
HORUS 

A szülészet ábrázolása a magyar orvosi érmeken 

A fogantatás, az áldott állapot, a terhességi vizsgálat, va
lamint a szülési folyamat illusztrálása, igen szerény és 
fantáziaszegény a hazai domborműves kisplasztika tár
házában. Ha belelapozunk a már klasszikussá vált Hu-
szár-Varannai kötetbe (2), a szülész-nőgyógyászokról ké
szült darabok hátlapja nem nyújt változatos kínálatot. 
Elsősorban a szép számú Semmelweis-érem, jubileumok al
kalmából és azoktól függetlenül. A legtöbb élethű bronz
öntvényt Reményi József'készítette „az anyák megmen-
tőjé"-ről születésének centenáriumára (1918) ötöt is, de 
a gyermekágy ábrázolásánál nem jutott tovább. Az említett 

1. ábra: Reményi József centenáriumi érem 

2. ábra: Búza Barna érme a megtermékenyítésről 

könyvben a 661. számú , 102 mm-es érem sem nélkülözi 
előterében az isteni Aesculapius atléta termetét, azzal a 
lényegtelen eltéréssel, hogy a szent kígyó, bot helyett a 
jobb karjára tekeredik. Mellette egy csecsemőt tartó férfias 
nő, háttérben a megkönnyebbült anya Madame Recamier 
kecses alakjára emlékeztet (1. ábra). Talán legkifejezőbb 
még Abram Belskie kompozíciója (2). A megtört tekintetű 
arckép mögött a kápolnás Rókus Kórház, hátlapján lepelbe 
bugyolált fekvő szülőnő, fejénél nyugalmat sugárzó bába, 
a paraván előtt asztal, rajta kézmosó klórmeszes edény, 
egyik orvos a kezeit fertőtleníti, a másik lábainál fogva 
lógatja, élesztgeti az újszülöttet. Ez az érem „kivétel", áb
rázolása jól szemlélteti a felfogásbeli különbséget. A töb
bi mintázat ugyanolyan szokásosan szemérmes, az anya
ság sugárzó öröme, a más állapot anatómiai érzékeltetése 
nélkül. így például a jeles pécsi szülész-nőgyógyász 
Scipiades Elemér professzor három különböző darabjá
nak verzóján a kismamák karjaikon, térdeiken, kézen 
fogva tartják gyermekeiket (5). A kitűnő Kiss Nagy András 
is csak kubista stílusában tér el a szokásos szerkesztéstől. 
Borsos Miklós tudtunkkal nem készített Semmelweis-érmet, 
pedig szívesen elemeznénk kivételes ötletgazdagságának 
anyaölbeli változatosságát. 

Bóna Endre szegedi numizmatikájában (1) Batizfalvy 
János professzor jubileumi mintázatának hátlapja kifeje
zetten oktató jellegű. A jeles egykori tanszékvezető gyűjte
ménye Varadi István összeállításában (6) sem módosítja 
megállapításunkat. 

A nyolcvanas évektől kezdve „merészebb" lett a művészi 
szemlélet. A teljesség és az időrendiség igényének betar
tása nélkül próbáljuk érintőlegesen érzékeltetni néhány 
érmen a lét biológiai színképét a fogantatástól a köldök
zsinór átvágásáig. 

A meddőséggel foglalkozó első európai kongresszust 
1967-ben tartották a lagúnák városában. A nyolcadikra 
Budapesten került sor 1987. szeptember 27-30. között. 
Erre az alkalomra készített Búza Barna egy érmet, amelynek 
hátlapja már nem áttételesen fogalmaz. A stilizált anya
méh izmos gyűrűje keretezi a kisplasztika közepét, a 
rücskös rostok folytonosságának jobboldali hiánya a mes
terségesen kitágított méhszájat jelzi, amelyen szabadon 
hatolhat be az aránytalanul hosszú ondószálcsa, hogy a 
centrumban látható petesejttel egyesüljön (2. ábra). Az 
angol nyelvű körkörös peremszöveg a készítés alkalmát 
és tartalmát magyarázza. 

Az óhajtott, bekövetkezett terhességet igen művészien ér
zékelteti Lapis Andrásnak a Magyar Nőorvos Társaság 
Északkelet-Magyarországi Szakcsoport Tudományos Ülésé
re komponált remeklése. A verzón egymásnak háttal álló 
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3. ábra: Lapis András kettős aktja 
6. ábra: Csikszentmihályi Róbert érme. 
A terhesség ultrahangvizsgálata 

4. ábra: Hondromatidisz Rigasz intrauterin 
ábrázolása 

5. ábra: Csikszentmihályi Róbert érme. 
A magzati szívhangok hagyományos 
hallgatása 

két női akt. A bal oldali nem gravida felső karjaival takarja 
el arcát, hogy a feszes mellek szépsége, a derék karcsúsá
ga, a csípők természetes szélessége jobban szembetűn
jön. A jobb oldali terhes ikerképén az emlők szoptatásra 
ereszkedtek, a has arányos domborulatának mélypontját a 
karok öve fogja át (3. ábra). Művészi minőségét nem 
szükséges méltatnunk. 

A magzat méhen belüli ábrázolása a reneszánsz mestere
kig nyúlik vissza, a csúcs természetesen Leonardo vázla
ta, a Huszár-Varannai hasábjain mégsem találkozunk 
vele. Később annál inkább. 

Amikor Lampé László professzor ügybuzgalma révén 
1994-ben végre megjelent a Weszprémi-féle első magyar 
nyelvű bábakönyv reprint kiadása (7), Hondromatidisz 
Rigasz a 7-es számú „figura" alapján ezt a hiányt is pótol
ta (4. ábra). A stilizált kép lényegében tükrözi a topográ
fiai viszonyokat, ahogy a magzattal telt méh a szemérem
ívre támaszkodik. 

Ami a szívhangok intrauterin vizsgálatát illeti, 
Csikszentmihályi Róbert igen szemléletesen mutatja be a 
múlt és jelen közötti különbséget. A 90 mm-es öntött 
bronz kisplasztika előlapjának felső részén az 1986. évi 
dátum, a Magyar Nőorvos Társaság megalakulásának 
ideje. Korhű az inga falióra, valamint a bidermájer öltö
zetű hölgy vizsgálata ruhán keresztül, hallgatócsővel (5. 
ábra). Hátoldalán a hanyatt fekvő anyajelölt ellenőrzése 
ultrahang-készülékkel (6. ábra). Az időpont 1996. A Magyar 
Nőorvos Társaság Semmelweis-érmet is készíttetett, ver-
zóján a normális szülés folyamata konstatálható. A kitá
gult szülőutak keresztmetszetének körvonalait nehéz ké
pen követni. 

A magzat a kitolási szakaszban, Búza Barna ötletes al
kotása. 

Az intrauterin ábrázolás ma már nem ritka. Lajos 
László pécsi professzor portréjának fonákján „stilizált 
női medencében kuporgó embrió" (5), Rétfalvi Sándor 
műve. 

A debreceni Lakatos Aranka méhszerű virágszirmok 
közé helyezte a 20. Perinatalis és Neonatalis Kongresszus 
jelképes emberpalántáját (4). Jakó János kitűnő könyvé
ben a Semmelweis bronzemlékek egyoldalasak (3). A nő-
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gyógyászati kongresszusok emblémáin egyre gyakoribb 
a mértanilag megszerkesztett uterus. 

A teljesség igénye nélküli rövid áttekintés azt kívánja be
mutatni, hogy a szülészeti vonatkozású hazai érmeken, 
egyre inkább teret nyer az álszemérem nélküli in situ ábrá
zolás. Ez nemcsak esztétikai, hanem didaktikai szempont
ból is fontos változás. Jó lenne persze elkerülni az ellenkező 
végletet, új sablon helyett teret adni az egyéni ötletnek, pél
dául a lombikbébi megjelenítésének, hogy a tudomány és a 
művészet fejlődése végre egymásra találjon. 
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