
Elsõ képválasztásom - Csontváry Kosztka
Tivadar „A Keleti pályaudvar éjjel” címû
festménye (1. ábra) – jelképesnek is tekint-
hetõ, mégpedig két okból is. Egyrészt ma-
gyar festõrõl van szó, akirõl Német Lajos
mûtörténész, Csontváry monográfusa a kö-
vetkezõket írta: „Nagy magányos volt, mint
a széllel és nappal társalkodó cédrusa, e li-
dérces lobogású önarcképe. Kortársai jósze-
rével csak különös tetteit, bolondériáit is-
merték és gúnyolták, kevesen tudták, hogy
ez az önmagát Raffaellóval összemérõ, zse-
ninek nevezõ gyógyszerészbõl lett festõ
valóban lángész. Az utókor is csak lassan
ébredt rá erre a vitathatatlan tényre. A zak-
latott lelkiállapotából fakadó különcségek
azonban az idõ múltával mindinkább fele-
désbe mennek, puszta életrajzi érdekesség-
gé vagy alkotó lélektani problémává vál-
nak. A lángész alkotta mûvek immár min-
den salaktól megtisztulva élnek, és ma már
a modern európai és magyar mûvészet kin-
csei.”

Másrészt maga a kép témája is technika-
történeti csemegével szolgál: a Keleti pá-

Fények és színek Csontváry
mûvészetében

1. ábra

lyaudvar érkezési oldali szárny-épületének
külsõ villamos világítását ábrázolja. Az iz-
zólámpa 1879. novemberi szabadalmi beje-
lentése után 1881-ben megjelent a párizsi
világkiállításon, 1882-ben pedig már a MÁV
Rt. Igazgatósága döntést hozott, hogy az új
pályaudvaron villamos világítást kell alkal-
mazni. Öt évvel a szabadalmi bejelentés
után 1884. augusztus 16-án átadták a forga-
lomnak a pályaudvart, és üzembe helyez-
tek 891 izzólámpát és 70 Zipernowsky féle
ívlámpát. A villamos berendezéseket a
Ganz és Társa részvénytársaság szállította,
nevezetesen két 70 és egy 140 lóerõs és most
idézünk: „változóáramú önmágnesezõ gé-
pet, amelyek Mechwart-Zipernowsky-Déri
szabadalma alapján készültek. Az elektro-
mos gépek inductio tekercsei kétfélék, ív-
lámpa és izzólámpatekercsek.” Összefog-
lalva megállapíthatjuk, hogy a Keleti pá-
lyaudvar az elsõ európai vasútállomás volt,
amelyet már a tervezéskor villamos világí-
tással álmodtak meg, és bizton állítjuk,
hogy a világon az elsõ pályaudvar volt,
amelynek világítási berendezését váltako-
zó áramú hálózat táplálta. Tekintettel arra,
hogy a Keleti pályaudvar elõtti teret is meg-
világították, azt is mondhatjuk, hogy ez volt
Magyarországon – Temesvárt is megelõzve
– az elsõ villamos közvilágítás, 25 évvel az
elsõ budapesti közvilágítási berendezés
üzembe helyezése elõtt.

Ez a budapesti újdonság lehetett az, ami
lenyûgözte a fényekre és színekre oly érzé-
keny mûvészt. Maga az épület jellegtelen
és dísztelen, nem valószínû, hogy nappal
megihlette volna a festõt. A képen a nö-



vényzet, az oldalt álló épület, az út, de még
a fiakker a kocsissal és a lóval együtt csak
sötét foltként jelenik meg. A fõ téma két-
ségtelenül maga a lámpatestekbõl és a kivi-
lágított termekbõl az ablakokon át kiáram-
ló fényhatás.

A második festmény címe: „Sétakocsiká-
zás Athénban újholdnál” (2. ábra). A festõ
egyik kedvenc városa volt Athén, az euró-
pai kultúra bölcsõje, s egyben máig is fel-
legvára. Az Akropolisz még azokat is áhí-
tattal tölti el, akik csak hallottak róla, vagy
csak a British Múzeumban csodálhatták
meg a Parthenon frízének szobor-csodáit.
A képen meg is jelennek háttérként az Ak-
ropolisz templomainak oszlopsorai, szinte
megkoronázva a kép fõtémáját, az athéni
utca egy megvilágított épületét. Bár a ké-
pen közvetlenül nem látszik lámpatest,
nagy valószínûséggel nemcsak a holdfény,
hanem a mesterséges világítás hatása is
megjelenik a ház fõ homlokzatán. Egészé-
ben olyan hatást kelt Csontváry képe, mint-
ha a XX. század végén készült díszvilágí-
tást látnánk. A hatást csak fokozza a rész-
ben lefüggönyözött szobák ablakaiból ki-
szûrõdõ fény.

Romváry Ferenc így ír az 1904-ben ké-
szült festményrõl „Csontváry Kosztka Ti-

2. ábra

vadar” címû könyvében: „Az ég színezése
a kék legsötétebb árnyalatából a lilán át ró-
zsaszínbe megy át, hideg és meleg színek,
csillogó és tompa színek merész kontraszt-
jai váltakoznak, egymást erõsítve.
Csontváry rendkívül büszke volt arra, hogy
1910-es kiállításán Herczeg Ferenc, az író,
felismerte a megvilágítás eredetiségét, és
visszaemlékezésében így írt a képpel és a
festõvel való találkozásáról: ‘Már alko-
nyodni kezdett és rajtunk kívül nem volt
ott senki. Megálltunk egy festmény elõtt,
amely holdvilágos tájat ábrázolt. A telihold
egy hosszúkás, kopár sziklagerinc fölött
emelkedik föl és rózsaszínû fényt áraszt a
völgybe. A rózsaszínû holdfény hihetetlen
lett volna, ha nem láttam volna ilyent a sa-
ját szememmel, mikor egy ízben Athénben
jártam. Azt mondtam a feleségemnek: – A
Himettosz – Ekkor a deszkafal mögül egy
szakállas férfi ugrott ki és izgatottan
kiálltotta: – Na ugye? Ugye? És ezt senki
nem akarja nekem elhinni! – Csontváry
Kosztka volt, aki szívbõl örvendezett, hogy
talált egy szavahihetõ tanút az õ rózsaszín
holdvilága mellett.’”

A kép a vérbeli világítástechnikusokra -
s velük együtt minden mûértõre – olyan
nagy hatást gyakorol, hogy csak sajnálhat-
juk, hogy Csontváry képeinek reproduk-
ciója nem szerepel a nemrégiben elhunyt
nagy mérnök-tudós, Jansen által alapított
eindhoveni „Mesterséges fény a képzõmû-
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vészetben” múzeumában. Reméljük, hogy
egyszer pótolhatjuk ezt a hiányt.

Csontváry Kosztka Tivadar „Jajcei vil-
lanymû éjjel” címû képe (3. ábra) mind té-
maválasztásában, mind kidolgozásában új-
szerû a mûvészettörténetben. Romváry Fe-
renc a következõket írja a képrõl: „1903-
ban Csontváry három képet festett Boszni-
ában, a Vrbas folyó mentén fekvõ Jajcéban.
Sorrendben talán elsõként éjszakai megvi-
lágításban a villanymûvet. Ez idõtájt ki-
emelten foglalkoztatta a lemenõ nap és a
felkelõ hold, továbbá a természetes fény és
a mesterséges világítás kontrasztja. A kép
sötét tónusú, a kékek-zöldek szinte egybe-
mosódnak, a hold sugara lágyan pásztázza
végig a tájat, a csillagok is elõbukkannak.
Az elõtérben a folyóvíz tükrén visszacseng
az erõmû belsejének vakítóan fehér fénye,
bent a sugárzó fényben elmosódott figu-
rák tevékenykednek. A domboldalon tûz
körül serénykedõ figura sziluettje látszik.
Finom átmenetekkel vált át a fény a sötét-
ségbe. A kép jobb felsõ sarkában ismeret-
len erõs fényforrás sugározza vakító fényét,
megvilágítva a domboldalban álló házat, a
magasba törõ ciprust. A kép sajátos belsõ
törvényszerûsége volt számára elsõdlege-
sen fontos, ennek szellemében olykor ön-
kényesen bánt a fény-árnyék effektusokkal,
mintha nem egy nézõpontból festette vol-
na a képet, mintha a változás folyamatát,
nem pedig statikus állapotot akart volna
megörökíteni. Ez már a szuverén alkotó
szemlélete, amikor a látvány csak ürügy-
ként szolgál fontos törvényszerûségek meg-
fogalmazására. Egyike azon képeknek,
amelyet 1964-ben súlyosan megrongáltak,
a vásznat egy kemény tárggyal felhasítot-
ták.”

Németh Lajos szintén nagy elismeréssel
méltatja ezt a képet Csontváry monográfi-
ájában: „A Jajcei villanyû éjjel”-ben több
forrásból eredõ fények birkóznak a sötét-
tel. A sötét erõmû nagy nyitott kapuján és
az ablakokon át ezüstös, hideg fény har-

san, a smaragdzöld, sötétkék vízen csillan
a lámpafény. A hatalmas kapu világos folt-
jába pókként rajzolódik a gépeket kezelõ
gépész vékony alakja. A kép bal oldalán
lombtalan, száraz ágú sötét fa, a középpont-
ban piros tetõs ház búvik a terep hajlata
mögé, a jobb oldali dombon pedig barlang-
ban disznót pörkölnek. A sötétben a tûz
meleg fénye csillan. A harmadik fényfor-
rás a barlang fölött fákon és dombon vé-
gigpásztázó hold. A dombhajlások mögött
a világos éj színe acélos sötétbe megy át, a
kékes smaragdzöld patak zöldje továbbre-
zeg a köves parton. A kép az ellentétes fény-
források, az egymásnak felelgetõ fényeffek-
tusok, a mély sötét foltok és a hirtelen har-
sanó fények ellentétére épült. A fényhatás-
ok keményen csapnak össze, inkább csak a
pörkölõ tûz füstjének sfumatója és a leve-
leken megcsillanó fény borzolja a formák
kontúrjait. Remekül egyensúlyozott kom-
pozíció. A dombhajlatok kétoldalról össze-
futó lejtése, a megbúvó kubisztikus ház téri
helyzete mind a kivilágított erõmû fellé irá-
nyul, a holdfény fürdette domboldal ezüs-
tös foltja, a színben hangsúlyozott patak
azonban kiegyensúlyozza a képszerkeze-
tet.”

A másik Bosszniában festett kép (4. ábra)
címe: „Villanyvilágított fák Jajcéban”. Ez a
kép az esti fényhatások ébresztette termé-
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szeti élmény és a racionális, oksági össze-
függéseken túlszárnyaló álom és látomás
páratlan összefonódása. A mû méltatására
idézzük fel ismét Németh Lajos sorait:

„A lemenõ nap sugarának narancssárgá-
ja aranyozza be az eget, és veti fényét egy
lámpabura gömbjére. Az esti tájban alakok
mozognak, színes népviseletû, talán csó-
nakázó bosnyák asszonyok és egy szamá-
ron ülõ nõ. Csontváry olyan merész ellen-
téteket hangolt egybe és saját értéküket
megtartva szelídített a kép színszimfóniá-
jának az elemévé, amilyenre kevés példát
találhatunk a kor mûvészetében. A narancs-
sárgás, fehéres égboltból rajzolódó világos-
kék hegy tagolatlan színfoltja elõtt kont-
rasztként sötétlila domboldal. A lila ház-
nak a lemenõ nappal ellentétes oldalon
levõ ablakai narancssárgán villognak, mit
sem törõdve a naturális igazsággal. A lila
domb elõtt két fa zöldessárga lombja, alatta
a kék ruhás figurák és a smaragdzöld
belsejû csónakban ülõ nõk rikító rózsaszín-
piros színfoltjai: fokozott színellentétek
bámulatosan biztos dekoratív együttcsen-
gése. Az alakok és a színvilág az álom biro-
dalmába vezetett, ám a kép tudatos szerke-
zete bizonyítja, hogy Csontváry nem vala-
miféle álomittas bódulatban festette képét.
A merész színhatásokat és a csoportosítást
mind a kép belsõ formatörvénye igazgatja.
A szamáron ülõ nõ narancssárga ruhája, a
férfi piros nadrágja, fejviseletük piros folt-
ja kiemeli e zsánermotívumot, hangsúlyo-
zott színüket egyensúlyozza azonban a csó-
nakban ülõ alakok harsány színfoltja és a

lila ház ablakának csattanó narancssárgá-
ja. A két megvilágított, meleg színû, sárgá-
ba hajló fa ellentéte a villanybura alatt két
partmenti fa kékeszöld lombja. Ragyogó-
ak a festõi átmenetek. A lilás domb elõtt
csattanó fehér lámpagömböt világoskék
karéjozza, a szálkás festésû mélylila domb
a zöld fák fölött kékbe megy át, a kis folyó a
lazúros festés remeke, meg-megcsillan ben-
ne az ároknál haragossá váló smaragdos
zöld. Mélylila, kékeslila, vörhenyes lila,
valószínûtlenül világító világoskék, sötét
ultramarin és kobalt, méregzöld, smaragd-
zöld, hideg kékeszöld és meleg sárgás,
barnászöld: a színátmeneteknek micsoda
pompája! Ahogy a pirosas-narancs égbe
rajzolódnak a kékeszöld fák leveleinek le-
heletnyi pontjai - oly remek plein air meg-
oldás és oly finom, mint a legnagyobb imp-
resszionistáké.”

Az 5. ábrán látható, 1901-ben készült
„Holdtölte Taorminában” címû kép a
taorminai öblöt ábrázolja egy monumen-
tális partmenti épülettömbbel, a Hotel
Castellammaré-vel. Jobbra a mélyben a
taorminai öböl vizén megcsillan a fény. A
vízen apró csónak ring, felette az erkélyen
álló figura alakja látszik. A tengeröbölbõl
emelkedõ, a házak fölé kúszó telihold ko-5. ábra
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rongja, az elõtérben levõ megvilágított ház
elõtti virágzó fa, a mozdulatlan tenger vég-
telenje és a holdfényben csillámló házak
monumentális tömbje, a kõpárkányos utak
ritmusa – lenyûgözõ alkotás. Színei izza-
nak és már-már a nagy Taormina fokozott
színvilágát idézik. A piros, a zöldeskék, az
ultramarin és a kobalt változatainak kont-
rasztja, a kék-feketés égben megjelenõ teli-
hold narancsvöröse már a posztimpresszi-
onizmus színvilágát idézi.

Csontváry „Áldozat” címû képe (6. ábra)
sokáig lappangott, s csak a közelmúltban
került elõ. Az 1904-ben festett képen fekete
árnyak uralkodnak a sötét éjszakában, és -
eltekintve a csillagok fényétõl - csak a to-
ronyszerû épület belsejébõl árad a fény,
amely az épület homlokzatát is megvilá-
gítja. A lapos tetejû ház megvilágított bolt-
ívében középen egy korsót tartó nõalak áll,
mellette egy férfi, aki mögött egy kisgyer-
mek bújik meg. A fákon és lombokon a
hold fénye csillan meg.

Az 1901-ben készült „Világító éj
Castellammare-ben” címû kép (7. ábra) ér-
dekessége elsõsorban a mesterséges fény
festõi ábrázolásában rejlik. A part menti
lámpasor fénye a sötétlõ víz felszínén tük-
rözõdik vissza. A piros, sárga házak már
fényárban úsznak, és sötét árnyékot vetnek
az útra. Háttérben a szürkés-zöldes, köd-
füstös hegy tûnik fel. Itt jelentkezik az a
mûvészi szemlélet, amely majd a jajcei ké-
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peken is megjelenik. Németh Lajos e kép
méltatása kapcsán így ír a mûvész fényhez
fûzõdõ viszonyáról: „Már a korábbi fest-
ményeken is megfigyelhettük, hogy a mû-
vész több ízben festett felkelõ holdat, leme-
nõ napot, tehát a természetes fény forrásait
és ugyanakkor a mesterséges világítást.
Nemcsak naturalisztikus érdeklõdés vezet-
te, nemcsak a fény-árnyék festõi hatása fog-
lalkoztatta, hanem a különféle világítótes-
tekbõl sugárzó más milyenségû fények
egymásba játszásából fakadó lírai vagy drá-
mai hangulat. Néha erõs ellentétekben csa-
pott össze a világos és a sötét, máskor meg a
leheletnyi átmeneteket festette, még nincs
este, villognak még a napsugarak, rózsa-
színt lopva az égboltra, de már emelkedik
a hold, és a lámpák is kanyarítják fénykö-
rüket. Az estbe hajlás szavakkal elmond-
hatatlan színhangulatát rögzíti tehát e ké-
pein, a nap-éj kozmikus színjátékának a
színpadcseréjét. Néha a világos és a sötét
ellentéte nem elsõsorban lírai álomittas
hangulatot sugároz, hanem a két elem drá-
mai tusában viaskodik egymással: a fény-
árnyék a világos és a sötét összecsapásának
õsi küzdelmébe vetõdik mûvészetének és
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lelkivilágának az a kettõssége, amelyet
mûveiben megfigyelhetünk.”

Csontvárynak a közelmúltban elõkerült,
kisméretû „Táj holdfényben” címû festmé-
nye (8. ábra) 1903 körül készült. A holdfé-
nyes éjszakában felvillanó mesterséges fé-
nyek - a templomablakokból kiszûrõdõ vi-
lágítás, illetve az út mentén álló és lámpást
tartó fehér ruhás alak – biztos utat mutat a
gyermekét kézen fogó anyának.

A festészetben fellelhetõ mesterséges vi-
lágítási témák bemutatását Csontváry két,
1904-ben, Kairóban készült képével folyta-
tom. Az Egyiptomban festett képek átme-
neti, összekötõ jellegüknél fogva fontos
szerepet játszanak az életmûben. Kairóban
a naplemente és a napkelte effektusait ku-
tatta és talált rá a felsõ által sokat keresett
„napút színeinek világító fokozatára”. Ezt
a várva várt felismerést táviratban közölte
a Kultuszminisztériummal és Hollósyval.
Csontváry ezeket a képeket feltehetõleg ta-
nulmányként kezelte, és közülük csak az
„Egy est Kairóban” címût állította ki (9.
ábra). Errõl a képrõl sajnos csak fekete-fe-
hér reprodukció áll rendelkezésre, mivel a
kép jelenleg külföldön van. Talán van esély
arra, hogy egyszer hazakerül Magyaror-
szágra. Szemtanúk visszaemlékezése szerint
ez a kép színhangulatában a “Sétakocsizás
újholdnál Athénban” párdarabja volt. A
kép a késõ esti órák ünnepi varázsát adja
vissza, már nyoma sincs az alkonyi fények-
nek. A térség baloldalán álló hatalmas, ab-
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laktalan házra, továbbá a mellette álló ku-
polás épületre vetõdõ fények és a szemben
levõ lakóház kivilágított földszinti ablakai
adják meg a festmény alaphangulatát. A
közvilágítási oszlopokat és lámpatesteket a
fák dús lombkoronája eltakarja, csak né-
hány lampion pislákol a tér közepén zené-
lõ fúvószenekar körül.

A „Kairói pályaudvar” címû kép (10.
ábra) a monográfiában tévesen „Erõdít-
mény tevés arabokkal” címen szerepel. A
középsõ bástya két nagy méretû órája azon-
ban döntõ érvként szolgál a pályaudvar
meghatározása mellett. A képen az alkonyi
fények szín-kavalkádját az állomásépület
ablakaiból kiszûrõdõ fények egészítik ki.
A mesterséges világítást ezen kívül az órák
megvilágítása reprezentálja.

A 11. ábrán látható, „Esti halászat
Castellammare-ban” címû képét
Csontváry 1901-ben készítette, és azonos
partszakaszon, csaknem azonos nézõpont-
ból festette, mint a „Világító éj
Castellammare-ban” címû képét. A víz fel-
öl kõmellvéd szegélyezi a partmenti utat,
amelynek túloldalán emeletes házak so-
rakoznak. A háttérben sötétlõ hegy komo-
ran magasodik a városka fölé. A víz is sö-
téten komorlik már, míg a lemenõ nap su-
garaiban fürdõ városka színpompás há-
zait még erõs fény árasztja el. A közvilágí-
tás gömb-lámpatestei a korai estidõben fe-
héres fényt árasztanak. A part közelében
halászladik látható, benne horgászbotos
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emberek ülnek, a ladik hátuljában pedig
egy férfi lapátol. Az utcán egymásba ka-
paszkodó gyerekek játszanak. Az elõtér-
ben lovat patkoló figura látszik, a ló hátsó
felét az árkádív takarja. A parti útra merõ-
leges, fölszintes ház sarkában egy apró-
nak tûnõ kalapos nõalak látható kisgyer-
mekkel. E zsánerjelenetek ellenére is csen-
des a part, szinte kihaltnak tûnik a város.

A „Naplemente a nápolyi öbölben”
címû képét Csontváry 1901-ben festette (12.
ábra), amikor Nápoly környékén tartóz-
kodott, de ez idõ tájt Szicíliában is meg-
fordult. Egyre nagyobb szerepet kapott
festészetében a tudatosan választott motí-
vum és a fényjelenségek vizsgálata. A nap-
lemente, az esti fények hangulatának va-
rázsa a nápolyi öbölben megragadta a fes-
tõ képzeletét. A képen az átmenetek finom

12. ábra

érzékeltetése ragadja meg elsõsorban a
nézõt. Az elõtérben levõ földnyelven kar-
csú törzsû fák tömör lombsátra vet sötét
árnyat. A barnás fövenyen halvány fény-
pászmák, a fák törzsén, a fák lombján itt-
ott zöldes fények csillannak meg. A mé-
lyen benyúló öböl vize, a szemközti part
kékkel közrefogott zöldje, a távoli hely
vöröslõ csíkja, s fölötte a narancsból a sár-
gába, majd zöldbe váltó ég színvilága egy
varázslatos természeti tüneményt idéz. A
parton égõ gázlámpák csak jelzik a sötéte-
dést; ilyen fény- és színkavalkádot csak a
természet képes produkálni. A sárga és
vörös színárnyalatok kontrasztjaként a
kép bal sarkában a lejtõs hegyoldal és a
tornyokkal tagolt város-sziluett ultrama-
rinkékje jelenik meg.

Déri Tamás11. ábra


