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KAPRONCZAY KÁROLY
Adatok a hazai orvosi fényképezés
kezdetéhez
A fényképezés óriási lépést jelentett az orvostudományban (anatómia, patológia, sebészet, plasztikai sebészet
stb). A szerző megemlékezik a fényképezés külföldi és hazai úttörőiről, tisztelegve munkásságuk előtt.

A természettudományos, különösen az orvosi szakmunkák illusztrálása mindig komoly felké
szültséget jelentett, hiszen itt a művészi megjelenítés mellett meghatározó szerepet játszott a szak
terület sajátos látásmódja. A fametszetekkel, később kőrajzokkal illusztrált orvosi m unkák (anató
miai, sebészeti és betegségeket ábrázoló munkák) rendkívüli művészi értékkel rendelkeznek, bár
sokszor csak megközelíteni tudták azt, amit később a fénykép megjeleníteni tudott. Napjainkban
a fénykép az orvostudomány területén az egyik legfontosabb dokumentáló eszköz, amely lassan
m ár 140 éves múltra tekint vissza. Szinte magától értetődik, hogy a fényképzés megjelenése pilla
natától a medicina művelőinek figyelme az új megjelenítési és megörökítési technika felé fordult
és nem véletlen, hogy a fotografálás első nagy mesterei és technikai megújítói között több orvost
is találunk. Nemcsak azért, mivel a szemmel nem látható dolgok lefényképezése is lényeges volt,
hanem a szabad szemmel nem látható világ, így a mikroszkópon keresztül feltáruló „titkok” meg
örökítése újabb feladatokat adott.
Az első orvos, aki s kényképezést az orvostudomány területén dokumentációs céllal alkal
mazta, G u i l l a u m e D u h a n n e d e B o u l a g n e (1806-1875) volt 1851-ben, de 1857-ben P a s t e u r is
készített hasonló elhatározásból fényképfelvételeket. Az orvostörténelem e különös szakterület, az
orvosi fényképezés első művelői között tartja számon Jan N e p o m u k C z e r m a k o t (1828-1873), a
jeles élettantudóst, a gégetükrözés elvének kidolgozóját, akit a magyar orvostörténet írás Czermak
Jánosként ismer, hiszen 1858-1863 között a pesti orvosi kar professzora, a magyar élettani kutatás
első megszervezője volt. A gége, orr és fül üregei operatív gyógyításának addig legfőbb akadá
lya a megvilágítás, elsősorban a mesterséges fénnyel történő láthatóvá tétel volt, amit Czermak
szellemes módon, a gyertyafénynek egy hom orú tükörrel történő összegyűjtésével és a gégeüreg
be történő reflektálásával oldott meg. Ez rendkívüli jelentőségű lett, sőt ennek dokumentálására
Czermak saját gégefőjéről fényképfelvételeket is készíttetett. Később, már Lipcsében, szellemes
demonstrációs eszközt szerkesztett, amelynek segítségével falra vetítette - előadásának illusztrálá
sára - maga készítette üveglemezes felvételeit.
Az orvosi fényképezés fejlődését jelképezte, hogy 1887-ben megjelent E d g a r M. C r o o k s h a n k
(1858-1928) Photography o f Bacteria című munkája, amely a mikroszkópon keresztül végzett fény
képezés lehetőségeit kihasználva már valóban olyan tudományos feldolgozásnak bizonyult, amely
a medicina területén új távlatokat nyitott. E folyamat csúcsát viszont a La photogtraphie médecine
című, Párizsban megjelent műve jelentette.
Könyvkiadásnál is komoly gondot jelentett az igen szigorú követelményeknek alávetett illuszt
rálás. Ez általában művészekkel vagy esetleges művészi tehetséggel is megáldott orvosok révén
vált lehetségessé, hiszen - mint már az előzményekben említettük - egy-egy ábrán mást látott
az illusztráló művész és mást akart látni az orvos. Ez a kettősség ellentéteket szülhetett, hiszen a
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művész alkotási elképzeléseit „szolgai módon” kénytelen volt alávetni a medicina szigorú szak
szerűségének. Talán ezért tűnt fel ezen a sajátos pályán annyi művészi ambíciókkal is rendelkező
orvos, többségük anatómus vagy kórboncnok volt. Nem véletlen ez utóbbi, hiszen a boncasztalon
megjelenő ritka vagy különös kórképeket nemcsak leírni, hanem képileg megörökíteni is kellett.
Hevenyészett vázlatok, rajzok gyakran tűnnek fel orvosi kéziratokban, és ez a különös ellentmon
dás adja több orvos kezébe a vázlatfüzetet, később a fényképezőgépet. A magyar orvostörténelem
A r á n y i L a j o s (1813-1887) anatómiaprofesszoron, a kitűnő polihisztor és művészi rajztehetséggel
megáldott orvoson kívül másokat is számon tart: így a Heitzmann fivéreket. Kiemelkedő rajzte
hetségek és orvosi könyvillusztrálók voltak. H e i t z m a n n K a r o l y (1836-1918) - később a New
York-i egyetem anatómiai tanára - és fivére G y u l a (1847-1922) neve majdnem minden múlt szá
zad hatvanas-hetvenes éveiben megjelent magyar illusztrált orvosi m unkában feltűnik, ők voltak
a szakszerű kőrajzolók, az ő rajzaik jelentek meg szakmai feldolgozásokban.
Az orvosi tanulmányaikat a pesti orvosi karon elkezdett Heitzmann fivérek könyvillusztrálási ismereteiket később bécsi tanulmányaik idején e szakterület európai jelentőségű mesterétől,
A n t o n E lfinger (1822-1864) anatómiai magántanártól szerezték. Elfinger neve orvosi könyvil
lusztrátorként 1854-ben tűnik fel, amikor Ferdinand H ebra Bőrbetegségek atlasza című kétköte
tes alapvetése az ő művészi értékű rajzaival látott napvilágot. Elfinger Hebra klinikáján dolgozott
és professzora m unkáit kezdte „dokumentálni”, majd e szakmai kapcsolatból született meg e neves
feldolgozás. Elfinger avatott mestere lett e műfajnak, s ez vezette arra a bécsi könyvkiadókat, hogy
őt kérjék fel a később több kiadást is megért négykötetes anatómiai atlasz teljes rajzanyagának
elkészítésére. Elfinger neve fogalommá vált, így ajánlották figyelmébe a bécsi S c h u h sebészeti kli
nikájáról az ifjú Heitzmann magyar orvosjelöltet, aki ugyancsak kitűnő rajzolónak mutatkozott, s
hamarosan bekapcsolódott az anatómiai atlasz rajzainak elkészítésébe is. Mindez nem közömbös
az első magyar fotódokumentáció elkészítése szempontjából.
1863-ban nagy feltűnést keltett Pesten és Európában B a l a s s a J á n o s Új műtéti módozatok
az orrképzés körül című plasztikai sebészeti feldolgozása és atlasza, m ajdl867-ben Képző m ű
tétek című, a plasztikai sebészetben új korszakot jelentő alapvetése. A színes kőrajzokkal kísért
atlasz majd minden ábrája alatt a következő állt: „Az ábrák Elfinger tanártól, a kőrajzok Elfinger
és Heitzmann tanároktól.” Néhányon „Balogh T. vázlata alapján Heitzmann kőrajza.” M indez azt
teszi nyilvánvalóvá, hogy a kiváló pesti sebésztanár jeles orvosi illusztrátorokat kért fel munkája
képi anyagának elkészítésére, mintegy orvosi témaként dolgozta fel a sebészeti műtéttani munkát.
E feltevésben az sem jelentett akadályt, hogy az ábrák a bécsi Császári Nyomdában készültek, hi
szen színvonalas orvosi szakmunkák csak innen kerültek ki.
Viszont a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum gyűjteményeibe került B a l a s s a J á n o s (1814
1868) hagyatékban olyan fényképsorozat található, amely az előbbi feltevést alapjaiban m ódo
sítja. A sorozatban 21 felvétel szerepel, mellettük ceruzarajzok és vázlatok, valamint Elfinger és
Heitmann készítette kőrajzok fekete-fehér nyomdai levonata. A fényképeken - egyenként - év
számok, nevek, betegek foglalkozását jelölő bejegyzések, valamint a műtét előttiségre és utániság
ra vonatkozó utalások. A felvételek Balassa János klinikáján készültek 1858-1862 között, valóban
azok a fényképek, amelyek rajzos ábrázolása bekerült a jeles atlaszba. Joggal merül fel a kérdés: ki
és kik készítették a fényképfelvételeket? A 21 fényképfelvétel közül 14 darabon „Boros és Doktor
fényképszalon’ domborítás látható, a többin Berkovits Sámuel és Balogh Tihamér tollal írt jelzés
áll.
B o r o s J ó z s e f (1821-1883) az adott időszak jeles festője és neves pesti fényképész volt. A m a
gyar polgári romantika keresett arcképfestőjeként nyitott 1860-ban Pesten D o k t o r A l b e r t t e l
„fényképészeti műtermet”, és biedermeier életképeket idéző felvételeik igen kedveltek voltak a m a
gyar főváros polgársága körében. Számos orvosról készített fényképe maradt az utókorra és fel
tehetően így került kapcsolatba Balassa Jánossal is, aki felkérte beteganyagának lefényképezésére.
Boros csak 1861-ben kapcsolódott be e munkába, valójában az általa készített felvételekről készül
tek később Heitzmann kiemelkedő kő rajzai.
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A felvételek kisebb csoportját Berkovits és Balogh készítette. Berkovits Sámuel (1835-?)
M arastoni Jakab festőművész tanítványa volt, később jeles arcképfestő lett, akinek 1857-1862
között a pesti Műcsarnokban sikeres kiállításai szerepeltek. Ma m ár kideríthetetlen körülmények
között, feltehetően illusztrálási szándékkal keresték meg, és készített három felvételt. Majd ezt
kővetően Balogh Tivadartól (1838-1907) is fennmaradt négy felvétel. Balogh Tivadar ebben
az időben medikus, később orvos lett. (Almási Balogh Pál jeles reformkori orvos idősebb fia
volt.) Mindketten fényképeikről grafikai vázlatokat készítettek, de amíg Berkovits vázlatai művészi
értékűek, addig Balogh Tivadar fényképfelvételei orvosi „látásról” árulkodnak. Később Balogh
Tivadar az egyetem elvégzése után (1865) Arad vármegye főorvosa lett, de élete második felében
ismét Budapesten élt, jeles népszerű íróként, homeopata orvosként és lapszerkesztőként állt köz
tiszteletben. Medikusként került Balassa János sebészeti klinikájára, ahol atyai barátja bevonta
készülő munkája előkészületeibe. Ma már felderíthetetlen, hogy hány felvétel és vázlat készült a
„Berkovits- Balogh” korszakból, de minden esetre szerepük volt a kötet megszerkesztésében és
kiadásában, valamint Boros Józseffel együtt nevükhöz fűződik az első magyar orvosi fotódoku
mentáció elkészítésének ténye is. Mindez csak kis epizód a hazai fotó- és könyvillusztrálás törté
netéből, minden esetben előbb volt, m int - a különben nem lebecsülendő - Czermak- féle, 1861ben készült pesti orvosi fényképfelvétel, amit az orvostörténelem külön is megemlít, az iméntiről
pedig említést sem tesz.
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