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GYÓGYSZERÉSZ ÁBRÁZOLÁSA A SZÉPIRODALOMBAN. 4. RÉSZ
Kosztolányi

Dezső:

Alakok

D1: Stájer Géza
Az 1929-ben, a Könyvbarátok Szövetsége sorozatában 1negjelent fenti niü 35 foglalkozás reprezentánsait veszi sorra és tevékenységük jellen1zőit igényes
ábrázolásban, tön1örc11, riportszcrücn összefoglalja.
Miután Kos::tolán_vi Aranysárkány cirnü 111űvének
e!e111zése kapcsán, a regény egyik fö alakjának, a
gyógyszerésznek érdcn1en aluli. negatív Ubrázolását
látva, felvetődött bennen1, hogy vajon 1niért haragszik
Kosztolányi annyira a gyógyszerészekre [ 1], az ok keresése további búvárkodásra késztetett. Nos. az ered1nény nen1 igazolta aggályairnat. Rábukkantan1 az Alakok figurái között a gyógyszerészére és úgy ta!áloin,
hogy a leírás f'oglalkozásunk niúlt századeleji jegyeit
ren1ekül be1nutatja.

JJatikus o(va11. nzint ahog_v s::ÍnJJadJainkon látni.
Igen 111eg11_vugtató. Enyhe JJoh. arany óralánc. arcán kedé(v. a jólét fJiis11öld ró::sái.

,.-J

Egyérteln1üen

hízelgő

a kép, de újabban a patikust

gondolon1, a régi, hagyo111ányos patikaillat elveszett
ugyan, de új összetevőkből 111ás illat-at1noszféra ala-

kult ki.
.·l polcokon katonás rendben sorakoznak a hasas
iivegek, o barna büclönök. a::: „ ec!én_r::et", o/c/alt a
111éregs:::ekrén) ·.
Az oflicinai állványedényzet többnyire hiányos, a
szebb üvegek díszítöelen1ként szolgálnak csupán.
(Rossz nyelvek szerint. a felirat nélküli tartályokból
készíti a gyógyszerész azokat a recepteket. arne!yeket
ne1n tud elolvasni.) Régi elixiriun1ok, arornás vizek
neve szerepel r3jtuk; a dicsőséges gyógyszerészi n1últ
fejfiíiként ko111oran sorakoznak a gondosan portalanított állványokon. A hasas üvegek nen1 jól állnak kézre, nehéz 1narokban tartani őket. Méregszekrény van
az officinában is a gyári készítn1ényeknek (venena).
viszont a két keresztes szubsztanciák a laboratóriun1ban találhatók.

inkább elönytclcn oldaláról ábrázolják. Ha van
gyógyszerész szereplő színdarabban, filn1ben, különc
alakját irónia veszi körül, figurája kicsit esetlen, nézetei n1egcsontosodtak, küllen1e nein sán11os. Általában a n1ácsószerü füszereplőnél jellegtelenebb,
nehézkes niozgású, nézetei konzervatívok, figurája
sokszor nevetésre késztet. ;\gyógyszerészi kedély talán n1eg1naradt. Gyógyszerésznő viszont ritkábban
szerepel. Talán szép. 1nint az i\pothekerin cín1ü. nen1rég a n1agyar TV 111üsorán is ben1utatott nén1et fihnben, tele van nerncs életcélokkal. ügyes, de a niagúné!ete nen1 hétköznapi.

:\Iegcsap a patika s::ogo. lllne(\·et \'a/onzikor oly titok::atosnak ére:::ten1. A/ast :.:ejtetn, nzib(j/ állhat .

ER)'ik segéd a 111árvá11yas::talon port kevei: villa111osgéppel tágítja a 11apírtáskákat, nrel_vekbe egrkor o f!)'akornok a le~-ss::erelnresebb sóhqiait lehelte.
/-\tnikor valaha, rossz gyakorlat szerint belefújtak a
papírkapszulákba, hogy kinyíljanak, a betegek azt
111ondták, nern szeretik. ha a gyógyszerész beleköp a
g)'Ógyszeres porukba. ;\ nyitásra szolgáló villan1osgépeket a szakn1a 111ár nen1 használja, a ragasztott kapszulák clte1jedése óta eltüntek, 1nint a taláhnányként
bejelentett elvetélt el~ktrornos szen1üvegtörlö. ;\zt
gondolon1, a jelenkor gyógyszerészgyakornokai

szerelmes sóh<,iaikat, diszkók villódzó l'élhomályában
közvetlenül a célfülckbe lehelhetik.

illó an)'etgok. ró::saolaj, nzentha 11iperita, aethe1:

paraldehid. talán egr kis
s::es:.

kán~lár

vagr s::alnriák-

Pen:old Szerecsenpatika cí1nű, 1938-ban 111egjelent 1nűvében [2], az illóolajokon kívül a gyógyszertári porcelán, üveg és sárgaréz hüvösségét is érezte. l'v1a
a dobozok és a blisztercson1ago!ás kipárolgásajelleinzö, a gyógynövények illata árad és ad a légkondicionálással patikai enyhet nyáron. Rózsaolaj n1ár nincs
gyógyszertári fürgalon1ban, éterszag aligha érződik.;\
paraldehidet, an1elyet régen oly gyakran használtak,
tnár kiszoritotlák a korszerűbb anxiolitikun1ok. Úgy

A/ér/egek. ré:::szí(vok, grá11áts::en1ek. Egy kék 11alackban _/O{/ede:::en1 a:::okat a ró:::sas:::in-fi::hér ,gi/is:::tacukrokat. nrelyekkel négyéves koron1ba11 csak
eg:;'s:::er s:::eretten1 volna iste11 ig;a:::ába11 jóllakni.
Csattog a s:::ánr!á::Ó,f5ép.
/-\ gyógyszertári kézin1érleg örök, kézben tartása
gyógyszerészi n1ozdu!at, oly tradicionális, 111int balettben az arabeszk. Egyre inkább digitális kijclzésü
félanalitikai gyors1nérlegekcn rnérnek, eine!lett
azonban hiteles kézifnérleget és súlysorozatot kötelező tartani. /\ gránátszen1ekct: söréthez hasonló go-
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lyócskák, 111clyek a gyógyszeres üveg, edényzet kitárázására szolgáltak, n1a 1nár nen1 használják. Eltünt a
bizonytalan hatású gilisztacukor is. Talán javult az
általános higiénia és ezzel az állatokkal átvitt féregpete fertőzés. f\ kutyákat féregtelenítik, erre jó
gyógyszerek vannak. Jvieg aztán. a gilisztacukor
többnyire csak a cérnagilisztát (oxyuris vern1icularis)
bénította, üzte ki, a lapos férgeket és a galandférgeket nen1.
f\ szán1!ázógépek kin1entek a divatból. Szá1nítógépct használnak, de az szerencsére nen1 csattog.

... bi:::tos lurtásúfúg_ybal:::sa111 kajJ/uaó. s:::tUpirositó.
11áthaken6cs. köFéritlf túps:::er so1·á11_,. ~r_:i·erekek11ek.
sol'Únyitó tea kih·ér 111a1nák11ak. A:::onkiriil rá:::stn·i:::
és ,·i1riol is.
/\ fr1gybalzsan1ok kevésbé keresettek. rnint régen.
úgy látszik a textíliák és cipök rnelegebbek. a111inthogy
a telek scn1 oly ke111ények. Szájpirosító talán 1nég nincs
a gyógyszertárban. rnint ahogy régen volt szőlőlével
inegfestetl faggyú (szőlőzsír). De hogy· tni!yen 111ás
koz1netikun1. gyógyhatású tennék kapható azóta és
hogy hová bővül a kínálat. az a külföldi példák alapján
prognosztizálható. /-\ sovány gyennek - kövér n1an1a
szindrórna viszont örök. rviiközben a gyennekeket pufókká táplálják a szülők, ne1n jut eszlikbe, hogy anyányi korukra táplálékigényük niegn1aracl. aztán győzzék
pénztárcával. fog:,yókúrával és szedjék az újabb és
újabb. azóta is egy-re csa\hatatlanabb hatásúnak rcklárnozott anorektikun1okat. /\ rózsavíz kin1ent divatból.
ugyan ki keresne ilyet, az egyre vadabb fantázianevü.
rafinált illatú, drága parfőn1ök korában . .:.\1nit ha 1negvesznek a férfiak. sohase111 jó. inert a nő ragaszkodik
sajút hódító illatirniizsa kia\akitásához. [(ézieladúsban
fogyó vitriolt (tö1nény kénsavat) nyitott polcon nen1
túrnltak a gyógyszertárban. ez a sa\·szekrén;'ben elzúr\·a lapult-lapu!. ha 111a egyáltalán tartanak be\öle. l\·lúr
csak reagensként hasznúlntns.
F"ii11n a::: álh·án.F !elején a \·ak g<'irög s:::ohrokjig)·el1nescn s:::cnilélik a csendélete!. !Jippokrotes::: egy
s:::uká//os eg_\·e1e111i tonár/io: hasonlit. akinek 111ár
kli11ikc{ia is ran. l-~\·giea. ,i:; egés=ség islenné~je. a
kecses.fi·i:ur{!fái·al e,[(\' conerikai 1no:::i-csillagho:::.

Ciörög szobrok vagy· hasonló képzö1nüvészeti re111ekek n1ég 111indig lehetnek a patikákban. De inkább a
gyógyszergyártók rcklán1poszterei uralják a terepet. Ez
ingyen van. Szakúllas cgyetcn1i tanúroknak többnyire
nincs klinikt~juk (111ég lehet). Szegény l-lygiea szerényen elbújhat a büszke 111ode\l-küllc111ü a111erikai 111ozicsi!lagok n1cl!ett.

:\1·ilik o: qitú. ideges ho/ollhalrúny jl;1:fi léJJ he.
11li11tha haldoklónak ukarna or,·osságot i·i11ni ... a

gvógrs.:erés::: csak rápillant. s (f{)' s:::ól: 1\ie111 kell ...
halotthalván)' f'é1:fi el ... 111egint egr ideges halot1halván_v.f'é1:fi léfJ be ké::.itáskával, ennek a:::.onban a
g;:óg)·s::.erés::. n1ár csak int. 1nire a::: illető 11é111án távo::.ik.
- 1-fogvan. hát ön 11en1 s:::.olgá(ia ki vevőit?
- E::ek .. .gy;Óg)'S:::eriigvnökök.
Csöng a telefOn. a g)'Óg)'S:::.erés:: belekiabál: Kös::.ö11ön1 sen11ni sen1 kell. (Lecsapja a kagJ lót.J
1

f\ gyógyszerügynökök eltüntek. szerepüket diplon1ús orvoslátogatók vették át. Az öt éven át kiképzett
gyógyszerészek persze 111ár ne1n idegesen és ha!otthalvúnyan. hanen1 elegáns autóval. 111obiltelefonnal keresik fel a gyógyszertárat. :\zért ök is eladni akarnak.
Igaz. nekik szabad leülni. illik velük elbeszélgetni és
papí1:jukat aláírni. rniclött ajándékul hozott „üveggyöng:yeiket" útn_yújtják. iv!ert ilyen a világ. ez hozzátartozik egy adott készítn1én.Y pro111óciójához.

... ke\'esebh /•!)'Úg_l ·s:::er j(J.'<.l' 1ni111. a:::eliitt?
F'/iltétleniil. _.1 1·árosokba11111ég ke,·esehh. 111i111já/11/ie/_1 ·eke11.
- ;\finek tult{idoni(io e:::()
- ..1 jill1111.il·eltségnek.
- :·Ve1n a 1111/,·eltségnek:)
:'Ve111 . .-1::: ell1herek sok .fijh·ilágosiui cikket olrashtk. 111c~re1 11e111 érleltek 1neg ... eg1: nép annál töbh
,f.(i'<Í,t(\'S:::erl has:::ná/. n,;nél n1z'h·eltebb. És:::.akon adnak el legtöbb g):Ó,t.')·s:::er!. a st'é(lek. norvégek. .finnek /.::():::6tt. (l/Jol nincs ana(fábéta. Anlint tlélebbre
111e.r=:..yiink. e,r_,,ryre 1abb a kuru:::sló. a ráolrosó. Olas:::ors:::úg pa1ikáiban 111ég 1ni11dig árulnak li111011ádét.
Ji:ke1eká1·e1 is.
~

.--\riportból ~rtesülünk. hogy a 20. század hannadik
évtizedében csökkent a gyógyszerfogyasztás. Ráadásul
elsösorban a városokban. Statisztikák rnutatják. hogy
ez a tendencia 2004-ben is jellen1zö. Ellentn1ondásosnak érzeni. hogy az en1berek a poliszokban n1üveltebhek. n1égis kevesebb gyógyszert szednek 1nint vidéken. Igaz ugyan. az iró szerint a viirosí cn1bcr csak fél111üvelt. inert a 1nagyarázó cikkeket netn érti 111eg. Egészen biztos vagy·ok benne. hogy a jelenkorban egyrészt
- főként a 1nédiareklún1ok következtében - egészségügyi kérdéseket illetően n1indenki fel\·i\ágosodottabb.
különben a türsacla\0111 is tanultabb. 1nint szúz évvel ezelőtt. l\ baj n1ost az. hogy az e1nberek a fújclalorncsillapítóból. nyugtntókból. antibiotikun1okból fogyasztanak sokat. Ez a nen1 rnegfelelö egészségnevelés következn1én;"c. n1eg a létbizonytalansógé és n1enekülést jelent a problén1úk elöl.:'\ reklün1ok sen1 1nindigjó irányba terelnek.
[(ülönösen hatékonyak azok a szlogenek. 1nelyek a
szervezet n1ércgtelenitését és az in1n1unrendszer erösitését igérik. Erre a varázsszóra a legegyszerübb e111ber
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is beindul. Soha annyi 111érget ne111 távolítottak el a testből, 111int 111anapság. Az en1ber sin1án 1nanipulálható,

a1nit nen1 tud teljes egészében átfogni, inert nen1 ért
hozzá, azt könnyen igaznak véli. Így indulnak virágzásnak a jól csengő nevű gyógyító irányzatok és az egyén
eljut a tcnnészetgyógyászathoz, a reklá111ok 111cg részesévé válnak elbutításának. A fogyasztó először csak növényi fogyókúrás teát (vesetisztítót, hashajtót, vénás
keringésjavítót stb.) iszik, aztán varázsvesszős en1bert
fogad és a l-lart111ann-vonalak 1niatt áthelyezi ágyát. Innen egy lépés aunijának restaurálása, a csakrákban, a
jang és jin teóriában való hite, a csodalán1pák,
sosen1hallott csz1nék niagáévá tétele, sőt te1jesztése.
.L\ gyógyszerész büszkén tekint szét patikt\iúban,
!ún1 a niodern orvostudo1nány hányféle tcnnékét haln1ozta fel az állYán)'okon, közben nieg elfelejti. hogy
régen is isn1ertek csodaszereket de akkor niég olyan
~lete!ixírnek hívták ezeket, n1elyek niinden betegséget
111eggyógyítanak és örök életet biztosítanak. \Toltak
csodabalzsan1ok. tyúksze111irtók, n1elyekkel a bőrke
n1ényedésekct oly cgyszcrüen e\távolithatónak hitték
tnint n1a a tüzhelytisztítókkal az odaégett szennyezéseket. ;\ fogyasztó társadalon1 egyede közben érzi.
tudja, hogy átverik, 111ert reklá1n és szen1fényvesztés
az egész. de ha nen1 is bízik a csodaszerekben, hátul az
agyában ott pislákol, hogy talán niégis igaz valan1i.
1-!ogy nen1csak a pénze kc!L dehát 1ni n1ásra a pénz, ha
nern egészsége helyreállitúsára. lvteg aztán csakugyan
új. nagyhatású gyógyszereket f'cdcztek !Cl az utóbbi
évtizedekben. így az antibiotikun1okat, olyan gyógyszercsoportokat vezettek be a terápiúba. 111int n
pszichotróp vegyületek. Ötven éve talán n1ég nen1 is
is111crték a benzodiazcpinckct. a ncn1szteroid
gyulladásgútlók közül legf'cljebb a f'cnilbutazonig és
az indon1etacinigjutottak el. !-la azóta tudtak új. hatékony szár111azékokat szintetizálni. biztos. hogy a tern1észet, ez a csodálatos vegyi laboratóriu1n különb
dolgokat is elöállitott, csak keresni kell és rncgtalú!juk
ezeket, s~~jnos, köztük a nónit, a csodálatos kínai
gyógynövényeket stb. is. ivli ehhez képest az olaszorszúgi rckctckúvé-úrusítás a gyógyszertárban? /\z an1crikai drug storc-okban n1eg van ('ola. energiaital.
111ógncscs karperec is.
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grógys::erés:: Folt ... Sok hír11e1'es nzih·és:: akacl! kö::öttiink. Ibsen Gri111stadtban évekig ,z_i·akornokosko{fott .„
;-\ gyógyszertári kutatásnak n1ár régóta vége, a !aboratóriun1ok n1essze nen1 fClelnek n1eg a jelenkor követehnényeinek. ;\z alapanyagok kötelező azonosításán kívül ké111iai n1unkára alig használják ezeket,
nincs is igény rájuk. f\ vegyszerek sokba kerlilnek, a
korszerü 1nüszerck úgyszintén. J-la valaki a kétniával
szeretne foglalkozni, jól felszerelt egyeten1i vagy kutatóintézeti !aboratóriun1ot kel! keresnie. 111ellé könyvtúrat, internetes irodalinazást. Nagy a befektetés, sokat
kell tanulni rnire valaki ered111ényt ér cL :'\z analitika
ina 111üszerekkel n1ér. a pipetta. büretta kiinent a divatból. Szintetikus kén1iút sc111 lehet 111úr gyógyszertári
lahoratóriu1nban végezni. a tisztításhoz ko1nplikált
n1ó<lszerek. a szerkezet igazoláshoz nagyn1üszcrck kellenek. !~s hát publikálni nehéz. n1ár a kézirat tnegszcrkcszt0se és a rajzolás is jclentös szakértcln1et kívún.
lvlarad a rnüvészet. az isn1crt festök. írók 111cllett t\j tehetségek: énekesek. táncdalénekesek, képzön1üvészek

niinek ICI [J [.

- Alit keresnek J11a leginkáhh:)
- .-1 .fl:1:fiak os::pirínl. o nc'ik s::építfis::ereket. De a
l 'orrólún_t ·oknak is csak ji·ancia kel/. peclig o s::épír/ís:ercknck l;1·s::ú::ados a n.:cepljük.
;\ vilúg változott. a t'ér!iakat legjobban a \liagra
érdekli.;\ nök 111eg talán a rog:'asztúszerekct keresik.
.:\ kozn1ctikun1ok között ina is a francia 111inöség vezet. de ncn1csak a \·arrólónyok körében. ,;\z aszpirin
azonban tnég 111indig a gyógyszerek királynöje. noha
1núr több n1int szúzévcs 1-1-a.b]. Scorr is ezt vitlc 111agúYal a Déli Sarkra. 1:.d111und /1illa1:1· a !vlount E\'Crest
1negn1úszúsúhoz és az asztronautúk a ho\draszüllúskor. !~s úgy látszik. az aszpirin kurric1jénck 111ég cgyúltalün nincs vége. Reneszúnszút éli a gyógynövények használata.

- {/á1z.1· g_1·ú,«_1·s::ertáruk \'on:i
//6I
.\lr.!lyik o h'grt!gihh~ 1

1

L; ,czi· i·es::e111 és::re. hof!y o hus::a(/fk s::á::adhe/;
11ag:.· l'Úlío::áson n1e111 Ól.
t'::t a \'e,czi·('{yárak oko::::ák. 1ne(vek érente e::er és
e::cr 1(i kés::i11nén)'I ho::nakfhrgalon1ha. a 1ur,r,;)·ipc11:
111e~r 1neföl n1inden egvéni kutatást. lele111ényt.
ke::denu!n_l·e::ésí. (_./ patikas::oháha nze,!?_l'iink... ) 1-lqidun ill 1·0/r o !ahoratáriun1. Innen indul! ki a kö::épkorhan a:: ulkhnia. a ti::.ennyolc és ri::enkilencedik
s::á::udha11 a ter11u.'s::e11udo111á11_i·(JS kutorás. (Lelkesen. J L,n·oisie1: Scheele. aki egés:: cso11u) e/e111e1 jéde::ell .flil. Seríiirner a JJJ(J1:/iun1. Sourheira a
chlor(~/iJrn1.fi'i{/'ede::r?ie. a nzi Than l\.áro(1·Z111k nlind

.~rá?'_l's::erés::el

.-l 1u1::so11_ri .. V/irr'is rúk „ / : : 1nár u ti::ennf.!,r:_redik
s::á::adhu11 111eg11.1·í/1. E"hhen a:: id/íhf.!11 IJ11dú11 is
[('jhh u11orliekárius n1líkódótt.

2003-ban 1nintegy 2070 gyógyszertúr 111üködik i'vlag)·arorszúgon.

.\fii úrultuk e::ek:'
Cr~\'áyr_1Jl'h·eke1. dc a111e/{elf 111indenl. un1i1 a::
ulkinzia kisiiu'itl .. patiklUukha11 \'olt 1101-rú úrcJ!t
/ikr'irs::ur1: te1·cve/J. onyutej. kutyatej. sr'ít ux11ngiu
lzo111i11is is. e111her::sÍI:

--,
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s::ere::1ék be u:: e1nber::.sír1?
- A/ka/111i/og ... o l'ará::slókkal lartolfunk kii::össégel.
/{01111011

r\zt. hogy a jelenleg úrult gyógyszerek. de föleg a
gyógyflivek közül n1elyik hat igazán. a jövő igazolja

1najd. ivia azt hisszük. hogy ezek a szerek jóval hatékonyabbak. n1int a hetven évvel ezelőttiek vag,y a régebbiek. 111elyckct az a\kin1istáktól örököltünk. ;\z eltelt
időben azonban sze1ntanúi voltunk. folyatnatában hogyan cserélődik ki a gyógyszerkincs 111érgezö 111ellékhatások n1iatt, a jobb új szúrn1azékok tnegjelcnéséve!.
111ert hatústalannak bizonyul vagy cgyszcrücn elavul.

eljúr az idő rölötte. Bizon.ytalan crcdctü és összctételíi
szereket nc111 alka!nu1znak a hivatalos n1cdicinában. /\
szépirodalon1 szerint [..J.c! etnberzsír tényleg \'Olt apatikúkban. de nu1 n1úr a disznózsír (.-lxungia 11orciJ scn1
hivatalos. 111ert gyorsan a\·asodik ..1\ n1arhacsontvelöt
(J/ed11/lo oblongaraJ a n1últ szüzad elején hajfonnilzó
brillantin készítésén: 111ég hasznúltúk.

!Jogdadba11 ulapitollák a:: elsú /hlfikút a:: uruhok.
A.·l;l ~!!__\"Ú~ry.1,·::erf;,1k elnei·e:ésc. a:: .. alkohol·· és ll
.. s::irup ·· aruh s::d ..·1 k<'i::é11korhcil 111arac/1 u:: o s::okús is. ho,CJ)· a /JUiika cégérére ki,CJ]«)l ./'essenek: o:
ukk<Jri.flh·és::ek k("!_\"Ól s::<'Jge:tek s::e1nöldöl~f({jukra.
Egy adalék az alkohol szóhoz: én l)úvid professzortúl úgy hal!ottan1. hog:.: az „alkohol'' arab szó és azt jelenti: a legfinon1abh ..'\!!itólag egy arnb gyógyszerész
így kiúltott ICI. a111ikor u 111ege1:iedt cukros gyiiinölcsceth.~t n1egkóstolta. i\ kígyó szen1öldökfrlra szögezése a
füvészcktöl barbár cselekedet \·olt. ina 111úr az úllatvédök biztosan elítélnék ugyanúgy. 111i11t az angolok tradicionúlis rókavadúszntút.

u1á11 Fel/e be. anlinl rendelték. hane111 egvs:erre.
Ennek köverke::tében 1ne,t,'1-'aku/1. E:: a két orvosság;
eg;·ii11esen 111eghéni{ja a s::enlidegekel.

1\z Extractun1 filicis n1aris subspissun1 az erdei páfrány (D1:ro111eris jilix 111as) gyökértörzsének 25(Yo-os
éteres kivonata. Régen a galandféreg elhajtására használtúk. 111ert a gilisztákat béní~ja. ivla n1ár ivlagyarországon nen1 a!kahnazzák. Beadása körühnényes volt,
előtte napokig cliétúzni kellett, n1ajd a gyon1orsav közön1bösítése utún. az orvos szondával a duodénuinba
juttatta a kivonatot, an1i után hashajtás következett.
Nincs pontos 111agyarázat arra. n1iért vakulhatott 111eg a
beteg. i\ lilixsav tloroglucinszúnnazék. en1lősökön a
központi idegrendszert izgatja és fokozza a re!lexingerlékcn;'ségct. gcrincagyi bénulúsokat okoz./\ ricinus
az oldhatósági viszonyokat n1egváltoztathatja, an1i veszélyforrás lehet.
!-la 111ost kérdeznCnek a gyógyszercscrékröL valószínli n1inden gyógyszerésznek lenne története. Inkúbh
apróbb tévesztések fordulnak elö. n1ús crüsségü szert
cxpediúlnuk. egyik beteg elviszi n n1ósik gyógyszerét
stb. fClreolvassúk a gyógyszcrncvct. ez azonban ritka.
inert a gyógyszerészek nagyon keveset tévednek. Ncn1
tévedhetnek.

- 5"ok a 111(n/inis10?
.\!int núndeniill o húhorú 111ú11 .. .a,r,zyt{!iír/011

s::er::.ik hc 111i11de11nu1;i 111é1:!.!Jikct .. .(/ugórukc.;nl.
()s1nerik .. .u:: orrosok i'rtísát. rcce/J/eket ho111isita11ak. ~/jel csöngetnek he a palikúha ... f(ii/ii11be11
nli11de11 ndp b<ídi{ja 111agú1 . ..J kínaiak <Jpilunisták. a
di.Ya1nerikai .. . kokuinisru. u Eiirc"iklik lu~tlCinisták és
11ikotinis1ák. u: angolok re11ge1eg teú1 is::nak. Ali ul-

lí<1holistúk
..lndro1nuchos..\'cro csús:úr orrosu k(;;,•;::ilelf eg)·
1·urú::ss::crr. 1neh·c1 1hciruk-11ok llC\'C::cfl. :\lih6/ ú!lr

!·!~1

/\.ii/rJnhö::rJ ú!luri h11//od1.)khól. 111e(1·he riihhek kökorú/ ,i;:yön,rz_rih is kellell tenni ... :Válunk súrkú11y1·l;r11ek h/1·1ák. l!oldr/i/Jekur öss::e,"-!_1·1!/t kilenc
grrj,rz_rs:erL;s: s kilenc nupig kof)·1·os::ro11u.

!\cn1 tudni pontosan n1i volt a theirak összetétele.
húr az úllati hulladékokat és gusztustalan e.\krétun1okat
is l"clhasznúló Drcck-,;\pothcke anyagainak is111eretéhcn e! lehet képzelni. l(ü]()nöscn. ha kilenc gyógyszerész kellctl elkészítéséhez. Ezalatt. ennyi energiával
akúr Crtc!1nesehb gyógyszert is kreúlhattak volna.
.\/icsl1da 11e1·e::eres ,!.(1·á,"!_1·s::er-té1·ellésekrú/ 1ud:)
l~·rekkcl e:e/á'l! kii{földiin e,~1' Jhlf ikus kis::o('Súltafo(( két l'.f.!l;.~·::e11 ártu/;nar/an s.:.i·á,z_i·s::ert: a: l'f._r.rik
egy :slirh?fi:le. extroknon jilicis 111aris. 111e(\'ef u gu1.uu{f"éreg elhl{jllÍslÍro has::ná/nak. a 111úsik a kö::is111err rici1111s-olc{j. .·1 he1eg a kél s::ert 11e1n egF111ús

~·lt_!.(\'1tllk.

a kúbítúszcr-él\·czet !\ lagyurorsztígon csak oly
lenne. 1nint az elsö vilúghüború utün. kezelése
nc111 jL'lentene különösebb problén1út. Ncn1 a han1is or\"(isi vénnyel be.szerzett drogok jelentenek veszélyt. hancn1 a riportban akkor 111úr cn1lített dugúrusok. És azóta 111cgjelcntek a lútszólag veszélytelen. könnyü drogok, 111arihuana. hasis. n diszkó drogkCnt c1nlegctett
ecstasy ~s a drog-dílerek célpontjai a könnyen scbczhctií fiatalok lettek [4d[. Morfinista talán kcves
van. inkúbb a heroin n1enö az ópiátok közül. l\lindezekröl könnyen tájékozódhat az ol\·asó . .:\zon 111cg
csak n1oso!yogni lehet. hogy a koflCin- és nikotinC!vezetct a riportalany egy kalap alú \'Cszi n kúhítószerekkel. i\z persze kérdés. a koffein (kúvé. tea). dc
különösen a dohúnyzás nen1 oly veszélyes-e legalúbb.
rnlnt a tiltott könnyü drogok élvezete. l'vlindcn nuísodik
tizennyolc éves cigarettúzik. sikertelenek az ellenakciók: egyre l"enyegetühh IC!iratok a dobozokon. n dohúnyúrak drasztikus ernelése. dc az a gyanúin. hogy a
\·isszarettentö betegség!C-nyképek sen1 lesznek hatéko!lh~rvlí
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nyabbak. I-Iiába a nikotinos rágógu1ni és a tapaszok, hiszen 111indössze a dohányosok 1Oo/o-a szokik le a
szubsztitúciós terápiával és sajnos ezek fele is újra kezdi egy év n1úlva. 1-logy az angolok teát isznak? J'vli n1eg
alkoholisták voltunk már az 1900-as évek elején is,
n1ert van nernzeti büszkeségünk: ha az alkohol ellenség, akkor a 111agyar e1nber ne111 fél az ellenségtől.
-

„.

Va11 sok

női

g)'Ó,'?)'s::erésziink?

1\fégy n(J patikatulajdonos is. A g_vógvszerés::kisass::onyok heválnak, n1egf'elel nekik a csöndes. babráló, nőies 1nunka. Csakho.~' sok he!J·iitt

ne1n s::ivesen lá~iák lfket.
- A·hért?
-- 1\Ierl a ,l,ryág·ys:::erés:::ck á/taláhan kon::ervafh ek.
l;~iatalkoruktál ke::dl'e csalácli körben élnek ... iik
111ár ,r__,1yakornok korukban a főnökük asztalánál iilnek.... s tarokko::ás kö::ben a JJrincÍJJá/is tnaga
111e!lé ves::i őket.
1

/-\ világ nagyot változott. a végzös g}'Ógyszcrészek
több 111int 70?/ci-a nö ( 1930-ban n1ég csak 30o/o volt) és
valószínü gyakoribb a nöi gyógyszertár-tulajdonos (sze1né!yi jogos). rnint a férfi. A gyógyszerészet női IDgla\kozás, tiszta. kulturált körü!inények között lehet dolgozni és ne111 kell fizikai erö a rnunkavégzéshez. Jól illik a
nöi karrierhez, a társadalo111 elfDgadja, hogy ez nöi tevékenység. (Jobban. n1int ha egy férfi óvodapedagógus
lesz.) /-\ gyógyszerésznö pontos. 111unkája rnegbizhatóbb. n1int a becsvágyó és nagyvonalú férfié. \iiszont a
nö gyern1eknevelés és gyerrnekének ápolása, gondozása
1niatt néha ne111 tud jelen lenni, tehát távolléte o~jektív
okok n1iatt érthető és 111a inár nen1 függ n1egitélésc a férfi n1unkatúrsak konzervatív gondolkodásától.
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(Egykor a 111agis1e1: aki a g;··ógrs::erés::et nu'ívés::etét
a:: ars p/Jarn1aciaet g;'akorolta ..~·isakban. álarcban
kisér!ete::eu /aboratóriu111ában. kereste a ,. bölcsek
kövét·· vag;' a:: „ örök (fjúság vizét". jJárlatokat fő
::ött. titkos jluidu111okat hqito!! át iivegtölcséren, s
o(rn11 fö(fede=ésekre bukkant. 111elyek né/kii/ 111a elkép=elhetetle11 volna lE élet. Gyer111ekkoro111ba11 a
patikusok udvarán 111ég láua111 a:: óriási vas111o::sarakat, a laboráns «?:J'Ökereket tört. a pon_V\'ÓJ1 kanlillateát. zsáZvát. áni::st szárítottak. 111eZve1 a_flivészkec:fö praktikáns ho::ott kis ::sákiában a n1e::ökröl ... E::
a ked\•es 111éregkcver(i 1ni11döss:::e kereskedik a

g)'Óg)'Szerekkel és g)·árakkal Íe\'ele::: ..-1 fius::adik s:::á::adbe/i g)YÍgys.:erés::: ké1ség,teleniil a vará::slr~fi:~itá
jáhól s.:ár111a::ik. De csak ann_viru ·vará::sló. 111ilu
LfJ11e11n)·ire a doro111holá há::icica is 1(r,z:ris.J
J(érdés: 1nilyen a huszonegyedik szúzadbe\i gyógyszerész'? Kos:::tolányi De::sli zseniális portrét rajzolt a
korabeli g)'Ógyszcrszakértökröl. \!r~jon van-e, lesz-e
olyan író. aki hasonló pontossúggal tud beszélni a jelenkor gyógyszerészének tevékenységéről'?
.-1 s::er::/i kös::önetet Jnond eb: 11..."ata 1\Iihály eg:retenli
tanárnak értékes tanác'>·Ldért és segitség;éért. Kös::öni
cl!: S'oós Gyön,f~)'Vér lans::ékve::etii eto·etenli cfocens és::revételeil.
IRODALOM
i\z l ~4. sz. irodalr11at k0r0srt.! a szcrkcsziös0g az 0rdcklödöknck rncgklildi.
(1. S t {1_i e r: Representatiou t~l the pharuzacist iu the
literuture. Part 4. f~igures (Alakok) by De;sli f{os;.tolányi
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A Magyar Egészségügyi Társaság Gyógyszerészeti Munkacsoportja
a Kárpát-medencei gyógyszerészek számára (korlátozott létszámban)
részvételi lehetőséget biztosít az alábbi hazai és határon túli rendezvényeken:
az OGYI gyógyszerismertetői konferenciái
(Budapest, június 15-16„ november 30-december 1.),
az MGYK 15. évi jubileumi konferenciájának tudományos programja
(Budapest, 2004. június 9-12. ).
A MET határontúli konferenciái idén a Báthori Napok keretében (Szilágysomlyó, szeptember 24-26) és
a Délvidél<en (Magyarkanizsa október 14-15) nyújtanak továbbképzési lehetőséget a gyógyszerészek
számára.
A konferenciákra a MET titkárságán lehet jelentkezni.
Cím: Budapest, Magyarok Háza, Semmelweis u. 1-3. - 1052
Dr. Lipták József

