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Az egyre jobban ismert szemészorvos boldoggá ava
tásának folyamata is magyarázza ezt a nem minden
napos éremábrázolási „pályafutást". Alig másfél évti
zed alatt nyolc kisplasztika csak az igazán jelentős 
személyekről szokott készülni. Közöttük egy helyi és 
egy miniszteriális díj, külön kategóriát nyitva ezzel a 
gyógyító hivatás erkölcsi megbecsülésének. A szent
életű hercegdoktorról már kis könyvtárnyi irodalom 
jelent meg, nemrég Széli Kálmán dr. ismertette az 
Orvosi Hetilap 144. évfolyamában (5), ezért biográfi
ai részekre csak annyiban térünk ki, amennyi a nu
mizmatikai magyarázatokhoz szükséges. Nem megle
pő, hogy róla Magyarországon a nyolcvanas évek vé
géig könyv csak 1946-ban készült (6), majd hosszú 
hallgatás, elhallgatás következett. A nemes ügy fel
színen tartása és a szentté avatás kezdeményezése a 
burgenlandi magyarokra hárult, de az anyaország la
kóinak tájékoztatására is készültek magyar nyelvű 
kiadványok. Itthon először a Kapronczay Károly-Re-
metei Filep Ferenc szerzőpáros elevenítette fel emlé
két az 1983-as kiadású körmendi egészségügyi törté
netben (2). A teljes szemléletváltozás 1989-ben kö
vetkezett be, ekkor jelent meg Zajaeger szegen Ver
mes Péter tollából a Szegények Hercege (7), Puskely 
Mária utószavával, aki szívós munkával Batthyány -
Stratmann életművének szakavatott számadója lett. 
A boldoggá avatás hivatalos eljárása 1987-ben újult 
meg, és az azt követő esztendőben végre elkészült az 
első érem is, Kiss Sándor szobrászművész munkája. 
Mérete a bronzveretekre jellemzően 42,5 mm. Egy
oldalas, rajta a kissé jobbra tekintő szemközti portré, 
elszánt semmelweisi tekintet, kissé szelídebb árnya
lattal. Ezüst változat is készült, a kivitelezés minősé
gét Szabó Géza szegedi műhelye fémjelzi (1. ábra). 

A második érmet Miletics Katalin mintázta, az egy
oldalas darab mérete 93 mm. A fej formája szokatla
nul kerekded, de azért karakteres, a születés és halá
lozás dátumával kiegészítve. Majd 1990-ben újabb két 
alkotással bővült a kollekció, az egyik Lesenyei Márta 

1. ábra: Kiss Sándor műve 

130 mm-es méretű, bronzba öntött masszív kisplaszti
kája. Előlapján a szolidan szögletes arcmás a Kiss Sán
doréhoz hasonló elhelyezésű. Bal peremsávban a 
Batthyány, a jobb oldaliban a Strattmann név olvas
ható. Sülé Tamás avatott írását kiegészítendő (4) meg
jegyezzük, hogy Lesenyei művén a Kiss Sándoréhoz 
hasonlóan a patinás név második „a" betűjéről szin
tén lemaradt az ékezet (2. ábra). A hátlap közepén a 
szép szecessziós Batthyány-kastély, alatta 1990, egy 
sorral lejjebb Körmend. Az impozáns épület fölött fél
körben a család jelmondata: „Fidelitate et Caritate", 
azaz „hűségben és felebaráti szeretetben". Ez a latinos 
változat újabb keletű, mert 1915-ig a „Fidelitate et 
Fortitudine" (hűségben és lelki erősségben) volt olvas
ható. Akkor módosult a jelmondat, amikor gyermek
telen nagybátyja halálával megörökölte a hercegi cí
met. Ugyanekkor tette át családi tartózkodását a hitbi-
zomány székhelyének számító Körmend városába (3). 

Tragikusan bizarr, hogy ez a tranzakció lényegé
ben elibe ment Trianonnak. Mivel Köpcsény 1920 
után Ausztria része lett, a történelmi família automa
tikusan Magyarországra került, noha az eredeti he
lyét szintén megtartotta. Mentesült tehát a politikai 
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2. ábra: Lesenyei Márta érmének előlapja 3. ábra: Lesenyei Márta érmének hátlapja 

választás kényszerétől, ami az Orvosegyesületi Köz
löny egyik korabeli cikke szerint nem is volt annyira 
magától értetődő. Alantas támadásoktól sajnos, ez a 
rendkívüli ember sem menekült meg az osztrák-ma
gyar viszony trianoni mélypontján. Pedig magyarsá
ga nem lehetett kérdéses, erre kötelezte törökverő 
ősétől a vértanú miniszterelnökig minden felmenője, 
akik között kevéssé ismert gyógyítók is akadtak. 

Az 1919-es direktórium idejének egy részét Bécs
ben töltötte népes családjával, egy másik magyar fő
úr, Bethlen István közelében. Távollétében mindene 
természetesen érintetlen maradt, szigorúan őrizte a 
szegények szolidaritása. 

Az 1991. év újabb numizmatikai kiteljesedést ho
zott. A földrajzilag közeli Győr-Mosón-Sopron me
gye önkormányzata dr. Batthyány-Strattmann László 
díjat alapított, természetesen saját éremmel. Lebó Fe
renc győri művész kétoldalas munkája eltér a szokvá
nyostól. A 95 mm-es érem előlapján a szimmetriásan 
szembenéző mellkép nem fotószerű, a kalligráfiás név 
glóriásan ível egyik válltól a másikig, felső köpenyzse
bében kisméretű szemtükör, mint a hivatás jelképe. A 
hátlap közepén az összevont történelmi terület koro
nás címere, a peremsávban balról jobbra haladva 
Győr-Moson-Sopron Megye neve látható. 

Csorna Mária szerint (1) valószínűleg ugyanekkor 
készült egy eddig névtelen mű, előlapján a szokásos 
pelikános családi heraldikai ábrázolás, hátlapján kö
zépen három sorban Isfen/Szolgája/1870-1931, a 
keret kettős vonalában dr. Batthyány-Strattmann 
László neve olvasható. 

A második Batthyány-Strattmann László-díjat a 
népjóléti miniszter alapította az 1992. VI. 5-i rende
letével. Az obligát érmet Kampfl József készítette (3. 
ábra). A jól ismert és könnyen fejismerhető mellkép 
szintén balra néz, a bal peremsávban Batthyány-
Strattmann, a jobb oldalon a László-díj olvasható. 
Létezik egy jobbra tekintő változat is, de az nem ke
rült sokszorosításra. A hátlap üres, a protokolláris 
tok úgyis eltakarja. Az országos kitüntetés díszes ok
levéllel és pénzösszeggel jár. Talán nem stílszerű, 
hogy pont az ingyen gyógyító orvos „díjához"anya
gi juttatás is tartozik. 

Ugyanez időből való B. Kopp Juditnak a 85 mm-
es öntött érme, amely szembenéző portrés ábrázolás 
és aligha fényképről készült. A negatív betűkkel vé
sett szövegből a személy kiléte megtudható. 

4. ábra: Bozó József érmének hátlapja 

Majd évtizednyi szünet után 2003-ban készült el 
a nyolcadik darab. Ugyanis március 23-án II. János 
Pál pápa Rómában végre boldoggá avatta azt, aki 
„csak eszköz volt az Úr kezében". Bozó József 42,5 
mm-es vert kisplasztikáján a nyílt tekintetű joviális 
doktor bácsi, két oldalon a születés és halál alfája és 
ómegája, feje fölött a „Fidelitate et Caritate"már idé
zett jelmondata, a hátlap közepén az orvos, jobb ke
zét a tarkóra helyezve egy aggódó nő tekintetét vizs
gálja. Felső félkörívben a „Beatificatio medici paupe-
rum", azaz „a szegények orvosának boldoggá avatá
sa", lent a „Romae, 23, martii 2003." nevezetes dá
tum olvasható (4. ábra). Készült belőle bronz, ezüst, 
ezüstözött és arany változat, 60 mm-es méretben is. 

Az érmek száma remélhetőleg szaporodni fog. Egye
di eset, hogy egy operatív szakma kiválóságát a modern 
korban boldoggá avassák. Hittől és meggyőződéstől füg
getlenül ez minden orvos szívügye lett. A szemész nem
csák biológiai, hanem lelki értelemben minden hozzá
fordulót „látóvá"akart tenni. Ez a nagy titka és emléké
nek őrzéséhez feltehetőleg a numizmatika is hozzájá
rul. A jövőben talán egy füzetnyi gyűjteménnyel. 
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