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Orvosnők a magyar numizmatikában 

Az orvosi hivatás egyre feminizálódik, ezt tükrözik a 
statisztikák és a tapasztalat. A numizmatikai ábrázolt
ság arányáról ugyanez nem mondható el. Ott szinte nap
jainkig inkább aránytalanságról beszélhetünk. A Hu
szár-Varannai-féle könyv (3) 795 portrés érmének alig 
egy százaléka a szebbik nem eszmei tulajdonosa. A ju
talomérmek több tételben is szerepelnek. Bizonyára egy 
nem szerencsés hagyomány továbbéléséről van szó, mert 
1950 óta főorvosnők mellett professzornőket is tisztel
hetünk. Ekkor került a Szegedi Szemészeti Klinika élére 
Radnót Magda (5), és kapott megbízatást Debrecenben a 
II. sz. Sebészeti Klinika megszervezésére, illetve veze
tésére Ladányi Józsa professzornő (2). Bóna Endre kitű
nő könyve (1) szerint Szegeden nem készült érem sem 
Béládi Ilonáról, sem Tényi Máriáról, holott ők „hűsége
sek" maradtak a Tisza-parti egyetemhez. Megtalálható 
benne viszont Radnót Magda, akinek negyedszázados 
tanszékvezetői jubileumára Csikszentmihályi Róbert 
mintázott egy kétoldalas, 95 mm-es bronz, öntött remek
lést. A professzornő tekintete jobbra irányul (1. ábra), a 
hátlap felső felén tenyérben tartott „Ondzsat" szem (2. 
ábra), az egészséges látószerv egyiptomi eredetű szim
bóluma. Alatta: „25 éves / Egyetemi tanári/műkö
dése / emlékére /1975" szöveg olvasható. A művész korai 
érmei közül való, kivitelezése mégis kifogástalan. Noha 
1975-ben készült, az 1977-ben megjelent Huszár-Varan-
nai-katalógus nem tartalmazza. Jellemző a korabeli ki
adás elhúzódására. 

Már a pécsiek sem állíthatják, hogy nincs a Mecsek
alján professzornő, de ott még hiányzik a sokat em
legetett történelmi távlat. 

Visszatérve az alapul szolgáló Huszár-Varannai-
műre, nézzünk ábécésorrendben néhány ábrázoltat. 
Barát Irén tüdőgyógyász főorvosnőről Borsos Miklós 
remekelt 62 mm-es, egyoldalas, öntött bronzérmet (3. 
ábra). A balra tekintő profil „férfiasan" markáns, előtte 
félkörívben a név, kontya mögött: 1890-1972. Ez utóbbi a 
kisméretű, tenyérbe fogható emlékmű születésének, il
letve az illusztris modell halálának esztendeje. Össze
téveszthetetlenül Borsos Miklós-i munka. Szintén 1972-
ben mintázta meg Ács József a magyar medicina tör
ténetének első női doktorát (4. ábra). Még a méret is 
mm-re ugyanannyi, szintén egyoldalas, a beállítás pedig 
„egy az egybeni". Az egybeesés véletlen. A fénykép
ről ismert arcél, kissé basedowos szemekkel, elöl 

*Közben az emlékezet után a fiókból is előkerült ez a 95 mm-es átmé
rőjű érem. Természethű ábrázolás, kissé féljobb profilban. Neve y-nal 
írott, bár ő az i-s változatot használta. 

1. ábra: Csíkszentmihályi Róbert: Radnót Magdolna (előlap) 

2. ábra: Csíkszentmihályi Róbert: Radnót Magdolna (hátlap) 

„Dr. Hugonnai Vilma", hajkoronáját „Az első magyar or
vosnő" félköríves felirat koszorúzza. A nyaki rész nem 
folytatódik a törzsben, 1847-1922 az élet legfontosabb 
dátumai. Róla Miró Eszter is készített érmet a 80-as évek
ben, de nincs példányom az ismertetésére.* 
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3. ábra: Borsos Miklós: Barát Irén 

4. ábra: Ács József: Hugonnai Vilma 

A Kozma-Veress Erzsébet által megmintázott ovális 
galvanoplasztika 160 x 200 mm-es méretű és 1914-es kel
tezésű. Huszár-Varannai is a Huszár-Procopius alapján 
ismerteti. Valószínűleg a legkorábbi orvosnői ábrázolá
sunk. 

Hosszú évtizedekig a művészvilág fogorvosa volt 
Kunvári Bella. Őt örökítette meg nővére: Kunvári Lilla 
egyoldalas, 140 mm-es méretű öntött éremben. Egyéb
ként a művész három évig járt az orvoskarra. 

Korányi Sándorné Dr. Tihanyi Zsófia fogorvosnő 
(1891-1963) profilját Csúcs Ferenc jellegzetes munkája 
őrzi. Mérete szintén 62 mm-es és 1947-ből való. A 
Huszár-Varannai 1948-as dátumhoz ragaszkodik (3), a 
hátlapon viszont a művész neve alatt 47-es olvasható. 
Jobbra egy oszlopnak támaszkodó drapériás női akt, 
cserépvirággal a kezében. Az előlapon csokonais arcél 
jobbra irányul, hajdísze is Izsó Miklós debreceni szob
rára emlékeztet. 

Báró Vay Gilda orvosnőről Reményi József készített 
egy kétoldalas, 79 mm méretű bronzöntvényt. Dr. Vida 

5. ábra: Győrfi Sándor: Zajácz Magdolna (előlap) 

6. ábra: Győrfi Sándor: Zajácz Magdolna (hátlap) 

Margit (1888-1964) aranydiplomás gyermekorvosnőről 
úgyszintén. Reményi érmeit nem volt szerencsém kézbe 
venni, így kéretik az említést közvetettnek tekinteni. 

Ladányi Józsa érme 1977-ben készült. A 70 mm-es 
bronzöntvény Szunyogh László alkotása. A balra néző 
profilt „Prof. Dr. Ladányi Józsa" irat fogja keretbe. A hát
lapot függőleges szike osztja ketté, 70-30 százalék felületi 
arányban. A jobbra eső felén római számmal dátum: 
MCMLXXVII, bal oldalon felülről lefelé: „Az/Első/Ma
gyar /Sebész/Professzornő/Debrecen" információja ol
vasható. Hogy tanszéken és Debrecenben maradjunk, a 
legújabb érem Zajácz Magdolna oftalmológusról készült 
a kitűnő Győrfi Sándor karcagi műhelyében (5. ábra). A 
115 mm-es öntött bronz kisplasztika szemben ülő 
szemüveges személyt ábrázol. Megállapítható róla, hogy 
az élethű megjelenítés nem feltétlenül zárja ki a modern
séget. A hátlap közepén szép elismerés a szakmai Oscar-
díj másolata, alul a diszkréten elhelyezett egyiptomi 
„Ondzsat" szem, majd „Prof. Dr. Zajácz Magdolna", felül 
balról jobbra: „Operáló Szemorvosok Filmfesztiváljának 
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Nagydíja Nürnberg"körkörös szöveg olvasható (6. ábra). 
Nem akármilyen dokumentuma a nemzetközi megbe
csülésnek. 

Fonó Renée neve nem ismeretlen a hazai kardiológia 
történetében. Ahol az első szívsebészeti beavatkozást 
végezték (noha Eisert Árpád nevéhez fűződik), a nyír
egyháziaknak jutott eszébe érmet készíttetni róla. 
Megkönnyítette dolgukat, hogy kiváló művészük akadt 
Tóth Sándor személyében. A 95 mm-es bronzöntvényen 
egy maszkulárisan határozott szembenéző arckép lát
ható. Balról: „Fonó Renée Dr.", jobbról a születés és halál 
(1908-1975) éve van feltüntetve. Mesterjel a bal fülbevaló 
alatt. A hátlap kompozíciója rendkívül ötletes. Felül 
domború félkörívben „Jósa András Kórház", alatta az 
„Alapítványa" felirat. Ezt zárja le egy EKG-görbe, majd 
sima szalag, babérág. Alul homorú félkörívben: „Nyír
egyháza 1988." 

Megemlítjük Vigh Tamás kisméretű alkotását Frey 
Zsuzsa ideggyógyászról. Az előlapon balra beállított pro
fil, minden megjelölés nélkül. A hátlap talányos, de 
könnyen megfejthető: „FeRsEtY / ZmSoUdZvSsA / NiEnU / 
RrOeLbOvGsUs", vagyis: Frey Zsuzsa est modus in re-
bus: Frey Zsuzsa található a rejtvényben. Alatta: „Vigh 
92", a mesterjel és a készítés esztendeje. Ugyanő készített 
1991-ben egy 103 mm-es öntvényt az USA-ba került 
Dienes Piroska patológusról. A debreceni indíttatású, 
Amerikában kikötött fiziológus Kokas Eszter képe a 
„Medicina in nummis Debreceniensis" (4) színes lapján 
található. 

Csorna Zsigmondné szíves segítségével (amiért ezúton 
mondok köszönetet) még a következő orvosnői érmekről 
sikerült tudomást szerezni: Balinski Csepecz Magdolna 
(1922-1979) balatonfüredi főorvosnőt Madarassy Walter 
mintázta meg egy kétoldalas, 80 mm méretű bronzöntvé
nyen. A korán lezárult élet szomorú aktualitása alkalmá
ból. Erdei Edit urológus, aneszteziológus kollegináról Kiss 
György készített kétoldalas érmet. Szives Eszter pszichiáter 
portréját „szívesen" látnám gyűjteményemben Csúcs Fe
rencnek a reá jellemző rusztikus művei között. Katona 
Ibolya aranydiplomás főorvosnőt Kubisch János örökítette 
meg, 88 mm-es kerek fémlapba vésbe. A dátum: 1987. 
Takács Judit gyermekgyógyászról Reményi József készített 
1976-ban kétoldalas, 100 mm méretű bronzmedaliont. 

Húsz érmet sikerült összetallózni, igazán a teljesség 
igénye nélkül. Nem is az volt a célunk, sokkal inkább 
ösztönözni az éremkészíttetőket (egyetemek, kórházak) 
a felzárkózásra. Ideje, hogy ne csak szép testű aktok 
képviseljék a női nemet a képzőművészet numizmatikai 
ágában. 

IRODALOM: 1. Bóna E.: Medicina in nummis Szegediensis, 
Kner, Szeged, 1986. - 2. Bot Gy: A Debreceni Orvostudományi 
Egyetem története és professzorainak életrajza 1918-1988. 
Csokonai, Debrecen, 1990. - 3. Huszár L., Varannai Gy.: Me
dicina in nummis Hungárián Coins to Med., Medicina, Bu
dapest, 1977. - 4. Lampé L., Szállási A.: Medicina in nummis 
Debreceniensis, Alföldi, Debrecen, 1997, 108. old. - 5. Szegedi 
Egyetemi Almanach 1921-1970, Hungária, Szeged, 1971. 

Szállási Árpád dr. 
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