
A Magyar Orvostörténelmi Tár-
saság Orvosi Numizmatikai
Szakosztályának tavaszi ülésére
2010. április 24-én került sor a
Semmelweis Orvostörténeti Mú-
zeumban.

Az elnöki köszöntő után el-
hangzott első előadást Tokai Gá-
bor, a Magyar Nemzeti Galéria
éremtárának a vezetője tartotta
„Búza Barna éremművészete”
címmel. Az összejöveteleinken
első ízben szereplő előadó élve-
zetes stílusban ismertette a köz-
tiszteletben álló idős művész
életrajzát és művészetét, utóbbinak jellegzetes
korszakait képekkel is gazdagon szemléltetve.
Búza Barna éremművészetének a megismerését
nagyban segítette az a kiállítás, amit a művész-
nek a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
gyűjteményében lévő érmeiből rendezett erre az
alkalomra Csoma Zsigmondné, az éremtár ve-
zetője, szakosztályunk titkára.

Az ülés második felében alkalmunk nyílt az
összejövetelünket jelenlétével is megtisztelő,
századik életévében lévő mesterrel kötetlenül
beszélgetni, csodálatosan előadott, fantasztikus
visszaemlékezéseit hallgatni. A pótolhatatlan
élményt nyújtó klubszerű együttlétről e rövid
ismertető után főszerkesztőnk, Gömör Béla szá-
mol be.

Második előadónk Jakó János, szakosztá-

lyunk elnöke volt. „Névaláírá-
sok (autogramok) portrés ma-
gyar orvosi érmeken” című elő-
adásában olyan érmeket ismerte-
tett, amelyeken az ábrázolt orvos,
gyógyszerész vagy állatorvos arc-
vonásai mellett az illető (két eset-
ben a munkatársak!) névaláírása
(hiteles autogramja) is megtalál-
ható. Valamennyi szóba került
érem vetített képét is láthatták az
érdeklődők. E különleges kis cso-
portot alkotó érmek „elemzése”
lehetőséget teremtett az előadó
számára számos (az ábrázolt sze-

mélyekkel, aláírásaikkal, az éremművészet „ki-
fejezési lehetőségeivel” kapcsolatos) érdekes
gondolat megfogalmazására. Az előadást több
hozzászólás és kiegészítés követte. A szakosz-
tály következő, őszi ülését 2010 novemberében
fogja tartani.

DR. JAKÓ JÁNOS

Keveseknek és ritkán adatik meg, hogy egy 100.
életévében lévő neves valakivel másfél órát
tölthessenek el. Erre adott kiváló alkalmat szak-
osztályi ülésünk. Az életkorán túl Búza Barna
szobrászművész azzal bűvölte el a jelenlévőket,
hogy szellemi frissessége sok hatvanévessel
vetekedik. Finom, visszafogott stílusban, de
határozott véleményét közölte a régmúlt ese-
ményekről, melyekre mind remekül visszaem-
lékezik.

Vésztőn született 1910. december 30-án. Ti-
zenkét éves korától Sarkadon éltek, amiért is
erős a kötődése a viharsarki városhoz. 1928-tól
a Képzőművészeti Főiskolán Sidló Ferenc és
Szentgyörgyi István voltak a mesterei. 1934-
ben szerepelt először jelentős kiállításon.
1935–36 között a római Magyar Akadémia ösz-
töndíjasa. 1937-ben rész vehetett a Velencei Bi-
ennálén. Bár 1944-ben a nyilasok büntetőszá-
zadba hurcolták el, a második világháború után
is üldöztetés lett az osztályrésze. Hosszabb
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Az Orvosi Numizmatikai Szakosztály
életéből

A Gerlóczy Ferenc gyermekgyógyász professzorról készített
Búza Barna-érem két oldala



ideig kőművesek között gipsz-
díszítményeken dolgozott.
Amikor ismét szobrászként
dolgozhatott, főleg kultikus
műveket alkotott. Helyreállí-
totta az elkobzás után vissza-
kapott Százados úti műtermét,
ahol ma is él és dolgozik. Sokat
tett a művészeti alap megszer-
vezéséért.

Jelentős több mint hatvan
köztéri alkotása. Sarkadon lát-
ható kétszeres életnagyságú
Szent István bronz mellszobra.
Két és fél méteres bronz Kálvin
Jánosa Budapesten, a IX. kerü-
letben, a reformáció nagy alak-
jának nevét viselő téren maga-
sodik. Köztéri mellszobrot
készített többek között dr. Béres
Józsefről, Garay Jánosról és Molnár C. Pál fes-
tőművészről. Ő készítette el Gobbi Hilda és
Márkus László síremlékét.

Különleges, hogy ez a rangos művész, bár
az állam 2001-ben és 2002-ben magas kitünte-
tésekben (a Magyar Köztársasági Arany Ér-
demkereszt, a Magyar Köztársasági Érdemrend
lovagkeresztje) részesítette, korábban nem
kapta meg a művészeti díjakat (Munkácsy-díj,
Kossuth-díj).

Búza Barna sok érmet is készített, s ami a
szakosztály tagjai számára fontos, sok egész-
ségügyi vonatkozásút is. A Huszár–Varannai-
kötetben két, Csoma Mária összeállításában 19
műve van nevesítve, s további 11 medicinális
érme készült az utóbbi évtizedben.

Tokai Gábor már fent említett kitűnő expo-
zéja után kötetlen beszélgetésre is lehetőség
nyílt. Az egyik hozzászóló kérdésére Búza
Barna elmondta, tény, hogy Buzi Barna néven
született, hiszen ősrégi családja olasz eredetű,
és feltehetően a Buzzi olasz szóból alakult ki a
családnév. Őt a név nem zavarta, de amikor a
leánya megszületett, nem akarván őt kitenni

molesztálásnak, megváltoztatta a nevét.
Szóba került bizonyos értelemben vett mel-

lőzése is. Hozzátehetjük, ez relatív dolog, mert
szorgos munkájával a szocialista időkben is ka-
pott jelentős megbízásokat. A mester elmesélte,
hogy Kossuth-díjra történt felterjesztését Aczél
György személyesen akadályozta meg, mert
nem tudta elfelejteni, megbocsátani neki, hogy
1971-ben országgyűlési képviselő lett Major Ta-
más színművésszel szemben, akit Aczél szere-
tett volna a parlamentben látni. Az állampárti
rendszer kulturális életének monopolisztikus
őrét – elbeszélése szerint – azzal is felbosszan-
totta egyszer, hogy a képzőművészeket hátrá-
nyosan érintő pénzügyi intézkedést követően
olyan kisplasztikát hozott létre, melyen a mű-
vészek egy prés alatt nyögnek.

Búza Barna országunkban igen népszerű,
szeretet veszi körül, és a művészeti életben való
folyamatos jelenlétét bizonyítja, hogy két héttel
az ülés előtt nyílt meg életmű-kiállítása Heren-
den, a Porcelánművészeti Múzeumban.

DR. GÖMÖR BÉLA
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Az ülésen megjelentek tablója

„Éltem bár nem akarták hogy éljek
dolgoztam bár nem hagyták hogy dolgozzam.
Meghaltam. Mi mást tehettem volna.
Bocsássátok meg minden jóságomat.”

(Kassák Lajos: Sírfeliratom)


