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1. ábra A kiállítási katalógus címoldala és a Műcsarnok alaprajza

Az orvosok köztudottan mindig szerették maguk körül 

látni a szép artisztikus tárgyakat: képeket, kisplasztiká-

kat, szobrokat, ha vásárlásukban nem is versenyezhettek 

az arisztokratákkal vagy az egyházakkal, még a vidékiek-

kel sem, lásd az Esztergomi Keresztény Múzeumot és a 

híresebb vidéki kastélyokat, legalábbis 1944-ig. A művek 

ez esetben festmények. A régiek alatt elsősorban az első 

világháború előttieket értjük, egyik első nyilvános jelent-

kezésük 1902-re tehető, amikor a Budapesti Orvos-

Szövetség védnöksége alatt kollektív kiállítást rendeztek 

a városligeti Műcsarnok összes helyiségeiben. Nem ön-

célúan, hanem a hivatásuknak áldozatul esett kollégák 

özvegyeinek és árváinak nyugdíjalapja javára A kiállítás 

centenáriumán megemlékezett róla Gömör Béla [1], de 

jelen esetben, és évfordulótól függetlenül, főleg a mű-

gyűjtő és műértő orvosokon van talán a nagyobb hang-

súly. A millennium évében épült Műcsarnok akkor még 

az akadémikus festészet fellegvára volt. A korabeli ki-

adványon [2] (1. ábra) nincs feltüntetve a belépődíj, de 

nyilván az ingyenességnek itt nem lett volna értelme. 

A két hónapig tartó kiállítás rendezését id. Elischer 

 Gyula, a neves nőgyógyász magántanár és még nevesebb 

Goethe-gyűjtő [3], egyben az országos képzőművészeti 

tanács tagjaként vállalta magára. A közel 900 darab ritka-

ság bemutatásához természetesen illusztris személyek is 

hozzájárultak, élén az uralkodóval, aki magyar érzelmét 

hangsúlyozandó, csupa népi zsánerképeket állított ki. 

Őt követte gróf Andrássy Gyula, gróf Batthyány  Lajos, 

gróf Tisza István, néhány nagyiparos (nem az első vo-

nalból), így érthető, hogy a régi mestereket G. Bellini, 

a fl amand óriások: a két Brueghel, Rembrandt és Ru-

bens, továbbá Correggio, Tintoretto, Tiepolo és Murillo 

képviselik. A névsor reprezentatív, de nem teljes. A mo-

dern művészek közt találjuk Corot, Courbet, Dupré, 

a vámos Rousseau, az osztrák Waldmüller és az angol 

Turner nevét, és ne feledjük: 1902-t írunk! A legnépe-

sebb lista a magyar festőké: köztük Munkácsy, Lotz 

 Károly, báró Mednyánszky László, Rippl-Rónai József, 
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rassik Jenő (ismeretlen), Kétly Károly (Vajda Zsigmond-

tól), Lenhossék Mihály (Sterio műve), Sauer Ignácz 

( Barabás Miklóstól), Semmelweis Ignácz (Barabás Mik-

lóstól), Csapodi István (Tahy Antaltól), Csausz Márton 

(ismeretlen festő) portréi, de adott képet a budapesti 

kir. Orvosegyesület, valamint a Rókus Közkórház is.

A gyűjtők listáját Bókay Árpád vezeti 14 festmény-

nyel. Őt követi az Elischer család, majd egyedüli vidéki-

ként Petz Lajos győri sebész főorvos, 13 művészi munka 

tulajdonjogával. De köztük találjuk a szemész Csapodi 

Istvánt, Korányi Frigyest és Kétly Károlyt (belgyógyász), 

Petrik Ottót (patológus), valamint Nékám Lajost (der-

matovenerológus), Bőke Gyulát (otológus) és Ónodi 

Adolfot (laringológus). Előkelő hely illeti meg a Rókus 

Kórházból Morelli Károly orr-gégész magántanárt Ke-

leti Gusztáv négy művének kiállításával. A professzorok 

közül abban az időben Thanhoffer Lajos érdeklődött 

leginkább a művészetek iránt, maga is kitűnően raj-

zolt, illusztrálta a saját és mások műveit, de a képgyűjtés 

ezek szerint nem érdekelte. Van ellenkező példa is: a fes-

tő Benczúr Gyuláé, aki egyben gyűjtött is.

Bókay Árpád gyűjteményéből való Mányoki Ádám: 

Tudós arckép, a fi renzei Francesco Furini: Női arcképe (2. 

ábra), Lotz Károly: Táncoló aratók, de vannak olasz és 

németalföldi festményei is, természetesen nem az első 

vonalból. A másik Bókay, a nagy gyermekgyógyász in-

kább a zenéhez vonzódott, amelyet magas szinten mű-

velt már medikus korában [5]. Az Elischer família: idős 

és ifjú Gyula, valamint Elischerné Thor  Vilma képei kö-

zött elsősorban Mészöly Géza tájkép festészetének re-

mekeiben gyönyörködhettek. A híres Falu vége Bőke 

Gyula professzor tulajdona.

Petz Lajos főorvos leginkább ismeretlen mesterek-

től gyűjtött. Lakmározás a szabadban, Orpheus halála, 

Korcsmai jelenet, Krisztus és a házasságtörő asszony, Kár-

tyázó társaság, mitológiai, bibliai és világi témák egy-

aránt. Egyetlen névvel jelzett mű Pettenkofen Ágost: 

A kolostor belseje. Nékám Lajos Munkácsytól egy Liszt 

Ferenc arcképvázlat és egy Tanulmány Kézirajz bemu-

tatásával járult a kiállítás sikeréhez. Korányi Frigyesé 

Lotz Károlytól az Amor és Psyche (3. ábra). A teljesség 

igénye nélküli a felsorolás.

Mivel nem tudományos ülésről volt szó, sem az Or-

vosi Hetilap [6], sem a Gyógyászat [6] tárcarovatában 

nem találjuk a visszhangját [7]. Még meglepőbb, hogy 

az Országos Orvos-Szövetség [8] azonos című lapja sem 

számolt be róla.

Érdemes volna ellenőrizni a leltárt, mennyi maradt 

meg mára ennek a távolról sem teljes alkalmi galériának 

a csodálatos anyagából! Akadtak tollforgatók, akik a 

 képzőművészetek kedvéért fordítottak hátat a medici-

nának. Így Lándor Tivadar (1873–1954), aki gazdag 

irodalmi és műfordítói munkássága mellett főleg Szé-

kely Bertalan gazdag hagyatékát dolgozta fel (4. ábra). 

A közel 3000 rajz, tudtunkkal, szétszóródott, pedig a 

nagy festő évekig tanította a főiskolán a művészeti ana-

tómiát. Erről könyve is jelent meg. Itt érdemes kissé 

2. ábra Fr. Furini: Női arckép. Bókay Árpád tulajdona

Szinyei Merse Pál, a konzervatívakat Székely Bertalan, 

Feszty Árpád és Benczúr Gyula, Mészöly Géza képviseli 

a legmagasabb szinten. A nemrég épült 12 termet 

megtöl tötték a másod- és harmadvonalbeli mesterek 

műveivel kiegészítve. Megemlítendő, hogy az új magyar 

festőművészet történetében [4] ekkor vált ketté a mil-

lennium évében alakult nagybányai iskola. Ferenczy Ká-

roly és követői: Réti István, Grünwald és Thorma János 

a Szatmár megyei bányavárosban maradtak, amelyet a 

város is támogatott. Hollósy Simon a kárpátaljai Técsőn 

külön festőtelepet létesített. Genthon István szerint: 

„Ekkor több művésztelep alakult az országban. Hogyan le-

hetséges, hogy éppen a nagybányai oly messze kimagaslik 

társai közül? Nem iskolája miatt jelentékeny, hanem az 

alig féltucat festő miatt, ki szorosan együttműködve, egy-

más eredményein okulva, sajátos stílust alakított ki, amely 

stílus az addigi magános rögtönzések és fellángolások után 

a magyar művészet fejlődését önálló, széles mederben indí-

totta meg” [4]. Mindezekről a fővárosban csak a benn-

fentesek tudhattak, az orvosszövetségi kiállítás kataló-

gusában még a „vezérnek” sem szerepel a neve. A mű  -

csarnokot a millennium ünnepi hangulata sem lengi 

körül.

Az orvos gyűjtőket segítették az orvostanári kar bir-

tokában lévő képek, főleg a megfestett professzorok: 

Elischer Gyula (Benczúr Gyulától), Korányi Frigyes 

(Stetka Gyulától), Wagner János (Stetka Gyulától), Jend-
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3. ábra Lotz Károly: Amor és Psyche. Korányi Frigyes tulajdona 4. ábra Székely Bertalan anatómiai rajzai a lábról

 kitérnünk arra, hogy a nagy festő fi a, Székely Ágoston 

nem sok vonzalmat mutathatott a piktúra iránt, ha 

 apjának egyetlen művét nem adta oda a kiállításra. Vi-

szont jó nevű orvos lett, 1906–1923 között Lenhossék 

Mihállyal közösen szerkesztette az Orvosi Hetilap ot, 

 valamint a kiállítás idején jelent meg A hörgők, a tüdő és 

a mellhártya betegségeinek orvoslása című pulmonoló-

giai munkája [9]. Tellyesniczky Kálmánnak 1900-ban 

jelent meg a Művészeti boncolástan című munkája, tanú-

jelét adva benne nagy képzőművészeti műveltségének, 

de a műgyűjtés őt sem érdekelte, legalábbis a kiállítás 

szerint. Genthon István legjobb barátja, Kampis Antal 

szintén a medicina területéről „tévedt” a művészettör-

ténet felségvizére.

Később a szombathelyi Smidt Lajos (1903–1975) 

egy múzeumra való értékes anyagot gyűjtött össze, de 

az nem kifejezetten képzőművészeti vagy magángaléria 

lett, mint a Petró Sándor (1907–1976) belgyógyász fő-

orvosé Miskolcon, vagy a fővárosban a Márffy Ödön és 

József Attila fogait kezelő Kunvári Belláé. Ez utóbbi a 

pécsi Janus Pannonius Múzeumba került, akár Gegesi 

Kiss Pál gyermekgyógyász akadémikus híres Európai 

 Iskolája (a Csontváry-képekről kiderült, hogy jól sike-

rült, de nem értéktelen hamisítványok), és a művészvi-

lágot kezelő Tompa Kálmán doktoré, valamint László 

Károly modern gyűjteményének számottevő része. 

A mecsekaljai metropolisz tehát a magyar orvosi kollek-

ciók „nagy nyertese” lett. Nem ismerjük viszont a kö-

zelmúltból az esztergomi dermatovenerológus Völgyesi 

Ferenc (Csontváry-képe is volt!) és a debreceni ideg-

sebész professzor Hullay József (1921–1984) nagy 

 szakértelemmel összeválogatott Holló László-gyűjtemé-

nyének a sorsát. Az utóbbi évtizedekben kialakult kép-

gyűjteményekről csak sejtésünk lehet. Akár itthon, akár 

külföldön, ahol László Károly kollekciója minőségileg 

bizonyára egyedi, de nem egyedüli [10]. Az Orvostör-

téneti Társaságon belül sokáig működött Magyar Író 

és Képzőművész Kör is [11], amely műgyűjtési kérdé-

sekkel nem foglalkozott. Az a Műgyűjtők lapjára hárul, 

szakmáktól függetlenül.

A kialakuló polgári életforma ismét kedvez egy réteg-

nek, hogy a lakását giccsek helyett szép és értékes képek 

díszítsék. Feltehetőleg nem kevés köztük az orvos, aki-

nek nemcsak pénze, hanem ízlése és képzőművészeti 

műveltsége is van. A polgári társadalmak megerősödé-

sében (Itália, Németalföld) mindig kivirágzott a kultúra 

képi formája. Egy szolidabb mai változata nálunk sem 

elképzelhetetlen.
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RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Az „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány (1085 Budapest, Stáhly u. 13., Fővárosi Bíróságnál 2060. sorszám alatt nyilvántartásba véve, 
adószáma: 19700904-1-42, képviseli: dr. Kelenhegyi Judith kuratóriumi elnök és dr. Élő Gábor kuratóriumi tag) műszertámogatás céljából 
pályázati felhívást tesz közzé.

Az „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány a magyar állampolgárságú gyermekek és 21 év alatti fi atal felnőtt korúak belföldön 1. 
történő gyógykezelésének elősegítése érdekében szabad pénzeszközeinek felhasználásával gyermekkórházak, klinikák új orvosi 
műszerekkel történő ellátásához járul hozzá oly módon, hogy az igényelt műszert saját számlájára szerzi be és azt természetbeni 
juttatás formájában adományozza az intézménynek.

A pályázat benyújtásának levelezési címe: Dr. Kelenhegyi Judith kuratóriumi elnök2. 
 1085 Budapest, Stáhly u. 13.

A pályázat benyújtásának határideje:  2011. szeptember 30.
Pályázható összeg 2011. évre összesen:  5 millió forint

A pályázatnak tartalmaznia kell:3. 
–  a részletes szakmai programot, 
–  a megpályázott műszer valamennyi technikai adatát, egy vagy két szállítói ajánlatot másolattal,
–  gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot – hiteles másolati vagy cégszerűen ellenjegyzett példányt –, 

valamint/és eredeti aláírási címpéldányt,
–  költségvetési intézmény esetén a létesítő okiratot és a képviseleti jogosultságot igazoló eredeti okiratot vagy hiteles másolati 

példányt.

A pályázó egyidejűleg köteles meglévő, 60 napon túli köztartozásáról vagy annak nem létéről a büntetőjogi felelősség mellett 
nyilatkozni, és adatot közölni, illetve igazolást mellékelni. Ha 60 napon túli tartozása a pályázat időtartama alatt keletkezik, abban 
az esetben a tartozás keletkezésének időpontjától számított 8 napon belül áll be az adatszolgáltatási kötelezettség.

Pályázati tárgyalás helye: 1085 Budapest, Stáhly u. 13.4. 
A pályázati tárgyalás zártkörű, azon csak az arra meghívottak vehetnek részt.

A Támogatásra az pályázhat, aki a megjelölt módon és időben jelentkezett.5. 

6. Egészségügyi intézmények alapítványait nem áll módunkban támogatni, pályázataikat nem tudjuk befogadni.

A pályázaton az egészségügyi intézmények kizárólag eljárásra és jognyilatkozat-tételre jogosult képviselőik ellenjegyzésével 7. 
vehetnek részt.

A pályázat elbírálása 30 napon belül történik meg. Az elbírálás eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. Az elbírálás 8. 
során előnyt élveznek az első ízben pályázó szervezetek.

A pályázati tárgyalás nyertese 30 napon belül köteles a Támogatási megállapodást megkötni.9. 

Budapest, 2011. július
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