
máltai sorminta-díszítmények).
Nem vagyok képzőművész, még amatőr

mó  don sem. Művészettörténetet soha sem
tanultam, de szeretem a szépet, szeretem a
művészeteket, az irodalmat, zenét, festészetet,
szobrászatot, építészetet, kertművészetet. A
bevezetésben felsoroltak a művészetek lénye-
géről szóló gondolataim rövid összegzésének
tekinthetők.

Hálószobánkban ágyunk fejrésze felett függ
a címben említett nagyméretű vászon. Festője
a 19–20. század fordulóján alkotó, még csak a
magyar festészet élvonalába sem tartozó,
többnyire közel-keleti témákat feldolgozó,
megítélésem szerint kissé méltánytalanul alul-
értékelt művész, bár ő az (egyik) legkiválóbb
magyar orientalista festő. Budapesten, Bécs -
ben, de főként Münchenben tanult, néhány
műve a Nemzeti Galériában látható, képe sze-
repelt a „München magyar szemmel” kiállítá-
son is. Képei leginkább a müncheni iskola rea-
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Bármely művész, művészi alkotás egyik leg-
fontosabb, műfajoktól független célja a gondo-
latok ébresztése. A képzőművészetben ennek
eszköze valamilyen, a természetben előfordu-
ló lény, jelenet, jelenség ábrázolása. Az alkotás
tárgya lehet egy élőlény (ember, állat, növény)
ábrázolása, önmagában (pl. portré, állatszo-
bor, virágcsendélet), egy táj érzelmekkel telí-
tett tükrözése (természeti szépségek ember
alkotta részletekkel vagy nélkülük), egy törté-
net képi megjelenítése. Célja lehet továbbá
valamilyen természeti jelenség felidézése
(vihar, villámlás), egy érzés, fogalom, egy
vidám vagy tragikus történés képi megjelení-
tése (Picasso: Guernica), gondolatébresztés
absztrakciók segítségével, figuratív vagy non-
figuratív, realista vagy nem realista módsze-
rekkel. További lehetőség a puszta gyönyör-
ködtetés, a természetben elő nem forduló
jelenségek, tárgyak, díszítések dekorációs cél-
ból történő megjelenítése (pl. a hétezer éves

Asszociációk egy festmény kapcsán
Tornai Gyula (1861–1928): Sivatagi tragédia (olaj, vászon, 187×136 cm)



lista, klasszicista hatását tükrözik. Külön érde-
kesség, hogy egyes képeinek művészien fara-
gott (festett) fakeretét saját maga tervezte,
illetve készítette. Ilyen a nálunk található kép
kerete is.

Miért választottam e rövid cikk témájául ezt
a képet? Nyilván, mert szeretem. Szeretem
egyrészt a többé-kevésbé konzervatív, többé-
kevésbé realista ábrázolásmódot. Szeretem, ha
egy képnek van könnyen érthető, jól megfog-
ható „története”, mégpedig olyan, ami meg-
érint, elgondolkoztat, és úgy gondolom, hogy
ilyen hatást másokra is képes kifejteni.
Szeretem továbbá a Keletet, a Közép- és Távol-
Keletet egyaránt, szeretem, és csodálója
vagyok a keleti művészeteknek, főként a
képző- és iparművészeteknek, az építészetnek.

Mit ábrázol ez a kép? A történet világos. A
nagy sivatag belsejében, távol mindentől, ami
az életet jelentheti, vagyis az élő- és épített
világtól, azt életben maradáshoz nélkülözhe-
tetlen víztől, élelemtől, a napsugár perzselő
hatásának kitéve haldoklik egy öreg arab, és
valószínűleg haldoklik életének társa, hűséges
tevéje. Nincs remény. A vizeskorsó üres, eltö-
rött. Hiába a magával hordott puska, nincs
lehetőség élelem szerzésére. Hiába az imasző-
nyeg, a levetett saru, nincs mód a rituális láb-
mosásra, a talpa poros, piszkos, nincs, segít-
ség, Allah sem segít(het). A szomorú vég lát-
szik a kép bal oldalán: a köröző keselyűk által
lecsupaszított csontváz hever a nem is túl
messzi távolban. Ismétlem, nincs remény.
Pedig lehetne: a kép jobb felső sarkában, a
távolban halványan felsejlik egy város vagy
talán maga az enyhet adó Paradicsom. Öt
szépséges, lengén öltözött, gyakorlatilag mezí-
telen nőalak (hurik, bár lehet, hogy az egyik
egy fiatal fiú) láthatóan boldogan mulat. Nem
takarékoskodnak, mert nem kell takarékos-
kodniuk a vízzel, az egyikük hátán fekve
magasra emelt korsóból csorgatja a szájába,
másikuk egy tálból a kincsnél is drágább
folyadékot a harmadik kezére önti. A város
szépséges, gazdag, legalább két mecset, mina-
ret látszik, számos lakóház rajzolódik ki
benne. De jaj: sajnos mindez csak vágyálom,
délibáb – a felhőkön lévő alakok alatt a város
fejjel lefelé ábrázolódik: a kupolák, a minare-
tek a kép alja felé néznek.

Néhány, számomra meghatározó jelentősé-
gű részletről külön is szeretnék megemlékezni. 

Az első maga a főalak, a szőnyegen ülő idős,
fehér szakállas, turbános, meztelen felsőtestű,
mezítlábas arab. Kéztartása, csaknem teljesen
behunyt szeme, ernyedt izmai mutatják a bele-
törődést, az elkerülhetetlen földi véget. Az
keselyűk kampós csőre nem a már lecsupaszí-
tott csontváz felé, hanem az új préda felé
mutatnak. Tudja, hogy amit éppen lát, az csak
látomás lehet, de a csendes, nyugodt, békés
alak szinte sugallja, hogy előtte az új, másvilá-
gi élet, a szebb jövő.

A másik központi alak a teve. Nem világos,
mire utal bal mellső végtagján a kötés, mely a
lábszárát a combjához rögzíti. Azért van ott,
hogy a teve ne tudjon elszökni? Netalán azért,
mert nem véletlen a reménytelen helyzet, a
gazda a földi lét szenvedései, a szegénység
elől (imaszőnyege kopott, rongyos) valójában
öngyilkosságba menekül? A teve a kérdésre
biztosan nem tud válaszolni, de a halál köze-
ledte őt sem keseríti el. Arckifejezése nyugodt,
méltóságteljes, a csúnya állat szinte megszé-
pül. Sorsába beletörődött, nem kíván meg-
mozdulni (szabadulni).

Egy realista, gyakorlatilag materialista,
tudományos alapokon álló orvosnak hogyan,
miért jutnak eszébe ilyen gondolatok? Talán,
mert megragadja a realista módon megfestett,
az élet és a halál misztériumát tükröző, a
reménytelenség mellett a (csalfa) reményt is
megjelenítő alkotás? Mert orvosi hitvallásom,
ars poeticám szerint a gyógyíthatatlan beteg-
től sem lehet teljesen megvonni a reményt
(őszinte, tényszerű tájékoztatási kötelezett-
ség)? Mert ma is úgy gondolom: nagyon meg
kell gondolni, kivel lehet és szabad tudatni,
hogy gyógyíthatatlan betegsége következté-
ben ártatlanul és reménytelenül halálra van
ítélve? Gyógyító orvosként nagyon sokat gon-
dolkoztam morális kérdéseken, természetesen
az előbbi kérdésen is. Be kell vallanom, hogy
ma sem tudom minden esetben eldönteni, mi
is a helyes út, a helyes válasz. Tanárként min-
dig megosztottam ezeket a gondokat, gondo-
latokat a hallgatóimmal, kétségek között
hagyva, vagy azokba taszítva őket is. Az okta-
tásban gyakran hívtam segítségül irodalmi,
képzőművészeti példákat, és reméltem –
remélem ezúttal is –, hogy ezáltal közelebb
lehet kerülni egyes problémák megértéséhez.

DR. SZÜCS JÁNOS
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