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Magyarnak lenni... 
 

„...s ha minden oldalról fenyeget a vízözön 
lesz egy csúcs a nemzet jövőjének biztonságára 

lesz egy isteni kapcsolat – 
a nemzeti érzés kibontakoztatására.” 

(Csontváry Kosztka Tivadar) 

 
 

Kik vagyunk, honnan jövünk, s hová tartunk? E kérdések 
gyakran megérintenek bennünket életünk során, s talán mindig is 
ezekre próbáltunk válaszokat formálni anyagban, jelrendszerben, 
tudatosan és ösztönösen.  

Aki nyomot hagy valamilyen anyagban, az közölni akar valamit. 
Aki közöl valamit, az jelenlétét prezentálja, kapcsolatot tart 
környezetével. 

A művészek belső késztetésük miatt állnak pályára, és a 
külvilággal való kapcsolattartás sajátos módját életformaként élik 
meg.    E belső késztetés, közlési vágy, különbözőképpen motivált. 
Egyéni életutaktól függően, a személyiség fejlődésének valamilyen 
sajátos állomásával, valamilyen élménnyel, eseménnyel függhet 
össze.  

Csontváry elhivatás-élménye egy emlékhez kapcsolható, az 
utcán látott ökrös szekér, amit váratlan ösztöntől vezetve lerajzol, s 
a pici fekete mag, amely a kezébe pottyan, hogy „...talán 
szimbólumként avagy hogy elültessem, s a fejlődését türelemmel kísérjem? Avagy 
hogy időm legyen a gondolkozásra s feszült figyelemmel a továbbiakra.” - 

miként ő maga megfogalmazta. Mert művésznek lenni annyit tesz: érlelődni, mint a cédrusfa, 
amelyik lassan fejlődik, élete útja évezredekben mérhető. 

Csontvári Kosztka 
Tivadar ( 1853-1919) 

Önarckép (1900 körül) 

Naivan, tiszta hittel kezdett hozzá a munkához, s ezt a naivitást nem egy tudatlan, önmagát 
nem eléggé ismerő lélek vonásaként kell értékelnünk, hanem az igazi lelkesedés, a hit legmélyebb 
minősége, s következményeként, amelyik – a józan megfontolással együtt is - képes átfordítani 
egy stabil, biztonságos polgári életutat a lehető legbizonytalanabb felé. Az elhivatás-élménytől 
tizennégy év telt el, amikor hozzákezdett művészi tanulmányaihoz, ezt az időt az anyagi 
függetlenség megteremtésére fordította. Céltudatosan készült tehát küldetése megvalósítására. 
Olyan mély és erős hite volt, amilyent csak a legnagyobbaknál láthatunk, s aminek kisugárzása 
igazán hitelessé teszi alkotásait. 

Mert időnként jeleket kapunk az életünk során. Felismerjük, megértjük - vagy nem, rajtunk áll. 
Sorsfordító pillanatokat élünk meg. Egyéni és nemzeti szinten is. Hogy megértjük-e üzenetét, 
megpróbálunk magunk is megváltozni, jobban vigyázni egymásra, magunkra – s értékeinkre, vagy 



nem – rajtunk áll. Akár így, akár úgy, de felelősek vagyunk egymásért, magunkért, s az 
utódainkért... 

    
A művészet néha feloldozást ad és megajándékoz bennünket a fájdalmasan visszaszorított 

indulati feszültségek feloldásával. A művészet gyógyít tehát. Ám nem old meg helyettünk 
semmilyen problémát. 
 

 
Marokkói tanító 1908. 

olaj, vászon, 75x66 cm 
 

A Marokkói tanító gyermekkorom óta kedvencem, amióta Csontváry művészetét 
megismerhettem. A bölcsesség, egyszerűség és a végtelen van együtt ezen a képen. A tanító alakja 
monumentálissá emelkedik a végtelen térben. Összeköti a földet az éggel. Az okos, nyugodt 
méltóság valami belső izzással párosul benne. A tudás értékéről szól ez a kép, az embernek arról a 



tulajdonságáról, szenvedélyéről, hogy tudását önzetlenül megossza másokkal, hogy másokat 
fölemeljen, segítsen elindulni az életpályán, kibontakozni és – akár az égig - nőni, mint a 
cédrusok. E cédrushasonlat egészen spontán jött a kép szellemisége hatására, de mintha az ég 
kékjének egy árnyalattal teltebb, sötétebb tónusú foltja a Tanító feje mögött és fölött valóban a 
nagy libanoni cédrus lombjának jellegzetes háromszögletű alakját formázná. (Zarándokolás a 
cédrusokhoz Libanonban 1907.) Ez a reprodukción is eléggé egyértelműen érzékelhető. A kék folt 
szélei inkább lomb kontúrját rajzolják, mint felhőt. 

Ma, amikor az információ értékét senki sem vitatja, vajon eléggé értékeljük-e a tudás megosztásának 
hajlandóságát, mélységesen emberi készségét és adományát? 

Csontváry élete és művészete kapcsán még ma is gyakorta felmerül az elmebetegség kérdése. 
Élete végén a skizofrénia jeleit tapasztalták nála, de tény, hogy betegsége elhatalmasodásával 
letette az ecsetet. Méltatlan dolog alkotásaival a patológia gondolatát összefüggésbe hozni. Az 
életmű, amit megalkotott olyan érték, amely független minden egyéb szemponttól. Művészi 
rangját nem lehet kétségbevonni. 

A műalkotás egy kaotikus rendszer, amelynek végtelen számú eleme miatt áttekinthetetlen 
bonyolultsága olyan, akár az élet…a művész mégis átlátja, formálja, s összefogja ezt a rendszert. 
Az intuíciója segíti benne, mellyel mintegy megérzi a szükséges lépéseket és a kész- állapot 
megjelenését, ami egyfajta „teljesség” vagy „befejezettség”-érzés. Ehhez nagyfokú 
összpontosításra és intellektusának teljes készültségére van szüksége, tehát szellemi képességének 
maximálisan birtokában kell, legyen. Sem valamiféle betegségfázisban, sem részegen nem tud (és 
nem is akar) alkotni. Művészi minőséget létrehozni így lehetetlen. 

Csontváry igazi hazafi volt. Küldetésének tartotta, hogy nemzetét, annak kultúráját olyan 
művekkel gazdagítsa, amelyek kiemelkednek a világ művészetének jeles lapjai közül is. Életét tette 
fel erre. Bár sokszor kigúnyolták, műveinek magasrendűségét, értékét elismerte a szigorú, 
nemzetközi kritika is. 

„...a munka természetesen nem lehet más, mint elsősorban a magyar nemzet dicsőségének a régi alapon 
továbbfejlesztése és a régebbi tervem szerint eredeti művekben megörökítése olajfestményben.” (Csontváry) 

1919-ben érte a halál. Alkotásait és kéziratait Gerlóczy Gedeon mentette meg a „véletlenek” 
sorozata és az ő értékrendje segítségével a végleges pusztulástól.  

Aztán - amint az Óbudai temető XVIII/ 476-os parcellájának harminc évre szóló használati 
ideje lejárt - a Köztemetői Szabályrendelet értelmében Csontváry hamvait kiexhumálták és egy 
közös sírba temették 1959. március 21-én. 

„ Én üdvözlöm mindazokat, a kik velem érzik a magyar nemzet nehéz vajúdását és kérem a kételkedőket 
is, hogy bizalommal legyenek a jövő iránt mert a mikor az Isten van velünk a sarlatánok hiába küzdenek 
ellenünk.” (Csontváry) 

 
A művészet: rátalálás. Villanásnyi megvilágosodása annak, mik vagyunk és megsejtése annak, 

hová megyünk. Zárkózottan és feltárulkozva, szerelemben és harcban – de az elhivatott 
konokságával. 

 
 


