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A Magyar Orvostörténelmi Társaság Orvosi
Numizmatikai Szakosztálya 2008. november 
8-án tartotta ôszi ülését. A rendezvény helyszí-
ne ezúttal is az Orvostörténeti Könyvtár olva-
sóterme volt. Az érdeklôdôk között az orvosi
numizmatika régi elkötelezettei mellett most
is találkozhattunk neves éremmûvészekkel, az
elôadók között pedig új szereplôkkel.

Az elnöki megnyitó után, még a hivatalos
program elkezdése elôtt dr. Vértes László kért
szót. A tudományos ülés hivatalos programja
egy könyvismertetéssel kezdôdött. Dr. Kubá-
szova Tamara orvos-szobrászmûvész eddigi
munkáiból a közelmúltban rendezett nagy si-
kerû kiállítás alkalmából készült, gazdagon il-
lusztrált, igen tartalmas, szép könyvet dr. Süle
Tamás mutatta be. Külön örömünkre szolgált,
hogy – hasonlóan korábbi összejöveteleinkhez
– Kubászova Tamarát jelen esetben is a megje-
lentek között üdvözölhettük.

A könyvismertetést négy elôadás követte.
Az elsôben dr. Mészáros M. János (szerzôtársa
dr. Albert Mihály) számolt be a magyar állat-
egészségügy és az állatorvosi szakoktatás
szolgálatáért 2001–2007 között adott állami ki-
tüntetésekrôl. Bemutatta a különbözô kitünte-
téseket, részletezte adományozásuk feltételeit,
s a tôle megszokott pontossággal és alaposság-
gal felsorolta az eddig kitüntetettek nevét, be-
osztását és érdemeit.

A második elôadás a Horthy-kori japán–ma-
gyar kitüntetési kapcsolatok vöröskeresztes
vonatkozásairól szólt. Az elôadó, Sallay Ger-
gely Pál (a Hadtörténeti Múzeum éremtárá-
nak a vezetôje) elôször vett részt összejövete-
lünkön. Gondosan összeállított, szép elôadása
nagy élményt jelentett a hallgatóság számára,
valóban új történelmi, hadtörténeti, vöröske-
resztes vonatkozású és numizmatikai ismere-
tekkel gazdagította az érdeklôdôket.

Új elôadót köszönthettünk a harmadik elô-
adó, dr. Puskás Tivadar (az Országos Mentô-
szolgálat Nyugat-Dunántúli Regionális Men-
tôszervezetének orvosigazgatója) személyé-
ben is. Dr. Vértes Lászlóval közös elôadásában
a Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány Brut-
scher József-emlékérmét mutatta be. A kitün-

Az Orvosi Numizmatikai Szakosztály életébôl
tetés névadója, Brutscher József (1859–1923),
Szombathely város örökös tûzoltóparancsno-
ka 1904. április 6-án Szombathelyen indította
útjára – a tûzoltóság keretein belül – a megye
elsô szervezett mentôosztályát. Az emlékér-
met eddig több mint 30 magánszemély, válla-
lat és intézmény képviselôje vehette át, közöt-
tük a szépen dokumentált munka elôadója is. 

A negyedik elôadást „Perliczi János-díj –
Perliczi János jutalomérem” címmel dr. Vértes
László tartotta. Elôadásában az egykori Nóg-
rád vármegye 18. században mûködô fôorvo-
sával kapcsolatos sok, eddig nem ismert élet-
rajzi és szakmai vonatkozású adatot tett köz-
kinccsé, majd bemutatta a Perliczi János halá-
lának 230. évfordulójára készült jutalomérmet. 

Az elôadásokat követô hozzászólások és ki-
egészítések is egyértelmûen jelezték a hallga-
tóság érdeklôdését és aktivitását.

Szakosztályunk következô, tavaszi ülését
2009 áprilisában fogja tartani, reményeink sze-
rint megszokott helyén, a Semmelweis Orvos-
történeti Múzeumban. A programot – hasonló-
an eddigi összejöveteleinkhez – az Orvosi Heti-
lapban is ismertetni fogjuk.

DR. JAKÓ JÁNOS

70. születésnapja alkalmából dr. Vértes László
köszöntötte dr. Jakó János elnököt, és átnyúj-
totta az általa tervezett emlékérmet, melynek
alkotója Horváth Sándor szobrász és éremmû-
vész. A szakosztályi tagok megrendelése tette
lehetôvé az elnök megajándékozását. Az érem
öntött bronz, 100 mm átmérôjû, az elôlapon
dr. Jakó János portréja, a hátoldalon az illuszt-
ráción látható felirat. 






