
Érmek Markusovszky Lajosról 

A címbeli tartalom-ígéret aligha nélkülözi az anakroniz
must* a zseniális szerkesztő-szervfezőrőí ugyanis hosszú 
életében egyáltalán nem, halála után pedig több mint hat 
évtizeddel készültek az első bronzplasztikai ábrázolások. 
Tegyük hozzá mindjárt, nem is a legrangosabbak műhe
lyében. Az egész így utólag szinte érthetetlen. A század
elei szecesszió egyben az éíemművészet aranykora is, elég 
Beck Fülöp és Berán Lajos munkásságára utalnunk. Mind
ketten sűrűn szerepelnek az orvos-numizmatikai katalógu
sok névmutatóiban. Ráadásul az orvosi fakultásnak meg
volt a maga plakettkészítő szákemberé, Hőgyes Ferenc 
doktor személyében (1). Hőgyes Endre művészi hajlamú 
testvéröccse összesen 63 nagyméretű plakettet, illetve 
szögletes domborművet mintázott a kortárs magyar medi
cina óriásairól (3), Balogh Kálmántól Korányi Frigyesen 
át Tauffer Vilmosig, hogy csak a legjelesebbeket említsük 
ábécés sorrendben. Az első nagy pesti orvosi iskola tagja
it, Balassa és Semmelweis kivételével, bronzba véste. Hő
gyes Endrét és Fodor Józsefet több változatban is. Kézen
fekvő magyarázat lenne: csak személyes ismeretség 
alapján dolgozott, a sebészet és szülészet titánja viszont 
nem tartozott közéjük. Itt merül fel a kérdőjel, Marku

sovszky vajon miért maradt ki a sorból? Hiszen az 
1883-ban végzett Hőgyes Ferenc (4) a vezéregyéniség 
bátyja révén, még egy évtizedig láthatta a hazai orvostudo
mány Nagy Öregjét, a szervezők szervezőjét. Az sem elfo
gadható, hogy csak professzorokat mintázott volna, mert 
a sebész Varró Indár és a szemész Szily Adolf pl. nem ka
pott katedrát, plakettjüket mégis elkészítette. Markusovsz
ky lemaradása Hőgyes Ferenc tablójáról valószínűleg vé
letlenül történt, ám az utólag mégis érthetetlen: a kar miért 
nem rendelt valamelyik szobrásztól egy emlékérmet, ami
kor Markusovszky-alap már 1870 óta létezett (4). Képi áb
rázolásának érdekesmód kezdettől megvolt a maga mellő
zése, mert fotója a Hőgyes-féle Emlékkönyvből is 
kimaradt. Holott jól ismerték az 1858. évi Drezdában ké
szült fényképét (6), vagy az Eílinger-fotóról másolt Pollák-
féle rézkarcot (7), melynek markáns vonású félprofilját 
mind az orvostörténészek, mind az éremművészek a leg
szívesebben idézik. Korányi Frigyes költői lendületű sza
vai szerint: ,,a kifejezésteljes arckép? Mélyreható tekinteté
vel, nyugodt, szilárd jellemének öntvénnyé alakult arc
élével *' (5), holott az akkor még csak a tanártárs képzeleté
ben létezett. 
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2. ábra 

Bár az Orvosi Hetilap szerkesztői Hőgyes Endrétől 
Lenhossék Mihályon át Trencséni Tiborig mindenkor ki-
hangsúlyozottan vállalták a Markusovszky-örökséget, iko
nográfiái rehabilitációja mégis Szombathelyen történt meg 
először, amikor Bencze József javaslatára a nagy kórház
komplexum felvette a Vas megyében nyugvó organizátor-
óriás nevét (7). Ekkor avatták a Majthényi Károly készítet
te mellszobrot, s ugyanő mintázott egy 80 X 106 mm-es 
emlékérmet, amely teljes arcéllel mutatja a szép szakállas 
fejet. Szentekére emlékeztető ábrázoláson elmaradhatatlan 
csokornyakkendője az egyetlen profán kellék (3). Hátlapos 
változata az „emlékelőadásért" jár, a névadó előtti szöve
ges tisztelgés alkalmából. Az ötvenes években vált bronz
öntvénnyé a lelkes amatőr Hetes Györgynek a Marku-
sovszky-portréja, Kusztos Gábor plakettje, valamint Soly
mári Valkó László érme, utóbbi a 48-as honvédorvosról. 
Ezzel lezárult az ábrázolás első szakasza. 

A második 1978-ban kezdődött, amikor Trencséni Ti
bor felelős szerkesztő szorgalmazására megszületett az Or
vosi Hetilap első érme a lapalapítóról. Alkotására a kor 
legnevesebb művészét, Borsos Miklós mestert kérte fel, 
aki mintául a Pollák-féle félprofil tükörképét választotta, a 
kópia látszatának elkerülésére. Az ábrázolt homlokán a 
korosodás dudorai, tört vonások a szellem töretlen erejéről 
tanúskodnak, mélygödrű szemeiben szigorúság és jóság, 
az összképen határozottság és harmónia. Feje fölötti glória 
a neve, jobboldalt a születés és halál századot átfogú dátu
mai. Hátlapján körkörösen: „Markusovszky Emlékérem", 
középen: ,,Orvosi Hetilap" és alatta 1978, a kiadás első 
esztendeje. Borsos Miklósnak egyszerűségével egyik leg
szebben megkomponált érme (1. ábra). 

Elkészíttette a saját Markusovszkyját az Orvostovább
képző Intézet rektora is (2. ábra), év és név nélkül. A 70 
mm-es átmérőjű kerek bronzveret elülső oldalán a haj és 
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szakáll koszorúzta fej, merészen megnyúltabb formában. 
Baloldalt a sokbetűs vezetéknév, szemben véle az utónév 
és létezésének határévei. Hátlapján a feliratszerkesztés a 
Borsoséval rokon, csak a megrendelő és a színvonal más. * 

Mint az közismert, nagy szervezőnk 1857-ben alapítot
ta meg az Orvosi Hetilapot, amely 1991-től a Markusovszky 
Lajos Alapítvány periodikájaként jelenik meg (2). A négy 
évtizednyi fáradhatatlan munka után nyugdíjba vonult 
Trencséni Tibort a szerkesztői tisztségben Fehér János pro
fesszor váltotta fel, s ez némi formai módosítást von maga 
után. A kiadó Springer Hungarica lett, következésképp az 
emblémája is megváltozott: a címlap jobb oldali alsó szög
letébe egy új Markusovszky-érem képmása, Pató Róza al-

* A neves Intézet 1983-ban is készíttetett emlékdarabot, a ,,Magyar 
Orvostovábbképzés'y centenáriuma alkalmából. A 112 mm-es méretű ke
rek felületen jobbról balra lefelé haladva Korányi Frigyes—Fodor 
József—Markusovszky Lajos profilja látható. Madarassy Walter csoda
szép alkotása többalakos, így csak „részben" Markusovszky-érem. 

kotása került. A lapalapító joviális tekintete ezen még vi
dám, nem barázdálta fel az idő, a szakfórum indulásakor 
lehetett ennyire fiatalos (3. ábra). 

Erem készült még halálának centenáriumára is (4. áb
ra). Kiss Sándor szobrász tenyérnyi domborműve a legis
mertebb Markusovszky-portrét, az Ellinger-féle fénykép
ről másolt rézkarcot idézi elénk. A Korányi Frigyes által 
leírt,,vállas alakot" (5) az ábrázolás fizikai többlete jól ér
zékelteti. Hátlapján a híres mondás" „Nem a tudomány
ban és az igazság fölismerésében, de a tudatlanság s az ös-
meret tökéletlenségében rejlik a veszély." Megállapítása 
mit sem veszített időszerűségéből. 

A megközelíthető teljesség igyekezetéhez tartozik, 
hogy a „Budapesti Orvosegyesülét Markusovszky Díja" 
1950-ben már bírt egy éremmel (3), ám az egyoldalas 
bronzemlékről azonban hiányzik a Nagy Szervező portré
ja. Pedig Reményi József profi módon tudta fémbe vará
zsolni a magyar medicina kitűnőségeit. Az organizátor 
szellemét ezúttal a szocialista realizmusnak megfelelően 
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egy tekergőző kígyót eltaposó robusztus férfialak szimbo
lizálja. Debrecen is készíttetett egy pajzsszerű ötoldalas 
jelvényt, de az arckép erről is hiányzik. 

Végre elmondhatjuk: Markusovszky ma numizmatikai 
szempontból is a helyére került. Különösen a második sza
kaszban, amely Borsos Miklós művével kezdődik. A derű
látást sugárzó embléma pedig remélhetőleg állandósul a 
címlapon. Gyakorlatilag az egyetlen megszakítás nélküli 
magyar orvosi periodikán, amelynek szerkesztése indulá
sa óta változatlan szellemben történik. 

Mert Markusovszky .mércéjéhez minden redaktor utód 
ragaszkodik. 
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