
Németh László portréja az éremművészetben 
A sokoldalú szellemóriás kivételes koponyája nemcsak 
„tartalmával", hanem szokatlanul szép formájával is kihí
vást jelentett, a kortárs képzőművészeknek különöskép
pen. Az író ikonográfiájából (6) tudjuk, hogy generációjá
nak két legjelentősebb szobrásza: Ferenczy Béni és Borsos 
Miklós mintázta meg büsztjét, a gond és gondolkodás 
ráncjegyeivel hitelesítve. Ferenczy Béni bronzváltozata fi
atalon is bölcs, míg Borsos vörös márványa (1) korosán is 
friss szellemiséget sugároz, miként Zsögödi Nagy Imre, 
Szőnyi István és Ferenczy Béni karakterisztikus rajzai (6), 
vagy Borsos Miklós képzeletbeli panoptikuma (2), Bar-
tók, Kodály és Illyés Gyula társaságában. 

Nem meglepő hát, ha ez a kép az éremművészétet sem 
hagyta érintetlenül. Az 1977-es kiadású Huszár—Varannai-
féle alapműben (3) még csak két Németh László-éremről 
tudunk, igaz, hogy^az egyik máig felülmúlhatatlan. Borsos 
Miklós első mintázatáról van szó, amely 1952-ben készült, 
amikor az orvos író hosszas kényszerhallgatás után újra je
lentkezhetett a hazai literatúrában. Talán ez Borsos Miklós 
széles spektrumú portréábrázolásának a leginkább ,,ter 

mészetelvű" darabja. (1. ábra). Nem az akkor kötelező 
szocreál, hanem a klasszikus minták szabályai szerint. Az 
agy-koponya hatalmas íve a távoltartással fordítottan ará
nyos, szemei és ajka legkedvesebb költőjének, az Ady End
rénének éppen az ellentéte. A hibátlan öntetű bronzérem 
hátlapján nyitott könyv, tetszés szerinti szimbolikus jelen
téssel. A Huszár—Varannai-ban lévő másik d a r a b o t é Jó
zsef készítette hasonló mérettel, de művészileg nem azo
nos súlycsoportban. 

Borsos Miklós második érme akkor készült, amelyik 
esztendőben maradék írói élete megszűnt létezni. Ugyanis 
a hatvanas évek végétől az 1975-ben bekövetkezett haláláig 
gyakorlatilag már nem alkotott, szomorúan láthatta, mi
ként szelektálják klasszikussá összes műveit, kihagyva be
lőle a kényelmetlenül kényes kérdéseket. Miként a „Les 
questions du léninisme" (7) c. orákulumszerű írás, amely 
jóval több, mint Hruscsov kései nagy leleplezése (4), avagy 
egy másik műve (8), melyben az ökológiai problémák 
szinte mai aktualitással jelentkeznek. 

Az említett érmen Németh László jellegzetes arcéle 
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1. ábra 

2. ábra 

balról jobbra nyílik, a hunyorgó szemek immár kihunytnak 
látszanak, a keskeny ajkakból is oldódott a hántáskor min
dig zárt szájszögletbe húzódó dac (2. ábra), 

A nagy író életének halálon inneni utolsó szakaszát, a 
szürkeállományt romboló hipertónia hatását Lakatos Ist
ván doktor írta meg egy igen szakszerű és hiteles monog
ráfiában (5), az orvos-családtag illetékességével. 

A következő (általunk is ismert) érmet Horváth Sándor 
komponálta, 1986-ban. Mindenképp újdonság nála, hogy 
nem engedett a profilábrázolás csábításának. Megpróbált 
szó szerint szembenézni vele, a legismertebb fényképek 
alapján. Elfogadható sikerrel, mert Borsos-szintű ábrázo
lást aligha várhattunk a művésztől. Az arcfelület sziklásán 
töredezett, az írót nemcsak a váll és a fej háromszögének 
átfogóját elcsúsztatva képező aláírás hiteles másolatáról le
het felismerni. Mégis: talán a homlokdomborulat és az 
orrnyereg harmóniáját aligha sikerült maradéktalanul elta
lálni, valamint a szobrász szignóját diszkrétebben kellett 
volna elhelyezni. Teljes név kiírásával mindenképp a hátla
pon, de semmiképp nem az íróé alatt (3. ábra). Észrevéte-

3. ábra 

4. ábra 

lünkkel együtt is, Horváth Sándor érme beletartozik a Né
meth László-ikonográfiába, különösen az álmodernség 
mímelésének a mellőzésével. Mert egy ekkora formátumú 
szellemet mégsem illő krikszkraksz vonalakkal karikatúrá
vá degradálni. 

A hazai Horváth Sándor után az Erdélyben élő Tőrös 
Gábor készített újabb érmet. A nagybányai szobrász 
orvos-művész „szentháromsága" Pápai Páriz, Albert 
Schweitzer és Németh László, őket mintázta hasonló mére
tű és minőségű numizmatikai kisplasztikába. Németh 
László portréja profilba helyezett, nem utánérzéssel és 
nem méltatlanul a Borsos Miklóséhoz, akinek első válto
zata az újra megszólaló, a második az utolsó idejét élő írót 
ábrázolja, míg a Tőrös Gáboré körülbelül az Irgalom című 
nagy orvos-regény alkotóját idézi elénk. Kitűnő ízléssel és 
arányérzékkel (4. ábra). 

Végül napjainkban szinte apostoli ihletésű a Kempf Jó
zsef sorozata. Mert három variáns már annak számít. A 
Németh László-díj (5. ábra) valószínűleg ugyanazon fény
képről készült, mint a Horváth Sándoré, az orrnak a hom-
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lókhoz való arányát, valamint a hunyorgásra hajló szemek 
körüli ráncok számát jobban érzékeltetve. 

Biztosan nem ezek az utolsó bronzveretek a nagy 
íróról. 

A Németh László-érmeket a Medicina in nummis tartja 
számon, miként életművének iskolaorvosi részét az alkotó 
orvostudomány. Századunkban Szent-Györgyi Albert után 
valószínűleg róla fog a legtöbb érem készülni, és ez tenyér
nyi fémtükörképe szellemük elevenségének. 
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