
 

 

Szakmai beszámoló 

Denártól a Bitconig- Kiállítás és rendezvénysorozat a pénzhasználat változásáról  

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00997 azonosító számú projekt Középpontban a 

középkor(i érmék) c. rendezvényéről 

 

2020. szeptember 27-én (vasárnap) a Déri Múzeumba 14 és 18 óra között került megrendezésre 

programsorozatunk első rendezvénye, amelyen 47 fő vett részt. Az ezeréves pénztörténetünkből három 

korszakot választottunk ki, amibe a látogatóknak mélyebb betekintést biztosítunk. Elsőnek a középkort 

jelöltük ki.  

Az előadás előtt a projekt szakmai felelőseként Novák Ádám történész muzeológus röviden ismertettem a 

rendezvények programját, a numizmatikai vetületekre külön kitérve. Szakmai előadás megtartására dr. Tóth 

Csabát, a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának vezetőjét kértük fel, hogy a középkori veretekről tartson 

előadást. A megjelent érdeklődők betekintést nyertek Szent László éremábrázolásának változásába. Az 

első aranyveretet Károly Róbert király alatt készítették 1325-ben, melynek fejlődése során mintegy két és 

fél évszázadon át állandósult Szent László jelenléte, viszont ábrázolásának módja folyamatosan változott. 

Attribútuma a csatabárd nyugat-európai példákban gyökerezik, viselete pedig követte a folyamatosan 

változó katonai viseletek evolúcióját. Az előadást követően a közönség részéről egy-két kérdés vetült fel, 

melyre az előadó készségesen válaszolt. 

A rendezvény második programpontja egy nemzeti unikum, Vitéz László bábhőst foglalkoztató bábjáték 

volt, illeszkedve a középkor tematikájába. A bábjátékot Fekete Dávid tartotta, zenés, énekes előadásába 

nem csak az ifjúságot sikerült bevonnia, hanem a szülőket is.  

A bábjátékra érkező gyermekek szüleikkel közösen a múzeumpedagógus kollégák felügyelete mellett 

elkészíthették saját Vitéz László figurájukat, ezt a foglalkozást jellemzően a fiatalabb (3-10 éves) korosztály 

részesítette előnybe. A program keretein belül elkészült numizmatikai kártyajátékkal a családok nagyobb 

gyermekeinek (7-16 év) kedveztünk. A szabályismertetés után egy-egy család több fordulón keresztül a 

játék segítségével ismerkedett az érmék/veretek világával. A múzeumpedagógiai foglalkozáson egyedi 

kitűzők készítésére is volt lehetőség, ami minden korcsoport fantáziáját beindította, a családok minden tagja 

saját tervezésű és kivitelezésű kitűzőkkel térhetett haza. 

Novák Ádám projektfelelős a Katolikus Rádiónak és az M5 híradónak is adott interjút, így országos 

audióvizuális beszámolók készültek a rendezvényről, és a projektről. A Debrecen Televízió az egész 

eseményről helyszíni tudósítást készített. 

A látogatószám alakulásában minden bizonnyal közre játszott a járványhelyzet is. 
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