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ANYAGVIZSGÁLAT- 
XRF 

JEGYZŐKÖNYV 

Csontváry Kosztka Tivadar:  
Az Élet Fája- 1905 körül.  
103 x 143 cm, Napút/ vászon 



Balra: Csontváry 
festményeinek kutatása 
Németh Lajos vezetésével.  
Jobbra: A Pécsi Képtár 
Csontváry kiállításának 
megnyitója 
Lent: A Magányos Cédrus és 
az Élet Fájának restaurálási 
folyamata. A levelek 
tökéletesen egyeznek. 
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FESTÉK:  
OLAJ, TEMPERA , AKRIL 

ÉS VÍZFESTÉK 
 

HORDOZÓ: 
VÁSZON VAGY FATÁBLA, 

PAPÍR,  KARTON 

ALAPOZÓRÉTEG 

FESTMÉNYEK FIZIKAI FELÉPÍTÉSE ÉS KERESZTMETSZETE 
jobbra: az „Élet Fája” egyik keresztmetszet- preparátuma. Világító buborékként 
enyv azonosítható, mely a Csontváry művek kötőanyaga 

http://www.dickblick.com/products/winsor-and-newton-artists-canvas/%23photos
http://www.dickblick.com/products/daler-rowney-georgian-oil-colors/%23photos
http://www.dickblick.com/products/golden-pastel-ground/%23photos
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Losonci Nógrád Múzeum és Galéria: Gém, Mediterrán táj  
Szlovák Nemzeti Galéria: Imádkozó öregasszony 

Magyar Nemzeti Galéria: Önarckép 
Magántulajdon: Szerelmesek Találkozása 

Buschi gyűjtemény: Élet fája 



KÜLÖNLEGES ANYAGHASZNÁLAT  
EGYEDÜLÁLLÓ FESTÉSMÓD 
A festmények felülete instabil, a képek peregnek 
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Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban- a festmény tisztítás közben. A világos területek 
jelzik az eredeti festékréteg hiányát, vagyis az összetekerés okán kipergett festékréteget.  
Egy olajfestmény többször is összetekerhető, de akkor itt mivel állunk szemben? 
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Mostari Római hidat ábrázoló, kézzel színezett képeslap a századfordulón és 
Csontváry festménye 1903-ból. 

 

A Taorminai Görög Színház romjainak kézzel színezett képeslapja és 
Csontváry 1904-1905-ös festménye 
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Gácsi Forgách kastély a századfordulón A 
HALASTÓVAL, korabeli képeslapon; 
lent Csontváry festménye a kastélyparkról, 
aminek festéséhez Csontváry a fenti képeslapot 
alkalmazhatta segítségnek. 

„Gács. - Gróf Forgách János dr. uradalma. 
Kiterjedése 12.200 k. hold, melyből kert és 
beltelek (Gácson) 20, szántó 3000, kaszáló 1200, 
erdő 6000 k. hold, a többi legelő. A gazdaság, a 
ló, marha, juh és sertéstenyésztés bérbe van 
adva. Van pisztrángtenyésztése két kis tóban és 8 
km. patakban. A házikezelésben levő erdőben 
uralkodó fanem a tölgy és bükk, melyeket 20, 50 
és 80 éves fordában kezelnek. A termék talpfa, 
tűzi, bánya-, donga- és szerszámfa. Faszenet 
rendszeresen égetnek. Hasonlóképpen rendszeres 
a szamócza- és málnaszedés Budapest számára 
és a gyógyfűszedés. Fővad a szarvas és évente 6-7 
agancsos esik; ezenkívül van őz, vaddisznó stb. A 
gyümölcsös 16 k. hold, alma-, körte- és 
szilvafával. Van 4 vízimalma, összesen 5 kőre és 
egy hengerre; nagy mészkőtelepei és 
mészégetése; kitünő fazekas- és tűzálló agyag-, 
trachitbányája és kvarczhomoklencséi; 
Rózsaszálláson magnezit bányája, évi 2000 
vaggon termeléssel, mely a nyustyai pörkölőkből 
részben a magyar vasgyárakba, de főleg Fiumén 
át Éjszak-Amerikába kerül. A munkaerőt helyben 
és a vidéken szerzi. A napszámár férfiaknál 1,20-
4, nőknél 1-2 K. Az átlagos földhaszonbér e 
vidéken 8-12 K k. holdanként. „ 
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vasoxid tartalmú festékek por alakban. 

Olajfesték – tempera – akvarell 
pigmentek ugyan azok, csak a kötőanyag tér el 

Pigmentek,  
kötőanyagok, olajok. 
Dió, mák és lenolaj 

Tubusos festékek fejlődése 

Zöld „rézgálic” a Gém 
című festményből 
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Az „Élet Fája” és a „Gém” című festmény vörös 
területéből kiemelt szemcsepreparátum mikroszkópos 

felvétele. PLM, 1000x nagyítás 

kereskedelmi forgalomba kapható „piros” 
textilfesték mikroszkópos preparátuma. 
Márka: Columbus. A festék karaktere 
teljesen egyezik a Csontváry által használt 
festékkel (jobbra) 

Gácsi posztógyár képeslapokon 
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kézzel festett textíliák és Csontváry „Gém” 
című festménye, mely színezékei anilin 
textilfesték- és porfesték. Érdekes a 
színárnyalatok egyezősége. (Losonci Nógrád 
Múzeum és Galéria) 

Columbus textilfestékek színskálája, a szín 
árnyalatok nagy része már Csontváry 

korában elérhető volt 
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Anyagában színezett világosszürke festékréteg keresztmetszete (100x), ahol a színes szemcsék az 
összecsomósodott anilinfestéket jelentik. A hajszálcsövesség és az olajos kötőanyag hiánya miatt 
a vízpára folyamatosan „olvasztja” a színgömböket, melyeknek így színes udvara képződik.  

A színkör közepén az elsődleges színek helyezkednek el, vagyis a vörös, kék, sárga. Fontos a 
kiegészítő színek szerepe, amelyek a színkörben egymással szemben helyezkednek el. 
Komplementer hatások építik fel a Taorminai Görög Színház című festményt is. Jobb oldalon a 
színkört átforgatva a festményen látható komplementer színeket állítottuk párba. A festmény 
szinte minden négyzetcentiméterén találunk komplementer színpárokat, bár a színezett képeslap 
előképként való alkalmazása itt is igazolható 

Mintavétel helye 
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 „Az élet fája” című festmény középső sávja, ahol a 
lefestett lovasok lassan „életre keltek” a pára miatt. 

A Zarándoklás a Cédrushoz című 
festmény középső sávjának jobb 
oldalán szintén megfigyelhető 
egy csekély mértékű átszívódás.  

Gácsi fazekasok árulják 
edényeiket. Jobbra: Csontváry 
patikája (2012-es felvétel- 
Puntigan) 
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RAGYOGÓ SZÍNEK, - OLAJMENTES FESTÉSMÓD 
Csontváry hatott Ostwaldra? 

 Wilhelm Ostwald és színelmélete. 
Érdekes a festett gyapjúszálak  bemutatása a színelmélettel 

kapcsolatban 

Budapesti 
Iparcsarnok épülete, 
Csontvárynak több 
alkalommal is nyílt 
itt kiállítása 



16 
Csontváry újonnan felmerült festményei, melyek a gácsi 
gyógyszertár padlására voltak „száműzve” 
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