
Néhány, jól láthatóan „szemorvosi mondani-
valójú” képzőművészeti alkotást szeretnék ér-
dekességként bemutatni. Híres festők készítet-
ték őket.

Széttérő kancsalság?

Albrecht Dürer önarcképei (1491 és 1493). A.
Linksz szemorvos azon a véleményen van,
hogy ezeken az önarcképeken Dürer kifelé térő
szemállása az önarcképkészítés (mintegy) „mel-
lékterméke”, és nem valódi divergens kancsal-
ságról van szó (Linksz, A.: An ophthalmologist
looks at art, 1980).

Rembrandt Hermensz van Rijn önarcké-
pei (1632 és 1640). M. S. Livingstone neurobio-

lógus (Harvard Medical School, Boston) meg-
vizsgálta Rembrandt 36 festmény- és rézkarcö-
narcképét. Úgy találta, hogy a festőművész
egyik szeme kifelé térő állásúnak látszik – 36
képből 35-ön. Feltételezte ezért, hogy Remb-
randt térlátása nem volt (nem lehetett) teljesen
kifogástalan – de ez a szemészeti állapot sze-
rinte még inkább kiemelte a festőművész te-
hetségét (Livingstone M. S., Conway B. R.: Was
Rembrandt stereoblind? N. Engl. J. Med. 2004,
351: 12–13). Livingstone továbbá azt is feltéte-
lezte, hogy Rembrandt egyik szeme azért van
kifelé térő állásban, mert valamikor sérülés
vagy más ártalom/betegség érhette, és emiatt
„nem használta” (ezt a szemét) a kétszemes lá-
tásban. Livingstone egyik „harvardi” kollé-
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Híres festők szemorvosi vonatkozású képei

Albrecht Dürer: önarcképek, 1491 és 1493



gája, H. Garner saját, de más irányú (a diszle-
xiával kapcsolatos) tapasztalata alapján azt gon-
dolja, hogy Rembrandt „ilyen” látásfunkciója
különleges festői tehetségének egyik biológiai
oka is lehet. E. M. Kavaler viszont azt állítja,
hogy Livingstone megállapítása hibás, az
önarcképeken látható szemészeti „jelenség”
csupán az önarckép megörökítésének időnként
előforduló, mesterségbeli jegye (Friesen, Joe:
Rembrandt’s vision skewed, study says. The
Globe and Mail 2004, Sept. 14). Szemorvosként
azt gondolom, hogy itt ábrázolási jelenségről
van szó, de azért ebben nem vagyok teljesen
biztos. A képek viszont nagyon szépek...

Albrecht Dürer: „Windisch” parasztasszony
(1505). A képen úgy tűnik, hogy a nő „szemál-
lása” nem párhuzamos. Vajon melyik szem ál-
lapota fiziológiás, melyiké nem, és mi lehet a baj
(Ausstellung Albrecht Dürer in der Albertina,
Wien, 2003, Hg. K. A. Schröder – M. L. Ster-
nath)?

Albrecht Dürer: A császári főember Felix Hun-
gersperg mellképe (1520). A férfi bal szeme a ké-
pen felfelé és kissé kifelé térő pozícióban van. A

kísérőszöveg szerint a szem csatában (harci cse-
lekményben) sérülhetett meg, ezáltal nagyon
„vakmerőnek, merésznek” néz ki. Érdekes,
hogy van egy másik megőrzött Dürer-rajz is
Felix Hungerspergről. Címe: A császári Felix
Hungersperg főember. A képen, amelyen nincs
dátum, a szemek állása párhuzamos, nyilván
korábban készült, mint a mellkép (Ausstellung
Albrecht Dürer in der Albertina, Wien, 2003,
Hg. K. A. Schröder – M. L. Sternath).

Vakság

Id. Pieter Breugel: Vakok (1888). A híres festmé-
nyen, egyes vélemények szerint az egyik vak
ember pemphigus, a másik glaucoma absolu-

11

2011/2 MediArtO R V O S T Ö R T É N E L E M

Rembrandt van Rijn: önarcképek, 1632 és 1640 

Albrecht Dürer: „Windisch” parasztasszony,
1505



tum, a harmadik leukoma corneae, a negyedik
enucleatio bulbi utáni állapot miatt nem lát. Ki
tudja?

Vincent Van Gogh: Egyszemű ember arcképe
(1888). A festményen a Saint-Rémyi Kórház
egyik betegének portréja látható. Szemorvosi és
„Van Gogh-i” értelemben egyaránt meggyőző.

Cisneros (1758–1828): A vándor és a lantos c.
festményén jól látható, hogy a férfi vak. Thomas
Dewing (1857–1958): A vak lantos c. festményén
a nő arcán látható a vakság, bár a szeme nem
látszik.

Duccio di Bouninsegna (1278–1319): Jézus
megnyitja a vakon született ember szemeit, továbbá

El Greco (1541–1614): Jézus/Krisztus meggyógyítja
a vakot (mindkét változatban), aztán Nicolas
Poussin (1594–1665): Jézus meggyógyítja a jerikói
vakokat, Jean Tissot (1836–1902): Két jerikói vak c.
gyönyörű bibliai képeken a szembetegség – leg-
alábbis orvosi értelemben véve – nem látszik. A
képek megtalálhatók Benke József könyvében:
Medicina a képzőművészetekben. Medicina, Bu-
dapest, 2010.

Remélem nem csak a szemorvost lelkesítő
képekről számoltam be, noha a felsorolás ko-
rántsem teljes…

DR. RÁCZ PÉTER

szemész, Szombathely
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Albrecht Dürer: A császári főember Felix Hungersperg
mellképe, 1520

Vincent van Gogh: Egyszemű ember arcképe, 1888

„Meggyógyítani csak azt lehet, aki maga is gyógyulni akar. A náladnál »okosabb« és min-
dig mást akaró betegekkel szemben bizony te maradsz alul – ha kellő időben ki nem térsz
előlük. Kerüld az ilyen betegeket, mert sohasem fogod meggyógyítani tudni őket.”

Dr. Diósszilágyi Sámuel (1882–1963) 41 éven át belgyógyász osztályvezető főorvos Makón


