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A Magyar Orvostörténelmi Társaság Orvosi Nu-
mizmatikai Szakosztálya 2012. november 24-én
tartotta őszi ülését az Orvostörténeti Könyvtár
olvasótermében. A szakosztály tag-
jain kívül ez alkalommal is szép
számmal jelentek meg vendé-
gek a rendezvényen, akik kö-
zött örömmel üdvözölhettük
– immár nem először – Soós
Ferencet, a Magyar Numizma-
tikai Társulat főtitkárát és az
összejöveteleinket először meg-
látogató Gáti Gábor Munkácsy-dí-
jas szobrász- és éremművészt.

A program e sorok írójának,
szakosztályunk elnökének „In memoriam dr.
Szállási Árpád” címmel tartott megemlékezésével
kezdődött. Az 1930-ban Nagyecseden született,
egykori esztergomi családorvos 2012 nyarán
hunyt el. Kivételes tehetségű polihisztor volt, az
orvostörténelem egyik legkiválóbb hazai szakér-
tője és művelője, a Debreceni Orvos- és Egész-
ségtudományi Centrum magántanára, az egyete-
men az orvostörténeti oktatás újkori megala-
pozója, az Orvosi Hetilap szerkesztőségi főmun-
katársa, a lap HORUS rovatának szerkesztője és
gondozója. Orvostörténeti könyvtára országos
hírű volt, gazdag kézirat-, grafika- és dedikált-
könyv-kollekciója, képeslevelezőlap- és orvosié-
rem-gyűjteménye ugyancsak.

Több mint 500 – elsősorban orvostörténeti és
irodalomtörténeti – dolgozata, 20 könyve és 6
verseskötete jelent meg. Az orvosi hivatással,
gyűjtőszenvedélyével, az öregedéssel és az el-
múlással foglalkozó verseiből elhangzó részletek
nagyban hozzájárultak a megemlékezés ünnepé-
lyes hangulatához.

Szállási Árpád és az orvosi numizmatika kap-
csolatáról Csoma Zsigmondné, a Semmelweis
Múzeum éremtárának korábbi vezetője nyújtott
részletes tájékoztatást „Dr. Szállási Árpád orvos-
numizmatikai munkássága” című visszaemléke-
zésében. Kiemelte, hogy Szállási doktor rendsze-
res látogatója s nemegyszer előadója is volt a
Numizmatikai Szakosztály összejöveteleinek,
számottevő éremgyűjteménye féltve őrzött da-
rabjaira hivatkozva önzetlenül segítette tanácsa-

ival, egy-egy érem leírásával és fényképével a
„Medicina in nummis” tárgykörben születő kö-
tetek szerzőit. Emellett ő maga is gazdagította a

magyar orvosi érmekkel foglal-
kozó szakkönyvek sorát, szép

példa erre a Lampé László-
val közösen összeállított
„Medicina in nummis Deb-
receniensis” című, két kia-
dást is megért értékes kö-

tete.
A megemlékezéseket köve-

tően Nagy Anita, a Semmel-
weis Múzeum éremtárának
vezetője tartott előadást „A

Péterfy Miklós-emlékérem” címmel. Előadásá-
ban ismertette Péterfy Miklós (1936–2004) bel-
gyógyász, osztályvezető főorvos életútját, majd
bemutatta a nevét viselő Thrombosis és Hae-
mostasis Alapítvány emlékérmét. A fiatal bel-
gyógyász Kelemen Endre és Gráf Ferenc tanítvá-
nyaként vált hematológussá, a véralvadás
bonyolult kérdéseinek országos hírű szakértő-
jévé. Az arcvonásait megörökítő kétoldalas ön-
töttbronz érem Gáti Gábor alkotása, 2010-ben ké-
szült, eddig egyetlen alkalommal, 2011-ben
adományozták.

Végezetül Süle Tamásnak, szakosztályunk örö-
kös elnökének „Szentágothai professzor, ahogyan
a szobrászművészek látták” című előadását hall-
hattuk. A világhírű, egykori pécsi anatómus, agy-
kutató professzor 100 éve született, ezért 2012-t az
UNESCO „Szentágothai-emlékév”-nek nyilvání-
totta. Az anatómiát medikus korában Szentágot-
haitól tanuló előadó személyes élményekben és
vetített képekben egyaránt gazdag, élvezetes stí-
lusú előadásban mutatta be a neves tudóst ábrá-
zoló – a centenárium alkalmából készült – egész
alakos bronzszobrot (Fábos György alkotását), va-
lamint a professzort ábrázoló – ez ideig készült –
hét érmet és három bronz portrédomborművet.

A hallgatóság érdeklődését és aktivitását jól
tükrözte az előadások után elhangzó számos hoz-
zászólás és értékes kiegészítés, valamint a hiva-
talos program befejezése után még sokáig folyta-
tódó kötetlen beszélgetés.
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