
RUDNAI GÁBOR

SEB A CÉDRUSON
Három vers a Magányos. cédrusról

Csontváry képei közül a két cédruskép (Magányos cédrus .. Zarándoklás a cédrusokhoz Libanon
ban) a legismertebb. Csontváry nevét hallva szinte mindnyájunk előtt a Magányos cédrus jelenik
meg: a fa őt szimbolizálja. A fa gyökérzete állatlábakra, jobb oldali ága madárnyakra hasonlít: a
növényi formákba zártan magasabb rendű élőlény küszködik. Magányából, az őt lealacsonyító
környezetből nem törhet ki: lombja, levéltenyerei tehetetlenül hajlanak vissza. Cserbenhagyja a
vérszín hajú felhőalak is: talán éppen az a láthatatlan szellem, melynek jóslatára (" Te leszel a vi
lág legnagyobb napút festője, nagyobb Raffaelnél") Csontváry iglói patikusból festővé vált.
A háromszögletű kis fekete mag, melyet Csontváry akkor bal kezén pillantott meg, a cédrus jel
képe. A cédrus ágkarjai most tőrt emelnek: saját indulatai sebzik halálra. A másik cédruskép vi
szont éppen Csontváry megdicsőülését,a láthatatlan szellem (Csontváry szóhasználatával: "ma
gasabb hatalom", "akaraterő", "világteremtőhatalom", "pozitívum", "sors", "láthatatlan mes
ter", "Isten", "a természet ereje") jóslatának beteljesülését mutatja.

A két képcímet hovatovább már kiírni sem szükséges, a "cédrus" említése irodalomban, rnű

vészetben Csontváryt juttatja eszünkbe. Nagy László versének első megfogalmazásában (Szép
versek, 1972) még szerepelt egy sor: "Jaj Csontváry magányos cédrus-sebe", ez az újabb szöveg
változatból kimaradt, hiszen már a cím is felidézi a festményt. Ugyanilyen egyértelmű Hidas Fri
gyes-Seregi László balettcíme (A cédrus) és Hubay Miklós filmforgatókönyvének címe (Cédru
sok árverésen. Új Írás, 1973). Az operaházi műsorfüzet címlapján a Magányos cédrus látható,
egy német lemezkiadó, az NDK-beli Eterna cég viszont a Zarándoklás a cédrusokhoz Libanon
ban című kép reprodukcióját választotta Stravinsky Tavaszi áldozat-ának (Le Sacre du Prim
temps) balettzenéjéhez.

A költőkortársak közül Ady költészete rokon és nagyságában is méltó párja Csontvary festé
szetének. " ... életem millió gyökerű" - írja Ady az Ifjú szivekben élek című versben. Csontvary
versében Nagy László nemcsak a Magányos cédrust, hanem Adyt is felidézi: "törvény, hogy céd
russá váljon a milliógyökerű magány". A fa, mint szimbólum, megjelenik Ady A platánfa álma
című versében is, a következő két versszakára szinte visszautal Nagy Lászlónál a "szűziség,

lombzene, bilincstelen": "Két lábam elhűlt és szétbomolt / Gyökerekként a mélybe szállva / S itt
állok a fehér mezőn, / Mint árva platánfa. / Girhes, szomorú derekam / Szökkenve büszke lom
bot ontott, / Lombom a felhőket veri / S elhagytak a gondok". A bilincstelenség azonos a gon
doktól való szabadulással, a "fehér mező" megfelelője Nagy Lászlónál : "magaslati hó". A .szű

ziség" Ady Magyarfa sorsa című versében: "Mások gyümőlcsősődtek,/ Én mindig virágoztam",
A "szűziség, lornbzene" ugyanakkor nemcsak a Magányos cédrust eleveníti föl, hanem Csont

váry saját naplóját is a kép keletkezéséről: "Ha felmegyünk a Libanonba, a hatezer éves cédru
sok otthonába, ott látjuk a háromezer éves hajadonokat, türelmesen pártában hajlongani s csak
a negyedik évezredben gyümölcsöt termő koronával bontakozni. A hatezer éves cédrusokat sen
ki sem látta volna? Soha festőművésznem fordult meg ott, soha? Nem úgy tűnik-e fel ez a földi
élet, mint egy iskola - ahol a sok diák közül egyet választ ki a tanár, s ennek az egynek kell foly
ton felelni s az egész iskola helyett tanulni." A beszéd kényszerként jelenik meg Mándy Stefánia
A cédrus című versében is. "Én nem kívántam szólani", Csontváry első mondatát pedig szinte
szó szerint idézi Füst Milán A magyarokhoz cimű versének 2. versszakában: "De légy türelmes
- szólok hozzád -, vedd a Libanon / Ős cédrusát, e háromezeréves szüzet - rá hivatkozom, mert
onnan vándoroltam egykor erre, / Tekintsed őt - türelmes pártájával hajladoz a szélben, nem ja
jong, / De bölcsen hallgat s vár, amíg a negyedik nagy évezredben / Kibonthatja gyümölcsét e
nagyvilág elé". Csontváry tehát nemcsak képeivel, hanem írásaival is, egész egyéniségével hatást
gyakorol az irodalomra. Weöres Sándor például egy versciklusának a Csontváry-vásznak címet

. adta (a ciklus nem festményekről szól,a cím magyarázatát a Csontvárytól választott mottó adja:
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"Nem szólok magamról- akinek egész élete egy láthatatlan Teremtő erőnek van kiszolgáltat
va ... "), Csontvary verseit kommentálva pedig meghatározza helyét a magyar festészetben: "Ta
lán a legnagyobb magyar festő, nem csak festményei nagy részének szobafal-nagyságú méretét
tekintve, hanem azt is, ami képeiről sugárzik" (Weöres Sándor : Három veréb hat szemmel.
Szépirodalmi Kiadó, Bp. 1977).

VIDOR MIKLÓS; Csontváry: Magányos cédrus*. A vers szerkezetileg két részből áll. 1-4.
versszak: felkészülés a repülésre; 5-8. versszak: a repülés. A cédrus mozgásai: elröpül, bontja
szárnyát, áll, vár, ellendül, lobog, eltűnik. A képnéző (olvasó) megszólitása, cselekvései: nézd,
figyeld, látod, látod-e!? A cédrus kitörési kísérlete látszólag sikerül, de ebben a kűlső beavatko
zás is közrejátszik. Élőként, megszemélyesítve jelenik meg a fa képi környezete ("borzongó fel
hők", "zizzenő szelek motoznak", ..fények daloljak"). A cédrus pedig metaforikusan madárként.
Környezete nem lehúzza, épp ellenkezőleg, ösztökéli a repülésre. A cédrus része az eleven termé
szetnek, melyből kiszakadva pusztulásra ítéltetett. A repülés alatt, a vers második felében nem az
igék, hanem a hely-, mód- és állapothatározók vannak túlsúlyban: a körülmények változnak, de
a fa sorsa nem. A színek a versben: "zöld bűvölet", "aranylón", "vérszínű foszlány". A vér már a
halálra utal; lezárja a felbomlási folyamatot, a fa egyre kisebb részekre hullását: "lombos
szárny" - .Jeveles tollak" "vérszínű foszlány". Utóbbi nem felhőalak, hanem a lombkorona,
sőt az egész fa maradványa. Nem egyszerüen arról van szó, hogya távolodó eltűnik a horizon
ton, hiszen a részekre szakadás még a repülés előtt, a vers első felében megindult. Ezért is lesz a
repülés "iszonyú szárnyalás". A vers mondanivalója tehát éppen az ellenkezője a festménynek :
maradni - élet, elszálIni - halál. A versbéli fának mégis mennie kell, s ezt megteheti, hiszen nin
csenek gyökerei, csak törzse és lombja. S hogy érdemes-e, erre közvetett választ adnak az álla
pothatározók : az első részben ,.magánosan", a második részben ,.aranylón és hatalmasan".
Mindez azonban csak a dicsőséget jelenti, nem a boldogságot. - Bár van egy konkrét égtáj irány
ként megjelölve ("keletnek"), ami a képen látható felhő helye, maga a vers mégis a végtelen tér
ben és időben játszódik : a "végtelen" szó előbb időt ("végtelen ezredmásodperc"), aztán teret je
lent ("a megálmodott végtelen fölött"). A cédrus sorsa azonban egyszeri és megismételhetetlen,
környezetében minden többedmagával fordul elő (többes szám: felhők, szelek, fények), ő egye
dül van, nem sokszorozhatja meg önmagát, a részeire bomlás ezzel nem azonos, egyre kevesebb
marad belőle.

MÁNDY STEFÁNIA: A cédrus**. A vers eleje a Csontváry pályáját meghatározó kinyilatkoz
tatásra utal: "a szó szólt". Ez dönti el a költő sorsát is. A cédrus és a zarándok (maga a költő)

sorsa találkozik. A vers elején még ,.Én nem kívántam szólani", a vers végén "eljövök ... tehoz
zád szólni": csak a cédrushoz fordulhat. A 2. versszakban mintha a Zarándoklás a cédrusokhoz
képe jelenne meg, de a 3. versszak egyértelmüen a Magányos cédrusra vonatkozik. A versben nö
vények és állatok jelentik a környezetet, de a költő-csak a cédrushoz szólhat. Meg is teszi: "ál
dott kopárság, még adj, még erőt" - a szinte dadogó megszólalástól eljut a cédrussal való azono
sulásig. Előbb nem akar, aztán nem tud megszólalni, végül tudatosan beszél a fához. A "lágy tal
paimba szegeket veretni" a megfeszíttetest jelenti, a cédrus a kereszt. Élet és halál, megfeszíttetés
és feltámadás állandóan ismétlődik, több élete ("élteim") és több halála ("új s új halál") van,
minden halál egyúttal újjászületés is ("most nem tudok már többé nem születni"): a vers a végte
len időben játszódik ("örök időn vontam keskeny csapásorn"), a jelen pillanatai (a 3. versszak
ban a "most" időhatározóháromszori ismétlése) egy nagy folyamat részei ("örök idő", "többé",
"mindig"). Az l-2. versszakban egyáltalán nincsenek időhatározók : az idő érzékelése csak a 3.
versszakban következik be, a cédrus (= kereszt) hatására a költő követi a kinyilatkoztatást, rá
eszmél feladatára. A 2. versszakban a természet a megszemélyesítések ellenére is passzív ("hall
gat", "bámul"), a 3. versszakban viszont a megszemélyesített halál nagyon is aktív ("megelőz").

Színek csak a 2. versszakban vannak ("arany", "zöld"), a harmadikban nincsenek, a "buja táj"
ellentéte az "áldott kopárság". A táj itt is, akárcsak Vidor Miklós versében, békés, harmonikus,

• A vers a költő Magánbeszéd című kötetében jelent meg (Magvető. 1957).
•• A vers a költö A kés a kéz a hal című könyvében olvasható (Magyar Műhely kiadása, Párizs. 1970).
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élő, a belőle való kiszakadás a halált jelenti. Itt azonban a megváltó-szerep belső igénnyé válik
("visszavágyom"), s a vers hőse ezt nem érzi áldozatnak. A "zöld" és az "arany" mel1ett itt nem
jelenik meg a vér színe, a halál egyúttal újjászületés is.

NAGY LÁSZLÓ: Seb a cédrllSOll***. A vers Nagy László Versben bujdosó eimű kötetében jelent
meg, s nemcsak Csontváry cédrusáról szól- a költő önarcképe is. A kötetben Nagy László fény
képe látható profilból, s ugyanezt ábrázolja a költemény is, képvers formájában: profilbóllátunk
egy fejet (a szem a vastag, vízszintes Ó betű, az orr a következő négy sor, a felső és alsó ajak a
"csupa" szó vastag "C" betűje), következik az áll, a nyak, a "Jób sebe... " kezdetű sortól a törzs,
velünk szembefordulva, a két kar baloldalt a "jaj", jobb oldalt a "sebe" szóból függőlegesen.

A képvers felidéziaz óegyiptomi képtechnikát. miszerint a legnagyobb felületet kell megmutatni,
ezért a szemet nem oldalról látjuk, hanem frontálisan. Egyiptomra utal még a versben a "pira
misfai téglavörös lejtő" sor és Ekhnáton fáraó neve. A szellemi elődökön kívül édesapja is megje
lenik a versben. Nagy László posztumusz kötetében (Jönnek a harangok értem, Bp. 1978) közölt
önéletrajzában írja: "TeljeSj:n barna, szikár, sasorrú, mindig lapos hasú, jó ivó -férfi volt".
A Versben bujdosó kötetben, a Seb a cédruson ciklusban van A sasorrú temetése eimű vers, ami
"emlékmű sasorrú Atyánknak" s megjelenik a "cédrus"-motívum is: "halhatatlan szikla feszít
legbelül; ereim cédrusai közt komorodva". A képversben az orrrajzánál megjelenő .Sascsör és
mennykő véresül egybe" sor utal a költő édesapjára. Jób példája viszont a Műtét Anyánk szemén
című versben tér vissza: "Ha Jób javaiért, ha hontalan honáért, ; én mindenemért perlek és tu
sakszom", A képvers második fele egy monumentális névsor, mely az ókortól napjainkig terjedő

időt öleli fel, sőt folytatódik a jövőben is: "Jaj kikkel a föld s az űr lesz tele; Jaj a jeltelenek örö
kösen izzó sebe". Hasonlóképp található meg az időfogalom a másik két költőnél is: végtelen idő

Vidor Miklósnál, örök idő Mándy Stefániánál. A névsorban felsoroltakban közös a szenvedés.
Istárt, a mezopotámiai termékenység-istennőt az alvilágban börtönbe zárják és hatvanféle beteg
séggelkínozzák. Prométheuszt, a lázadó titánt, aki ellopta az égből és az embereknek adta a tü
zet, Zeusz a Kaukázus sziklájához láncoltatta ; naponta odarepült egy keselyű és a máját tépdes
te. A betegségben, megpróbáltatásban rokona Jób, a római rabszolgavezér Sparíacust Jézushoz
hasonlóan megfeszítették, Szent Johannát máglyán, Dózsát izzó vastrónon égették el. Csokonai
tűdőgyulladásban, Edith Piaf májzsugorban halt meg, de két baleset és tüdőödéma is súlyosbí
totta helyzetét. Petőfit a segesvári csatában ölték meg, Van Gogh és Majakovszkij lőfegyverrel

lettek öngyilkosok, József Attila Balatonszárszón a tehervonat elé vetette magát, Radnótit
meggyilkolták Abda mellett, Dylan Thomas delíriumban halt meg az 1953"asamerikai felolvasó
körútja során, Kondor Bélát szívroham ragadta el Bécsi utcai műtermében, 1972-ben. Van né
hány azonos betegség, halálnem: öngyilkosság (Van Gogh, Majakovszkij, József Attila), meg
égetés (Johanna, Dózsa), megfeszítés(Jézus, Spartacus), kivégzés hátulról (Petőfi, Radnóti), sze
retteinek elvesztése,betegség (Jób, Istár), tüdőgyulladás és tüdőödéma (Csokonai, Edith Piaf), a
májba hasító fájdalom (Prométheusz, Edith Piaf).

Vannak azonban ennél lényegesebb egyezések is. A Baalbek (más eimen: Naptemplom Baal
bekben) keletkezéséről írja Csontváry: "Másnap hajnalban a naptemplommal szemben levő Ho
tel Viktóriában álmomból felriasztott egy fény, mely tűzvörösben húzódott le a magas Libanon
ról, belángolta a Helliosz oszlopait aranylehelettel s átkarolta a Bachus, Antonius és Vesta temp
lomait világító színekkel. Önmagától előállott az I880-iki kinyilatkoztatás tartalma, vagyis a vi
lág legnagyobb napút plein air motívuma. A motívum, helyesebben alátlat 350 méter hosszú
volt; ehhez járult a kőbányában fekvő 21 méteres áldozó kő, mely a festményt költőileg kiegészí
tette, így került Párizsba a nagy k,ristálypalotába, a közönség elébe, s a kritika röviden - ez a
munka a világot túlszárnyalta. Ez az értelme annak a ,parányi kis magnak, mely kezembe ada
tott: hogy a világot egy szellemi akaraterő fejleszti és semmiből életre kelti." A nagy motívumot
tehát Baalbekben, az ősi Heliopoliszban, Napvárosban találja meg, mely az egyiptomi Ré napis
ten kultikus helye volt. Nagy baalbeki képébe belehelyezia látványban nem szereplő áldozati kö
vet (a képen balra, a cédrus melletti tevés alaknál), sőt a kő oldalára az alvadt vér csíkjait is ráfes
ti. Nagy László versében erre utalnak az állatáldozatok ("bárányhús pirosa", "bikahús vöröse") .

••• A vers legutóbb Nagy László Versek és versfordítások című kötetében látott napvilágot (Magvető, 1975. I. kötet).
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Csontváry a követ külön is ábrázolja Áldozati kő Baalbekben című festményén. A Biblia helyett
az ősi napimádathoz fordul. A nap iránti rajongás ihleti Ekhnáton (IV. Amenofisz) fáraó nap
himnuszát (Himnusz Áton napisten tiszteletére. Ay amarnai sírjából. Közli: A gyönyörűség da
lainak kezdete. Óegyiptomi szerelmes versek. Európa Kiadó, Bp. 1976). Áton napistent korong
alakban ábrázolták, így vésték a fáraó síremlékére is. A modern természettudománnyal szembe
helyezkedve Csontváry is így képzeli el a napot: " ... az alkotó erőnek kiegészítő része a nap,
mely nem tűzgolyó, hanem gyűjtőleneséhez hasonló lapos, kékes-zöldes színű korong, amely
szabad szemmellátható és rezegve a föld körül forog. A föld áll, s nincs oka, hogy mozogj on, mi
kor a nap folytonos rezgéssel ezt nem is kívánja. Galilei a földet nem érezte, s a napot szabad
szemmel nem látta, mert ha érezte, látta volna, nem szorult volna a kijelentésre." A fáraó és
Csontváry utóélete is hasonlít: az "eretnek fáraó" halála után rendeleteit visszavonják, az Áton
vallást megszüntetik ; Csontvary halála után képeit a megsemmisítés fenyegeti, szerencsére nagy
részüket Gerlóczy Gedeon megmentette, de még így is vannak elveszett képei, sőt olyan is, amit
felszabdaltak (Passió). Jézus a Fohászkodó üdvözítő című kép főalakja, Szent Johanna pedig égi
kinyilatkoztatásra kezdett új életet, mint Csontváry. Van Gogh is a nap színeit kutatta, mint
Csontváry; a versben"Van Gogh sebe" nemcsak az öngyilkosságra utalhat, hanem levágot! fülé
re és idegbaj ára is, de halála előtti utolsó szavai akár a vers .mottója is lehetnének: "Az emberi
szenvedésnek soha nem lesz vége". Dylan Thomas édesapja vak volt, de "lehet meteor szemű, ki
vak" - vallja róla a költő; Nagy László viszont a Műtét Anyánk szemén-ben ezt írja: "szemed je
gén a kés nyomán / elvérzik lassan a homály, kisüt a nap". Edith Sitwell írónő így jellemzi a fiatal
Dylan Thomast: "Tágra nyílt szeme ... először azt a benyomást kelti, mintha nem nézne rád,
hanem a mindenségre vetné tekintetét. megmérhetetlen távolságokat ölelve" (Ungvári Tamás
utószava D. T.: Az író arcképe kölyökkutya korából c. könyvéhez, Bp. 1959). A kortársak lán
goló kerubnak, arkangyalnak látják Dylan Thomast; Nagy László mindkét képet alkalmazza
Kondor Bélára, versben kerubnak nevezi, önéletrajzában pedig arkangyalnak. .

Ahogy Kondor Béla mindig csak Jézus keresztre feszitését ábrázolja biblikus képein, soha más
jelenetet Jézus életéből (Németh Lajos észrevétele a Kondor-album bevezetőjében), ugyanúgy
Nagy László is csak a tragikus mozzanatokat emeli ki versében, nem utalva feltámadásra, utó
korra, kései elismerésre, aminek Csontváry festészetében a másik cédruskép, a Zarándoklás a
cédrusokhoz Libanonban felel meg. A képvers első változata meg fát ábrázolt, a Magányos céd
rust, a második mát a költő önarcképe. Az első változat kezdősorai : "A seb / a sebed". A máso-
diké: "Sebed / sebem is". A cédruson már Nagy László sebe is rajta. .

A megváltók magánya nem azonos a szó köznapi értelmében vett egyedűlléttel. Az ő sebük a
"világ sebe". Magányuk, Pilinszky János szavával, plakátmagány. A plakátszerűséget a csupa
nagybetűs írás adja. A vers tehát nemcsak tartalmában ölel fel évezredeket, hanem formájában
is: a képírástól a plakátig. Átnyúlik korokon és mitológiákon, ahogy maga Csontváry is töreke
dett az egész emberi kultúrtörténet feldolgozására. A "bárányhús pirosa" felidézi például az ősi

állatáldozatot, de a húsvéti bárányt is, a legrégibb szertartásoktól a kereszténységig. Pilinszky a
Jézus-emblémát vonatkoztatja Van Goghra: "Világ báránya". Nagy László verse még ennél is
tovább megy, Van Gogh sebe is csak egy a sok közül.

Vidor Miklós versében három szín jelent meg: a zöld, az arany és a vérszín ; Mándy Stefánia
versében csak kettő: a zöld és~ arany, mert a halál újjászületés is. Nagy Lászlónál a börtönre és
a kivégzésre a vér színe, többféle árnyalatban, más. szín nincs a versben. 19-szer fordul elő a
"seb" szó, 17 név van felsorolva, a tizennyolcadik körülírással a költő édesapjáé. Egy hely űres.

Az első változatban még 17:17 volt az arány. Mintha csak megérezte volna, hogy Kondor Béla
után ő következik. A cédrusról írja: "Óriásabb seb lesz a -hiánya", Posztumusz kötetének ugyan
csak nagybetűs nyitóversében saját magáról állítja: "Hiány vagyok".

Ez is rokonítja Csontváryval, aki számos képen (Ámor; Mária kútja Názáretben; A Panaszfái
bejáratánál Jeruzsálemben) megörökítette önmagát is. De nem jósol magának megdicsőülést,

mint Csontváry A magyarok bejövetelé-ben. Vajon hányan mondhatják el Nagy Lászlóval:
"Megérhettem, hogy verseim érvényt szereztek maguknak, bár nem tettem értük semmit, nem
szervezkedtem, nem alázkodtam, nem vesztegettem se mást, se magamat"? Csontvárynak, aki
nem tartozott egyetlen művészcsoporthoz, iskolához sem, aki nem adta el képeit még az elvétve
jelentkező vevőknek sem, mert önálló múzeumról álmodott, életében igen kevés elismerés jutott,
művészete csak a 60-as években vált igazán közkinccsé.


