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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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tény kultúrában is szerepet kap. A
keresztény egyház az antik és po-
gány motívumokat megôrizte, ke-
resztény értelmezéssel ötvözte.
Késôbb ezek a szimbólumok szak-
ralizálódtak. A középkori szentek
közül Aquinói Szent Tamás attri-
bútuma a napban lévô szem.

A reneszánsz és a reformáció ko-
rának mûvészetében a háromszög-
be foglalt szem Isten szemét és a
Szentháromságot szimbolizálta, a
szem Isten mindenütt jelen levô valóságát és
mindent látását jelképezte. Isten szeme nem-
csak mindent látó, hanem gondviselô szem is.

A harmadik szem

A szimmetrikus kettôs szem mellett fôleg a ke-
leti kultúrtörténetben, az indiai és lámaista
mûvészetben találkozunk a harmadik szem
ábrázolásával. A harmadik szem a két szemöl-
dök között található. „A harmadik szem tuda-
tában az éles elméjû kutató örökre megszaba-
dul a fájdalomtól. Istensége a minden Tantrá-
ban elrejtett Legfôbb Fény. Ebben feloldódva
eléri a Legfelsôbb Megvalósulást.” A harma-
dik szem akkor erôsödik, amikor a belsô meg-
érzésünkre, intuíciónkra támaszkodunk. A
harmadik szem a lélek színhelye, irányítja a
meditációt, az elmélkedést, magában hordja a
hatodik érzék képességét. 

A hinduizmusban Siva harmadik szeme és
Buddha harmadik gyöngy szeme is spirituális
látást jelez. Siva harmadik szeme a transzcen-
dentális tudat jelképe, ha behunyja, akkor
megszûnik az Univerzum.

A harmadik szem feltételezésnek lehet bio-
lógiai alapja. Azonosítható a tobozmiriggyel, a
corpus pinealéval, amelyet biológiai óraként
ismerünk. A tobozmirigy termeli a melanint és
a melatonint, ezáltal az alvás-ébrenlét szabá-
lyozásában van jelentôs szerepe. A mai kutatá-
sok szerint a retina fényérzékelô sejtjein kívül
lenniük kell más érzékelô sejteknek is – hiszen
állatkísérletekben bizonyos egérfajták, ame-
lyek örökletes betegség miatt elvesztik az
összes fényérzékelô sejtjüket, mégis tudják kö-
vetni a napszakokat, és annak megfelelôen be-
állítani napi ritmusukat. Ezt a funkciót látja el
a corpus pineale, a tobozmirigy, és a régi meg-
figyelések alapján ezért nevezik harmadik

szemnek. Már a sumerok istene,
Tammuz is a kezében tartja a har-
madik szemet jelképezô fenyôto-
bozt, de ugyanez Ozirisz jelképe
is. (A keleti kultúrkörben, fôleg In-
diában a homlok közepére rajzolt
pötty, a pottu is a tobozmirigy ana-
tómiai helyére rajzolt, az ébersé-
get, védettséget jelentô szimbó-
lum.) 

Míg a több szem ábrázolása szu-
perhumán állapot, az éberség jel-

képe, az egy szem gyakran a szubhumán álla-
potra utal, pl. az Odüsszeia küklopszánál, Po-
lüfémosznál, akinek ember alatti létét Odilon
Redon képe demonstrálja.

A szembetegek és vakok védôszentje

Szent Lucia, a siracusai mártír szent a korai ke-
resztényüldözések áldozata. A szembetegek
már a korai középkortól védôszentjükké vá-
lasztották. A szent attribútuma a szem, amit
gyakran ábrázoltak virágszáron ülô kettôs
szemként. Alakja inspirálóan hatott az iroda-
lomra és a képzômûvészetre. Dante Isteni szín-
játékában idézi alakját. Veronese, Francesco
Del Cossa Szent Lucia-ábrázolásai a leghíre-
sebbek. Del Cossa festményén láthatjuk a jel-
legzetes virágjellegû kettôs szemet és a mártí-
rok pálmáját, amit a védôszent a kezében tart.

A szem és a képzômûvészet

Az antik kultúrákban megjelenô szimbolikus
szemábrázolás után a középkori ábrázolás
szintén gazdag. A sok helyen elôforduló „Isten
szeme mindent lát” háromszög ábrázolása
mellett a középkor szürrealisztikus nagy festô-
je, Hieronymus Bosch is gyakran ábrázolja a
szemet. A hét fôbûn címû képe a szem sugarai-
nak kis celláiban ábrázolja a bûnöket, és a pu-
pilla közepén a megváltó Jézus alakja áll. 

Ha megnézzük a román kor és a gótika épí-
tészetét, a rózsaablakok formái is stilizált sze-
mek.

A rózsaablakok a templomok fô homlokza-
tán kör alakú, kôrácsos ablakok, és úgy vetítik
a fényt a fôoltárra, mint ahogy szemünk bo-
csátja be a fényt lelkünk mélyére.

A 20. század modern mûvészete is felfedezi
a szemet mint szimbolikus motívumot. Odilon

Aquinói Szent Tamás
attribútuma
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Redon, René Magritte, Paul Klee, Frida Kahlo,
Max Ernst, Maurtis Escher, Joan Miro, Georg
Muche vagy Salvador Dali mûvészetében ta-
lálkozunk a szemmel mint a látás, a megértés,
az intellektuális élet jelképével. Redon mûvé-
szetében a szem központi helyet kap. Képein a
nyitott szem a lelkiismeret jelképe, a csukott
szem a befelé fordulás, a magány szimbóluma.
Híres képe A szem mint különös ballon a végtelen
felé fordul, amelyen egy óriási szem léghajó-
ként lebeg. Ez a szem mindent lát, mint a kö-
zépkori Isten-szemek, mintha Emerson 1836-
ban írt Nature címû transzcendentalista esszé-
jének lenne késôi képi változata. „A puszta föl-
dön állva fürdetem fejem a friss levegôben,
egy hatalmas átlátszó szemgolyó leszek. Nem
vagyok senki, mindent látok, Isten része va-
gyok” – írja Emerson. Georg Muche Szem cí-
mû képén a felnagyított, izolált szem szelíd
galambot ábrázol. Escher anatómiai pontos-
sággal rajzolt felnagyított szemén a pupilla
mélyén a halál lakozik. Paul Klee A táj tekinte-
te címû festményén, hasonlóan Redonhoz,
olyan szemet ábrázol, amely kapcsolatban áll
a természettel. René Magritte Fals tükör címû
képét egy hatalmas szem uralja, természeti
elemek nélkül. A tükör mechanikusan ábrázol-
ja a világot. Ezzel ellentétben a szem megmu-
tatja a fontosat, ezért nevezi szellemesen fals
tükörnek. Frida Kahlo izgalmas, gyakran ero-
tikusan túlfûtött képi világában gyakori motí-
vum a harmadik szem, a nap harmadik szem-
mel, illetve saját portréja homlokára festve
harmadik szemként férje, Rivera, a híres mexi-

kói muralista arca látható. Salvador Dali Szür-
realista szemek címû kompozícióján mintha az
ezerszemû Argosszal találkoznánk. A bronz-
kompozíción 27 szem követi tekintetünket
minden irányba, oszlopokba állítva.

A lélektan és a szem

„Elôször a szem csókol, aztán a kezem
Mint tenger ömölsz el érzékeimen.”

(Szabó Lôrinc)

A pszichoanalízis szerint az álomban jelentkezô
szembetegségek mélylélektani jelentése az,
hogy az egyén nem képes saját élethelyzetét
tisztán látni, felmérni. A szemnek határozott
szexuális szimbolikája is van. Ezt példázza,
hogy a tudtán kívül anyjával szerelembe esô
Oidipusz király tudtára ébredve kapcsolatuk-
nak büntetésképp megvakítja saját magát,
mintegy kasztrációt végez önmagán. Szent Lu-
cia, aki Krisztus jegyesévé akart válni, saját ma-
ga vájta ki gyönyörû szemét, hogy ne tetsszen
vôlegényének. A szem mindkét esetben a sze-
xualitáshoz és a büntetéshez kapcsolódik.

A szem a kontaktusképzés eszköze, nem vé-
letlen, hogy a szociális kapcsatra képtelen au-
tista betegek kerülik a szemkontaktust. A
szemkontaktus lehet szexuális tartalmú, pél-
dául valakivel szemezni, a kacsintásról nem is
beszélve, de a szemek játékának számtalan

Frida Kahlo:
Önarckép

Salvador Dali: Szürrealista szemek
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más érzelmi vonatkozása is van. Nyilvánvaló,
hogy a tekintet árulkodó, hiszen a vegetatív
idegrendszer, a legôsibb archaikus szabályozó
rendszerünk befolyása alatt áll, a pupilla tágu-
lását, szûkülését és a szem körüli mimikai iz-
mok hirtelen változását nem tudjuk kognitív
eszközökkel befolyásolni. 

Születtem 1881. január 10-én Debrecenben, re-
formátus szülôktôl. Öt-hat éves koromban
kezdtem el firkálni állatokat és egyéb torz fi-
gurákat. Elsô impulzust Jankó János karikatú-
rái és Goya néhány groteszk rajza adták. 

Gimnáziumban az órák alatt többet firkál-
tam, mint figyeltem – Ovidiust és Homéroszt
illusztráltam torzképekkel. Sokat rajzoltam, és
örültem neki, hogy fejlôdik ez a képességem.
Egész természetesnek találtam, hogy az egész
kollégiumban én tudok a legjobban rajzolni –
a rajztanáromat is beleértve, ez volt a meggyô-
zôdésem – épp ezért nem is jártam semmiféle
rajzórára, még görögpótlóra sem. A 10 évvel
idôsebb unokatestvérem, aki rajztanárnak ké-
szült, folyton rajzolt, festett, az udvarunkban
lakott. Semmi munkája nem tetszett. Az ô pél-
dája végleg elrettentett a festôiskolától. Meg
voltam gyôzôdve, hogy ott csírájában kipusz-
títják a mûvészi képességet. Ennél fogva az or-
vosi pályát választottam, gondolván, hogy ott
majd kitudódik, mitévô legyek. Az orvosi
egyetemen aztán évrôl évre láttam, hogy nem
jó helyt járok. De mert elkezdettem, be is kel-
lett végeznem. A szüleim is akarták. Az egye-

temi elôadásokon többet firkáltam, mint fi-
gyelmeztem, kivéve a bonctant, amelyet fir-
kálva tanultam meg. Elsô aktmodelljeim a hul-
lák voltak, jó nyugodt modellek voltak. Nem
izegtek-mozogtak. Ajtai professzor azt hitte,
hogy a boncolásért járok annyit hozzá, meghí-
vott az intézetébe gyakornoknak. A törvény-
széki orvostani intézetben kiderült késôbb,
hogy nem munkaerôt, hanem felesleges hátra-
mozdítót nyert bennem. Mégse zavart ki, ha-
nem mindnyájunk várakozása ellenére, elnéz-
te nekem a szokatlan hullarajzolást. 

Egyszer a sok hullarajzot, néhány tájkép, ut-
carészlet, vásári jelenet olajvázlattal és egypár
mintázott fejjel együtt Minnich professzor
összepakolta és elvitte megmutatni a sógorá-
nak, Lyka Károlynak. 

Így lettem felfedezve – Lyka Károly, Rippl-
Rónai, Kernstok és Kallós együtt kimondták
rám, hogy mûvész is lehetek. Kallós meghí-
vott mûtermi levegôt szívni, s közben míg le-
ráztam az utolsó szigorlatot, már szerzett is
egy mecénás bácsit, aki elküldött a párisi Juli-
an iskolába rajzolni.

1926. május 15-én 

Medgyessy Ferenc önéletrajzi könyvébôl

A dinamikus rajzvizsgálatokban a szem el-
helyezkedése és a szemek által közölt érzel-
mek, ábrázolásának differenciáltsága, a sze-
mek szimmetriája az elemzô segítségére lehet.
Az embertest rajzán a szemmel való indítás
vagy a szem bizarr megjelenítése regresszióra,
pszichózisra is utalhat. A depressziós betegek
gyakran részletszegény arcot és szemet rajzol-
nak. A betegek képi kifejezését természetesen
csak komplex módon lehet értelmezni.

Gondolkodásunk alapvetô sajátossága a jel,
jelképek, szimbólumok, analógiák teremtése.
„Minden kultúra szimbolikus rendszerek
összessége” – írja Claude Lévi-Strauss. A szem
szimbólumteremtô ereje végigvezet az embe-
riség kultúrtörténetén az ókortól napjainkig.
Az emberi szem értelmezése és ábrázolása ha-
talmas kincsestár.

DR. HORVÁTH ÁGNES

René Magritte: A fals tükör
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