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A Nemzeti Kulturális Alaphoz 2015. március 16-án benyújtott pályázat elbírálása alapján a 

Könyvkiadás Kollégiuma 500. 000 forinttal támogatta a 3437/02149 azonosító szám alatt 

nyilvántartásba vett pályázati célt, a Bernátsky Ferenc és Csányi Viktor által írt, A 

hódmezővásárhely-kingéci tallérlelet című kiadvány hagyományos formában történő 

megjelentetését. 

 A tervezett kötet megjelentetésével párhuzamosan a Tornyai János Múzeum egy 

kamarakiállítás keretében kívánta bemutatni a teljes tallérleletet. A kiállítás önerőből, 

pályázati források igénybe vétele nélkül valósult meg. A párhuzamosan futó, egymáshoz 

szorosan kötődő projektek megvalósítására csak 2016-ban kerülhetett sor, erre vonatkozóan 

2015 decemberében a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ kérte a 

Könyvkiadás Kollégiuma által biztosított pályázat megvalósítására vonatkozó teljesítési 

határidőt 2 hónappal, 2016. február 29-re történő módosítását. 

 A hódmezővásárhely-kingéci tallérlelet című kiadvány bemutatójára, a kamarakiállítás 

megnyitójával egy időpontban, 2016. február 11-én, csütörtökön, a Tornyai János Múzeum 

111. születésnapján került sor. A könyvbemutatón közel 100-an vettek részt, ami kiemelkedő 

részvételnek számít a hasonló rendezvényekkel összehasonlítva. A 168 oldalas kiadványt Dr. 

Tóth Csaba a Magyar Nemzeti Múzeum numizmatikusa mutatta be az érdeklődő 

közönségnek. 

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megjelent kiadvány ISBN száma 978-963-

7379-36-9, nyomdai kivitelezését a Norma Nyomdász Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Rárósi u. 

10.) végezte el. A kötet szerzői: Bernátsky Ferenc történész, főmuzeológus és Csányi Viktor 

régész, főmuzeológus. A kiadványt Tóth Katalin régész, főmuzeológus szerkesztette. A 

kéziratot V. Székely György régész, főmuzeológus lektorálta. A nyomdai előkészítést és a 

technikai szerkesztési feladatokat Göbölyös Mihály látta el. A könyv a Tornyai János Múzeum 

és Közművelődési Központ kiadványaként 300 példányban keménytáblás borítóval jelent 

meg. Felelős kiadó: Dr. Nagy Imre múzeumigazgató. 



A kiadvány két részből áll, az első egy rövid szöveges összefoglaló az éremlelet 

előkerülés körülményeiről, a lelőhelyről, az éremleletet alkotó tallérokról, a leletegyüttes 

értékeléséről, értelmezési lehetőségeiről szól. A 29 oldalas bevezetőt irodalom- és 

rövidítésjegyzék zárja le. A második, nagyobb tematikus rész egy katalógus, amely a lelet 

darabjait egyenként, oldalpárokon mutatja be, képpel és rövid leírással, meghatározással. 

A 2016. február 11-én bemutatott kiadvány mindenképpen hiánypótló, az első 

Hódmezővásárhelyen megjelent, helyi éremleletet bemutató, önálló numizmatikai-régészeti-

történeti kötet. 

 

Hódmezővásárhely, 2016. február 17. 

 

 

 

 
         ………………………………….. 
                 Csányi Viktor 
         régész, a kötet szerzője 
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