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KOSZTA J6ZSEF

Az Alföld nagy magyar festője, a
szentesi magányában visszavonultan élő

Koszta József, először 57 -éves korában
tűnt fel 1917-ben rendezett gyüjteményes
kiállításán. Azóta a köztudatban is leg
jobb festőink sorában foglal helyet. Elet
módján a fokozatos hírnév nem változta
tott. Következetesen elutasította magától
a társadalmi megkülönböztetések előnyeit.

az üres, külsőséges hiúság nem bántotta
és a rangkórság fertőző légköre se kezd
hette ki soha nyers közvetlenségét, ter
mészetes egyszerűséget. Küzdelmes, zord
ifjúság, komoly tanulóévek és a hivatás
tudattól fellobbanó akaraterő edzette meg
a művészi önálóságra, de csak a Mün
chenben, ernyedetlen szorgalommal, áldo
zatos, türelmes újrakezdésekkel eltöltött
négy és félesztendő Wilhelm von Díetz
mesteriskolájában, szabadította, fel egé
szen az egyéniségét. A párisi és az olasz
út már csak megerősitette s igazolta, ám
iránytjelző kezdeményezésekkel, új értel
mezéssel, más jelentéssel nem gazdagí
totta alkotómunkásságát. Húszéves korá
ban érezte először, amidőn még szakszerű

alapismeretek híjján édesatyja fejét fes
tette remekbe, hogy "megérintett", "ki
választott", "titoktudó" .

A megfigyelés, elmélyedés és megjelö
lés' élménye iskolás kisfiú korában ej
tette ~ egy életre ~ rabul. Meglátott a
kirakatban egy portrét, anyajeggyel az
orrán. Nap mint nap, nem lanyhuló érdek
lődéssel megállt mindig előtte és az anya
jegyről nem tudta levenni a szemét. Gyö
nyörködött a valóság könyörtelen ábrá
zolásában. Ekkor döntötte el magában,
hogy festő lesz. Most, közel a kilencven
hez, se szűník nem fogyó éberséggel val
latni érzékszerveít a valóságról. A való
ság, minden érzékelhető inger és képzet,
muzsika, emberi szó, illat, szellő, érdes
ség, simaság, keménység, puhaság: a meg
figyelés kérlelhetetlen szigorúségéval
benne látássá oldódik fel és a színek tob
zódó játékává elevenül. A látás, az észre- '
vevés egyet jelent számára az életérzés
sel. EIetérzése pedig nem egyéb, mínt forró
szeretet, könnyes részvét, irgalom, gyön-
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gédség, mohó öröm, hálás csodálkozás és
örök derű, szívbéli boldogság.

Ilyen belső ragyogással, a lélek szün
telenül, átvilágított tükrözésében érdekel
hétte, vajjon valaha is ~ a jobb erőket

csak elaprózó ~,díszes, hivalkodó ott
hon, környezet és életforma?! Az örökké
valóságra. szegzett szeme minden idejét,

.kedvét, erejét igénybevette és mert élet
céljának, hivatásának azt tekintette, hogy
az alföldi tanyavilágot örökítse meg, az
ottani apró házakat, a nyári naptól gő,

zölgő mezőket, a tüzesvirágú réteket, a
meszelt falak vakitó fehérségét, az anya
főldet megmunkáló, állatjait ellátó, a
tájba belenövő. kérgestenyerű népet
hívja életre, áthasonult maga is a déli
bábos róna egyszerű fiává, attól soha el
se szakadt, azzal testben-lélekben eggyé
vált.

Talán Munkácsy óta nem dobogtatták
meg úgy a szíveket magyar festő képei,
mint Koszta József festményei. Elbűvöl a
súlyos pompa, az ünnepélyes méltóság, a
lélek tragikus mélységéig cikázó fény sej
telmes játéka. A hétköznapi, vaskos való
ság révül el e magyar Rembrandt vász
nain az álomszép mese káprázatává. Ezért
olyan megrázó, olyan jellegzetesen ma
gyar a művészete. A Nemzeti Szalónban
kiállított, mintegy 40 év terméséről tájé
koztató, a1ig száz képből álló gyüjtemény
.a Kossuth-díjas mester hatalmas életmű

vének csupán elenyésző töredéke. Mégse
hat csonkán. Hiszen Kosztánál minden
mű, külön egymástól, az egésztől függet
lenül: teljesség, a művész mindenkori
magatartását jellemzi az élettel szemben.

Egész valóját, hangulati kalandozások
tói sértetlen, tükörfényben látott lelkét
viszi be mindenegyes ecsetvonásába. Té
mája változatlanul mindig ugyanaz, csak
a kidolgozás más, egyre fejlettebb, éret
tebb, izzóbbfényű, tündökletesebb. Az élet
csira rejtelmes titka izgatja, semmi egyéb
szemlélödő, csendes nyugalmából fel' nem
rázza, I csak az újrafelfedezett valóság, a
gyermekszemmel, szűzí tisztaságában
visszaérzett, első látás. Ilyenkor, a belső

sugallat indító hangjára, ellenállhatatlan
kényszernek engedve, ecsetjéhez kap és
tökéletesen átengedi magát életérzése



áradásának. Milyen szép jutalma egy mű

vészí pálya diadalának, hogy a legkésőbbi

alkotások, a 80 év7s aggastyán színkölte
ményei a legszebbek, a legelevenebbek,
az életigenlésnek, az életérzésnek szinte
maradéktalan kifejezői. Hosszú és egyen
letes munkássága során, festési technikája
leegyszerűsödik, az anyag ellenállását le
küzdve, lebegővé válik, és mint egy
őszinte, nemes és igaz dallam, szárnyaló
testbe varázsolja a tiszta élményt. Színei
fokozatosan oldottabbak a későbbi vász
nakon, az alakok magátólértetődően,

léleksugárzón simulnak a tájba, azzal azo
nosulva és azt természetesen kiegészítve.
A korábbi festményeken imitt-amott" még
észlelhető, egy-egy hangsúlyozottabban
körvonalazott vonal keménysége, halvány
merevsége eltűnik már a késői kidolgozá
sokban,' elemi erővel hatni kezd az egysé
ges, tündöklő színvarázs, mint egy titok
zatos fényforrás.

Az életigenlés harcosa, a szépség és
öröm dalosa. Hittel, mélyen vallásos lel
külettel hirdeti, hogy Isten szabad -ege
alatt, az arcunk verejtékével .a két ke
zünk munkájával, évmilliók óta megszen
teIt egyszerű élet magasztos, ünnepélye
sen fenséges, a megigazuláshoz vezető

legkitaposottabb út. Témája örök emberi,
mentes múló kedélyhullámzásoktól, világ
nézeti szenvedélyektől, divatos elfogult
ságoktól. Eletlátása sorsszerűen magyar.
Hívták Párisba, Róméba, igéző palettájá
val híveket szerezhetett volna bárhol, ide
genben is, számára széles e világon azon
ban egyedül a magyar alföld jelenti a
természetet, a tenger mellett is a sárga
tarlókat, a méregzöld vetéseket, a délben,
tikkadt nyári szárazságban elsőtétülő kék
eget látja, érzi lelki szeme előtt. A való
ság megismerése annyira szívügye, hogy
ösztönösen rájött arra, nem szabad el
apróznia, felhígítania szemlélödését, ha
nem a gyermekkor megismert, még az
anyatejjel felszívott érzékléseit kell tisz
táznia, kiértékelve kifejeznie. Innen fölé
nyes tárgyismerete, megvesztegető hite
lessége.

Biztonsága annyira tévedhetetlen, hogy
legszebb tájai nem is friss élmények, ha
nem régmúlt emlékek, fiatalon megmaradt
lelkének üde látomásai. Hervadhatatlan
remekek ezek a költeményei és a legiga
zabb valóságok. Es milyen ékesszóló az
igazság, ha a szeretet táplálja. Hívogató,

- bársonyos, melegbarna zsupfődelei alatt
rejtőzik talán a meghitt családiasság de
rűs békéje. Es ahogyan egy asszony ma
got vet a csirkéknek .napözönben, a hó
fehér kis ház előtt, mintha ájtatosságot
gyakorolna, megindulva a kápolna felé.

Hogy tud simogatni színnel, fénnyel!
Milyen meggyőzően vallja, hogy a gör
nyedő hát, él szorgos kéz a megszentelő

munka hősi jelképe ... Milyen valóságos
ünnepi áhítat sugárzik a munkébamenő

kön ... A hazatérőkben pedig az esti ha
rangszó zsolozsmázik ... Milyen kecses a
mezőn hajoló leányalakja, szebb és hódí
tóbb a legcifrább báli dámánál ... Milyen
érzékletes színeinek az ereje! Ragyog is,
cseng is, nem egyszer még dalol is! Ki
nem hallja a szarak zizegését, ha tengeri
töréseit szemléli, a tűző napözönben? S
amilyen biblikus hangulatot árasztanak
alakos tájai, a munka szent hevületében,
olyan keresetlenül ébreszti a falusi ke
resztelő megejtö egyszerűségét a "Három
királyok" című szentképe. Hiszen ott, ahol
a mezci.ununka maga. az imádság, a merő

áhitat, a legszentebb bibiliai látomás is
otthonosan és természetesen hat.

Mennyire szereti, milyen megható
együttérzéssel kelti életre Isten legcso
dásabb teremtményeit, az embereket! Úgy
illeszti bele 'tájaíba. mintha a paradicsom
ban álmodná vissza őket, úgy lesve meg

fegy röpke pillanatban, mintha az örökké
valóság kapujában várakoznának. Külö
nösen legutolsó remekei: halhatatlan pil
lanatfelvételek, elállíthatatlan szívdobba
nások. Ábrázoljanak egy arcot, egy felejt
hetetlen mozdulatot, a szikrázó fénynek,
csillogásnak részeg pompáját az ájult me
legben, amikor megáll a levegő és elfeke
tül az ég is, hogy rninden ragyogás a föld
nek egy kicsiny, megvilágított darabkáját
érje, vagy éppen megrezzenő kontyú fá
kat, amint a búcsúzó na.pfényben a gyö
kerükig feléreznek?!

Koszta képei a lélek vallató tükör
másai. Minél többször, mínél tovább
állunk meg előttük, annál hosszabban,
őszintébben, annál sugalmazóbban, szere
tetreméltóbban szólnak hozzánk. Közlé
kenyek, nyájasak, bölcsen derűsek, ha
nyíltszívűen, bizalommal, hivő lélekkel
közelítjük meg, de elzárkóznak, kinevet
nek és megzavarnak, ha hányaveti közöm
bösséggel, futó, értetlen pillantással hala
dunk el mellettük. Hayts Géza
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