
A Magyar Orvostörténelmi Társaság Orvosi
Numizmatikai Szakosztálya 2011. november
26-án tartotta őszi ülését az Orvostörténeti
Könyvtár olvasótermében, ahol az
előadókon és a szakosztály tagjain
kívül vendégek is szép számmal
jelentek meg. A programban két
előadás, egy orvos-szobrász-
művész bemutatkozása és két
könyvismertetés szerepelt.

Elsőként Bene Attila (Buda-
pest) „Carl Radnitzky orvosi
érmei” című előadására került
sor. Számos éremképpel szemlél-
tetett, logikusan felépített előadá-
sából megismerhettük az 1818-
ban született jeles vésnök-érem-
művésznek, a bécsi császári-kirá-
lyi Képzőművészeti Akadémia
professzorának a munkásságát,
aki hosszú élete során (1901-ben
halt meg) kb. 250 (köztük 19 or-
vosi vonatkozású) érmet készí-
tett. A bemutatott alkotások so-
rát két magyar orvosi érem: A
Magyar Orvosok és Termé-
szetvizsgálók X. Gyűlésének
1864 (Marosvásárhely) érme és
Toldy Ferenc (orvos, irodalom-
történész, egyetemi tanár, a Magyar
Tudományos Akadémia Tagja) 1871-
ben készült szép portrés jubileumi érme
is gazdagította.

A második programpont dr. Csíky László,
szentesi orvos-szobrászművész (portré- és ka-
rikatúraszobrász) bemutatkozása volt. Életéről,
művészi tevékenységéről, annak fontosabb
eredményeiről beszélt, miközben kézbe is ve-
hettük néhány magával hozott kisebb méretű
alkotását, Semmelweis Ignác, Szent-Györgyi
Albert, Hippokratész, a Táncoló székely szobrát,
Luciano Pavarotti és Jacques Chirac egyéni
hangvételű karikatúraszobrát.

A továbbiakban két ismert pécsi numizmati-
kus, dr. Süle Tamás, majd Rayman János kapott
szót. Dr. Süle Tamás, szakosztályunk örökös el-

nöke Török Pál Magyarországi érem- és plakett-
művészet 1850–1945 című, 2011-ben megjelent ka-

talógusát ismertette, ami lényegében Huszár
Lajos és Procopius Béla Medaillen- und

Plakettenkunst in Ungarn címmel
1932-ben kiadott, 6860 tételt is-

mertető numizmatikai alapmű-
vének „kiegészítése és folytatá-
sa”. A „kiegészítés” azokat a
„Huszár–Procopius”-ból kima-
radt alkotásokat és változatokat
tartalmazza, amelyek a kötet

megjelenése óta váltak ismertté.
A „folytatás”-ban a szerző 484
művész 1932 és 1945 között készült
3096 művét ismerteti, mondani-
valóját 47 táblán több mint 500
éremképpel szemléltetve. A kata-
lógusban szép számmal találhatók
orvosi érmek is. Rayman János
Soós Ferenc Magyar numizmatikusok

panteonja címmel 2010-ben nap-
világot látott hiánypótló mun-
káját mutatta be. A hatalmas
gyűjtemény 323 magyar nu-
mizmatikus életéről és mun-
kásságáról nyújt ismereteket,

akik között tizenöt orvost, két ál-
latorvost és négy gyógyszerészt is

találhatunk. A kötetet síremlékeik
fotói is gazdagítják. Feladatát mind-

két előadó sikeresen oldotta meg. Élve-
zetes stílusú, képekkel és rövid, tömör szöveges
tájékoztatókkal szemléltetett bemutatóik nagy
sikert arattak. Külön örömünkre szolgált, hogy
mindkét könyv szerzője megtisztelte jelenlété-
vel ülésünket.

Az utolsó előadó e sorok írója, szakosztá-
lyunk elnöke volt. „Üzenetek a mának (Latin
szállóigék portrés magyar orvosi érmeken)”
című előadásának szerkesztett változatát az ér-
deklődők lapunknak ugyanebben a számában
olvashatják.

DR. JAKÓ JÁNOS
belgyógyász, Nyíregyháza
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Az Orvosi Numizmatikai Szakosztály életéből

Joseph Skoda (1805–1881)
bécsi orvosprofesszor ezüst

emlékérmének elő- és hátlapja
(Carl Radnitzky, 1871)


