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2000-es évek elején, tehát jutalomérmek, portrés
öntött bronzérmek. A harmadik érem szintén
jutalomérem, 2008-ban készült, a 120 évre visz-
szatekintő szervezett magyar állat-egészség-
ügyi szolgálat emlékét idézi.

Végezetül e sorok írója, szakosztályunk el-
nöke kapott szót, aki korábbi előadásaihoz ha-

sonlóan most is a magyar orvosi numizma-
tika és az ókori klasszikus irodalom

kapcsolatát elemezte. „A »Non
omnis moriar…« Horatius-idé-

zet magyar orvosi érmeken”
című előadásában három
olyan portrés magyar orvosi
érmet mutatott be, amelyek
Horatius versbe foglalt köz-
ismert gondolatát („Nem
halok meg egészen…”) örö-

kítik meg, utalva a horatiusi
gondolat lényegére, miszerint

nem hal meg egészen az, akinek
művei fenntartják a nevét. Az el-

sőként ismertetett Lenhossék-érem
(Beck Ö. Fülöp alkotása) 1937-ben
készült. A másik két érem a köz-
tiszteletben álló budapesti belgyó-

gyász-hematológus professzornak, Gráf Fe-
rencnek állít emléket. Volt tanítványai
készíttették halálának huszadik évfordulójára.
Tulajdonképpen azonos előlappal, de kétféle
hátlapváltozattal készült portrés érmekről van
szó, amelyek közül a megrendelők által kivá-
lasztott változat lett a „hivatalos” Gráf-érem.
Ennek hátlapja látható a képen. Mindkét érem
Tóth Sándor 2010-es alkotása.

Az előadó a szigorúan vett numizmatikai és
orvostörténeti kérdések mellett a hallgatóság
történelmi, klasszikus és modern irodalomtör-
téneti, valamint görög-római mitológiával kap-
csolatos ismereteinek felelevenítésére is töre-
kedett, bepillantást engedve a latin nyelv
szépségeibe és rejtelmeibe is.

Az előadások után elhangzó kérdések, hoz-
zászólások, valamint kiegészítések bizonyítot-
ták a jelenlévők érdeklődését és aktivitását.

DR. JAKÓ JÁNOS

A Magyar Orvostörténelmi Társaság Orvosi
Numizmatikai Szakosztálya 2013. április 20-án
tartotta szokásos tavaszi ülését az Orvostörté-
neti Könyvtár olvasótermében. A szakosztály
tagjain kívül ez alkalommal is számos vendég
jelent meg a rendezvényen.

A szervezők és a jelenlévők nagy örömére el-
fogadta meghívásunkat dr. Kövér József,
debreceni orvos-szobrászművész, aki-
nek a bemutatkozása képezte az
ülés első programpontját. Beve-
zetőül eddigi szakmai életút-
járól, később művészi pályá-
járól beszélt. Megtudtuk,
hogy Nyíracsádon dolgozik
fogorvosként, de Debrecen-
ben él, s nem szakadt meg
kapcsolata az egyetemmel,
gyakorlatvezető a Fogorvos-
tudományi Karon. Autodi-
dakta szobrász, rajzol, fest,
szobrokat farag kőből és készít
bronzból. Rajzait, festményeit és
szobrait vetített képek segítségével
szemléltette, ugyanígy mutatta be
műtermét és a kertjében kialakított
szoborparkot is. Szép portrés érmeit viszont a
valóságban is láthattuk, kézbe vehettük, meg-
csodálhattuk. Szobrainak többsége Debrecen-
ben és Hajdú-Bihar megyében látható, jóllehet
Olaszországban, Lengyelországban és Erdély-
ben is találkozhatunk velük. A legtöbb szobra
figuratív alkotás, de mellszobrok és portré-
domborművek is kerülnek ki a műterméből.
Legújabb alkotását, Fornet Béla (1890–1966) bel-
gyógyászprofesszor bronz mellszobrát ez év
januárjában leplezték le Debrecenben, az I. sz.
Belklinika bejárata előtti kis parkban.

Kövér József bemutatkozását követően dr.
Albert Mihály, az Állatorvosi Egyetem munka-
társa tartott előadást „A legújabb állatorvosi
érmek” címmel. Három érmet mutatott be. El-
sőként a Fenyves Béla-díjat, majd a Medveczky
István-díjat ismertette. Az előbbi Domonkos
Béla alkotása, az utóbbit a művész fia, Domon-
kos Gábor készítette. Mindkét díjat állatorvos-
tan-hallgatók jutalmazása céljából alapították a
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A hivatalos Gráf-érem hátlapja
(Tóth Sándor, 2010)


