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az Alvó cigánylány (1915) pihenő vagy szendergő figuráin. A női test 
mint dekoratív és érzéki jelenség a test puhaságának, finom hajlatai-
nak és íveinek látványában jelenik meg.

                                                       keretekben 1944-ig fennállt, noha kötődése az
                                                         európai és a magyar művészethez már kevésbé
                                                       volt meghatározó.

                                                         Hollósyt a magyar festészet megújításának szándé-
                                                        ka vezérelte, ami nem csupán a tájképre, de a ha-
                                                    gyományos festői műfajokra, a vallásos és történelmi    
                                          képekre is kiterjedt. Ennek szép példái Ferenczy bibliai tárgyú 
alkotásai vagy Hollósy Simon Rákóczi-induló című festménye (1899), mely-
lyel Munkácsy Mihály és Benczúr Gyula történelmi festészetének meghala-
dását célozta.

Annak ellenére, hogy müncheni iskolázottságú festők alapították, a nagybányai 
stílus, amely az itt dolgozók közös stílustörekvéseit foglalta össze, mégis inkább 
francia ihletésű. Művészetükben a figurális tájkép műfaja, a táj és az ember 
viszonyának festői megjelenítése jelenti a közös alapot. A nagybányai táj ins-
piráló szerepe és az impresszionizmus öröksége látható a művésztelep festőinek 
az akadémizmus kötöttségeitől mentes tájfelfogásában, amely a napfény illé-
kony hatásának rögzítésében és a színek szenzitív használatában is megjelenik. 
Közös elveken nyugvó, de változatos és egyéni hangú művészet jellemezte a 
művészkolóniát.

Noha Ferenczy stílusteremtő festészetének hatása sokáig érződik, 1906–1907 
környékén Czóbel Béla és az úgynevezett neósok személyében fiatalabb gene-
ráció érkezik Nagybányára, szemléletük már az avantgárd mozgalmakban 
gyökerezik, művészetükben közvetlenül érvényesül a legújabb párizsi irányza-
tok hatása.
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A látomásos festő: Csontváry Kosztka Tivadar     
(Kisszeben, 1853–Budapest, 1919)

Dilettáns, őrült, magányos zseni, meg 
nem értett próféta, az ezotéria követe – 
Csontváryt, a festővé lett gyógyszerészt sok-
féle jelzővel illették. Művészetét hatalmas 
eltökéltség és lendület vezette, festészete 
talán némileg túlmisztifikált személyén túl 
is egyedi és varázslatos, ám a századforduló 
művészetében nem párhuzam nélkül való.

Csontváry életútja, elhivatása

Csontváry a felvidéki Kisszebenben szüle-
tett. 1874-ben beiratkozott a pesti orvosi 
egyetemre, gyógyszerésznek tanult. 1880-
ban, 27 évesen egy békés vasárnapon han-
got hall: „Te leszel a világ legnagyobb na-
pút festője, nagyobb Raffaelnél”6 –, és ez 
gyökeresen megváltoztatja életét. Csontvá-
ry komolyan veszi az elhivatást: a kinyilat-
koztatást követve húsz évet ad magának a felkészülésre. A következő 
másfél évtized alatt felvirágoztatja gyógyszertárát és eléri az anyagi 
függetlenséget.

6 Csontváry kiadatlan önéletrajza. In Németh Lajos (szerk.), Gerlóczy Gedeon 
(vál.), Csontváry-emlékkönyv. Válogatás Csontváry Kosztka Tivadar írásaiból és a 
Csontváry-irodalomból, Budapest, Corvina, 1984, 81. oldal

Csontváry Kosztka 
Tivadar: Önarckép, 
1900 körül, olaj, 
vászon, 67 × 39,5 cm, 
Budapest, Magyar 
Nemzeti Galéria
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1894-től már csak a festészetnek él. A festők által közkedvelt 
Münchenbe megy és ott Hollósy Simon szabadiskolájában tanul. Ké-
sőbb Párizsban a Julian Akadémián találjuk, amely növendékei közt 
tudhatta Ferenczy Károlyt és Paul Gauguint is. Csontváry  gyorsan tanul, 
de tudatosan szelektál, így hamarosan szakít az akadémiával, és nekiin-
dul megkeresni a megfestésre méltó nagy motívumot. 

Csontváry művészetének értékelése azért is nehéz, mert személye 
intézményen kívüli: formális iskolázottsága rövid, nem tartozott mű-
vészcsoportokhoz, nem tagolódott be intézményekbe. Kiállításait sa-
ját maga rendezte (Budapesten 1905-ben és 1908-ban, majd Párizs-
ban 1907-ben), e tárlatokról a kritika csak csekély mértékben vett tu-
domást. Életműve látszólag kevéssé ágyazódik be a festészeti hagyo-
mányba.

Csontváry személyét az égi hang és képeinek sajátos, szimbolikus 
színvilága mítosszá emelte. Sokáig foglalkoztatta kutatóit, vajon 
zseni volt-e vagy őrült, esetleg mindkettő. Tény, hogy prófétai jellegű 
elhivatottsága nem szokványos, és Csontvárynak valóban voltak fur-
csa megnyilvánulásai. Lyka Károly, a kor hangadó művészettörténé-
sze szerint egyszer állítólag Dalmáciából hazafelé indulván sür-
gönyzött a magyar parlamentnek. Csak annyit írt: „Jövök. Tiva-
dar.”7 A zsenikultusszal írásaiban is foglalkozott (A lángész, Ki lehet és 
ki nem lehet zseni?, 1913), a témát több képén is feldolgozta (Fohászkodó 
Üdvözítő, 1903, Marokkói tanító, 1908). Csontváryt mítoszkeresése, in-
dividualizmusa, az eszményi iránti vágyakozása a századforduló 
magányos festőivel rokonítja. Az 1960-as évektől éledő kultuszát 
számos európai és itthoni kiállítás segítette, 1973-ban múzeuma nyí-
lott Pécsett. Az utóbbi évtizedek kutatásai motívumainak eredetét 
vizsgálják és írásainak kritikai megközelítésére fókuszálnak. 

7 Lyka Károly, „Csontváry”. In Németh Lajos (szerk.), Gerlóczy Gedeon (vál.), 
Csontváry-emlékkönyv. Válogatás Csontváry Kosztka Tivadar írásaiból és a Csont-
váry-irodalomból, Budapest, Corvina, 1984, 199. oldal
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Csontváry utazásai, helyszínei és témái

Csontváry festői pályája végigkövethető utazásai, zarándoklatai révén. 
Ezek az utazások a kor tipikus, ismert turisztikai célpontjaira vezettek. 
Az otthont jelentő Felvidék mellett az európai nagyvárosokat, a medi-
terrán kultúra és az ókori Kelet helyszíneit kereste fel motívumgyűjtés 
céljából. Méltatója szerint Csontváry „olyan abszolút tájfestészetet 
akart teremteni, amelyben a színek és formák, fények és árnyékok töké-
letes harmóniájában önálló integritásként jelenik meg a táj, múltját és 
jelenét, sőt olykor jövőjét is magában rejlő mondanivalóinak sokasá-
ga. Ezzel az abszolút történelmi tájképpel akarta Csontváry a ma-
gyar művészetet európai rangúvá tenni, s a magyarság történeti kül-
detését egy területen teljesíteni”.8

Kezdetben Csontváry utazásainak célpontja Itália. 1894-től szinte 
minden évben ellátogat Rómába és Nápolyba, szívesen időz Capri szi-
getén és az Amalfi-öbölben (Naplemente a nápolyi öbölben, Castellamare di 
Stabia). A dalmát tengerparton hangulatos kisvárosokat fest, kedvence 
a mai Trogir és Split (Visszatekintő nap Trauban, Holdvilágos éj Trauban). Köz-
ben vissza-visszatér a felvidékre (Selmecbánya látképe, 1902; A Nagy Tar-

8 Szabó Júlia, Csontváry Tivadar: Zarándoklás a cédrusoknál Libanonban, Ars 
Hungarica 2000, 1. sz., 121. oldal

Csontváry Kosztka 
Tivadar: Vissza-
tekintő nap Trau-
ban, 1899, 
olaj, vászon, 
70 × 95 cm, 
magántulajdon
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patak völgye a Tátrában, 1904–1905). Később Boszniában a jajcei és 
a mostari város szépségeit örökíti meg (Jajcei vízesés, Római híd Mostar-
ban, 1903). 1900 környékén egy európai körút keretében végiglátogat-
ja a nagy európai múzeumokat, utazásai során eljut Athénba is (Sétako-
csizás újholdnál Athén- ban, A Jupiter-templom romjai Athénban, 1904).

A századfordulóra Csontváry tudása biztosabbá válik. A kezdeti 
realista jellegű, kisebb méretű vásznak mellett fokozatosan érződni 
kezd az orientalizmus és az impresszionizmus hatása, megjelennek a 
szubjektívebb hangú képek és ezzel párhuzamosan megnőnek a képmére-
tek. A későbbi látomásos vásznakon a konkrét látványt felhasználva 
Csontváry új valóságot teremt. Festésmódja expresszívebbé válik, szí-
nei felszabadulnak. Letelt a felkészülésre adott idő, Csontváry késznek 
érzi magát arra, hogy megbirkózzon a nagy témákkal. 

Életművében ez a változás körülbelül 1904 tájékán jelenik meg: 
hatalmas panorámaképei festészetének legnagyobb eredményei. Kö-
zel-keleti útjai során felkeresi a bibliai városokat: Jeruzsálemet (A Pa-
naszfal bejáratánál Jeruzsálemben, 1904; Az Olajfák hegye Jeruzsálem-
ben, 1905), Betlehemet és Názáretet (Mária kútja Názáretben, 1908).

Baalbek és Taormina

Csontváry a távoli tájakon nem csupán motívumokat keres, hanem 
ősi mítoszok után is kutat. Életművében a Tátra mellett két promi-
nens helyszín jelenik meg, mindkettő az antik kultúra nyomait őrző 
történeti város: az egyiptomi és a szentföldi útvonalak szinte kötelező 
megállója, a szicíliai Taormina, illetve a Libanon területén található 
ősi vallási központ, Baalbek.

Taormina a XIX. század elején kerül a festők érdeklődésének közép-
pontjába, Mednyánszky is járt ott 1874-ben. Az ottani görög színház rom-
jai számos német és magyar festőt is megihlettek. Csontváry előbb egy 
kisméretű képen örökíti meg a várost (Virágzó mandulafák Taorminában, 
1902 körül), majd egy majdnem húsz négyzetméteres vásznat fest A taormi-
nai görög színház romjai (1904–1905) címmel.
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Az egykor Heliopolisnak hívott Baalbek a régi Római Birodalom 
fontos szakrális központja volt. A Jupiter-templom, a birodalom egy-
kori legnagyobb, befejezetlenül maradt épülete mellett két kisebb, 
Venusnak, illetve Bacchusnak szentelt templom áll. A XIX.  századtól 
sokan látogatták a területet, régészeti feltárások is folytak itt, 1984 óta 
világörökségi helyszín.

A romtemplomok mellett a város is jól kivehető Csontváry 1906-ban 
festett hatalmas panorámaképén. A korábban itt járt festők képeivel 
összehasonlítva feltűnik, hogy Csontváry némileg korrigálja a látványt: 
odafest nem létező vagy már beomlott épületrészeket, és kiegészíti a 
városképet egy cédrussal. A kép másik fontos motívuma egy kőtömb, 
amelyet Csontváry „nagy áldozókőnek” hív. E kőtömböt külön képen 
is megfesti (Áldozati kő Baalbekben, 1906–1907). A kő és a cédrus ez eset-
ben is a magyar őstörténethez, a hunokhoz kapcsolódó motívum.

Csontváry a kor bevett képi hagyományait követve beállításaiban 
az optimális nézőpontot választja. Hasonló nézeteket látni a Baal-
beket ábrázoló népszerű metszeteken és sokszorosított képeslapo-

Csontváry Kosztka Tivadar: Baalbek, 1906, olaj, vászon, 385 × 714,5 cm, 
Pécs, Janus Pannonius Múzeum


