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A szirakuzai bolond elemzése 

 

Fontos számomra, hogy miért is választottam pont ezt a festményt. Ugyanis mikor a 

Galériában az alkotásokat nézegettük, először Csontváry egyik képét szerettem volna 

elemezni, hiszen mindegyik műve annyira magával ragadó és tetszetős. A színei 

fantasztikusak, a dinamizmus lenyűgöző. Ezután megláttam Farkas István „A szirakuzai 

bolond”-ját, mely - be kell valljam – első látásra nem tetszett. Erre rögtön azt mondtam, na 

bármelyiket kivéve ezt. De nem hagyott nyugodni. Csontváry képei annyira szépek 

számomra, hogy bármikor kitenném a falra és nézném őket, gyönyörködnék bennük. Farkas 

Istváné viszont nem ilyen. Este, mikor haza értem, csak az járt a fejemben, hogy miért? Miért 

nem tetszik? Mi az, ami annyira más? Nem is gondolkoztam, inkább csak éreztem valamiféle 

feszültséget, szomorúságot, elidegenedést, amit ez a kép kiváltott belőlem. Így döntöttem el 

mégis csak ezt elemzem, megfejtem a titkát, amit számomra magában rejt (amennyire 

magamtól kitelik). 

 Az elemzésem menete úgy zajlott, hogy először megnéztem mit látok a képen, milyen 

szimbólumokat fedezhetek fel rajta, majd megvizsgáltam a címét, majd a keletkezés évét. 
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 Első ránézésre nagyon sok gondolat jutott eszembe. Felfigyeltem arra, hogy az alak 

két karjának viszonya olyan, mintha össze akarná csapni. Mi is lehet ez a csapás? Lehet taps. 

Azért tapsol, mert örül valaminek, vagy azért mert kárörvend. A csapás jelentheti azt is, hogy 

valamit meg akar fogni, vagy le akar ütni. 

 A mű kompozícióját tekintve az alak középen áll. A szem rá összpontosul. A háttérben 

kutyát lehet látni. Háztól egy fehér csík vezet a kutyáig, mögöttük egy kitörni készülő vulkán. 

Bal oldalt narancssárga szín látható, jobb oldalt pedig fekete. Az alak egy fehér úton áll.  

A kutya a háttérben, mely fekete, valami rossznak az előjele. A bordó több helyen is a 

halál szimbóluma. Főleg, hogy egy fehér csík végén van, amely nem folytatódik. Ez jelentheti 

azt, hogy a vége valaminek csak halál lehet, vagy azt, hogy tartunk valami ismeretlen felé. 

Mindenképpen valami rossz előérzetem támadt. Az alak két keze ki van nyújtva. Az alsó 

kezében tart valamit. A képen megjelenik egy lakatlannak látszó ház, amit a kutya őriz. 

Félelmet, és fenyegetettséget sugároz.  

A háttérben a vulkánból füst száll fel, mely utalhat arra, hogy valami ki fog törni, 

valami, ami már régóta fortyog. Talán ez a jelképe a gonosznak, aki vagy ami elsöpör 

mindent, leigáz mindent, minden emberit kiolt maga körül. Utalhat az ellenkezőjére is: kitör 

valami, ami a rossz ellen ”lázad fel”.  

 Az alak feltartott kezéről nagyon sok gondolat jutott eszembe: 

Jézus mutató ujjaira utalhat. Azaz utalhat a kereszténységre, a megbocsájtásra, a szeretet 

jelképe is. Amely reményt sugall. 

 A feltartott kéz jelentheti azt is, hogy jelentkezik. Jelentkezik az életéért, a 

megváltásért. Jelentkezhet azért, hogy szólni akar valami ellen, vagy mellett. Jelentkezik, de 

vak és ezért rossz mellett apellál. Jelentkezik, néma és nem szólhat. A feltartott kéz mutathatja 

„Heil Hitler!” kéztartást. Mutathatja Hitler kéztartását, és groteszken azt, hogy Hitler istent 

játszik. Kombinálva a „Heil Hitler” kéztartásba belecsempészi a bibliai motívumot. Vagy jelzi 

a szólni akarását és egyet nem értését. Vagy „Heil Hitlert” mutat, mert vak és néma. 

A lenti kéz egy fehér botot tart, ami utalhat arra, hogy vak és fehér bottal jár. Vagy a 

fehér bot jelenthet valamilyen önsanyargató eszközt, amely Jézus szenvedéseit idézi fel, azaz 

mutathatja azt, hogy annyi szenvedést kell átélnie valakinek valami miatt, mint Jézusnak 

kellett, vagy a keresztény hit által üdvözül az ember, és ezért szenvednie kell, de majd 

megváltást nyer. Az alsó kéz mutathat valamiféle védelmet Hitlerrel szemben. (a kezében 

tartott botból szúrós dolgok állnak ki), vagy mutathatja a Hitler elleni erők megmozdulását, 

vagy ellenkezőleg Hitler melletti megmozdulást. 
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 Kombinálva: mutathatja a felső kéz azt, hogy ő nem zsidó, hanem keresztény, és az 

alsó kézzel, hogy vak és néma, nem hall, nem lát semmit. A kezeivel, és az arcával a 

feketeség felé mutat, fordul. 

 Tehát sokféle irány felé elindulhatok. Az egyik irány az, hogy a kép a rosszat, az 

elsöpörni, leigázni akaró gonoszt jelenti. Mutathatja, a félelmet, a rettegést, előjeleit 

valaminek. Azonban a képben benne rejlik a remény szimbóluma is. Vagy lehet az egész élet 

groteszk lenyomata. 

 Következő lépésként megnéztem a mű címét. A szirakuzai bolond. Rögtön felmerült 

bennem a kérdés, miért bolond? Ez megerősíti bennem az abszurditást. Bolond, mert őrültnek 

mutatja magát. Bolondozik, játszik, tetteti, hogy néma és vak. Tudja a dolgokat, csak 

szemethúny felettük. Így talán megúszhatja a „kitörni látszó vulkánt”. Vagy lehet, hogy csak 

bolondnak hiszik, mert felhívja a figyelmet a rossz közelségére. Őrölt, mert kifigurázza a 

rendszert. Vagy tényleg bolond, mert még hisz, hinni akar a reményben. Vagy ami a 

legvalószínűbb, hogy megőrült ettől a világtól, ettől a feszültségtől, amiben él. Az alak 

ruhájának a színe is hasonlít arra a színre, amely az örültek zubbonyának a színe. Mintha 

valami borzalmas titkot tudna, amit soha nem árulhat el. 

 A festmény színei is a feszültséget érzékeltetik. Az intenzív narancssárga felhívó, 

domináns jellege meghökkenést váltott ki belőlem.  Az ember megrázkódik a fekete színtől is. 

A képbe olyan agresszíven vonul be, mint a tenger, ami eláraszt mindent. Bibliai példával 

élve, mintha sáskajárás következne, amely elsöpör mindent. Olyan fekete, amely rátelepszik 

az emberre, megfolytja, nem ereszti. A fekete mutathatja azt is, hogy valami, ami ismeretlen, 

és az ismeretlen nem ad biztonságérzetet. A feketeség mellett látható egy fehér ecsetvonás, 

mely olyan, mint az aratótáblák melletti cövek. Jelenthet ez egy kis reménységet, mely 

megálljt parancsol, lecövekeli a betódulni készülő feketeséget. Érdekes, hogy a fekete tiszta 

színű, a fehér viszont tört. Tehát a tisztátalan az út.  

 Ezután megnéztem a mű keletkezésének az idejét. 1930. (Hitler 1933-ban került 

hatalomra.) Majd röviden elolvastam a festő élettörténetét. Fogságban volt, az első 

világháború következtében hadifogságba került. Majd onnan kiszabadult. Élete zsidó 

származása miatt ért véget az auschwitzi megsemmisítő táborban. Tehát a képe mutatja azt, 

hogy mennyi mindent érzett, és megsejtett abból, ami az emberekre, rá várt. 

 Érezte a feszültséget, azt, hogy valami kitörni látszik, és ezt belefestette a képébe. 

Tudta, hogy nem lehet megnyugodni, hiszen valami rossz, gonosz közeledik, és bármilyen 

módszerrel védekezik, bármire is hívja fel a figyelmet, eljön és leigáz az a „feketeség”.   
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 Miközben elemeztem a képet a szívemhez nőt. Mint ahogy az elemzésem is mutatja, 

sok érzelmet váltott ki belőlem. Összegezve a képen az elnyomás elleni félelem, a feszültség 

érezhető. A remény jelei kis mértékben fellelhetők.  

 A művek akkor jók, ha örök érvényűek, és valamit mindig kivált az emberből. A mai 

világot is ábrázolhatja, hiszen mindig van miért félnünk, mindig van feszültség. A közelgő 

háborúk, elidegenedés, szeretet hiánya fennáll. Azonban megnyugtató, hogy mindig van 

remény. 
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