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Csontváry Kosztka Tivadar: 

Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban 
 

A művészileg sikerült alkotás korántsem mindig szép, mert az esztétikának a rút is a 

tárgya. A szép fokozatai a tökéletesen széptől a nyilvánvalóan rútig terjednek. A vizsgálat 

tárgya sohasem egyedül az értékes, hanem az értékellenes is, ami a komplementere. 

Lehet ugyanis, hogy valaki számára nem szép az alkotás tárgya (vagy a Magányos cédrus 

képében a festő, Csontváry magányossága nem vált ki jó érzést), mégis nagyra értékeli a 

művészi teljesítményt. Az ábrázolás nyilvánvalóan nem „szépíti meg” az ábrázolt tárgyat, de 

a műben mégis van valami szép. Ez a művészileg szép. Bár a mi esetünkben ez valószínűleg 

nem áll fenn, csak abban az esetben, ha van olyan személy, aki nem tudja igazán befogadni 

furcsaságával, távoliságával, szokatlan színeivel a fülledt libanoni légkört. A szemlélő 

számára maga az ábrázolás is tárggyá válik (kizárólag a festészetben és a szobrászatban). 

A mű sikerült voltát nevezzük szépnek. Ez esetben azonban mind a festmény tárgyának 

kiválasztása – amely egy mediterrán vidékről származó cédrus, melynek látványa, szépsége, 

fenségessége minden szemlélőt megragad; vagy egy „ünnepség”, melynek pedig mindenki 

örül –, mind pedig a mű sikerült, egységben van, harmonikus, ezáltal szép a szemlélőnek, 

Csontvárynak és a mögöttes tartalmaknak köszönhetően. 

Az esztétikailag értékesnek azonban csak az egyik neme a szép, rajta kívül a fenséges, és a 

többi értékminőség is jellemezheti az alkotást: pl. a bájos, a tetszetős, a megható, az elragadó, 

a komikus, a tragikus. Ezeket magába foglaló értékkategóriaként használjuk a „szépség” szót. 

 

 
„Én, Kosztka Tivadar, ki a világ megújhodásáért ifjúságomról lemondottam, amikor a láthatatlan Szellem 

meghívását elfogadtam, akkor már rendes polgári foglalkozásban, kényelem- és bőségben volt részem. ... 

Párisnak tartva 1907-ben milliókkal szemben álltam egyedül az isteni gondviselés eredményével, s az egész 

világ hiúságát pocsékká zúztam; egy napon Párist kapitulációra bírtam, s a világot túlszárnyaltam, de tíz millió 

embert el nem pusztítottam, csupán kijózanítottam őket; a dolgokból reklámot nem csináltam, mert a kufárok 
sajtójával nem törődtem, hanem elvonultam a Libanon tetejére, s ott cédrusokat festettem.” 
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 Az alkotás egysége és egész volta, megismételhetetlensége és zártsága teljesen a formán 

múlik. Tudjuk, hogy nemcsak a külsőről, az alakzatról, vagy a körvonalakról, nem is a 

láthatóról vagy egyéb érzékletességről, esztétikumról, hanem belső egységről és kiképzésről, 

a tagolódásról és összefüggésről, az egész festményen uralkodó törvényszerűségről és 

szükségszerűségről van szó. 

 A szép lehet az egységben, a részek harmóniájában, a sokféleség leküzdésében, vagy – 

inkább a szubjektum felől – a tetszetősségben, a közvetlen megértésben, sőt az érzékileg 

megjelenő dolog átlelkesítésében vagy átszellemítésében is. 

 A matéria az érzéki elemeknek az a területe, amelyen a formálás történik. A szín a 

festészet matériája. A formálás egész jellege messzemenően függ ennek jellegétől. A forma 

egyik feltétlen meghatározója, ugyanis nem lehet minden formát minden matériával 

összeegyeztetni, és ezzel nem megszünteti, csak korlátozza a forma önállóságát. 

 Tartalmilag a festészet mindent ábrázol, ami látható, ami önmagában nem művészi 

jellegű, de a művészet formáló tevékenysége révén azzá válnak. A formaalkotáshoz a 

„témákat”, ebben az értelemben az „anyagot” szolgáltatják, melyet az alkotóművész 

érzékileg-szemléletesen megjelenít. 

 A természethez kötődött egész munkássága, melynek egyik iránya a víziókkal, 

szimbólumokkal teli cédrusképek festése Libanonban. Nem a természet egy részletének 

lefestése volt a célja, saját belső tartalmainak kifejezéseként, hanem egy egyetemes, ismert 

szimbólumvilágból is merített. A mitológiában is fellelhető jelentéseket tulajdonítunk a képen 

szereplő fának, pl. életfa, amely a termékenység szimbóluma, vagy a tudás fája, amely 

köztiszteletnek örvend, ahogy a sas madárnak is, amely a lélek, a bölcsesség, és a tudás 

jelképe. A képen körtánccal ünnepelik, és középen helyezkedik el, ami azt is jelzi, hogy 

központi szerepet tölt be. A cédrust azonosíthatjuk magával a festővel, mint ünnepelt 

művésszel, míg a Magányos cédrus a magányos, elkeseredett Csontváryt jeleníti meg, amit 

írásaiban alá is támaszt. 

 A mű kompozíciója, formarendje, színvilága alárendelődik a fölénk magasodó, fenséges, 

mindenki által csodált fának, mely a kép tengelyében helyezkedik el, míg a hegyvonulat kb. 

kettéosztja horizontálisan a képsíkot, és a kép nagy tömeget képviselő sötét színei (az ég 

indigó kékje a fa sötétzöldjével és a föld vörös színe), harmadolják. Ez szorongást is 

kiválthatna belőlünk, ha nem tudnánk, hogy egy ünneplés pillanatait osztja meg velünk 

Csontváry, vagy nem lennének a háttérben nyugalmat sugalló színek, mint a rózsaszín és a 

világoskék, melyek optikailag csökkentik a lombkorona ránk nehezedő érzetét. 

 Felfelé, a transzcendens felé törekszik, de a kép egyik legsötétebb pontja elzárja útját - 

melyet én úgy értelmeznék mai szemlélettel -, hogy megakadályozza, hogy nehogy túlságosan 

elbízza magát a sikereitől, és az én egyensúlyából adódóan a kép egyensúlyának 

megtartásában is szerepe van. Össze is fogja az eseményeket, hiszen körülötte zajlik a 

szertartás, mely ősi rítusokat idéz meg. A táncolók és a lovasok lágy esésű, lenge öltözéke a 

forró nyári időről tesz tanúbizonyságot, melyek a kép pozitív hangulatát is megteremtik. 

Benyomásom szerint, mintha a forróságból adódna a kép vibrálása, az izzó vörös föld is a 

mediterrán vidék jellemzője, melynek színe a fa terebélyes lombkoronájának színével 

komplementer párt alkot, ahogy a fa megvilágításának narancssárgája az ég színével. 

 Sok párost felfedezhetünk a képen, amely arra utal - meglátásom szerint -, hogy a 

Magányos cédrussal ellentétben e kép megalkotásakor nem volt magányos a festő. Láthatunk 

2 lovat a cédrus törzsének tövében, ami ráadásul kettős törzsű (így itt kettősséget fedezhetünk 

fel a cédrusban, mint jelentéshordozóban: az asszony és a férfi, mint az élet és a halál 

egységének szimbóluma, és karakterében kétnemű, mert ősforrás). És az előtérben lévő 

lovasok és a táncolók is párosan lennének, ha nem fognák mindannyian egymás kezét. A 

háttérben a hegyvonulat előtt - ha jól megfigyeltük a képet -, észrevehettünk 2 embert, akik 

feltehetően épp megölelni készülnek egymást. A kép bal szélén pedig egy sátor tűnik fel, ami 
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azt jelezheti, hogy ott van a tábor, amit az is bizonyít szerintem, hogy az emberek arról 

jönnek. 

 Sötét-világos színkontrasztokat is észrevehetünk, melyek színátmenetek is egyben: a föld 

vörös színe – mintha derítette volna Csontváry – átmegy rózsaszínbe a hegyvonulat képében, 

vagy a táncolók ruhájának színét illetően, és az ég esetében is. 

 Számomra maradandó élményt nyújtott a kép, mert sosem fogom elfelejteni azt a 

pillanatot, amikor először megpillantottam a Szépművészeti Múzeumban, ahogy beléptem a 

terembe és rögtön ez a látvány tárult elém. A színei szinte ragyogtak abból a távolságból, amit 

a terem hossza jelentett, és engem, mint szemlélőt átjárt a libanoni légkör vidámsága, és akár 

táncra is csábíthatott volna bizonyos körülmények közt, az a tánc, amely tánc az élet örök 

körforgásának jelentését hordozva mindenkit életörömre buzdít. 


