
A szív ábrázolása a magyar orvosi érméken 

Vérkeringési rendszerünk mozgatóközpontjának nu
mizmatikai megjelenítése nem régi keletű. A termé
szetim, arcképes mintázatok hátlapján többnyire meg
maradtak a szokásos klasszikus szimbólumok, mint 
Aszklépiosz botra tekeredő kígyója, stilizált, ép fogú ko
ponya, majd mikroszkóp, sztetoszkóp, gyógyítást szolgá
ló épületek, műtéti jelenetek. A morfológiában Tulp dok
tor annyiszor ismételt boncolása, latin nyelvű aranymon
dások. A modernebb érméken a konstruktivista képfel
bontásnak leginkább megfelelő szövettani metszetek, 
elvont kémiai képletek, betűkből kirakott mozaikok stb. 
Ahogy arra már Tóth András az orvosi eszközök (7), 
valamint Sülé Tamás a bonctani képletek ábrázolását is
mertető korábbi tanulmányában utalt (4). 

A szív mint anatómiai egység a Huszár-Varannai 
szerzőpáros szerint (1) három évtizeddel ezelőtt került 
először egy 46 mm-es bronz vert érem versójára, az Esz
tergomban tartott II. Magyar Atherosclerosis Konferencia 
alkalmából. Az előlapon a város címere, két oldalán a dá
tum: 1969. október 2-4., alatta a helység neve, fölötte 
kétharmados körívben az összejövetel megnevezése. 
Hátlapján fölül félkörben Und Hungárián Conference, 
alul on Atherosclerosis olvasható. A középre benyúló bal 
kéz tartja, a jobb tenyér pedig támasztja a bonctanilag 
igen szemléletesen ábrázolt, izmos szervet. Az aorta, a vé
na cava superior, a truncus pulmonalis a szokásos 
mértékben lemetszve, a coronariába vezető saját érrend
szer szépen kirajzolódik. Jobb oldalon Peternák Gusztáv 
mesterjele (1. ábra). 

A Huszár-Varannai külön kardiológiai fejezettel ért
hetően még nem rendelkezik, így az érem a Congress feje
zetben található. 

Igazi „szívgyógyászati" öntvény 1977-ből Vigh Tamásé. 
A hely, az alkalom, valamint az érem művészeti színvona
la méltóak egymáshoz. A rendezvény otthona Balatonfü
red, az alkalom a holland Willem Einthoven Nobel-díjas 
orvostudós, az elektrokardiográfia felfedezője halálának 
félszázados évfordulójára megrendezett 4. Nemzetközi 
Elektrokardiológiad Kongresszus. 

A formabontó bronz-remeklés előlapjának felső szeg
mentjében: Einthoven 1860-1927, szinte rejtjelszerűen 
bevésve, alatta kidomborodik a modernségében is rend
kívül élethűen mintázott orvos alakja, kezei között egy 
„kígyózó" korabeli elektrokardiogram. A kompozíciót a 
mesterjel zárja le. 

1. ábra: A II. Magyar Atherosclerosis Konferencia 
érmének hátlapja 

A hátlap jellegzetesen Vigh Tamás-i megoldás. A jobb 
felső rész mélyedésében anatómiai és topográfiai szem
pontból pontos cor normálé, a szívkoszorúér érzékelte
tése nélkül. A bal kamrán az akciós hullám PRT-szakasza 
látható. A képlet szegélyétől balra és alatta intarziás írás
sal a 4th International Congress on Electrocardiology 
1977 Balatonfüred Hungary olvasható (2. ábra). 

2. ábra: A 4. Nemzetközi Elektrokardiográfiai 
Kongresszus hátlapja 
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A harmadik kardiológiai érem szintén Esztergomhoz 
kötődik. A dunántúli belgyógyászok 1980. évi összejöve
telére készítette Peternák Gusztáv a tőle megszokott fi
nom cizellálással. Az előoldal peremsávjában körkörö
sen A Magyar Belgyógyász Társaság Dunántúli Sectiója 
felirat olvasható. A középmező alsó részében anatómiai-
lag pontos szív, a kis- és nagyvérkörre utaló szövevényes 
hálózat érzékeltetésével. A hátoldalon vízszintes, nyolcas 
alakba tekeredő kígyó, a botot mécses helyettesíti. Alatta 
Esztergom, felül a hüllő fejétől balra XXVII./Vándor-
gyűlés/1980 olvasható, hármas tagoltságában. 

A prímásváros másik éremművésze, Szabó Ferenc 
ugyancsak komponált egy kétoldalas, 60 mm átmérőjű, 
dátum nélküli vert darabot, amelynek előlapja közepén a 
város címere, fölül az ősi civitas, alul az ország neve raj
zolódik ki. Hátlapján a Noninvazív • Kardiológiai • Vizs
gálati • Módszerek/L Tudományos Kollokvium körirat, 
centrumában virtuális kardiogram, bal felső hajlatán se
matikus szív sejthető. 

Az Országos Egészségügyi Verseny '82 bronzérmet 
csak Sülé Tamás könyvéből (5) ismerjük. Előlapján a szív, 
a kis- és nagyvérkör stilizált képe látható. 

A Gyöngyösi Városi Tanács Bugát Pál Kórháza 1986. 
október 23-án rendezte meg az Északkelet-Magyar or
szági Belgyógyász Kongresszust, amelyre Bognár György 
készített vert érmét, bronz és ezüst változatban. Előlap
ján a múlt századbeli nagy szóújító hazafi szakállas arc
képével szembesülünk, a hátlapon nyaktól a medencéig 
kibontott test, stilizált belszervekkel. A szekciós kép 
mellkasi része falombszerűen érzékelteti a táj anatómiai 
viszonyokat, ezért csak „érintőlegesen" tekinthető kar
diológiai darabnak. 

Ugyanebből az esztendőből való a Magyar Kardioló
gusok Társasága által alapított Zárday Imre Emlékérem, 
B. Kopp Judit szívábrázolásával a hátlapon. 

A következő fejezet már a szívsebészeté. A legilletéke
sebb tanútól, Tar Gyula dr. kollégától tudjuk, hogy Eisert 
Árpád főorvos végzett először nálunk szívműtétet, pon
tosabban egy „páncélszív" sebészi megoldását, meglehető
sen mostoha körülmények között, Nyíregyházán (3). En
nek emlékére készíttetett érmeket a Nyíregyházi Jósa And
rás Kórház. A 48 mm átmérőjű öntvény előoldala közepén 
szokatlan megoldásként egy kártyaszív., A felső rész fél
körös ív-írása három egymás alatti sorban Eisert Ár
pád/végezte az/első - alul folytatva - szívműtétet Magyar
országon. A versóján: a főerekre függesztett szív teljes ke
resztmetszete, amelynek jobb kamrájába katéter hatolt. A 
kép sematikus, de bonctanilag pontos (3. ábra). Jobb ol
dalon az aortaívtől a bal kamra közepéig Nyíregyháza 
olvasható. A bal oldalon a szív-tüdő-szögletben MCM LII 
XXVI.y vagyis az operáció dátuma: 1951.1.26. Az érem Tóth 
Sándor alkotása, akinek igen sokat köszönhet a magyar 
„medicina in nummis". Ugyanaz a szívábrázolás egy má
sik munkáján szintén látható. A 72 mm-es, egyoldalas ke
rek bronzlap jobb felén a már leírt szerv, kardiográf 
készülékhez, illetve kardiogramhoz kapcsolva. Bal oldalon, 
félkörívben az említett katéter akár elektromos vezetéknek 
is tekinthető. Az összképet szimmetrikusra egy női tor
zó egészíti ki. Alatta klasszikus oszlopfej, csigavonalától 
lentebb a művész monogramja. Balról jobbra haladva: 
10 éves - majd mellkasnyi megszakítás után - a Jósa • 
András • Kórház • Sürgősségi Osztálya 1993 a teljes szöveg 
(4. ábra). 

3. ábra: Az első szívműtét emlékére készült érem 
hátlapja 
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4. ábra: A Jósa András Kórház Sürgősségi Osztálya 
10 éves jubileumára készült érem előlapja 

5. ábra: A Kudász József Emlékérem hátlapja 

Végül, de nem utolsósorban kardiológiai vonatkozású 
érem az 1998. év^Kudász József szívsebész professzorról, 
aki mellett Eisert Árpád is dolgozott Pécsett. Majd felke
rülve a fővárosba, „elsőként" végzett Magyarországon 
Blalock-műtétet, Swann-módszerrel aorta-commissuro-
tomiát, és elsőként alkalmazta a median sternotomiás 
feltárást (6). 
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A 115 mm átmérőjű sárga bronzöntvény egy árnyalat
tal jobbra tekintő félprofilja tükrözi vissza a markáns ar
cot, a mindenkor elegáns professzor portréját. Jobb válla 
fölött négy sorban: Prof. Dr./Kudász József/1904/1981. Bal 
vállán a művész szignója: Gy. S. 98, azaz Győrfi Sándor és 
a készítés éve. Eddigi orvosi érmei - a karcagi tudós Kátai 
Gáboré, Lampé László professzoré és Zajácz Magdolna 
professzornőé - tanúskodnak ábrázoló fantáziájáról, 
kivételes tehetségéről. A Kudász-érem hátlapjára külön
böző alakú betűkből komponált egy kalligram-szívet. 
Kassák konstruktivista lapja bizonyára örömmel fogadta 
volna. Szövege: Magyar/Szfvsebészeti Társaság/Kudász/Jó-
zsef Emlékérem/„Ami szép/az/nehéz" (5. ábra). 

Az utolsó szavak igazát ez a tenyérnyi remekmű szin
tén bizonyítja. Jeles szívsebészeink közül Péterffy Árpád 
professzorról két érem is készült. 

A Fritz Mihály-féle darab egyik változatának hátlapja 
sima, a másik verzión alul és fölül babérág, közöttük bal 
szélen botra tekergő kígyó, a jobb oldalon a professzor 
„műtéti tárgyának" gumós növényre emlékeztető képi 
megjelenítése. Középen négysoros költői szöveg: Szívet 
alkot újjá/Istenáldotta kéz/Hol vezérli ujját/Tudás és em
berség. Az alapon: Debrecen • 1987 • XII • 14 (2). 

Értesüléseink szerint szépen szaporodnak a kardioló
giai érmek. így az első hazai szívátültetést végző Szabó 
Zoltán professzorról több is, továbbá Árvay Attila, 
valamint Papp Lajos tanárokról - kardiális képi ábrá
zolás nélkül. Közben kiderült, hogy Gábor Györgyről is 
készült érem, Melocco Miklós alkotása. 

Teljességre nem törekedtünk, a folytatásra remélhető
leg nem kell sokáig várni. 
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