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Gyógyszerészet -17. 483-186. 2003. 

Csontváry születésnapján 

D1: Aknai Tamás 

„A sorssal nem lehet tréfálni. Ezt mondom én. aki 
l 853. július 5-én Magyarországon Sáros n1egyében 
Kisszeben szabad királyi városban születtern és 
posztupici eb: Kos:::tka lás::ló orvos gyógyszerész és 
darrézi Hajce/111ayer Franciska fia letten1. Tágra nyílt 
sze111n1el jötten1 a világra. fi,bryelő és en1!ékező tehet
séggel lette111 n1egáldva." - írta 19 l 3 körül Csonn·á1:r1. 
Százötven éve született ez a különös etnber. aki a hu
szadik századi n1agyar n1üvészcttörténct egyik tnegke
rülhetetlen - 1nind1náig új, n1ély és izgatóan lényegi 
összefüggéseket felvető - alakjávú lett. l(öztudott: 
RipfJ/ Rónai fiatalabb korában a kaposvári Fő utcai pa
tikában volt segéd. és az is, hogy a felidézett, ezúttal 
ünnepelt 1nodern n1agyar festő. Cso11t\·á1:r Kos::.tka Ti
\'aclar gyógyszerész végzettséggel rendelkezett. r\ tnü
vészettörténet tudon1ánya nernigen tudott kezdeni ev
vel az adattal Rippl-Rónai. és Csonfl'cÍl:r esetében sen1. 
Az 1995-ös nagy európai kiállítási körút során. a n1ün
cheni Haus cler Kii11ste januári Csontvá1:r ben1utatója 
után született két írás, an1elyben feldereng a niüvész 
gyógyszerész 1nivoltának a jelentősége. i\z egyik a 
1\iap-PatikábanjOgaut látonrásokról, a 111úsik a Gyógr
s::.erés::: és 1\Ii'ivés::. géniuszáról szól. .A. niüvészet és a 

1Fcljcgyzésck a gyerek~ és il]úkori évckröl. ln: Csontvór:y 
dokt1111cntun1ok 1. Budapest. Új l'v1üvészct K.iadó. 1995. 5 l. 

2;\lcxanclcr Hosch: \'isionen aucl dcr Sonncn-r\porhckc. 
iVlcgjclcnt a Rottclcr r\nzcigcr. Passaucr Ncuc Prcssc. Dcr 
Baycnvald Botc. a Dcggcnclorfcr Zcitung. :\lt-Ncuöttingcr 
1\nzcigcr hasábjain 1995. januúr 2.. Dcutsche :\potheker 
Zcitung: Apotheker und IZlinstler. Thcodor Csontváry. 
Erfindcr dcr Sonncn\veg-ivialcrci. 1995. január 12. 

3Sinkó l(atalin: 1\ n1üvészi siker anatórniája 1840-1900. !n: 
;\ranyérn1ek. ezüstkoszorúk. iv!NG kiadv. Bp. 1995. 15. 1. 

·1Hann Ferenc r\rs Hungarica. 1976. 1. sz. 138-146.1. 

5ivlezei Ottó: K.osztka Tivadar gúcsi közn1üvelöclési tevé
kenysége 1884-1891 között. ivti.ivészct. 1979. ! ·, sz. 7. !.. 
Zo111bori Lajos: Csontváry úllatúbrázolásai. JPivl Evkönyvc. 
Pécs. 1982„ uő. Csontváry rejtett úllatkCpci. JPiv! Évkönyve. 
Pécs. 1987.. Szabó Júlia: Néhány ikonográfiai clöztnény 
Csontváry cédrusfcst111ényeihcz. JPivf Évköny. PCcs. 1979„ 
Szabó Júlia: Ccdrus actcrnitatis hieroglyphicun1 .. Acta 
1-Iistoriac Artiu1n. Bp.. 1981 .. Szabó Júlia: Csontvúry's 
Pilgrin1age to the cedars of Lebanon. Ne\v 1-lungarian 
Quartcr!y. 1983. 8-9 .. Sinkó Katalin: /\. ivladonna-fcs!Ö -
i\·lüvészsz0rep és historizálás Csontváry önarcképcin. l\'lü\·é
szettörténeti Értesítő. 1991. 3-4. 

Napút-festészet problematikához kedvesen közelítő tu
dósítások su1n1nája az: se111n1i kétség, Csontváry a leg
nagyobb 1nűvész a patikusok között.2 

A festői életn1üve szen1pontjából látszólag nincs is 
jelentősége annak az első négy évtizednek, a1nelynek 
során Kosztka 1\1ihá(v Th·adar a polgári életfonna sza
búlyos keretei között a tennészettuclon1ányok.nak szen
telve figycltnét. elsősorban gyógyszerészként tevé
kenykedett. Színezte ezt a teten1es időt a színes fantá
zia és érdeklődés akcionizn1usa, a társadaln1i hasznos
ság érdekében 1ncgvalósított cselekedetek sokasága, 
arnelyck a gyógyszertantól. vidéki patikusságtól távo
labb voltak és színezte a bensejében 27 éves korától fo
lyan1atosan niunkálkodó vágy is, an1i a 111i.ívésszé vá
lásra irányult. An1elyre vonatkozóan húsz évre előrete
kintő „stratégiai karriertcrvet" is készített. Senuni ter-
1nészetellenes nincs abban. ha valarnely szakn1a képvi
selője egy n1ásik területen nagyobb teljesítn1ényeket ér 
eL így abban sern, ha az eredeti hivatús szen1pontjai is 
rnegjelennek a n1ásik, a jelentősebb teljesitn1ény érté
kelésében. Ez a Csontrá1:\'l'al Coglalkozó szakiroda
lotnban is 1ncgesctt. hiszen a 1nüvészettörténeti3 és esz
tétikai jelentőség ele1nzése 111cl\ett szaktudon1ányos 
írások foglalkoztak rnár eddig is az élet történetének 
pontos fe!túrúsa érdekében gyógyszerész 111ivoltával 
éppen úgy4 (flahn Ferenc). 111int a tevékenysége során 
felvetődő zoológiai. botanikai kérdések (Zonzhori la
ios. S::.abó Júlia) áttekintésével. 5 

Jelen írús célja - azon túl. hogy Csont1·á1:r f(os:::tka 
1l!iháfr születésének jeles évfordulójáról 111egc1nléke
zik - többek között kapcsolatot talúlni a gyógyszerész 
tevékenységét irúnyító chnélcti. niorúlis nicgContolá
sok és a 1nüvészet rá jellen1ző . .111üködtetésének" senki 
niással össze ne1n téveszthető 111ódszerei között. Ne111 
tekinti feladatának a kérdés 111aradéktalan vizsgálatát. 
dc fel kívánja vetni a kapcsolat lehetőségét, inert a 1nü
vekbcn található lépték és n1érték tévedések, arúny
vesztésck, a jellegzetesen naiv és a hályogkovács bizo
nyosságával vállalkozó. képzetlen. olykor niegalorná
niás festő tén1aválasztásai. - szinte niindcn tnozdulata 
- egyszerre vetik fel a tökéletességnek és a rettenetes 
bukásnak az esélyeit. J(ifejtcndő nézetünk szerint 
Cso11ti·á1:1· a tennészetvizsgáló n1ódszerességének. a 
gyógyszerész panaceákat r11illigran1111okban keverő és 
elkülönítő gondosságának. továbbá a gyógyszerész
n1érleg folytonos jelenlétének tényleges és n1etaforikus 
felidézésével is szolgúl n1üvciben. ivlunkáit a niodern 
n1üvészcti tudat kanonizálta. helye a 1nüvészettörténeti 
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Pantheonban kétségbevonhatatlan. ezért önkéntelen el
fogadással. szinte ,.kezeletlenül'. hagyjuk tna 1nár n1u
tatkozni ott. ahol a 1negfcllebbezhetet!en értékeket tart
juk szún1on. 

c.,·011t\'Ó1~r született teoretikus. de későn érő 111ü

vész. akinek gesztusaiban nen1 a fiatal korban elsajátí
tott fonnai és eljárási szabályok hatnak. rvlondhatnánk 
azt is. nen1 érvényesül esetében a rnüvészképzés során 
bcgyakorolttá vúló tradíció. [(ezdetben csak kitöinött 

111adarak n1ögé !'est alig 111ozgahnas tájakat és apja \cp
kegyüjten1ényc. vagy az aln1út hárnozó Prazscnkúné je
lentik a téinákat. De 1nár kolorista. Persze nen1 tud fes
teni. Ncn1 tud követni fotografikusan sc1nn1i!yen for
n1út. adott anínyokat nen1 tud a l!külsőknekl! n1egfelelö

en szabályosan újrarendezni. anatórniai is1nereteit ne111 
tudja képpé vú!toztatni .. Arcai. alakjai. arányérzéke ve
le születtek és ezeket bizony nen1 stilizálta a széptani 
hagyon1úny. Elsö 111unkája és az utolsó között a fonna
adás niinöségét tekintve nincsen különbség. Egy v:i.la
init tud azonban tnár az első pillanatban. Színekkel fol
tokat festeni. a foltokat újabb színekkel gyötö111i, fá
radhatatlanul pepecselni a gyüszünyi felületeken. 

hagyni a színeket 111íiködni. hogy alakítsák azok ki a 
Con11áL i(ockázatos a 111anővcr. de érden1es bíznia ko

lorista inivoltában és patikus tréningjeiben .. '\ szín 
111indcnt Jl:\cdtet. 111indcnt kiegyensúlyoz. A gyógysze
rész érzékeny serpcnyői serények. r\ Cák nagy pátoszá
nak n1cgérzésc pillanatában kapcsolódik össze csodú
!atos poézis a koloritban és a tennészct-lörténclcn1 
anyagi valósúga . ..1 1nagányos cé(/ru:L ez a nlisztikus 
önan.::kép rú a példa. 

Kevesekben van csupán késztetés 111egvizsgálni an
nak a különös „evolúciónak" a tartahnát. a1nelyben az 
ernlített teljes elfogadottság is gyökerezik. I-Ia a vizsgá
latot viszont elkezdjük. akkor óhatatlanul számba kell 

vennünk tninden körülrnényt. an1ely a Csontviu:v élet-
1nü „beérkezését" segítette, illetve szinte hat évtizeden 
út késleltette. Így tehát azt a n1ozzanatot is. a1ni a 
gyógyszerészséggel függ össze. Több változatban, szá-
111os variációban n1egfogahnazott töredékes életrajzai 
kivétel nélkül nagy teret szentelnek a tennészetvizsgá
lat kérdésének. Színes történeti és anekdota-jelenetek 
vázolják fel annak a 111inden élő és élettelen szervezet. 

inikro és 111akro 111éretü képződ1nény iránt egyaránt ér
deklődő szcn1élyiségnek a képét. aki előbb Kos::tka. 
inajd a szláv szótő lefordított 1nagyarítúsa után 
Csontosi. c.,·nntos5~\·, \·égül a ron1antikus C.'l'Ol/l1'cÍJ:\· né
ven jegyezte irúsait. festette képeit. 

C'so11t1·á1y feljegyzéseiből tudjuk. hogy a hetvenes 
évek elején édesapja. - aki fia után, ncn1 kis n1értékben 
az ö segítségéve! hatvan éves korában kezdte el orvos
cgy·etcn1i tanuhnányait - ,,isrnét gyógyszertárat szer
zett Tiszalökön''. ahol a inég éppen csak a polgári isko
lát c!Yégzett kereskcdöscgéd lia. Th·adar öt egy va
dúsztársasággal 111eg is látogatta. Itt előadta. hogy eb

ben a gyógyszertárban gyakornokoskodni szeretne, és 
ez a terve apjának „e\Jcnvctésével nen1 találkozott". 6 

Nehezen vált 111eg Epedestöl. ahol ezidötájt íVainek 
Antal üvcggyáros-kereskedönél dolgozott. de az 
l 912-l 3 körül keletkezett írásaiban visszatekintve 
ezekre az évekre. úgy találta. hogy az új gyógyszertári 
úllásban n1ár valarnilyen sajátszerüen nagy dologra is 
„képesíteltnck érczten1 n1agan1". Feljegyzéseiben cikli
kusan visszatér a n1egjegyzés. hogy örült a gyógysze
részi pályúnak. A. teendökkcl haladéktalanul n1egis-
1ncrkcdett és 1negbarátkozott. szabad óráiban gyógynö
vényeket gyüjtött -„nern kicsiben. hanein kocsi sz{un
ra"'. iVIegjegyzi. hogy az ;\!földön a székfü. a fehér 
111ályva. az eze1~jófü, az ökörfrtrkkóró ( továbbú a kőris
bogúr) ,.rengeteg nagy 1nennyiségbcn" talúlható. ,'\ 
gyógynövénygyüjtés a feljegyzések szerint a tcnnészct 
111cgis111erésévcl együtt járó örörn n1e!!ett elsősorban 
gazdasági tcnnészetü tevékenység volt. a111inek ercd

n1ényével apjúnak a vagyonát („néhán:y szúz koronú
val") gyarapította. i:.\ztán Lévára is eljutott gyógysze
részscgéclként. 1873-ban ellátogatott a bécsi Világkiál
lításra. f\ budapesti egyeteinen 1875-ben gyógyszerész 
oklevelet szerzett. a1ni korábban ki is volt állítva a pé
csi C.\·011trá1:r iviúzeu111ban. 

Iglón. a -rcn1p!on1 téren. a Jó Pásztorhoz cín1zett pa
tikúban történt a késői feljegyzésekben többször is ern
legctctt .,111cgszólíttatús'·. ahol ,, ! 880. október 14. du. 
2-·3 óra közötl irónnal rccipe papírra„ felvázolt egy fá-

"Ui. 59. !. 
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val rncgrakott tinós szekeret. A .,ké
sői" feljegyzések _jócskán n1isztifi
kálják a hanninc évvel korábbi esc
n1ényt, ahogy ezt az 1880. noven1-
berétől f{e!ezv Gus:::távnak írt levele
iből is láthatjuk.7 f\ torzítús inagya
rázata lehetett az c1nlékezés tenné
szetc és a 111indcnképpen felerősö

dött pszichózis. ami ellenállhatatla
nul sodorta a „n1egváltó n1üvész" 
Teremtővel feltétlenül kapcsolatban 
lévő szerepének 111egnyilvánításá
hoz. A Kelet.1· Gusotái·hoo irt leve
lekből 111ég ncn1 a vilúg tcrcrntőjévcl 
cgyczkcdö alkotó képe rajzolódik 
ki. hancn1 szinte a 111cgszcppcnt vi
déki patikusé. aki újabb é\ctprogra111 
lehetőségével találkozik és dönteni 
készül a sorsúról. 1881-bcn. az 
olaszorszúgi nagy utazús utún 
Eszékre hívtúk gyógytúrkczelönek. 
1 X82-ben hítta 1\.Junkúcs~\' Pilútusút 
és Púrizsba kívúnkozott. de ne111 találkozott ,,\funkác.\)·

\'a/. \!iszont olvasta az Egyetértésben. hogy 111inden 
okleveles gyógyszerésznek joga van sajút patikút nyit
ni és így -függetlenül attóL hogy korúbban a 111üvész
pálya felé milyen lépéseket tett ~ 1 RX4-ben Gácson 
nyitott gyógyszcrtúraL ahol kereken tíz é\·ig dolgozott. 
111íg azutún a független nlüvészpúlya Cenntartúsúnak !1:
dezetcként 1894-ben bérbe ncn1 adta azt. Egy élénk. !1:
lelösségérzetröl tanúskodó. széles körben csclekvüké
pes 111agyar érte!niiségi pályaképe túrul !Cl elöttlink. ha 
e tíz esztendü doku111entu111aira tekintünk. 

..1 gyágys:erúrulús. 1eki111e11el a rilh;kre. cíinü írúsa 
is 111cgér néhány cle111zö pillantást. s I-Iúro1n éve él 111úr 
ekkor Gácson. va!ósúgistncrete difTercnciált. helyzetér
tékelése pontos. /-\rról szól írúsúban. hogy a papok. sza
tócsok. kocsn1úrosok. rcgúlébérlölc búbaasszonyok 
111ellett 111ilycn kevés lehetősége van a gyógyszerésznek 
cljúrnia az egészség 1111.!góvúsa illclve gJ'l\gy111úthlk 
ajúnlúsa túrgyúban. „A. tudatlan közönséget a \·idéken. 
szen1bcn a korcsrnárosokkal. szatócsok. vén kin1ustrált 

Csontvúry E111lékküny\·. \ 1úlogatús Csont\·úry Kosztka Ti
vadar irúsaiból és a Csuntvúry iroda\01nb('11. Vúlogatla 0::; 
cn1\ékczései\Tl kiegészítette Gerlóczy Gedeon. Be\·t:zettc. 
az üsszekötö szövegeket írta Nétneth L<üos. Budapest. Cor
\·ina Kiadó. 1976. 31-37. \. Bényi Lúszk1 talúlt;:i a !(elct:
(iusztú\·nak írt lcvelckct és közölte azokat a \!agyar \IC1,·é~ 
::;zc1 1936. oktúbcri szá111úban. 

:'Ciyógyszcrészcti Hctilap ! 8K7. rcbruár 1q_q1 lJ2. !. é::; l\:b
ruúr 2h. 10(1- ! 08. !. 

'\iyóg~yszcrés1.c1i Hetilap. IS86. augusztus 2U. )(17 501). J. 
és szeptc111bcr 3. 538-...:'l39. l. 

A 111íí a Pécsi Cso11t1•á1:i· 111úzeu111ba11 /áthatá 

kuruzslókkal !.!gy odatelepedett idegen gyógyszerész
nek szóval tartani s felvilágosítani nern lehet.'' Jelzi. 
célja n konkurenciaharcban győzni és nern szégyenkez
ni azért. hogy erre a pályára adta a fejét. A .,furcsa ter-
111észetü kartársak.kal„ szcn1bcn a gyógyszerész társa
dahni stútusz6nak biztosítúsút kéri a konnúnyzattól. 
Felinértc a rorgahnat. a gyógyszerészeti tcnnékek. bc
szcrzésénl."'.k forrúsait és utalt arra. hogy n1eg!'elelő szer
vezettséggel a nen1 szakképzett gyógyító beavatkozá
sok olcsóbbak lennének. 111int a kuruzslás ellenörizhc
tctlen. dc vé!en1ényc szerint inagas díja. ;\. .,l·Iolinann 
cseppek·· reú\ úron biztosítúsa ellen példúul felszólaltak. 
és utaltak arra. hogy a szegény c111bcrek. ha vala1ni szo
katlanul olcsó. nen1 fogják rnegvcnni. 111crt vala111i tur
pissúgot orrontanak abban. „;\. nép. ainely ehhez szok
va nincs, 11Cl11 rogja c\f'ogadni. lllilll jó gyógyszertári 
szereket ... '· f~Iarcúnak kicsiny részleteit t'c!jegyezve tá
rul fel clöttünk. hogy „kiistncrtc ellenfeleinek fegyvere
it'" és a „szerezzük be a legjobbat a legolcsóbban" jel-
111ondattal kiállta a versenyt. egy 111odcrn patikót instal
lálva. „Nen1 túgitottan1. s a vidéknek közönségét úgy a 
cseppekkel. 111int a sós és só nélküli borszcszszcL úgy a 
nadályokkal. 111int a gyógyllivekkc! 111egnycrten1 s a 
hin1lős betegeknél a citron1111al való kuruzslásnak is vé
get vetettcin. inert ezeket a gyógyszertárban a legjobb 
n1inöségbcn szerzi be a nagyközönség.•· Figyclen1rc-
111Cltó és n1cssze elöre inutatóan izgaltnas kijelentéssel 
zúrta írúsút. .J(ü!önbcn Dar\VÍn chnélcte elég világosan 
jelentkezik núlunk is. s így 111indnyújunknak küzdenünk 
kell a létért." Találékonysúg. akaratcrü. eln1cé\ egyaránt 
jcllcn1zik a sorok szerzöjét. Egyik se1n alkahnatlan elő
fl:!tétcl a 111Lívészet 111üvcléséhez. 

! Rgú. augusztusúban vetette papírra sorait n vidéki 
gyógyszertúrak helyzetével 9 kapcsolatban. ;\. f(icgye-
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zés után talán joggal jegyezhette fel, hogy Magyaror
szágon a szabad ipar és kereskedele1n kapui n1egnyíl
hattak. és beleszövi a textusba a 1nüvészct szót is, 
1nondván. hogy „nincs ipar, kereskedele111 111üvészet 
vagy tudon1ány", atni ne függene a konkurenciától, il
letve a piactól. Nincs kétsége afelől, hogy a gyógyszer
táraknak is 111élyreható refonnokon kell át1nenniük. A 
közegészségügy n1agas 111űveltségét és a 1nodem or
voslás aktuális ,,fegyverzetét" veti össze írásában a tna
gyar vidék szemléleti adottságaival. „A küzdelem a 
közegészségügy területén csakis n1odern fegyverekkel, 
a versenyképességgel vívható ki" cn1líti, és figycl
n1eztet arra, hogy ha a refor111ok ne1n következnek be, 
akkor az ország neinzetgazdasági. hadászati erejének 
f'ogyatkozúsúval szükséges szátno\ni, ráadásul a tcs
pcdtségnck ncinzcdékekre hatóan káros kövctkezn1é

nyei lesznek. Igen izgatja Cso11trá1:i·t a gyógyszerész 
111cgélhctésének a kérdése. dc ennél sokkal jobban a 
szükség parancsa. arnelynek fényében tudván tudni vé
li. hogy a „kevésbé vagyonosak és szükölködök is az 
úli<.un költségén gyógykczcltcssenck.'" 

Szól az írásban a tcstgyakorlús jelcntöségéröl is ab
ban az összefüggésben, hogy a nen1zetgazdaság sikerét 
az e1nberi egészségben látja 1ncgtestcsülni. Gondolat
n1cnctébcn a gyógyszertúrakat a közegészségügy últö
röinek tekintette. n1iközben sajnálattal regisztrúlta. 
hogy a jövedehnczöség tekintetében rendkívül veszé
lyes helyzetbe kerültek. f(orrnúnyzati segítséget kér a 
funkciók betöltésének biztosításához a lehetö legn1aga
sabb szinten. Érzékenyen vetíti fel az úllan1ér<lek és a 
közigazgatási. valan1int adószabúlyzás ellenlinondását. 
a1ninck cre<ln1ényeként értékeli. hogy írásának 1negfo
ga!1nazúsu idején a gyógyszcrtúrak korúntsc1n képesek 
1ncgf'elelni közegészségügyi feladataiknak. Figyehnez

tet a kis forgalrnú patikák cllchctellcnülésérc. és a köz
egészségügyi törvény 134.§. b. pont 2. bekezdését úgy 
111ódosítaná. hogy a .. gyógyszertúr fClállítúsa csak ak
kor cngcdhctó 111cg. ha annak l'ennállhatása biztosítva 
\'an." .'\ nagy c!lútó apparútus clöképcit fogahnazta 
incg C'so111t'á1y ebben a kis írúsban. rnint olyant. 
an1clynek n1cglétc garanciút ad a kis vidéki gyógyszcr
túrak rendcltctésszcrü 1nüködésérc. 

/\ közigazgatús és küzgaz<lasúgtan iránti érdcklödé
sénck izgahnas tükre az . .Iskola. tnezögazdaság. ipar'' 
cin1ü cikke. an1i a Losonc és Vidéke círnü újságban je
lent incg 1885~„·86-ban. Látókörének tágassága. a tnin
dcnt niin<lcnncl cgybclátó szintézis igénye je!lcrnzik 
ezt az írásút is. éppen úgy. 1nint n1üvészi 1nüködésénck 

alapvetését. 
,;\ kérdés azonban tényleg az. hogy ki1nutatható-c a 

gyogyszcrcsz „clöélct" vala1ncly inódon a n1üvészi-

festői tevékenységben, és, ha igen, akkor 111ivel bizo

nyítható? 
A 111üvészettörténész kutató n1eglehetösen ingová

nyos talajra lép, amikor a gyógyszerész pálya megkí
vánta intellektuális és gyakorlati készségekről közvet
lenül, mint olyanokról kíván szólni, amelyek a mű
vészmesterség művelésében is nélkülözhetetlenek. De 
akkor, a111ikor a Csontváry 1nüvekkel kerülünk sze1nbe 
és az „első benyomásokra" hagyatkozva csupán csak 
avval kapcsolatban hozunk döntéseket, hogy az együtt
létünket a művekkel szabad-e, kell-e, szükséges-e foly
tatni, akkor olyan i1npulzusokkal találkozunk, an1e
lyeknek létrejötte finom egybeeséseket mutat a gyógy
szerész 1negis1nerö tevékenységével, illetve rnunka
n1ódszcrévcl. Cso11/\'Ó1:\! kolorista 1nivolta tern1észete
scn jól n1agyarázható vele született érzékenységével. 
színérzékévcl. De a n1ódszer, ahogy adottságait 111ü
ködteti, ahogy érzékenységét a színek használatával 
n1ozgásba hozza, - a 1nódszer tehát - sok tekintetben 
en1lékeztet a patikus gondosságára. Arra, hogy ha kí
vülről nézve az egész világ zavaros és rendszertelen) 
akkor is léteznek bizonyos. „belsővé tett" „szakn1ai1' 
szabályok. a1nelyeknek betartása a káosz ellensúlyának 
biztosítását jelenti. A szinte 111aten1atikai érteletnben is 
tételezhető kiegyensúlyozottság, az orna111cntális deko
rativitús ellenpont és ellensúly rendszere, atni n1inden 
képének 1neghatározó tartozéka, egyedülvalóan jelle-
111czhctö a gyógyszerész finorn n1érlcgének képletes je

lenlétévcL Arnclynek serpenyőjébe kerülnek rendre 
fonnák és án1yalatok. tónusok és ecsetnyornok, lépté
kek és n1értékek, arányok és aránytalanságok, a szép és 
a rút szélsöségci. Ihletettsége kétségbcv~nhatatlan, dc 
akaratereje 111ár 111etodikát vesz igénybe. Elnek benne a 
ron1antikus és tiszta érzékiséggel felfcdczö költő tulaj
donságai. dc ugyanolyan rangú a tennészet, a valósúg 
1negis1ncrésérc vágyó 111odern en1ber kívúncsisága ab
ban a folya1natban. arnelyben a rnüvek létrejönnek. 

Ahogy í1ja: feladatának „a teljes igazság íClderíté
sét" tekintette. Spekulációi az anyagról. az élőlények

ről. a kristályokról és az égitestekről festőként és pati
kusként lejegyezve sen1 szólnak egyébről, rnint a „titok 
n1egtalúlásáról''. .:unit nen1 akart a sírba vinni rnagával. 
l"ehát kifejtésére. 1negn1utatására törekedett és erre ko
rának társadaln1i n1unka1ncgosztásában a festészetet al
kahnasabbnak vélte. tnint a gyógyszerészetet. i\1ég ak
kor is, ha gyógyszerészre látszólag sokkal nagyobb 
szükség lett volna. 111int a 111üvészre. akivé a 150 éve 
született Cso11/1'Ú1y /\.os:tka Tivaclar lett 

T. :\ k na i : For tlze 150111 birtlulay oj' tlze painter Tit·adar 
(\ontvlÍ1J' 11•/zo H'as a graduated plzarrnacist 


