
Csontváry Kosztka Tivadar Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban c. képe 

kapcsán 

 

Egyszer egy zsidó falu szélén élt egy nagyon szegény asszony és a tizenkét éves kisfia. Ők 

voltak talán a legszegényebbek ebben a faluban, ráadásul még a férje is meghalt az 

asszonynak. Az itteni pénznem a folgos volt. Fg-nek szokták rövidíteni, és a normális 

megélhetéshez legalább 500-1000 fg kellett. A tizenkét éves kisfiú mindennap elment 

napszámba, aminek az órabére 1-2 fg volt. Csak tizenkét éves volt, így nem értett sok 

mindenhez, sőt még iskolába se járt, így nehezebb dolga volt, és otthon kellett tanulnia. Napi 

nyolc órát dolgozott, amiért meg is kapta az ő 8-16 fg-jét. Az anyja nagyon beteg volt, ezért 

mindennap megpróbált gyümölcsöt lopni neki a piacon, ami többé-kevésbé sikerült.  

Egyszer munkából hazafele találkozott egy „mágussal”. Sok szólás keringett arról, hogy vannak 

mágusok, akik boldogságot hoznak a falvakban lakóknak és jószerencsét. A kisfiú csodálkozva 

nézte, ámuldozott, hogy találkozhatott egy mágussal. A mágus 20 fg-ért adott volna a 

gyereknek magokat. Azt mondta, hogy ültesse el, és bármit kíván, az fog kinőni belőle egy 

éjszaka alatt. 

Persze a mágus nem volt igazi mágus, csak egy önző, csaló tolvaj. A kisfiú elhitte, amit 

mondott, meg is vette a magokat, és elültette. Éjszaka lefekvés előtt a háza elé ment, és egy 

szerető apát kívánt magának, majd nagy izgatottsággal elment aludni. Reggel felébredve 

kiszaladt, és az egész falut ott látta. Maga is elámult a nagy cédrusfa láttán, de búslakodott, 

hogy nem apa van ott. A falusiak azt hitték, hogy ez a fa Isten ajándéka a zsidó földnek, ezért 

elkezdtek táncolni a fa körül,  és ünnepelni. 

A fa gyökerei körbevették a falut, és úgy nézett ki, mintha valamitől vagy meg akarná védeni 

őket vagy elzárni. A gyökerek egyre magasabbra nőttek, míg végül egy burkot alkottak a falu 

körül. Senki se tudta, hogy mi fog történni, és mindenki nagy pánikba esett, de a kisfiú 

megőrizte a hidegvérét, és tudta, hogy az a fa különleges. A nagysága, erős lombozata, 

keménysége és formája eszébe juttatta a saját apját, aki nagyon hasonlított erre a fára. A fiú 

nyolc éves volt, amikor meghalt az apja egy iráni háborúban. Mindig felnézett az apjára és 

látta benne az erőt és a bátorságot, ahogy most ebben a fában.  

 

 


