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Élete és egészsége meghatározó eseményének
tizenéves kori vérbajos fertôzése tekinthetô. A
vérbaj lefolyását három szakaszra osztjuk. 

Az elsô fázisban (vagy elsôdleges vérbajban) a
tünetek a fertôzést követô 2–3. héten jelentkez-
nek, mégpedig a kórokozó behatolási
helyén, általában a nemi szerveken.
Ilyenkor jellegzetes kemény feké-
lyek jelennek meg, amelyhez a
környezô nyirokcsomók duz-
zanata társul. A vérbajra na-
gyon jellemzôen mind a ke-
mény fekély, mind a nyirok-
csomó-duzzanat fájdalmat-
lan. Munkácsy Mihály min-
dezeket észlelte magán, mi-
vel közeli ismerôseinek (így
asztalos inas- és segédtársa-
inak), késôbb pedig barátjá-
nak, Paál Lászlónak beszá-
molt róla. Az elsôdleges vérbaj
említett tünetei általában 10 hé-
ten belül maguktól eltûnnek.

A másodlagos vérbaj általában a fer-
tôzéstôl számított 3. hónapban ve-
szi kezdetét, és a kórokozóknak a
vér útján történô „szétszóródására” vezethetô
vissza. Ilyenkor már az egész szervezet beteg,
amit hôemelkedés, fáradtság-kimerültség, ét-
vágytalanság, az általános nyirokcsomó-duz-
zanat, és – legjellemzôbb módon – a bôr és
nyálkahártyák foltos kiütése jelez. Ady Endre
találóan nevezte ezeket „véres rózsáknak”, amik
esetleg ki is fekélyesedhetnek. Munkácsy Mi-
hály is vallott betegségérôl: „suhanckoromban
történt, a mi bizony annyi emberrel megesik, hogy
valami betegség ért. Nem is igen vettem észre, tud-
ni se tudtam hozzá, panaszkodnom se volt kinek.
Hogy gyógyíthattam volna?...Ha Lángi mesternek
szólok, hát legfeljebb megtépett volna, a rokonaim-

nak meg féltem szólni róla. A mit itt-ott a mûhely-
ben hallottam, avval próbálgattam kúrálni. Szinte
két esztendeig kínlódtam vele. Ha a nagybátyám
észre nem veszi, tán el is vitt volna az ördög. Asz-
taloslegény koromban, mikor már keresni tudtam,

akkor gyógyultam ki teljesen.” De ezt csak
Munkácsy remélte. 1860-ban annyi-

ra betegnek érezte magát, hogy
nagybátyjához ment Gyulára.

Ebbôl az következhetne, hogy
a vérbajos fertôzést az ezt
megelôzô hónapokban, te-
hát 16 évesen kapta. Ismert
azonban maláriája is, lehet,
hogy a másodlagos vérbaj
miatt már legyengült szer-
vezetének állapotát tovább
rontották lázas rohamai, és

emiatt kényszerült „betegál-
lományba”.
A szervezet védekezésének

köszönhetôen a kórokozók
(ahogy 1902-ben történô mikrosz-

kópos azonosításuk után nevezték
ôket: a „sápadt démonok”) ugyan-
is kiszorulnak a vérbôl, és a szöve-

tekbe húzódnak vissza. Éppen ezért a fertô-
zést követô 2. év végére meg is szûnik az ilyen
betegek fertôzési készsége, tehát azt követôen
már nem kell tartani e ragályos kór tovább-
adásától. Munkácsy Mihály nem fertôzte meg
sem feleségét, sem szeretôjét, Chaplinnét, bár
– a tudományos ismeretek hiányában – ettôl
folyamatosan rettegett.

Kitérek Munkácsy Mihály gyermektelensé-
gére, amely azonban nem az ô meddôségével
lehetett kapcsolatos. 1870-ben ismerkedett
meg Eduard de Marches báróval és hitvesével,
Cecilia Papierrel. Szeretetteljes kapcsolat ala-
kult ki közöttük. A báró 1873-ban meghalt, s a

Munkácsy Mihály (1844–1900)
betegségei és halála

Részlet dr. Czeizel Endre A magyar festômûvész géniuszok sorsa
címû készülô kötetébôl

Munkácsy Mihály 1870-ben
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gyászév letelte után Munkácsy Mihály 1874.
augusztus 5-én feleségül vette az özvegyet.
Felesége csak kétszer lett terhes, ami nehezí-
tett fogamzásra utal. Ráadásul ez a két váran-
dósága sem vezetett életképes gyermek világ-
ra jöttéhez, kórosan fejletlennek mondott mé-
he miatt. 1877-ben a magzat csak öt hónapos
koráig tudott a méhében fejlôdni, ekkor a ter-
hességet meg kellett szakítani. A második ter-
hesség a 8. hónapban, 1884 márciusában kora-
születéssel végzôdött, és a lány újszülöttet tíz-
napos korában elvesztették. (Magam a feleség
nôgyógyászati problémája hátterében inkább
méhének fejlôdési rendellenességére, az ún.
kétszarvú méhre gondolok. Akkortájt még
nem voltak olyan képalkotási módszerek,
mint a röntgen- vagy ultrahangvizsgálat, ami-
vel ezt igazolhatták volna, de az ilyen fejlôdé-
si zavarok szoktak ilyen típusú sikertelen ter-
hességeket okozni.) Munkácsy Mihály késôbb
beleszeretett az általa nagyon tisztelt festômû-
vész, Charles Chaplin feleségébe, Jeanne-ba, aki
már kétgyermekes anya volt. E kapcsolatuk-
ból 1878-ben Róbert nevû fiú született, aki 18
éves korában lovas balesetben elhunyt. Mun-
kácsy Mihály tehát képes volt utódok nemzé-
sére, de a sors megfosztotta ettôl a nagyon vá-
gyott reményétôl.

S most térjünk vissza a vérbajhoz, mivel e
betegség legrettegettebb következményei
hosszabb lappangási idôszak után a harmadla-
gos vérbaj képében jelentkezhetnek, amikor is a
szövetekbe visszahúzódott kórokozók csend-
ben, kiszámíthatatlan sorrendben és idôben
károsíthatják a bôrtakarót, a fô verôeret és a
központi idegrendszert, az agyat és a gerinc-
velôt. Munkácsy Mihálynál ez utóbbi jelentke-
zett.

Az agyhártya gyulladásos izgalma erôs fej-
fájásokkal veszi kezdetét. Munkácsy Mihály
iskolapéldáját szolgáltatta e bevezetô tünet-
nek: „Megmagyarázhatatlan fáradtság van egész
testemben …az idegfájdalmak és a fejfájás egy pil-
lanatra sem hagynak el” – írta feleségének 1877.
augusztus 25-én. Emiatt morfiumsziruppal is
kezelték. Az agyhártyagyulladást a gerincvelô
megbetegedése követi. A gerincvelô idült
gyulladása (a tabes dorsalis, amit korábban
helytelenül gerincvelô-sorvadásnak neveztek)
kezdetben váratlan és igen éles, szinte elvisel-
hetetlen fájdalommal járó rohamokban jelent-
kezik, majd teljes érzéketlenségbe megy át. A

központi idegrendszer idült gyulladásának a
következményei változatosak: a már említett
fejfájás mellett a szédülés, a gyomor-bél pana-
szok (Munkácsy gyakran hányt), és az álmat-
lanság jellemzô, amelyeket azután egyre sú-
lyosbodó idegi bénulások (az ún. paralysis
progressiva) követhetnek. Végül – és a kívül-
állók számára ez a legborzasztóbb – a beteg ér-
telmi állapota leépül (magyarul elbutul), és
megtébolyodik. Az értelmi állapot romlásának
tipikus jelei a beszédben és írásban a szótagis-
métlések, illetve betûkihagyások. (Mindez jól
látható Munkácsy Mihály 1883-ban Liszt Fe-
rencrôl festett híres képének az aláírásában:
„Liszt Fererencznek Munkcsy Mihály”.) A köz-
ponti idegrendszer egyre súlyosabb bevonó-
dása a kórfolyamatba azután az elmeháboro-
dottság változatos képét idézheti elô.

A harmadlagos vérbaj a megfertôzötteknek
csak mintegy egyharmadában jelentkezik, a
szerencsés kétharmad ezt megúszhatja. Az
említett egyharmadon belül a leggyakoribb a
bôrtakaró betegsége (az ún. bôrgummák),
amely már 2–3 évvel a fertôzôdés után jelent-
kezhet. A fô verôér és a központi idegrendszer
megtámadottsága közel azonos arányú, a
megfertôzöttek 10–10%-ában fordul elô, és
ezeknek a tünetei általában 10–20 évvel a fer-
tôzôdés után észlelhetôk. Sajnos Munkácsy
Mihály nem tartozott a szerencsések közé, rá-
adásul nála a harmadlagos vérbaj a központi
idegrendszer megbetegedését idézte elô.

A vérbaj e Munkácsy Mihály alkotóképessé-
gére gyakorolt hatásában három korszak külö-
níthetô el. Az elsôben – kb. 1860 és 1875 között
– csak a vérbaj megjelenésétôl és következmé-
nyeitôl való félelem befolyásolta életét. Ady
Endréhez hasonlóan ô is „A Halál rokoná”-nak
érezte magát, hiszen a lappangó vérbaj a köl-
tôhöz hasonlóan „életemnek átkos és bús magya-
rázata” lett. Így érthetô meg Munkácsy Mihály
lázas munkatempója is, sietnie kellett, mert
számított élete megrövidülésével. Elég volt
legjobb barátja, Paál László sorsára gondolnia. 

A második korszakban – 1875 és 1896 között –
már jelentkeztek a harmadlagos vérbaj tüne-
tei. Erre bizonyosság egyik 1877-ben írt levele.
Gyakorta voltak súlyos fejfájásai, izomfájdal-
mai, rosszullétei, idegi-lelki kiborulásai, de
még képes volt festeni. Ebben közrejátszott az
is, hogy kora legjobb orvosai kezelték Párizs-
ban, és bizonyosan mindent megtettek beteg-
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ségének késleltetése érdeké-
ben. Magyarországon Lau-
fenauer Károly (1848–1901)
ideggyógyász professzor
kezelte. Ô Charcot tanítvá-
nyaként éppen a harmadla-
gos vérbaj idegi szövôdmé-
nyeit kutatta. Fájdalmas
jód- és higanykezelésekkel
(injekciókkal) késleltették
állapota romlását. Emellett
1881-tôl kezdve minden év-
ben orvosai javaslatára a
Lyon melletti francia üdülô-
és fürdôhelyen, La Malou-
ban kúráltatta magát, ame-
lyet akkor az ilyen beteg-
ségben szenvedôk legjobb
gyógyhelyének tartottak. 

A harmadik korszak 1896-
tal vette kezdetét. Ekkor
festette utolsó képét, az Ecce
homót. Már alkotásának bu-
dapesti bemutatása után és
további itt tartózkodása alatt súlyos rohamo-
kon esett át. Ezt csak tetézte fia halálhíre. Ek-
kor orvosi kísérettel a németországi Baden-Ba-
denbe szállították, hogy az ottani szanatóri-
umban kezeljék. Felesége itt készítette el vég-
rendeletét, amit csak aláírattak vele. Legalább
is ezt állította a magyarországi rokonság. Meg
azt – idézek Weinbergerné Hofmann Irén leve-
lébôl –, hogy késôbb visszavitték a magatehe-
tetlen férfit Párizsba, ahol „két nap és éjjel feke-
tekávéval tartották ébren azt az úgyis ideges, ôrült
teremtést, hogy a legkisebb vázlatát is aláírassák
vele, mert csak így volt értéke! Akkor azután elvit-
ték az ôrültek házába, ahol Emil és Juliska (Mun-
kácsy Mihály bátyja és második felesége) felke-
resték, de nem ösmert rájuk, csak viszonozta a ka-
lapemelést, aztán rögtön a virágágyakat lépkedte
keresztül. – Cili pedig (így hívta a rokonság
Munkácsy feleségét) élvezte a vagyont, amit az ô
rokonai kaptak”.

Ez az adalék jól jellemzi a hazai rokonság és
Munkácsyné viszonyát. Az asszony lenézte
férje itthoni pereputtyát, ôk pedig Munkácsy
Mihály tönkretevôjét és a maguk kisemmizô-
jét látták benne. Az igazsághoz tartozik, hogy
Munkácsy Mihályt Párizsból elôbb egy másik
németországi szanatóriumba vitték, mégpe-
dig Godesbergbe. Itt történt 1897. február 4-én

az a sajnálatos esemény, ami-
rôl az újságok is beszámoltak.
Munkácsy Mihály „rárohant a
komornyikjára, az orvosára és
torkon ragadva, fojtogatni kezd-
te ôket rettenetes erôvel. Nem
tudtak szabadulni a kezei közül,
segítségért kiáltoztak. Erre bero-
hant két ápoló s négyen birkóz-
tak vele, földre teperték, megkö-
tözték és csak így tudták ártal-
matlanná tenni”. Titkára, Ma-
lonyay Dezsô szerint Mun-
kácsy dührohamát az válthat-
ta ki, hogy festeni akart, orvo-
sai pedig eltiltották tôle. Ko-
mornyikja ezért nem engedte
meg neki ecsetje kézbe vételét
– és ennek lettek a fent leírtak
a következményei. Ekkor ke-
rült Endenichbe, az ottani el-
megyógyintézetbe, ahol élete
haláláig tartó idôszakát töltöt-
te. Ritkán volt magánál, az

egyik ilyen alkalommal magyarul kérte a fele-
ségét, hogy hozzon neki egy pisztolyt. Betegsé-
gére valóban érvényes a mondás: a halál szá-
mára a megváltást jelentette 1900. május 1-jén.

Munkácsy Mihály vérbajának végzetes kö-
vetkezményei a fertôzést követô 35. év körül
jelentkeztek, ami hosszabb a szokásosnál. Elég
legjobb barátja, Paál László (1846–1879) hason-
ló okból bekövetkezô halálára utalni, ami 33
éves korában történt. Munkácsy Mihály szer-
vezetének feltételezhetô nagyobb ellenálló ké-
pessége mellett feltétlenül gondolni kell az
ugyancsak tizenéves korában kapott maláriá-
jára is. Akkortájt Délkelet-Magyarországon
még számos mocsaras vidék volt, sok-sok szú-
nyoggal, ezért a malária sok ember életét kese-
rítette meg. Munkácsy Mihály e betegséget va-
lószínûleg Aradon kapta, legalább is tünetei itt
jelentkeztek nála. A másodnaponként jelentke-
zô lázas rohamaival a malária a fiatal Mun-
kácsy Mihályt is nagyon megkínozta, viszont
a vérbaj egyik elsô hatékony kezelésének ép-
pen a lázterápia bizonyult. Munkácsy Mihály
maláriája késôbb magától elmúlt, de „friss” el-
sôdleges vérbajának az idôszakában a magas
lázak nagy pusztítást végezhettek a szerveze-
tébe kerülô „sápadt démonok” között. Emel-
lett azonban orvosainak jó munkája sem hagy-

Munkácsy Mihály a millennium idején
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ható figyelmen kívül. Ugyanakkor Munkácsy
Mihály vérbajának a meggyógyítására reális
esély nem volt. E szexuálisan terjedô betegség
kórokozóját, a Treponema pallidát csak1905-ben
azonosították, Paul Ehrlich (1854–1915) pedig
1906-ban – tehát a Munkácsy halálát követô 6.
évben – fedezte fel az általa kipróbált 606. ké-
szítményként a salvarsant, a vérbaj elsô haté-
kony gyógyszerét.

Munkácsy Mihály életében még szembeteg-
ségei okoztak gondot. 1866-ban, amikor már
eldôlt pályaválasztása, és mindenképpen fes-
tômûvész kívánt lenni, súlyos szembetegség
támadta meg. Valószínûleg valamilyen fertô-
zés okozta gyulladásos baját, amely azonban
olyan súlyosnak tûnt, hogy a vidéki orvosok
gyógyíthatatlannak tartották. Elképzelhetô,
mit érezhetett a festôi pályán éppen elinduló
fiatalember erre a hírre! Szerencséjére pesti
patrónusai: Ligeti és Than elvitték Hirschler
Ignác (1823–1891) szemészorvoshoz, kora leg-
jobb szakemberéhez, aki megígérte egyik sze-
mének a megmentését. A kezelés azonban
olyan sikeresnek bizonyult, hogy mindkét sze-
me világát meg tudta menteni. Életrajzírói fel-
tételezése szerint szembetegsége is kapcsola-
tos lehetett vérbajával. Bizonyosan nem. A má-
sodlagos vérbajosok mintegy 10 százalékában
elôfordul vérbaj eredetû szemgyulladás, de a
betegség e fázisán Munkácsy Mihály már

1860-ban vagy korábban áteshetett. Az ezt kö-
vetô lappangó vérbajos fertôzésnek pedig nin-
csenek ilyen szövôdményei. 30 éves korától
kezdve még rövidlátása okozott gondot, mivel
zavarta festés közben. Emiatt szemüvegre szo-
rult, de a dioptria (mínusz 1 körül) ismereté-
ben, ez nem lehetett súlyos.

A Munkácsy Mihály haláláról szóló beszá-
molók manipuláltnak tûnnek. Utolsó napjai
nyugodtan teltek. Május 1-jén ágyban feküdt,
valamit mondani akart az akkor éppen hozzá
érkezô feleségének, de képtelen volt erre.
Bosszúsan oldalra fordult, lehunyta a szemét,
és meghalt…

Munkácsy Mihály a halottas ágyon

A szem a legfontosabb érzékszervünk, amivel
nemcsak érzékeljük a körülöttünk lévô vilá-
got, hanem lelki kifejezôkészségünk eszköze
is. A realitás látásán kívül a szem összekapcso-
lódott a szellemi látóképességgel és az érzel-
mek kifejezésével. A szem szimbolikája és áb-
rázolása minden kultúrában megjelenik, de ta-
lán legkifejezettebben az ókorban és a közép-
korban. Az ókori kultúrákban a szem gyakran
szoláris szimbólum, ami azt jelenti, hogy hoz-
zákapcsolódik a napisten ábrázolásához. Az
egyiptomi napisten, Hórusz szemének jelleg-

zetes stilizált alakját az udzsat szemet sok he-
lyen láthatjuk.

A görögöknél a nap Zeusz szemét jelzi, a
csillagos égbolt ôrzôje Argosz, a százszemû.
Heliosz a napisten a Panoptisz – mindent látó
– állandó jelzôt kapta. A szem mint mikrokoz-
mosz a makrokozmosz megjelenítéseként is
szerepel, hiszen formai hasonlósága a nappal
szembetûnô. A szemnek a kozmosszal való
társítása az aztékoknál is megjelenik, ahol a
csillagokat szemekkel ábrázolták.

A szem mint szimbólum a középkori keresz-

Az emberi szem szimbolikája
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ható figyelmen kívül. Ugyanakkor Munkácsy
Mihály vérbajának a meggyógyítására reális
esély nem volt. E szexuálisan terjedô betegség
kórokozóját, a Treponema pallidát csak1905-ben
azonosították, Paul Ehrlich (1854–1915) pedig
1906-ban – tehát a Munkácsy halálát követô 6.
évben – fedezte fel az általa kipróbált 606. ké-
szítményként a salvarsant, a vérbaj elsô haté-
kony gyógyszerét.

Munkácsy Mihály életében még szembeteg-
ségei okoztak gondot. 1866-ban, amikor már
eldôlt pályaválasztása, és mindenképpen fes-
tômûvész kívánt lenni, súlyos szembetegség
támadta meg. Valószínûleg valamilyen fertô-
zés okozta gyulladásos baját, amely azonban
olyan súlyosnak tûnt, hogy a vidéki orvosok
gyógyíthatatlannak tartották. Elképzelhetô,
mit érezhetett a festôi pályán éppen elinduló
fiatalember erre a hírre! Szerencséjére pesti
patrónusai: Ligeti és Than elvitték Hirschler
Ignác (1823–1891) szemészorvoshoz, kora leg-
jobb szakemberéhez, aki megígérte egyik sze-
mének a megmentését. A kezelés azonban
olyan sikeresnek bizonyult, hogy mindkét sze-
me világát meg tudta menteni. Életrajzírói fel-
tételezése szerint szembetegsége is kapcsola-
tos lehetett vérbajával. Bizonyosan nem. A má-
sodlagos vérbajosok mintegy 10 százalékában
elôfordul vérbaj eredetû szemgyulladás, de a
betegség e fázisán Munkácsy Mihály már

1860-ban vagy korábban áteshetett. Az ezt kö-
vetô lappangó vérbajos fertôzésnek pedig nin-
csenek ilyen szövôdményei. 30 éves korától
kezdve még rövidlátása okozott gondot, mivel
zavarta festés közben. Emiatt szemüvegre szo-
rult, de a dioptria (mínusz 1 körül) ismereté-
ben, ez nem lehetett súlyos.

A Munkácsy Mihály haláláról szóló beszá-
molók manipuláltnak tûnnek. Utolsó napjai
nyugodtan teltek. Május 1-jén ágyban feküdt,
valamit mondani akart az akkor éppen hozzá
érkezô feleségének, de képtelen volt erre.
Bosszúsan oldalra fordult, lehunyta a szemét,
és meghalt…

Munkácsy Mihály a halottas ágyon

A szem a legfontosabb érzékszervünk, amivel
nemcsak érzékeljük a körülöttünk lévô vilá-
got, hanem lelki kifejezôkészségünk eszköze
is. A realitás látásán kívül a szem összekapcso-
lódott a szellemi látóképességgel és az érzel-
mek kifejezésével. A szem szimbolikája és áb-
rázolása minden kultúrában megjelenik, de ta-
lán legkifejezettebben az ókorban és a közép-
korban. Az ókori kultúrákban a szem gyakran
szoláris szimbólum, ami azt jelenti, hogy hoz-
zákapcsolódik a napisten ábrázolásához. Az
egyiptomi napisten, Hórusz szemének jelleg-

zetes stilizált alakját az udzsat szemet sok he-
lyen láthatjuk.

A görögöknél a nap Zeusz szemét jelzi, a
csillagos égbolt ôrzôje Argosz, a százszemû.
Heliosz a napisten a Panoptisz – mindent látó
– állandó jelzôt kapta. A szem mint mikrokoz-
mosz a makrokozmosz megjelenítéseként is
szerepel, hiszen formai hasonlósága a nappal
szembetûnô. A szemnek a kozmosszal való
társítása az aztékoknál is megjelenik, ahol a
csillagokat szemekkel ábrázolták.

A szem mint szimbólum a középkori keresz-

Az emberi szem szimbolikája
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