
A MŰVÉSZETEK ÉS AZ ORVOSTUDOMÁNY 

Orvostudomány és képzőművészet 

KOY ÁCS ZOLTÁN 

Szépművészeti Múzeum, Budapest 

Első pillanatr a talán különösnek tűnhet a címben megnevezett 

két fogalom egymás mellé állítása, amely azt suga llja, hogy 

bánnily en érdembeli össze függés lehetséges a két egymástól 

jelentősen kü lönböző terület közö tt. Az. egy ik látszólag az 

empir ikus tapasztalás útján felhalmo zott tudás, más szóva l az 

objektí vnek nevezhető tények talaj án működő disciplina, 

tudomány a szó legnemesebb értelmében (sc ientia). A másik 

fogalom a művészet (ars), amely a tudomány eszközeive l és 

fogalomkészletével nemigen ragadható meg, pusztán ok

okoza ti összefüggé sekkel csak hiányosa n definiálható, sokkal 

inkább a szubjektivitás rég ióiban mozgó je lenség. A 

tudomány és művészet antikvitás óta létező kettőssége mélyen 

beágy azódott gon dolkodásunkb a, j óllehet a két terül et 

egymásra hatásának története gyakorlatilag egyidős az emberi 

ku ltúr a történetéve l. E kölcsö nhatás annál figye lemre 

méltóbb, ha tekintetbe vesszük, hogy a társadalmi megbe

csülést tekintve a tudományok hosszú évszázadokon át a 

művészetek előtt já rtak, s csupán a szabad művészeteknek 

(septem artes libera les) volt lehetőségük arra, hogy érdemben 

fe lvehessé k a versenyt. A képzőművészet azonban nem tarto

zott a szabad művészetek közé , művelői régtől fogva csupán 

mesterembernek számítottak. A milánói dóm 15. századi 

építése kapcsán kibontakozott építészet i vitában hangzott el az 

egy ik építész, Jean Migno n szájából az a klassz ikus mondat , 

amelyet igazán majd a reneszánsz tesz magáévá, hogy mega

lapozza a képzőművészet megbecsülését, s amely úgy hang
zott, hogy "Ars sine scientia nihil est". A képzőművészet 

tudományos alapokra való helyezésé nek igénye hozza létre a 

reneszá nsz művészete lméleti trakt átusokat . E művek, 

különösen az emberi test arányairól szólók, az orvos tudomány 

számára is becses források. A medicina j óllehet tudomány, 

azonban a gyógy ítás egy fajta művészetként való felfogása j ól 
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tetten érhető olyan kifeje zése kben, mint pl. a német 

nyelvterületen szé les körben ha sználatos és elterjedt 

Heilkuns t megje lölés. E kiragadott példák is mutatják, hogy a 

címben szereplő két foga lom közö tt számtalan kapcsoló dási 

pont létezik. Itt nem lehet cé lunk e kölcsönhatás történetének 

rész letes áttekint ése , csupá n arra vállalkoz hatunk , hogy 

néhány vélet lenszerűen kiválasztott példán keresztül bemutas

suk e kapcsolat sok féleségét. 

/. ábra. A Dioszkuridész-kódex miniatúrája, 512 körül, Bécs, Nationalbibliothek. 

Az ókortól kezdve orvos i kéz ikönyvként szolgáló herbári

umok a művészettörténet számára is fontos emlékek, jelentős 

szerepet ját szottak a képzőművészeti nyelv megújításában . 

Első példaként álljon itt a bécsi Nationalbibli othek egyik 

büszkesége, az ún. Dioszkur idész-kódex, amely a középkor és 

a reneszánsz szinte valamenn yi gyógynövényes könyvének 

őse. Miniatúrái korábbi századok ábrázolási hagyományát 
örökítik át. A mű szerzője a ki likiai születésű Dioszkuridész 

Pedaniosz, Kr. sz. 1. században élt görög orvos, aki utazásai 
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sorá n az általa leírt növénye ket tö bbnyire látta is. Ötkötetes 

főműve, a De materia medica alapvető ismeretfo rrásul szo l

gált az orvosok számára az egész középkor ban. Az eredeti 

példán y saj nos nem maradt rán k, azo nba n a több nyel vre is 

leford ított mű számo s ké~őbbi máso latát ismerjük . Ezek közü l 

a legkorább i a Bécs ben őrzött kódex, amely 5 12 tájá n készü lt 

a b izánci Juliana Anicia hercegnő számára. 

A kézirat művészettörténeti j e lentősége a kitűnő növé nyi ábrá

zo láso k mellett a gaz dago n dísz ített miniatúrákban rej lik, 

ame lyek a 6. száza d elej i bizánci művészet stí lusát tükrö zik. 

Az 1. ábrán az egy ik legszeb b mini atúrát látjuk, amelye n 

maga Julia na Anicia je lenik meg két allego riku s nőal ak tár

saságá ban. Balra a BŐKEZŰSÉG megszemélyesítőj e, jo bbra 

pedig az OKO SSÁ G, a BELÁTÁS sz imbol ikus figurája 

látható. Az ünnepélyes tartásban ábrázo lt hercegnő lábaihoz a 

HÁLA allego rikus alakja borul , miköz ben egy meztelen putt ó 

átnyúj tja a neki ajánl ott kódexe t. A kódex egész lapos mini

atú rái híres ókori orvoso kat áb rázo lnak. Az egy iken maga a 

szerző is megjele nik , amint éppen a csodagyöké r, a man

dragóra tudomá nyos vizsgá latán munk álkodik . A kéz irat mini

atú rái az alexan dr iai és szíriai művészet hatásá t tükröz ik, s a 

Justinianus császár uralkodása idején (527 -565) kibontakozó 

képzőművészeti reneszánsz kiemelkedő emléke i. A kódex 

orvosportréi a korai keresz tény kéz iratok eva ngé lista-ábrá

zo lása inak fon tos előképei , s így a mű nemcsak az orvos tu

domány, hanem a középkori könyvfestésze t történetére nézve 

is kiemelkedő jelentőséggel bír. 

2. ábra. Albrec/11 Dürer, Egy gycnneki test rajza, Négy könyv az emberi 

arányokról, 1528. 

Következő példánk egy olyan művész, aki képzőművészeti 

munk áss ága me llett je len tős iroda lmi , művészete lméleti 
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tevé kenysége t is folytatott. A legnagyobb néme t festőként szá

mon tartott Albrechl Diirer első ízben itáliai útja során 

találkozo tt elméleti problémákka l. Miu tán a ve lence i Jacopo 
Barbari1ól hiába próbá lta megt udni a „mérés seg ítségéve l 

szerkesztett férfi és női figura" titkát , Vitruvius aránytanát 

olvasva egyedü l kísé rletezett. Kezdetben síkm értani alapokon 

próbá lta meg határoz ni az alakok arányai t, majd később 

Leonardo és Alb erti hatása a latt a tisztán antropo metriku s 

szerkesz tésse l próbá lkozott , azo nban mindkettőjüket felül

múlt a mérése inek sokaságá val és pontossá gáva l (2.ábra) . 

Fejte getése it a Négy könyv az emberi arányokról című művé

ben összegez te , amely már csa k halála után j elent meg 

Nürnb ergben 1528 őszén. A mű olya n csúcso t je lent az 

arányelm élet fej lődésében, amelyet az elmé leti kuta tásokna k 

sem előtte, sem utána soha sem s ikerült elérniük . Paradox 

módon Diirer pontos anatómiai és élettan i isme retek híján 

kido lgozo tt elmélete nem úgy szo lgá lta a művészet ügyét , 

amint azt remélte. Mesterünk módsze rei azonban fölbecsül

hetet len értékűnek bizonyultak o lyan új keletű, és az orvostu

domán y eredm énye it is alkalmazó tudományok szám ára, mint 

3. ábra. Albrecl// Diirer, Apostolok, 1526, München, Alte Pinakothek 

az antropológ ia, a krimin ológia, sőt a biológia( !). Dürer 

arán ye lmélet i vizsgálódása inak eredm ényét késő i művei n jó l 

nyo mon köve thetj ük. Talán az egy ik legsze bb példa a 

müncheni Alte Pinakothek gyűj teményében őrzött, négy apos

tolt ábrázoló két hatalmas táb lakép (3.ábra). Balra, kezébe n 

az evan gé liumot tart ó ifjú apostol, János j elenik meg , mögö tte 

Péter alakj a tűni k elő a sötét háttérből. A más ik fest ményen 

Pál apostol társaság ában Márk evan gé lista látható. Négy férfi, 

négy különböző alkat, négy különböző karak ter. A beállítás 

mindegy iküknél más és más, a művész minth a csak az t 

szeretné bizony ítani, milyen bravúro san bánik az emberi test 
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legkülönfélébb he lyzete inek ábrázo lásáva l. Az a lakok 

töké letes rajzi mego ldása mellett figye lemre méltó a négy 

férfi eltérő temperamentumának érzéke ltetése is. A figurák 

töké letes arán ya i mellett leg inkább itt érhető tetten az 

elmélete t gyako rla tra vá ltó Dürer művészetének kivéte les 

nagysága. 

Végezetül essen szó néhá ny kórházábrázolásró l. Azok az 

intézmények, amelyeke t ma kórházaknak nevezün k, hosszú 

évszázadoko n át a maitó l némi leg eltérő feladato kat láttak el. 

A würzb urgi Juliu sspital nyugati kereszthajójának bejárata 

fölött olvasható középkori felirat rész lete (,, ... hogy a fáradt 

vándor ne maradj on kívü l oly gyakran ... ") is azt sejteti , hogy 

ezeknek az intézményeknek kevésbé a gyógyítás, m int inkább 

az ápolás és menedéknyújtás volt ténylegese n a tevé keny

ségük. A képzőművészetben gyakorta felbukkanó kórházábrá

zo lások az orvos lás törté neténe k fontos forrásai, lehetővé 

teszik régmú lt századok gyógyí tás i módszerei nek, gyógyásza

ti eszköze inek, a betegá polás mikéntjének rekons truálását. 

Az ún. ,,Karoling reneszánsz" idején, a 820-as éve k tájékán 

készült az építészettörténet szempontjából rendkívü l fontos 

Szt.Ga llen-i kolo sto rterv. E pergamenre vázo lt rajz tu laj

donképp en egy bencés reforrnkolosto r terve, ame ly témánk 

sze mpontjáb ó l is tartalmaz néhá ny fontos információt. A rajz 

három olya n épületrészt is meg nevez, ame lyek karitatív 

feladatokat láttak el. Az ún. hospitale pauperum a szegények 

és zarándokok ellátására szo lgált, a hospiti um azo n előke lők 

szá mára épült volna, ,,akik lovon érkezne k", míg az infirmari 

um a beteg sze rzetese k ápolásának helye volt. E tervrajz j elen

tőségét növeli , hogy ebből a korbó l sajno s egye tlen kórhá z 

sem maradt fenn , így a Szt.Ga llen-i pergamen lap ismeretei nk 

egyedüli forrása. 

4. ábra. XII. Lajos kórházat alapít, fametszet, 1500 körül 

A 4. ábra egy 1500 táj án kész ült fametsze tet mutat , ame lyen 

láthatju k, mit je lentett az „aktív keresz tényi élet" a korszak

ban. A metszet X/ 1.Lajos francia királyt ábrázolja, am int a 

Mária és Keresztelő Szent Jáno s közö tt megjelenő keresztre 

feszített Megváltónak egy o lyan kórh áza t ajánl fel áldozat-
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ké nt, amelyben a Könyörülete sség keresztényi erényét gyako

rolják. Az éhezőket táp lálják , a szo mjazóknak te li kelyhet 

kínálnak, a szenvedőknek vigaszt nyújta nak, és a haldo klók 

megkapj ák az uto lsó kenetet. A halott ak eltemetése, illetve a 

holttest zsákba varrá sa ugyancsa k a Könyörü letesség kivá ló 

megnyilvánu lása. 

5. ábra. Adam Elshei111e1; Szent Er=sébet betegeket ápol, 1597-98, London. 
National Gallery 

Mintegy évszázad dal később, 1597-98 táján festette Adam 

Elsheimer azt a művét, amely Magyarországi Szent Erzsébetet 
ábrázo lja, am int betegeket ápo l (5.ábra). Jó llehet az Árpád

házbó l származó szent a 13. száza dban élt , a művész egy 

16.század eleji ízlést követő ruh ában ábrázo lja . Mikén t a 

középkor valamenny i kórházában, a falakon itt is megjel en

nek a Keresztrefeszítelt Krisztus és a Madonna különfé le ábrá

zo lásai . Elsheimer érdeklődése szemmel láthatóan elsősorban 

a fényhatáso kra, a színe k seg ítségéve l éle tre keltett tömeg

szerű formák megje leníté sére irány ult , műve mégi s egybe n 

olya n kortörténeti dokumentum is, mely nemcsak a kórház

ábrázo lások sorá ban fog lal el rango s helye t, hanem az 

orvos történet szá mára is becses em lék. 
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