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Gyógyszerészettörténeti közlenro,ények 

Csontváry Kosztka Tivadar festőművész életpályájának 
gyógyszerészi vonatkozásai 

un. Z.-\L,\l JC\HOLY 

G1.•_;ontvríry l\.o8zfli:a '11i.1Nufu.r a 111a;;,11ar é:; nc1nzctkö::i 
f eslő111li1.·é8::.et killön.legc.~· (;.~. kicntelkcdfi ((11(.kja. J!}yy{
ni8é[!éi.:c7 és 1níii.:észi értékeléséFcl sok .-;::er;:/)fnrJlalko
zott. akik enilílést tes;;nek C1soni1.:ríry,fiatal!.·ori :;yóyy
;;zeré.'J'ZÍ tcrr>kenységérl)f is. .Jelen közlcn1ény cr;(ja. 
hor1.11 hcu1 ut ([88(/. C1;;011 t i:rl ry r;let pá lyrí jrl J1 al.· fi yrÍ[!,!f8.-:e
rés:: i t'O/Uttknztl8ait. _4 .-;;;cr::,r) öss.::efoglalta C'so11l1:ríry 
önélctrajzd na 1.~,fo11tosabb (!.lfÓ(!,lf8Zcrds::et i arlatitit. egye
t ern i. gyÓ[/,118ZCl'észct i tan u lu1 rí nynit. yyakorl at i yyríyy
:-;::ertá ri tci:ékenysrirfffl. F'es/Íl111 íi l't!8zi i nrlíttatrisu 1i,:: 
i;1lói. gyr'!gy...;;:crtdrból indult el, rf.<; rt ~\Tór;rrítf 1ilC(!.lfCi 
(Jácson álta.f((. .fclrillitott, 1·r~:;ctett. nut.jd l!(!rhc11dotl 
(!!fÓrJ!f8Zertára biztosította .<;.:;ríni.ára 11t~/J/f'.'ilfl.· a 1neg
r;I h ctést. ha nc1n ,f c.~·t/ín1 Ü i:r!:;,:: i rriu yai n rt!:. feji rJd é.w: !I e!: 
hete!je.'ferlr;:;éi i8. 

C'sonti:cír11 /{08.::t/:tt ?1ii:rular a n1a~var ['estt'in1lí
vészct küliJnlegcs. kien1elked{í alakj~~ aki fiatalon 
gyógyszerészi t)klevelet szurzclt és 1nint r;yúgyszcr
tártulajdo111JS, .s:r.inte egész ptílyafutú~;a akctt kap
l'snlathnn állt a gyúuv;:;zerészettel is .. E küzlí.~inénv 
célja hon1utatni ·'í;úl}-;í.ja gyógyszerészeti Yonatk(~
zúsait. 

l\:.is-Szeben ~znhad kirúiyi YÚ!'t1sban (.·\rva vút·-
111egye) sziilPtctt 185~. júlin;-; f)-én é;-> B11dar1e~tcn 
halt·. inog lfllD. június 20-ún. ;..,,_z c!1rc')pai kultúra. <t 

tudo:núny é;:.; technika roh;1n1ns fc:jl!'iclé:"ét. a 1110-
dern kor. a n1ü\-ó~zct n:l!!).·- ,-,í.ltoz'.Í..:.;CÍ.t élte út. l\il
gári csal;ícl.h61 szftrn1nz(ili· .. Apja: J\:_riszt-ku IAsz\('f 
]~de gyógyszerész. aki O:i é'.·es knrúhan nr\-o.:}i di11-
lo1n{tt is szerzett. „Anyj1L: J-rajczelin:ijer :Franciska. 
:\ húzassúghúl hét gyuri11ek ;.;zük~t;..,tt: -t fiú (J.).:i! 
al,táho~n,agy; Ti;,;ad<1r ,~y(íg:~cszeré::;~- Ös }'l'StÓJ~Ü
vcsz., L~~sz!n g:.:ngy,:;zercsz es n1c~:ngazda;:;z. J~cle 
inagnnzo) e.s 3 la ny. 

}\. C1sfJJ1fl'átl/ rnÍÍ\-éSZ!IL'YC'l l '.100-ha!l ;,·~:t.le fel. '1 

Netnzeti Szalon téli kiúllítási kat:i l(Jgusúhan eló
ször haszn1ílta a (~sontv<ÍXV- no;,·et. .~\llíi:./;Jag családi 
okok n1iat-t ne1n akart: J(o::;zt-ka né\-L'll f~;:-;tóként 
;.;zerepelni. 

\""iszl)nylag kü1u1y{i átt,cki11tc'lli életjiúlyújri.l. rni
;,-c\ 111egírta és lDOS~han kiúllítú~i k:ttal<'igus;Í..han 
küzzététte életrajzút. Ehhen kii\iinii;.;;kéÍ_1pe11 a 
gy(·nnek é . ..; az ifjúkori (;j111é11yc:i1H„'k szentelt: ~ok 
idfit és teret. Jfíivé.;.;;r;i alkot/1 peric'idusiínnk. cnilt~
kcinck leírása hézagnsahh. Fennn1aradt k'Yelezé~;e, 
iratai Ü-; segítenek,~· tájéknzóclúshnn. 

(~;:;ont.vár\" tr\-crnH„•!d:or{Lt I\:.i:-:;-Szehu11he11 ti.d
tütte. ahol. ru&_r. fiatalon tanul1nÚ11\"0ZÜ1 a tertuó
szetet: ,.~:\ tern1éazetbő1 tl növényt. ·a rovart. a pil
lét-. a kőzetet és a 1nacLtrakat vá!ogat-i:a111 ki" írja. 

.,-'-\z asztalunkon n.vil \·n \-olt egé;.:z napa nagy képes 
Biblia. ahol lúttan1 a rutuv tüze:; farkú rt'Jkúnak 111i 

a célja: 111i célh('i\ harcol:;· esat;:íban a teve tí.lla: \út
ta1n az asszonyok hareát: a Salan1on kop1 lll).'Újú
nak n r<-Ínctí..t: lát.tani N(lé he:~zúrnítliaLat-lansúuút. 
a l\Iúzes k11ponyújúnak sz<1rYÚt:. s <linikt1!' a n~;e._,,· 
bihlia képeit is1nerlí.;ni. n ki~ hihli<1 tiíL igilzs;í.gait 
nen1 szerettcn1. 

~.\ hat\·a11<1s é...-ekbc11 t\.i...;~;.)zehenhen t/lt é:.; néiuet 
iskqJ;~;.; \·;_;ltak. én kcrii!b.3!l\ az iskohít. ahol rcnd
;:.;zcreson a. nadní.gjainkiii' poroltúk. E:.i-ki n1aradtan1 
az iskolából, a [ 1oz;1111uri \·;\ n lS fah1 i k1·)ziitt: a Í·l'l'

n1é.:.;z~~thcz júrt'.1n1 tanulni. pi1!6kkkel. dong/1!d<<d. 
111éh:!kko! heszél0:etten1. s nPrn eQ';,-szer eg-v nrnn\·o~ 
f'11t:o!\f' kedvéört'· a s:Ín<·do:nho1~ ·a ll<tJH'1ií.l ehé(.lel~ 
h:nl. I)e egy-egy :\pql{t') pilh~ért t'ln1l\f1l·link az /i,.;
t'rd6hcn lakt'i szé11ög;:ot:/í kukúhoz ::rninhút pirítani. 
1nálnt'tt ehé<le!ni s kilzhen 11~~dig a csií.szúr1na(inrat 
é.;.; az .-\prillú pill6t- ejteni. :\ ternté:.:zvt. inínLi szcrc
tcte1n konín bontakozott s e révén a .CTitnnáziunli 
ig<1zgat:c'1val a ~ors iis;-;zehozot:t:. ki 11 n;~tpi sétúinúl 
cngen1 ki nc111 h;lgyott: .s~~túk közhen fr'jUidött ki 
a kis-szl'hl'lli gin111~ízit11ni inúzott!ll iéte:-;itésének 
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esz1néje, a terrnészctrajzi gyüjternénnycl Yaló 1neg
kezclése. Ciyíijtöttünk n1indent szeretettel. nlin
dennek nevét is1nertük rendszeresen és arnikor az 
anyag 1nár együtt volti - atyán1 a kis-szebeni 
gyógyszertltrat eladta. közbejött tlízvész követ
keztében elpusztult nővéremet siratta: elment fe
lejteni a-ny{uu rokona.ihoz Ung n1egyébe, pi· 
henni ... 

l\Iár LTngváron a selye111tonyésztésscl nagyobh 
arányban foglalkozta111, csókát, baglyot idon1ítot
ta111 és ezeket Szerednyén a szünicl6 alatt is fol3'
tattam ... 

Hc'trorn évi 8Zerednyei éhnények után cg}~ szün
idei napon bát.y{unék J(is-Szebenbe rándultak s 
engen1 is fűl pakoltak: dc Eperjesen egy isrnert 
nagykeresked6 gy{trosnúl cnge1n otthagytak ... 
f(ésőn vctten1 észre a cselt. inclv csecsc1nú knron1at. 
érte - engcru elválasztottak~ örökre. :Ígv lettoin 
kereskedtí h{u'on1 és fél évisr ... A szakértB'liuet egv 
éven belül rnár ann:yirn· cl~ajátítottan1. hogy önú i" 
lóan n1úr a f6nüköt helyettesítve pótoltouu. _.\_z 
anyng beszerzését és tc;\·úhhít{u:;át én irányítottan1. 
J.ól e111léksze111 arra. hogy a sclyein reznek színezése 
reárn rend.kívül kcllerncscn hatott. a különhöz{i 
színárnyalatoknak az is1nerotc az áru o8ztft.lvozá· 
sá.ná.l eiőnyöket hiztosítottr a szcnnélyzet élét~e ke" 
rült-e1n s az üzlet 111enctérc befOlyást gyakornlta.1n. 

I(h. 17 éves koron1ban errvszcrre csak azon vet" 
ten1 1naga111 észre. hogy efi~' scjtclein í0jlúclött ki 
hcnneni. arnolv azt sügta neke111. hot!:v koreske" 
delrni p(t!yá.n ;lincs nlit:- koresneru. . .. '- l(özhejött.. 
hogy atyáin a szcrcflnyei :íllapotot rnegelégclte. 
gyógyszertárat yctt é8 út:kültözött Rznholcs n1e
?rvébC. 
C..•· El1ben a gvógyszertárhc1 n tül tötte.111 el a Q"yakor" 
naki éveilnet s'-hereskcclelnli tapnszta.lntni~11nt itt 
értékesítette111. Do értékcsítettc111 n ki8-f:iZCbcni 
ter1né;.;zettnc101nányai1nat is. rncrt azok a tapasz
talatok, 111elyekct ott szerezt.en1, 111ég rna. is élnek 
henncrn . ..:\ rrisza rncntén a szikes talajon ott talúl" 
ta111 kocsisz{unra az illntos székfü virágot, ott ta
láltarn a fehér !11„dyvcít. az ökörfi1rkkórót. a pip<.t
csot. az ezerjó"fii-1·ct és a pcn1ct,efiivet1, s ntt volt n 
kőrisfúkon a sok kőrisl1ogár. Ezeket rnár gvorrnel.;> 
knrotnból isrnerte111. Itt;- összegyüjtvc lé~;yegeson 
;5Zaporít.ottarn a t,yá.u1 gyógyszertftrának jövedel
rnét, sőt lehetőYé tettein. hogy· az 1873-iki bécsi 
világ kiállítást is 1ní:gteJ...i11thette1n. ~4. világkiállít6~
son. , . szakérteln1es sze1n111el hasonlítottan1 ÖH?> 
sze az árnkat. orsz!'1gokat. világrészeket a világ 
Yer.senyében. 1\Iúr itt 18ltünt a gyárak kiszá1nítha~ 
tatlan teljesít111énye. sze1nhen ezzel a. keleti népek
nél a kézi szerénységet. . . fiatal rnltam, (20 
éves) vilúgrrr szóló problé111ákkal rnég 110111 f(Jglal
kozta1n ... rneg kellett o1égcclnern a látottakkal. 

1873. december l-én kellett volna rr Lévai gyógy
:-;zertárba belépnen1. . . Nagysnllón 8orozás alft 
kcrU.lteru. ahol kilátá:-:;ha helvezödött az egvéYe!.' 
linkénte;;:ségen1 ... _.\ inásik l~ic1nelked6 dolc;~ az 
volt I..é~;án~ hogy ott egy által{tnos gyógyhzcrk.Í.iny" 
Yet írta.ni, s így behatoltain a gyúgyEJzerek isnH„'" 
rPt:éhc, a legszélesebb rétegeibe. 

1874 nyarán a, :I\.íagas rrátrába vágytalllr 8 e t:él
ból Iglón a gyógyszortúrbani 111int provizor helyet
tesítésre vál1alkozta111. 

1988. júli11:; 

Ugyanebhc11 az id{íbe11 :Bu(la1lcstcn az egycternre 
irtakoztarn be. ahol 11agy szeretettel li_>glalk(1Ztan1 
a g6reslii tannl1nányokkal (preparáturnokkal). 1nc" 
lyeket a gyógyszer is1nénél, a növénysejtok rneg~ 
fig,velésénél. a rajzú Hpórúknúl 1naga111 ké::;zít.ettern. 
Dc behatóan frJglalkozta1n a vegytannal. az ásvúny 
és földtannalr a krisztallografiá-;;al és színkérlclein" 
zéssel. továbbú az isrneretlen vog-viilctck inerr-
határozúsá val is. '-· '· 

Ez isn1erctekhez jci1·nlt a _\Iargú-fClc üsszehast111-
lítú honctan, n1clJr J)ar1:i,n elinéletérc tárnaszko
dott, s ezzel engc111 a vilúg nünden Ífnneretére hnz
dltott. Ot.t ülte1n Jl[argóuúf az elsií padsorhn 11 s 
vúrtn1n - szc1nhcn a tanárral - nap"nap ntán 
niikor pattan ki a szikra a \"ilág fcjl(ídésér{í[ -·-- s 
rnert Jfar(!Ó ki 11cn1 patt.a ntntta - h:ít. neki e;:;t:eru 
;t kut.atúsnak. eh.;iisorhau az eL:\·ete1ni kiiny\·t.úr
nak: s a1nint a külön félc szak11í.{1k kiinyvei{ 6jje!
nappal fi)rgnt:orn: a vilúg st-at:isztikújn. keriil kt·" 
ze111hc é.s ott hazánk szer:rénységc üt.lik a SZPn1c:n1be . 
. Az or:-ízúg pénzügyi hel~czeie i~~· héc.c.;i kn1ch utún n 
cs{íd szélén :íllntt. hit0l nein Yolt. -··-a 1niu2h('d. 
rnely henne1n c:sírúzott kipattant eµ:y ki:-:ehb szikra 
- uern a világ fejltídé~ének szikrúja - hanu1n lia

z<Ínk anya.rri helyzetének ja\·ít1't:-~1. Pf!>' t
0
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liu1n, n ;.;elye1nhern:yótenyé1'!zté..:.; i~kolllk útján V<lló 

1neghonosítása. Beaclványo111 inár 40 éve várja a. 
iuinisztériun1okban az elintézést." 

Egyeterni tanulrnán.yaira. vonntkozó adatok n1eg
tal{1Jhatók a. Senunehveis Orvostudo111ányi Egyc
te1n levéltúrában „Az Orvostudoinánvi l(aron vég
zett gyógyszerészhallgatók jegyzóké:''-nek 3. kŐ
tete 833. oldalún az alábbi bejegyzés szerint: 

1875/70 tané.-
l(osztka. 1'iva<lar 23 éves rónuti katolikuH 

l(is-Szeben, Sáros várn1egyo 
III. Szigorlat ideje: 187(i. n1ájus 22. 

Kérdések: Alcohol alrnolutus 
Higa11yéleg 
l{.hudankáliun1 

lJuvaHezen künvv 8G-L oldalú!l iicc:-;ére Yo1utt-
kozó"'hujegyzés acl1~ta.i: 

187\l/80 titné,-
l~o::;ztka Lászlö 22 éves 

l(.is-8zeben t)áros várinegyc 

HL Szigorlat ideje: 1880. V. 31. 

ICérdés: szénsavas nútrin111 

A„ szigorlati jcgyzl>küuy-vek - a korabeli gyógy
szerészképzés rendszerét figyclerubevéve - ogy
értelinüen bizonyítják, hogy rnindkét l(osztka fiú 
,,n1agist-cr pharrnaeiae'' gyógyszerészi oklevelet 
szerzett. 

„ l87ü-ban 1uint okleveles gvú,S;vszcrész egvévcs 
önkéntes voltaui. \"asárHapi'' sz'ölgálat.ra i~" köz
pontba. beosztva, i:izabadidő111et felhasznúlva be
iratkozt.uu a jogegyeten1cn hallgatónak, s a köz
igazgatósúg tannlnuínyozása t:élj{tböl a 1T1'.iváros 
LL kerliloti elölj{tróságánúl dolgozta111 fel a hútra
lék(it (restaru.:iákat), azutú11 a. tisztiorvosi hivatal
ban helyetlcsítette1n a. szabatls{q:i;rtt inent orvost, 
azntún 'pedig a kiadóban kür1nü'ften1, s végül az 
elnöki ügyosztúlyban úllapocltarn 111og. l\lúrkus és 
I~Iautcllerrel CQ"Y aszt-nlnúl doh~uztaru. cle !!011dolnt
ban 1nússal f(-;CTialkoztan1, ine~'t lehetetle'!ínck tar
tottiun azt, ho'gy rneg ne gylízzen1 az crnbcrekot az 
igazságról. 

:\.. Hors inúsképp oldotta. 1neg. ~;.\.. szegedi árvíz
katasztrófa. engo1n az cgyet-e1ni hallgatt'ik élére állí
tott, akikkel kivonult<~;1 Szegedre.'" ... l(edvctle
niil került.cin vissza J3ndapestro, 1neu euv 111cghü
léssol Ü;. 1nolv nou1 volt alkalinas írú'S-ol;,tsásr._1, a 
tanuhnúnvol~ J(Jlvtat{tsúra. . 

rrcst:on1~lclkcn; pihenésre szorúlt, HUl'SOlll azt kí
vúnta, hogy keressek üdülést a gy<.'.lgyszertárhan. 
Ítrv került'e.u1 Jglóra, ahol fGnükÓÍu ~· lcgnarrvohh 
s~~retet.tel fu[!a~lott a különböz{i, jüvD111 li!et'ri ter-
\·ekkel alkalr~azott.'' · 

Ez \·olt az ifjúkor, n1elynek értékelésénél fígye
le1nbu kell venni, hogv késDbbi visszae1nlékezésr(Jl 
\·an szó, incl.rbe belcÓ[-itilt; tl)"ilv(l!1valúan a. kés{ibbi 
évek tapasztalata is. J(iilün etnlítésrc 111éltó. hogy 
kiirnvc~zetének tcnuészetvilága. állat és növénv
,·i!úiúnak apró részletei is ér';dcklik, 1nolyekot bfi
inulatos éleslátással rl)gzít 111agában. 1i:bben felte
hetc'.íen korún indítást kapott. a szU16i házban 
g}~rígyszerész éde::.;apjútl~~l. aki a gyógyszeré.szi ok
levél 1negszcrzéséhez gyógyszerészgyakornok korá-
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b;u1 első tanítója volt . ..'."\.. ter1nészettudo1nányos be
állítottsága, a polgári társadahni körühnények 
között apja foglallüxt::ása, a családi gyógyszertár 
1negélhotést biztosító volta nyilvánvalóan befo
ly{u;olták, hog:r végül is gyógyszerészi egyete111i 
t:u1ulinányok elvégzésére vállalii:ozott. ~t\.. tanuhná
nyok bciüjezése n1égsetn jelentett 111egnyugvást 
1na.gasra t:izárnyalni vúg:ró egyéniségének, az élet 
további teriilet.eit kívánja rnegisn1erni, egyben jogi 
tanultnányokat is ÜJlytat. „A„ sok új benyo1nás és 
\·i;.,;zuntag:-;ág után gyógyszerészi oklevéllel tarso
lyúhan gyúgyszerészi állást vállal Iglón, ahol felü
dü!é~t keresett a gyógyszerészi n1unkábau. l\Iég arra 
i~ vállalkozott, hogy idGközben gyógyszerészeti 
,..;zakkünyvet szerkesztett, do lelke nyugtalan: „a vi
lág fCjlfidésének a szikráját" keresi, sze1nélyes ügyé
nek érzi hazúja ügyeinek renc.lbohozatalút, boldogu
l{Lo-;{u1ak el(i;.:;egíté::;ét. l\I.indezek azt runtatjúk, hogy 
n sokirúnyú érdckl{'ídésscl, tehetséggel. szívós szor
~a\(1n1111al éN kitartússal re11delkezG fiatalo1nhcr 
rnég nern indult el az áltah1 legrnegfelel(Jbhnok ítélt 
01etpályún. -

(.
1.-;nntn!r1; rni1tte~v G é\·ot uvi . .")!::!"Vszerészként dol

.:..;ozoLL .L~dl;n, :-; orn:·-,~z hh'í.'lzal~r~n e~;ik a festlin1üvészi 
lní.lyú11 \'='alú indíttatúsa. 111clyet naplójában az aláb
biak ;:;zerint írt le: 

., H.ajn1~llia11 nap-11a.p utún a lángoló _l(árpútokat 
riuyelte111, s egy délután a gyógyszertár elé állott 
üi·\:;tl rnegrak(~lt ükrüs ~zckÓ~·; ~{ ei-icndesen bóbis
kolr) ükrükön és szeké1·en inegakadt a :;zernenL Egv 
kifl\jezhetetlen n1ozdlllat ke;en1be adta a rajzönt:<; 
egy t'(:ndelvénypapírra a jelenetet lcrajzoltarn. 
„.\ print:ipáli6uu1 ue~ztelenül hátul sun1vulyog, a 
rajz elkészliltével a háta1nra ütött. }lit csinált, hisz 
ill<tga te~tc'ínok sziiletott. :\Ioglepiidvc álltunk, ogy
ruúsra néztünk, s esak akkor tudtatn és ei-:iz1nélte111. 
anükor 111agan1 is az ercdn1ényt láttau1, hogy vn
!a111i killiJ11üs e:-;et türtéut. an1i kifr1jezhetetleu bol
dog érzésben nyilYúnult 1neg .. -\. rajzot olclalz::;e
be111be tl~t.tc1n. s e porctr'-il kezdYe a \-ilág legboldo
gabb entbere lettc•nL .Prinuipálisorn távoztú\·al ki
!épte1n az 11t<·{u·;1. a rajzot. p\!.ívetten1 f-:11111ln1ú.nyo
zásra: s ;thogy n rajzba11 gycin_yürkijdi..i111, egy há
roin:-;zi:)glettí ki,..; fekete lll<tu:ot pillantok IJH.~g a hal
kczernh-011. 111ely figyeln1Üínet. lekütüttc. f~ lekö
t/it.tsl~genthen a fl•jein ft~lett. luitnlr<'il hal\0111: ']\: 
lc:sze! a \"i\ú.g legnagyohb napüt (plein air) ff_:isté.íje, 
nauvobl> .l:\.alTaelnél". CsonL\·áry fanatikus encr
:__.:i:i.~\:al tnegindnlt a jóslat teljesilé;;e Ü.:lé. 

.~\ le!;!naQ'\'(1hl) 11tau\·1tr (
1;.;nnti:ár11 kutatc·J, iVén1,cth 

f„njos 'inei1.illapítús<~--~-;zt'rint a sejtelincs e!hi\·atás 
tnegrend í tei:te c·.~·nid ní ry/. 1negingot{. egy pilla-
11a t ra. hí:-:zen „."\ tel,iesítrnén3" ne1ncsak azt kíYfinja. 
hogy a 1nunka n \·i\ágot: t.úl;:;zúrnyalja. hanetn na
_sr\·ohh !eu:ve11 .l{;1fíúelné!: bou:v 1niért kell J.{.affael-
11{d 11au\~(;hbat alkotno1n. a~i c:-;ak a sors tuün{t 
1neQ'rtH~1~tlaui. ·· .. 8zr'll11i ne111 szólhatta1n sen
ki11,(;k sern. hog,\" új kialakulús cl{ítt úllok s hogy 
1núr nz iitüdik 11álya felé tart()k,'' 

(.'.<:ontcáry r(:;11üke t{unrigatta. tannlúsút, tneghoza
l\1i t Ci!V c:-;0111(·1 H_ern1e;;-i(~le füzetet. rnelveket 
('.-:l)ntr;/;·11 olv híien lon1Ú;;olt. hoqy az oredctitéil sen1 
!(~!1etet.t:. 111e~~kiili:i11hiizt-t:t11i. }f,;rnarusan rajz.táh
lújú\·al júrja a kl'>ntyez('i t-crrnészct:ot és a festészet
ben j<irato;..; szenH~lypk tanúc·súra 188 l húsvétján 
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111ár rt'1n1a1 tanuhnún}'ÚLra indul „a Vatikánba, 
n1űkincsek hiroclaltnúba széjjeltek!nteni. '' C~sont
v{u·y tehát 1-tótnában lényegében 111egis111erte a le
gyűzenclőket, s a feladat uern rettentette zueg. 
„Eltnélctben n1ár tudta, hogy nliben haladhatja 
túl 1.t 111üvé;.;zettürténelen1 nagyjait: hívebben keU 
szolgálni nz isteni terrnészetet, 1uint 1Jk tették" 
- állapítja. u1eg .i.\Tén1eth. La)os a C'so11t1xiry napló 
legjobb isrnerűje. ~A.111íkor hazakerült, senkinek se1n 
n1ondta el rni járatban volt J{..órnában, haneu1 azon
nal, 111intha senuni sen1 történt volna, 1nint gyógy
szerész Eszéken vállalt állúst. Eljutott azonban 
haruarosan hozzá J.1.l nnlaíc8y .1.ll ihály „l(risztus 
l'ilátus elútt" cín1ü képének híre. Egy év alatt n1eg
takaritott pénzével ezért .Páriz::;ba utazik, de a n1es
ter hosszabb túvollétc 1niatt a ta.lúlkozús 111eghiú
snlt. 

11ovúbbi adatok a. uüplúbúl: ,.aruint egy kiivé
húzban üldögélek 1; a pénz rneg.szerzése végett .A.u1e
rikára ii:; gondolok, kezernbe kerül az ,,Egyetértés'' 
lap szá1na, 11i.s::a J(áluaín rendelete a gyúgy8zor
tárük fl,lüllitásúról -- tisztán lát.ta1n ez az az út:, 
ahol én vagvoni fiigf.!etlenséget szerezhetek .s zavar
talanul a f~:stészelz~ek élhel.ck. '' Ezért vi.sszauta
zott J3uda1Jf:stre é;:; th:euteseu keresztül Cfúcson 
(Núgrúd rnegve) küt ki. ahovú jogosítv{urv-t .szer
zett'-löö-1. okt. 15. hatúJlyal gyúgJ~zcrtár i~lá.Jlítá
HÚra . .Életének ezen nag.y fordulú11untjárúl, 111ely
lyel a 111'.in óhajtott fCsté1;zcti 111unkÜ::;sÚ!:..;Úhoz 111ei[
t~re111t.ette az anyagi tda pot, így ír önél~trajzúba~: 
„Egy ein1bahnu~u ._,volt, 1nel}~1ok értékesítéséb{jJ 
i11dulta1n (i-úesra, a szükséges kézi gytíg_}'bZereket 
pedig túviratilag rendclten1 tneg, addig arníg az 
Allv{~nyzatok. fC!szerelések elkés'Zü!tek, .._,n1úr <~ ki
adúsol~at.. a na11i bo\·ételek Iüclezték úgy, hog.y a 
gyógy::;zertúr tnég az évben a forgalon1nak átad~ 
halt'i volt... 'l'iz évi szorgahuas idő után a.z összes ki
alhí.::;ok fCclezvo, húz é~ kert állott rendelkezésc111re 
és a gyógvszertári i1elyii:ié\L bérlete. }\ gvúgyszer
túrat isu-Í-hen hérheadt.an~ é1; 8tettka (;}~11l~·barú
ton1 tanácsára ~Iünchenbe utaztarn n. 

C'sontuáry 111ég késDbh is igen gyakran n1ogfordult 
C~úrson és errvébként ü; a crvúevszertúrat a kerttel 
és kis fülddel"együtt havi f2o k~Jro11a bérért L{tszlú 
üc:cse (1S58~1Dl8) vette ht~rbo. J\lindig RZÍvesen 
tért. \·issza (iúc1;ra. egy szoh<í.t és kertrészletet 111i11-
dig fenntartottak neki. 

-;,\lünchenben C'.sonll.:úry a neve:; inüvész. llo!ló8.(I 
iskolújúha rnent, ahol tern1é::;zefi utúni rajzolá:-ii 
ké;;zsügét fejlesztette. Jlat húnap utún tu\·úbbi úllo-
1núsai: J\.arl:c;ruhc. J(ahln1orf!Cll L<1núrntil: Itália. 
·r)alrnút t:enger1lart. l{.aguza, J)iisseldorf'i ),_kadénlia. 
J!árizshan a J-ulien,.:_\hadénün, l)o1npei. ahol el
kezdte ehJi nau:rarúnvú 1Cst1né11yét, 

.Jelen dolgoz~1~t Hen; f(ig!alkozh~d- C'son!c~~ry egyes 
képei i~tncrt.-eté:-;óye!, értékclésé\·ol. dc az U11arckö11 
ki,,-étel ez :dúl. n1crt hííPn tiikrüzi nz 50. ö„.- felé 
közelcd{í fCstlí egyéniségét é;:; !llC~rt a [e1'ltn1é1r\.r a 
gác;:;i gyúgyHzertfL;; szohú,}úban ké;-;zülhetett. _'1,. sf~·,d·> 
iroclaltllll ezt rt kép,~L tartja t::-:011t..\·úry lcgnlii11chc
nic~ohh alkot;'tstí.nak, Út;\· is vélik. hoz\· Tl-IUnchen
hen késziilt. _.;. s1:nh<1 ;_\L~~;nha11 a gáC's({iyúgy:-;zertúr 
szobó.ja é;; az ablakon út hí.t-ható htlztet:Jí is gúc:::-;i 
1noth·n11L .:.\ képr{i[ leob:ashatc'1 életkort is fii::rve" 
leinbt: \·ú\·e 1S\JG-l:l0:2 l.:tJzüLt ké.szithette Chí.~.~011 

IDSS. júliu~ 

ezen egyik fú n1íh·ét. --- .-\ ké,1_1. i\.én1cth l_Ja)o.<J :-;ze
rint, fest6i íh1tudatnt sugall. n1agabiztos. céljút 
isiner/í a-z arc kifejezése . ....'.\. képen érz{idik a korno
lvahh Üikolai felké:-;ziilé~. szín\·ilúga a korabeli 
{

1sontvó..ryra ornlékeztet6. ._ 
C'sonti.:riry utolsó g:ic:si bérldje /:)zék:cly Sándor 

gyógyszerész volt, akinek leánya dr. [(a.bar Zoltánné 
gyógyszerész közlése szerint az Önarcképen lát
ható szoba kétségkíviil en1lékeztet a gácsi patika 
sznbújára. 

_q_ n1lívészettörténészek rnegállapításai szerint 
1 no2-re kialakult C'son.tcáry sajátos 1nűvészete. 
G1.'J'Onfcáry tehát a leiCst:és szaka:-;zúhól nz ünáll{1 
<t lkotús periódusába lépett, n1ajd 1negtalálta ft 111aga 
:-;ajútos ,.plein air",jét, n1egalkotta a nagy sikert 
aratott n:1gy1néretü festrnényeit. „~"-z 1007.évi pá
rizsi kiállításon beteljesedett az égi rniRztih:us jö
\·cru_lölés. ahogy .A.ttila hunjai diadallal inegjúrt<í.k 
a frnneia n1ezóket:. úrrv aratott lí i;; diadalt a vihí.u 
~zellerni f('i\·1í.ros1í.ha11'~-Nern l'HllpÚn jú bírálat volt" 
ez t:ehút. hane1J1 a gyljzcle.111. a nagy· elhivatá:5 te\. 
jesítésénck pecsétes bizonyítéka .. , 

.A rnlivészpttörténészek rncgúllapítása ;-;zcrint 
lnlo-ig tartott C'.sontl·áry feszllltségekkel teli. clí.~ 
nagy feladatokat nagy intenzitússal és 1nüvé1;zette! 
1nogoldó kor:;zaka. Ezután bekövetkezett alkutc'1-
t e\:-eke11 r1;égének gvengrilése. felhon1lása, cle n1ég 
tíizdeb.·~ nÓhúnv ;::~eniális íGllohhanással. (~vakor
lati dolgokban 'inég logikusan í(Jgaltnaz. ezt hizo~ 
J1yitja i~zékely 8án~lor gyúgy.:.;zeré:Sszel kötött pati
kai bérleti :;zcrzlidésének szö\·ege is: .. C:úeson (N1')g
rúd It1egye) lév{j gyúgy:-;zert{u~unat. két kertern~t 
{:s földo1nct. hérhu adun1 f. é. au!..(11.::;ztus lv'i 1-L<'Jl 
kezch·í.: h1í.ron1 évre. Évi 2800 azaz~ .. koro!l<l pénz. 
az ü;-;szes nd(')k. tíízhiztosítús és a ti.Jhhi é>:i járulé
kok fizctésé\·e!. nen1külünhc•11 ház és kert tataro
zúsi ki>ltséggcl. a készpénz neg.vedéYenkint ('Í-
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1ne111re fr<Ull'o kültlencllí 70U azaz k(1l'()tlÚY<1 l. 
úgy ennek p;intos fizett'-;;ére. 11e1nkiiliinl)en a leltúr 
hiitosítéká11l tart!Jzik Ö11 a gúe.:si takarék11ó11ztúr
n~íl 3000 azaz .... koronúról szóló ü.:;;;;;zerret letenni 
I-(osztka és Hzékelv nevekre s f.:.:ltartússal kiállított 
künyvet neken1 úi.adni.'' .-\ hérlet itlejére e[íívételi 
jogot hizto::;Ítok 70.000 korona értékben ... kelt 
(~{u:sun 1Ul2 július hú :25-én." 

C'sontcrlr!f az életben netn adott el ké11eket . .I~épei 
együtt 1naradtak a 1Tehérvúri úti n1üter1nében. 
.e\ hagyaték nélüiny darabja a csalúd kii.lünbüiJí 
Llgjaihoz kel'ült. a zü1nét azonban a helyszínen el
úrv<:.~rezték. Egy restÍÍ':izakérf ií az ngf~S'Z a nyagc li 
t"sak zsúkp11ny...-,dzént vélte ehtdhatl.lnctk. „Az anyag 
1négis 1negn1aradt. r11erL dr. (_}crlóc.;,y (Jedcon fiatal 
épít('írníívész az egész anyagot fe!vásúrolta az úr
\·erésc:n ntegjelent fu,·nrosnk cVil. Nc·ki kiiszünhC't{i 
C'.)·ontnlry élet1níívé11ek ft:11n1n<ll'ad{u-;a. ]~iihh kép 
u1anult a gúcsi pat,ika padlúsún is. ahonnét. az 
utolsó liérl{í, /'·-.1::.t;!,:cl111S'rindor ~v('lil'\c:;zerész 1 \J l \J-ben 
I\.:ccsko1nétre n1aµ-ii\·n 1 \"ÍU:e'-6 . ..; '-r;agyrészét clajú11-

<lók1>zta. 
F'ill6/J Ltt)u:-; l\J0:3. é\·j inug<illapít,úsa szerint: 

}l<u:.cran1r.':izÚu ().'jonl vár 11 alkr itú;-;ai va l váratlan 
iirüT.:.:-;éghez. i";út«ttlan ki;1cs!1ez jutílt.t. :Ezzel n1eg
i11d'.dt ~s ki~·ajzol(:id!Jtt.a 1nü;·<~sz ~IL,t1ní!,·?1tt!k Öt~i.l·
kelesc e:-; ehsn1ere:~e. é:-;ont1:({r11 elIBllH.~re.::;et a SZL'l<-'

.:-;ehh küzgondolkodú;-; i:-; 111aÚúévú tette. s íuv az 
életrnü (!:-t<1z a!kqh) !i\Ü\·é;;:~ a- nla!.!:\·ar k1dt1·L1·;~· ~zer-
ves részé\·é vúlt. '·. 

:\hazai elis1neré;-;en túln1eu(·Íen az l \JúS. évi hriisz
:-;zeii \-ilúgkíúllítú.:-;(Jrt a zsüri ('.-;ontv{~ry ,.'renger
uarti sét..alo\·agl{Ls" cí1uii Lépét az „ti() Ú\" !Jllldül'll 

rnüYé:-;zet~:„ c~íinlí ki{d\ít(t.c.: egyik n.~vitú képének \·ú
lasztotl;i. s L'ZZL·I elindította C's11ntrrír,11 i1e1nzPtkiizi 
elis1nerését i:-;. 

(}.wnlf rá ry szeinúlyiHégtinek. !H lí vészot.ének új rt1-

értékelé."ie. Ya!{is hetnutat<isa f.i(Jk 1nü\·észt•ttiirté-
11észt. kritikt1st é::; kutatút f!n:.dalkoztatot..f'.. ]\:.iilün() . ..; 
e(ryénisé!!C a!kc1túsnl S\\traltt';l llidas f-'riq11e.-; ze11e
i-i~~rz<'ít:. é~~ karn1e:::tert i:-;~ aki h'crcyi f~ri...;:~fá' érdenu_';-; 
tuíivé:-;z korei1grcí.fi:íjú\·al kiizkincc:-;é tette ]fl7i'l-hen 
a Alagy·ar ()perahi'lzhan „.e\ (\~drus" <'Í1nü halet.tC't. 
:\ da!·ab nagy ké.Jzünség:.dl·:ert. aral()tt. f" 1:0,·úhh f()

kozL·a a f"Zéles kiiziinség érdckh'ídését C'.':ioitlt'áry 
éleLn1íi\·e irúnt. 

.A_ (/so11tcdr11 képek eE;y ré:-;zét küzgyíi.iten1ények 
1'írzik. n1(u-::ok 111egú11t11lajdonha11 vannak .. ~\ köz
gyújte1nény(:k ki_Jzül a 13ud:t\-úri Nentzeti (Jaléria. 
a _Pécsi C'sfJllt\·úr_v i\lúze11n1 :1 legjek•ntJíselil)ck. 

C'.~·ortlrár111·úl szobrot k(::-;zítoLt Í\~cn.:n11i Jcn.6 1uíí· 
,-ész. rnt•ly~1ek clsh példúnya a ](en„'pí;::;i úti Ne111-
zeti 1:\u1thern1han {dl. C!!\7 ·C:!!V uuí:-;olata _P{jcsett é;-; 
Szunt.01Hlrén került f'eh\T!ít.:~~nt. C'.,;011trár11 e1nlék
{·nuot tiilih ttl<l'.!Vilr nilívész készített .. t.üi)lit'k kii
züLt.: f(iss 1\~11;1,1/ ~tnrlrás (GU 111tn hronzöre1n). S'::,/.·o/; 
lrún (120 !ll!ll tc~rrnkotta éreu1) éi-i l\i8s (}yöry,1.1 
( hn lllZét'Clll). 

(),..\szefoghth"<J ;1_ tnuu\Jnúny eredn1ényt:it l!H·~g
ú!lapíth;1t('), hogy C'.'u>ntt:áry fcstfítnlivész cgé:-;z ék:
tún út kct pcsola l:.ha n ú l\ t a gy( ·);,;y;-;zorészeti eL (; y(igy
;-;zeré:-;z ('.-;:dúdlH'1l .'-izÚr1nazott. s llttlr a sziilfíi húzh<tli 
!\lllQl<tn11lta a tern1észet ;..;zeretetút.. [;..;k(i\úi eJ,-éu
zés2· ut<lu a ,-ilti.\! iránti ;-..;okrétíi érdekl<íd~.;.;ét vúlt7~
koz('ian kielél-!ítvP végiil gy~1korlati n1ajd egyetenü 
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gyúgyszerészeti tanuln1ún,yokat fti!ytatott gyógy
:-:zerészi künvYet írt. az or;:;zág kiilijnhöz{í \·{1rosni
han gyc'igy::;~eré;-;zként dolgoz(~tt. tnint- jognyertes. 
g~/(így:jzertúrat alapítr1tt és vezetett n1i11tegy· 10 
Ö\"Ptl út. -ll éves korúiu. 

Í~letének harn1adik ~zaka.-;zú.ban 111ínt gyúgy;-;zer
t{1r tulajthi11t>s élete ,-égéig gyúgy.-;zcrtúra hiztosí
tiJtt;L annak lJérh::adái:iÚYal az anva~d független
:-:éget. I\:.épeit soha ne1n adta el. azoi.;: 1~lind~~ pénz
nél nagyobb értéket jelentettek sz{unúra. Igy lett 
( 

1.-;ontráry J(os:;tka 11il'adrtr nenH.:sak a 1nagyar nen1-
zeti. hanen1 az egycteine:~ kultt'irn jelentfis 1nüvésze. 
{ ~Q'. vé 11 is(;ye. 

'· 'Utá..,;:,fr: Fenti küzle1nénve1n anvas::únak üsszc
úllítú;.H1. 1negírú::ia utiin nc:gy ürü1~1ü~1re szolgált. 
houv sze1nélve:->en n1eu;isnH:rlzcdhctter11 a gácsi 
uy~\gyszertút«;k korabeli hérl<'íjének. n1ajcl l-lilaj~ 
dr H 10.:.:;ú tl<d\. 1) ;;{ l.:el 11 81( nd r,r n 11 i.: leú n \-;l \·a 1. ,')':::r!!.:el 11 

h'r_Í;;.-;ánr!. férjezett. i'l. f((fhar Zn!tá;uu'.1_:a!. () szL:~ 
11H:lye:-; isn1eretsége és gazdng e1nlékei alapjltn az 
alithhiakat inondotta el (}.'iontrár11róf. 1nint rrvörrv
:-:z<::rt!;-;zn'i!. einherr{íi és az (·; akLori ék•tki.~Í·Íitr'l{~-
11 \·ei rf;l. 

· „CiúL·s ::iZÚZ<Ldullk els<'í két évtizedében 1nintegy 
111úsfélezer lakosú 1~(·1grúd 111eg-vei küz.-;ég, <llnelv 
'!'ria11011 (',[a l·Ldi(_'. né\-~-11 l'Sl'hi'zf;;Yúk t:erill~:L .A kü;
;-:,~g é;.;zaki old,dún ~zik!cí." helyen {dl a Forg{u:h neu1-
Zl'L:-ié!! ,-úra. kiiz\·et!en u latta a csalúd kastélY<l. 
.-\ (·s~·l.lád. alapította a lt\. .-:;zúzaclhan a község iji:t· 
r<it. a gci(·si pu . ..;zbígyárat C::-: a c:ukorgyárat:. }\. köz
::éunck C\.!V or\·qs;t vrdt .. i..:·vú.!!V."izertúrút }t.;,S.J.-ben 
c·~(~JÜ\'1Íi:}: a!.qlilnt.ta. . -· 

I·~de . ..;n1i;i1n ;1 gy('igy;-;zertúr hérkíjuként L'Jl:2-hen 
kcrlili' csalúdjúYal eg:.-ütt. ()Ücsra, 111int: ki.-;g}'·enuek. 
;11ajd ;-;pn\ü\(í lúny élénken \·isszaeinlékszetn ()sont-
1·1ir11 l\~os:;,f/;a '/1ii:1ulurn1. }il:u:.rú111J:-i. :e:úrk(·izott ter
iué~zetlí einht•r \·u!t-. iuéu <~ gyÚQyZ':lzertúrban is 
.. lttíi\·é:-;z úrn:Lk'' 11evuztotLe 11~~;gú·i~ ]~(le.-;a1iú1utól 
i:", késiihh ~„rrakrar1 hnllc1ttn111, houv nlint g\·úgv

szeré:-;z a l\l:t.\.'!!t•k szúheli kérésér~ ·nlvkor ~-1lc\;i;t· 
uadt.a a kért g\r(·)u:vszer kiadúsút. 1ne;·t annak '-·ful
!1asz11úl<ís{\ t ;1~·<1(J~(·Jt-t c:-:Pthp1~ llf'!ll tart:itt~t helves-
11uk \"<l,!!V indukolt11ak. _i l\"L'ili\.iil' lllUl'U\"UJ\ l'ilf.(~lSZ
!;;()d()tt '«~!l<'tsr1untjúhoz. íg.~· a pa('iensck 11e:11,„1:,~y
;-;zer kénvtc!enek \·oltak a G knt-re lóv{í losonci 
.'.!VÚ!.!\·:-;zc:rtúrha llH.'!llli a .!!\·,·1u:v:::zcr he~zi.~rzei-'í.; eél-
i ,; Ji,il. . . . 
. Szi_uonl C':-i~d.;: a i.e1·H1é:-;zethe Lett .-;úták ;dkalinúhól 
C~lli!CCfet-t fel. Í~!lUPlll !lilí!Vtlll i-iZPrPtetL s anv{un 

Pn~edélvó,·el uvakran eh·Út: 1nau:ú,-;1\. húr naU\'on 
!'éÚen1 't('íle. ]Ziiliini")se-n sziuurú '-tc~kintetét:tíl. '-'.i'Tel
tehet{íen fél(:lrnern envhítJsén: z:;ehélien 1ui11di~ 
h'll'(ioLt nt;tgúrui! Jictt:il~ai :-;z;1\1niúkeukrot. ~ ezzL~l 
tiHJh.c.;zür kodve;.;kedett ní.:ke111 a küzi);..; sét{Lk alk:tl
!!lÚ va !. (; t k«izhen g\·akl'<lll he;.;zélt a n1adt1 ru kn'll. a 
li:1u;nrakr('1l t:i:-: a Yir/t:rukr('il; a t:er11H:~zel !!<LZÜ<tg szí11-
\H1'!npúja é;-; harnH'H7iúja kütütte le. szd!Htt:k '0.c; ne· 
1nc•:-:nek tíint ilyenkor n lelki\·il:íua. 

l·[osszahh h:{,zai és kiilfiildi úti;tira nündig rnagú
no:-;an inent:. kisén'íju a kis út.iL·so1nagja volt, hennu 
<i ít·:-;t1..;szl't-i kelll·kekkel (~~ a niindó~ kilúu(·) fe:-;t('-ii 
ronsruvH !. .~\ ke\·1!:-- ho\nlin ki\·ii\ [c.'it:/;i tehelséf.!Ót és 
11é1;i~'i ·-francia 11 ,-c_,l \·i.-;inerc•t l·t YÍ ttc n1auú ,-:1 i. 

(/.;untrrír,1.1 µ-ynk'i·an 111e,~je1L'!lt: édes:qi~~nH}k lakú
;-;<lhan i;.;. ahol 11tirHlent1<ljl03 vuiL l~Sl:i~i'elö a tarokk-
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parti, melyben solH1 nem vett részt, de gyakorta 
volt csipkelődő megjegyzése, véleménye. Ilyen 
találkozások alkahnával soha. nen1 tüntette ki a 
jelenlévő nőket figyelmével és kedvességével, élete 
végéig nőtlen rnaraclt. 

A111ikor IH17 augusztusában édesapá.111 a gyógy
szertámt - addigi bérlete helyett - Csontvárytól 
rnegvásárolta, az átadás alkal1nával G.sontvdry fel
hívta apámat a pl1tikaház padlására, s a léckerítés
sel elválasztott térben lévő_ összegöngyölt festmé
nyeire rnutatott: ,,I(olléga Ur! Ezeket rnincl Onnek 
adon1, s ezzel Önt inilliornossá teszetn." iif)Útn ezt 
nen1 hitte el, s 1nég később sern tudatosodott benne. 
hogy nagy n1űvészeti, kulturális és valóságos érté
ket hagyott veszendőbe és n1ások kezébe inenni. 

~~páni 1nindössze 2 évig volt az el6ző1eg 08ont
tdry J(osztka Ti.radar gyógyszertárának tulajdo
nosa, azután a g}~úgyszertár a Pozsonyból úttole· 
pült C1ornüle.s;::, gyügyszerész tulajdonába került. 
rni pedig elhagyva Giícsot, I(ecsken1étre költöz· 
tünk. Egy hónappal később Csonti:dry befejezte 
hányatott életét, Budapesten halt meg." 

E helyen szeretnéru húlús kös:t.öneternet kifejezni 
J{abar Zoltánné Székcl11 f(óz8ának az érdekes és 
értékes adatokért.. a nei~e111 élr11ényt, jelentő beszél
getésért. 

!988. július 

JllODALOlll 

l. .:..\'itneth l.J,: Csontváry I\:osztka 'l'ivadur. I\:épzü. 
1nüvészcti ~\htp J(iudóvállalut., Budapest. 19G•.!. - 2. 
G8ont1·áry En1ú:f.·kiJnyi1. Corvina I\:iudó. 1975. - 3. i3::.üui 
L.: ~\ SenHnehveis Orvost·ndo1núnyi Egyctcrn Lcvélhírn 
l 770-1970. Budapesti. 1982. - ·L Az Orvostudornún . .,:i 
I\:aron végzett luillgut.ók jegyzéke. C~.vógyszcrészck. 3. 
kötet„ 8;{3. és 864. ol<ln!t1k. - 5. ,I1frlas 11'.: .:\ Cédrus, 
Seregi J._,úszló J;alettje . .:\ ?lfagytlr i\llurni Operaház kind
\.Üil.)'lt, 197;'). - 6. }]us::.dr L. és T'"arannai (iy.: l\Icdicinn 
in nuunnüi, Se1n1ncl,veis .J\fC'c.lical Ilistorienl :i\fuseu111, 
Lil>rnry and .:\relii\·cs. Budapest, 1977. 

T\:. Z n 1 u i: f.J!tan11acc11t-iertl aspccls of thc carrecr qf thc puintcr, ':P iradar G'.~ontníry.]{ os::.tka 

'I'i\·adur Csont\·áry-I\:oszi.kn is n spet.!ild und pronii
nent. pcrsn11a!iL,\· of Uie !{ungarinn und int('rnat:innul 111·1 
of puinting. 

~cvcro.l autl1or.-; havt· (\t·n!L \\·iLl1 ]1is irHlivid11nlit.v u11d 
nrtisLit.!nl cvuluat,iou, t11e11tiouing t hc phar1nnccl1tit•ul 
ni::f'.ivitv <>f t.he voun<r C.snnt\·ür\· . 

.;:\ s1l111niury iB giv~n 011 the ir~1portunt, phurn111ceut.ic11! 
dai,u of tlu: Csn11t;váry·aut.oliiogra1ihy, ou his phnrt!lll· 
ecuticnl st.tidics nt· the H!livcr-;it·y ns 'rell ns on his phnr
innccut,icul pntxis. I-fis inspirnf:.ion as pnint.Pr startPd in 
U10 phnr11HLC,\' at. Igló. I·lis O\Yll phunnnc•y a!; Glil·;-; 
(Count.y Nógri.id), - [cascdlntcr, - gtutrunLccd exist.ctlet> 
for hirn, rrs \Yt>ll as llie fulfi!oH:nt. nf his nn1bítío11 nnd 
devPlnpnicnt ns puintl't'. 

( 1S'en11ne11ceis Orco8t-udornán,11i Egyeteuz E[!yctc1ni Clyúyys;:ertúr <.~s Gyóuys,:eri!yyi ,sr;:crce;:r!si. 
lntézct, Bndapcst, Hőgyes .Endre 11 • .9. - Jl).9.?) 

:li:rkezett: HISü. X. 2B. 

,\ Lll,LÍIL\Tl UJÖ E:Ü'l'ELEZ(i 
.F .EL'!' ÜN'I'E'l'ÉSEN l~ I\: _BE\7EZI~'l'J~8Ji: 

.rnLliLJÍSr PlWBLlÍM,\T-CA'I' OKOZ 

Phnrni. Ztg. (Frankfurt·)/,)'!! (35), 2069··-2070 (1987). 

:\. lejúrnti idönek tl eson1ugo!úsoko11 tlirténü, !!Úll· 
dr~nki szü1111.ira lüthnLó felt.Untetósút nz 19SG. H!l!!l!SZltts 
l (j.j g)'Ógyszertör\·óny írju cki. Ez azonban bfz()nyos 
tecbnikni prohlénniknt-· okoz. ~\ 1ncgnldásórül fnl.vó 
cgyl,zt..et.(J rnegbeszélések során arra kórték fel nz ipart., 
ltog_y 1niuden adatot. jól oh·ushutóitn u dolioznnk l'gy 
azonos oldalán t,i[nt.f'ssen fel. .'\ szóban forgó nclatnk: n 
1Grzskii11;.·vijcngcdély0zt~si s·;.án1, n gyií.rLús snrs:z.úutu, 
1U11Htk n1egjPlülése, hogy n g,yógyszer \'ényküt·eles, vagy 
nern \·ényköi.c!es ugyan, dc csak g_yógyszcrtürbau hoz. 
hntó forgu!oo1bn, nz cltnrt.ü;;i ulHsítiis, a központi kód 
(\·ounlkód) és a lejiirai-i idő. Cél:;zerli lenne, ba a két. 
utolsó udiüoL egyben, gép[H~l lcoh·nshi1tóun Uintetnék 
fr~J. i\ gyógy;:;zcrtÜrnk félnek ll lcjürut.j SP!ejtt{í!, n1ert !17, 
ipar nc111 1nuüd· hnjliu1dúHiig:nt a \·issz1tvételre. l<:zérL Ü:> 
n!.)" fontos 11 lejárati idő pont,ns gépi nyilvtíutnrtúsünuk 
lchel6ségf>. ~\z ipar szti111áru ez a kivónntos ütülhís 
150 000-200 OOO rnillifi Dl\I·be keriilnc, iunit - u költ,. 
;;Óg\:siJkkent.ósre \'aló hivuU~ozússnl - ne1n akar vól· 
lalni. Arra hi\'utkoz11nk, !iog,Y Svújci.JHn, uliol 111úr régeb· 
licn ki.Helr:z(j 11 !eji:írnti id(J 11yilvúuos fr•ltiintetó.se, b1:· 
bizonyosodott, hogy együtt leheli élni ezzel a kGvcLcl
rnénnyel, 1nind u 1HtgykcreskedC'lc1nhen, 1nind 11 gyógy
sz0rt.üruklHtH (129). 

_.\ IL\olcL\.JTÚK CH,\K GYÚGYt>ZBJ{'LÍWLIN 
I~EGX~ENJ~I<: J\:1\J?J:I~\'l'ÓI<: 

l'hurin. Ztg (Frnnkfuri„) íB:!, (:l7), 2189-21D2 (1D87J. 
1987_. uugusztus 28·úu n szövetségi lfjúscig, Csnltid, Nlí Cs l~gószségügyi l\Iini.s:r.tl•rituu kéL rende[(•t.tel'\'f•ZPict 

adott ki uz cgé1sz::;égíigybcn 111fíköd6 szn.k1nni (:s érdek. 
kóp\·iscleti szcr\'ekock vó!e111ün,vezésre, üllúsfoglallis cél· 
jú!Jó!. 1\ tcr\·ezct.ek egyes cikkeknek ti gyóg,rszertúrn{;;on 
kívüli forgulu111züstiv11!, con(•k engcdél;yezési kér(léseivcl 
fogln!koznak. I~únycges 11(1nLj11 e tcr\·ezetnek az, hogy 
az ant..racl1inon·tnrt·nl111ú növényi drogok (casearn·félék. 
kutynbenge, rebarLarn, szcn11u) a rendclet·nek nb!Jit a 
i·észéhe kerülnek fcl\·Otclre, u111ely u gyógyszcrtüron kí· 
viili forgnlinazüst scJ!l t-iszt.ün, se1n drngli:c\·erúk fnrrnii· 
jábnn nc111 engedi 11H:g. JGz vonnt;kozik az e drngokból 
kószii]t. kivnnntokrt:t, továbbá az ebb6! kés?.ÍteLt, gyógy· 
szerfé!ékrc" is (pl. tnblctt.u, kupszu!a, fol:.vndék, kú11 stb.). 
Eg,yidejfíleg uz antiudszorpt·Í\· hatású J~óiniai hnshnjtfi. 
\·együlei,ek is csuk gyógyszertúrbnn lennének íorg1tlinaz. 
hatók . .Ilyen n Lisncndyl, n nüt.riuni·piensznlfüt. t]~ n 
fi~nolfLal('in Lart.nln1ú l:iZl~rek vülnszt.ökn, to\·ábbtí n Dnní.· 
ron, ez utóbbi vegyületet.. tnrt·1tlninzó Hz.ereket. aznnbnn 
nz cgészségiigyi hutósdg i(l(íküzbcn vissza,·ontn í~pp011 
fokozott koeküznfia tniutt. - u forg1do1nból. ~\z ok: a 
tnrt·Ós hnsznúlnt következtében kialnkuló súlyos inelldk
hatüsok. Ide tartoznuk it víz. {)S flZ elcktrolÜ .. Jlúztart·ú~ 
zav;u·H, a kúliurn·\·cszte-ség, tlZ izorntónus vesztése, a 
búlfn! kúrosorhísn. 1\ Lcr\·czet. t111ís HZ.erekkel is fogln!ko
zik, így pl. az olrlhntó f!uorid·tnriulrnú készít:.n1éi1ycket 
is ctutk tt pntikúkh1tn kívánja forgaltnuzni. lTg,vnnnkknr 
néhú11y Lennéket. sznbnddú kí-.·án tt•nni (pl. egyes in1p· 
rcgnúlt vatták, pyrethrin·ki\·onutok úll[ltok szó1nóni 
sLb.). (123) 
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