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Albert Schweiízer magyar érmeken 

Jó tizenöt esztendővel ezelőtt kitűnő könyvkatalógus jelent meg 
a Huszár—Varannai szerzőpáros tollából Medicina in nummis 
címmel (1), amely a mintegy kétezer tételéből 794 éremművészeti 
orvosportrét tartalmaz. A névre szóló vésnöki variációkat is bele
számítva, Ádám Lajos professzortól Zsirai Kálmán főorvosig be
tűrendben. Csakis magyar orvosokat, de nem csak magyar művé
szektől. A listát természetesen Semmelweis Ignác vezeti, a 
miértet aligha kell megindokolnunk. Őt követően a Nobel-díjas 
Szent-Györgyi Albert ihlette meg legtöbbször fémplasztikai mes
tereinket, ám a Korányiak és Lenhossékok számarányára sem pa
naszkodhatunk, Balassa Jánosét pedig rangja mellett a jutalom
díj jellege is megsokszorozta. Az impozáns lista nemcsak 
népszerűségi névmutató, az illusztrált hátlapok pedig a medicina 
és domborművészet találkozásának maradandó emlékei. Több
nyire a k betűs kötelező kellékek, a: kígyó, kehely, könyv, kopo
nya, kórház különböző szintű változataival. A vitrindísz és gyűj
tői szenvedély kettős igénye élteti e műfajt, „aprómunkát" ad a 
véső varázslóinak, egyben gazdagítja az intézetek és múzeumok 
ez irányú állandó tárlatait. 
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1. ábra: Borsos Miklós érme 

A Huszár—-Varannai-féle alapmű kiegészítése remélhe
tőleg folytatódni fog, mert egyrészt az elmúlt másfél évti
zedben az emlékérmek száma, becslések szerint megkét
szereződött, másrészt az sem érdektelen, hogy magyar 
művészek milyen fémplasztikai ábrázolásokat készítettek a 
külföldi orvoshírességekről! E kolligátumban Semmel
weis listavezető szerepét bizonyára Albert Schweiízer fogja 
betölteni, az elzászi születésű orvosszent, az európai hu
manizmus egyik utolsó szimbóluma. Nagy Fehér Orvos.a 
fekete földrészen, akinek páratlanul áldozatvállaló életét 
tucatnyi könyvbői ismerjük. A Bach-interpretátor filozó
fusét, aki oly bölcsen látta a modem külvilágtól elrekeszt-
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ve, hogy ,,korunk a tudományt és a gondokodást szétvá
lasztotta " (2), a legmagasabb szintű laboratóriumi kutató
munka olykor a jól képzett szakmunkásokéra emlékeztet. 
A legidőszerűbb mondanivalója nem orvosi, de egyetemes 
érvényű. „A nacionalizmus a nemtelen és esztelenségig fo
kozott hazafiság, amely a nemes és egészséges patriotiz
mushoz úgy viszonylik, mint a rögeszme a meggyőződés
hez'* (2), írta az első világháború alatt, a német—francia 
ellenségeskedés tobzódása idején. Az idő őt Nyugaton po-
zitíve, Keleten pedig negatíve, de mindenképp igazolta. 
Akárcsak az etika nélküli kultúráról vallott nézeteit, s leg
főbb intelmét, hogy „keressük meg nyugalmunkat a bölcs 
lemondásban" (2). Az 1966-os, Debrecenben megrende
zett nemzetközi orvosírói találkozót méltán ajánlották az ő 
szellemének. Aki egy éve már Afrika földjében pihen és 
bizonyára tiltakozna a kongresszusi ünneplés ellen. A ma-
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- 2. ábra: Borsos Miklós érmének hátlapja 

gyár Écsi—Márton orvosházaspár személyes élmények 
alapján idézte fel a fogalommá vált Lambaréné egzotikus 
hangulatát és az ott pusztító trópusi betegségek minden 
változatát (3), Hippokratész talán utolsó papjának kilenc 
évtized terhe alatt, görnyedten is hatalmas alakját, aki 
aszklepeionná és Krisztus templomává tudta varázsolni az 
őserdőt. Aki Nobel-díjából lepratelepet létesített és gyó
gyítással vezekelt Európa egykori vétkeiért. Bernard 
Schmitt, az abszolút kétnyelvű elzászi orvosíró, aki,,mel
lesleg" Albert Schweitzer keresztfia, a toll erejével mutat
ta be, hogyan oldódott fel Schweitzer életművében az elzá
szi származás, a két kultúrához való tartozás dilemmája, s 

2709 



X *•*• 

m 
:Á .WWW f 

;f'V ^ U 7V-
* $ ! • 

\ * * • ' • ' , ' 

,#^#;^f 
4? > .• rsm®-

3. ábra: Farkas Ádám érme 5. ábra: Tőrös Gábor érme 
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4. ábra: Osváth Mária érme 

nyugodtan állítható, hogy a francia—német megbékélés
nek nem kis részben e nagy orvos volt az egyik előkészítő
je. Aki Pasteur mikroszkópja fölé hajolva hallgatta áhítat
tal Bach muzsikáját. 

A numizmatikában nálunk először Borsos Miklós tisz
telgett Schweitzer humanista szellemisége előtt. A 87 mm-
es átmérőjű bronzérem 1955-ben készült, ,,Hommage á 
Albert Schweitzer'' szöveggel, a sziklabarázdáltságú arc és 
oroszlánsörényű fej köré kerekített koszorúírással. Hát
lapján egy Herkules-termetű férfi vonszol egy vonagló tes
tet. A Herkules-test vertikális felső végén könnyen felis
merhetjük Schweitzer bozontos koponyáját (L, 2. ábra). 
1960-ban is készített a mester egy 72 mm-es változatot, 
csak a szöveg most már a hátlapra került. 

Borsos után 1970-ben, a nagyon tehetséges Farkas Ádám 
remekelt egy újabb Schweitzer-érmet, ez az egyetlen 

6. ábra: Kampf József érme 

eddig ismert, melyen a legendás parafa kalap glóriája lát
ható. Könyvek borítólapjain gyakrabban előfordul. Hogy 
ez a Hindenburg-bajszú arc milyen pacifista karaktert ta
kar, külön tanulmányt érdemelne. Farkas Ádám érme érzé
keltetni tudja ezt a földöntúli jóságot, melyhez a művész 
nem tartott szükségesnek külön szöveget vésni. Aki így 
nem ismeri fel, annak a szöveg sem mondana sokat, vi
szont ez a tekintet mindent elárul tulajdonosáról (3. ábra). 

Osváth Máriát a dzsungel orvosa 84 mm-es kerek dom-
borműre ihlette halálának 10. évfordulóján, bár ez az 
éremről nem derül ki. A vízszintes és függőleges ráncok 
mögött itt is a jóság dominál, az örökkévalóságba moso
lyogva (4. ábra). 

A következő arcképes kisplasztika készítője az Erdély
ben élő, svájci toleranciát és schweitzeri humanizmust re
mélő Tőrös Gábor, aki eleddig egy finom profilú Németh 
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László- és szép szakállkeretes Pápai Páriz-éremmel hívta 
fel magára a figyelmet, Schweitzer dús hajkoronáját nem 
stilizálta töviskoszorúvá, de a borzolt felszínű öntvény 
(1987-ben készült) híven idézi a Nagy Fehér Doktor szelle
mét (5. ábra). 

Végül az első Schweitzer-érem után 35 esztendővel a 
Kampf József készítette 65 m-es portré hátlapján ez olvas
ható: ,,Zeneterápiás Konferencia, 1990. március 31, 
Pécs", amelyről Sülé Tamás dr. szíves segítségével sikerült 
megtudni, hogy ez a változat a Pécsi Zeneművészeti Főis
kola kiadványa (4), és a pszichológus képzettségű igazgató 
igen szerencsés ötlete volt. Ez a tekintet harmonikuan nyu
godt, a híres bajusz is már-már jól fésült (6. ábra). 

Ez az egyazon személyt megörökítő külföldi orvosport
résor példa nélküli a magyar éremművészet történetében. 

És ezzel — reméljük — nem ért véget Albert Schweitzer 
hazai fém arcképes utóélete. Könnyen meglehet, hogy 
Semmelweis és Szent-Györgyi után ő lesz a legnépszerűbb 
külföldi orvos a hazai érmek világában. Természetesen ez
zel eszünkbe nem jut kisajátítani, mert ő annyira minden
kié, hogy bronzképei bizonyára kitöltenének egy nemzet
közi verniszázst. 

Jó lenne ezt a kiállítást először nálunk megrendezni. 

IRODALOM: 1. Huszár-Varannai: Medicina in nummis, Bp. 
1977. — 2. Albert Schweitzer a gondolkodó. Válogatás A. Sch. 
műveiből. Bp. 1989. — 3. Albert Schweitzer, Conférences du 
Congrés International des Écrivains-Médecins, Debrecen, 1966. 
— 4. Sülé Tamás levele a szerzőhöz. 

Szállási Árpád dr. 
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