
Egy Patay László-festmény elemzése 

NAGY IMRE 
(Hódmezővásárhely, Tornyai János Múzeum) 

„Minden titokban benne rejlik a felfedezés lehetősége, 
sőt kísértése, amely hol az önmegvalósításra, önmagunk 
felszabadítására sarkall, hol a mélység vonzásában ön
pusztító módon a feneketlenbe csábít." 

(Wilhelm Fraenger) 

1984-ben a 31. hódmezővásárhelyi Őszi Tárlaton Patay László festó'művész egy 
mind méreteiben, mind témájában figyelemreméltó művel szerepelt. A temperával 
festett alkotás teljes mérete 275 X175 cm, témája pedig, bár elsó' látásra megfelel a cí
mében sugallt Madách-i tartalmaknak, sokkal összetettebb ikonográfiái programot 
feltételez, mint amit a Madách-mű alapján elvárhatnánk. A megoldásában is újszerű 
„diptichon" Madách halálának 120. évfordulóján készült. Innen eredeztethető' a fő-
cím : Madách emlékére, alcíme azonban, Kép az ember cselekedeteiről és lehetőségeiről, 
már túlmutat ezen a direkt megfeleltetésen. 

Jelen elemzés célja, hogy a festményen szereplő kerettémák feltérképezése révén 
igazoljuk azt a jelenséget, amelyet Jan Bialostocki, neves lengyel művészettörténész 
„ikonográfiái gravitációnak" nevez. Ez a terminus arra utal, hogy az újabb képző
művészeti témák a régebbi és már jól ismert témákhoz hasonulnak,1 gyakran az ere
detitől eltérő tartalommal. Az elemzésre választott alkotás ebből a szempontból kü
lönösen hálás „alanynak" bizonyul, tekintve a mű egyes mezőiben látható jelenetek 
témagazdagságát és gyökereit magában Patay életművében. A festményt még a 31. 
Őszi Tárlat kiállítási ideje alatt megvásárolta a Csongrád Megyei Tanács, és a 
hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumnak ajándékozta. Azóta a festmény, a 
múzeum képzőművészeti gyűjteményében, az Alföldi Galéria képraktárában talál
ható.2 

Patay László 1932-ben született Komáromban. A Képzőművészeti Főiskolán 
1956-ban végzett Fónyi Géza és Szonyi István növendékeként. A hazai és külföldi 
nyilvánosság előtt 1953 óta szerepel. Jelenleg a Képzőművészeti Főiskola docense. 
A művész 1955-től rendszeres kiállító a hódmezővásárhelyi Őszi Tárlatokon. Élet
művében korábban is fellelhetőek a természeti jelenségek és az ember kapcsolatát 
megörökítő művek, mint az 1964-es Esthajnalcsillag, az 1966-os Ég és föld, az 1979-es 
Alkonyat, vagy az 1980-as Ezüst tenger, ilyen összegző jellegű, nagy munka azonban 
ritka az oevre-jében. 

A festmény álló formátumú téglalap, amely hosszanti oldala mentén két, egy
mástól tartalmi szempontból — látszólag — független képtáblára osztott. A felső, 
nagyobb méretű (170,5X175 cm) tekinthető a kettős kompozíció „főtáblájának", 
az alsó, kisebb méretű (100,5x175 cm) „melléktábla" pedig mintegy tartalmi ellen
pontozását adja ennek. A két képfelület megfestésében stiláris különbségek nem mu-

1 Bialostocki, Jan 1982. 242. 
a A festmény nyilvántartási száma: 85. 3. 1. 
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tathatók ki, csupán bizonyos színek hiánya tapasztalható az alsó táblán — amely 
hiány tartalmi okokra vezethető vissza. 

A felső tábla kompozíciójának leghangsúlyosabb eleme egy, valamiféle szikla
íven álló, ruhátlan emberpár. A fiatal, bajusz- és szakálltalan férfi áll előrébb. Bal 
kezét előrenyújtja — mintegy tapogatózóan az előtte tátongó mélység fölé — míg jobb
jával, kissé hátranyúlva a no jobbját fogja. Az asszony állásában a képtér belseje felé 
ható diagonalitás érvényesül. Tekintetét sem előre szegezi, mint a férfi, hanem felfelé 
tekint — a jobb felső sarokban látható hold irányába vezet pillantása. Baljával egy 
ruhátlan csecsemőt szorít mellkasához. E kompozíciós szempontból leghangsúlyo
sabb „csoport" mögött, illetve fölött egy atomrobbanás gombafelhőjének jól azono
sítható formái erősítik meg centrális helyzetüket. Ennek az atomfelhőnek a foltjában 
láthatóak a kép legvilágosabb, azaz a fehérhez legjobban közelítő színei, és ennek a 
fényforrásnak köszönhetően öltöztetodnek ezek az alakok különös, testük hajlatait 
és domborulatait hangsúlyozó reflexekbe és valőrökbe. A bal felső sarokban egy fél
szárnyát vesztett alak hullik fejjel lefelé, az alatta vöröslő tűzbe, az égő, tövüktől 
fosztott fák közé. E szárnyavesztett alak zuhanásának irányát erősíti a kép bal felső 
sarkától kiinduló, és a főalakok lábáig húzódó sziklafal. Ennek a sziklafalnak az alsó 
harmadában üreg tátong, amely üregnek az előterében két leboruló, fejüket egymás 
mellé szorító alakot figyelhetünk meg. A felső tábla bal alsó sarkában egy korláttal 
lekerekített negyedkörívnyi felületen egymással tülekedő, verekedő, illetve a kétségbe
esés gesztusait mutató embercsoportot láthatunk. Itt, e kétségbeesett embercsoport 
és a főalakok közti kapcsolatot biztosítandó, egy kiterjesztett karokkal, háttal lefelé 
zuhanó figurát láthatunk, amely ugyanakkor a fenti, szárnyavesztett alakkal is azonos 
vertikális tengelyre van felfűzve — további formai és tartalmi megfeleltetésekkel erő
sítve a kompozíció koherenciáját. 

A főtábla jobb oldalán, a felső sarokban egy zöldes-sárgás fényben játszó, be-
behasadt felületű hold lebeg a komor égbolton, alatta pedig három szkafanderes alak 
ismétli a hasonló magasságban zuhanó szárnyavesztett figura mozdulatát. Kicsiny 
csoportjuk alatt, a sziklán álló főalak kinyújtott baljának magasságában egy lángoló, 
zuhanó deltaszárnyú űrrepülőt láthatunk, amely az alatta kavargó vöröses, kékes füst 
és lángtengerbe tűnik belehullani. Itt, a kavargó füst és lángtenger alatt, a jobb oldal 
alsó felében sűrűsödnek össze az alakok, itt halmozódnak legjobban a figurák. E rész 
felső sávjában kivégző oszlophoz kötözött, akasztófáról függő halottak, illetve tér
delő, bekötözött szemű, és arcukat kezükbe temető alakok éppúgy megtalálhatóak, 
mint a gyermekét karjában tartó, vagy a kezét égnek emelő figurák. A középső mező 
főalakjainak lába alatt húzódó sziklaív adja meg azt az irányt, amelynek mentén a 
legalsó mező elemei elrendeződnek. Itt, a bal oldal lángoló erdejétől áthúzódó kékes 
füstgomolyag öleli körbe a hajlongó, illetve a kezüket és tekintetüket égre emelő ala
kokkal induló „árkot", amelyben egymáson heverő halottak tömege viszi tekintetün
ket a felső képtábla alsó szélén látható csontvázig. Az árok és a kép jobb széle közötti 
felületen egy „szemétdombot" látunk, ahol a technikai civilizáció termékétől, a tele
víziótól kezdve a régiek által termtett értékekig sok minden fellelhető — a középkori 
páncéltól a könyvön át, Raffaelo Eszterházy Madonnájáig és az ion fejezetes oszlop
töredékig szinte minden. 

E felső képtábla látszólagosan egy nézetre komponált, és az európai festészeti 
tradíció reneszánszban gyökerező centrálperspektivikus ábrázolási elveinek megfelelő
en értelmezhető egységében egyetlen felület van, amely bizonytalanságot kelt és bi
zonytalanságban hagy afelől, tekinthető-e egyetlen esemény egyszeri, kizárólagos 
nézetének az itt látható „jelenet". Ezt a bizonytalansági tényezőt pedig — a háromtagú 
főcsoport méretaránybeli különbségétől most eltekintve — a sziklaív alatt megjelenő, 
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1. Patay László: Madách emlékére, avagy Kép az ember cselekedeteiről és lehetőségeiről 1984. 
farost, tempera 275X175 cm. (Fotó: Dömötör Mihály) 
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2. A festmény kompozíciós-elemző rajza. (A szerző rajza) 
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csillagos ég benyomását keltő' felület adja. Itt ugyanis, az ív alatti, magát az ívet ér
telmező kicsiny vörös mezőnél lejjebb éjsötét kék felület kelti a csillagos égbolt hatá
sát. Ezt csak fokozzák a kis csillagfények, amelyek átvezetnek az alsó képtáblára is. 
Az alsó képtábla felső részének közép mezőjében hasonló csillagos eget idéző felületet 
láthatunk a kiterjesztett karral „repülő"' alak körül. Tőle balra, egy féltérdre eresz
kedett, jobb karját felemelő férfifigurát látunk. Jobb kezével befogja a kép bal felső 
sarkából kicsapó villámot, föld felé nyújtott baljával pedig izzó parazsat oltalmaz. 
E kisebbik képmező középrészén előrehajló férfialakot láthatunk, aki mindkét kezé
vel kicsiny emberfigurát formáz a földből. Az alsó képtábla jobb szélét egy lefele 
„úszó" alak tölti ki. Haja lobog, és feje felfelé törő légbuborékoktól övezett. Mindkét 
karjával a tenger fenekét jelző, csigáktól és kagylóktól körülvett korall-„bokor" 
felé nyúl. Lábfejei világosabb mezőben lebegnek — a tenger felszínéhez közelebbi 
vízrétegek fénnyel átitatottabb voltára utalandó. Ezen a ponton érhető leginkább tet
ten a két, tematikailag élesen különváló képtábla egybekomponáltságának ténye. Ez a 
lábfejek körüli világosabb felület ugyanis át van „úsztatva" a felső képtábla jobb alsó 
sarkába. Itt a szemétdomb előtt már transzformálódik: fehéres színű, fénytől vilá
gított talajjá, melynek megvilágítási fokozata, színárnyalata megegyezik a lenti világ 
tengerének ebbéli állapotával. Hasonló megoldást fedezhetünk fel a két tábla talál
kozási vonala mentén a másik saroknál is. Itt az alsó tábla villámlásának fényereje, 
fehéres színárnyalata szűrődik át a verekedők csoportjára. Egy korláton belüli, de 
a — már emlegetett — háttal lefelé zuhanó figura mozdulatát ismétlő alak hátvonala 
és comja alatt látjuk a talajt kékesfehérnek. Kompozíciós szempontból a legjelentő
sebb, és a legkikerülhetetlenebb motívum a felső képtábla lángoló fáitól kiinduló 
füstvonulat, mely a „halottak árkának" íve mentén átterjed az alsó táblára is, különös
komor, óriás spirált helyezve ezáltal a teljes kompozíció szerkesztett középpontjába. 

Ezt a kompozíciós megoldást a maga teljességében csak akkor tudjuk megérteni, 
amennyiben egy rajzvázlaton a lényeges körvonalakra redukáljuk a kép elemeit. 
Ebbe a vázlatba berajzolva a vertikális középtengelyt, valamint a diagonálisokat, 
lényeges összefüggéseket tudunk kiszűrni. A teljes kompozíció egyik átlója3 mentén 
helyeztetett el a „tűz" figurája. A villám felé nyújtott jobbjának és a parazsat oltal
mazó baljának vonala jelöli ki ezt az irányt. Ezzel szinte párhuzamos a „víz" alakjá-
jának a kép közepe felé eső testkontúrja. Itt, e két ellentétes elem, illetve azok meg
személyesítői párost alkotva veszik körül az előrehajló „föld" alakját, akinek előre
hajtott feje pontosan az alsó képmező középpontjába esik. Ő nem egyszerűen a föld 
megszemélyesítése — több annál. Demiurgosz figura, aki embert teremt, Madách-i 
kifejezéssel élve: „...sárból, napsugárból összegyúrva..."4 E demiurgoszi figura fölött, 
a tűz és víz által körülvetten lebeg a „levegő" kiterjesztett karú alakja, aki láthatóan a 
felső képtábla sziklaíve alatti üreg — e hatalmas, tátongó torok — irányába tart. 
A tűz—víz—levegő alakjainak hármassága szinte oltalmazóan fogja közre a negyedik 
őselem, a föld alakját, akinek teremtési aktusa a teljes kompozíció középvonalában 
zajlik. A kicsi emberalak megfelelője a felső képtáblán szintén erre a tengelyre van 
felfűzve : a nőalak karjában tartott csecsemő az újraszülető — újjászülető emberiség 
jelképe is lehet. 

A felső kép kompozíciójának kiemelt alakja a férfi és nő figurája, akiket a Ma
dách-i utalás okán — no, meg a könnyebbség kedvéért is — nevezzünk Ádámnak és 
Évának. Kettejük alakjának tömbje az, amely felülemelkedik a kép középpontjának 
magasságán. Sőt, amennyiben az alsó, „lehetőségek tábláját" ráforgatjuk a „csele-

8 Ezt a kompozíciós-elemző rajzon szaggatott vonal jelöli. 
4 Madách Imre 1968. 165. 
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kedetek táblájára" — a pántok miatt egyébként is szükségszerűvé tett módon — ak
kor is csak ők emelkednek ki az így letakart képfelületből. No, meg rajtuk kívül 
mindazok, kik megpróbáltak elszakadni „...menten a salaktól magasb körökbe, ..."5 

Ikarosz, és korunk Ikaroszai, az űrhajósok. Ám Patay interpretációja szerint, ők is 
a 13. szín Ádámjaként szólhatnának: 

„...mi ez, lélekzetem szorul, 
Erőm elhagy, eszméletlen zavart, 
Több volna-é mesénél Antaeus, 
Ki addig élt csak, míg a föld porával 
Érintkezett?"6 

A „lehetőségek táblájának" ráforgatásával keletkezett két mezőn7 újabb átlók 
szerkeszthetőek,8 amelyek további csomópontokat jelölnek ki a középtengely men
tén. Egyik Ádám és Éva között a sziklaív felső szélét jelzi, a másik kettejük feje közt' 
az atomrobbanás gombafelhőjében, annak súlypontját határozza meg. Ádám előre 
nyújtott karja is ezen a kisebbik átlón nyugszik, továbbvezetve szemünket a lefelé zu
hanó űrrepülőgépig. Fölötte, a három, kiterjesztett karú űrhajós alakja látható, kik
nek pendantjait a „cselekedetek táblájának" bal alsó sarkában verekedők között 
találhatjuk, a felső tábla egyik főátlója mentén. A másik oldalon lefelé zuhanó szár
nyavesztett figurának is meg van az ellenpontozása a szemközti alsó sarokban : itt a 
„holtak árkának" legalján látható csontváz karcsontjának tartása ismétli a zuhanó 
figurák mozdulatát. Mindezen erővonalak és kompozíciós csomópontok mellett 
azonban a kép legdominánsabb motívuma az a bal felső sarokból induló, és a hozzá 
csatlakozó füstvonulat révén — legalábbis folthatásában — az alsó táblára is áthú
zódó sziklaív, mely óriási felső állkapocs benyomását kelti. Ez a csillagos égbolttal 
jelzett üreg látszik elnyelni mindent, ami sodródik, hulluk, zuhan a mélység felé, sőt, az 
alsó tábláról a levegő megszemélyesítésére hivatott alakot is igyekszik magába szip
pantani. Ez utóbbi motívum talán a közelgő nagy világkorszak, a Vízöntő uralta kö
vetkező 2160 év „levegős" tulajdonságára utal? Mert, hogyan fogalmaz Hamvas Béla 
A világválság című esszéjében? „Eltelt ismét kétezer év, bolygónk átlép a következő 
csillagképbe, a Vízöntőbe. Jövőnk titok."9 Ez az idézet viszont már a kép jelentés
rétegeinek felfejtéséhez vezet — haladjunk hát itt is sorban. 

Nagy válságkorszakokban, század- vagy ezredfordulókon, a számmisztika, netán 
a Jelenések könyve utalásai alapján kikalkulált Utolsó ítélet időpontokban szinte 
törvényszerűen megerősödtek a világ végét ígérő tanítások. Indukálhatták ezt za
varossá vált vallási vagy politikai helyzetek, félelmetes természeti jelenségek, avagy 
abszolút hitelesnek ható jóslatok. Inspirációs forrásuk szinte mindig a János evan
gélista Patmosz szigetén átélt vízióját tartalmazó Jelenések könyve volt. E könyvben 
hatalmas látomásokban jegyeztettek le a világvége eseményei, az Utolsó ítélettől 
Isten országának eljöveteléig. Az ezredforduló előtt különösen a spanyol Beatus de 
Liébana kanonok kommentárjai révén vált elterjedtté — nem csak a szöveg, hanem az 
azt kísérő számtalan illusztráció is. Ezen Beatus kommentárok közül a St. Sever-i 
Apokalipszis néven ismert kódex talán a legszebb. Ebben is, a Beatus-ok általános 
jellemzőinek megfelelően jelértékű képi eszközökkel próbáltak ilyen leírásokat áb
rázolni : 

5 Madách Imre 1968. 148. 
6 Madách Imre 1968. 149—150. 
7 E két felület választóvonalát pontozott vonal jelöli a rajzon. 
8 Az így nyert két kisebb felület átlói két-pont-egy vonal jelöléssel jelezve. 
9 Hamvas Béla 1983. 5—6. 
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„...és ímé nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn mint a szőrzsák, és a hold 
egészen olyan lőn, mint a vér; És az ég csillagai a földre hullának, miképpen a figefa 
hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodék, mint mi
kor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdít-
taték."10 

Az Utolsó ítélet ábrázolás a középkor folyamán széles körben elterjedt téma volt : 
templomi kapuzatok, freskóciklusok és szárnyasoltárok készítői örökítették meg a 
végítélet napját megbízóik felkérésére. Ezek legjellemzőbb változatában azonban 
mindig jelen van a mennyben trónoló Krisztus, a négy evangélista szimbólumaival 
körülövezetten. Ilyen esetekben szinte törvényszerűen kerültek a Maiestas Domini 
jobbjára az üdvözültek, baljára pedig a kárhozottak. 

Patay hatalmas diptichonja szakítást jelent ezzel a hagyománnyal. Egyrészt, 
hiányzik nála bármiféle utalás az istenségre, másrészt a jó és rossz oldalak sajátos 
fordulatot vettek. A diptichon forma alsó, — az alsó világokhoz közeli — táblája 
lett a „lehetőségek", a pozitívumok otthona, mintegy rejtőző állapotba visszavonul
tan Őrizve a szárnyalás, a teremtés, a tűz és víz uralásának képességeit. E fölé került 
a „cselekedetek" negatívumokkal teljes táblája, a felső világot megidézendő. Patay 
festményének előképét csupán áttételesen szolgáltatták azonban a Maiestas Domini 
uralta kompozíciók. Számára elsődlegesebb mintát jelenthettek a „Halál diadala", 
vagy a „Háború borzalmai" címekkel jellemezhető képtípusok. 

A Halál diadala ábrázolás — az Utolsó ítélet és a Pokol víziói mellett — először 
a pisai Camposanto gótikus kerengójének falán jelenik meg, az 1350-es szörnyű 
pestisjárvány hatásaként.11 A késő középkorban, majd a reneszánszban, mikor ural
kodóvá válik a földi mulandóság gondolata, önálló képtémává lesz. Legismertebb 
példái talán Pieter Bruegel Dulle Griet és A halál diadala című festményei. Apokalip
tikus látomások ezek, felvonultatva a kor háborúinak minden lehetséges borzalmát. 
Az ilyen ábrázolások szolgáltatták azután a mintát a romantika korában új tartalmak 
— nemzeti és társadalmi sajátosságok — kifejezésére.12 Gondolhatunk itt Goya 
1808. május 3., vagy Delacroix A szabadság vezeti a népet című festményeire. Ennek 
a sornak csupán egy, már a 20. századi művészetbe vezető állomása Picasso Koreai 
mészárlása.. 

Ez a gondolatmenet azonban a „cselekedetek táblájának" csupán az általános 
kereteit írja körül. Ahhoz, hogy a felső tábla teljes allúziós rendszerét megértsük, hogy 
az egyes motívumok — vagy még pontosabban fogalmazva, a részletekbe szorult 
kerettémák — lehetőség szerinti legbőségesebb asszociációs összefüggéseit, valamint 
az ikonográfiái típusok kontaminációját felfejtsük, szükségszerű lépésként következik 
az egyes „rész-kerettémák"13 vizsgálata. 

Elsőként Ádám és Éva kettősét kell elemeznünk. Ruhátlan voltuk utalhat a ha
gyományos Kiűzetés а Paradicsomból jelenetekre — a kép profán jellegének meg
felelően azonban hiányzik az Őket karddal kiűző angyal figurája.14 A felső tábla álta
lános hangulata is ellentmond Az ember tragédiája harmadik színében megnyilat
kozó Ádám optimizmusának : 

10 János Jelenések 1932. 6: 12—14. 
11 Prokopp Mária 1986. 35. tábla. 
12 Bialostocki, Jan 1982. 246. 
13 Ez a kifejezés szükségszülte terminus, használatát e mű esetében az additív képépítés teszi 

szükségessé, ül. elkerülhetetlenné. 
14 Jelen esetben inkább az általános emberi, a konkrét történeti koron és helyen felülemelked

ni akaró művészi általánosítás kifejezőeszközeként kell értékelnünk a ruhátlanságot. 

489 



„Ez az enyém. 
A nagyvilág helyett 
E tér lesz otthonom. Birok vele, 
Megvédem azt a kártévő vadaktól 
És kényszerítem nékem termeni."15 

Ehelyett inkább a tizenötödik szín végsőkig keseredett Ádámjaként szólalhatna meg 
a karját a mélység fölé tartó férfialak : 

„Megállj ! mi eszme villant meg fejemben — 
Dacolhatok még, isten, véled is. 
Bár százszor mondja a sors : Eddig élj ! 
Kikacagom, s ha tetszik, hát nem élek. ... 
Előttem e szírt, és alatta mély : 
Egy ugrás, mint utolsó felvonás... 
S azt mondom: vége a komédiának."16 

Ádám hátranyújtott jobbját azonban Éva fogja, sőt Éva karjában a gyermek, mely 
gyermek fogantatásának örömhíre Az ember tragédiájában is visszatartotta Ádámot 
végzetes lépésétől. Ennek a kézfogásnak azonban más allúziói is vannak. Eszünkbe 
juthat itt Jan van Eyck Arnolfini házaspárja, vagy Pieter Pauwel Rubens Önarcképe 
Isabella Brandttal. Mindkettőn, miként Patay festményén is, a férfi és no közötti ben
sőséges viszony jelzésére szolgál e kézfogás. 

Korántsem ennyire egyszerű a lábuk alatti sziklaív értelmezése. Patay más képein 
is állnak a központi figurák sziklán, mint pl. az egri házasságkötő terem freskójának 
(1965) ifjú párja, vagy az Esthajnalcsillag (1964) című kép fiúalakja, de ezen sziklák 
alatt nincs üreg. Közel s távol ennek a motívumnak egyetlen párhuzama Andrea Man-
tegna Parnasszus című festményén látható. Ttt, a kép közepén egy íves sziklaszirten 
áll a ruhátlan Vénusz és a páncélos Mars, hátuk mögött egy ágy, és egy citrus-lugas, 
míg lejjebb a szikla egyik oldalában Ámor gúnyolja Vulkánuszt. A sziklaív alatti üre
gen át zöldelő völgyeket és tornyos épületeket figyelhetünk meg a távolban. Edgar 
Wind 1948-as tanulmánya, amely egyébként a kép alapos elemzését adja, szóval sem 
említi, hogy bármi jelentése lehetne e sziklaívnek.17 Ronald Lightbrown 1986-os 
Mantegna-monográfiájában a képről írva kifejti : a környező elemek miatt inkább a 
Helikon hegyét, mint a Parnasszust ábrázolja, ám Ő is adós marad a sziklaszírt szo
katlan alakjának magyarázatával. Annyit azonban az újabb kutatások eredménye
ként megállapít, hogy a röntgenfelvételek elárulták, eredetileg egységes tömbként volt 
megfestve a szikla, az ív alatti tájképi részlet utólagos ráfestés eredménye.18 Ezt a szo
katlan sziklaívet a kép leírásakor hatalmas felső állkapocshoz hasonlítottuk, de hely
zeténél és alakjánál fogva nevezhetjük küszöbnek, vagy hídnak is. Lássuk, hogyan ír 
a vallástörténész Mircea Eliade a küszöbről: „A küszöbnek vannak »felvigyázók, 
istenek és szellemek, amelyek meggátolják emberi ellenségek és démoni, valamint 
betegséghozó hatalmak bejárását. A küszöbön áldozatot mutatnak be az őrködő is
tenségeknek. A küszöbön állva mondták ki egyes régi keleti kultúrákban az ítéletet. 
A küszöb és az ajtó közvetlenül és konkrétan mutatják a térbeli kontinuitás megszű-

15 Madách Imre 1968. 15. 
16 Madách Imre 1968. 161—162. 
17 Wind, Edgar 1948. 
18 Lightbrown, Ronald 1986. 195. 
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nését. Ebben rejlik nagy vallási jelentőségük : egyszerre szimbólumai és közvetítői 
az átmenetnek."19 A művészettörténész pedig ennyit fűz hozzá: „Az, hogy az ajtó 
mindig valamiféle határt jelölt, elég nyilvánvalónak látszik, ennek a határnak a je
lentése azonban már nem mindig volt ugyanaz. ...ajtók kezdték már nemcsak a földi 
élet végét, hanem egy új élet kezdetét is jelenteni."20 Az ajtó-küszöb-híd, mindegyik 
olyan állapotot jelez, amikor valaminek a végére, vagy valami újnak a kezdetéhez ér
keztünk. Erről a határhelyzetről pedig így ír Karl Jaspers, a filozófus : „A határhely
zetekben az ember vagy nem vesz észre semmit, vagy igazi létére ébred mulandó földi 
egzisztenciája fölött és annak ellenére. Még a reménytelenség is — azáltal, hogy lehet
séges lennie — a világon túlira utal."21 Ez az a pont, amikor egyszerre érhetővé válik 
Ádám és Éva alakjának egyléptékűsége a „lehetőségek táblájának" perszonifikációi-
val. Határhelyzethez értek — legalábbis Ádám egészen bizonyosan — ahol már csak 
egyéni diszpozíciójuk függvénye, hogy „igazi létükre ébrednek-e!" 

E sziklaív minőségének és milyenségének meghatározásából fakadó bizonytalan
ság további értelmezési lehetőséget kínál. Ehhez ismét a Jelenések könyvéhez kell 
nyúlni, melyben a következő sorokat olvashatjuk: „Az ötödik angyal... Megnyitá 
azért a mélységnek kútját: és füst jőve fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje; 
és meghomályosodék a nap és a levegőég a kút füstje miatt."22 Reveláció értékű sorok, 
hiszen valóban nem lehet eldönteni, a bal oldal lángoló fáitól áramlik-e lefelé (?) a 
füstvonalat az alsó táblára, vagy netalántán lentről, ebből a „mélységek kútjából" 
áramlik-e felfelé, beborítva holtakat, szenvedőket, földeket és egeket? 

És egy végső gondolat, mielőtt tovább mennénk a következő „rész-kerettémára". 
Az atomrobbanás gombafelhője — amely egyébként az 1957-es nevadai, „Tűzdiadé-
mos hölgy" névre hallgató, 37 kilótonnás kísérleti megrobbantás 1300 méter magas 
felhőjét ábrázolja23 — kompozíciós helyzeténél fogva a „Bűnbeesés" jelenetek Tudás 
fájának szerepét tölti be, avagy a nap és hold által közrefogott Világfát idézheti, tö
vénél az első emberpárral. Itt azonban a nap hiányzik, hiszen „...megveretek a nap
nak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak harmadrésze; hogy 
meghomályosodjék azoknak harmadrésze. És a nap az ő harmadrészében ne fényljék, 
és az éjszaka hasonlóképpen".24 

A nap helyén szárnyavesztett Ikaroszt látjuk, az átellenes oldalon pedig, a meg
homályosodott hold alatt a három űrhajóst. Ikarosz témája folyamatosan jelen volt az 
európai művészetben, legismertebb példája Bruegel Ikarosz bukása című festménye. 
Megfestette azonban maga Patay is. Az 1975-ös Tragédia című képe tulajdonképpen 
Bruegel képének feldolgozása. Ikarosz ábrázolása azonban a keresztény művészet 
egy korábbi képtípusát vette át, „a lázadó angyalok bukását". Ezt is megfestette 
Bruegel, de ebben a témaválasztásban Ő is csupán követte a nagy innovator, Hierony-
mus Bosch Szénásszekér című triptichonjának bal oldalszárnyán látható mintát. A bu
kott angyal, vagy Ikarosz bukása Patay egykori évfolyamtársának, Kondor Bélának 
az oevre-jében is állandóan visszatérő kerettéma. Az önnön határait túllépni akaró 
ember eleve reménytelen kísérletének örök példázata ez, a képzőművészet nyelvén 
elbeszélve. 

A kép balszélén látható a következő „rész-kerettéma". 1962-ben már megfestette 
Patay Birkózás (Szikla) címen ugyanezt a két parányi alakot, egy hatalmas sziklafal 

19 Eliade, Mircea 1987. 19—20. 
20 Bialostocki, Jan 1982. 186. 
21 Jaspers, Karl 1987. 24. 
22 János Jelenések 1932. 9:1—2. 
23 Művészet 1986/6. 6. A Natural History nyomán. 
24 János Jelenések 1932. 8:12. 
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tövében. Valóban értelmezhető' testtartásuk birkózásnak is, ám helyzetük inkább a 
„Krisztus színeváltozása" jelenetek tanítványi pózaira emlékeztet, sőt felidézi az imád
kozás bizánci gesztusát a proszkinézisz-t is. Az atomrobbanás gombafelhőjének képé
ben pedig valóban jelen van egy igazi nagy „transzfiguráció". Helyzetük és testtar
tásuk más szempontú indoklásául azonban ismét idézhető a Jelenések könyve: „És 
a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasok, és min
den szolga és minden szabad, elrejtek magokat a barlangokba és a hegyeknek kőszik
láiba."25 

A bal alsó sarokban látható tülekedő embercsoport is szerepelt már Patay oevre-
jében. 1968-ban festette meg ezt a témát Verekedők címen. Patay László monográfusa, 
Végvári Lajos helyesen állapította meg, hogy ennek a témának előképe Luca Signo
reili Orvieto-beli Apokalipszis-sorozata lehetett.26 Jelen változatában azonban a je
lenet további utalásokkal terhes. A tény, hogy korláttal határolt területen folyik a küz
delem, felidézheti bennünk Paolo Ucello Özönvíz című töredékes freskósorozatát, 
sőt süllyedő hajóra történt implicit utalásai, illetve egyik-másik alak testtartása miatt 
Gericault Medúza tutaja című festményét is. 

A jobb oldalon mind a halottak, mind a kivégzésre várók legtökéletesebb elő
képeit Francesco Goya szolgáltatja a Desastres de la Guerra és a Caprichos című réz
karc sorozataival. Az irracionális, a démoni, az álmok világa és az emberi tapasztalás 
keveredik itt Patay festményén. 

A jobb alsó sarok szemétdombja ismét egy visszatérő kerettéma, hiszen 1980-ban 
már önálló kompozícióként megfestette.27 Akkor a szemétre hajított művészetet 
Leonardo Mona Lisaya képviselte, itt az elozo évi aktualitás jegyében ezt a szerepet 
Raffaelo Eszterházy Madonnája vette át. 

Az alsó, „lehetőségek táblájának" előképét a romantika nagy misztikusának, 
William Blake-nek, a négy őselemet ábrázoló képén keresztül az alkímiai traktátusok 
négy elemet és az Anthroposzt bemutató ábráiig követhetjük vissza. Már Blake is 
elhagyta figuráiról az alkímiában azonosításukat segítő jelvényeket, jeleket és attri
bútumokat, ám alakjai anyagszerűsége továbbra is jelezte kilétüket. Patay itt is tovább 
profanizálta szereplőit. Azonosításukat csupán az elemekhez való viszonyuk jelzi, 
azt is pusztán hangulati kifejezőeszközök szintjén. 

E rövid levezetéssel talán sikerült feltárni e jelentős profán diptichon keltette 
gondolati asszociációkat, felvázolni azt a festészeti hagyományt, azon művek soro
zatát, amelyek dialógust folytatnak vizsgált alkotásunkkal. 

Ezek után joggal hangozhat el a kérdés : mit festett meg tulajdonképpen Patay 
László? A közelgő világvégét..., vagy csak meg akarta mutatni az emberiséget fenye
gető veszélyeket, hogy rádöbbentsen minket arra, „...ma... a legszörnyűbb katasztró
fák korában élünk. Úgy tűnik, mintha minden örökségünk szertefoszlott volna, és 
semmi biztató jele sincs annak, hogy megindult volna valamiféle kibontakozás."28 

Erre is gondolhatott, no meg arra, amit Jaspers a továbbiakban így fogalmaz meg : 
„...egy széthulló világban (élünk), mely mind kevésbé hisz a hagyományban. Egy 
olyan világban, amely csak mint külső rend létezik — szimbolikus jelentés és transz
cendencia nélkül — üresen hagyja a lelket, és nem felel meg az embernek, aki ha a 
lélek magára hagyja, visszavonul saját elemei közé: kívánságaiba, unalmába, rette
gésébe, közömbösségébe. Ebben a világban az egyén magára hagyatva, egyedül él. 

26 János Jelenések 1932. 6:15. 
26 Végvári Lajos 1979. 25. 

27 A festmény jelenleg a kaposvári Somogyi Képtár gyűjteményében található. Leltári száma: 
86.2.52. 

28 Jaspers, Karl 1987. 119. 
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S ha filozofikusan akar élni, saját fáradságával kell felépítenie azt, amit a világ nem 
ad meg neki."29 

Ezen a ponton eljutottunk korunk emberének alapvető egzisztenciális problé
májához, a létbevetettség bizonytalan, kapaszkodókat abszolút nem biztosító hely
zetéhez. Annak érdekében, hogy sokrétűbben tudjuk ennek a kulcsproblémának a mi
értjeit, okait és okozatait meghatározni, idéznünk kell Mircea Eliade értekezését a 
szent és profán tér különbözó'ségéró'l, és látjuk majd, mennyire helyénvaló fejtegetése 
az általunk elemzett mű szempontjából is: „A szent tér megnyilatkozása »szilárd 
pontot« nyújt az embernek, s ezáltal lehetővé teszi számára, hogy tájékozódjék a 
kaotikus homogenitásban, »megalapítsa a világot« és valóban éljen. A profán ta
pasztalás ezzel szemben ragaszkodik a tér homogenitásához és viszonylagosságához. 
Ebben a térben lehetetlen az igazi tájékozódás, mert a »szilárd pont« ontológiailag 
már nem egyértelműen megalapozott: a mindenkori esetleges feltételek szerint je
lentkezik és tűnik el. Tulajdonképpen tehát már nincs is »világ«, csupán egy széttört 
univerzum töredékei léteznek, végtelenül sok, többé vagy kevésbé semleges »hely« 
formátlan tömege, amelyek között az ember az ipari társadalomban zajló élet köte
lezettségeitől hajtva ide-oda mozog."30 

Ezért lényeges a szent tér kitüntetett szerepe Patay László festményén. Ádám és 
Éva, mint láttuk határhelyzethez ért — emberi létük szempontjából is, no meg a kép 
terében is. A küszöb, amelyen állnak, e szokatlan sziklaív, nem csak azért az átmenet 
helye, mert két világot választ el egymástól, hanem azért is, mert omphalos, a közép
pont, a centrum, a köldök, ahonnan újra lehet, só't újra kell rendezni a világot. A szik
laívnek e középpont volta nem csak szimbolikusan értelmezendő, hanem konkrétan 
is, hiszen tárgyi formájában a mű kompozíciós középpontjai jelölik ki helyét a kép
felületen. 

Arra vonatkozóan pedig, hogyan teremthetjük meg az egyensúlyt életünkben, 
álljon itt zárószóként Karl Jaspers néhány mondata : „Döntés helyett ingadozunk és 
botladozunk egész életünkben, kombináljuk egyiket a másikkal, s belenyugszunk a 
dolgok ilyetén állásába, mint szükségszerű ellentmondásba. A nem-döntés már maga 
is rossz. Az ember akkor ébred igazi önmagára, amikor meg kell különböztetnie a jót 
a rossztól, akkor lesz önmagává, amikor dönt, melyik útra lép, s aszerint cselekszik."31 

IRODALOM 
Bialostocki, Jan 

1982 Régi és új a művészettörténetben. Budapest 
Eliade, Mircea 

1987 A szent és a profán. Budapest 
Hamvas Béla 

1983 A világválság. Budapest 
Jaspers, Karl 

1987 Bevezetés a filozófiába. Budapest 
János Jelenések könyve 

1932 Új Testamentum. Budapest 
A keresztény művészet lexikona 

1986 Budapest. 
Lightbrown, Ronald 

1986 Mantegna. Oxford 
Madách Imre 

1968 Az ember tragédiája. Budapest 

29 Jaspers, Karl 1987. 139—140. 
30 Eliade, Mircea 1987. 17—18. 
31 Jaspers, Karl 1987. 67. 

493 



Prokopp Mária 
1986 Olasz festészet a XIV. században. Budapest 

Végvári Lajos 
1979 Patay László. Budapest 

Wind, Edgar 
1948 Bellini's Feast of the Gods. Cambridge 

Interpretation eines Gemäldes von László Patay 

Nagy, Imre 

Im Aufsatz wird ein zeitgenössisches Kunstwerk, das Gemälde des Künstlers László Patay 
Erinnerung an Madách oder das Bild über die Tätigkeit und Möglichkeiten des Menschen untersucht. 
Der Verfasser hat die Absicht, mit Analyse einiger Abschnitte des Gemäldes vorzuzeigen, in welcher 
Weise die von dem polnischen Kunsthistoriker Jan Bialostocki „ikonographische Gravitation,, 
genannte Erscheinung zur Geltung kommt. Während der Untersuchung wird nicht allein der im 
Titel des Bildes suggerierte Eindruck der Tragödie von Imre Madách bestimmt, sondern wurden 
auch die direkten Quellen etlicher Themen aus der Offenbarung Johannis gezeigt. Einige Neben 
themen des Gemäldes erschienen schon als Themen selbständiger Werke im Oevre des Künstlers. 
So zB. an der oberen Tafel des Bildes ist das Thema „Fall der revoltierenden Engel" Vorbild zu dem 
„Fall von Ikaros", bzw. der „Triuph des Todes" zum Thema der Sterbenden und Hingerichteten. 
Den Schlägern an der unteren linken Tafelecke dienten die Apokalypse-Reihen als Vorbild. In der 
Analyse wird der zentrale Felsenbogen, auf den die Hauptfiguren gestellt wurden, besonders her
vorgehoben. Die omphalos Charakter wird durch Zitate von Karl Jaspers und Mircea Eliade bestä
tigt. 

Die Quellen der Szene an der unteren Tafel können durch das Bild von William Blake „Die 
vier Urelemente" bis zu den alchimistischen Traktaten über die vier Urelemente bzw. bis zur Ab
bildung von Antrhopos verfolgt werden. 

Im Schlussabschnitt wird die philosophische Grundlage des Gemäldes widerum von Zitaten 
von Mircea Eliade und Karl Jaspers unterstüzt, die uns die Katastrophe des profanisierten Wesens 
zeigen. 
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