
A szem ábrázolását a képzőművészet történe-
te régóta ismeri. E hosszú idő 20. századi „feje-
zetében” főleg szürrealista festők képein talál-
kozunk szemekkel. Max Ernst (1891–1976),
René Magritte (1898–1967) és Joan Miró
(1893–1983), de Francis Picabia (1879–1953),
Paul Klee (1879–1940) és Giorgio Chirico
(1888–1978) is gyakran festettek szemeket. A
szürrealista ábrázolást később ugyan más
irányzatok követték, de a szem képeken törté-
nő megjelenítése/ábrázolása folytatódott.

Életem során alkalmam nyílt olyan magyar
festőművészeket megismerni, akiknek a rajza-
in, festményein a szem fő témaként vagy motí-
vumként szerepel. A képzőművészetet szerető
szemorvosként érzékelem és értékelem, hogy
e festőművészek alkotótevékenysége és a
szem/látás fogalmi köre között kapcsolat jött
létre, amelyben jó személyes ismeretségünk is
szerepet játszhatott.

Martyn Ferenc (1899–1986) életművéből 5
alkotás témája a szem. 2 olajfestmény: A szem,
1980, Csíkos gömb (szem), 1980; 2 grafika:
Térszerkezet, 1980, Anatómiai jegyzet (szem),
1980 és egy plakett (porcelán, zöld eozin,
1979). Mindezen művek koncepcionális (és de
facto) megalkotása – és ezt a legcsekélyebb
szerénytelenség nélkül mondhatom – szemor-
vosi hivatásommal kapcsolatos. Martyn
Ferenccel és feleségével ugyanis Pécsett kis-
gyermekkorom óta hosszú évtizedeken át
baráti kapcsolatban voltunk. Nem tűnik fon-
tosnak – pedig nekem az –, hogy míg Martyn
Ferencnétől a zeneiskolában zongorázni tanul-
tam, Martyn Ferenc a festmények, főleg az
absztrakt festmények szépségére hívta fel a
figyelmemet. Képzőművészeti folyóiratokat
kölcsönzött, azután egy-egy festményét is köl-

csönadta (megbeszélhettük, hogy melyiket);
hadd lássam, nézegethessem őket otthon is.
Egy idő után kellett is és lehetett is cserélni
ezeket a képeket. (Martyn Ferenc tudta köz-
ben, hogy a zenéhez van valamelyes érzékem,
a festészethez azonban sajnos kevés). De hát,
úgy látszik, ez volt a vizuális nevelés, és hatá-
sa azóta is tart. Közben azért időnként meg is
ajándékozott minket (szüleimet és engem)
egy-egy szép festményével, rajzával, amelyek
azonban szemet nem ábrázoltak. A szem csak
1980 táján inspirálta. Már javában szemorvos
voltam, amikor egy ízben azt mondta, szeret-
né tanulmányozni a szem „szerkezetét”, és
ehhez régi, „rajzos” anatómiai ábrákat kért
tőlem. Nemsokára két, szemet ábrázoló fest-
ményt mutatott, és az egyiket nekem ajándé-
kozta. Martyn Ferenc a szem anatómiájában
absztrakcióra inspiráló színes struktúrát látott.
A szemmel kapcsolatos forma- és térábrázolá-
sát mutatja be két másik, ugyancsak 1980-ban
készült kompozíciója is: a Térszerkezet és az
Anatómiai jegyzet (szem).

Hárs Éva művészettörténész, Martyn Ferenc
életrajzának és életművének megörökítője a
következő mondatokat írta Martyn Ferenc
életmű-katalógusában egyenként ezekről a
„szemes” képekről: „A szem szerkezetének
elvont rajza”, „A szem elvont, képletes ábrá-
zolása”, „A szem anatómiájából kiinduló kom-
pozíció”, „A kép közepét elfoglaló gömb a
szem szerkezetének jelölése”.

L. Szabó Erzsébet üvegművésszel (1936–) is
Pécsett ismerkedtem meg, éppen Martyn
Ferencnél, akinek Szabó Erzsébet – egy időben
– néhány festményét üvegképpé transzformál-
ta (ezek a művek jórészt most is Pécsett van-
nak mint épületek ablakai és múzeumban
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A szemről, a látásról és a szemorvoslásról
készített képzőművészeti alkotások,

személyes szakmai élményeim

„Szemünk nem győz eleget nézni…”
(A prédikátor könyve 1,8)



őrzött alkotások). Szabó Erzsébet egy ilyen
üvegképet nekem is készített, mégpedig
Martyn Ferenc A szem című festményéről. Két
másik, úgyszintén szemet ábrázoló műve már
független Martyn Ferenctől, de nem független
szemorvosi személyemtől. (Legjobb tudomá-
som szerint Szabó Erzsébet más „szemes”
képeket eddig nem készített.)

Ifjabb Feszt László grafikus- és festőművészt
(1957–) már Szombathelyen ismertem meg. Ő
ezt megelőzően is sok olyan képet alkotott,
amelyeken a szemeket hangsúlyosan ábrázolta.
Ahogyan ő mondta (még akkor): a szemek az ő
gondolatvilágában a mikrokozmosz és a mak-
rokozmosz átmenetét, kapuit szimbolizálják.
Később már szemorvosi érdeklődésem is inspi-
rálta olyan alkotásokra, amelyekben a szem
egyszer díszítő-értelmező elemként szerepel,
máskor tudományos szemészeti érdeklődésem
és munkám képi ábrázolása motiválta ifj. Feszt

Lászlót. Feltétlenül meg kell említenem transz-
cendentális témájú interpretációit az isteni
látásról – különböző bibliai igékhez történő
adaptáció formájában. Szürrealista alkotásai
közül is sok a szem dominanciájával készült.

Különböző típusú szembetegségek gyakran
okoznak átmeneti vagy tartós látásromlást. Az
azonban eléggé ritkán fordul elő, hogy éppen
festőművészt „érjen el” látásromlás, és még
ennél is ritkábban találkozunk olyan festőmű-
vészekkel, akik a látásromlás tényét saját fest-
ményeiken jelenítik meg. E tárgyban ugyan
kiváló könyvek, tanulmányok olvashatók,
egy-egy szemorvos azonban saját gyakorlatá-
ban (általában) nem gyakran találkozik látás-
romlást szenvedett képzőművésszel és ezt
tükröző egyidejű alkotásaikkal; nekem is csu-
pán néhány alkalommal adódott erre alkal-
mam pécsi, majd Vas megyei működésem
hosszú idejéből.
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Feszt László: Szemünk fénye, 1962

Bizse János: Szem, 1947
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Martyn Ferenc: A szem, 1980

L. Szabó Erzsébet: Szem, 1983

Feszt László: Szemafor, 1992

Ifj. Feszt László: Cím nélkül, 2002



Ifjabb Feszt László úgyszintén festőművész
édesapjától (Feszt László, 1930–) is kaptam
grafikát és egy festményt. A művész egyik, sze-
met ábrázoló rajza még ismeretségünk előtt
készült, címe: Szemünk fénye, 1962. A másik
képet (Szemafor) nekem készítette 1992-ben.

E festőművészek sok alkotását ismerem és
becsülöm, ezért merem mondani még azt is,
hogy műveik sorában e szemorvoslással kap-
csolatos képek talán nem élvonalbeli művészi
teljesítményük, legalábbis véleményem sze-
rint. Nem baj.

Ezek az alkotások itt nem kiemelt képzőmű-
vészeti értékeikként szerepelnek; könnyed,
játékos gesztusról van szó részükről – szemor-
vosi személyemnek szóló kedvességgel vagy
talán iniciatívával (amelyet e képeik nekem
ajándékozása csak megerősít.

Úgy gondolom, hogy az itt összegyűjtött

képek mint gondolati ábrázolások, első látásra
talán nem feltétlenül könnyen érthetők, mert
részben elvontak, részben szürrealisták, álom-
szerűek, és csak elvétve „realisták”. Ettől
azonban még a valóságot tükrözik. Az élet
különböző eseményei, történései egyébként
sem csakis jól kivehető, jól felismerhető formá-
jukban, hanem – ezzel párhuzamosan – rejtet-
ten, a könnyen érthető megjelenés „mögött”
láthatatlanul is léteznek; mint ahogyan azt
fizikus barátaimtól tanultam: egy biológiai
szövet (például a szemlencse) jól látható pato-
lógiás anatómiai elváltozásának (katarakta)
fizikai-biofizikai, azaz nem-látható (műszerrel
persze jól mérhető) folyamatai is vannak, ame-
lyek természetesen nem másodrendűek csu-
pán azért, mert makroszkóposan nem észlel-
hetők.

DR. RÁCZ PÉTER
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Ifj. Feszt László: Cím nélkül, 2000 Árkossy István: A szemész, 1987

Az embernek azt a képességét, hogy becsapjon másokat, csak az a képessége múlja felül,
hogy saját magát becsapja.

(Thomas Szasz)


