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1. Csontvó..y KoS%tka- Tivadar (1853--1919)
2. ONARCKÉP. 1896-1902. - ,,~n5 Kosztko Tivadar, ki cll
vilóg megújhodósóért ifjúsógomróllemondottam
.•• elhagytam hazómat csak azért, hogy életem aikcmyán
gazdagnak és derűsnek léssem. E eél elérése miatt
évek hosszú serén ót Európát, Afrikát és AIsiót utaz-

tam be, hogy

CI

és a gyakorlatban

megjövendölt igauágot
festménjekbe

megtalóljom

ótvihessem."

(Csont-

várJ)

3. SUVOlTÖT LETERrTÖOlYV, 1393. - Gondos termé
szettcmuim6nyai serén többek Idh;ött kitömött medero-

o

kat is lefestett, de élénk képzelete élettel töltötte meg
őket. Színe; ekkcr még sötétek.

4. FESTÖlEGÉNY (MADONNAFESTÖ), 1898. - Utazásai
során szakadatlanul kereste az ecsetjére mélté motívumet, Ennek a képnek a témáját a nagyszerű pompeji
falfestmények sugalIhatták. - .Jelentése szimbolikus:
igénytelen kűlsejű, mezítlábas legény a festő, de műve a falon évszázadokig fennmarad.

5. HOLDTOLTE TAORMINÁBAN, 1901. - A sejtelmes
hangulatú képet a ragyogó kerek holdtányér világítja
meg a szicíliai tavaszi éjszakában. Talán a gyér fénynek is része van abban, hogy Csontváry lemondott rninden részleterésről. Ez a leegyszerűsítő nagyvonalúság
most már mindvégig sajátja marad.

6. MANDULAVIRAGZÁS TAORMINABAN, 1902. - A háttérben a hófödte hegyóriás nemcsak mint látvány jelentős a képen. Az Etna az, a tűzhányó, a festő háborgó lelkének mása, aki "nap nap után •.• J!1int kitörő
vulkán, világraszóló munkét" kíván létrehozni.
7. SElMECBÁNVALÁTKÉPE,1902. - Derűsnek látta az
- ismerős itthoni tájat, amikor az év nyarán Selmecbányóra látogatott. Itt alkalmazott első ízben nagy, széles látószöget, de közben szeretetteljes érdeklődése ez
egyszer kiterjed minden apró részletre is.
8. CASTEllAMARE Ol STABIA, 1902. - Az ősz ismét
Olaszországban találja. Az eltávolodás otthonról nemcsak fizikai. Ember és táj természetes, derűs együttélésének látását is maga mögött hagyta. A vizet szél kerbácsolja. Az emberek pedig mintha bábúk lennének
egy mesevárosban, amely fölé a Vezúv teríti füstjét.

9. ViLLANYVILAGfTOTT fÁK JAJCÉBAN, 1903. - A természet békésnek iátszik~mitgis hatalmas erók csapnak
össze ci képen: világosság és sötétség. A búcsúzó nap'
;s.-(.t-viHányIÓmpa kÜld -az elórekúszó homállyal. Valósággal festöi bravúr.o kétféle fényforrás változatos színhatásoinak egybehangolása.
10. PlITVICA VfZESÉS JAJCE MELLETT, 1903. - Jajce mellett talált rá egy újabb .,nagymotivüm"oiCi! ci vízesésre. A feltartóztathatatlanul lezúduló áradat látványa
ugyanolyan elragadtatást ébresztett benne, mint a tűzhányók és a viharok.

11. VIHAR A .NAGY HORTOBÁGYON. 1903. - Egyelőre
sikerrel veszi fel o harcot a kitörni készülő belső viharral. Kivetíti magából, mint lőtomést, és így lesz úrrá
feleae. A képi élményt a természet kínálja. A vihar
elötti feszült.ség pillanátát rogadja meg. Az ellentétek
kiélezettek: a háttérben száguldó felhők és a riadtan
meneküiő ménes - az előtérben rendületlen nyugalommai tli6 ::'ÓSZ!Cf, iddogóló tehenek. A drómai hatást a
~:>"':.:-'~~,"~kfokozzák.

12. FOHASZKODO UDVOZltö, 1903-1904 teje. - A festő eljutott a biblia földjére, Palesztinába is.. E képén is
fekete felhők tornyosulnak az égen. Az előtérben a főalak - lehet önarckép is - belső békességért eseng.
Lent a képszélen kétségbeesett, rémült arcok. Emléke. zetében talán még a nagy tengeri vihar kísért, amikor
festőládójót magáhol S1oritva, már felkészült a halálra.

13. A PANASZFAL BEJÁRATÁNÁL JERUZSÁLEMBEN, 1904.
- A délvidéki napsütésben rátalált a régóta keresett,
fénnyel telít'!tt, saját szóhasználatával "napút"-nak"nevezett szineire. Szakít eddigi festésmódjával és keveretlen tiszta színfoltokat rak egymás mellé.

14. A TARPATAK VOlGVE A TÁTRABAN, 1904-1905. Festői tapasztalatokkal
felvértezve tért ismét haza.
Minden elótanulmóny nélkül fogott neki CI t5bb mint
5 m széles kép megfestéséhez. A Föld töriénetét óbróa
zolja, jobbra hátul indul CI geológiai őskort idézó gi
gantikus sziklaképzödményekkel,
és balra elő! zérul a
kép CI hegyre települt üde növényzettel.
o

15. HfDON ATVONUlO TÁRSASÁG, 1903 v. 1904. - Monumentélis tójképei mellett festett kisebbeket is. De CI
látszat ellenére ezek nem idillikus életképek. Tele vannak sejtelmekkel. szimbélumekko]. Uyen itt például a
híd kézepén álló anya gyermekével (a megújuló élet)
vagy a kiszóradt fa (az elmúlás).

16. SÉTAKOCSIZÁS ÚJHOLDNÁl ATHÉNBEN, 1904. Úgy érezte, ő hivatott rái" hogy megvalósítsa a festészetben azt, amit a régi görögök a szobrászatban.
Azt
képzelte, hogy pontosan másolja a természetet,
valójában minden ecsetvonását egy költői belső lótomás
irányította.

17. A TAORMINAI GORöG SZíNHAZ ROMJAI, 19031905. - "Athénből Toorminába siettem, ahol róm várt
egy olyan naplemente, amellyel tisztában voltam, hogy
ez lesz a világnak legszínesebb
napút-festménye."
És be is igazolta, hogy megtolálta a "világító színek"
titkát. Az ébrézclés
tárgya, a "nagy múlt" ember formálta emléke és Ol Etna, úgy, ahogy a valóságban
együtt láthatók, da felfokozott kifejezőerővel.

18. AZ OLAJFÁK HEGYE JERUZSÁLEMBEN, 1905. - Miután eddigi munkái ból kiállítást rendezett Budapesten,
visszatért Keletre. Itt érezte jól magát, mert ••keleten
szívben lélekben rokonra talált - nyugaton a szív s a
lélek helyén a kétszer-keHÖre akadt".
'
19. TEMPlOMT~RI KILATÁS A HOLT-TENGERRE JERUZSÁlEMBEN, 1905. - Egyik méltatója, Francois Gachot
írja: "Merész, szinte lehetetlen színekkel fejezi ki a látomást ... olyan színekkel, melyeket egy számítóbb és
lelkiismeretesebb festö sose merne alkalmazni, amelyek azonban őnála, mihelyt kijelöli nékik megfelelő
szerepüket, finomaknak, lágyaknak, bonyolultaknak
tetszenek, s ugyanakkor ragyogóaknak, mint a keleti
mese csodálatos elemei."

20. ÁLDOZATI KÖ BAALBEKBEN.1907 ....• Felkereste a
napisten nek szentelt egykori Heliopoliszt. Szimbolikus
jelentősége volt ehetelmcs
kőtőmb megfestésének is:
"ennél a kőnél Attila megrendült
bizalommal fordult
az lsten segítségéhez. s a segítség jött •.. U

21. MAGÁNYOS CÉDRUS. 1907. - Ez a kép Csontváry
művészetének csúcsa. A maga életének jelképére talált
ebben a Ioőriésbcn, amely 3 ezerévet
várt türelemmel. hogy lombot hojtsen, amely uralkodik tér és. idő
felett. de ugyanolyan magányos, zaklatott és tépett.

mint

s,

1

22. ZARÁN:>OKLÁS A CÉDRUSOKHOZ Ji. LIBANONBAN,
1907. - Ho az előbbi kép a valóságos helyzetéveJ
szembenéző művész önvallomása volt, ez a cédrus
olyan, amilyennek látni szerette volna magát. Barátságosan veszi körül a táj, a libanon alkonyati rózsaszínben fürdő hegylánca, az ég felette derült kék, zarándokok keresik fel és vidám táncot lejtenek előtte. Maga a fa páros.

23. MAROKKÓi TANíTÓ, 1908. - Csontváry nem erőszakkal akarta meghódítani a világot. Eszközeibékések: a
világjárás szimbóluma - a vándorbot~ és a tar:ítás jelképe - a könyv.

24. MARIA KOTJA NAZARETBEN, 1908. - Bór nagyjából
tartja magát a látványhol - már teljesen szabadon
szerkeszti meg a kompozíciót. A dekoratív yonalritmus
érdekében hajlanak te~mészetenenes ívben akorsós
lányok, hiánytik a távlatot érzékeltető atmoszféra. A
kép középpontjában Mória a gyermekkel. Mellette félreismerhetetlenül a művész önarcképe, az egyetlen a
szereplők közül. aki nem merít az Élet forrásából, hanem hozzátölt. A slÍnek egyfor,ma erővel sugárzonak a
kép egész felületén.

25. rr"-lG~RPARTI SÉTALOVAGLÁS, 1909. - Utoljflra

ragyogtatja fel varázslatos színeit, Utoljára ragadja magával a nézőt a termész-etet, embert egységbe foglaló
tiszta ritmus kristályos magasságaiba. Alkotó kérszeke
lezérult. Valamilyen nagy megrázkódtatás végképp beletaszította a belső zűrzavar örvényei be. Ec:setje többé
nem engedelmeskedett. Halála után festői hagyatékát,
mint zsákvásznat akarták elérveremi. és csak a szerenesés véletlennek köszönhető, hogy megmaradt.

