
MÚLTUNKRÓL ÁRULKODÓ ÉRMÉK 
 

Berei József nevét már sokan ismerik,  mert minden Hunyadivárosi Napok 
alkalmával szerepelt érmeivel a kiállításon. - Hogyan kezdett numizmatikával 
foglalkozni? 

- Feleségem a Nemzeti Bank helyi székházában dolgozott, s a hetvenes években a 
megjelenő emlékérmekhez itt lehetett a legkönnyebben hozzájutni. Legelőször az új 
kibocsátású érmék külső megjelenése, szépsége, míves kidolgozottsága ejtett rabul. Később, 
amikor már jobban beleástam magam az érmék történetébe, tudatosan törekedtem a régi 
sorozatok hiánytalan beszerzésére, s a különleges alkalmakra megjelenő, értékesebb érmék 
gyűjtésére. Tagja lettem a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Kecskeméti Csoportjának is, 
melynek negyvennégy évvel ezelőtti alapítója, s máig vezetője a legnagyobb helyi 
gyűjteményt magáénak tudható Leányfalusi Károly. Jelenleg félszáznál több regisztrált 
tagunk van Kecskemét és környékéről. Minden hónap első és harmadik szombatján tartjuk az 
összejöveteleinket a művelődési központban. Évi egy alkalommal pedig országos 
rendezvényünk is van, mint ahogy az ország nagy településein működő többi egyesületnek is.     

Lyka Károly művészettörténész szép megfogalmazásával az érem és plakett a 
társadalmi történések „legművészibb tolmácsa”. Mivel a történelmet nagyon tisztelem és 
szeretem, főként ebben a témakörben gyűjtök, de van éremsorozatom a Nobel-díjas magyar 
tudósokról, s a Világörökség részét képező magyar tájakról, helyekről is. A nyolcvanas évek 
elejétől számítva, harminc év alatt mintegy három és fél ezres gyűjteményt állítottam össze, 
amellyel hozzávetőleg a város első tíz legnagyobb gyűjtője közé tartozom.     

 
- Igaz, hogy egy gazdag gyűjteménnyel államalapításunk óta egész történelmünk 

végigkísérhető?  
- A pénztörténet Magyarországon az első hivatalosan megjelent érmét Szent István 

első, LANCEA REGIS, hátlapján REGIA CIVITAS körfeliratú dénárjával jegyzi. Második 
pénzén előlapon egyenlő szárú kereszt van, STEPHANUS REX felirattal, hátlapján szintén 
kereszt REGIA CIVITAS felirattal. Nekem ez a második ezüstpénze van meg: gyűjteményem 
legértékesebb darabja. A középkori királyok is ilyen kisméretű ezüstpénzt adtak ki, általában 
a király nevének és címerének feltüntetésével. Az európai uralkodók közül elsőként Károly 
Róbert vezetett be fizetőeszközként aranypénzt, firenzei mintára verve, Keresztelő Szent 
János képével. A firenzei fiorino d’oro-ból ered a magyar forint elnevezés is. A nagyobb 
értékű tallérok megjelenésével – Magyarországon 1499-től – kerültek aztán rá az érmékre az 
uralkodói képmások. Európában is jelentős értékű pénznek számított Nagy Lajos, illetve a 
Hunyadiak aranyforintja. A lovagkirály emlékének adózva Lajos király aranyforintjára I. 
László alakját verette, s ez még jó ideig kötelező hagyomány maradt a királyi pénzeknél. 
Hunyadi Mátyás új adórendszere állandósította a garasverést is. Új éremképként jelent meg a 
pénzeken a Madonna, mely 1939-ig állandó volt a magyar pénzverésben. 

Magyarország három részre szakadása után az erdélyi fejedelmek külön pénzt 
bocsátottak ki, így az uralkodókéval és a törökökével együtt háromféle fizetőeszköz volt 
forgalomban. Bethlen, Báthory és Rákóczi híres tallérjait én már csak utánvert változatban 
tudtam megszerezni, mely az eredetinek hozzávetőleg a harmadát éri. A fejedelmi pénzek 
eredeti darabjai több százezer forintért cserélnek ma gazdát. Eredetiben van meg viszont az az 
1706-ban kiadott PRO LIBERTATE feliratú Rákóczi-poltura, mely legalább olyan ismert, 
mint Rákóczi nemesfémpénzei. Az ő idején kezdetben ezüst polturásokat vertek, de a 
fegyvervásárlások miatt szükség volt a nemesfémkészletre, ezért 1704-1707 között rézből 
vertek 1, 4, 10 és 20 polturásokat. Ezekből van meg nekem a 10 polturás. Jó lenne még 
néhány eredeti fejedelmi pénz a gyűjteményembe, de ezek bizony több százezer forintért 
cserélnek ma gazdát. Idővel szereztem egy utánvert Ferdinánd-tallért is.   



  
- Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alatt kiadott pénzeken jelenik meg 

először magyar nyelvű felirat. 
- Van eredeti 1848-as „Egy forintosom”, s olyan Kossuth-bankóm is, amit 1852-ben, 

Kossuth amerikai tartózkodása idején Philadelphiában adtak ki. A kiegyezés évétől kezdve a 
Magyarországon vert pénzek felirata végleg magyar nyelvű lett. 1892-től vezették be a 
koronát, 1926-tól a pengőt, melyeknek szintén az aranyhoz viszonyítva állapították meg 
értékét. Akik azt mondják, hogy mi magyarok mennyire nacionalisták vagyunk, azoknak 
szívesen megmutatnám ezt a kezemben lévő, 1936. december 22-én kiadott tízpengőst, de 
bármelyik másik pengőt is, melyen a magyar állam hat nyelven – magyarul, németül, 
szlovákul, oroszul, románul és szerbül, azaz minden nyelven, amelyen a Trianon előtti 
Magyarországon beszéltek – feltüntették a bankjegy értékét. Még az 1945. október 23-án 
kinyomtatott százezer pengősön is rajta van mind a hat nyelven az értéke. 1946-ban 
kibocsátották a forintot, melynek minden évjáratából van példányom.    

 
- Mit keres mostanában?  
- Nincs még minden középkori királyról pénzem, szeretném a hiányzókat pótolni. Ez 

ma már egyre nehezebb. Az értékes régi pénzeknek szinte már csak Erdély és a Délvidék 
kevésbé látogatott helyein lehet elvétve a nyomára bukkanni, de itt is megelőzik a gyűjtőket a 
felvásárlással, továbbértékesítéssel foglalkozó kereskedők.  

 
 - Az érmék, régi bankjegyek mellett érmeket is gyűjt. 

- Az ún. emlékpénzek a harmincas évektől kezdtek Magyarországon megjelenni a 
Liszt-Rákóczi-Pázmány sorozattal indítva. A forradalom százéves évfordulójára adták ki 
1948-ban a Petőfi-Táncsics-Széchenyi sorozatot, melynek minden darabja megvan, s az idő 
múlásával egyre jobban nő az értékük. 1956-ban a forint megjelenésének tízéves 
évfordulójára is adtak ki emlékérmet. Városunk szempontjából is érdemleges az 1967-ben 
kiadott jubileumi Kodály-sorozat. Ebből is hoztam magammal a fotózásra. A közelmúltban 
kezdték meg például a Magyar várak sorozat kibocsátását. Az emlékérmék vonatkozásában is 
kuriózumnak számít, ha ezt aranyban adják ki. Ilyeneket a Nemzeti Banknál sokan 
befektetésként is vásárolnak.  
 

- Van-e olyan a családban, akire átragadt a múltidéző tárgyak szeretete?  
- Feleségem velem együtt örül egy-egy új szerzeménynek. Két lányom más 

érdeklődésű, de négy unokám közül a két fiú, főleg a legkisebb unoka szívesen leül velem 
nézegetni őket. Bízom benne, hogy tovább tudom örökíteni a családomban nemcsak a már 
komolynak számító gyűjteményt, hanem vele a magyar történelem szeretetét, nagy elődeink 
őszinte megbecsülését is.    
 

- Kada Erika - 
 


