
Világos, hogy Huszárik nem annyira a festő kész műalkotásait,képeit akarta elemezni - foly
tatja gondolatmenetét Szabó Ferenc -, mint például Tarkovszkij Rubljov-filmje tette (bár ez
utóbbi remekmű rányit a művész belső világára is), hanem- hogy úgy mondjuk - Csontváry te
remtő személyiségének anatómiáját kívánta megvilágítani : a gyógyszerészből lett festő, az ős

zseni, akit nem lehet az izmusok és az iskolák szokványos kereteibe beszoritani, a művészi látás
és az in fieri alkotás kiváltságos pillanataiban villan fel szemünk előtt. Az a »megszállott«, aki a
Tátrától Taormináig,Görögországig és Libanonig kalandozva I880-as sugallatát akarja megva
lósitani - be1emerülve a teremtő fejlődésbe, mintegy azonosulva a teremtésben műkődő isteni
energiával -: újrateremteni a természetet, »Isten segitségével« ellesni a »napút-távlat« titkát, a
megvilágítás szürrealisztikus kezelésével kifejezni a »természetfelettit«. E »kifejezés« új teremtés:
a valóság így átalakul annak égi másává ; a majdnem naturalisztikus látvány az átváltoztatás
után az eidosz örök eszményiségébe magasodik. A Jajcei vtllanyvilágitouafák, az Athéni sétako
csikázás és a Tengerparti sétalovaglás szinte szupernaturális sugárzása tanúsítja azt. hogy ebben
az »átváltozásban« »a természet valóságfelettivé emelkedik«, Marcel Brion mély meglátása
szerint.

A Magányos cédrus - ugyancsak M. Brion szép jellemzésével - »elragadóan érzékelteti a fa
magányosságát. Ez a művész egyéniségét fejezi ki, utal élete magányosságára. Ma is érezzűk be
lőle fájdalmát; pedig rendületlenül hitt magában és zsenijének művészi teremtőerejében. Ez a
festmény egy hatezer éves cédrus képének majdnem szürrealista ábrázolása, amint valószerűtlen

magasságból tekint le a föld és a vizek végtelenségére.« (Csontváry-emlékkönyv, Bp. 1976)"

SZABÓ FERENC VERSEI

Vincent
Hiába tett a nap korongja
gloriát a Magvető fejére,
nyárvégre rászakadt bomolva
a sárga tűzvihar a földre.
A mindenségben meglazult
minden ereszték,
részeg táncba kezdett
a szélmqlom s a szék,
örvénylő ciprusok,
aran}' napraforgók
s búzaföld felett
szállongtak a hollok ;
távoli csillagok
földközelbe jöttek
s a Nap, a tűzgolyó

perzselte a földet . . .

Ez még csak a kezdet;
mi lesz, ha a lángot
nem tartja vissza már
tűzvulkán szemed.

Csontváry
Tajtékzó vízesés
zuhog a mélybe:
a sziklán sistereg,
alkonyi fénybe
szivárványt szitál.

Egymagában áll,
naputat nézve.

Hirtelen felriad:
most elhúz felette
egy angyal-csapat.
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