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Borsos Miklós orvosérmei

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DR.

Nagy szobrászművészeink közül Borsos Miklósnak a 

legerősebb a kötődése a hazai medicinális numizmatiká-

hoz, legalábbis az érmek számát és minőségét illetően. 

Neki nem az volt a fő profi lja, mint például Reményi 

Józsefnek, Csúcs Ferencnek vagy Madarassy Walternek. 

Huszár-Varannai és Csoma Mária könyvében az orvosi 

érmeinek száma 52, az összes ilyen jellegű műveinek kö-

rülbelül csak az egyhatoda. Közöttük aránylag kevés a 

megrendelt, és a számuk sem teljes. A Csoma-könyvben 

[1] a Zsámboky János-emlékérem (1. ábra), a Sambucus 

címszó alatt található, ez olvasható természetesen a pe-

remsávban is. Antall József akkori főigazgató készíttette 

a művésszel 1978-ban, a megtisztelő kitüntetés megala-

pításakor. Ugyanebben az esztendőben kapott megren-

delést az Orvosi Hetilapot szerkesztő Trencséni Tibortól 

is, a Markusovszky-emlékérem megmintázására (2. ábra). 

Mindkét mű hagyományosan élethű és közel azonos mé-

retű, a dátumok egybeesése valószínűleg véletlen. Azt 

megelőzően e sorok írójának is volt szerencséje meg kérni 

a mestert ilyen nemes feladatokra. Levélben megírta, 

hogy vállalja [2]. 

Jól ismertem erdélyi, azon belül is nagyszebeni kötő-

dését. Egy alkalommal, 1976-ban, elvittem a Rómer 

Flóris úti lakására Pápai Páriz Ferencnek a nagyszebeni 

kiadású szótárát. A belső oldalon látható a híres erdélyi 

orvostanár szép szakállas portréja, utána már tudta, mi 

a „belső indíttatású kötelessége” (3. ábra). Hátlapjára 

került a Pax Corporis 1756. évi példányának vésett 

 másolata, amelyet volt szerencsém először ismertetni. 

Módosított hátlapváltozattal „Az Egészségnevelési Szö-

vetség Emlékérme”. Az 1756. évi kiadásról sem Dézsi 

Lajos [3], sem a nagyenyedi Vita Zsigmond könyve nem 

tudott [4]. A numizmatikai eredmény vésnökművészi 

remeklés, ugyanis Borsos Miklós még fi atal győri éveiben 

órás-ékszerész édesapja mellett aranyműves és ötvösi ci-

zelláló mesterséget tanult [5]. Közismert esemény, hogy 

1977-ben járt itthon Szent-Györgyi Albert, a Nobel-díj 

odaítélésének negyvenedik évfordulója alkalmából. Té-

vészereplésével az egész országot elbűvölte. Újra meg-

kértem Borsos Miklóst, hogy készítsen a nagy tudósról 

egy érmet. Érdemes a válaszát szó szerint idézni:

 „Kedves Árpád

Elkészítettem a Szentgyörgyi érmet. Jó, hogy küldted a má-

sodik fotót, mert az elsőt (profl ) már megcsinálta egy, nem 

tudom az amerikai, vagy francia országban élő kolléga. 

A FIDEM vitrinjében láttam, méghozzá szép az érem. Ez 

a szembenéző arc viszont olyan drámai, mint egy legörge-

tett szikla. Repedések, ráncok szövevényes hieroglifájából 

tekint rád egy élő emberi arc. Ez jó példa arra a mondá-

somra, hogy szép-szép az absztrakció adta szabadság, de 

nincs izgalmasabb tünemény, mint egy emberi arc. Már az 

ezer és ezer arc, amit én ábrázoltam eddig! Akár elölről 

kezdhetném. Nincs vége, nincs ismétlődés. Az érem csak 

őszkor látható, most viszem az öntőhöz. Addig is annyit, 

hogy ép ellenkezője a Pápai Páriznak. A P. P. nagyméretű 

és tekintélyes tudós köntöse festőien szolgálja a szép fejet. 

1. ábra Zsámboky János emlékére 2. ábra Markusovszky Lajos-emlékérem 3. ábra Pápai Páriz-érem
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Szentgyörgyi kisméretű és a fej betölti a teret és ettől monu-

mentális. Tegnap hozta el a Soproni Tanácselnök a Soproni 

Biennale hogy diszit (?) Egy szép Ferenczy B. pro arte 1946 

éremmel együtt. Ma utazom Pestre, mert tegnap jött levél-

ben hív a kultuszminisztérium, hogy hétfő d.u. 3-kor lesz a 

körtéri 1976-os nívódíj átadása. Úgy látszik, mégis többet 

érnek a művek, a legkisebbtől a nagy méretig, mint a ter-

vezett reklám. Köszönöm a képeket, mellékelten küldöm, 

bizonyosan szükséged van rá.

Baráti üdvözlettel ölel 

Miklós

Tihany 1977. szept. 19.” 

A művész a Szentgyörgyit konzekvensen egybeírta 

(6. ábra). A nagy tudós erdélyi őse is így szignálta, ami-

kor 1848-ban az anyaországgal való egyesülés dokumen-

tumát hivatalossá nyilvánította. Ezt Borsos tudta. A terv 

a levél másolatán látható, miként az éremé is [6] 

(4. ábra). 

Már csak az a feladatom maradt, hogy az éremnek egy 

példányát a legilletékesebbhez is eljuttassam, ami meg is 

történt. A következő válasz jött rá:

„Kedves Collega Úr. 20/X

Köszönöm a szép meglepetést!

Az érem nagyon jó. Látszik, hogy jó szobrász készítette. Itt 

a munka jól halad. Váratlanul a két út, a Vitamin c és a 

rák kutatás össze találkozott. A vitamin a legszorosabb 

kapcsolatban van a rákkal.

Reménykedve nézek az 1977 előtt.

Meleg üdvözlettel és jó kívánsággal Karácsonyra 

És az Uj évre. Híve:

Szent Györgyi Albert” [7] (5. ábra)

Gondolom, a fentiek nemcsak numizmatikai érdekes-

ségek, hanem fontos tudománytörténeti kordokumen-

tumok is, amelyeket igen fontos közkinccsé tenni. A Bor-

sosé volt bizonyíthatóan az első, amely elindította a 

Szent-Györgyi-érmek valóságos áradatát. A Csoma-

könyv 1994-ig 57 darabot sorol fel. Semmelweisé után a 

legtöbbet. Két orvosi éremnek az eredetéről még bizto-

san tudok. A mesternek a hetvenes évek közepén komoly 

szívpanaszai jelentkeztek, és a kardiológusa Debrőczy 

 Tibor balatonfüredi főorvos volt. Az ő javaslatára ültet-

tek be pacemakert. Baráti honoráriumként készült a 

Debrőczy-érem. Azt követte rövidesen egy vastagbélmű-

tét, amelyet Marton Tibor professzor végzett. Sikeres 

operáció és „sikeres” érem. Egyre több kisplasztikára vál-

lalkozásának racionális és egészségügyi okai voltak.  László 

Gyulától tudjuk, hogy a nehéz kőtömbök kifaragását 

mindig egyedül végezte. Viszont a két nehéz műtét, a 

pacemaker és a vastagbélkimetszés az ő erős fi zikumát is 

erősen megviselte, és óvatosságra intette. Ettől számítva 

hallatlanul nagy alkotói ösztönét apróbb munkákban élte 

ki! Meg is indokolta: az érem „…nem minia tűr dombor-

mű, nem kicsinyített képe egy portrénak, képnek. Soha 

4. ábra A Borsos-levél másolata 5. ábra  Szent-Györgyi Albert levele
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nem juthat eszünkbe egy jó érem szemlélése közben, 

hogy kicsiny, jobb volna, ha nagy lenne. Tenyérnyi mére-

te ellenére mindig nagyszabású, monumentális” [8]. De 

idézhetjük legjobb és legértőbb barátjától, László Gyulá-

tól is, hogy „mindegyik portréjára illik az a gondolat, 

amelyet úgy fogalmazott meg, hogy diszharmóniából és 

aszimmetriából összetevődik a harmónia” [5]. 

Életéről röviden annyit: Nagyszebenben született 

1906. augusztus 13-án. Trianon után a család Győrbe 

költözött. Rendkívül büszke volt rá, hogy őse, Borsos 

Tamás Bethlen Gábor szolgálatában török követséget 

töltött be. Apja híres órás-ékszerész volt, mellette tanulta 

meg a művészi vésnökséget. Hat gimnáziumot végzett a 

bencéseknél, majd félévet a Képzőművészeti Főiskolán. 

A két világháború közt végigbarangolta Itáliát, Francia-

országot. Kitűnő fi zikummal és nyelvérzékkel rendelke-

zett. Előbb festőnek készült, lakása ki volt tapétázva 

szebbnél szebb képeivel, végül mégis a szobrászat mel-

lett döntött. Nem lehetett könnyű, Ferenczy Béni, 

Medgyessy Ferenc és Pátzay Pál társaságában. Győrből 

1945-ben a fővárosba költözött, párjával, Kéry Ilonával. 

Majd 1946–1960 között az Iparművészeti Főiskola ta-

6. ábra Borsos Miklós érme Szent-Györgyiről

nára, ahonnan „idealista és nacionalista” szemlélete ürü-

gyén eltávolították. Ezt az igazán európai és reneszánsz 

jelenséget, akitől mi sem állott távolabb, mint minden 

provincializmus. Később úgymond rehabilitálták, kitün-

tetésekkel elhalmozták, Tihanyban Kéry Ilonával vará-

zsoltak egy mediterrán kertet, ahol Vivaldi „évszakjai” 

váltogatták egymást. Zenei változatban is. A legegysze-

rűbb emberek is megérezték benne a nagy művészt. 

Győr önálló és méltó múzeumot biztosított ennek a ko-

losszális életműnek. Orvos barátai – Németh László, 

Tompa Kálmán, Debrőczy Tibor, Józsa Tivadar (költő-

ként Bodosi Tibor) – bőven akadtak, tájékozottsága 

a zenétől az orvostudományig mindenkit lenyűgözött. 

Az orvosi érmek hátlapjain semmi sablon, az Albert 

Schweitzeré (mert róla is készített) egyenesen csodála-

tos. Zseniálisan ötletes illusztrációi külön tanulmányt ér-

demelnének. A XX. század magyar művészei közül 

Barcsay Jenő után talán neki köszönhet legtöbbet az ar-

tisztikus medicina. Mindketten erdélyiek voltak, híres 

ősök leszármazottjai. Jó barátok és kemény ellenfelek, ha 

a művészetről volt szó. Hosszú életűek, mert a festő 88, 

a szobrász 84 évesen, 1990-ben hunyt el. Fejedelmien 

nagyvonalúak és gyermekien kicsinyesek, mint az igazi 

alkotók. Barcsay gyűjteménye Szentendrét, Borsos 

 Miklósé Győrt gazdagítja, mindkettejüké az egyetemes 

művészetet és benne az illusztrációs medicina panteonját.
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