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KOSZTKA MIHÁLY TIVADAR 
(1853-1919) 

DR. KOLOZS CSABA 

J(osztka JJfihály Tivadar, muvesz nevén Csontváry 
J(osztka Tivadar, volt gácsi gyógyszerész, világhírű 

";festőművész, születésének 120. évfordulója alkalmá-
1)6l a szerző helyesnek talá(ja, hogy a gyógyszerészet is 
megemlékezzék nagy fiáról. A _Magyar Posta bemu
tatja Csontváry niűvészetét egy eJnléksoro1i, az Orvosi 
Hetilap pedig két közleménnyel is áldoz a nagy festő 
emlékének Kora társadalma félreismerte művészetét 
s különcségei, újszerű látásmódja miatt pszichopatá
nak tartották Ennek a véleménynek awnban tudo
mányosan megalapozott oka nincs, bár kétségtelen, 
hogy a szegedi árvíz alkalmával szerzett benyorn<Mai, a 
társadalom értetlensége, elszigetelődése a polgári tár
sadalo11itól, rán,yom}a bélyegét_ művészetét e .. Ennek 
ellenére Jnégis ő a világ egyik legkiválóbb nplai1i-air" 
festője, s mint a legtöbb hivatott művész, a legnagyobb 
rneg 1ie11i értésben és nyoniorban hal 1neg. llf·űvészetét 
csak az utókor értékeli kellőképpen s helyezi az őt 
megillető niíivészi niaga,slatra 

* 

Százhúsz éve született, 1nűvész nevén ()sontváry 
Kosztka Tivadar, hazánk kiemelkedő fostőművésze, 
aki élete nagy részében, gyógyszerészként dolgozott 
Ebből az alkalomból a Magyar Posta bélyegsoro
zatot jelentetett meg a nagy művész válogatottal
kotásainak reprodukcióival, az Orvosi Hetilap 
pedig 1973 évi július 1-i számában két megemléke
zést is közölt: Dr Tóth Andrástól „Csontváry, a 
gyógyszerész" és Faludy Anikótól „Csontváry 
Koszth:a Tivadar a »nap-ut« festő" cÍlnn1el Illő, 
hogy n1i, gyógyszerészek is n1ege1nlékezzünk róla 
ezen az évfordulón 

A fenti cikkekhez nü1cs n1it hozzátenni. Eln1é
lyült tanulmányok alapján, a legszigorúbb tárgyi
lagossággal méltatják Csontváry él~tútját és sajátos 
látásn1ódú 1nűvészetét Ezeken túln1enően a téve
sen és alap 11élkül informált közvéle1nénnycl sze-· 
retnék vitába szállni és eloszlatni emlékéről a 
társadalmi előítéleteket. 

Szá1nos kitűnő n1űvészettörténész és pszicholó
gus foglalkozott Csontváry személyiségével, élet
pályájával s a mélyreható elemzések általában el
vetik a vele kapcsolatban könnyelműen elfogadott 
s a társadalom egyes rétegeiben gyökeret vert azon 
tévhitet, hogy Csont,váry pszichopata egyéüiség 
volt 

Nem ildomos, hogy gyógyszerész szóljon bele az 
orvosok pszichopatológiai vitájába; megteszik ezt 
hozzáértőbb emberek abban a többszáz irodalmi 
inűben, an1elyek mind az ő életpályájáról, n1űvészi 
törekvéseiről, sikereiről és kudarcairól szólnak 
Ne1n is ez a sz~ndék vezet 1 hanen1 az, hogy n1int 

pályatárs gyógyszerész - a kollégák előtt el
oszlassak egy már-már a köztudatba átvitt téve-
dést ~ 

Nagyon olcsó és tetsi8tüs lenne a szólás1nondás
sal tartani és azt állítani, hogy a zse11it csak eg3r 
hajszál választja el az őrülttől. Az orvostudomány 
lnár árn:yaltabban fOgahnaz e tekintetben s elis1neri 
pl., hogy a pszichotikus egyének az alkotás pilla
natában, i!L pillanataiban nem a köznapi állapo
tukban vannak De Csontvárynál még csak erről 
sincs szó 

Életrajzának kutatói és saját visszaen1lékezései 
sem utalnak sen1mi olyanra) 1nely a közhiedele1n 
alátámasztására szolgálna. Kétségtelen, hogy át
lagon felül tehetséges családból származott. Édes
apja, aki szintén gyógyszerész volt, 60 évesen irat·
kozott be az orvosi fakultásra s el is végezte azt 
Ez is minden bizonnyal rendkívüli teljesítmény és 
szokatlan ebben az életkorban. Egyik bátyja al
tábornagyságig vitte, ami - az akkori társadalmi 
viszonyokat tekintve - egy gyógyszerész gyerme
kénél szintén nen1 1nindennar>i tehetséget és aka
raterőt tételez fül. 

Az átlagon felüli emberek idegrendszere érzéke
nyebb; hajlamosak lehetnek hallucinációkra, el
hivatottság n1egérzésére. Ezek a jelenségek isn1e1-
tek Osontvárynál Viszont a nagyon is nor111ális en1-
be1t bizon:yítja, hogy az elhivatottság n1egé1zésével 
egyidejűleg élénk benne a kötelességérzet is, és az 
egyeten1en tanuló apját anyagilag tán1ogatva, mel
lőzi művészi an1bícióit l\1ajd ezután - tervsze
rűen készülve a Jnűvészi pályá1a - oly 111értékben 
felfojleszti gácsi gyógyszer tárát, hogy az megfel~lő 
anyagi alapot szolgáltat 1nűvészi tanulmányai ide
jére Ezek szerint a nag:yon is racionális, józan 
gondolkodású emberre sütötte rá kora társadalma a 
„nem normális" bélyeget [l] 

Nyilván többeknek feltűnt az a hasonlatosság, 
an1ely az ő életútja, s egy n1ásik, korabeli, világ
hírű fBstő1nűvész: Paitl Gaugui-n sorsa között fe
dezhető fej_ Mindketten életük negyvenes éveiben 
számolják fel rendezett. polgári körülményeiket, s 
bátran nekivágnak festészetet tanulni Mindketten 
hátat fordítanak a poJgári tá1sadalo1nnak s az 
exotikun1ban, a lnindennapitól eltérőben keresik 
esz1nénveiket. 

Kétségtelen, voltak különcségei a n1űvész11ck 
és az is té11y, hogy az átlago11 felüli e1nbe1 t, a sajá" 
tos látásmódú zsenit, élete „szabályos" idő8zaká
ban érték kisebb-nagyobb stresszek Saját élet
rajzából isn1e1etes, hogy egysze1 veszett kutya 
tá.111adta meg gJ cr1nekkorában, s ifjúságában. n1á8 
veszélyhelyzeteket is átélt. A legnagvobb megráz
kódtatás azo11ban a szegedi árvízkatasztrófa idején 
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érte, a1nikor is n1int önkéntes, a mentésben részt 
vett. A sors <'..sapása, amely szegényt, gazdagot, 
ifjút, öreget ~gyaránt sújtott, a11nyi1a n1eg1ázta, 
hogy ez az e1n1ék később festészetében újra és újra 
felbukkan, képein visszatükröződik Mentés köz
be11 két társával egy darabka szárazföldön rekedt, 
az ái elsodorta csónakjaikat és sokáig fáztak, éhez
tek, amíg kimentették őket .. Ez a magárahagyatott
ság, a későbbi elszigeteltsége a társadalomban, a 
n1agányos fa sziinbolikával jelentkezik 1nűvészeté
tében. Ezt láthatjuk a „Magányos cédrus", „A fo
hászkodó Üdvözítő" c. képein. Ugyancsak magá
nyos fa látható a „Sétalovaglás a tengerparton", 
„A Baalbek naptemplo1n romjai" e kompozíció 
középpontjában is .. A mindenki mögött leselkedő 
sorsharag illusztrálását szolgálja képein egy-egy 
sötétruhás alaki mint pl a „Mentőcsónakban" 
vagy „Mária kútja Názáretben" c művén [2] 

A huszadik század első évtizede után kezdődnek 
a testileg-lelkileg nehéz évek A túlfeszített munka, 
az aszkézis, n1elyben @It, felőrölte erejét és ener
giáját, egyre jobban mutatkoztak rnjta azok a tü-
11etek, melyeket a közvélen1ény a bevezetőben en1-· 
lített negatív módon ítélt meg, s amely vélekedés 
sokáig fennmaradt a „bolond patikus" -ról 

Az árvízi 1nentésko1 hörghurutot kapott, a1nely 
krónikussá vált, s ez.végigkísérte egész életén, csak 
úgy, inint a 1neg ne1n értés is. Az e1ső világhábo1ú 
éveiben a létalapját szolgáltató gácsi gyógyszer· 
tár jövedelme egyre csökkent, a gyógyszedliány 
mind fonyegetőbb méreteket öltött. A művész végül 
megélhetés nélkül maradt, majd kiéhezve a buda
pesti János Kórházban halt meg 1919-ben korunk 
egyik legkiválóbb festőn1űvésze, áz egykori gácsi 
gyógyszerész [3] 
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J.I:-p 4 l{ o no )I<: Muxal1 TueaiJap l{ocmKa (1853-
1919) 

no CJIYlJaIO 120. JICTHCÜ fO,lJ;OBU{HHbI CO ,ll;HR ponc,n;eHHR 
6bIBUier·o <tJapMan;enTa 113 falJ, BCCMlipHOH3BeC1HOro XY
,[(O)l(HHKa Mttxatt T11sa.a.ap l{ocrI<a, HJIH no.a. ero rrces.a.o-

HHMOM XY.L(O)f(HHKa THBa.a.ap 4oHrBapH l{oCTI<a aBro 
ClJttrae1 rrpaBHJibHbIM lJT'06br H <lJapMaU:H.H BCITOMHRaJJ~ ·' 
csoero seJniI<Of'O CbIHa„ BettrepcKa.H noqTa IIpe,n;C'raBJI5J:e1' 'i 
HCKYCCT'BO 4ottrnapH Ha rraMHTHOií cepHH, E>KeRe,n;e;u,. ' 
HHK Bpaqeii: JlOCBHll{aeT ,n:ne craTbH naM5ITH se.nMKOro Xy., 
;J;O)f(HHKa. 06w:ec1so 10H 8il0XH Kor,n;a OH )KHJI He flPH3Ha. 
BaJI ero HCKYCCTBa H H3-3a npHlJYil. H HOBOCTH ero XY,n;o. 
)KecrseHHOTO 3peHH51 ero C'lrrraJJH IICMXOIIarOi'\1. Üll;Raf(o 
;:i;aHHOe MHetttte tte HMeeT HaY'lHO 06ocH0BaHHbIX IlPH4BH 
XOT51 6C3YCJIOBHO, q'fo nrreqa'JJICHH.H BO BpCM.H HaBOll;He»rrH 
s r. Cere;:i;, ttenoHHMattne co C'JopoHbI 061.l{CCTBa, ero JI30_ 
nnpoBaHHOCTb OI 6Yp)f(Ya3HOl"O 06w:ec1na OCTaBHnH caoij 
OTnelJaTOK Ha HCKYCCTBC 4oHTBapH. HeCMOTp5I Ha 3TO Bce 
:>Ke OH .HBJHIC TC51 O,[(HHM '13 CaMbIX BbI){aJOW:HXC5I X1 AO}l(. 
HHKOB MHpa B CTHJie „plain air" 11 KaK 6onhlllHHC1BO pü)I(
)J;CHHblX XY,lJ;O)f(HHKOB OH YMep npH HCilOH"HMaHHH H Il 
60JibllIOií HHll{eTe. I1CKYCCTBO ero OQettuBaCTC5I COOIBer
CTBCHHO 'TOJlbJ{i)JroTOMK-a.MH, f(OTOpbIC B03,lJ;BHramr ero Ha 
3aCnY)l(CHHhlii n be,n;ecraJI XY,lJ;O)KHHI<a 

Dr Cs K o 1 o zs: M. T. Kosztka (1858-1919) 
a Hungarian pharuiacist and outstanding painter ' 
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• _l_ OS= a, a 1vor - ame pa111 e1 own nn er t e _ 
artist name Tivadar Csontváry J{osztka, his life and 'i 
carreer are recalled. As in the case of numerous other ~ 
exc'ellent artists, his art and concept had not been undet
stood and appreciated in his time, ney, he had been :f{ 
regarded as extravagant„ His isolated position an1ong ~ 
his contemporaries has stamped ist maik onto his 'vorks, -g 
which were created by hlln 'vhile working as a pha1n1a.. 4 
cist too Just the same he has been regarded in the re„ S 
cent decades as one of the inost outstanding plainaii i 
painter of hes time. His me1no1y has been honou1ed by ~ 
the issue of studies and articles not only in art editions, ú 
but also in the medical press and even a sereies of post ;;; 
sh~amps hcas been is~u~d in Hungary preseniing son18 of ~ 

is most .1.amous pa1nt1ngs ,« 
'.e 

_q 
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Dr. Cs I-Colozs: 111. 'l.'. J{osztka (1858-IYlfJ) \[1 
ein ungaiischer Apotheker und berühmter Mahler ~i 

Zum Anlass der 120-stenJahreswende der Gebu1t von f' 
M. T„ Kosztka, dem in Ungarn a.Is Apotheker "\Virkte und ~ 
der unter' der Künstlernahme Osontváry"Kosztka, Tiva·· ! 
dar als ·Mahle1 den Welt.rulnn erreicht hatte, "\vird sein' f 
Leben und seine Persönlic;hkeit wachgerufen. Seine :fi· 
isolierte Position in der damaligen bürgerlichen Gesell- Jf 
schaft 1virkt.e auf seine Werke tief ein. TrotZ seiner selt„ 
samen l\.fanieren, V<'egen den er in seinem Zeit als ein ;;: 
Sonderling betrachtet, und seine Kunst nicht verstan- 0· 
den wurde, wird er seit einigen J ah1zehnten als einer de 
bervorragendsten Plainair-1\iahler der neueren Zeit 
anerkannt. Doch starb er noch unrekannt in t.iefer Elend 
und \Vurde nur durch die Nachwelt auf die verdiente 
Höhe gestelH 

(Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tanács Gyógyszei tái i Központja 350 I A1i1kolc, Pf 86.) 
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IPHARi\!EX-KONGRESSZUS 1973 

Binder, H Öst Ap.-Ztg. 27 (52), 9i3 (19i3) 
.A selyemipar ár ól híres Lyon városa volt. 19 73 októ

Le1·ében az IPH~4..RMEX (International Pharmaceu" 
1.ique Exposition) kiállításának és a: vele egy időben 
megtartott 6. kongresszusának színhelye. 

Az IPH.'i_Rl\IEX-et Franciaország és Svájc közösen 
létesítf!tl"c azzal a céllal, hogy minden évben szakrnai 
kiállíiás1· rendezzenek. Ezek a kiállítások áttekintést 
nyújtanak a gyógyszerészeket érdekl6 kés:.,,ülékek, gé
pek, berendezések, valamint gyógyszerek gyártása te
rén elért újabb eredményekről. A kiállítás színhelye 

--E· 
váltakozva az NSZK, :Franciaország, Svájc és Olasz·· t 
ország„ A szer vezet állandó székhelye GenfbEc!D van. Az 
idén Lyon1a esett a választás, a.hol a netnzetközi vásá·· 
rok inegrendezésére szolgáló nagy i.e1 iilet. erre kivá.Ióa.n 
alkalmas. A kiá.llítá.son 250 cég mutatta be legújabb ter· :\~; 
mékeit, és az egyéb látogatókon kívül 1nintegy 2500, i;~ 
Európa különböző városaiból é1kezett gyógysze1é~z A1 
tekintette meg. A kiállítással egy időben szimpoziont rs -~ .• :.;.·_ .. _:_:-.: __ · .• ;· rendeztek, mely a gyógyszerészet korszerű kérdéseive}, 
a p!itikák berendezésével, újszerű eszközök alka.Iinaza- ~~ 
sával stb füglalkozot.t [32] :'~( 
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