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Kicsi Sándor András

Csontváry cédrusai
Csontváry Kosztka Tivadar (1853–1919) a plein-air (nála napút) festészet kép-

visel�je volt, s a napút fogalmáról értekezett is. Életében és halálában is el-

választották a félnótás embert�l a nagyszer� m�vet. Egyik névfelidéz�je talán 

„a napút fest�je”, másik „a Cédrusok fest�je” (utóbbit használja már például 

Halász Zoltán, 1968, 288.). A magányos cédrus cím�, Lakatos Iván rendezte 

színes magyar dokumentumfi lm (1996) mutatta be a fest� életét. A Csontváry 

cédrusai kifejezés jelentése: ’azok a cédrusok, amelyek a Magányos cédrus 

(eredetileg: Egy cédrusfa Libanonból) és a Zarándoklás a cédrusnál cím� 

képeken találhatók’, s hozzátehet�: az el�bbi kép egy, az utóbbi két cédrust 

ábrázol. E két, 1907-ben festett kép többek, így a Marcel Jean és Mezei Árpád 

szerz�páros (Gerlóczy & Németh, szerk., 1977, 218.), továbbá Czeizel Endre 

(1980, 298.) szerint is a két legcsodálatosabb Csontváry-kép. (További neveze-

tes képe, amelyen cédrus is van: a Baalbek, 1906.)

Füst Milán A magyarokhoz cím� versében emlékezett meg explicit emlí-

tés nélkül, ám a libanoni cédrusokról szólva Csontváryról (1978, 49., Tüskés, 

1978, 58–59.), s  e verset, pontosabban a burkoltan Csontváryra vonatkozó 

részletét Halász Zoltán nekrológnak értelmezte (1968, 288.). A fest� Vaszary 

János és az Ady-életrajzokból ismert Dénes Zsófi a együtt nézték Csontváry 

posztumusz, 1935-ben, a  budapesti Belvárosban, Fränkelnél megnyílt kiál-

lítását (Dénes, 1981, 300–303.). Dénes Zsófi a szerint Csontváry két különös 

hatású, földöntúli cédrusában nem fát festett, hanem az emberi sorsot ábrá-

zolta bennük rejtélyes er�vel (1981, 303.). Hamvas Béla is esszét írt a témáról 

(1992, 65–69.). Rudnai Gábor összegy�jtött több, a Csontváry cédrusai által 

ihletett költeményt (a szerz�k: Bényei József, Garai Gábor, Pál József, Petr�czi 

Éva; további: Simon, 2000, 5–6.).

Ahogy a valódi libanoni cédrusok hegytet�re vezet� úton érhet�k el, 

Csontváry cédrusainak azonosítása, specifi kálása fokozatok révén lehetséges. 

A cédrus (Cedrus) a t�level�ek (Pinopsida) osztályában a feny�alakúak (Pina-

les) rendjébe, a feny�félék (Pinaceae) családjába és a vörösfeny�formák (La-

ricoidae) alcsaládjába tartozó növénynemzetség. A nemzetség fajainak száma 

vitatott, egy és négy faj között szokás számolni. A  libanoni cédrus (Cedrus 

libani) névadó alapváltozata (C. l. var. libani) Libanonban maradt fenn, tízhek-

tárnyi cédruserd� képviseli. Ezek a fák több száz évesek, némelyik ezer évnél 

is id�sebb.

A  cédrus Libanon emblémája, és „Isten cédrusai” (Hors Erz er-Rab, erz 

’cédrus’) 1998-tól az UNESCO Világörökségének részei. A Libanont felkeres�, 

igényesebb magyar turisták is megemlékeznek azokról a cédrusokról, ame-

lyeket Csontváry is lefesthetett. A  Libanon-hegységben kétezer méter felett 

tünedeznek fel a kisebb, fi atalabb cédrusok („kicsi, összekócolt karácsonyfák”), 

háromezer méter körül az 1960-as években négyszáz öreg cédrus élt még, 
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�scédrus, Istennek igazi cédrusa pedig az 1960-as évek végén hét, 1911-ben 

még 13 darab volt (Szabó, 1969, 161–2.). A legalább 35 méteres, 12–14 méter 

kerület� fák számát ma négyre becsülik. (A monumentális magyarországi fák-

ról: Pósfai, 2004.) A cédrusnak az irodalomban elfoglalt helyér�l szólva Surányi 

Dezs� is említette Csontváry m�vészetét (1987, 28–29.). Ókori jelent�ségét 

jellemzi, hogy a középkori keresztény felfogás szerint Jézus keresztjét is – leg-

alábbis részben – cédrusból ácsolták.

Egy korábbi tanulmányomban részletesen beszámoltam arról, hogy a ma-

gyar szabadt�zi konyhán a nyárssal való sütésre több faanyagot is javallanak: 

egyesek a füzet és akácot elvetik, mások éppen ezt a kett�t ajánlják, a kökényt 

és különösen a mogyoróvesz�t azonban általában becsülik, véletlenül sem 

tiltják (Kicsi, 1996, 2007, 63–72.). Részletez� igényessége révén kivételes, de 

nem meglep� az a libanoni recept, amely cédrusfa nyársat ír el� (Horváthné, 

1985, 239.).
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