Aknai Tamás

CSONTVÁRY - ÉJSZAKA
A K os K ároly Egyesülés tagjai a nyári konferencia helyett
P écsett töltöttek három napot. A látogatás során fő le g D é
vényi Sándor újabb épületeit tekintették meg. (Az ö munkáit
tervünk szerint egy jö v ő évi szám unkban fo g ju k részletesen
bem utatni.) A kirándulás résztvevői egy hosszúra nyúlt estét
töltöttek a C sontváry M úzeum ban, ahol A knai Tamás m űvé
szettörténész b eszélt a Csontváry-életm üről és a gyűjtem ény
je len leg i helyzetéről. A z alábbi írás az ott elhangzottakat
idézi fe l.

A nagy szavakat m ár elm ondták. M ost nem ezt kell ten
nünk. A Kós K ároly Egyesület július elsején m egtisztelte a
Janus Pannonius M úzeum ot avval, hogy vándorgyűlésének
egyik estéjét az állandó Csontváry kiállítás megtekintésével
töltötte. A z átlagos tárlatvezető és az átlagos tárlattátogató
alighanem beérte volna avval, ha képtől képig lépegetve
egy óra alatt m egem lített volna néhány lexikoncím szó for
m ájú definíciót - hozzátéve: „a tudom ány jelenlegi állása
m ellett” - ha néhány közkeletű ism eretet megerősitett. né
hány félreértést eloszlathatott volna, végül, ha néhány utalás
történt volna az alapvető irodalomra, m elynek segítségével
azután később tágítható a szerzett ism eretek köre. Most
azonban örvendetesen vonzó, - egyszersm ind kihívó - fel
adatot kapott a m uzeológus, hiszen formával, kreativitással
eljegyzett szakem berek, építészek szám ára kellett-lehetett a
Csontváry életm űben fellelhető, kevésbé közölt, vagy ép
penséggel aktuálisan m egfogalm azott kérdésekről szólni,
ráadásul különösebb időbeli kötöttségek nélkül.
Ezek egyike m indjárt a hazai és a külföldi Csontváryrecepció kérdését veti fel. K ihívóan a mostani állandó pécsi
kiállítás teszi ezt indokolttá, illetve ennek az állandó kiállí
tásnak az elm últ húsz évben m egform ált előtörténete. És
savanyú a szőlő. M ert e sorokat pécsi m űvészettörténész
írja, aki többek között Csontváry ittléte m iatt ragaszkodik
m indm áig nem túl kifizetődő állom áshelyéhez. A történet
vége egy életpálya teljes fiaskóját borítékolja. M ert a vá
laszban nagym értékben m űvelődéstörténeti léptékű előjel
változások is m odellezhetők m indm áig. Azért, m ert a kevés
szám ú kezdem ényezés, az 1963-as székesfehérvári m ajd bu
dapesti Csontváry kiállítások m egrendezésén túl, az 1958-as
brüsszeli G rand Prix elkönyvelése után nem m utatkozott
valójában kom oly m uzeológiai vagy kultúrpolitikai érdeklő
dés a Csontváry-életm ű iránt. Ú gy tűnt, hogy a „nagy” Taorm ina galériabeli bem utatásában kielégült a szakma köte
lességérzete. M intha túl sok lett volna akkor még a politikai
term észetű kockázat is egy ilyen feladat korrekt megoldásá
hoz. M uzeológiai véglegességű döntés és a nem is általános
„tetszés” között ugyanis nagy különbség van. A z egyik tör
vényhozási gesztus, a m ásik „csak” individuális kultúra. Az
egyik a „köz” nevében javasol célszerű áldozatot, a másik
„csak” m egtisztulni kíván, „csak” alternatívát kíván találni.
És ne feledjük, a m űvek többsége ekkor még mindig a
Csontváry képeket m egm entő-őrző Gerlóczy Gedeon kezé
ben van, aki a látszólagos kom olyságú hivatalos érdeklődé
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sek árnyékában nem tudja biztonságban élete egyik értel
m ének a jövőjét. Mi más, ha nem a valóságos érdektelenség
és erélytelenség m agyarázhatja azt a szerződést, am it 1973ban a pécsi Janus Pannonius M úzeum m al, illetve a Baranya
m egyei Tanáccsal kötött Gerlóczy. N eki ugyanis semmi kö
ze nem volt a városhoz. Budapesti volt ízig-vérig, nobilis
felm enőkkel, akinek úgyszólván m ás inspirációja nem lehe
tett ebben a vidéki „m egalkuvásban” , m in t egy m ajdhogy
nem népm esei alapigazság. Érezte, hogy közeledik a vég
órája, és am ennyire csak biztosítékokkal ekkor m eg lehetett
ezt tenni, igyekezett a birtokában lévő Csontváry képeket
„letelepíteni” . G erlóczy ideája Budapest volt. A z az épület,
am it Csontváry m aga is m egálm odott. (A Feszty-körkép ki
hívóan színpadias közelsége éppoly összem érési kísérlet le
hetett számára, m int a R affaello-élm ény a „sugallatban” . De
ez utóbbiról később.) Jellem ző lehet, hogy a hetvenes évek
elején m ár az építészeti M esteriskola avval is tudatosította a
Csontváiy - gyűjtem énnyel kapcsolatos problém ákat, hogy,
belső pályázatot írt ki egy, a budai várban, illetve a V árosli
getben felépítendő múzeumra. Ez sem változtatta meg
azonban a viszonylagos közöm bösségnek azt a légkörét,
ami Gerlóczyt körülvette. D e ezen ütött rést a pécsi m úze
um M űvészettörténeti O sztályának akkori vezetője, Romváry Ferenc, aki egy m ajdhogynem hazárdul komolytalan
pillanatban utcai telefonfülkéből felhívta G erlóczyt és kérte,
hogy találkozhassanak. Rom váry m otivációja érthető volt.
A m odem képzőm űvészeti gyűjtem ények kialakításának
„nagy korszakában” kis energiabevitellel is kom oly eredm é
nyeket lehetett elérni.
Rom váry igen sikeres em ber volt e tekintetben, hiszen
olyan országos jelentőségű gyűjtem ények m egszerzése volt
m ár a háta mögött, m int a Bedő Rudolfé, T om pa Kálmáné,
Kunváry Belláé, T am ás Henriké. G yakorlatában az „ihletett
pillanatok” éppen olyanok voltak, m int am ikor G erlóczyt is
felhívta. E pillanattal kezdődött a pécsi Csontváry M úzeum
története, G erlóczynak persze feltételei voltak. A vidéki vá
ros, régió és m úzeum azonban sokkal többet vállalt, m int
amire Gerlóczynak az országban bárhol ekkor rem énye le
hetett volna. Feltétlenül, és elvitathatatlanul m eghatározó
módon já ru lt a Csontváry életm ű letelepítéséhez Takács
Gyula, az akkori M egyei Tanács kulturális elnökhelyettese,
aki a nem kevés ellenállást legyőző kultúrpolitikai egyezte
tések m ellett egyszerűen a szükséges pénzeket is m egsze
rezte a kiállításhoz. A vállalkozás része volt a város akkor
egyetlen reprezentatív kiállító term ének a m egszerzése is a
Technika H ázában —m ely épület m a visszakerült eredeti tu
lajdonosa, az egyház kezébe.
A z első, egyterm es Csontváry állandó kiállítás, a m aj
dani Csontváry M úzeum 1973 őszén nyílt meg. A z egyter
mes, lényegében a „nagy képeket” bem utató tárlat bővült
azután újabban m egszerzett, vásárolt m űvekkel, a restaurált
grafikákkal, úgy, hogy végül is az egész em eletet igénybe
kel lett-lehetett venni. K özben teljesültek G erlóczy Gedeon
letétjének feltételei, a képek klim atizált környezetbe kerül
tek, a restaurálások során olyan rugós keretekre feszítették a
vásznakat, m elyek kizárták a felület drasztikus mozgásait,
és a technikai lehetőségek arányában egyre jo b b m egvilágí
tási körülményeket biztosítottak a m űveknek. A z 1963-ban
m ég Székesfehérváron elkezdődött „C sontváry peregrináció” Pécsett folytatódott. A m inisztérium által Gerlóczy G e
deontól, illetve örököseitől időközben m egvásárolt Csontvá
ry képeket azután a M agyar N em zeti G aléria leltárába vet

ték, de a pécsi Janus Pannonius M úzeumnak sikerült a
Csontváry M úzeum m egalapítása után húsz évvel a mindig
is Pécsett lévő képek többségére m ég egy tíz éves letéti
szerződést kötni a N em zeti Galériával. A képek „kemény
története” m ögött azonban szám unkra mégiscsak a Csontváry-problem atika volt a fontos Egy-két közhellyé vált fél
reértés, beidegződés felülvizsgálata.
Ezek egyike például a „sugallat" kérdése. Könnyű
ugyanis Csontváryt pszichotikus látnoknak beállítani, ha va
lóban létezik az 1880-as hallucináció. A Kelety Gusztávhoz
irt levelezésekből, valam int az 1913-as Életrajzból azonban
kitűnik, hogy a „sugallat”: - nagyobb festő leszel, m int Raffaello - egy visszaem lékezés visszadatált motívuma, am it a
harm inc évvel korábbi m egnyilatkozások alig erősítenek
meg. A korai képtém ák realitásközelsége (kitöm ött m a
darak, őz egy topográfiailag teljesen hiteles helyzetben, Prazsenkáné, az „A lm át hám ozó öregasszony", stb.), dokum en
tum értékük is tartózkodásra késztet. M ásrészt a Raffaello-t
idéző szövegrész is tökéletesen érthető XIX. századi kul
túrtörténeti adat, A m űvészettörténeti nagyság közhelyes
szinonim ája ekkor RafFaello, a legtöbb em ber számára
egyedül ism ert m űvészettörténeti fenomén Tehát nem
misztikus kapcsolat felidézése, hanem a művészetről szóló
ism eretekkel alig rendelkező Kosztka Mihály Tivadar
(Koszt = szláv „csont" + váry, a rom antikus névmagyarítás
képzője, vagyis Csontváry) m egkésetten romantikus beállí
tódásának tükre az idézet. De végülis egy vidéki gyógysze
rész - „principálisom " - m ondta Kosztka Mihálynak, hogy
m ilyen tehetséges rajzoló. 1913-ra ez a kicsinynek tűnő m o
tiváció duzzad kozm ikus m éretűvé; s válik a RafFaellóval
való összem érés alapjává.
A késő-rom antikus attitűdben azonban minduntalan
felbukkannak az akaratos tudatosság jelei is, (Ihletettség és
akaraterő v alóban...) Szapora levelezés Kelety Gusztávval,
kérdések százai záporoznak a sikeres festőre, főiskolai igaz
gatóra, A válaszokból azonban csak azt hallja meg Csontvá
ry, ami szám ára m egerősítést jelenthet. A „csak én tudok
versemnek hőse lenni, első és utolsó mindenik dalomban"
típusú m űvész-képm ás belső világa tárul ezért fel a Werthm üller M ihályról készített I894-es müncheni tanulm ányraj
zának dedikációjából. „B ár 17 éve vagyok modell, ilyen
erőteljes előadásban m ég senki sem ábrázolt engem, mint
Ön"- látszik a ném et nyelvű szöveg a rajz jobb felső sar
kában, Csakhogy ezt a szöveget m aga Csontváry írta - a
modell, W, M ihály nevében. M int ahogy az 1907-es párizsi
kiállítás apropójából is m aga röptette fel a hírt, hogy mintha
a New York Herald Tribüné francia kiadása fedezte volna
fel a világ legnagyobb „N apút” festm ényét. Ilyen cikk sem
létezett - term észetesen. Önmegerősítések, kompenzációk.
M inden alapot nélkülöző tulajdonítás csupán, arra azonban
elégségesen alkalm as, hogy önm aga m űvét világtörténeti
léptékben és erkölcsi funkciókban jelenítse meg - önmaga
számára. N incs közönségem ? Leszek akkor alkotó, modell
és a m űvek fogyasztója m agam , egy szem élyben. Első és
utolsó. A m odem m űvész nagy dilem m ájának szándéktalanul is első m agyar m egfogalm azójává lett így Csontváry: a
kérdést am it m egválaszol -és m elyre a válasza pozitív - a
későbbi w ittgensteini változat m orális „igenje” igen m ondja - lehet ott is kérdezni, ahol nincs válasz, és lehet ott
is választ találni, ahol kérdés nem fogalm azódott meg, és,
hogy a „világom határai” messze nem a nyelvem határainál
érnek véget. Ez a m etafizikai alapállás tudatosságot csak a

romantikával való spontán azonosulásban árul el, a többi
költészet, mely „tanait” az „ih letettség b ő f vezeti le. Innen
következik azután egy újabb m űvészettörténeti szem pontból
kellően ki nem értékelt problém a újra. A „m űvészi fejlődés”
kérdésköre. Az időt tartósan a Csontváry művek között
töltve lassan az a biztos benyom ás tám ad az emberben,
hogy, mintha az időszám ítás lineáris rendjét nem követnék
a képek. V alam i mintha arra kényszerítene, hogy az időtar
tam ot valam i más tartam m al jellem ezzük, hiszen az idő
m úlását a képek datálása m ellett rendkívül halványan segí
tik a formaváltozások. (Van is ebből fakadóan kérdése a
muzeológiának. Például „G yerekportré" - Bartos gyűjt.,
Stockholm ,„Áldozat" - Baltschik gyűjt., Budapest) Mintha
a kitöm ött madarakat festő, vagy a „Szakállas férfi háta"
(1894) cím ű szénrajzot készítő m űvész ugyanakkor festette
volna a „M agányos cédrust” (1907), hiszen a felületek ki
alakítása, a torzítások módja, a színek felhasználásának
„m enetrendje" m egegyeznének. Olyan m otívum egyezések
pl., m int a szénrajzon az összekulcsolt kézfejek, az egyik
tenyérbe csom agolt hüvelykujj és a „C édrus” ágtöveinek
indulása a törzsből. A „m odellek”: Marié, A m alie és a „Panaszfal”, a „M ária kútja” alakjainak portréja? Egy évtized
választja el a munkákat, m égis teljes form ai egyezéseket
mutatnak. A hiányzó deréktáj a müncheni rajzon, a jelszerb 
en felrakott figura a „PanaszfaIon” vagy a „M ária kútjánál”.
Az evolúció sajátságos m egjelenése provokálja például azt a
m uzeológiai kísérletet, am elyik a m ost három frag
mentumból egységessé tett 1913 körüli „A llegorikus kom
pozíciókat” a jóval korábbi „Panaszfal" vagy „M ária kútja”
m ellé rendezné. Olyan belső m egegyezések, kom pozíciós
analógiák, figurális azonosságok vannak e m űveken, m elye
ket látva indokolatlannak látjuk feltenni a fejlődést formai
differenciálódásban m egfogalm azó kérdést. Illetve az idé
zettek láttán hajlam osak vagyunk azt kimondani, hogy
Csontváry „készen van”, am ikor ecsetet vesz a kezébe, ké
szültsége az időt történelm i „pontként" rögzíti, m elyben in
kább zavaró volna a stiláris „széttartás". A m ikor a cédrusok
felfedezéséről beszél, azok időtlensége, - m int történelmi
perspektíva - feltétlenül saját m űvészt munkamódszerének
és látásmódjának apológiájaként hat, am iket azután csak
fizikai gyengesége és szegénysége fog korlátozni 1914 kö
rül.
Mosztár, Libanon, Jeruzsálem ... A z egyetem es törté
nelem örök terei, az em beriség kegyetlen, riasztó jelenének
helyszínei a városok, országok, ahol egy m agyar festő a 19.
és 20. század fordulóján egyéni és nem zeti, valam int filo
zófiai értékű kérdéseinek m egfogalm azásába kezdett. Mert
a választ ezekre itt, errefelé rem élte. M it kérdezett ez a mű
vész, és hogyan hangzik a válasz? M ielőtt azonban időz
nénk e köméi, értékeljük a tényt: a speciális érintettségű és
ihletett festő spontán módon, vagy legalábbis rejtett lelki
előkészítés, belső motivációk nyom án ju t a következtetésre,
hogy a világtörténelem „nagy esem ényei" nyomába kell
szegődnie. A 20. század története azután m indm áig bizo
nyítja, hogy valóban centrális fontosságú helyszíneket kere
sett Csontváry fel. M űvészi célja az idő és em ber együtt
működésének sűrített helyzeteit, erkölcsi fordulópontokat
éles fénnyel m egvilágítani. Az európai rendszeridő e szá
zadi nyugtalanságainak kitörési pontjait kétségtelenül eze
ken a szintereken találjuk meg.
A fák ábrázolásával Csontváry a dokum entáción túl
mutató sejtető, jelképi értelm ű üzeneteket fest meg. Őze
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m ögött a duzzadó, peckes facsonk, az athéni képek, a Fo
hászkodó üdvözítő fái, a Zrínyi kirohanásán a kép közép
pontjában lévő törött facsonk a hős halállal eljegyzését jelzi,
egybehangzóan igazolva a klinikai fatesztek eredményeit. A
cédm sképek szim bolikus jellegén túl néhány olyan szem 
pontot is m egfontolásra érettnek érzek, am it az irodalom
nem fejtett m indeddig ki. Előadásunknak közvetlenül nem
lehet ez célja, de m indenképpen utalni szükséges arra a
pantheista-determ inisztikus összefüggésre, am i a kétér
telm űen m egfogalm azott figurák előadásában rejtőzik. Az
elemek, anyagok ősi egyetem ességéről van ugyanis szó, az
egym ásba mosódó m inőségek form ai azonosságának jellem 
zésére irányuló törekvésről, A Jajcei vízesésen, a Római híd
M ostarban cím ű képén elm osódó körvonalú sziklák, mohos,
lecsiszolt dom bhátak, ősz szakánként leom ló vízcsóvák,
szilvaalakú ablak-szem ekkel ékesített kunyhói, hombárjai
mind kétértelm ű optikai jelenségek. Pancsoló medvék, más,
m eghatározhatatlan állatalakok, em beri arccá átváltozó
hom lokzatok. N e tudom ányoskodjunk, főleg ne Csontváry
rovására. Siessünk rögzíteni: az a benyom ásunk alakult ki
hosszú idő alatt, hogy lehetséges ezt a gondolatot is ellen
őrizni. N em kizárt, hogy technikai egyoldalúságról van csu
pán szó, ami a burkhardti értelem ben tette kitüntetetté (és
m ert ez ugyanakkor technikai fogyatékosség is volt: egy
szersm ind lenézetté) Csontváryt.
A formai m egoldatlanságok kétértelm űségekhez is ve
zethettek nem egy esetben és csak a mi feldolgozói kompli
kációkeresésünk, am i olvasatokat is siet hozzájuk rendelni.
U gyanez sajátosan érvényes a M agányos cédrusra is. Csont
váry írásaiban nagyon sokszor fordul elő a fa említése, a
festm énnyel egyidőben kialakult m ár a szimbolikus teória,
am it azután később fog form ába önteni, kétségtelenül saját
életsorsának m élyebb m egértetése érdekében. „Olyan vol
tam , m int a kis mag, am ikor földbe kerül, ki törődik vele
m iképpen él a fö ld alatt és fejlődik tovább? K i törődött ve
lem, am ikor azon tűnődtem , hogyan és hogy hol kezdjem?
De am ikor a fa m ár koronával bontakozik ki s ízes gyü
m ölccsel rendelkezik, akad bám ulója, vevője és fogyasztója
bőven. U gyanez történik az em berrel is: tessék észrevétle
nül kifejlődni, nem törődik avval senki sem ." M isztikus elhivatására is úgy em lékezik, hogy említi: „ ...a mag kezünk
be adatott, m ely cédrusfát je le n t...” A saját élet jelképe
m ellett egyetem esebb bölcseleti értelem ben is idézi a céd
rust: „N em Karthago, Bizánc és nem a piram isok Szfinxje
az őszinte, hanem az élet hatezer esztendőt élt cédrusok
bölcselete szól hozzánk, m int igazságnak az érzete, m int a
m últ történelm e... fejlődik a mag, am elyből a cédrus fakad,
hatezer esztendős m últról bölcsen hallg at... Csendes sze
rénységben élt a cédrus: évezredekre kiható türelemmel,
türelem m el kell élnie egy nem zetnek is, am íg koronáját
nem éri e l... Felm együnk a m agas Libanonba, a hatezer
éves cédrusok otthonába, ott látjuk a háromezer éves hajadonokat türelm es pártában hajlongani, s csak a negyedik
évezredben gyüm ölcsöt term ő koronával bontakozni.”
„A m ikor Párizsban az Istenadta teljesítm ény a világot m eg
előzve túlszárnyalta s erről a nagym éltóságú kultuszm i
niszter ú r tájékoztatva lett, az nem reagált rá. De a gondvi
selés nem pihent, m egfestette velem a libanoni 5-6 ezer
éves cédrusfát, m elynek egyik ága kardot ránt és fenyegeti a
világot.” „M intha egy örökkévalóságra, egy helyre gyökerezettségre ítélt ősállat vergődnék és vágyakoznék... olyan a
fa társtalansága a kopár sziklákon, mintha a teremtésnek
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egy túlkorai példája lenne” - írja róla Spolarich E. (1945).
A cédrus életfává és rendkívüli „em beri növénnyé” válva
mondja: „Nem lehet zseni, aki különbséget érez az emberi
és állati növény között.” (Növény egyenlő a növekedéssel, a
term észetben teljessé lett fenom énnel). A hogy m agát bele
festette a Fohászkodó Ü dvözítő Jézusába, és m űvészként
vett m agára ezáltal egy m élyen szervített pózt - amiről
m ajd A pollinaire beszél a Szép vörösesszőkében (1911).
„M i m indent vállalunk az em berek helyett, stb ...”
1902-ben azonban m ég nem tudta önm aga elé tűzött fela
datát elvégezni. 1907-ben cédrussá válv a nőtt a világ fölé, a
művészetek fölé küldetése és később, hallucinációnak is
tulajdonított program ja szerint, m ost m ár joggal ostoroz
hatja a N yugat fertőző dekadenciáját, R óm a fajtalan utódait.
Magányos, sehova, senkihez nem tartozó: m ert csúcson van.
M egszületik tárgyi form ában is m itologizálódó sorsának
igazolása. De képeit társadalm i intézm ényeknek szánta. Hő
si típusokat szeretett volna m egform álni, a Hitszónokban,
Hunyadiban, Zrínyiben, az Ü dvözítőben. A hőst, term észe
tesen önm agát csak a fában, a nagy fában találta meg, e
művében válhatott elválaszthatatlanul azonossá benne ön
nön életének determ inizm usa, ism ereteinek és törekvései
nek, érzelm einek egysége. E lszigetelődésében n em lehetett
segítségére korának haladó m ozgalm ai, nézetei közül egy
sem. Nem engedte m agához közel korának valóban m eg
határozó modern teóriáit, és nem ism erte a m odernizációt
megalapozó nagy szellem eket sem.
54 éves volt, am ikor a M agányos cédrust megfestette.
A festm ény még a dokum entáción keresztül is élm ényt kelt.
A m agyar m űvészetnek és a m agyar m űvészettörténet-írás
nak azonban hosszú ideig nem jelen tett feldolgozandó prob
lém át ez a mű, m ert sajátságos kirekesztési gyakorlatával
Csontváry m űveit az alkotó halálát követően észrevétlenül
hagyták, vagy pedig dem onstrációként használták fel a tár
sadalm on és annak kultúráján kívüli deviáns szellem i m eg
nyilvánulások jellem zésére. D e m inden bizonnyal ez a rej
tett kapacitása, időn és téren kívülisége volt az, am i sikerké
pességének garanciája lehetett a szem élyi kultusz kulturális
politikájának periódusában. A m ikor a m ássá válás, a máshol
levés vágya keresett célpontokat m agának, akkor érett be
Csontváry, mágikus önarcképe, a M agányos cédrus tehát
egy nem zet kultúrában m egragadható portréja is egyben.
Ma a M agyar N em zeti Bank portfoliójában van a kép, amit
a N em zeti Galériában tettek letétbe. Egy kölcsönszerződés
jóvoltából látható Pécsett, ahová G erlóczy ék annak idején
elhelyezték.
Nem, m intha a Belle Epoque nem ism erte és értékelte
volna a devianciát, az abban kifejeződő szem élyesség ne
lett volna kultikus értékű. Csontváry m unkássága azonban
számos ok m iatt nem foglalhatott el központi helyzetet a
m aga korában. Az első ok: a m űvész legitim ációja társadal
mi konvenciók között valósul meg, annál teljesebb értékű,
minél több felületen elégíti ki az uralkodó értékrendet, il
letve válik szubkulturális jelentőségűvé, am ikor illeszkedé
se kiválasztott szegm entum okat elégít csak ki. Csontváry
alkotó emberi habitusa a jelennel csak fogyatékos kapcsola
tokat fenntartó, elism erésre m ég éretlen m esterek habitusára
emlékeztet, a szecessziónak m ajdhogynem szélsőséges sze
m élyiségkultuszát őrizve (V an Gogh, Gauguin). A m ásik
ok, hogy szem léletm ódja a m ár m eghaladottnak látszó ro
m antika m ég XIX. századi norm ái m űködtetik ecsetjét, ami
tém aválasztásait illeti. R om antikájának forrása azonban a

kétségkívül m egkésett form a és tém aazonosságok mellett
egy m ég m indig ism eretlen és elfogadhatatlan „m odem kor”
m iszticizm usa, am iből m ég a festői inspirációkat is
ideológiában fürdette meg. Posztimpresszionizmusa, mint
színelm élet, m erő m iszticizm us, m iközben releváns adatnak
szám ítanak G auguin és C ézanne művei m ellett egy sajátsá
gosán K elet és N yugat között m űködő m űvész fontosságára
utalva. N em véletlenül botlik meg a Csontváry jelenségben
az az interpretátor, aki a m agyarság korai történetének val
lásos form áihoz tartozónak véli Csontváryt, aki más szinte
ken volt képes érintkezni a földöntúli erőkkel, m int sámán.
De sem m i nem bizonyítja, hogy Csontvárynak köze
lett volna az okkultizm ushoz, szövegeinek és képeinek le
hetnek ilyen olvasatai, de így olvasni őket súlyos tévedés
volna. A jelek, szám osságok, arányok m eglepő egyezésével
kapcsolatban azonban m i leegyszerűsítőbb állásponton va
gyunk, mondván, hogy egy kom plex gondolkodási forma
legtöbbször tudattalanul tartalm azhatja a korábbi konven
ciókat, képi és verbális m inőségűeket egyaránt.
Form ai és festői m egoldásai azonban az akadem izm us
normái alatt elsősorban naiv és tanulatlan módszerekre utal
nak, m iközben ugyanezek a megoldások, m int öntörvényű
festői gyakorlat eredm ényei teljesértékű analógiát jelente
nek a posztim presszionizm ussal, vagy azután induló generá
ció munkáival. Pszichotikus alapú m unkaintenzitás, külde
téstudat és önm egerősítő önm agát m egkem ényítő belső mo
tivációk, a prim itívnek m utatkozó életform ák felértékelése
jellem zik. U gyanekkor a legjobbnak tetsző festőszerszám o
kat, vásznat választotta ki, nem tűrt megalkuvást e tekintet
ben.
Elem zésünk során m egkíséreltük Csontváry, - m űveit
m egvilágító írásait is - figyelem be venni, melyekből bizton
sággal kitűnik, hogy egészen speciális pozíciót foglalt el a
maga korában. E zeket az írásokat a kisvárosi értelmiségi
attidűd éppúgy jellem zik, m int a kritikát nehezen viselő vizionárius m űvész-autokrata vélem ényének és nézeteinek ki
zárólagos igazságát elism ertetni vágyása. M agányos ember,
műve a m agány m egosztásáról szól: „N em mondhatom el
senkinek, elm ondom hát m indenkinek...” Idegensége azon
ban nem érthetetlen form ai absztrakcióban, vagy a külön vi
lág m egterem tésére ind uló m egkettőzött valóságban gyöke
rezik. A kapcsolatterem tés nehézségeiben (a különccel m in
dig, m indenkor kegyetlen a közösség), hiszen a kapcsolatot
a szokványos kom m unikáció alakzatain keresztül képtelen
megtalálni. Érdekes, hogy a művészi egzisztencia m egte
remtésének vágya nem él benne, az alkotás felfogása-feldolgozása benne a kor esztétikai gondolatm eneteihez képest
egyszerűnek látszik. Jelképeiben keveredik a hagyományos
m űveltség és az öntörvényű jelképterem tő fantázia, vagyis
tapadás a m itológiához valam int leszakadás a mitológiáról.
Rosszul irányított követelm énynek látszik az, am elyik
a Csontváry m űveket kizárólag a tudatos megismerés pá
lyáin kívánja kezelni. Szám os forrás hiánya nehezíti ma
még az életm ű „racionalizálását”. M egérteni Csontváryt,
vagy megérteni belőle annyit, am ennyit lehet, jórészt annak
is feltétele, hogy m inek a m egértésére vagyunk egyáltalán
képesek. A z „érzés távlatának” legalább annyi esélye van a
Csorttváry m űvek interpretációjában, m int bárm ely más
módszernek. A képek hatása ugyanis egyszeri. Egy pillanat,
és befogadnak a művek. Legtöbbször m eg is fogalm azzák a
kiállítás látogatói ugyanazt, am it Gerlóczy is leírt az első ta
lálkozáskor. Szem pillantás alatt eldöntötté vált, hogy re

mekművek. A spekulációk csak ezután következhetnek.
Hamvas Béla írt egy esszet a fákról. M intha Csontváryról írta volna. Egy em berről, aki jelenéből kitolódik és
elsüllyed a múltban, de nincs jelen, m ert nem lehet o tt sem,
hiszen élete egy történelm i jelenben játszódik le. E kérdést
N ém eth Lajos is feltette Csontváry koráról szólván. Alatta a
kom ák vagy felette: egyremegy. Bódultságának igazi oka
sohasem tudható meg, „nincs benne fény, nincs homály,
m ert a tárgyak éjszaka is ég n e k ... a szín egyszercsak a világ
tulajdonsága lesz, nem felszíne, belülről árad a forma, az ér
zéki test kiterjedése nem kihűlt d ís z ...” D e az okoskodás
ebben az esetben is végső eredm ényekre épít. Csontváry
még nem teoretikus, m ég csak kitöm ött m adarak m ögé fest
m ozgalm as tájakat és apja lepkegyűjtem énye, vagy az alm át
hám ozó Prazsenkáné jelentik a tém ákat és m ár kolorista.
N em tud festeni. Nem tud követni fotografikusan sem m i
lyen formát, adott arányokat nem tud a külsőknek m egfele
lően arányosan újrarendezni, anatóm iai ism ereteit nem tudja
képpé változtatni. Egyvalam it tud m ár az első pillanatban.
Színekkel foltokat festeni, a foltokat újabb színekkel gyö
törni, fáradhatatlanul pepecselni a gyűszűnyi felületeken,
hagyni a színeket működni, hogy alakítsák azok ki a formát:
kockázatos a manőver, m ajdhogynem bukásra ítélt, de érde
mes bíznia kolorista m ivoltában. A szín m indent feledtet,
m indent kiegyensúlyoz. A fák nagy pátoszának m egérzése
önmagában is csodálatos poézis forrása. N agy elragadottság. Értelm ezők nem zedékei adóznak neki figyelem m el. A
fa azt teszi, am it az élet velük tesz. N em parazita, ételévelenergiájával szüntelen kapcsolatban van. N em öli a földet,
hanem lehetőséget ad neki az ajándékozásra. Föld-fa adás
kapás. A fa kétnemű. K ettős nyugalm a van. Benne a nem ek
egym ás felé fordulnak. A fa a jó l m egoldott kétneműség.
Házasság. Csontvárynak alkalom benne kom penzációt ke
resni. Megint kompenzáció, m iként W. M ihálynál, vagy m i
ként a M ária kútja N ázáretben cím ű m unkájánál. A másik
„nem m el” létrehozható kapcsolat - szám ára és benne - az
anyjával fenntartott kapcsolat. N ázáretben, a kútnál rátalál
va egy ilyen „örök” helyzetre, term észetesen glorifikálódik
bibliai képpé, mitologikus egybeeséssé a saját érzelem és a
m ítosz m orális tanítása. Csontváry e m űvében is elsodró
lendületű kolorista. Figyelm ünket ezúttal azonban csak a
középponti m otívum ra irányítsuk, ahol az asszony é s gyer
mek keze összekapcsolódik. A kép szerkezeti középpontja
ez az öszzekapcsolódás, az erővonalak ezt a két kezet köve
tik. Ugyanakkor észre kell vennünk, hogy m ilyen színekkel
jellem zi a minőségi „m ásságokat” a festő. M inőségi szín
kontrasztokkal: a vörössel és a zölddeh E két csattanóan kü
lönböző, jelképes olvasatukban azonban olyannyira össze
tartozó két színnel.
Csak annak adja ki magát, akitől nem fél. Önmagától
nem fél egyedül. Ö nm agában érzi egyesülni az alkotó ener
giákat, nemi szerepeket, kibontakozásra képességet és az
aszkézisre hajlamot, am i m int módszertan, m űködésére ga
ranciának mutatkozik. A pszichológus nagy érdeme, hogy a
szecesszió és szim bolizm us éveiben dolgozó festő esetében
milyen nagy jelentősége van a mű szellem i hátterében m ű
ködő programoknak az ismerete. A kulturális tradíció sze
m élyessé tételének szép önéletrajzi ihletettségű példája a
M agányos cédrus és m a módunk van elem eire bontani
mindazt, am it korábban irracionálisnak, „sugallatosnak” tar
tottunk, csak m ert a m űvész ilyennek állította be. Jászi Géza
rám utatott a festő m üncheni rom antikus festészeti, kö
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zelebbről orientalista ágával való rokonságára, de ne felejt
sük el a tényt, hogy Csontváry m aga is M ünchenben tanult.
Rendkivülisége egy saját m aga által is deklarált rendenkívüliséggel párosult. Hét évvel az 1956-os forradalom után, az
1963-as székesfehérvári kiállításán a siker egyik motívuma
talán éppen ez lehetett. A protestálás, egy m ás rend felé vá
gyakozás a szocializm us rideg szabályai között: ez lehetett
vonzerejének titka. Csontváry a rom antika közhelyeivel ta
lálkozhatott azonban M ünchenben. Fantasztikus hatású dekorativitása intenzív koncentrációra vall- A m im ézis alapjai
m egrendültek, a term észettel m agát egyenrangú m űvész te
rem tő ereje egyszersm ind term észetellenes is. Ez a rom anti
kában eredő m agatartás azután az avantgardra lesz legin
kább jellem ző. Csontváry fiatalabb korában m agát Raffaello
szerepébe állítva kísérletezett is a zseni azonnali m egraga
dásával, és ez az attitűd m agával kellett hogy hordozza a
képhez tapadó verbális és erkölcsi konnotációkat, Raffaello
az isteni m űvész, festőfejedeiem J. D. Ingrestől Picassoig
kiváltotta az összem érés kísérleteit, vagy az állásfoglalást
vele kapcsolatban m egrendüléstől az obszcenitásig. A z is
teni művész, m egistenült m űvész imágója, a patetikus nagy
ság gondolatköréhez olyan közeli Csontváry magányos céd
rusa nem zeti önarcképpé is vált, azon túl, hogy benne sze
m élyesen hiteles önm egm utatásra is tör alkotója. Itt va
gyunk K elet Európa neurotikus tünetektől sem m entes páto
szánál és identitásproblém áinál, hiszen nincs m ás m agya
rázat arra, hogy Csontváry a huszadik századi m agyar kultú
ra kim agasló reprezentánsává vált az utóbbi harm inc évben,
írásai alapján azonban nem csak egy Raffaello, hanem egy
A ttila identitásról is beszélhetünk, ami bizarrsága ellenére is
ott v olt a századforduló m agyar m itológiájában, az ezeréves
M agyarországot ünneplő m illennium szellem i klímájában.
Keleti útjai során bibliakorrekciókat végzett, jelentősen el
fordult a kereszténységtől és az ősm agyar hitvilág fragmen
tum airól beszélve a hun és m agyar m ondakör, illetve Attila
király, a világot hatalm a alá hajtó hadvezér alakja késztette
azonosulásra. U tolsó m űvének sajnos csak vázlatban maradt
tanúsága szerint önm aga lett volna A ttila király figurája. Az
indulás Raffaellója és a beérkezés A ttilája között írásaiban a
világtörténelem legnagyobb zsenijeként szól Attiláról, akit
Isten éppen azokkal a szavakkal választ ki, m int amelyekkel
Csontváry önnönm agát az 1913-as szövegben. Csak azt
mondja: „T e leszel a világ legnagyobb hadvezére, nagyobb
a róm aiaknál.”A m űvészet m ágiája segítségével átlépte az
allegória köreit és direkt realitásként kezelte irodalmi vagy
kultúrtörténeti forrásait. De írásaiban az Attiia-párhuzam
csak az első világháború kitörése után jelentkezik, megintcsak direkt adalékként a kor kultúrájának meghatározó m i
voltához.
„A z eredeti és a poézis hiszem, hogy barátaim leendnek” írta a pályakezdéskor, „Ihlettség és akaraterő a szár
nyaim ”. Festői életm űvét vizsgálva m indezt valóra is váltot
ta. Levelezése alapján állíthatjuk, hogy jó l ismerte Lombrosot, s m ióta d'Anunzio csatahajójáról is tudunk, amit
Garda tó feletti kertjében állított ki, talán szerény extrava
ganciáit is m ásként „olvassuk”. A kor, a századforduló köte
lezett ilyen gesztusokra. A „m ás világ” m ím elt külsőségei,
am iket abnorm alitásnak tartott a kortárs, m ajd ránk ha
gyom ányozta ezt a benyom ását, valójában nem tartoznak a
művészsorsok különösségei közé. A művész szövegeiben a
pálya kezdetekor, m ajd a pálya vége felé is egy egy törté
neti alak tűnik fel, m tnt vele, az alkotóval való összemérés
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kísértése. Raffaello és Attila, a m űvész és a hadvezér a ki
választottság szim bólum ai, szellem és fizikai erő mozgásbahozói. A századforduló művésze: ítélethozó, döntnök, lát
nok. Cédrusfája összehangzik eredeti küldetéséről beszélő
naplójával: valójában a világ legnagyobb bibliafestője is
szeretett volna lenni, - m int írta. Piero della Francesca
Szent K ereszt legendájának assisi freskóciklusa nyomán ön
magában folyam atosan érzékenyen tartotta a kereszt átvál
tozása iránti érdeklődést, ikonográfiái igazolások: a kisze
melt cédrus és Krisztus keresztje vannak gondolatai között.
A századforduló m űvész szerepei, a történeti hősökkel kap
csolatos elragadtatása, a lejegyzett összem érés iránya mind
m otívumok lehetnek a M agányos Cédrus létrehozásánál. Az
egyetlen formai megoldás, am i a festm ény alapos elem zése
kor tűnhet csak fel a számunkra, és erről a szakirodalom
m ég sohasem szólt: a nagym éretű szög a kép felső harm a
dában. Jogosak lehetnek a kérdések: m it keres a szög ezen a
helyen, ahol a m adár sem jár, a m agánynak ebben a föl
döntúli dim enziójában? Ki helyezte azt el oda és m iért? Ha
jelk ép csupán a nagy jelképen belül, akkor m inek a jelképe?
Nos, Csontváry esztétikai szervezettség és vizuális haté
konyság szem pontjából legjelentősebb m űve előtt állunk.
Töredék m ásodpercek alatt ez is feldolgozható teljesség a
nyugtalanító tudat nélkül, hogy bonyolultsága kibogozha
tatlan. De érzékelhető azért az összetettség is persze. Az
élet egységéről, az organikus és szervetlen anyagok egy
másból következéséből, állat és növény sejtetett azonossá
gából az emberrel való azonosság sejtetése sem zárható k i/
Emberi önarckép m ivoltát tám asztja alá a szög m otívuma.
Csontváry mitizálódó magányosságában, m int saját életben
és mint egy szerep kellékében történelm i főalakjaival, illet
ve azok áldozataival is azonosíthatja m agát. A z önfeláldo
zás, m ásokért m egform ált élet m otívum a a szövegekben
markáns főhangzat. Hol van hatékonyabb forma, m int egy
magányos cédrusfába vert szög, m ely intenzívebben fejezné
ki az áldozat, a kiválasztottság, a terhek elviselésének kon
cepcióját, m int m ateriális jelentéshordozóival együtt a fel
sorolás, csúcspontján a szöggel? Onnan viszont m ár valóban
a term észet következik, atm oszferikus és botanikai pontos
sággal, hatékony optikai túlzásokkal. B eszélgettünk azután
a nagy Csontváry-fejezetekről. Arról, hogy m ennyire teljesértékű ívet rajzolnak m eg a m űvek a term észet és idő szem 
léletétől (Tarpatak) a legkisebb társadalm i egység, a család,
ezen belül a személyesen m itológiaközeli anya-gyerek kap
csolattól (M ária k ú tja ...) a szociális valóság konfliktusok
ban gazdag rétegzettségéig. (P anaszfal...).
Ez az írás valószínűleg elég halványan volt képes fel
idézi ennek a tanulságos éjszakának az em lékét, m ondani
v aló ját Akkor csaknem három órán át folyam atosan vehet
tük számba az itt csak jelzésszerűen m egjelenített izgalm as
nál izgalm asabb összefüggéseket. Ennek az írásnak a jellege
nem tette lehetővé, hogy tovább m ár bonthatatlanul pedáns
filológiával bizonyítson, Szám om ra ez azonban azt is jelen 
ti, hogy m egerősítésre vagy elvetésre, további kutatásokra
és hipotézisek ellenőrzésére is felszólítást fogalm azok meg:
elsősorban a magam számára. Ha akadna ebben a felsoro
lásban hasznosítható ötlet, annak igen örülnék. És ahogy
azon az éjszakán befejeztük: köszönöm a Csontváry m űvek
nek szentelt figyelmüket.

