
műterem
MEZEI OTTÓ

A Janus-arcú Kosztka Tivadar

„Hol a szem szemével farkasszemet nézni? / ki meri meglátni, ki meri 
idézni / az igazi arcát?”  -  kérdezte Babits 1923-ban Petőfi szellemét 
idéző versében. Ugyanezt a patetikusan hangzó kérdést feltehetjük Csont- 
váryra vonatkoztatva is, akinek életműve -  Petőfiéhez hasonlóan, ha meg
késve is -  immár a magyar alkotó szellem legjava produktumai közt fog
lal helyet. D e hát ismerjük-e őt egészen? Van-e elégséges tudásunk ar
ról, hogy milyen szálakkal kötődött személy szerint és munkássága ré
vén korához, élete és munkássága meghatározó éveihez, a X IX . század má
sodik feléhez? Milyen szálak fűzték nemzete szellemi létéhez, amelynek 
ügyét kívánta szolgálni -  ha gyakran úgy tűnik, hogy megszállottan, naiv 
és groteszk módon is - ,  hol emberként, szabad polgárként, hol művész
ként, külön-külön, hol citoyenként és egyszersmind festőként?

Van számos művésze a kornak, akinek élete nyitott könyv: munkásságuk 
megméretésében a tárgyszerű adatok, személyiségük mibenléte, lelki
szellemi terrénuma és e szféra működése vajmi kevés szerepet játszik, 
csekély intellektuális izgalmat tartogat. Csontváry -  amint az utóbbi év
tizedben körötte fellángoló érdeklődés mutatja -  nem ezek közé tartozik. 
Rászolgált erre a megélénkült érdeklődésre mindenképpen. Festészete, egyes 
képei külön-külön és együttesen, keletkezésük (feltételezett, de általá
nosan elfogadott) időrendjét tekintve, a természeti motívumon túlmuta
tó mögöttes jelentések, titkos értelmek forrásai, s a motívum átéltségé- 
ben újjászülető lélek, a motívum sajátos eszméjét elgondoló szellem egyre 
feljebb szárnyaló útjáról tanúskodnak. „Tágra nyílt szemmel jöttem a vi
lágra, figyelő és emlékezőtehetséggel lettem megáldva” -  írta csecsemő 
önmagáról idős korában, s ez a tágra nyílt szem, ez a figyelő és em
lékezőtehetséggel megáldott szellem miközben a külvilág jelenségeit re
gisztrálta, fontosnak tartott, csupán kiállításkatalógusaiban és feljegyzé
seiben datált képeivel céltudatosan arra törekedett, hogy egy egyre feljebb 
hatoló -  mondhatjuk azt, hogy az égbe rontó? -  szellemi építmény ki
bontakozásáról adjon számot. Ennek más módjait és eszközeit válasz
totta, mint -  nem egy szűk határú naptári időben, hanem emberi lét
állapotban gondolkodva -  igazi szellemi társai, a régi kínai festészet, az 
„írástudó piktúra” jelesei, akik korabeli leírásokból következtethetően a 
tág horizontú lélek és szellem vizuális megnyilatkozásához, gerjesztőként, a 
belső szabadság megteremtésének hasonló módszereivel éltek.
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Csontváry azonban -  hangsúlyozzuk újra -  a X IX . század második 
felének volt a gyermeke és neveltje. A  szellemi miliő, amelyben élt, elve
zethette őt az önmegvalósítással a nemzet sorsát is befolyásolni kívánó 
alkotásmód eredeti forrásaihoz, ára a kor nem bizonyult alkalmasnak festé
szete értékeinek felismerésére és méltánylására. Igaz azonban az is, hogy 
maga Csontváry sem tűnt ki tehetsége kamatoztatásának, karrierje meg
alapozásának a kor megkívánta simulékonyabb módozataival. Hamarosan 
fel is hagyott eredeti szándékával: lemondott (lemondani kényszerült) az 
önmegvalósítás látványos, közszerepléssel egybekötött lehetőségéről, a 
képviselőséghez fűződő terveiről (talán erre emlékezve ajánlotta A  vissza
tekintő N ap Trauban című képét 1902-es keltezéssel az Országgyűlésnek). 
Ehelyett, dimenzióváltással, ám eredeti szándékát -  feljegyzéseiből kö
vetkeztethetően -  folytonosan élesztgetve magában, az önmegvalósítás, 
az önkiteljesítés magányos, de nem kevésbé kockázatos belső útját válasz
totta. Évekre cl is tűnik nyomtalanul (legalábbis hiteles dokumentumok 
híján ez ideig nem rekonstruálhatóan) a világ szeme elől.

Ennek az immár végleges pálfordulásnak a színhelye a kis nógrádi falu, 
a Losonctól néhány kilométerre fekvő Gács község, ahol Kosztka Tivadar 
1884 decemberében személyjogú, az első években szerényen berendezett 
patikát nyitott. (Művésznévként tudvalevően a Csontváry, egy fővárosi 
gyógyszerészeti lapban a Csontosy, illetve Csontossy, a losonci és a balas
sagyarmati újságokban a Kosztka Tivadar nevet használta, de nevezte 
magát Tivadar festőnek is, jogászhallgatóként az egyetemi almanach 
Kosztka Mihály néven tartja nyilván). Csontváry polgári státusát, gyógy
szerészi tevékenységét festészete mérlegelésénél egy könnyed mozdulattal 
akár figyelmen kívül is hagyhatnánk, ha a ténylegesen Gácson töltött hét 
évre vonatkozó hivatalos források nem nyújtanának támpontot és a to
vábbi kutatás során kikristályosodó magyarázatot későbbi önmegvalósítása 
megértéséhez. Ez alatt a hét év alatt megjelent nagyjából két tucat írása 
ugyanis az 1867 utáni vezető magyar értelmiség öntudatos tagjának tün
teti fel Csontváryt. Egy olyan vidékre szakadt polgárnak, aki -  távolabb
ról a képviselőségre aspirálva -  feltűnést és zavart keltve, sőt polgári 
egzisztenciáját kockáztatva az országos politika reformista elgondolásainak 
próbált gyakorlatilag érvényt szerezni.

„ A  magyar polgári értelmiség e felső rétege nem volt jobb, s nem volt 
rosszabb -  írja erről az időszakról Németh G . Béla  -  a létharc és kiválasz
tódás kettős tételének átformálásában nyugati társainál. Két tény súlyos
bította azonban helyzetét az utóbbiakhoz képest: a veszélyeztetettség reális 
kisnemzeti tudata az orosz és német hatalom ellenében és az Ausztriától 
átvállalt szerep 1867-ben. A  nemzethalál képzete most a nemzetek lét harca 
jegyében merült újra fel. Ha ez korábban, a reformkorban az osztrák 
ház gyarmatosító törekvései ellenében mozgósító erő lehetett -  az új D u- 
na-völg yi s európai helyzetben, a késő liberalizmus korszakában a lét
harc jegyében, ez a támadó nacionalizmus jogosítványszerzője lett” . Elég 
e tekintetben G rünw ald Bélának a Közigazgatásunk és a magyar nem
zetiség (1874) és a F elv id ék  (1878) című munkáira hivatkoznunk, hogy 
Kosztkának a gácsi magyar nyelvű leányiskola és óvoda felállítása érdeké
ben kifejtett újságírói buzgólkodásának eszmei hátterét világosan megért
hessük. A  magyarság „vezérnemzeti”  szerepét, a családot mint a nemzeti

89



közösség alapegységét, a magyar nyelvhez és a nemzet múltjához való 
tudatos kapcsolódást az ekkor még politikai babérokra pályázó Kosztka 
Tivadar -  éppen úgy, mint az idevágó elmélet egyik ismert megfogal
mazója, Imre Sándor -  a csalóka fényű nemzeti felemelkedés érzelmi és 
szellemi kihatású alapjának tekintette. (Közbevetőleg jegyzem meg, hogy 
a nemzet múltjához való tudatos kapcsolódása a korabeli történelmi té
májú munkák, tanulmányok alapján még olyan képeinél is számba vehető, 
mint a Jajcéban festettek, vagy a Selmecbánya, egy 1940 körül készült 
amatőr fénykép, a X II. században épült, ma is monumentális megjelenésű 
szepesi vár kőfalán egy helyütt az alábbi bevésést mutatja: „Kosztka
Tivadar 1880” .)

Kosztka Tivadar gácsi közművelődési tevékenységének egy másik ága 
a Felsőnógrádmegyei Közművelődési Egyesület megalakulásához kapcso
lódik. Ennek előkészítéseként, mint az alakítóbizottság tagja, néhány 
tanulmánynak is beillő cikket jelentetett meg a Losonc és Vidéke  című lap
ban. E nemzetgazdasági témájú cikkek hátterében ugyanaz a csalóka táv
latokat nyitó fejlődésben való hit húzódik meg, amely — az egész X IX . 
századra jellemzően -  a kiegyezés utáni vezető értelmiség ideológiáját és 
a hazai sajtót jó ideig áthatotta. Gondolatainak egyik ihletője az Adam 
Smith ellenében mélyen humánus eszméket valló, de a szerves fejlődésre 
alapozó közgazdasági rendszerével csődöt mondó Henry C. Carey, akinek a 
„helyi központok rendszerére” vonatkozó eszmefuttatásai Kosztka írá
saiban világosan felismerhetők. Reformjavaslataiban a gazdasági-társadal
mi elmaradottság felszámolásának gyakorlati, Losonc környékére alkalmazott 
szándéka vezeti. Mezőgazdaságunk ’s a hazai ipar  című cikkében az 
alábbi konkrét elgondolás olvasható: „Minden város mint vidéki központ 
saját érdekében gyarmatosítson éspedig hatáskörén belül; teszem azt, 
Losonc piaca megkívánja, hogy úgy a gácsi fazekas, mint a panyidaróci 
gazda, vagy a szilajabb természetű buda-lehotai honfitársunk művelőd
jék, s vagyonosodjék:  mindannyian képesíttessenek, a munkára szoktattas- 
sanak a modernebb igényeknek megfelelőleg, s mint ilyenek a hazai ipar 
és kereskedelemnek biztosabb és állandóbb fogyasztóiként jelenhessenek 
meg a város piacán."

A  pontos helyi ismeretekre valló és a nép nyomorán, gazdasági, kul
turális elmaradottságán a civilizáció eszközeivel enyhíteni akaró leírá
sokból egy egész csokorravaló szedhető össze Kosztka nemzetgazdasági és 
gyógyszerészeti témájú írásaiból. Nem egy fellegekben járó teoretikus, 
hanem egy nagyon is gyakorlatiasan és mélyen humánusan gondolkodó 
értelmiségi polgár észjárására vallanak ezek az eszme és a megvalósulás 
közti űrt a jelen helyzeten való felháborodás és a jövőbe tekintő sürgetés 
hangjával áthidaló írások. A  konkrét állapotokból következő javaslatokat 
eszmei szinten „a  történelem szabad alakíthatóságába”  vetett hit és „az 
államiság eszméjébe vetett remény”  éltette. Kosztka egyedül állt a po
rondon, Gács aprócska szigetén, gondolkodásával azonos hullámhosszú 
hatósági támasz, operatív szerv híján. Mi sem jellemzőbb a szakmai köz- 
gondolkodásra, hogy „a  szegény lakosság gyógyszerellátásának kérdésé
vel” , amelyet Kosztka 1886-ban úgy gondolt megoldani, hogy a „kevésbé 
vagyonosok és a szűkölködők az állam költségén gyógykezeltessenek” , a 
Gyógyszerészi Közlöny  évekkel később, 1889-ben foglalkozik, elutasító

90



gesztussal, „kiterjedtebb állami intézkedéstől” , s nem „az árszabvány té
teleinek leszállításától”  várva az üdvözítő megoldást.

Más alkalommal egy olyan javaslattal fordul a Felvidéki Közművelődési 
Egyesület gazdasági szakosztályához, amelynek keresztülvitele szerencsés 
esetben jelentékeny összeget biztosíthatott volna a vidék lakóinak. Ha 
ugyanis -  miként írja -  Losonchoz mint közigazgatási központhoz 1 50-200 
község tartozik, mibe kerül a városnak minden egyes hozzátartozó köz
ség részére évenként legalább tíz bármilyen nemes gyümölcsfát ajándé
kozni? ,,T íz év múlva -  folytatja, pontosan regisztrálva az ebből szár
mazó anyagi előnyt -  egy-egy községnek lesz 100, nem bánom, szilva- 
fája, ez nemzetközi cikk, mindenkor értékesíthető is, már most tíz év  
múlva egy-egy fának öt frt-ig becsült é v i terméséből nyertünk k b. 1 oo ezer 
frt árut a nemzetközi piac számára. Így ebben és ehhez hasonló irányban, 
az anyagi és szellemi erőnek túl nem feszítésével vélem én a vidék meg
reformálását, tehát a mezőgazda helyzetének emelésével s ezzel a hazai 
iparnak és kereskedelemnek állandó és biztos fogyasztó közönségnek ne
velésével.”  Kosztka e javaslata -  akárcsak a többi -  nem volt különc 
gesztus, hiszen a gyümölcstermesztés széles körű meghonosítására ebben 
az időben (akárcsak napjainkban ismét) érdemes kísérletek folytak. Or
szágosan népszerűsítette a sajtó, s bizonnyal volt tudomása Kosztkának 
a nyolcvanas években fellendülő pomológiai irodalomról is, G yürki Antal, 
Molnár István írásairól és munkáiról. (Közbevetőleg: testvére, K ostka [!] 
László az alföldi szőlészet, a gazdaságos szőlőművelés neves alakja volt. 
Szőlészettel a kilencvenes évek közepén, a Kecskemét melletti Izsákra 
költözésekor kezdett foglalkozni. Előtte évekig bérelte a gácsi patikát, 
s emellett az Országos Madártani Központ „rendes megfigyelője”  volt. 
Jelentéseit rendszeresen közölte az Aquila, a Madártani Intézet folyóira
ta. s jelentései révén került kapcsolatba Herman Ottóval és Lendl A d o lf
fal, az Á llat- és Növénykert későbbi igazgatójával. Nyilvánvaló, hogy 
Kosztka madártanilag pontosan azonosítható korai [és későbbi] madár
ábrázolásai öccsének ezzel az ornitológiai, tudományosan is megbecsült 
kedvtelésével állnak összefüggésben.)

A  Felsőnógrádmegyei Közművelődési Egyesülettel 1891-ben szakítja meg 
a kapcsolatot Kosztka, a gácsi kastély tulajdonosával, a nógrádi főispán 
özvegyével, gróf Forgách Antalnéval folytatott rosszízű pereskedés végső 
aktusaként, amely a közszerepeléshez fűzött becsvágya feladására bírta rá. 
Ezzel a perrel, amelyben csak a Kosztka eszmei szándékát pontosan átlátó 
és megértő ítélkező dönthetett volna az ő javára, s nem a hivatalos fó
rum, le is zárhatnánk eszmefuttatásunkat, tetszetős találgatásokra bízva 
Kosztka másik arculatának, a belső arcnak, a bennünket igazában fog
lalkoztató szelleminek és az abból kikristályosodó művészinek a kibonta
kozását. Egy több helyütt, a nógrádi sajtóban és az országos gyógysze
részi lapban publikált adat azonban segítségünkre siet, mielőtt szerte- 
foszló légvárak építésébe kezdenénk. Eszerint az adat szerint 18 9 1. feb
ruár idusával kezdődően Kosztka Tivadar gácsi patikáját bérbe adta egy 
Arad megyei gyógyszerésznek, egy bizonyos Hackenberger Lászlónak, 
akivel -  tegyük hozzá nyomban -  fővárosi jogászkodása éveiben, 1877 
és 79 között kerülhetett kapcsolatba. Jogi tanulmányait az egyetemi al
manach szerint jóval később, 1894/95-ben fejezte be, ekkor visszavette a
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patikát saját kezelésbe, ezt követően pedig, az állami anyakönyvvezetés 
elrendelésekor a belügyminiszter a gácsi körzet anyakönyvvezető-helyet- 
tesévé nevezte ki. (A korabeli gácsi anyakönyvek máig őrzik jellegzetes 
keze vonását és aláírását.)

Hackenberger László neve talán csak a kor ezoterikus (okkult) moz
galmait feldolgozó számára mondana valamit. A  gácsi patika bérleté
nek felmondása után eltűnik a szemünk elől, az első világháború alatt 
ismét a Felvidéken, Pozsony megyében gyógyszerészkedik, a háború után 
a fővárosban és Rákosligeten él. Rákosligeten a bibliai János Jelenések  
könyvében szereplő „új Jeruzsálem”  megteremtésén lelkileg munkálkodó 
közösség, a romlatlan krisztusi tanokat és egyszerű életmódot követő „új 
sálemisták”  vezető egyénisége és A z Ige  című lap szerkesztője, Horti E d e  
1923-ban kiadja Hackenberger teozofikus beállítottságú brosúráját, amely
nek az istenséggel való egyesülést, „kozmikus szemléletet”  valló szerző 
Az iskola vallása -  misztikus világszemlélet címet adta. Arról is van tu
domásunk, hogy ugyanez a Hackenberger élete utolsó éveiben (meghalt 
1941-ben, 81 évesen Rákosligeten) gyakran megfordult az indiológus 
Zajti Ferenc Aréna úti műtermében, aki a tízes években egy győri rajz
tanár-festővel, Békéssy Leóval Csontváry tanítványa volt. (Az Aréna, ma: 
Dózsa György úti ház előcsarnokában a M agas-Tátra színes kerámiala
pokból kirakott nagyméretű képe ma is látható.) Kosztka feljegyzései közt 
meg is maradt az iskola oktatási terve, Csontváry valójában -  az M T A  
Művészettörténeti Kutatócsoportjának adattárában található kézirat sze
rint -  taníványait képeinek a szokásosnál mélyebb átélése révén maga
sabb lelki-szellemi szférába igyekezett emelni, s ezáltal a T eremtővel való 
misztikus egyesülés állapotát felkelteni bennük. Kosztka ilyen irányú 
ezoterikus vonzódásának -  mint ismeretes -  a Zarándoklás legszembe
tűnőbb tanúbizonysága. De még olyan festménye is, mint a Panaszfal be
járatánál Jeruzsálemben, egy ugyancsak sálemista (pszeudo) misztikus, a 
XIX. század közepén működő osztrák J akob Lorber egyik bibliai témájú 
kötetével hozható összefüggésbe. J akob Lorber János nagy evangéliuma 
című tízkötetes munkáját, voltaképpen a János-evangéliumhoz fűzött 
magyarázatait viszont ugyancsak -  a sálemista -  Horti Ede fordította 
magyarra és adta ki Rákosligeten a húszas években.

Az újabb kutatások nyomán arra is fény derült, hogy ennek az „új Je 
ruzsálem”  megteremtésén munkálkodó közösségnek Magyarországon is 
volt egy illusztris képviselője a X IX . század közepén, Szapáry János gróf, 
aki a halála évében (1868) megjelent kötetkéjében e szekta (ő használja ezt 
a kifejezést) papjának, sőt főpapjának nevezi magát. Szapáry Ferenc 
valójában különleges képességű, diploma nélküli, delejezéssel gyógyító 
orvos volt, a már korában sokat támadt német Mesmer követője, akinek 
tanait -  egy század végi pszichoterápiai kézikönyv (szerzőpáros: Ranscbburg 
Pál és Décsi Károly, 1900) megállapítása szerint -  a hanggal (igével), 
beszéddel való gyógyítás irányába fejlesztette tovább eredeti módon. Az 
1840-cs években Drezdában iskolát is tartott fenn, amelynek többek közt 
a Berzsenyi költészetéből ismert M ajláth János gróf is tagja volt. Egy má
sik tanítványa egy tízéves gyermeken sikerrel alkalmazott gyógyítási mód
szeréről számolt be külön kis kötetben (Bajkay Endre, 1852.)
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A  különleges képességű és érzékenységű Szapáry gróf alakja élesen el
válik mindazokétól, akik kivételes pszichikai erejüket mindössze látvá
nyos szellemi kalandokra fecsérelték. Szapáry Párizsban kiadott köte
tében (M agnétisme et magnétothérapie, 1854. II. kiadás) hosszasan el
mélkedik arról, hogy ez a különleges képesség és érzékenység -  megfe
lelő óvatossággal -  a szellemi önnevelés szolgálatába állítható, amelynek 
révén korábban ismeretlen képességek fejleszthetők ki, amint arra a rég
múltban, a keleti népek körében -  akik közé a hunokat is sorolja -  szá
mos példa volt. Ismerteti a brahmanizmusban elterjedt szokásokat is, azo
kat az aszketikus gyakorlatokat, amelyek révén a hívő „az igazi és tiszta 
megismerés legfelső fokáig”  -  emelkedhetett. „Tehát -  teszi hozzá, levonva 
eszmefuttatásai végkövetkeztetését -  a mágnesesség (Szapáry szóhaszná
lata szerint: életmágnesesség, vagyis a szellemi erő különlegesen magas 
fokú birtoklása) minden időben (!) létezett, csupán mindig más és más 
formában gyakorolták a bölcsek és a legfelső Lény (akit Szapáry a fizikai 
és egyszersmind a szellemi képében megmutatkozó Nappal, az „ősfény- 
nyel”  azonosított) legbensőségesebb imádói.”

Ha most a feledés homályából kivezetett, életre gerjesztett Szapáry gróf 
mellé felsorakoztatjuk mindazokat a megszállott kutatókat, hivatástudat
tól fűtött tudósokat, akik az elmúlt évszázadban, a magyarság őstörténeté
nek -  meggyőződésük szerint -  kibogozható szálait bontogatták, eredeti 
hazájára, vándorlása lokalizálható útjára, szokásaira és vallására meg
kíséreltek fényt deríteni, kiviláglik, hogy a Janus-arcú Kosztka Tivadar 
mennyire nem állt egyedül a kor szellemi képét formáló kitűnőségek galé
riájában. Ezek a kutatók és tudósok ugyanis, mint a magyarság roko
nait a kínai határ közelébe helyező K őrösi Csoma Sándor, vagy a pogány 
magyarok vallását -  elfogadhatóan vagy vitathatóan, más kérdés -  a 
buddhizmusból eredeztető Kállay Ferenc (munkája megjelent 1861-ben), 
vagy távolabbról az 1900-ban megjelent buddhista káté szerzője, Hollósy 
József, Hollósy Simon testvére, olyan művelődéstörténeti összefüggésekre 
hívják fel a figyelmet, amelyek fényében a magyarságtudattól fűtött Csont- 
váry Kosztka Tivadar tudatszabályozó praxisa nemcsak általában a ko
rában, hanem a nemzet múltjában és egyszersmind akkori jelenében gyöke
rezettnek tűnik.

Egy-egy feljegyzése megközelítő képet ad erről az öntudat-szabályozó 
praxisról, amelynek -  egy megjegyzése szerint -  még a „világító színek”  
felfedezését is köszönhette. Idézem a két legfontosabbnak tűnő szöveg
részt: „ Meztelenül jártam-keltem a világban, s mindenre alaposabban 
figyeltem, még a saját énemet is ellenőrzés alá vettem. Először is eltá
volítottam minden szükségtelen, hiábavaló terhet. Kikapcsoltam a szellemi 
világokból is mindent, amit láttam és olvastam, csupán a kinyilatkozta
tásra támaszkodtam. Szívemet, agyamat, gyomromat túl nem terheltem soha, 
de aszkéta életet sem éltem, figyeltem a hatásokra és szívem tulajdon
ságaira. Tehát amire szükségem nem volt, az után nem vágytam többet 
soha sem. Ezzel eljutottam az önismerethez, az anyagi és szellemi világ  
különbözetéhez.”  A  másik szövegrészben még inkább beavat bennünket 
az alkotás misztériumába: „A z  ún. önkívületi állapottal keresztülléptem  
minden nehézségen, és nem törődtem még a sivatagban sem a sakálok, 
hiénák, üvöltésével: mert elkülönítve, izoláltan éltem, éppúgy, mint őseink 
azon a helyen, ahol én pihentem. . . A  sivatagban étlen-szomjan bolyong-
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tam, de Isten segélyével el nem pusztulhattam, alkalmam volt és van 
mindennap átkelni a jó uramhoz(!). Ma ezt a hatalmas szellemet uram
nak nevezem, akivel átkelhetek mindennap a túlvilágra, emberek előtt 
ismeretlen országokba(!).”  „ A  távlat -  írja más helyütt, kifejezetten a 
festői praxisra vonatkozóan -  nem ismeret, nem tudás, nem akadémiai 
tanulmány, hanem ön kívüli érzés (!) útján jut kifejezésre, eredményben 
pedig isteni ihlethez van kötve.”

Eltekintve a vallásos utalásoktól és a pietikus hangvételtől, a tu
datszabályozás hasonló módszereit alkalmazták és az ihlet, a „szent 
őrület”  állapotát hasonlóképpen értelmezték -  korabeli és későbbi leírá
sok alapján -  az V -X I. század között működő kínai festők. E  meglepően 
plasztikus, az egyes művészek egyéniségét és alkotásmódját mindenfajta 
misztikum kerülésével emberközelbe hozó leírások ismeretében bátran 
megkockáztathatjuk azt az állítást, hogy Csontváry kora s különösképpen 
a korabeli magyarságkutatás szellemi topográfiájába illeszthetően — fel
tehetően ennek közelebbi ismeretében -  egy olyan alkotásmódot alakí
tott. A  kép „igazságának”  eléréséhez a belső feltételek megléte az alap- 
hista indíttatású „írástudók piktúrájában”  is megmutatkozik. Nem stiláris 
összefüggésekre gondolunk (bár maga Csontváry egy helyütt azzal büsz
kélkedik, hogy a Magányos cédrust, a legszebb japán képekhez hason
lította valaki), hanem -  e tekintetben a kínai esztétikai irodalom rend
kívül árnyalt terminológiával rendelkezett -  a jelenségek mélyéig, esszen
ciális magváig hatoló (művészi) szemlélet kibontakoztatására.

Az ilyen festő a teremtő energiát magában hordja, létrehozza, s a ter
mészettel eggyé válva, egyesülve a Taóval (amint azt Csontváry taní
totta is érett korában), a műben, amit alkot, kisugározza, annak a gon
dolatnak, eszmének a révén, amit magában a motívumról előzetesen, de az 
alkotás önkívületi pillanataiban ettől a tudástól megszabadulva, kialakí
tott. A  kép „igazságának”  eléréséhez a belső feltételek megléte az alap
vető: a megfelelő lélegzés révén megteremtett „együtthangzás”  a kivá
lasztott motívummal, a ritmusára való belső ráállás, a motívumot körbe
fonó gondolat és eszmélkedés — a művészi alakítás stiláris módozata ezek
nek a belső feltételeknek, s nem a külső hasonlóságoknak van alávetve.

A  Lao-cében ez olvasható: „ A  tér az ég és a föld között, / Mily hasonló 
a kovácsfújtatóhoz! / Üresen áll, nincs kimerítve, / Mozgásba hozva, teremt 
ő egyre inkább.”  Az ég és a föld -  A  kínai festészet és az írástudó ha
gyomány című kötet (1983) szerzőjének, a francia Nicole Vendier-Nicolas- 
nak a gondolatmenetét követve -  egyazon dialektikus egység két aspektusa, a 
világegyetemé, az Egy megnyilatkozásáé.. .  azé az Egyé, amely vala
mennyi teremtmény elsődleges eredete.”  Az ellentétek: a telt és az üres, 
a mozgás és a nyugalom, az összefogott és a szétszórt, a zavaros és a vilá
gos interakciója végül is ennek a kettős arcú Egynek a révén a N agy 
Harmóniában egyenlítődik ki. Csontváry festményei közül e szemlélet 
iskolapéldájaként említhetjük a Tátra-képet, amely a belső energiaáram
lásoknak a kínai tusfestészetben is gyakorta előforduló, stiláris elemeiben 
rokon ábrázolása, a Castellammare di Stabiát, a vízfelület szelíd nyugal
mát a tenger ijesztő mélységeket láttató háborgásával összeegyeztető festői 
remeklést, vagy a teltnek és az üresnek, az eget és a földet elemeiben 
ritmikus harmóniába ölelő egységét, a Taorminát. Mindegyik egy ősi
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szemléletben gyökerező, a motívumot, a jelenséget mozgásában s egy
szersmind esszenciális állandóságában megragadó egység megjelenítése, 
a színátmeneteknek mindama gazdaságával kísérve, amelynek Csont- 
váry máig méltán csodált mestere.

Igen, a színátmenetek csodálatos gazdagsága! Lehetséges, hogy a „v i
lágító színek”  felfedezéséhez valóban -  miként állítja -  tudatszabályozó 
praxisa segítette volna hozzá? Egy korabeli német tudós, Karl Reichenbach 
másfél száz hiperszenzibilis személlyel folytatott 1 3  000 kísérlete nyomán 
a kérdésre igennel válaszolhatunk, „Reichenbach azt állította -  olvassuk 
a Révai lexikon 1916-os kötetében hogy az összes természeti dolgok 
bizonyos sugárzást árasztanak, amely oly leheletszerűen finom, hogy csupán 
fokozott idegérzékenységgel bíró egyének, az ún. szenzitívek képesek 
észrevenni, ezek is csak abszolút sötétségben.”  (Közbevetőleg: Reichenbach 
kísérleti alanyai közt magyarok is voltak, titkára Rohonczy Miklós nevű, 
magyar volt.) Ez a sugárzás Reichenbach szerint közeli rokonságot mu
tat a fény, a hő, a delejesség és az elektromosság erőivel, emellett azon
ban bizonyos anyagi tulajdonságokkal is bír. A z egész természet át van 
itatva ezzel a félig erőbeli, félig anyagi szubsztanciával, amelyet Rei
chenbach, éltető hivatását jelzendő, az ősgermán eredetű Odin szó alap
ján odnak nevezett el. Ne gondoljuk, hogy valamiféle szemfényvesztésről 
van szó. Ugyanitt -  Az ódsugárzás és a szenzitívek című 19 13-as kötet 
adatai alapján — az alábbiak is olvashatók: „ Újabban, mióta a Blondelot- 
féle N-sugarak és a radioaktív anyagok ismertekké váltak, a modern ku
tatók is mind többet foglalkoznak az oddal, és tagadhatatlan, hogy e 
téren, a fényérzékeny lemezek segítségével, nem egy meglepő eredményt 
értek is mar el, amelyek Reichenbach teóriáit igazolni látszanak.”  Ehhez 
a megállapításhoz hazai kortörténeti adatként hozzátehetjük, hogy L é
ván, ahol Kosztka fiatalon gyógyszerészkedett, s „egy általános gyógyszer- 
könyvet írt”  -  a város helytörténészének, Alt Ernőnek a közlése szerint 
- ,  a városi kórház emberbaráti érzelmeiről ismert alapítója, Brach Ferenc 
(meghalt 1895-ben) a nyolcvanas-kilencvenes években lakásán sötétkamrát 
rendezett be, ahol a katódsugarak tulajdonságait vizsgálván, ugyanebben 
az irányban folytatott kísérleteket.

Reichenbach hiperszenzibilis kísérleti alanyai -  s számunkra ez a lé
nyeges -  az ódsugárzást színekben, színekben pompázva érzékelték. 
„ A  kristályokat -  olvassuk az 19 13-as  kiadású ismertetésben -  finom 
fényben látják úszni, amint szemeik hozzászoktak a sötétséghez, és az 
ódfény iránti érzékenységet rövidebb-hosszabb idő után elérték. Az ösz- 
szes kristályok élénken világítanak, de a leggyönyörűbb a gyémánt és a 
turmalin. Ezek látása szinte extázisba hozza a szenzitíveket. A  kristályok 
hegyéből tenyérnyi nagyságú világosság ömlik felfelé, kékesen hullámoz
va ,tulipánszerűleg szétoszolva és felül finom ködben elenyészve. Ha 
megfordítjuk., odanőtt (ódpozitív) sarkából vörösessárga f üstfelleget lát 
kiömleni az érzékeny.. .  É s ez a színpolaritás teljesen összevág az érzés
beli polaritással. Ahol kellemes, hűvös áramot éreznek a szenzitívek, ott 
mindig kékes ódfényt látnak, és ahol kellemetlen, langyos az idegeik ér
zése, ott vörösessárgának látják a kiáramló ódfényt. A  negatív ód színe: 
kék, a pozitív ódé: vörösessárga.”  Maga Reichenbach a számtalan kísérlet 
során megmutatkozó prizmatikus spektrum színrendiének különleges fény
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erejét a következőképpen jellemzi: „Ragyogó szivárvány megjelenése tel
jes sötétségben.. . milyen csodálatos látvány! Az összes ilyen szenzitívek 
a legpompásabb látványnak mondták., amely életükben szemük elé került.”  
A  gácsi patika utolsó bérlőjének, Székely Sándornak a leánya még tíz 
évvel ezelőtti beszélgetésünk során is élénken emlékezett vissza az idős 
Csontváry többszöri, különösen hangzó, rejtélyes kijelentéseire a „láthatat
lan színekről” . A  „láthatatlan színek”  létéről és különleges fényerejéről 
tudósítottak tehát Reichenbach kísérletei, Csontváry megjelenítve őket 
vásznain, „világító színeknek”  nevezhette.

Csontváryra vonatkoztatható ismereteink e magaslati pontjához -  
nem szükségtelen újra felidézni -  Kosztka Tivadar gácsi közművelődési 
tevékenységének sajtóanyagából és sajtóvisszhangjából kiindulva jutottunk 
el, ha kissé kalandosnak tűnő ösvényeken is. Ezeket az ösvényeket az 
azóta eltelt száz év során eltüntethette a környező vegetáció burjánzása, 
de halvány nyomait -  mint láttuk -  mégiscsak ki lehetett tapintani. E  
művelődéstörténeti mélyfúrás során egy látszólag jelentéktelen, de Kosztka 
emberi egzisztenciáját mélyen érintő gácsi adatból kiindulva Kosztka belső 
arcának rekonstruálására irányítottuk figyelmünket, annak a munkáiból 
máig is sugárzó teremtő energiának a forrásaira, amelyekből nemcsak ké
sőbb, hanem már gácsi éveiben is minden bizonnyal merített. E  forrá
soknak, s természetesen eredendő talentumának köszönhetően alakult 
olyanná, amilyennek munkássága csúcspontján művész-önmagát „magá
nyos cédrusként”  álmodta: ég és föld határán trónoló, meghatározha
tatlan korú, az élet és a természet titkait kutató Bölcsnek. Ugyanakkor 
azonban, utolsó éveire gondolva, az is óhatatlanul eszünkbe jut, amit az 
élet és a természet titkaiba nem kevésbé beavatott kínai festőkről írt 
könyvében Vendier-Nicolas hangsúlyoz: „Am ikor Don Qichang azt írja, 
hogy ’a festészet Taója maga a kézbe fogott világegyetem’, ezzel nem azt 
szabja a művész elé hivatásként, hogy a világot uralja, hanem azt, hogy 
a világot harmóniává szervezze.”  Kosztka ugyan nem a világot akarta 
uralni vélt képességei birtokában élete utolsó éveiben, de hogy különleges 
képességeit határtalannak gondolta a művészet szféráján kívül eső terü
leten is, erről egészen elemi szinten a nemzet érdekében a legteljesebb jó 
szándékkal végzett gácsi közművelődési tevékenysége győzhetett meg.
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