal diszitett babérkoszorű, ez előtt fekvő, téglalap alakú táblán,két sorban: eZ BnOBV ELISMERÉSEÜL / vésve: JAKABFY rÁNosNaK / . felirat. Atábla alatt: I9I1 l , évszám,lent a perem mellett: s.c.a. gyártói jelzés.
Készült a Scheid G. A. Ezüstáru és Eremgyár budapesti üzemében.
Vert bronzérem, 61,5 gramm, 50 mm. Gyűit2.
530. Szatmár vármegye kutyabárca, l910l11
E: középen bakanézőkutyafej, alaltaívesen: SZATMÁRVÁnVPCrrB felirat. Fent: 1910 l II évszám,
lent beütve : 3832 sorszám.
Préselt, sziv alakh, réz}iérca,3G35mm, fent lyuk, Scháffer: MC-STM-1 .387. oldal, (Itt kép is)

531. Szatmár vármegye - Útőr jelvényo é. n.
E: gyöngy- és vonalszegéIlyel szegéIyezett ovális mezőben, középen Szatmár vármegye koronás, kétoldalt indákkal diszitett címere. Fent és lent ívesen a perem
mellett: SZATMÁR VÁRMEGYE / TH.ÚTŐR felirat.
Préselt, ovális, alumínium jelvény, 82x6I mm, kétoldalt, fent és lent két-kétfurt lyuk,
Gyqt 2.

532. Szatmár vármegye -Útőr övcsat, é. n.
E: kettős vonalszegélyközőtt, gyöngyszegéllyel keretezett,rusáikus felületű mezőben,középen Szatmár
vármegye címere.
Préselt, alumínium övcsat, 49,5x55 mn. Gyíljt2.

SZATMÁnxnvrnTI

_

SZATMÁR_ SATHMAR_ SATU MARE

Első írásos említése:1181 §icolao Zathmaiensi comite).Egyházas hely (1216, archidiaconus de Zothmar).
A jelenlegi város a Szamos ma már kiszáradt holtága áItal elválasztott két telepüiés, Szatmár és Németi
egyesüléséből jött létre (I7I2). A két mezővárost Zsigmond király 1411-ben Lazarevics István szerb despotának adta, tőIe kerültek l444-ben Hunyadi János, majd (Hunyadi) Mátyás birtokáb a, aki 1460-ban erőditett kastélyt emelt itt. 1481-től a Szapolyai családé, majd l626-ban I. (Szapolyai) János akétmezővárost
az ecsedi Báthoriaknak adományozta. A város a XIX. században gyors ütemben fejlődött, a két városrészt
elváLasztő folyóágat kiszárították és beépítették.Pezsgő gazdasági és kulturális élet jellemezte,1847_ben
áIlandőkőszitÁáza épült. I9I9-ig és 1940-1944között Magyarországhoztaftozotl Szatmárlémeti ma város Romániában, a Partiumban) azAlföld északkeleti széIén,a Szamos partján, Nagykárolytól északkeletre, Szatmár megye székhelye. A város híres szülöttei: Homonnay Jenő (1883-?) szobrász, Felsőőri Fülöp
Elemér (1882-1946) szobrász, LiJkő Béla (1883-1936) sebészorvos, a szatmáti városi kőrház alapítőja
és Dsida Jenő (1907-1938) költő.
533" Szatmárnémeti szabad királyi város pecsétje, 1859
E: fent és lent anyagábólkialakított fiillel ellátott alapon, kör alaku, kissé mélyített,
babérlevelekkel keretezetímezőben, középen a város címere. Körirat: SZAT-

MÁR NÉMETISZ (igyl). K . VÁR . PECSETJE

1859

Egyoldalas, öntött bronzplakeií,lI4,3 gramm, 43 mm. Gyűit2.

Éremtani Lupok ]68. szám,20l8. szeptember

534. Szatmárnémeti szabad királyi város hatóságao é. n.
E: bal és jobb oldalon anyagábőlkialakított fiillel ellátott felületen,rátétként lekerekített sarkri, fekvő téglalap alaku táblán, növényi indadíszítéssel keretezett mezőben,két sorban: SZATMÁR NBnnPrt / kisebb
betűkkel: SZ. KIR. VÁROS HA|OSÁGA (így!) felirat.
Egyoldalas, öntött bronzplakett, 48 x26 mm, 1 I 0,2 gtamm - Gyűjí 2.
535. Szatmárnémeti Torna és Vívóegylet,1876
E: kettős vonalkörrel övezett mezőben,középen; keresábe tett kard és vívótőr előtt,balharánt vonallal
kétrészreosztott pajzsban, vörös-kék mezőben, három háromszög alakban elhelyezett E betű. Apqzs
felett Két, keresztbe tett siúyző. Körirat a két vonalkör között: SZATMÁR - NBuprI TORNA

(így!) l 18 _76 .
Pré s e lt, zománcozott, ar any ozott, rézötvö zet j elv ény, mérete i smeretlen.
Nyemcsok: 83. oldal. (Itt méret nélkiil, kép is)
536. Szatmárnémeti Szabad Királyi Városi Kézmíi-és Háziipari Kiállításo 1882
E: gyöngykörrel övezettmezőben fent, indadíszítésekközött koronás magyar kiscímer, alattababérfuzérrel övezett kör alaku mezőben, a város korabeli címere, középen, kétoldalt szalagdiszités. Lent a perem
mellett, apró betűkkel: t<Nopp ÉssrBnqBR - BlrDApEsT gyártói jelzés.
H: középen lent szalaggal átkötött tölgy- és babérággal övezett mezőben, két sorban: BROPU PnBHa l
1 8 8 2 felirat és évszám. Körirat: A SZATMÁR-NÉMETI SZ. KIR. VÁROSI rÉzvrŰ- ÉsHÁzI -

ÉsvrvÓBGYLET

.

IPAR rrÁrrnÁs *
A Knopp és Steiner cégfestő- és vésnöktizem

a

XIX. szá-

zad második felében Budapesten működött.
Vert, aranyozott bronz-,btonz- és ón- (25,3 gramm)
érem,43 mm.
Héri: 380, 38I,382,TP 1401. (Ití42mm), Hauser:4259.
Qtt ón). Gyujt 1. (tt ón 25,3 gramm)

érdem jeléül, 1885
E: gyöngykörrel keretezetímezőben, középen szemben állő,bakanéző,fiatal, hosszú ruhás nőalak, fején
babérkoszoúval,jobb oldalon mellette kis, reneszánsz diszitésű emelvényen koszoúk. Az álló nőalak jobb kezében babérkoszoru, bal kezével a mellette lévő emelvényről vesz el egy koszorut. Bal
oldalon lent a szelvényből kiinduló babérág. Körirat: ORSZÁGOS Ára- LÁNOS (így!) rrÁrrÍrÁS BUIAPESTEN. Lent a szelvényben: középen 1885 évszám,jobb oldalon fent, apró betűkkel:
s. scHwARTz rnc. mesterjegy.
gyöngykönel
és széles babérkoszorúvalövezett mezőben fent díszes kartusban, két sorban: PASKUJ
H:
IMRÉNEK / SZATMÁR felirat. A kartus a|att: AZ BnBBvt JELÉÚL felirat.
Schwartz István (I85T-I924) magyar származástl. Bécsben élő szobrász, éremmúvészalkotása"
Vert bronzórem, 65 mm, HP 4552, BUE 198. (Itt név nélkiil), Héri:136. (Itt más név, kép is)
538. Szatmárnémeti Torna és Vívó Egylet, 1898
dolgozó vésnök műve, az érempontos leírása
Reisner József (1859-1929) bécsi születésű, Körmöcbányán
nem ismert.
Yert, arany- (7 gramm), ezüst- (12 gramm) és réz- (13 gramm) érem, 29 mm.
TP 2I66,Huszár 2. 62. oldal, 35. szám. (Mindkét helyen részletes leírás nélktil.)

537. Országos Átatános Kiállítás Budapesten

-Az
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539. Magyar tanulók szathmári torna versenyeo 1898
Reisner József (1859-1929) műve, az érempontos leirásanem ismert.
Yert, arany- (I2 grarrm), ezüst- (2I gramm) és réz- (18 gramm) érem, 32 mm.
TP 2167 , Huszár 2. 62. oldal, 37 . szám, (Mindkét helyen részletes leírás nélkiil.)
540. Szatmár Megyei Gazdasági Egyesület Baromfi Kiállítása Szatmáron, é. n.
Lásd fenn az 526. tételt.
541. Szatmár Megyei Gazdasági Egyesület Gyümölcs és KertészenKiállítása Szatmáron (1903)
Lásd fenn az 527. tételt.
542. Kereskedelemügyi Magy. KiráIyi Miniszter -SzatmáriMezőgazdasági és lpari Kiállításo 1911
E: babérkoszorúval ővezettmélyített mezőbentalapzatonazipart, amővészetetés a kereskedelmet szimboIizáIőhárom gyermekalak A középen álló művészcímert szoútmagához, a bal oldali előtt üllő, kezében
kalapács, a jobb oldali fején Merkur sapka, bal kezében Merkur-bot, a jobbjában pénzes zacskő.A talapzatonhárom sorban felirat: A KERESKEDELEMÜGYI / M. KIR. MIMSTER l Brure. Baka ahátterben gyárépület ós fiistölő gyárkéményelg jobbra torony snlizáItábtánolása. Lent: vanón mesterjegy.
H: középen kiemelt téglalap alakítáblámnégy sorban: AZ I9II.ÉY ISZATMÁRI l \/reZŐGAZDASÁGI

ÉSl tPffir rr,[rruÁS /ALKALVIÁBÓL relirat és évszátm.Lent: Ir,m.c betűkből kialakított mesterjegy,
kétoldalt babérdíszítés.
Maróti Rintel Géza (L875-I94I) szobrászművész alkotása
Vert aranyozoltbronz- és bronzérem, 60 mm
TP 1778, Héri: 383. (Itt aranyozott bronz, 60,5 mm), Hauser: 4378. (Itt csak bronz)
543. Szatmárnémeti Református Gimnázium, é. n.
Gyöngyszegéllyel és vörös, zománcozott kerettel övezett, kör alaló, lehéne zománcozott mezőben középen két
babérag között az iskola koronás címere. Körirat SZATMÁRNEMETI REF. GIMNÁZIUM . . . Hátlapon, a gomblyuk-bújtató lapba beütve: noczÁN rÁRory i BpEsT gyártői jelzés,
Préselt, kör alakú, zománcozott r ézőtv őzet j elvény, mérete
nem ismert
Pest-Budai : 1 5 3. Numizmatika, militári a érv etés, 27 I . tétel,
Qtt kóp is, méret nólkiil)
544. Szatmárnémeti Kerékpár Egyesület, é. n.

E: SZATMÁR NBtr,tBrt rpnÉrpÁREGYESÜLET
H: koszoruval övezett iires mező

Vert bronzérem, 33 mm, fiillel,

Xlr

(így! )

tOq. Qtt hiányos leírás)

545- Szatmárnémeti S.E., é. n.
Balharánt vonallal két részre osztott vörös-kék pajzs, felette fehér zománc alapon: Sz.S.E. betűk. Hátlapon
a gomblyuk-bujtató lapban, három sorban: HAwEL p / BpEsT / HoLLó u ts beütött gyátrtői jelzés.
Hawel Pál (20. század első fele) budapesti aranyműves, vésnök
Pré s e lt, zománco zott, ar aíIyo zott, rézötvö zeí j elv ény, 1 8- 1 2 mm
Nyemcsok: 83. oldal, (Itt kisebb méret és kép is)
546. Magyar Királyi Szatmári 12. Honvéd Gyalogezred, é. n.

Azezredzománcozott, sötétkék szinűzászlójelvénye kőzepénnagy méretű 12-es szám. Bal oldalon fent
koronásmagyarkiscímer.Lent:MKHGyEbetűk.Ahátlapon,háromsorban:ARKANzAs/BuDApEsTiIv.
vÁcl uTcA 2 z. gy ártői jelzés.
Yert, zománcozott, atanyozott, rézöt:tőzet sapkajelvény, 27x30
Hermann-Szanyi:200. oldal, I. szám (Itt kép is)
Az ezl.edl. zászlőaljának állomáshelye Szatmáron volt.
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547. Szatmári12. Honvéd Gyalog Ezred,1917
E: kétoldalt oszlop, fent boltív, középen kissé mélyitett mezőben négy, az állásokba bal oldalról betörő
olasz katonákkal közelharcot vívó n7agyar honvéd. Az egyik kézigránátot dob, a másik puskatussal
harcol, a harmadik szuronyt szegezve rohan balra. a negyedik puskával lő. A kép alatt apró betrikkel:
ARK-{NsAs eppsr vEovn gyártói jelzés. Fent a boltív közepén babérá_era tett kartusban. három sorban.
bemélyített betűkkel: ,,10 ISONZÓI CSarn/ KOSTANJAVICA' 1917 \4ÁJL'S". lent a szelr-énvben:

cyeloc

EZRED felirat.
SZATMÁzu 12" HoNvÉo
a,) Egyoldalas ferrt ívesen lezárt. bronzozott, hadifém plakett. 56x76 mm
Gohl: NK 19l7. I05, oldal, 208, szám
b.) Egyoldalas, préselt,bronzozott, cinkötvözet- és cinkötvözet sapka_ielvény, 33x45 mm
c.) Egyoldalas, préselt,bronzozott, cinkötvözet és cinkötr,özet sapkajelvény, miniatűr, 21xf 9 llttll
Hetmann-Szanyi:200. oldal, 2,3. szám (Itt kép is)
548" 12-es honvédek özvegyei és árvái javára,1917
Bal oldalcln, lent és jobb oldalon fehérre zománcozotl szalaggal keretezett, zománcozolt nlagr al :._>-..]_;]
A fehér szalagon: 12-ES HONVÉDEK ÖZVEGYEI ÉSÁnvÁI JAVÁRA 1917. felirat és ér szá:l-,. i ;
vény tetején jobbra haladó, ekét húzó ló, az eke szarvát itossá, befont hajú nő fogja.
a.) Préselt, zománcozoíl, ezistőzőtt, rézőNözet sapkajelvény. 46x28 mm
b.) Préselt, ezüstözött, bronzozott" cinköwözet- és cinkötvözet sapkajelvény,46x28 mm
Hennann-Szanyi:201. oldal, 4.,5. szám. (Itt kép is)

_

549. Arányi lgnác,1928
E: középen Arányi ignác balra rréző mellképe, Körirat:RRÁXVI IGNÁC 60 ÉVESKORÁBA\. Jobb o1da_
lon: REMÉNYi , Lent a vállszelvényben: 1928 évszám.
Reményi József (i 859-1929) szobrász, éremnrűvész alkotása
Egyoldalas öntött bronzplakett, 200 mm, HP 4444, Kclvásznai: 393,
Arányi Ignác 1868-ban született Szatmáron, a Kereskedelmi AlkaimazolíakOrszágos Esl esületenek elnöke.
maid alelnöke volt.

550. Szatmárnémeti Törekvés S.C., 1912-1932
E: fekete zotláncozott g!íníbefoglalt mezőberr, középen kör alaló, aranyozott, rusztikus felüieten.

ba1-

haránt öt részre osztott, vörös-fekete-vörös-fekete-r,örös
színű zománcozott címerpajzsban, fekete alapon: 19l2 l 1932 évszám. Apajzs felett vörösre zomátrcozott futball-labda, A feketére zománcozon,glurűben: rÖnPrVÉS * STARUTHTAkörirat. Alrátlapon gomblyuk-bújtató lap, gyártói jelzés nélkul.
Préselt, kissé domboru, zománcozott, aranyozott^ tézötvözet jelvény, 22 mm
Nyemcsok: 83, oldal, (Itt kép is), Gyűjt 2. (Itt 21 mm)

551. Szatmár visszatér, l94a

E:

széles talapzatonálló oszlop, az oszlop oldalián három sor-

ban:
a

I940lIX.l

5. dátum, azoszlop

tetejénktrártszárnyű

csőrében kardot tartó turulmadar, az oszlop mellett kétoldalt

fiiggőlegesen:

SZATMÁR - VISSZATERI. Lent azemlék-

mű előtt két babffiggal övezett ovális keretben a város címere. Lent jobb oldalon, a perem mellett: p. Ber mesterjery.

H: középen: 1944 .III.12. vósett dátum
A doboáető belső oldalán három sorban : KIsTETE}n,I / wALTER E. / BuDApEsT gyártői jelzés
PánnándiBak János (1913-1981) festő és grafikus alkoása
Egyoldalas, vert, cinkötvözet plakett, 69,4 gramm, 70x50 mm, Gyűjt 2.
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552. Homonnay Jenő, é.n.
E: középen a szobrász baka néző önarcképe. Lent: scurpToR HoMoNNev mesterj egy
Egyoldalas, öntött bronzplakett, 100x100 mm, HP 2758.
553. Felsőeőri FüIöp Elemér, é. n.
E: középen a szobrász szembenéző önarcképe. Lent bal oldalon: r,Brsőpönr püröprruuÉn mesterjegy.
Egyoldalas, öntött bronzplakett, 100x100 mm, HP 2379.
554. Szatmárnémeti Református Leány Gimnáziumo é. n.
Pajzs alaló jelvény felső, fehérre zománcozott részében, középen koronás magyar kiscímer, mellette két
fenyőfa, az alső, pirosra zománcozott részben két sorban: REF. LEÁNY / GIMN., a jelvény bal és jobb
oldalából kinyúló, fehérre zoméncozolt sávban: SZATMÁR // NÉMETI felirat.
Yert, zománcozott, rézötvözet jelvény, 16x3 1 mm,
Darabanth: 17. Nagyárverés, 30387. tétel (Itt kép is)
555. Szatmárnémeti - botjelvény, é. n.
Nógykarélyos mezőben, középen a kéttornyos római katolikus székesegyháa
homlokzati képe, előtte fenyőfáb bokrok, fentazégenbarányfelhők. Bal és jobb
oldalon viág- és indadíszítés,lent: SZATMÁRNEMETI felirat.
Préselt, alumínium botjelvény, 34,2x4I mm Gffit 1.

sZEKELYrÖru

_

SZEKLERLANID - TINITUL SECUIESC

Székelyfold régi oklevelekben Terra Siculorum és Regnum Siculorum néven szerepelt. A történelmi Székelyfijld hét széket - Udvarhely-, Csík-, Maros-, Aranyos-, Kézdi-, Sepsi-, és Orbai széket, valamint öt fiúszéket_
GyergyÓ-, Kászon-, Miklósvár-, Bardóc- és Keresztur íiúszék-foglal magába. AXVI. széaaüanKézdi-, Sepsiés Orbai székek egyesültek,IétrehoztákHáromszéket. Székelyfijld ma sokszáz kilométerre Budapesttől, Románíaközépső részénekjól körülhatrárolható része,történelmi-néprajziegység,ahol ma is 700 ezer székely magyar lakla ezt arégiőt.

55ó. Székely Művelődési és Közgazd,asági Egylet -Az egylet céljainak hazaíias támogatásáért, 1886
E: középen gyöngykönel övezett kissé mélyitettmezőben balra néző, jobb kezóben két pálmaá gat tartő,
balkezével a székely jelképekkel (sugaras nap és fogyó hold) díszítettcímerpajzsratámaszkodó, mellén Magyarország kiscímerétviselő koronás Hungária szemben ülő alakja. Bal oldalon rokka, létra,
gereblye, üllŐ, fogaskerék, kalapács, fogó, aláhai alatt könyv és papírtekercs, a háta mögött kaptár röpködő méhekkel, Aháttérben felkelő, sugaras nap. Körirat: SzÉrBtYvrÚwrŐpBsr Bs KöZGAZDASÁGI EGYLET. + Jobb oldalon a cimerpajzs mellett: w. MA\.ER sr gyártói j elzés.
H: díszeses keretbe foglaltmezőben" középenpálma és babérág között, diszeskarhrsban, öt sorban: M,EGYLET /CZELJAINAK l HAZA§IAS / TÁMOGATÁSÁBRT. / 1886. felirat és évszám, fent indadís zitések
között szárnyas angyalfej, lent szintén indadíszítés.
Készült Wilhelm Mayer & Franz Wilhelm stuttgarti fémérugyárában.
Vert bronzérem,

51

mm, Héri: 3 85,

BUE

298. (Itt50 mm)

Megegyzés: A Székely Művelődési és Közgazdasági
Egylet 1 875-ben alakult Budapesten,
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557. Székely Művelődési és Kőzgazdasági Egylet Helyr Erdekű Ipar-kiállítás Marosvásárhelyt, 1889
LásdEL 164. szám,289. tételt.
558. A székely vasútak udvarvölgyi alagútjánakátfűrása emlékeülo 1906
Lásd EL 162. szám, l25. tételt,
559. A Magyar Kirá§i 38. Honvéd Hadosztály jelvénye (1917)
Szalaggal többször áttekeft tölgy- és babérkoszoruval övezeít ovális mezőben középen nagyméretű 38-as
szám, alattakétsorban: HONVÉD / HADOSZTÁLY felirat. Fent a magyar korona, lent Erdély címere. Amezőben, bal és jobb oldalon: opus zuTT - BuDApEsT

x

mesterjegy.

fuchard Adolf Zutt (1887-1938) 1912 és 1925 között Magyarországon dolgoző svájci festő, szobrász és
iparművész alkotása.
Ovális, öntött, ezüst és rézőtvőzet jelvény, 42x26 mm
Hermann-Szarryi: 53-54 oldal, I. szám (Itt kép is), HP 6811. (Itt anyagmegjelölés nélkíil,4Ix26 mm),
Krankovics-Sallay: 38. szám (Itt csak rézőEtözet,4I,7x26 mm)
560. 82-es Vasszékelyo 1917
E: kissé mélyítettmezőbenpuskájátütésre emelő székely katona, balra. Bal
oldalon fent, két sorban: GALÁTHL. tlgtl vésettmesterjegy és évszám. Lent
a szelvényben: 82-es VAS - SZÉKELY felirat.
Galáth Lajos szobrász alkotása, amővészről közelebbi adatok nem ismertek
Egyoldalas, öntöffvas plakett, 258x150 mm. HP 2473.
Megtregyzés: Székelyudvarhelyen a cs. és klí.82, székely gyalogezred emlékműveként 1 9 1 7. december 8 -án a Vasszékelyt ábrázolő, cserf;íból faragot szobrot állítottak fel. A tervezés és a faragás munkáját az ezrednéI szolgáIő fiatal
katonák végerték el. A szobor nem sokáig állt, az 1919-ben bovonuló román
katonák megrongáLták, majd ledöntötték. A szobrot 2000. március I5-én, ezűttal nem fábőI,hanem bronzból, Szabó János (1952 - ) erdélyi magyar szobrász
alkotás át, új raállították.
Prohászka: HME 8. szám,129-134. oldal, (Itt257xl47 mm,kép is)

561. Székely baka, 191,4-1916
Fent ívesen lezárt áIlő téglalap alakímezőben két, jobb fele rohamozó székely harcos, az egylkkezében
szuronyos puska, a mögötte lévő fokosával lecsapni kószül a foldre rogyott ellenséges katonara. Balo1dalon a perem mellett: ARKANzAs GEscH gyártői jelzés, Fent bemélyített betűkkel: ERDÉLY felirat. Lent
a szelvényben: 82. SZEKELY - BAKA felirat, alattaközépen koponya két, keresztbe tett lábszárcsonttal,
kétoldalt: I9I4 - 1916 évszám.
Egyoldalas, préselt, bronzolt, cinkötvözet és cinkötvözet sapkajelvény, 42x28 mm
Hermann-Szanyi: 148. oldal, 3. szám, (Itt kép is), HP 5101. (Itt bronz, 42x27 mm),
Krankovics-Sallay: 30. oldal, (Itt rövidített leírás, bronzolt cinkötvözet, kép is)
562. Nem fajult el még a székely vér - Hatvankettősök Volhyniai Zász|őalja,1917

E:

l0

fent két, keresztbe tettlábszárcsont előtt koponya. Középen két alacsony oszloptól tartott bolto zat alatt,
kissé mélyitettmezőben, egy védőlemez nyílásán átfigyelő,jobb kezébenkézígrínátottartőkatona
fél alakja jobbra, aháttérben hegyek. Abolthajtás felett ívesen: NEM FAJULT EL MEGA SZÉKELY
\rBR felirat (részlet Petőfi Sándor: A székelyek című verséből). Lent, a szelvényben középen, három
sorban: HATVANKETTŐSÖK / XX WOLHYNIAI Xx / Xx zÁszrÓltlA XX felirat. Bal és jobb
oldalon két-kót sorban: I9I4 l 1915 és 1916 l I9I7 évszámok. Lent bal és jobb oldalon, a perem mellett: anxeNzAs Bp GEs GEscH gyáttői jelzés.
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a.) Egyoldalas, bronzolt, cinkötvözet plakett,70x69 mm.
Herman-Szarryi: I32. oldal, (Itt ezüstözött, cinkötvözet, kóp is)
b.) Egyoldalas,bronzolt, cinkötvözet és cinkötvözet sapkajelvény, 30x30 mm.
Herman-Szanyi: I32. oldal. (Ittbronzolt,cinklemez és cinklemez,kép is), Krankovics-Sallay:29. oldal,
83. szám. (Itt rövidített leírás, bronzolt, cinkötvözet, kép is.)
563. Még jőni kell, még jőni fog, egy jobb kor...,192l
E: Székelyfoldet jelképező kis folddarabon térdelő, széttártkarő,bakanéző, kucsmás székely parasztember.
Körirat: ,,NÉGrÓNI 1igyt; KELL, VmC JONI (így!) FOG/ EGY JOBB KOR' (részlet Vörösmarty Mihály
Szőzatáből).
H: kis fijlddarabon, középen Hungária álló, koronás alakja,bal és jobb oldalon két-két,zászlőt tartó férfiakt.
Bal oldalon: söp betűkből kialakított mesterjegy. Lent
félkörben :,,LESZ n mc EGYSZER tlNNBp e rrrrÁGON" (részlet Vörösmarty Mihály: A vén c igány cimíi
költeményéből).
Beck Ötvös Fülöp (1873-1945) szobrász, éremművész
alkotása.
Vert bronzérem (73 gramm), 60 mm, HP 918, MNG IVa 166, SzB 1053.
564. ASzékely Hadosztály jelvénye, é. n.
Pajzs alabl,jelvény felső részén:SZÉrcL)rHADOSZTÁLY felirat, alattabal és jobb oldalon tölgyággal
övezett, égszínkékszínűzománcozott alapon a székely jelképek az aranyszinű nap és a hold.
a.) Préselt, zománcozott,rézötvőzet sapkajelvény,48x361nm, a hátlapon beütve: 3349-es sorszám
b.) Préselt, zománcozolt, rézöNözet jelvény, 23xI6 mm.
Forrás: www.medals.extra.hu - Kittintetés Fórum (Itt kép is, méret nélktil).

Gyíit2.

A Székely HaőosúáIy emlékétErdélyben, Csiksomlyón, 20|6-ban feláIlitott Székely HadosúáIy emlékmű, Miholcsa József (1953- ) és ZavaczJ<l
Walter Levente (I975- ) erdélyi magyar szobrászrnűvészekközös alkotása
őrzi. Magyarországon,Kocsordon a Makovecz Imre ( 1 935 -20Il) és Engel-

mann Tamás (1957-). áItaltewezett emlékművet 1995-ben állítotüák fel.
565" A Székely Hadosztály Egyesület? jelvényeo é. n.
Pajzs alakú jelvény tetején amagyar korona, alaítabal ós jobb oldalon tölgyággal övezett, égszinkéksziníi
zománcozottmezőben a székely jelképek az aranyszinű nap és a hold.
Préselt, zománcozott,rézöfrrözet jelvény, 27xI6 és 18x11 mm, felirat nélkíil,Gyqt2.
566. Szentkereszthegyi Kratochvil Károlyo 1940
E: a tábornok időskoru,balranéző portréja. Jobb oldalon lent: nmoeRAssy mesterjegy. Körirat: SZENT-

KERESZTHEGYI KRATOCIIVIL KÁROLY 1 940.
H: öRörös
BrNörpNEK A MAGyAR IpARMÚVÉSzEK oRsZÁGoS EGyESüLETE felirat.

Madarassy Walter (1909-1994) szobrász és éremművész alkotása.
Öntött bronzérem, 83 mm, MNG IVc 118. szám,TP 1695.
Kratochvil Károly (Briinn, 1869 - Balatonszepezd, í946) honvédtábornok, 1914-ben a magyaí királyi
nagyváradi 4. honvéd gyaLogezred, 1918-1919-ben a Székely Hadosztály, I92l-bena debreceni vegyesdandár parancsnoka, I923-I924között a Hadtörténeti Múzeum Igazgatőja. Emlékezetét a2009. december l2-énKézdivásárhelyen felállított mellszobra, ifi. Blaskó János (1945- ) szobrász alkotása) őrzi,20l4
augusztusától Kratochvil Karoly nevét viseli a debreceni Honvéd Középiskola és Kollégium.
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567. Magyar Sí Szövetség - Székely kupa, é. n.
E: középen, kissé mélyttettmezőbenErdély zománcozott, koronanélkűi címere,
lent kétoldalt egy-egy fenyőág, ahánterbenhegyek. Ajobb oldali fenyőág alatt:

H:

nBRÁNN. beütött gyártői jelzés. Fent félkörben, a perem mellett: . MAGYAR .
SI , SZÖVETSEG ., lent a szelvényen, két sorban: SzÉrBty / KUPA felirat.
üres mező a vésésre, lent: BBRÁN N. / BpEsT. beütött gyártői jelzés.

Berán Nandor (1889-1965) ötvös és éremművészműve.
Egyoldalas, vert, zomálncozott br onzér em, 40 mm, Gyí4í2.

568. Erdélyi Magyar Gudasági Egyesület Székelyfiitdi KiáIlít ása, 19 4l
E: középen székely kapu, mögötte balra erdélyiparasúhán, aháttérbennégyfiatornyos erdélyi templom.
Körirat: ERDELYI MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLBT SZEKELYFöLDI ruarrÍrÁSA/- I94í _
H: középentéglalapalakűtáblaavésésre,könilöttenövényiomamentika,fentamagyarkorona.Baloldalon, lent a perem mellett két sorban bemélyítettbetűkkel: FüsTI / szEGED gyártői jelzés.
Füsti Motnár BéIa (1904-1976) ötvös, éremművész alkotása
Öntött, aranyozott, ezőstőzöttbronz- és bronzérem, 43 mm
TP 966la (Itt aratyozott bronz). Gyujt 2. (Itt enistözöttbronz és bronz.)
569. A Magyar Királyi DL Székely LégvédelmiTüzérosztály jelvényeo 1940-1944 között
Zománcozolt vörös keretbe foglalt pajzs alaló ararryszinő mezőben fent csőrében gyiirűí tartó fekete holló,
alattahét vörösre zománcozot vár íhrázolása Erdély címeréből, lent: IX. alakllatszám, az eLőtérben alégvódelmituzérségfehérszínűcsapatlelzéselátható,
Yert, zománc ozoít, ar any ozoű, r ézöfrt özet jelvény, 20,7 x 1 6 mm.
SGP 190. oldal, I3I" szám (Itt kép is)

A hun székely-magyar mondavilághoz kapcsolódó érmek, plakettek

és jelvények

A monda szerint a székelyek a hunok leszármazottai. Székelyftldön van néhány várrom, melyeknek története
a hun-székely közös származásrautal, pélűul Székelyudvarhely határábanvan Budvar romja, amelyről azttartla
a monda, hogy Attila testvére, Buda építette. Az erdővidéki Fertőnákos közelében emelkedő hegyen áLIt Amlavára,
melyben felesége, Réka (Rika) kiíálynélakott. Réka egy kocsibalesetben meghalt, sírját a közelben lévő Rika-patak
völgyében egy hatalmas szikla jelzi. Attila haláIauána mondák vérvonalát Réka királynétól sziiletett fia, Csaba királyfi viszi tovább. A hun király halálautin a fiai között véres testvérháboru tört ki. Miutan Csaba kiíályfit a sicambriai (Óbuda melletti) csatában Legyőne Aladár, Csaba megmaradt katonáival együtt visszaköltözött őshazájába,
Szittyaországba. Aseregből azonbanharomezren nem mentek Csabával, hanem Nyugat-Erdélyben, Csigla mezején telepedtek le, majd később keletebbre, a mai Székell.fiild területére költöztek. Anéphit úgy tartja,hogy ezeknek
a katonáknak leszármazofiaiból alakult ki a székely nép, amely évszáuadokon keresztiil várta Csaba királyfi viszszatérését.Sok idő telt el, mígnem hatalmas ellenséges sereg ámadt a székelyekre. Ekkor a székelyek Csaba királyfihoz fohászkodtak segítségiil. Meg is érkezett avárvavárt segítség, Csaba királyfi vitézeilovastul leszálltak az égből, és széwerték az ellenséget, majd ahogy jöttek, lóháton visszavágtattak az égbe.Avágtató lovak nyomait ma is
Iáti az égen, ez a Hadak útj avagy a Tejút. A csillagösvényen megjelenő Csaba kifalyfi al*ja megjelenik a székely
himnuszban is. Csaba királyfi emlékét Erdélyben, többek között, Blaskó János (1945- ) magyar szobrászrnűvész
2004-bn Székelyudvarhelyen, 2010-benNyárádszereűn és 2)I4-benTibódon felállítottmellszobra őrzi.

570. Buda, XIX. század közepe
E: a hun vezérbalranéző, bajuszos-szakállas, tollas süveget viselő mellképe. Bal
ban:

]2

BVDA.

DI_IX

- HVNNORVM

ós

jobb oldalon körirat-
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H: középen várfallalkörülvett

városban épületek és két templomtorony. Fent ívesenAR , BIUPA441 fel-

irat és évszám.
Díszes keretbe foglalt, öntött ezüstérem, 60 mm, Huszár 1. 20. oldal,32. szám (Itt kép is.)
Székelyudvarhely mellett találbatőakBudvár romjai, a monda szerint Buda hun vezér épitette, itt volt
a hunokíól elszakadt székelyek vezérének székhelye.
571. Attila (1921)
E: a hun király bakanéző, abroncskoronás, kétoldalt befont, dús hajú, bajuszos-szakállas portréja. Lent:
ATTILA felirat. A nyak alatt, jobb oldalon: rorrr beméIyitett betűkből kialakított mesterjegy.
Tóth Gyula (1893-1970) szobrász, éremművész alkotása.
Egyoldalas, lekerekített sarkú, négyszögletes, öntött bronzplakett, 94x80 mm,
HP 6275. (Itt kép is, a HP szerint 1 db készült), MNG IIld4I1. (Itt 95x83 mm)

572. Attila,lgzs

E: középen Attila jobbra néző,kétoldalt befont

hajú, prémes süveget viselő bajuszos-szakállas plasáikus
mellképe. Lent a perem mellett ívesen: szÁNró.c. mesterjegy. A mellkép mellett kétoldalt köriratban:
,ATTILA
433 - 453, felirat és évszám.

,-,

H: középen bakaváEatő,hátra fordulva nyilazó hun harcos. Aháttérben lecsapó villám. A ló hátsó láhai alatt:
szc betűkből kialakított mesterjegy. Lent ívesen a perem mellett : I S TEN O S TORA felk at. S zántő Gergely
( 1 8 86-1 96 2) festő, éremművós z alkotása.
Öntött bronzérem, 53 mm, HP 5001. (HP szerint 10 darab készült.)

573. Attila,1926
E: Attila szakállas, kétoldalt befont hajú kucsmás portréja. szc betűkből kialakított mesterjegy.
Szántó Gergely ( 1 8 8 6- 1 96 2) festő, éremművész akotása.
Egyoldalas, öntött bronzplakett,43x7I mm, HP 5007.
574. Budapesti (Budai) Torna Egylet - Csaba királyíi - Hadak űtja,1929
E: kissé méIyitett, fent ívesen három helyen szalaggal átkötött, babérfrlzénelszegélyezetlmezőben csillagösvényen Csaba kiralyfi vezetésével bakaváglatő hun harcosok. Lent bal oldalon: , HADAK " ÚtJA,,
jobb oldalon, két sorban: nBnÁNlrruos mesterjegy. Lent a szelvényben: , 1869 , , BUDAPESTI , (BUDAI) ,
TORNA. EGYLET . . 1929
Berán Lajos (1882-1943) szobrász és éremművészalkotása.
a.) Egyoldalas, vert bronzplakett,52x90 mm, HP 1433.
b.) Egyoldalas, öntött bronzplakett,I72x295 mm, HP 1434,
-

575. Attila Szövetségo é. n.
Á11ó, ovális alakú, világoskék sziníi, zománcozottmező flolött ötágú korona, kétoldalt stíIizáItnövényi
díszítés.A zománcozottmezőben középen a székely szimbólumok §ap és Hold), fent és lent ívesen:
ATTILA és SZÖVETSEG felirat. A hátlapon középen, két sorban: uonzsÁNrn / BuDApEsT gyártői jelzés.
Készült: Morzsányi József művésnök, érem-, plakett-, űzzománc jelvénygyárában.
Yert, zománcozoff, aranyozott, rézötvözet jelvény, 23,5x23 mm
Darabanth 252. Gyorsárverés, 31056. tétel(Itt kép is)
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576. Magyar Királyi ooCsaba Királyíi" Honvéd Gyorsfeg;vernemi lladapródiskolao 1942
E: közópenjobbra haladő,kezében szuronyos puskát tartő gyalogos katona, tank és husziár kivont karddal.
Körirat: BECSÜLET.ES . rrŰSÉC .MINDHALÁLIG. Lent, két sorban: T. DEMElu. roNrz j elzés.
H: középen és lent üres mező a vésésre,fent két stllizáltan ábránolt indás virágdiszítés között, pajzsban
Marosvásárhely címere. Körirat: M. KIR. ,,CSABA- KIRÁLYFI" HONV. GYORSFEGYVERNEMI .

HADAPRÓDISK.

Koncz Antal ( 1 8 84- 1 95 7) szobrász alkotása, tew ezte; Deme Nándor főhadnagy.
a.) Vert, bronz és aranyozott cinkötvözet érem,42 mm széles szalagbefiízésérealkalmas fiillel.
b.) Öntött alumínium-plakett, 200 mm.
ez ÉrI 64. szám, 302. tétet javított bővít eít, lekása, TP 1 4 1 6. Gyiit 2.
Megjegyzés: a M. Kir. Csaba Királyfi Honv. Gyorsfegyvememi Hadapródiskola 1941-1945közöttMarosvásárhelyen működött.

§ZEKBLYKERESZrÚR

_

SZEKLERKREUTZ

_

CRISTURU SECUIESC

Első írásos említése1333 (Sancta Crux), 1459 (Kerezthur).AXV. százaűanmezőváros, Keresztúrszékközpontja volt. 1849. július 30-án a Gyárf;ís-kúriában töltötte a segesvári csata előtti utolsó éjszakájíú.PetőfiSándor.
A költő emlékét,többek között, Petőfi Sándor 1971-ben felállított egészalakos szobra, Márkos András (I9l9-I972)
erdélyi magyaí szobrászrnűvész alkotása őrzi.Székelykeresátur 1919-ig és l940-l944közöttMagyarorszá$oz
tartozott, ma város Romiániában, a Nagy-Kükiillő mentén, Segesvártól északkelete.1898-ban itt született székelykereszturi Horváth Árpaa szobrászműv ész.
577. Petőfi Sándoro é. n.
E: kettős vonalkörrel övezett mezőben, középen a költő, kissé jobbranéző,bal mellén korona nélkiili magyar kiscímert viselő mellképe. Fent a két vonalkör között: PETŐFI SÁWOOR fetrat.
Egyoldalas, vésett, rézlemezérem,40 mm, Huszár-SzÉ 422. szám(Itt kép is)
578. Horváth Árpád, é. n.
E: középen aszobrászművész balra néző őnarcképe. Lent: HORVÁTH ÁnPÁO felirat.
Egyoldalas, öntött bronzplakett, 100x100 mm, HP 2760.

SZEKELYUDVARHELY _ ODERIIALLEN, HOFMARKT _ OD ORIIEIU

SE CUIE

S

C

Első írásos említése: (1333, Sacerdos de Uduorhel). Nevéből ítélveaz Árpád-korban királyi udvarbáz áIIhaAXVI. százaüőI Udvarhelyszék központja.I876-tól Udvarhely vármegye
székhelye. 19 í9 -ig és 1 940- 1 9 44 között Magyarors zághoz tartozott, ma város Romániában, a Nagy-Kükiillő mentén, Segesvártól északkeletre. A város híres szülöttei: Székely
Mózes (1553 könil - 1603) erdélyi fejedelem, Rápolthy Alajos (1880-1954) szobrász
és éremművész, Csanády György (1895-1952) költő, a székely himnusz szövegírója,
Tomcsa Sándor (í897-1963) erdélyi magyffi író, Szemlér Ferenc (1906-197 8) erdélyi magyar költő, prőzatrő, műfordító.
tott itt, a közeli Budvár-dombon.

579. Székelyudvarhelyi Székely Dalegylet, é. n.
Két részből álló karikával összekapcsolt jelvény. A kisebb díszes felsőrész hátlapján
széles szalagbefűző-pántbahosszú kék színű szalagvan beflízve. Aszalagvégénaranyozott rézlemezhől készült rojalánzat A nagyobb, ovális babérkoszorúval övezett
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580.

581.
582.

583.

584.

585.

586.

587.

mezőben fent kékre zománcozott alapon középen antiklira, előtte sugaras nap. Lent három sorban:
SZEKELYUDVARHELYI l SZÉI<ELY / . . DALEGYLET . . felirat.
Prós elt, zománcozott, r ézőtv özet j e lvény, mérete nem i smert.
Forrás: www.medals.extra.hu - Kitiintetés Fórum (Itt kép is, méret nélkiil)
Székelyudvarhelyi Dalegyleto é. n.
Két bab ér ággal őv ezett, áltört mezőb en fent a magy ar korona, középen arttk ltr a, r ajta
ezastözőtt szalagor., két sorban: szÉxlryUDVARHELYI / DALEGYLET felirat.
Egyoldalas , áttőrt, préselt, aranyozoít, rézlemez jelvény, 59x45 mm, fiillel.
Zepeczáner: (Itt kék színű, haromszög alaku szalagon, az előlapről kép is)
A Székely Dalegylet Férfikara 1868. április 26-án alakult meg Székelyudvarhelyen.
82-es Yasszékely, 1917
Lásd fenn az 560. tételt.
82-es Vasszékely, 1917
E: kissé mélyített mezőben puskáját ütésre emelő székely katona baka.Lent a szelvényben: 82-es VAS SZÉKELY felirat. Ahátlapon három sorban: ATELIER/GTJ,RscHNERI wIEN l gyártőijelzés.
Galáth Lajos szobrász alkotása, mesterjegy nélktil.
Préselt, cinkötvözet sapkaj elv ény, 3 4,5 x20 mm.
Prohászka: HME 8. (2005), I29-B4. oldal (Itt kép is), Hermann-Szanyi;148. oldal, 5. szám (Itt kép is)
Csaba S. E. (Székelyudvarhely), é. n.
E: pajzs alalai, piros színű jelvény közepén, balharánt fekete sávban: CSABA felkat, fent a pajzs szegélyét követő piros-fehér-zöldzománcozott szalag. A hátlapon fiiggőleges tű és kampó.
Préselt, kissé domboú, zománcozott,rézőtvözet jelvény, I9-I7 mm. Nyemcsok: 83. oldal. (Itt kép is)
IIargita T. E. (Székelyudvarhely)
E: piros-fehér-zöld, zománcozott csokros szalagelőttpajzs alakí,rőzsaszinújelvény közepén, balharánt
fekete sáv. Bal oldalon fent: HARGITA felirat.
Préselt, zománcozott,rézőNőzet jelvény. Nyemcsok: 83. oldal. (Itt kép is, méret nélktil.)
Hargita, é. n.
Pajzs alaku, zománcozott jelvény közepén kék színű hegy, fent fekete alapon hold és sugaras nap, lent fehér
sávban: HARGITAfelirat. Hátlapon, agomblyuk-bújtató lapban, három sorbástya,középenbalharántvörös
ban: uonzsÁrvrr l. BIlDApEsT . r vÁct urca ro beütött gyártői jelzés.
Préselt, zománcozott, arartyozott, rézötvőzet jelvény, 15-11 mm, Gffit 2.
Székelyudvarhelyi Székely Dalegylet, 1868 - 1941
E: babérkoszorúval ővezett mezőben antik líra.
Alattapajzsban,négy sorban: rrŰSBCÉH: fent karmaiban páImaágattartő,kitártszárnyűturulmadár.
Énrt / SZÉKELyUDVARHELyI l SZÉI<ELy DALEGyLET / 1868- I94I felirat és évszám.
Öntött rézérem,35mm, fiillel, Zepeczáner: (Itt a hátlapról kép is)
Római Katolikus Polgári Leányiskola Székelyudvarhely, é. n.
Pajzs alah! fehérre zománcozott szalagszerű keretbe foglalt jelvény tetején, aranyozofr.magyat korona.
Ajelvény közepén, fehér virágok között, zöIdsziníi hármas halmon lévő aranyszínű koronából kiemelkedő fehér kettős keresá. A hármas halmon: 1860 évszám. A háttérben felkelő, az egészmezőt betöltő, sugaras nap. A fehér zomátckeretben, arartyszinűbetőkkel fent: ISTENNEL AHAZI'ÉRT, bal oldalon: nÓIvt.
KAT. POLGÁRI LEÁNY, jobb oldalon: ISKOLA SZEKELYUDVARHELY felirat.
Készült Berényi Lajos (1897-1957) Első Magyar Tilzzománc Jelvénygyárban Bp. VII. ker. Holló u.14.
Yert,zománcozott,aranyozotr,rézöBtözetsapkajelvény,46-34mm
Berényi NK 2005-2006.,164. oldal, 287. szám, (Itt kép is)
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588. Rápolthy Lajos (nagyrápolti), é. n.
E: középen aszobrászés éremművészbakanéző önarcképe. Fent, baloldalon: RÁPOLTHY, jobb oldalon:
lent bal oldalon: MCMXXI. évszám.
Egyoldalas, öntött bronzplakett, 100x 100 mm, HP 3879. (FtP szerint 2 db készült)
Rápolthy Alajos (Székelyudvarhely, 1880 - Budapest 1954) szobrászművész. I925-ben Törökországba
ment, ittmegbiztákKemál Atatíirk szobrímakaz ekészítésével.
I927-ben a török művelődésügyi minisáer
felkéréséreAnkarában me gszew ette a Török Képzőmővészeti Akad éntát.

LAJOS felirat,

SZENT ANNA_TÓ _ r,.q.cul SFÁNTAANA
Tusnád fijrdőhöz kőzel, az erdélyiCsomád-hegység (Hargita megye) egyik kialudt r,ulkáni kráterében, 950 méter
tengerszint feletti magasságban alakult ki a majdnem szabályos kör alaku,464 méter átmérőjű Szent Anna-tó.
A tó mellett á11 a romantikus Szent-Anna kápotna.

589. Szent Anna-tóo é.n.
Ötkaréjos keretbe foglalt mezőben középen a fenyőfákkal övezett,kör alaku
tó. Fent ívesen: SZENTANNA-TÓ feHrat. Lent a tóparton kis a SzentAnna
kápolna.
Préselt, arartyozott,rézlemez, furista botjelvény, 35,2x4I,7 mm. Gyujt

1.

590. Szent Anna-tó, é. n.
Négykaréjosmezőben közópen a fenyőfákkal ővezett, kör alakú tó. Fent az égenbárányfelhők, lent íve:
sen elhelyezett szalagon: SZENT ANNA TÓ felirat.
Préselt, alumínium, furista botjelvény, 35x4I,5 mm.
Tandem: 117. oldal, (Itt méret néllnil, kép is). Gyújt2.
591. SzentAnna-tó, é. n.
Középen bal oldalon kis kápoln4 jobb oldalon menedékház, mögötfiik fenyőerdő. Fent: SZENT ANNA rÓ 1igyt ;, lent szalagon: . MENED ÉKíIAű.felirat.
Préselt, alumínium botjelvény, 40x30 mm, Gyujt 2.

SZE|{TJOBB - SANCTA DEXTRA _

sAxron

Szentjobb falu a nevét Szent István magyar király ereklyeként tisáelt bebalzsamozott jobb kézfejérőI, a Szent
Jobbról kapta. Hartvik püspök legendáj a szeint a szentté avaás alkalmából SzentLászló emeltette ki Szent István
tetemét a székesfehérvári sírból. Ezen alkalommal taláIták meg a király épségbenmegmaradt jobb kézfejét.

Szent Lászlő király, az ereklye megőrzésére, 1083-ban alapitotta meg a szentjobbi apátságot. A török uralom
alatt az ereklye Boszniába került, később Ftagazéha került az ottani domonkos szerzetesekhez.MáiaTerézia
I77l-bennagy pompával Budárahozaíta és elrendelte Szent István napjának, augusztus 2}-ánakmegtinneplését. A Szent Jobb ereklyét ma a Szent Istvan Bazllka Szent Jobb kápolnájában őrzk. Szendobb település 1919-ig
és 194G-1944kőzötí Magyarországhoztartozott, ma falu Romániábarr, Bihar megyében, Nagyváradtól északkeletre, a Berettyó folyó jobb part;án. Atelepülésen 2006-ban áIlitoűák fel Mereurius apát egész alakos szobrát (aki apogánylínadások idején itt őizte Szent István király jobbját), Santa Csaba (í964- ) erdélyi szobrászművész alkotását.
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592. XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapesten - Szent István év, 1938
E: középen, az ereÚyetartőbanelhelyezett Szent Jobb plasáillx áhrázolása. Körirat: NONVM CENTENARIVM S STEPHANI REGIS H\rNGARIAE l 1938
H: középen áIdozati kehely és ostya, háttérben aLáncbid és a Duna stllizált ábrázolása. Lent a kehely
talpa alatí: MADARAssy mesterjegy. Körirat: XXXIV CONGRESS EVCHARISTIC INTERNAT / ,
BVDAPEST , l 1938, (Madarassy Walter (1909-1994) szobrász és éremművész alkotasa.)
a.) Ver1, ezüstözött bronzérem, 55 mm, TP 1658, Gyujt l
(Itt a peremben: BRONZ beütés")
b.) Vert, bronzérem^ 55 mm, TP i658.
Megjegyzés: A Szent Jobb ezüstből és esiszolt üvegből
.

:

készítettereklyetartój át (Lippert József prímási főépítész
alapján), 1862-ben Bécsben készítették.
'en,ei

593. XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapesten - Szent István év, 1938
E: középery az ereldyetaftőbanelhelyezett Szent Jobb plasáikus ábráuolása. Körirat: NONVM CENTENARIVM S STEPHANI REGIS H\rNGAzuAE/ 1938.
H: középen áIdozatt kehely és ostya, háttérben aLáncí:rlő
és a Duna sttlizált ábrázolása. Lent a kehely talpa alaít:
MADARAssy mesterj egy. Körirat: XXXIV CONGRESS
EVHARISTIC INTERNAT / BVDAPEST / 1938.
(Madarassy Walter (1909-1994) szobrász ós éremművész alkotása,)

Vert, ezüstőzött bronz- (5,6 gramm) és bronzérem,
(6 gramm), 20,5 mm, fiillel.
TP 1658, Gyujt 1.
594. Szent István- SzentJobb, 1938
E: az első magyar király koronás, időskoru, bakanéző, hossá szakáIlas, hosszú hajú mellképe. A mellkép alatt: MADARAssy mesterjegy. Körirat: SANCTVS STEPHANVS H\rNGARIAE PROTOREX ET

1
'

APoSTotVS

H: középen, neogótikus ereklyetartó házban (az ereklyetartóban elhelyezett) Szent Jobb. Alatta két sorban:
BUDAPEST / l938 felirat és évszám. (Madarassy
Walter (1909-1994) szobrász és éremművész alkotása,)
Verl bronzérem, 33 gl,amm, 40 mm, TP 1676.

SZILÁGYrÖvrso - KÖVESD - CHIE§D
Elsőírásosemlítése:1461 (Kewesd).ASarmaságicsaládbirtokavolt.Acsaládkihalásautánl647-benKemény
János kaptameg, aki kastélyt építettide. 1919-ig és 1940-1944- ben Magyarországhoztaríozott. Ma község
Romániában, a Szilágyságfian, Szilágycsehtől nyugatra. Atelepülés híres szülötte: Sámuel Kornél (Szilágykövesd, 1883 - Uzsok, I9I4) szobrászművész.
Erenltani Lapok ]68. szám, 20l8. szeptentbrl-
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595. Sámuel Kornél (1921)
E: középen a szobrászbalranéző, bajuszos, plasztikus portréja. Jobb oldalonatarkő mögött: nBvÉNyl
beütött mesterjegy. Lent bal és jobb oldalon: SÁMUEL - KORNEL név.
Egyoldalas, öntött bronzplakett, 98x97 mm
Kovásznai: 146. (Itt kép is), MNG IUc 537,HP 4496. (Itt hiányos leírás, 100x100 mm)

SzILÁGySoMLyÓ - SCHEMLENMARKI SCHoMMELMARKT - §IMLEU SILvANuEI
Első írásos említóse (1258-T259, Wathasomlyowa). 1351-től a Báthoriak somlyói ágáévolt.1533. szeptember
27-én itt született somlyai Báthori István erdélyi fejodelem, LengyelországkráIya, I876-igKraszna vármegye
székhelye volt. 1919-ig és l94O-I944közöttMagyarországhoztartozoít, ma város Romániában, aSzllágyságban, aKraszna mentén.
596. A Kolozsvári Kereskedelmi és lparkamara kitüntető érme (1912)
A hátlapon: Ujfalvi (így) Gyula mű-asztalos Szilágysomlyő I9I2 vésett szöveg. Az előlapon lent beütve
800-as agárfejes ezüstjel és P pesti hivataljel.
Vert ezüstérem,47 gramm, 52 mm.
Lásd: Íit t64,I77. szám (Itt részletes leírás, hátlapivésés nélkiil.)
597. Magyar Királyi Báthori István 7. Honvéd KerékpárosZász|őalj (1931)
E: kissé mélyített,áIlő téglalap alalcu mezőben Báthori István féljobbra néző, bajuszos-szakállas, tollas
süveget viselő mellképe. Mögötte sugaras, felkelő nap, előtte lent, bal oldalon jobbranéző rohamsisakos honvéd. Jobb oldalon: BKK mestedegy.A jobb oldalon lent, négyszögletes keretben felerősített
85x75 mm-es táblán: M. / K]R. / BÁTHORI ISTVÁN / 7. HoNVpo rEnBrpÁnos zÁszrÓdrl t
BÓNA KovÁCS rÁnory / URNAK (íey!) / EZEN DOMBORMŰ l rpnvp,ZŐ NIÜYÉSZENEK
A* zÁSzLól.ll t10 * EVES * FENNÁLrÁsÁNarlBwonpurórÁN SALGóTARJÁN, Ig3!.,
évi május hő 25-én felirat és évszám. A keret felső részén,két-kétkeresábe tett tölgylevél között:
BÁTHORI név. (Bóna Kovács Károly (|897-1970) szobrász alkotása.)
Egyoldalas, öntöttvas plakett, 310-230 mm.
TP 442lb, Darabanth:

1

8. Nagyárv erés, 30667. tétel (Itt 308 x23 2 mm, kép is)

Megegyzés: somlyói Báthori István (Szilágysomlyó, 1533 - Grodnó, 1586) 1571-1586 között erdélyi fejedelem, 1576-1586 között LengyelországkiráIya volt. Aplakett azászlőalj alapitásának 10 éves évfordulójara kószült.

598. Magyar Királyi Báthori István 7. Honvéd Kerékpáros Zászlőalj (1931)
E: kissé mé$tett, áIIő tégla|ap alakűmezőben, Báthori Istvan féIjobbtanéző,
bajuszos-szalóllas, tollas süvegetviselő mellképe. Mögötte sugaras, felkelő
nap, előtte lent, bal oldalonjobbranéző rohamsisakos honvéd. Jobb oldalon
lent, négyszögletes keretben, két sorban: I93I lY. 25 datum. A keret felső
részén:BÁTHORI felirat. Bal oldalon, lent és jobb oldalon: M. KIR.
,BÁrHoRt ISTVÁN" 7. HoNVED rBnprpÁnos zxszró.At-J felirat,
Bóna Kovács Károly (1897-1970) szobrász alkotása, jelzés nélkíil.
a.) Egyoldalas, vert ezüstplakett,23,65 granrm, 42x30 mm, széles szalagbefljzésérealkalmas fiillel. A hátlapon jobb oldalon lent beütve: nN gyártói
névjel (Berán Nándor). Gyíüt 2. .
b.) Egyoldalas, vert bronzplakett,4I,5x29 mm, széles szalag befiízésérealkalmas fiillel. TP 442la, SGP 108. szám,(Itt42,6x3Omm)

I8
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599. Szilágysomlyó Báthori István szülővárosa Q9aa)

E: középen, gyöngykörrel

övezett mezőben, balra haladó süveges, szárnyas férftElőtte sttlizáItan éhránolt bástya tetején kereszt. Agyöngykörön
belül körben: S O M LI O, D F C, felirat. Körirat: x SZIrÁcysouryÓ * / kisebb betűkkel: BÁrHonr ISTVÁN szúrŐvÁnosA.
a.) Egyoldalas, vert, bronzozott, cinkötvözet érem, 62,4 gramm,60 mm, Gyujt 1.
b.) Egyoldalas, vert, cinkötvözet érem, 60 mm, Gyujt 2. (Iít ahátlapon, vésve:
|944 évszám.)
akt, jobb kezében egy száI vkág.
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