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Idegenként egy idegen világban- 

Farkas István művészete 
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„Festő. 1908-09-ben a Képzőművészeti Főiskolán Ferenczy Károly tanítványa volt, 

majd Münchenbe ment. 1912-ben a párizsi Académie de la Palette-en tanult. Az I. 

világháború idején olasz hadifogságba került, 1919-ben tért haza. 1924-ben Ernst múzeumi 

gyűjteményes kiállításán kubisztikus képeit mutatta be. 1925-től hosszabb ideig Párizsban élt, 

ahol 1928-32 között kiállításokat is rendezett. (…) 1932-ben apja halála után hazaköltözött és 

átvette a Singer és Wolfner cég vezetését. Ez időtől főképp freskófestészettel foglalkozott. 

Művészetében a modern francia festészetet követte, az "École de Paris" képviselője. Késői 

korszakában morbid hangulatú, a lét tragikus szituációit kifejező képeket festett. Tisztán 

tagolt tájképek mellett a társadalom számkivetetteit ábrázolta (Vörös szakállú). Élete utolsó 

szakaszában szürrealista jellegű víziókat festett.”
1
 „Ötvenhetedik életévére a pontot 

Auschwitzban kapta, 1944-ben.”
2
 

 

 

Azon a csütörtök estén, amikor először láttam ezt a filmet, sok mindent nem tudtam 

meg a festőről, annak alkotásairól, munkásságáról.. Valami mással lettem gazdagabb: az életét 

ismertem meg, az életének nagyon fontos mozzanatával álltam szemközt: „Ötvenhetedik 

életévére a pontot Auschwitzban kapta, 1944-ben.” A film egészében rengeteg snitt a vonatot, 

a síneket, az elsuhanó, eltűnő tájat ábrázolja. Azt a vonatot, melybe emberek százait préselték, 

és, mint a vágósorba került barmokat, szállították száz meg száz kilométerre valahová, ahol 

elpusztították őket. Farkas István szembenézett a halállal, ami ott lebegett a feje felett, nem 

hazudta magát fiatalnak, pedig megsúgták neki: jobb, ha 50 évesnél fiatalabbnak vallja magát. 

Nem tette. A zuhanyzóban pedig víz helyett mérgező gáz ömlött a csapokból, egyenesen a 

halálraítéltek tüdejébe. 

 

Képeit nézve felsejlik bennem a megismert gyermekkora: a filmben elhangzott meg 

nem értettség, apjától való félelem, a művészet lebecsülése (a hegedűszó csak a vihar 

dübörgésének elnyomására szolgálhat), az idegenként létezés élménye, az élet, melyben csak 

néha csillan meg a remény. Az apja nem sokra tartotta, ám a fiú bizonyítani akart: anyja már 

nem volt mellette, hogy visszafogja az első világháborúba való részvételtől. Hősiessége, 

érdemei alapján kiváltságokban is részesült, a többi zsidóhoz képest előjogai voltak, ám ezek 

sem jelentették neki a nyugodt életet, az ő története is Auschwitzban fejeződött be. 

 

                                                 
1
 http://www.hung-art.hu/frames.html?/magyar/f/farkas_i/ 

2
 http://attac.zpok.hu/cikk.php3?id_article=465 
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A film címadó képe a Szirakuziai bolond. A fekete-sárga fenyegető kontrasztja 

nyugtalan alaphangulatot ad a képnek, mintha a fekete víz jobbról el akarná önteni az egész 

tájat, sőt, kilépve a képből, átfolyva a kép keretén, elárasztaná a körülötte lévő világot, a 

múltból kilépve a jelenbe is bezúdulva. A kis ház is védtelenül áll a semmi közepén, nincs 

semmi, ami megállítsa a víztömeget, fakó színeivel sugallja, hogy itt már rég nem lakik senki 

és semmi. A kutya mégis onnan jön, vagy legalábbis a háztól vezető úton fekszik. Nincs társa, 

az emberalakhoz hasonlóan ő is magányosan áll a festő által ábrázolt világban. Abban a 

világban, ahonnan kitörne a víz, hogy itt is elárasszon mindent a félelmetes tömegével, 

baljóslatú feketeségével, hogy itt is mindenki idegen legyen, itt is mindenkit a magány 

érzésével töltsön fel. Vagy már ebben a világban is mindenki magányos és idegen? Ez a világ, 

ez a mi világunk az a világ? Farkas István életművében sok olyan művet találhatunk, mely a 

magány, az elidegenedés érzésének üzenetét hordozza, ez is egy azok közül. Hosszú úttal a 

háta mögött a bolond is csak áll az út közepén, egy furcsa, ágas-bogas tárggyal a kezében, int 

a végtelennek, és nem tudni, van-e előtte még út? Vezet-e valahová az útja, vagy csak az 

maradt neki, amit maga mögött hagyott? Ám az is lassan eltűnik, az utat lassan elmossa az 

idő, vagy betör a víz, ami mindent letarol. Ha vezet valahová az út, mi az-az ág a férfi 

kezében? Mi célt szolgál? Védekezik vele? Vagy támad? Vagy ez az ág a társa a jövőben? A 

kutya nem tart vele, csak fekszik ott az út végén, vár talán valakit vagy valamit. Vagy nem vár 

semmit, csak úgy van. Létezik. De nincs értelme a létezésének, ha nem tudja mással 

megosztani. Lehet, hogy ismeri az embert. De lehet, hogy nem. Egy biztos, nem tart vele azon 

az úton, ahová az ember tart. Lehet, hogy nem helyesli azt az utat, ahová tart az ábrázolt alak. 

Lehet, hogy ezért „bolond” a szirakúzai? A természet tartja bolondnak? A kutya, aki a 

hátramaradt józaneszű természetet képviseli, és a víz, mely mindent elmos a háta mögött? És 

a füstölgő vulkán: kitörni készül, vagy már megvolt a nagy műsor, és elpusztította a 

környezetét? Ettől lett oly kopár ez a táj, ahol nincs senkinek társa, nincs egy árnyat adó fa, 

egy meleg, barátságos szín? Vagy az ember mögött a múltját ábrázolta Farkas István: az 

elpusztított természetet, az elfeledett ismerősöket, barátokat, és még hű társát, a kutyát is 

maga mögött hagyta. De most mégis segítségért kiállt: már csak ez a furcsa bot maradt neki, 

és önmaga, idegenként, társtalanul egy hideg és kopár világban. Fejlődésével önmaga ellen 

tett mindig egy-egy lépést, a modern világ rákfenéje, az elidegenedés őt is utolérte. És már a 

természet lágy öle sem várja, hiszen kivágta erdőit, mocskával befeketítette vizeit, már csak 

az utolsó remény csillan meg előtte: van út előre is, nem csak visszafelé. 

Ez az utolsó reménysugár tartotta az életet Farkas Istvánban is, azok szerint, akik 

behatóan vizsgálták művészetét. A kor, melyben élt, nem sok széppel és jóval szolgált, családi 
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tragédiája, édesanyja korai elvesztése, apjával való kapcsolata nem volt egy boldog és 

gondtalan élet alappillére. Ugyan a gazdag zsidók közé tartozott, mit ért vele, amikor az életét 

kitöltötte a világháború, annak minden szörnyűségével. Mint említettem már, az első 

világégésben ő is tevékeny szerepet vállalt, bevonult katonának, és túlélte. Nagyon sokan nem 

tértek haza a háborúból, ő hazatért, elismerésekkel, kitüntetésekkel honorálták „hősi” tetteit, 

talán magát a túlélést is. Párizsból is hazatért még, apja halála után átvette a Kiadó vezetését, 

ám ezt az időszakot már nem élte túl: Budapestről vitték el a vonaton. Képeit is ez hatja át. 

A vörös szakállas férfi visszatérő figura művészetében, a Végzet című képen is 

megjelenik, karon fogva vezetve feleségét. A kompozíció itt is a sárga és az annál sötétebb 

árnyalatú kék szín ellentétére épül, a két figura is ezeket a színeket viseli magán. Kivétel ez 

alól a férfi erőszakosan vörös, kiugró színű keze, illetve a nőalak halvány fehér, élettelen 

kézfeje és hullasápadt arca. A két emberről szinte süt, hogy nem együvé tartoznak, nem 

boldogságban élnek egymással, csak összekötötte őket az élet valamelyik szegletének érdeke, 

a pozitív érzelmektől mentes házasság nem nyújt számukra boldogságot. Idegenek egymásnak 

egy idegen és rideg világban, ahol egymásban sem találják meg a boldogságot. Szenvednek, 

gyötrődnek az életük során, talán meg is fordult már a fejükben, mi lett volna, ha nem egy 

érdekházasságban tengetnék életüket? Akkor boldogok volnának vajon? És hová tartanak? 

Van előttük út, távlat, elképzelés, vagy hasonlóan a bolondhoz, már segítségért kiáltanak a 

szenvedés közepette? A nő tartja meg ingatag, egyensúlyából kiesett férjét vagy a férfi húzza 

ki a kép jobb széle felé a feleségét, aki gúnyos arckifejezéssel még kitart az egyenes irány 

mellett, majd mikor egy pillanatra máshova nézünk, a férje után ered, engedve a cibálásnak? 

Nem tudják ők sem, merre tartanak, mit hoz számukra a jövő, ahogy a festő sem tudta 

talán, hogy boldogabb lett volna az élete, ha másként alakul. De hite mindig tartotta benne a 

reményt, és amikor sorsa a beteljesülés felé vette az irányt, szembenézett vele, nem menekült 

el előle.  
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