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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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