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A magyar orvosi géniusz legismertebb képviselőjének ké
pi megörökítése arra az átmeneti időre esik, amikor a 
„képírás" mesterei kezdik átadni szerepüket a sötét kame
rában fényérzékeny lemezzel dolgozó dagerrotipiának. A 
művészi képességet pótolja a technikai ügyesség, s nem 
okoz többé gondot a sokszorosítás. A váltás persze nem 
egycsapásra történt, a két műfaj sokkal inkább kiegészítet
te, mintsem kizárta egymást. A kor legjelesebb hazai 
portré-festője, Barabás Miklós a műterme mellett egy ide
ig fényképészeti műhelyt is működtetett (14), míg pl. a pes-
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ti orvosi fakultás tanári testületét 1863-ban fotós helyett 
egy hivatásos rajzművész, Marastoni József komponálta 
kartonpapírra (4), fényképszerű élethűséggel. A fotográfiai 
képekről heliogravür eljárással készítettek másolatokat, me
lyek rézlapra maratva legalkalmasabbak voltak a nyomdai 
sokszorosításra. E módszerrel készültek a Hdgyes-féle Em
lékkönyv professzor portréi (köztük Semmelweis Ignácé), 
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Divald Károly műhelyében. Mint az köztudott, a nemzeti 
panteon számára Barabás Miklós készítette az arcképeket. 
Ritkán barátságból, többször megrendelésre. Bár a karita
tív gesztus sem volt idegen a mestertől, amikor egyik litog-
ráf metszetének, valószínűleg a Schöpf Ágost-ról 1843-ban 
mintázottnak tiszta jövedelmét a pesti gyermekkórház 
,,felsegítésére" ajánlotta. Pár orvos-portréjáról még tu
dunk. Az egyik Toldy Ferencről készült, inkább tisztelet
ből, egy másik Balassa János sebésztanárról, egyetemi 
megrendelésre. Semmelweis tehát nem került Barabás 
ecsetjére, valószínűleg nem is tudtak egymásról. Amin 
legfeljebb az utókor csodálkozhat. Hiszen a kortársak csak 
részben érthették az aszepszis felismerésének orvostörté
neti jelentőségét, másrészt a furcsa ,,izgága" szülészről 
már készültek képek és fényképek egyaránt. Nem a legje
lesebb mesterektől, ám a képet és fényképet egybevetve, 
az élethűségre nem lehet panasz. 

Semmelweis első állítólagos arcképe az 1830 körüli 
évekből való, ám eddig csak valószínűsíteni sikerült. A 
festőjét, Landau Lénártot viszont biztosan ismerjük. A 
szüleiről is maradtak fenn olajfestmények, de készítőjük 
nevét homály fedi. Ezek után felmerül a kérdés: nem azo
nos mester festette-e a három portrét, noha szignó egyiken 
sem látható, másrészt a hét életben maradt gyermek közül 
miért csak a 12 éves Ignácról készült külön kép? Egyértel
mű válasz ezekre aligha adható. Az első festményt róla há
zasságkötésének évéből (1857) ismerjük, amely tíz eszten

dővel a nagy felfedezés után készült. Canczi Ágost akva-
rellje a még csak 39 éves, de már erősen kopaszodó szü
lésztanárról. A magyaros bajusz és a bécsi körszakáll kont
rasztja nem zavarja a zsenikre ritkán jellemző joviális arc 
harmóniáját. Szelíd szemeiből a meghatottság fénye sugár
zik, bal kezével biztosan markolja a biedermeier bútorda
rab sarkát. Mintha ez lenne az archimédeszi pont, ahonnét 
majd kifordítja sarkaiból a tudományos világot. 
A világos rózsaszín háttérből egy sötét szmokingos férfi 
néz velünk szembe, balról jobbra forduló tartással, a testi 
és lelki bajok gyanújának legcsekélyebb jele nélkül. Hogy 
a festő mennyire idealizál, sajnos paralel készült fénykép
ről nem tudjuk ellenőrizni. Pedig a bécsi születésű piktor 
Barabás Miklóshoz hasonlóan fotografálással is foglalko
zott (10). Egy év múltán került sötét kamera elé, Kozmata 
Ferenc Kristóf-téri műtermében. A,,császári és királyi ud
vari fényképész" Bécsben tanulta mesterségét, a magyar 
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iker főváros polgárságának és művészvilágának ő volt a 
legkeresettebb fotográfusa. A pesti orvostanárok is a pol
gári kategóriába tartoztak. A drágábban dolgozó hivatásos 
,,képírók" viszont egyre inkább a paloták és szalonok 
szolgálatába szegődtek. 

Semmelweis első fényképe tehát 1858-ban készült, s ez 
nemcsak beállításban különbözik az egy évvel korábbi víz
festménytől. Testtartása az előbbinek tükörképe, ülő hely
zetben. Vállai fáradtan csapottak, mint aki mérhetetlen 
terhet cipel. Arcszőrzete még nem bozontos és hosszú, de 
határai már összeborostásodtak. Sötétebb tónusú tekinteté
ből fürkészés és szigor olvasható ki, kezei hozzáidomultak 
a tollhoz. Ráismerhetünk az Orvosi Hetilap korszakos 
szerzőjére, aki maga is megdöbbenni látszik eddigi hallga
tásán. Legtöbbet reprodukált fényképe 1860-ból való, a 
mester és a műhely nem változott. Annál többet a szülőnő
kért hadakozó professzor, mert két év alatt legalább há
romszor annyit öregedett. Arca a rövid-tömött bajuszt ki
véve simára borotvált, tarkójáról a megőszült haj 
gácsérfarokként kunkorodik füle fölé, profilja féljobbra 
irányul. Ennek másolata látható a Bruck Jakab-féle életrajz 
belső címoldalán (2), egy heliogravür változata a Milleniu-
mi Emlékkönyvben (6), valamint Theo Maiadé művének 
borítólapján (9). Hogy csak a legismertebbeket említsük. 
E markáns profilú fotóról módosított rézmetszet is készült 
1894-ben, az anyák megmentőjére zsinóros atillát stilizál
tak. Ezt találjuk Győry Tibor örökbecsű gyűjteményének 
belső címlapján (5), Benedek István kitűnő monográfiájá
ban (1), valamint Jantsits Gabriella orvosi arcképei között 
(8). Az 1861. évi fényképe az Aetiológia írójának határo
zottságát ábrázolja. Az előző esztendei felvételhez képest 
csak dús szemöldöke lett fehérebb, arcának simasága még 
a régi, szemei egy fokkal szelídebbek. Sujtásos kiskabátja 
magyarságát hangsúlyozza, s nagyon érdekes, hogy jeles 
német kiadványok ezt reprodukálták legszívesebben. Pl. 
egy müncheni album, amely tartalmából ítélve, a század
fordulón jelenhetett meg (3.) (1. ábra). Silló-Seidl könyvei
nek borítóján is ez a felvétel látható (11, 12), továbbá Sir 
William J. Sinclair angol nyelvű munkájában (13). A kö
vetkező fotó 1863-ban készült, itt már egy egészen más 
Semmelweis áll előttünk. Szószerint, mert egészalakos, 

állókép (2. ábra.) Egy megtört öregembert látunk, 45 éve
sen. Összevont szemöldöke alatt tekintetének lélektükre 
már homályosodni látszik. Testének tartásában még nem 
adta fel a harcot, de a két évvel előttihez képest már csak 
árnyéka önmagának. Végül az utolsó fényképe 1864-ből 
való, halála előtt erőben ,,megfogyva bár, de törve nem", 
állt a kamera obszkura elé. Tehát egy öt darabot számláló 
fotósorozat megőrizte őt az utókornak. Valamennyi későb
bi kép és metszet ezekről készült, a szobrok és érmek nem
különben. Volt mihez viszonyítani a filmeseknek is, ez 
Apáthi Imre esetében kitűnően sikerült. Ugyanez nem 
mondható el egy 1950-ben készült német filmről, amely 
hősünket dús hajjal és szakáll nélkül jelenítette meg (3. 
ábra). Pedig nem esett volna nehezükre valamelyik orvos
történeti munkát fellapozni. Semmelweis személye termé
szetesen ma is megihleti a művészeket, elég a számtalan 
emlékéremre utalnunk. A múlt azonban kísért, mert 
ahogy akkor Barabás Miklós ecsetjéről lemaradt, úgy szá
zadunkban sem Medgyessy Ferenc, sem Ferenczi Béni, 
sem Borsos Miklós nem készített érmet a legnagyobb ma
gyar orvosról (7). Valószínűleg a kismesterek buzgalma 
riasztotta el a három nagy művészt. Szerencsére azonban 
akadt kitűnő kortárs grafikus, aki karakteres metszetekbe 
varázsolta az egyetemes orvostörténet 12 leghíresebb mes
tere között. 

Kass János megérdemli, hogy a Semmelweis ikonog
ráfiát az ő légiesen finom rézmetszetével zárjuk (4. ábra). 
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