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Csontváry nyomában a Felvidéken 

ZOMBORI Lajos 

1884. október 15-én kapott jogosítványt, azaz műkö
dési engedélyt Csontváry, hogy a Vörös Kereszt elneve
zésű gyógyszertárát megnyissa Gácson. 

Csaknem 15 éve már annak, hogy a 100 éves évfor
duló kapcsán felmerült bennem az a kíváncsi gondolat, 
hogy ennyi idő múltán, a nemzetközi hírű, kiemelkedő 
tehetségű festőnkről vajon mit tudnak azon a vidéken, 
ahonnan útnak indult. Ugyancsak serkentőleg hatott rám 
LAKATOS József: Csontváry a Tisza mentén című írása a 
Művészettörténeti Értesítőben (1980, 255-258. old.). 

Hittel és sok reménnyel vágtam neki az első útnak 
1981. nyarán. Két helységet akartam meglátogatni 
Szlovákiában. Az egyik a hajdani Szepes vármegyei, a 
vas- és ércbányászatáról ismert központot, Iglót (szlovák 
nevén SpiSská Nova Ves), ahol Csontváry a gyógyszer
tárban mint „provizor" (okleveles gyógyszerész) dolgo
zott. Itt jegyezte fel a nagy feladatra történő elhivatását 
is. A másik, a Nógrád vármegyei, az egykor posztógyár
tásáról és agyagmívességéről híres kisközség, Gács 
(szlovák nevén Halié) volt, ahol Csontváry tíz szorgos év 
eredményeként megteremtette a festői kiteljesedéséhez 
szükséges anyagi feltételeit, a mindennapi gondoktól való 
függetlenségét. 

Igló 

Iglóra érkezvén az első utam a kultúrházba vezetett. Itt 
néhány emberrel sikerült beszélnem, s bár segítőkésznek 
mutatkoztak, sem a Kosztka, sem a Csontváry név 
látnivalóan nem mondott nekik semmit. Javasolták 
viszont, hogy a közelben lévő, nagyon szép, ún. Tarto
mányi Házban elhelyezett Honismereti Múzeumba 
menjek át érdeklődni. Mit tudnak Kosztka Tivadarról? -
tettem fel ott a kérdést. Sajnos érdemi választ nem 
kaptam, de tanácsolták, hogy tegyek kísérletet a Levél
tárban. Előbb azonban a gyógyszertárba mentem. Ez egy 
nagy, emeletes épület a forgalmas, orsó alakú főtéren 
(Gottwaldovo námestie). A beosztottak sem a gyógyszer
tár történetéről, sem Kosztkáról nem tudtak semmit. 
Miután azonban a gyógyszertár vezetője is előkerült, egy 
udvarias, idősebb férfi, kérdésemre elmondta, hogy a 

gyógyszertár száz évvel ezelőtt is ugyanitt működött, és 
hogy tudomása van arról, hogy Csontváry Kosztka 
Tivadar itt gyakornokoskodott. De sajnos semmi többet 
nem tud az itt eltöltött éveiről. Tárgyi emlék nem 
ismeretes, bútor sem maradt a régi időkből. És valóban, 
itt minden új volt. Semmi sem idézte a múltat, egy régi 
tégely vagy díszes porüveg, semmi! Tiszta és rendes 
gyógyszertár, a mai kornak tökéletesen megfelelő, 
célszerű berendezési tárgyakkal. 

A tér túloldalán a Levéltár vezetője kedvesen fogadott 
és egy tágas szobába vezetett, ahol kényelmes karosszék
ben ülve próbáltam őt faggatni. Sajnos semmi kézzelfog
ható dolgot nem tud közölni velem - mondta. Hogyne, 
ő ismeri Kosztkát, tud arról, hogy itt dolgozott a gyógy
szertárban. Azonban mivel Kosztkának semmi néven 
nevezendő tulajdona nem volt, így adót sem fizetett. 
Katonai besorozáson sem volt Iglón. Nyilván békeszerető 
ember lehetett, mert a bírósági jegyzőkönyvekben sincs 
nyoma annak, hogy ítéletet mondtak volna ki felette. így 
érthető, hogy neve miért nem maradt fenn semmiféle 
hivatalos iratban. Különben is - ő úgy tudja - Csontváry 
csak néhány évet töltött Iglón. Viszont, б hallott egy 
rövidke történetet (a beszélgetés során legendának 
minősítette), miszerint valaki mesélte, hogy egy fuvaros 
hozta Kosztkát Rozsnyó felől a Magas Tátra felé [Igló
ra]. 

További szomorú tényként közölte velem, hogy a 
Levéltárnak sem könyve, sem újságcikke vagy más 
egyéb dokumentuma sincsen Kosztkáról. Lehetségesnek 
tartja azonban, hogy Lőcsén esetleg többet tudnak 
Csontváryról. 

Gács 

Losonc környéke nem különösképpen megkapó vidék, de 
azért kedves dimbes-dombos táj. Gács mindössze 8 
kilométernyire van a várostól és csendesen meghúzódik 
a dombok közt. Távolról egyetlen árulkodó jel utal arra, 
hogy ott település lehet, ugyanis a vár tornyai messze 
ellátszanak és élénk színfoltként tarkítják a hullámzó, 
zöld dombokat. 
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1. ábra: A Csontváry-ház deszkakerítése a kapuval 

2. ábra: A ház utcafrontja 

Napsütéses délutánon érkeztem Gacsra. Mivel pontos 
leírásom nem volt a házról és tudomásom szerint itthon 
a mai napig sem közöltek fényképet a „gácsi patikus" 
egykori gyógyszertáráról, úgy gondoltam, hogy legcélra
vezetőbb lenne felkutatni a házat a helyi lakosok segítsé
gével. Ekkor ért az első meglepetés. Ugyanis többek 
megkérdezése után még mit sem tudtam az épület hollé
téről, jóllehet a helység kicsiny. A fiatalok nem is 
hallották a Kosztka vagy a Csontváry nevet, gyógyszer
tárról pedig mindössze egyről tudtak, az autóbuszvégál
lomás közelében. Az idősebbek tudtak ugyan egy másik 
gyógyszertárról a kis tér útmenti túloldalán, az új közelé
ben, de mint kiderült, ez nem az volt, amit én kerestem. 
Vagyis kellett lenni egy harmadiknak. És ez volt a 
második meglepetés. 

Egyetlen megoldás kínálkozott, megkérdezni a 
nagyon öregeket: mit tudnak ők? Néhány meddő kísérlet 
után végre egy 82 éves bácsi mellé telepedtem le egy 
padra. Miután megegyeztünk abban, hogy az időjárás 

igen kellemes, és én sajnákozásomat fejeztem ki afellett, 
hogy már évek óta nem dohányozhat - az orvos eltiltotta 
- , rátértem jövetelem céljára. Igen, ő emlékszik arra, 
hogy az autóbusz-végállomás mellett volt a régi gyógy
szertár, aminek az utóda, az ott a közelében, igen, a mai 
új gyógyszertár. De azok nem az igaziak, mert e kettőt 
megelőzte egy másik, a falu elején. Ez pedig Losoncról 
jövet, a kanyar után, balról az első ház, az amelyiknek 
magas deszkakerítése van (1. ábra). Beszédes kedvében 
lévén, mint érdekességet elmondta, hogy a gyógyszerész 
egy hórihorgas, kecskeszakállas férfi volt, akiről még az 
maradt meg az emlékezetében, hogy a legnagyobb hóban 
is csak papucsban járt. 

A következő utam a ma működő, új gyógyszertárba 
vitt, ahol egy 30 év körüli, kedves gyógyszerésznőt 
találtam. Érdeklődésemre elmondta, hogy б hallott 
Kosztkáról és tudja, hogy a gyógyszertára melyik házban 
működött. Leírása pontosan egyezett az idős bácsi 
elbeszélésével. 

A ház az ulica Mieru (Béke utca) 12. szám alatt van 
(2. ábra). Kívülről jeltelen, olyan, mint a környező régi 
házak egyike. Sem a kapun, sem a ház falán nincs arra 
történő utalás, hogy Csontváry évekig itt élt, és hogy 
egykor itt gyógyszertár működött. Magas, elöregedett 
deszkakerítés takarja el a kíváncsi szemek elől a ház egy 
részét és az udvart. A kiskapun belépve dühös kutyauga
tás fogadott. Hamarosan két idős néni jelent meg. 
Bemutatkozás után elmondtam, hogy mi járatban vagyok. 
Egymást kiegészítve mesélték el a ház történetét. Ruzsin-
szky Gyula, az idősebbik néni férje, 1922-ben vásárolta 
meg a házat a kerttel együtt Kornidesz gyógyszerésztől. 
Gyógyszerészeti tárgyak nem, de a padláson több 
festmény és rajz is visszamaradt. Az egyik „egy nagy 
madarat" ábrázolt, a másik „őzet vagy szarvast", egy 
meg „hegyeket vízzel". Ruzsinszky Gyula halála után, 
úgy tíz évvel ezelőtt, kitakarították a házat és sok lim
lomot kidobtak. Ma már semmi olyan emlék sincs, ami 
Csontváryra vagy utódaira, a gyógyszerészekre emlékez
tetne. Ugyanis Kornidesz gyógyszerész, amikor kiköltö
zött, minden gyógyszerészeti eszközt és bútort elvitt. 

Ennek a rövid, alig félórás beszélgetésnek a hatására 
úgy döntöttem, hogy egy másik alkalommal visszatérek 
Gacsra és megkísérlem a még homályos összefüggések 
részleteit is feltárni. 

1981. őszén és telén néhány levelet váltottam Ruzsin
szky Gyulánéval. 1982 tavaszán így írt „... ém most 
beteg vagyok már rigeben amit tetszik irni hogy sereim
nek jüni de most nem ajánlom mert igen roszul irzem 
magam majd hajóban lesek asztán megírom ünöknek..." 
Majd nyáron, a második látogatásomat megelőzően ezt 
írta: „... Kedves Zombori úr tetszik irni hogy szeretne a 
ház ügybe elbeszilni a történetiről, in nem tudok róla 
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mondani sémit mert én nem vagyok Halicsi in Zólyom 
megyei vagyok ha it volna a sógorom az tudna valamit 
mondani róla mert az it lakot de már nemlakik it elment 
losoncra lakni máskülönben szívesen latom magukat de 
a maguk érdekükbe nem tudok eleget teni tesik megbo-
csajtani az irasom által hogy ojan rendetlenöl irok mert 
a kezem jobra balra megy mert a kor magas 83 éves 
vagyok remilem nindenre válaszoltam tiszteletel maradok 
Ruzsinszki Jolán Isten velők". 

1982 augusztusában kerestem fel ismét Gácsot. Ru-
zsinszky Gyuláné, Jolán néni és a fia, Gyula (aki 1931-
ben született) voltak otthon. Mint kiderült, néhány 
hónapja a ház hátulsó részét eladták. Az új tulajdonosok 
a látogatásom alkalmával nem tartózkodtak otthon. így 
az épületnek csak az elejét tudtam belülről is megnézni, 
azt a részt, ahol a gyógyszertár működött. A konyhában 
telepedtünk le. Gyula méregerős pálinkát tett az asztalra 
és csak az első koccintás után éreztem illendőnek, hogy 
a ház története felől érdeklődjem. Jolán néni folyton 
mozgott, állandóan járt a keze, éppen mosogatott, 
öblögetett, egy percre sem ült le közénk. Ha egy kérdésre 
válaszolt, egy pillanatra megállt a munkában és úgy 
beszélt, hol a fiához, hol hozzám. 

Gyula elmondta, hogy a mostani konyhát és az utcai 
szobát az édesapja építette hozzá. Ezután egy nagyobb 
szobába vezetett, és szerinte: „itt volt a gyógyszertára, 
azzal a különbséggel, hogy ott (az ajtóval szemben) volt 
egy hosszúkás, rácsos ablak, amelyen keresztül nem volt 
átjárás [a kertbe]. О nem itt lakott, hanem egy másik 
helyiségben" (3. ábra). Amikor Budapesről és Pozsony
ból is itt jártak, Gyula elmondta nekik, hogy б nem jön 
ki ide lakni, mert Losoncon van új lakása. „De itt 
minden eredeti, de ha akarnák ezt az épületet megtartani, 
akkor vagy a magyaroknak vagy a csehszlovákoknak 
meg kellene venni". Gyula ugyanis közölte velem, hogy 
édesanyja halála után, a ház elejét is szándékozik eladni. 
Az épületet az édesapja vásárolta meg 1922-ben. Nem, 
a gyógyszerészek után bútor nem maradt. Az eredeti ajtó 
tulajdonképpen az utcafronton volt (4. ábra). Ezt az 
átalakítás során áthelyezték, most a rövidke folyosóról 
közelíthető meg. Néhány éve nagytakarítást rendeztek, 
akkor mindent lepucoltak a padlásról. (Ez kétségtelenül 
azonos az édesapja halálát követő nagytakarítással.) A 
képek sorsa után érdeklődve elmondta, hogy dr. Oppen-
heimer fogorvos járt ki Gácsra, aki régen „anyuka" fogait 
kezelte. Akkor kapta édesanyja azt a szentképet, cserébe 
a kezelésért és egy Kosztka képért [Gém], ami jelenleg 
is a konyha falát díszíti. „Apukám kőműves volt, abban 
az időben nem voltak az emberek iskolázottak, nem 
tudták a dolgok történeti értékét." Ruzsinszky néni sze-

• : • . 

3. ábra: Az egykori „rácsos" ablak 

4. ábra: A hajdani bejárati ajtó helye az utcafronton 

rint a gácsi várat ábrázoló festményt dr. Oppenheimer 
1923-ban vitte el. Amikor rákérdeztem, hogy ez nem 
kastély-e? Gyula azt mondta, hogy „a kastélyt a németek 
felrobbantották a háborúban, fenn a hegyen a vár áll." 
Ebben jelenleg a szellemileg fogyatékos gyerekek 
intézete van elhelyezve. Amikor a házat körbejártuk (5-7. 
ábra), megkérdeztem, hogy miért nem tettek a házra 
emléktáblát? Gyula azt mondta: „a csehek és a szlovákok 
közt véleménykülönbség volt. Nem segítenek." 

Emlékei közt keresgélve Ruzsinszky néni elmondta 
még, hogy egy nóorvos, egy bizonyos dr. Büchler, is járt 
ki hozzájuk Losoncról, és kezelés fejében б is egy képet 
vitt el, de már nem emlékszik arra, hogy mit ábrázolt. 
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5. ábra: A jelenlegi, udvari bejárati ajtó 7. ábra: Az egykori szeszfőzde épülete (Jolán néni szerint) 

6. ábra: Udvari csendélet 

Viszont arra emlékezett, hogy a sógorától, Ruzsin-
szky Bélától elvittek egy ceruzarajzot, ami állatokat 
ábrázolt. Egy ideig tartogattak egy fényképet, ami a ház 
megvásárlása után került elő valahonnan, de a férje tűzbe 
dobta, mondván: minek tartogassák egy öreg embernek 
a képét. Jolán néni szerint egy jól kidolgozott fénykép 
volt. 

A gácsi beszélgetés után Ruzsinszky Gyulával 
bementünk Losoncra, hogy nagybátyjával, Béla bácsival 
beszéljek. Az idős bácsit egy lakótelepi kockaépület előtt 
találtam, padon ülve szundikált. Miután bemutatkoztam, 
egy élénk szemű, 86 éves bácsi társaságában találtam 

magam. Elmodta, hogy bátyja, 1891-ben született, és ők 
vették meg a házat Kornidesz gyógyszerésztől 1922-ben, 
aki viszont Kosztkától vásárolta. Kornidesz feljebb 
költözött a faluban és a teljes gyógyszertári felszerelést 
magával vitte. 

„Oh, a padláson sok lom gyűlt össze, de hogy mik 
voltak azok, arra már nem emlékszem. Az biztos, hogy 
később is jártak oda emberek és csára-bóra mentek el a 
képek. Annak idején én fogtam 2-3 képet, de édesanyám 
azt mondta: ilyen bolond képeket tartok, ahelyett, hogy 
szentképeket tartanék. Volt ott egy tó nagy hegyekkel az 
egyiken, a másik képen valami táj, meg egy nagy madár 
is. A madár Oppenheimer doktor úrhoz került, aki 15 
koronáért vett egy szentképet és azt adta cserébe." 

A gácsi épület az eredetihez képest kissé megválto
zott, mert elől hozzáépítettek és a jelenlegi konyhát és az 
utcai szobát itt alakították ki. Az utcára néző oldalon 
eredetileg volt egy nagy ajtó, amelybe kis faablak volt 
beépítve. Ha éjjel jöttek Kosztkához, nem nyitott ajtót, 
hanem a kis ablakon keresztül adta ki a kért gyógyszert. 

Később Kosztka gyógyszerész sokat volt távol, 
„mindig Afrikában volt". Általában 4-5 évre adta bérbe 
a gyógyszertárat, ha pedig felmondták a bérleményt, 
akkor hazajött. „Akárhányszor bérbeadta a gyógyszertá
rat, mindig megtartott magának egy szobát a házban, 
hogy legyen hova térnie, ha megjön." Amikor hazajött és 
még nem volt bérlője, akkor maga adta el a gyógyszert. 
Úgy négy gyógyszerész fordult itt meg. 
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„Többször is találkoztam vele. Mink szomszédok gyógyszerész, hajaj.ő néha még öt liter bort is megivott. 
voltunk. Ezért is vettük meg a házat később. Emlékszem, 
hogy operálva is volt a nyakán. Kosztkának aranygigája 
volt, amin fehér kendőt hordott. Néha váltott velem 
néhány szót, de hát én gyerek voltam, nem arról, hogy 
mit csinál Afrikában, hanem elszalajsztott borért. Kosztka 
csak két deci bort ivott naponta, soha többet. Dankó 

Máskor kenyérért mentem neki, fel a faluba. Ha bort 
hoztam, 1 krajcárt adott borravalónak." 

„Arra már nem emlékszem, hogy Kornidesz mikor 
vette meg a házat, de azután Kosztkát nem láttam 
többet." 

Following Csontváry's track in the Highlands 

Lajos ZOMBORI 

Some 15 years ago the author made three trips to the 
highlands of Hungary, in other words Upper Northern 
Hungary prior to 1920. This part today is Slovakia. The 
aim was to find out what the people living there might 
know about Csontváry, today. 

One of the localities was Igló (SpiSská Nova Ves), 
where Csontváry was an assistant chemist in the local 
pharmacy. Though many private and official persons 
were questioned in 1981 hardly anyone knew anything 
about our great Hungarian painter. He other locality, 
Gács (HaliC) was visited twice in two consecutive years: 
1981 and 1982. Is was staggering to find that the majori-

ity of the inhabitants knew nothing about the old phar
macy established by Csontváry. The house (Fig. 2.) has 
nothing on its walls, not even a small commemorative 
tablet to indicate that Csontváry worked there for ten 
long years to provide him with enough money for 
travelling and buying expensive Dutch artist s canvas and 
oil-paints. The owners of the house said next to nothing 
about Csontváry, so the author had to be sufficed with 
the history of the house and meagre details of stories 
regarding some famous paintings, which might hopefully 
be incorporated at a later date in some monographic 
work. 
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