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Néhány mondat a kiadótól

Talán furcsa, hogy e vékony könyvecskének három 
előszava is van, ráadásul az első nyolcvan évvel a másik 
kettő után született. Ennek magyarázata az, hogy dr. Var- 
ságh Zoltán kötetének első kiadása 1925-ben látott napvi
lágot, s ebben a szerző, valamint az általa előszóírásra fel
kért dr. Koritsánszky Ottó írta le gondolatait. Előbbi 
a kötet születésének körülményeiről, utóbbi pedig arról, 
hogy ez az anekdota- és viccgyűjtemény jelentős kortör
téneti értékkel rendelkezik.

Valóban, régvolt kollégáink apró történetei színessé 
teszik a fekete-fehér fényképeket és életet varázsolnak 
a ránk néző megfakult arcokra. Elénk toppannak mind
azon karakterek, akiknek a megtestesülését manapság is 
jól ismerjük: az üzletember, a kisember, a szakmapoliti
kus, az országgyűlési képviselő, a szélhámos, a tudós, 
a tanár, a kongresszusok látogatója, a lapszerkesztő, illet
ve ezek ilyen-olyan arányú keverékei, akiknek egy közös 
vonásuk feltétlenül van: mindannyian gyógyszerészek 
voltak, elődeink ezen a pályán.

A könyvben az anekdotákon kívül a XIX-XX. század 
fordulója körül született viccek, rövid, csattanós történe
tek is szerepelnek, amelyek a fentiekhez hasonlóan érde
kes korrajzot adnak a betegekről, a gyógyszerekről és ál
talában a patikai életről.

A kötethez Szmodits László barátom áldozatos mun
kájának köszönhetően külön fejezetben névmutatót is 
mellékelünk, amely nagyon rövid életrajzi ismertetőket is 
tartalmaz. Ezek egyrészt könnyebbé tehetik a történetek 
megértését, másrészt emléket állítunk velük a kötet hősei
nek, akiket a maguk idejében szélesebb körben ismerhet
tek, de nagy többségük emlékezete mára elhalványult.

A könyv végén a II. Világháború előtti időktől kezdve 
további vicceket is közzéteszünk a mulattatás célja mel
lett azért is, hogy szerény hozzájárulást nyújtsunk 
a gyógyszerészi irodalom e speciális területének értékei
hez.
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Dr. Koritsánszky Ottó fentebb említett megállapításá
val 80 év távlatából is tökéletesen egyetértve e kötet ada
tokat nyújt egy kortörténet számára. Kortörténetet pedig 
az ember jelentős részben a jövő nemzedékeknek ír abban 
a hitben, hogy mondanivalója eljut majd hozzájuk. Elő
szava végén Koritsánszky arra tesz jóslatot, hogy a szer
ző „ezen és ilyen célú fáradozásáért teljes elismerésben 
fog részesülni'’.

Meglátásom szerint a könyv újbóli megjelentetése 
ennek beteljesülését jelenti, a véletlenen felül és a halálon 
túl.

Budapest, 2005. december

dr. Dobson Szabolcs
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Elöljáró beszéd

Az alatt a 28 esztendő alatt, amíg a „Gyógyszerészi 
Hetilap”-ot szerkesztettem, az ország gyógyszerészeinek 
túlnyomó részével ismerkedtem meg. Egyrészt ők kerestek 
fel különböző ügyes-bajos dolgaikban az irodámban, más
részt magam rándultam le mindenféle alkalmakkor úgy is, 
mint lapszerkesztő, úgy is, mint patikaközvetítő, valamint 
az egykori gyógyszerész-sportklub elnöke, továbbá politi
kus és turista néhai szép Nagymagyarország minden tájára.

Megismertem a kartársaimat, nemcsak a különböző 
gyűlések komoly óráiban, hanem otthonukban és banket
teken, kirándulásokon, mulatozás közben, tehát a gondta
lan jókedv vidám alkalmainál is.

Mi sem természetesebb, mint hogy egy egész halom 
jóízű eset maradt meg az emlékezetemben, melyek a ma
gyar gyógyszerészeket pongyolában mutatják be, és rész
ben ma is szereplő, részben azóta jobb hazába megtért 
kollégáim életéből koszorúba gyűjtve, egy adag kortörté
net jelentőségével is bírnak.

De sok mulatságos esetet jegyeztem fel a gyógyszeré
szeket oktató tanárokról, s a szerkesztőség életéből is, va
lamint egész csomó mókát gyűjtöttem össze úgy a patiká
ból, mint az orvosok világából.

E vidám esetekről csevegve, a barátaim arra szólítottak 
fel, hogy írjak ezekről a kedves emlékeimről és eseteimről 
egy könyvet. Az volt az érzésük, hogy ez a könyvem a ma 
élő hazai gyógyszerészeket szélesebb rétegekben fogja ér
dekelni.

Beválik-e ez a jóslatom, nem tudom. Memoárjaimat 
mindenesetre megírtam. Eléggé mulattatok lesznek-e, ítél
je meg az olvasó.

Én szeretettel ajánlom a könyvemet azoknak, akik kö
zött és akikért egy emberöltőn át éltem, küzdöttem és - 
csalódtam.

Budapest, 1925.
űr. Varságh Zoltán 

(Rákóczi út 5 1 . )
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Előszó féle

A magyar gyógyszerészi közélet hosszú időn át volt 
vezető egyéniségeinek egyike, dr. Varságh Zoltán, azzal 
jött hozzám, hogy megírja három évtizedes közéleti mű
ködésének emlékeit, s azzal a felhívással tisztelt meg, 
hogy könyvéhez előszót írjak. Elmondotta, hogy nem 
sablonos memoárt akar írni, hanem a gyógyszerésztársa
dalom vezető embereiről, gyógyszerészek tanárairól, 
a szaklapok szerkesztőségeiből, a gyógyszertárakból és 
az orvosok rendelőiből ellesett, mulatságos apróságokat 
kíván összegyűjteni és kötetbe foglalni.

Tervének megvalósításával olyan újszerű munkát vé
gez a könyv írója, amely azon kívül, hogy írójának egyé
niségét rajzolja meg, kortörténet jelentőségével is bírhat. 
Egy-egy vezető egyéniséggel megesett apróság sokszor 
jobban elénk állítja annak egész egyéniségét, mint bár
mily hosszúra nyúló és részletekbe bevilágító életrajz. 
A „Magyar Anekdotakincs” nem egy apróságából kibon
takozik a történet szereplőjének olyan egyénisége, amin 
őt ezen apróság nélkül nem ismerhettük volna teljesen.

A „Vidám esetek Aesculap birodalmából” elvezetheti 
az ifjú generációt az „öregek” megismeréséhez. E vidám 
esetek a nagy és komoly munka közben, avagy annak vé
geztével történtek meg, s pongyolában mutatják be a tör
ténetkék hőseit.

Abból a régi időből valók a dr. Varságh Zoltán által 
megírt és összegyűjtött apróságok, amikor az emberek 
még gondtalanul éltek, amikor a humor ragyogása bevilá
gított a legkomolyabb és legnagyobb horderejű munkál
kodásba is.

A mai fiatalok már korán érzik a gondok terhét, s 
a legkevesebbnek van alkalma korunk régi kiválóságai
nak, vezető embereinek és jókedvükről, derűs életfelfogá
sukról ismert tagjainak munkáját, életét akár a szaklapok 
régi elsárgult lapjainak böngészésével, akár a társadalmi 
érintkezésekből megismerni. - Ha Varságh dr. jól ismert 
kitűnő tollával és sziporkázó szellemességével, a humor



birodalmába elkalandozva is, szem előtt tartja, mint 
ahogy bizonyára ez a szándék irányítja, hogy a vidám ese
tek megírásával és újra emlékbe idézésével tulajdonkép
pen adatokat nyújt egy kortörténet számára, és adatokat 
szolgákat az emberek egyéniségének megismeréséhez, 
akkor olyan jelentős munkát végzett, amelyért köszönet 
illeti meg, s amelynek során a nagy anyag összegyűjtésé
vel érdemes volt fáradnia.

Ezen s ilyen célú fáradozásáért teljes elismerésben fog 
részesülni.

Budapest, 1925. szeptember hó

Koritsámzky Ottó
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Patyikusok pongyolában



Az új Mezzofanti

Az ősmagyar Török János, a központi gyógyszerrak
tár igazgatója, egész életében haragot tartott az idegen 
nyelvekkel. Három jóízű aprósággal bizonyítom, meny
nyire távol állott a nyelvtudománya Mezzofantiétól.

Kolozsvárról a tordai hasadékhoz rándulva, az elemó- 
zsiás szekerek eltévedtek, s bizony mindannyian erősen 
megéheztünk, légióként a jóétvágyú Török János. A tor
dai hasadék közelében, a vízi malomnál csak egy magá
nyos mócot találtunk a késlekedő elemózsiás szekerek 
helyett. Jancsi az oláhot türelmetlen éhségében ekként 
szólította meg:

- Brúder! Mátye szalonna?
A jámbor oláh egy hangot sem értett a három szavas 

megszólításból, pedig az éhes Török a három szóba német, 
tót és magyar nyelvtudományát egyaránt beolvasztotta.

Amikor Helgoland szigetéről a mi szűk baráti társasá
gunk Hamburgba visszaérkezett, a kikötés hosszú ideje 
alatt Török Jancsi elaludt a nagy hajón, s várakoznunk 
kellett rá, amíg újból csatlakozott hozzánk. Elpanaszolta, 
hogy a „bilétát kialudta a markából”, és nem tudta oda
adni, mikor kérték.

- De aztán megmagyaráztam a németnek, hogy ott 
van a hajójegy a barátaimnál, akik már kiszálltak.

- Aztán hogyan tudtad ezt megmagyarázni?
- Hát, annyit mondtam, hogy „ik bin mehren Frein- 

den”. A német matróz bizonyosan megértette, mert kien
gedett.

Legkedvesebb a harmadik história. Török Jancsi elbe
szélte, hogy a vonaton utazott egy olasszal, akivel néme
tül beszélgettek.

- Volt ugyan egy dáma is a kupéban, aki közben né
ha hangosan is nevetett, de azért talán megértett. Nagy
szerűen el tudtam neki magyarázni, hogy milyen szép 
nagy hegység a Kárpátok, milyen szép nagy tó a Balaton.

- Megálljunk! - vágtam én itt közbe -, hogyan mond
tad azt németül, hogy a „a Balaton egy s/ép nagy tó.”
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János lekicsinylőén nézett rajtam végig:
- Szamár! Hát hogyan mondtam volna másképp: 

Balaton ist ein schöner grosser Genf!

„Elvisz-e két pengőért a Metropolba?”

Török Jánossal és Harmos Gyulával vacsoráztunk 
a Metropolban, megittunk egy kis borocskát, utána át
mentünk a Rákóczi út túlsó oldalán csaknem szemben- 
fekvő Adria szálló kávéházába, és megittunk fejenként 
még hét pohár snapszot. Olyan jó kedvünk támadt tőle, 
hogy éjjel egy órakor elhatároztuk, hogy visszamegyünk 
még egyszer a Metropolba, és a szeparéban hallgatjuk to
vább az öreg Banda Marci muzsikáját.

Tudnivaló, hogy onnan a boldog békevilágban borra
valóval együtt 60 krajcárért szívesen elvitt volna a konf
lis, akár a Nyugati pályaudvarig. Képzelhető, mekkora 
kalapot emelt hát a kocsis, amikor Török Jancsi felhágva 
a konflisra, azt kérdezte tőle:

- Elvisz-e minket két pöngőért a Metropolba?
A 20 lépésnyi kocsikázás után bevonultunk a Metro- 

pol belső termébe, Banda Marci csakhamar egész ban- 
dástól ott muzsikált hármunknak. Meddig, nem tudom, 
mert nekem másnap korán reggel dolgom lévén, valami
kor éjjel 4 órakor angolosan - búcsúvétel nélkül - meg
léptem a társaságtól.

Másnap este azt kérdem a barátaimtól:
- Fiúk, ki fizette tegnap a cehhet a Metropolban?
Harmos Gyula jelentkezett.
- Mennyi kérlek a rám eső kvóta?
Harmos előkapart egy számolócédulát és bemondta:
- Fizettem összesen 87 forintot, esik terád 29 forint.
Szó nélkül átnyújtottam az összeget, ami abban az

időben bolond nagy pénz volt, azután a mi benső jó ba
rátságunk bizalmassága jogán megkérdeztem:

- Hát mi az ördögöt ittunk mi össze, hogy ilyen nagy 
lett a cehh?
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Harmos elkezdte tételezni: ennyi és ennyi liter bor, 
ennyi és ennyi üveg pezsgő stb.

-Pezsgő? - kérdem csodálkozva -, hiszen amíg én 
ott voltam, nem ittunk egy korty pezsgőt sem.

Utolérhetetlen komolysággal nyugtatott meg Harmos 
Gyula:

- Mi ketten Török Jancsival azután sem ittunk. De 
a cigány elejétől kezdve pezsgőt ivott.

Török Jancsi a telefonnál

Amilyen aranyos jó fiú volt Török János baráti társaság
ban, olyan ideges volt munka közben. Ezt az idegességét 
megszenvedte mindenki, aki napi munkája közben hábor
gatta, legfőként a szegény telefonos kisasszonyok, akiknek 
egy-egy téves kapcsolás után János barátunk gyakorta kiu
talványozta az áldást a maga szavajárásában ekként:

- Csússzon le a pofájáról a bőr!
Notabene: a központi gyógyszerraktár telefonját ki is 

akarták egy ízben emiatt kapcsolni, gorombáskodás cí
mén, s csak a nagyhatalmú Filo János befolyása tudta 
a veszedelmet elhárítani.

Török ezen telefonközi idegeskedéséről mindnyájan 
tudtunk. Én ezenkívül ismertem János kedvenc nótáját is: 

Megüzentem a fenének:
A németet hadd enné meg.
Tudtam azt is, milyen dühös, ha egy-egy német vigéc 

kereste fel a központi gyógyszerraktárban, s erre alapítot
tam azt a kis huncutságot, amit az alábbiakban követtem el.

Csöng a telefon. Török velem együtt keveset aludt az 
éjszaka, borízű hangon kérdi:

- No, ki az?
Én elváltoztatott vékony hangon, selypítve kérdem:

- Wer spricht?
A német szótul Török mindjárt megbokrosodott.

- Mit akar? - ordította bele a telefonba.
- Habé die Éhre Herrn Johann von Filo zu sprechen?

20

■ÉHÉÉ



- Nem Filo beszél, itt Török János beszél! - menny
dörögte Jancsi. Persze a mennydörgés rekedt volt.

..Ist Herr Johann von Filo nicht anwesend? - csicse
regtem én még vékonyabban.

- Nincs itt Filo! A Krisztusát, mondja, mit akar, mert 
nincs időm!

Erre az eddigi vékony hangon, de most már magyarul 
folytattam:

- Hát, ha nincs ott Filo úr, hogyan fogja Török úr a Filo 
talpát megcsókolni?

Valami artikulálatlan üvöltést hallottam a telefon- 
kagylón keresztül, amit sietve tettem le, mert ösztönsze- 
rűleg az az érzésem támadt, hogy mindjárt a fejemhez 
vágja János az egész cakkumpakkot.

Balesetbiztosítás

Török János barátunkat egy biztosító társulat ügynö
ke rábeszélte egyszer, hogy kössön balesetbiztosítást, s ő 
kötélnek állott.

Pár nap múlva nagyon megharagudott valamiért 
a központi gyógyszerraktár laboránsára, és hirtelen len
dülettel képen zördítette. Ez a kupánvágás olyan pompá
san sikerült, hogy Jancsinak kificamodott bele a kisujja.

Nosza: bejelentette másnap, hogy őt baleset érte. Meg 
is jelent nála a biztosító társaság embere a lelet felvételé
re. Mikor azután a „ficam” oka kiderült, Jánost a kárigé
nyével elutasították.

- Hogy az a mennydörgős mennykő csapna belétek! - 
dörmögött -, én is most kötöttem utoljára balesetbiztosítást!

A nyári főispán

A mi szűkebb társaságunk, mely kívülem Harmos 
Gyulából, Török Jánosból, Bayer Tóniből, Múzsa 
Gyulából, Filo Jánosból, Pintér Paliból, dr. Fauser
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Gézából, Héderváry Hugóból és néha másokból is állott, 
télen egy-egy ferencvárosi vagy óbudai kurtakocsmába, 
nyáron ellenben szép Budapest és kapcsolt részeinek leg
különbözőbb tájaira szokott kirándulni. Ahol már ismer
ték a mi jókedvű kompániánkat, ott természetesen a pin
cérhad megkülönböztetett figyelemmel szolgált ki 
bennünket, a nyári helyeken azonban, ahol úgyszólván 
nap-nap után másokból rekrutálódik a vendégsereg, 
szükségét éreztük néha a tekintélyünk fokozásának.

Ha jól emlékszem. Múzsa Gyula ötlete volt Török 
Jancsit főispánná kinevezni. A régi békevilágban nagy szó 
volt egy eleven főispán. Amikor vendéglős és pincér hal
lotta, hogy magunk között „kérlek, főispán úr”, „paran
csolj méltóságos uram” stb. kiszólásokkal traktáltuk 
a legkomolyabb arccal Török Jancsi barátunkat, aki ráadá
sul korpulens külsejével is érdemesnek látszott erre az elő
kelő hivatalra, mindjárt nagyobb figyelemmel sürögtek- 
forogtak körülöttünk, s borból és ételből nekünk 
a legjobbat hozták. Török Jancsi pedig idővel annyira be
leszokott a méltóságba, hogy már szinte rossz néven vette, 
ha valaki másként szólította, mint „méltóságos uramnak”.

Egy alkalommal én elhoztam a mi víg társaságunkba 
Benedek Jancsi jóbarátomat, aki akkor függetlenségi prog
rammal megválasztott országgyűlési képviselő volt, s mint 
demokrata honatya, ma is tagja a nemzetgyűlésnek. A ke
délyesen eltöltött este után Benedek Jancsival, akit mi el
felejtettünk beavatni Török János méltóságos címének 
misztériumába, kettesben megyünk az utcán, s Benedek 
Jancsi egyszer csak bizalmasan így sugdos a fülembe:

- Sajnálom ezt a Török Jancsit. Olyan derék, becsüle 
tes magyar ember! Hogyan tudott ez is annyira lezülleni?

- Nem értelek - mondtam én.
- Hát, hogy méltóságos úr lett már belőle is. Hiszen 

tudod, hogy nálunk csak a kormánypárti lakájok lesznek 
méltóságos urak.

Nagyot nevettem és siettem a hajdúk követét felvilá
gosítani, hogy Török Jancsi nem valóságos, hanem csak 
a mi kegyelmünkből való méltóságos úr
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A vándorgyűlési pohárköszöntő

Az orvosok és természetvizsgálók kolozsvári vándor- 
gyűlésén, 1903-ban a nagy bankett délelőttjén Török 
Jancsi barátunk besörözött, s már erősen emelkedett han
gulatban ült az ebédhez. Szemközt kerültünk az asztal
hoz, a pecsenyénél megindultak a hivatalos tósztok. 
János barátom sűrűn koccintgatott, s egyre fokozódó jó
kedvében egyszerre csak így szólt:

- Olyan jól érzem magam, hogy mindjárt én is kivá
gok egy dikciót.

- Nem mered te azt Jancsi - ugrattam én Jánost.
- Már mint hogy én nem merem? Hát azért is!
S hiába rángatta Harmos Gyula Jancsi kabátjának 

szárnyát, már fel is állott és borízű hangon elkezdte:
- Uraim és hölgyeim!
A hivatalos pohárköszöntők azonban még nem feje

ződtek volt be, éppen Szabó Dénes professzor lett volna 
soron, aki Török megszólalására hirtelen felállott, s 
Török Jancsi felé intve a kezével, hangosan így szólt:

- Pardon! Hölgyeim és uraim!
Török Jancsi illuminált hangulatában e beavatkozás

nál azt hitte, hogy csak a hölgyek iránti udvariasságból 
akarják kijavítani szavainak helytelen sorrendjét, és fölé
nyes vállrándítással folytatta:

- Hát jó! Legyen: hölgyeim és uraim! És megállítha
tatlanul elkezdett szavallani. Körülbelül odalyukadt ki, 
hogy ne csak a minisztert éltessük, aki a kolozsvári 
Karolina Kórház felépítését támogatta, hanem éljenek az 
adófizető polgárok is, akik a pénzt adták.

Mi, akik Jánost ismertük, jót mulattunk a kiruccaná
sán, de bizony sokan bosszankodva kérdezték: ki volt 
ez a nekiszilajodott vadember? S hogyan, hogyan nem, 
miután én voltam a legbeszédesebb patikárus, egyesek 
nekem tulajdonították a borízű dikciót. Szerencsémre 
rosszul diktálták be a nevemet a kolozsvári laptudósí
tóknak, akik másnap a tósztról, mint dr. Vasárnapi 
Zoltánéról emlékeztek meg.
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A pályadíjnyerő

Kecskeméten mulattunk Farkas Náci bátyánk szölle- 
jében. Egyik tréfa a másikat érte. Egy kisebb csoport 
Széky Miklós kolozsvári urambátyám körül sereglett 
össze, aki egyszer csak kivett a zsebéből egy nagy bo
lond havanna szivart.

-No, fiúk! Annak adom ezt a szivart, aki a mos
tani mulatozásunkról rövid pár szóval a legokosabbat 
mondja.

Hamarosan kivágtam egy ötletet én is, a többi kolléga 
is, de a pályadíjat nem a kimondott okosok valamelyike 
nyerte el, hanem egy autseider. Török Jancsi. Aki csak 
ennyit mondott:

- A kecskeméti borból a kicsi is jó, hát még a sok.

János a toron

Szegény Pintér Palitól Török János is örökölt egy 
kis aprópénzt, s ez okból kegyelettel ült tort minden 
évben, szegény Pali halála évfordulóján. Egyik ilyen 
toron többet talált beszedni a búfelejtőből a kelleténél, 
s ennek hatása alatt reggel nagy ramazurit csinált a pin
cérekkel.

Föl akarja segíteni az egyik a télikabátját, Jancsi nem 
engedi. Próbálkozik a másik, ugyanúgy jár. Végül a gaz
da udvariaskodnék, de János azt is elutasítja.

- Olyan pincér adja fel a kabátomat, akinek még nem 
adtam borravalót! - harsogja Török, aki széles jókedvé
ben már az összes pincérnek egy-egy ezüstforintost nyo
mott a markába.

Ilyen pincér azonban se égen, se földön nem talál
tatván, Jancsi barátunk parancsára a közeli konflis
állomásról kellett egy kocsist előkeríteni, aki azután
- egy pengő honorárium ellenében - a központi 
gyógyszerraktár haragos igazgatójára felsegítette a ka
bátot.



A jóvátételi bizottság

Németországi kirándulásunkon, Hamburgból egy 
gyönyörű nagy hajóval egész napos kirándulást tettünk 
Helgoland szigetére. Én voltam a társaság pénztárosa, 
aki napközben előlegezett kiadásokat esténkint fejkvóta 
arányában behajtottam. A hajón Török Jancsi méltatlan
kodva nyom a kezembe egy hárommárkás ezüstpénzt, 
amit én neki 5 márka helyett adtam vissza. Persze be
csaptak vele engemet is.

Harmos Gyula erre salamoni ítéletet hozott.
- Szamarak voltatok mindketten, mert beengedtétek 

magatokat csapni. A két márka különbözet nem mél
tányos, hogy akár Varságh Zoltán, akár Török János 
egymaga szenvedje. Én hát, mint jóvátételi bizottság, ar
ra ítéllek titeket, hogy ezt a pénzt a hajón visszajövet 
eligyuk!

A fiúk helyeseltek és mi is belenyugodtunk a döntés
be. Helgolandtól Hamburgig szerencsésen meg is ittunk 
öten - ezen az alapon - 23 üveg bort. Mikor aztán Török 
János elkezdte járni a csárdást, s a németek meg éljenez
tek érte, akkor meg éppen közkívánatra lett eligazítva 
minden hiba.

A hasznos recept

A patikárusok jó barátja. Lengyel Lajos dr. írt egyszer 
szegény megboldogult Harmos Gyula részére valami re
ceptet. Másnapra a betege szemmel láthatóan javulóban 
volt.

- Ugye pajtás, használt a receptem? - örvendezett 
Lengyel Lajos.

Harmos Gyula felkacagott:
- Hát, komám, a receptedet a nyitott ablaknál olvas

tam el, ahol egy szélroham kifújta a kezemből. De 
azért, hála Istennek, az orvosságod nélkül is meggyó
gyultam.
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A szerkesztő munkatársa

Az Akácfa utcai Schárhánn vendéglőben a patikáru- 
sok asztaltársaságát veséző társaságnak is el lehetett vol
na keresztelni, annyit csipkedtük egymást.

Karlovszky Géza egy este nagyon későn érkezett kö
zénk, s azzal magyarázta elmaradását, hogy nagyon sok 
a dolga a lap összeállításával.

- Miért nem alkalmazol a régi kipróbált munkatársad 
mellé még egyet? - kérdi tőle nagy komolyan Harmos 
Gyula.

- Melyik régi munkatársamat gondolod? -- csodálko
zott Karlovszky.

- Hát a szerkesztőségi - ollót.

Az ősbudavári angyalok

Bizony jobbkedvű legények éltek az én fiatal korom
ban, mint ma! A régi jókedvű világban követtük el sze
gény Jármay Gyula bátyánk ellen azt a merényletet, amit 
most el fogok mondani.

Kimentünk vagy tizenketten Osbudavárába egy nyá
ron, vacsorázni. Nem tudom már pontosan, ki mindenki 
volt ott, de bizonyos, hogy Jármay Gyula dr., a budapes
ti gyógyszerésztestület érdemes elnöke a feleségét is ma
gával hozta, és ott volt Fauser Géza dr., akivel ketten ter
veztük ki az egész attentátumot, melynek sikeres 
keresztülvitele céljából hol Géza, hol én tűntünk el ész
revétlenül egy-egy kis időre a vacsorázó társaságból.

Folyik a vacsora hangos tere-fere közben, amikor 
egyszer csak odalép egy egyenruhás ősbudavári szolga 
és „nagyságos dr. Jármay Gyula urat” keresi. Megmutat
juk, melyik az, amire odalép hozzá és egy szép rózsaszí
nű levelet kínál feléje e szavakkal:

- Ibolyka kisasszony küldi a nagyságos úrnak
Jármay éktelen haraggal utasítja vissza a levelet:

-Micsoda rossz tréfa ez! Nem ismerek semmiféle
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Ibolyka kisasszonyt. Nem is voltam az idén még Ősbu- 
davárában.

Jármayné őnagysága vagy hitt az erélyes védekezés
nek, vagy nem hitt.

Vacsora után azt indítványoztuk, hogy menjünk be
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egy pezsgős pavilonba. Ott ugyan tündérek szolgálták ki 
az embereket, de azért szokás volt abban az időben úri
asszonyokkal is megjelenni valamelyik pezsgős sátorban.

Némi kapacitálásra megindult tehát az egész társa
ság. Legelöl, pár lépéssel a többiek előtt, természetesen 
a mindig fürge Jármay Gyula. Alig válik azonban látha
tóvá az ábrázata, előugrik a pezsgős pavilonból 5-6 ősbu
davári angyal, egyenesen Jármay nyakába ugornak és 
hangosan kiáltják:

- Drága Gyula papa! Hát mégis megtartottad az ígé
retedet!

Jármay sóbálvánnyá meredt, a felesége kínosan mo
solygott, mi ketten a háttérben Fauser Gézával, adtuk 
a mit sem tudó ártatlanokat. De azért aznap éjjel hiába 
magyarázta Jármay, hogy gaz stiklit csináltak vele, még
se szerettem volna odahaza a bőrében lenni.

A jó spriccer

Mivelhogy neki volt a legtömöttebb bugyellárisa, egy 
jóízű tréfát Jármay Gyula rovására követtünk el. Heten 
vacsoráztunk a Metropolban, Jármay Gyulán és kívülem 
szegény Pintér Pali, Harmos Gyula, Bakos Jóska, Múzsa 
Gyula és Fauser Géza. Egy nagy félliteres spricceres po
hár volt előttünk, abból apró poharakba töltögettünk, s 
minden kortyantás után egyértelműleg megjegyeztük: 
„De jó ez a spriccer!”

Addig dicsértük a spriccert, míg végre Jármay is ész
revette, s mikor elfogyasztotta a pohár sörét, így szólt:

- Hát igazán olyan jó az a spriccer?
-Nagyszerű! Felséges! - erősítettük valamennyien,

amire Jármay odaszólt az általunk előre kitanított borfiú
hoz:

- Hozzon hát nekem is egy éppen ilyen spriccert.
- No, Gyula bácsi, legyél egyszer gavallér - szólt 

most közbe Fauser Géza - hozassál nekünk is egy-egy 
pohár ilyen spriccert.
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Jármay erre még 6 nagy pohárral, összesen 7 féllite
res pohárral rendelt a ,jó spriccer"-bő\.

Mikor aztán az első koccintásnál Jármay megkóstolta 
az italt, riadtan szólott:

- Hiszen ez pezsgő!
- Persze hogy pezsgő - feleltük, hiszen azért jó spriccer.
- Akkor hát ti engem becsaptatok - fakadt ki Jármay 

haragosan. De 5 perc múlva már megbékült. S így fizet
tünk mi hatan - mutyiba - egy fiaskó spricceres pohárba 
áttöltött pezsgőt. Jármay Gyula pedig gavallérosan 7 fél
liter „jó spriccert” - egymaga.

A szerencsehatos

Valamikor régen, a Virágcsokorban lefolyt baráti va
csorák után egy dunaparti kávéházba szoktunk átrándul- 
ni feketére. Itt rendezte meg Filo János, Fauser Géza 
dr.-nak és csekélységemnek közreműködésével, azt 
a tréfát, amelynek - mint legtöbbnyire - dr. Jármay 
Gyula lett az áldozata.

Amint az italos vacsorák után előfordul, a társaság 
egyik-másik tagja a kávéházban rövid időre elvonult - 
mondjuk - a nyakkendőjét megigazítani. Jármay előzte 
meg ezen a téren Filot. Aki azonban az alatt, míg Jármay 
távol volt, diszkrétül egy haditervbe avatta be a kompá
niát. Elmondom most részletesen, hogy Filo visszaérke
zésétől kezdve, hogyan pergett le az egész burleszk.

- No! Tudom már, miért van annyi pénze Jármaynak!
- harsogja Filo az asztalunkhoz érkezve, és a kezében 
egy húszfillérest mutogat.

- Azért, mert hatosokat potyogtat! Ott találtam, ahol 
ő utána mentem. De nem is adom vissza, elteszem sze- 
rencsehatosnak\

S már szedte is elő a fehér zsebkendőjét és gondosan 
bekötötte annak a csücskébe a 20 fillérest, hanyagul 
visszarakva ezután a zsebkendőt a zsebébe. Néhány 
perccel később én szólaltam meg:
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- Szeretnék veled valamit négyszemközt megbeszélni 
- szóltam Filohoz. Gyere, kérlek, pár pillanatra vonul
junk félre egy csöndes ablakmélyedésbe!

Filo immel-ámmal felkelt a helyéről, és a kávéháznak 
olyan szögletébe vonultunk, ahol sem mi a fiúkat, sem 
azok bennünket nem láthattak.

Ezalatt Fauser Géza dr. diadalmasan mutatta fel a tár
saságnak a Filo zsebéből kilopott zsebkendőt.

- Egy tréfát kellene csinálni - indítványozta. Cserél
jük ki a húszfillérest egy krajcárral, azután fogadjunk 
Filoval, akinek majd visszacsempészem zsebébe a zseb
kendőt, hogy nem is hatos van abba belekötve, csak kraj
cár. 0 erősködni fog, fogad és majd veszít.

Mindenki helyeselt, de legfőként Jármay örvendezett, 
hogy végre egyszer a Filo rovására fogunk nevetni.

- Ejnye, nincsen nálam krajcár - folytatta tovább a bu- 
gyellárisába nézve, Fauser.

- Gyula bácsi, adjál egy krajcárt. De gyorsan, mielőtt 
Filo visszaérkezik.

Jármay kihorgászott az aprópénzéből egy krajcárt. 
Fauser úgy tett, mintha azt kötné most oda a hatos helyé
re, valójában azonban megint a hatost tette vissza a zseb
kendő csücskébe.

Nekünk, kettőnknek intett ekkor az előre betanított 
pincér, hogy már minden rendben, s mi akkor Filoval lát
szólag komoly beszélgetésbe merülve, a törzsasztalhoz 
visszasétáltunk. A Jármay és Fauser közt ülő Filonak 
Fauser Géza most visszacsúsztatta az oldalzsebébe 
a zsebkendőt. Egy pár perc múlva megszólal Filo:

- Hopp! Megvan-e a szerencsehatosom? Nem lopta-e 
ki valami gazember?

S már tapogatta tüntetően Jármay orra előtt a zseb
kendő rejtett kincsét.

- Hátha nem is jól nézted meg azt a hatost - mondja 
Jármay, hátha nem is hatos az, csak krajcár?

- Oh, te ökör! - ripakodik rá Filo. Hát vak vagy? Nem 
láttad, mikor egy hatost kötöttem ide?

- Mernél rá fogadni? - ingerkedik Jármay.
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- Én mernék, de te gyáva vagy, te nem mernél fo
gadni!

-Mernék biz’ én! Fogadjunk!
-No fogadjunk! Annyi pohár likőrbe, ahányan itt 

együtt vagyunk.
- Megálljunk! Kiguberálni! - szólott most közbe 

Fauser Géza, a pénztáros. S beinkasszált előre mind a két 
féltől egy 20 koronást.

- A nyerő majd visszakapja.
Nagy lassúsággal kezdte most Harmos Gyula, mint 

bizalmi férfi, bontogatni a zsebkendő csücskét. A műve
let közben az egész társaság kacagott, Jármay legjobban. 
Mikor aztán felszínre bukkant Filo zsebkendőjéből a ha
tos, mindnyájan még jobban hahotáztunk. De Jármay 
akkor már nem nevetett velünk. Ráadásul a 14 pohár 
likőr 5 frt 60 krajcáros árából visszajáró 4 frt 40 krajcárt 
Fauser Géza gavallérosan borravalóul adta a főpincémek.

A nagyszerű disznósajt

A Virágcsokor vendéglőben előételként házi disznó
sajtot evett Filo János. Annyira ízlett neki, hogy egy egé
szet becsomagoltatott magának, hazavitel céljából. Mire 
a kedélyes vacsora véget ért, Filo, bár kifizette az árát, 
elfeledkezett a disznósajtról. Jármay Gyula vette észre, 
hogy Filo disznósajt nélkül indult útnak, mire előkereste 
azt az ablakpárkányról, és titokban magával vitte a kávé
házba. Ott a fekete után sokáig tereferéltünk, s egyszer 
csak megszólalt Jármay:

- Én már megint megéheztem. Pincér, hozzon nekem 
valami harapnivalót.

- Nekem is! Nekem is! - tódította Harmos Gyula és 
Fauser Géza.

- Hát hozzon egy jó nagy tányérral, hogy mindnyá
junknak jusson!

Néhány pillanat múlva a pincér tányérokkal és egy 
nagy tál felszeletelt disznósajttal jelent meg. Filo először



nem is vette észre, csak akkor lett figyelmes, mikor 
mindnyájan hangosan kezdtük magasztalni a „nagyszerű 
disznósajtot”. Persze egy perc alatt rájött a turpisságra.

- Gazemberek! Elloptátok a disznósajtomat! - kiáltotta.
Azután, hogy veszett fejszének megkerüljön a nyele, 

ő abrakolt be abból legjobban. Mi pedig ezúttal Jármay 
Gyula bátyánknak gratuláltunk, és Filo János megtréfál- 
tatásán nevettünk szívből.

Filo János, a diplomata

Filo János Abbáziában üdült, ugyanakkor, amikor ott 
időzött a szász király is. Egy napon a király befejezte 
abbáziai üdülését, s előállott az automobil, amely az ural
kodót és leányát volt elszállítandó. Őfelsége megjele
nésekor kalaplengetve éljenzett a fürdővendégekből ösz- 
szeverődött tömeg, közötte Filo János is. S a király ekkor
- se szó, se beszéd - egyenesen Filohoz lépett és mele
gen megrázta kezét.

Filo büszkén, boldogan hajlongott és ámult-bámult. 
Csak a szász király eltávozása után derült ki, hogy 
a rövidlátó felség Filot összetévesztette a szász követtel.

A szivar

Filo Jánossal és Karlovszkyval hármasban reggelig 
alsóztunk a szalmaözvegység egy nyári éjjelén a József 
körúti „Miénk” kávéház különszobájában. Reggel a fize
tésnél a főpincér, talán tévedésből, talán akarattal, még- 
egyszer felszámított Filo Jánosnak egy már kifizetett 
szivart. Csak az, aki közelebbről ismerte Filot, tudja el
képzelni azt a murit, amit a szerencsétlen főpincérrel 
a duplán számított szivar miatt rendezett. Leszidta, mint 
a bokrot, megfenyegette elcsapatással, bezáratással, és 
hiába kérte az istenadta a bocsánatot, Filo rendületlenül 
tovább szidta egy jó félórán keresztül.
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Amikor végre elhagytuk a kávéházat, én szelíd han
gon ennyit mondtam neki:

- En igazán nem érlelek, hogyan tudsz ennyire meg- 
dühösödni? Én a te helyedben nem szóltam volna egy 
szót sem. Egész egyszerűen belenyúlsz a zsebedbe, kive
szed a revolveredet, agyonlövöd a pincért, - de miért lár
mázol?!

Filo olyat ordított, mint a sakál, s ha el nem húzódom 
a közeléből, bizonyosan oldalba vágott volna amúgy ma
gyarosan.

Firczák püspök lelki vigasztalása

Abbáziában üdült Filo János. Ha ugyan üdülésnek le
het nevezni, hogy minden délután ott verte a blattot 
a Bristol kávéház kártyaszobájában. De nemcsak a blat
tot verte, hanem a partnerokat is. Olyan disznó szeren
csével játszott, hogy a végén már senki sem akart vele 
mérkőzni, mert mindenkit legázolt az alsósban.

Én Zameti villámból rándultam át egy ebéd után Filot 
meglátogatni. Még az ebédnél ült kettesben Firczák 
munkácsi püspökkel, s amikor meglátott, örvendezve 
mutatott be és így aposztrofált:

-Egy új balek, kegyelmes uram! Majd kérni fogok 
a részére lelki vigasztalást, mert hamarosan hallani fogja 
nagy méltóságod a fogcsikorgatását!

Kikötöttem, hogy tovább, mint délután hat óráig nem 
játszom. Egy csomó, előzőleg kifosztott áldozat, köztük 
Bokor Dolfi szegedi kollégánkkal, kibicelt az asztalunk
nál. Es mindegyiknek örömre derült az arca, mikor 
elkezdtem verni Filot, mint a répát. Mentői többet veszí
tett, annál idegesebben játszott, és annál jobban belegu
rult a veszteségbe.

Persze, hiába akartam hat órakor abbahagyni a csatát, 
és hiába ígértem másnapra revanchot, Filoval nem lehe
tett olyan simán végezni. Tovább kellett hogy gyilkol
jam, egészen vacsoráig. Akkor is rendes étkező partnere
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iránti udvariasságból nyugodott csak bele a játék befeje
zésébe.

- Nos, hogyan végződött az ütközet? - érdeklődött 
a főpap.

- Alázatosan esedezem lelki vigasztalásért, kegyel
mes uram - feleltem én Filo saját kifejezését idézve - 
szegény szenvedő embertársam részére, akinek valóban 
csikorog a foga az aratott diadal miatt.

De jó szerencsém, hogy a püspök a közelemben volt, 
mert különben Filo aligha hozzám nem vágta volna a vi
zes kancsót!

A szegények védője

Pintér Pali, aki a budapesti gyógyszerészek nyugdíj- 
intézetének Aggteleki utcai házában, egy szerény emeleti 
udvari lakásban lakott, egyik gyógyszerészi vacsorán ar
ról beszélt, hogy a szegények gyámolítása mindnyájunk
nak emberbaráti kötelessége. Néhány perc múlva felál
lott Filo.János, és így szónokolt:

- Pintér Pali a maga érvelésével meggyőzött engem is 
arról, hogy a szegényekért tenni kell valamit. Én tehát, 
mint az Aggteleki utcai ház gondnoka, a háztulajdonos 
nyugdíjintézetnek a szegények javára történő vagyoni 
megerősítése céljából, ezennel felemelem Pintér Pú! ház
bérét 80 koronával. Adjon az Isten neki jó egészséget, 
hogy a szegények javára ezt az örömöt épségben elvisel
hesse!

Válogatás a hotelszobákban

A baráti társaságban megtett kedves németországi 
utazásunknál a legszebb szobát mindig Filo János foglal
ta le magának, s az ő szabad választása folytán, mint 
a kompánia úti marsalja, én voltam a mindennapi háló
partnere. Harmos Gyula dr. Lengyel Lajos orvosbará-
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tunkkal házasodott össze szobapajtásnak, Pintér Palinak 
ekként Török János jutott, aki a hortyogásával megszé
gyenített egy kisebbfajta égzengést.

- Tiltakozom ez ellen a beosztás ellen -, fakadt ki 
Pintér Pali Lipcsében. Én már meguntam a méltóságos 
urat hallgatni, aki úgy hortyog, mint 6 hortyogós együtt
véve. Ma más szobatársat kérek.

Fi lo János erre karonfogta Pályát, és körülvezette a tá
viratilag lefoglalt 3 szobában. Az egyik egy pazar beren
dezésű díszes terem volt, kilátással egy gyönyörű tér két 
oldalára, a másik szintén egy szép kétablakos, utcai szoba, 
a harmadik egy egészen szerény kétágyas udvari szoba.

- Hát válassz te magad, melyikben akarsz lakni? - in
vitálta meg Pintért Filo.

Pintér Pali a maga vékony dongájú bugyellárisára
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való tekintettel, persze a kis udvari szoba mellett sza
vazott. Minthogy pedig udvari szobában egyikőnk sem 
akart lakni, csak Török János barátunk mondta, hogy 
„nekem mindegy, én úgyis hortyogok” -, maradt min
den a régiben, vagyis Török János továbbra is csak 
Pintér Pali éjjeli álmát édesítette meg. Szegény Palit 
aztán majd elvitte az ördög mérgében, amikor a fize
téskor kiderült, hogy a szállodás - közös utazó tár
saságról lévén szó - mind a három szobát egyforma 
árban számította.

Pintér Pali Párizsban

Akkor történt, amikor még rajongtunk a francia nem
zetért. Néhai való Pintér Pali, a budapesti grémium titká
ra, elkövette azt a merészséget, hogy minden francia 
nyelvtudomány nélkül megjárta Párizs városát. A restau
rantokban nagykeservesen diktálta be mindig, hogy mit 
evett, de azt már sohasem értette meg, hogy milyen 
összegét mondott a „garcon” az „addition” eredménye
ként.

Úgy segített magán e bajban, hogy mindig nagy ban
kóval fizetett a főúrnak. Hogy azután jól adott-e vissza 
abból vagy rosszul, annak csak a jó Isten volt a meg
mondhatója. Nekem még ma is az a gyanúm, hogy 
a franciák szegény Pintér Pali túlfizetéseiből viselték 
a világháborút.

Egy rettenetes páros viaskodás

Filo Béla, Filo János akasztani való rossz csemetéje, 
valami jelentéktelen ok miatt tettlegesen bántalmazta 
egyik egyetemi hallgató kollégáját. Párbaj lett a dolog
ból. A kis Filonak Balassa Sándor és Szlávik Pista bará
taim szekundáltak, akkor még maguk is egyetemi polgá
rok. Le is szidta az apja a Béla gyereket, hogy miért nem
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kért idősebb, tapasztaltabb embereket. Segíteni azonban 
akkor már nem lehetett, s így az öreg Filo csak azért kö- 
nyörgött nekem, hogy legyek ott a viaskodásnál és avat
kozzam bele okosan, ha valami baj akarna lenni.

Vízy mester vívótermében folyt le a páros viaskodása. 
Mulatságos látvány volt az ellenfél két tanúja Ferenc 
József-kabátban, kesztyűvel a kezükön. Azt hitték szegé
nyek, hogy a párbajsegédeknek úgy kell kiöltözniök, 
mint a házassági tanúknak.

A „rajta” vezényszóra a kövér Filo Béla behunyta 
mindkét szemét, nekioldalgott a falnak, s egészen csupa
szon és védetlenül hagyta a hájas jobboldalát. Az ellen
fél bátortalanul sasírozott előre, úgy piszkálódott a kard
jával, mintha tű nyílásába akarná belefűzni, s végre is 
odaérkezve Béla legény hajához, gombostűfejnyi sebet 
ejtett azon. Amíg a kibuggyant egy csepp vért az orvosok 
letörülték, Filo Béla ijedten a fülembe súgta:

- Doktor úr! Ez azt csinálja, amire engem tanítottak.
- De te nem azt csinálod, gazember! - súgtam én visz- 

sza mérgesen. - Ha a második gangnál neki nem mész, itt 
nyilvánosan oldalba váglak.

Hasonló jókkal biztatta a kövér Filot Balassa Sanyi is.
Ám erre a biztatásra sem éledt fel Filo harci kedve, 

s másodszorra is csak nekifarolt a baloldali falnak, míg 
ellenfele az előbbihez hasonló módon, megint csak kion
totta Filo egy csöpp hősi vérét. Az ideges, vézna fiúcska 
a vércsepp láttára ekkor megtántorodott, s ájultan terült 
el a földön.

- Most fogom megölni! - sziszegte Filo Béla.
A másikat akkor hurcolták már az orvosok a szom

széd szoba díványára. Balassa és Szlávik pedig befeje
zettnek jelentette ki a párbajt. Az ellenfél két szekundán- 
sa erre csak úgy volt hajlandó, ha én garantálom, hogy 
„másnap nem kell folytatni". Megnyugtattam őket.

Papa, mama, ezalatt odahaza drukkoltak a szerelme - 
tes csemetéjükért. Filo Jani, Béla gyerek bátyja, az utcán 
várt rám kocsival. Nem vártuk meg, míg Béla felöltözik, 
hanem vágtattunk az aggódó szülőkhöz.
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• Filo Jani örömmel értesült róla, hogy az öccsének 
semmi komoly baja nem történt, s azután érdeklődéssel 
kérdezte:

- Ugye doktor úr, a kardpárbaj kezdetét két pisztoly- 
lövéssel jelezték!

A „verekedő munkatárs”

A kiváló író és költő, Sas Ede vézna, hibáslábú ember
ke. Nagyváradi lapszerkesztő korában éppen ezért, akkori 
szokás szerint, egy úgynevezett „verekedőmunkatársat" is 
alkalmazott, aki karddal vagy ököllel egyaránt mindenkor 
kész volt a „Nagyvárad” politikai és társadalmi argumen
tumainak megerősítésére. Biharországban ugyanis az ilyen 
pótargumentumokra gyakorta szükség volt.

Egy időben a pompásan szerkesztett „Nagyvárad”- 
nak ez a külön szerkesztőségi krakélere nem más volt, 
mint a mi derék kollégánk, dr. Héderváry Hugó. Féltek 
is tőle ott Váradon, mint ördög a tömjéntől. Ő ellenben 
örömmel viselte nemes tisztét, mert annak ellátásáért 
nagyszerű tiszteletdíjat kapott: ingyenjegyet a cirkusz
ba, a színházba, a fürdőbe, sőt még a vasútra is.

Történt azután egyszer, hogy Sas Ede a szerkesztő
ség minden tagját rövid versecskében mutatta be a kö
zönségnek. A verseket a főszerkesztő maga gyártotta, de 
a munkatársak szájába adta a versekben írottakat.

Dr. Héderváry Hugó nevében az alábbi kis poema lá
tott ilyképpen napvilágot:

Tavasz a redukcióban

Itt a tavasz, itt a nóta.
Én is verset zengek róla 
Akinek a vers nem tetszik.
Pofonvágom, hogy lebetegszik.

De nem is merte Nagyváradon senki azt mondani,
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hogy a „Nagyvárad” verekedő munkatársának nem gyö
nyörű a költeménye.

Amikor a rezervista meghízik

A tartalékos tiszteknek minden november 4-én - tud
valevőleg - tiszti szemlén kellett megjelenniük. Erre az 
egy napra előszedtük az uniformisokat a naftalinból és 
vígan csörtettük a kardot, mint a többi generális.

Dr. Héderváry Hugóval tartalékos gyógyszerész- 
praktikánsi dicső korszakának talán a hatodik esztende
jében az történt, hogy úri hája és pocakja nem fért már 
bele a waffenrokkba. Közelegvén a közösöktől a hon
védséghez való áthelyeztetés idejéhez, nem akart már új 
„közös” uniformist csináltatni, hanem egyszerűen ketté
szelte hátul a kabátját. Minthogy a szemlén elől kigom
bolt köpenyben kellett megjelenni, a köpeny alatt nem 
látszott volna meg, hogy a kabát hátán hosszában borzal
mas folytonossági hiány tátong. Igen ám, de Héderváry 
naivul elmondotta előző estén, társaságban sajátkezű 
szabászati remeklésének a históriáját, s ez valahogyan 
a szemlét tartó ezredes fülébe jutott.

A szemlén azután az ezredes váratlanul maga elé szó
lította Hédeváryt. Hugó barátunk szabályszerűen jelent
kezett, amire az ezredes nyájasan arra hívta fel, hogy 
vesse le a köpenyegét.

Héderváry arca egyszerre elborult. Ijedtében azt sem 
tudta, hogy fiú-e vagy lány, s nagyon szeretett volna ki
menni, hogy megnézze. Majd hirtelen sugallattól megih
letve odakapott a gyomrához és nyögni kezdett:

-Ezredes úr! Nagyon rosszul vagyok! Tessék kien
gedni.

A mogorva ezredes egy percig sem vészjóslóan nézett 
a megszeppent praktikánsra, azután hamisan villant 
egyet a szeme, s csak ennyit mondott:

- No jó! Hát meggyógyítom. Megengedem, hogy ne 
vesse le a köpenyét.
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Dr. Héderváry azonnal felvidulva tisztelgett, s tényleg 
nem volt már semmi baja.

Héderváry Hugó magyar nemességet kap

Dr. Héderváry Hugó, hála országgyűlési képviselő 
Lehel fivére összeköttetéseinek, elnyerte a magyar ne
mességet, hévízgyörki előnévvel. Ennek az örömére koc- 
cintgattunk a Schárhánn vendéglőben Hugó barátunk bo
rából. Hannák, a repülő árus is kapott egy-két pohárral, s 
Héderváry vett tőle egy képeslevelezőlapot, mely egy 
meztelen fiúeskát ábrázolt, aki a két kacsóját azon a test
részén tartja, amelyen ülni szokott.

- Zoltán! Rögtönözzél erre a képeslapra egy verset 
a feleségemhez, amiben az legyen megírva, hogy most 
már fiúgyerek is kellene a nemesi cím öröklésére.

Kezembe vettem a ceruzát, s hevenyészve ezt a kis 
rigmust rögtönöztem a képeslapra:

„ Kinek a foga fáj, nyelvét tartja rajta.
Ez a szöszke fiú másegyebiitt tartja.
Én meg csak azt tartom, az legyen a fátűm:
Ne lányágra szálljon ez a prédikáltam.
Hiszem is. hogy Hugó) kitesz majd magáért 
De ha rozsda marna hévízgyörki kardot: 
Nagyságos asszonyom, egy nagyot sóhajtok!"

A cimborák gratuláltak a sikerült rögtönzéshez, csak 
Harmos Gyula morfondírozott, hogy nem érti a vers végét.

- Szamár! - világosította fel Héderváry Hugó - azt 
akarja mondani, hogy szeretne engem - helyettesíteni...

A tizennegyedik

A Metropol külön szobájában verődött össze a mi 
szűkebb baráti társaságunk. Múzsa Gyula egyszer csak
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észreveszi, hogy pont tizenhármán ülünk az asztalnál. 
Gondolt egyet, s kiment valami ismerőst keresni tizenne
gyediknek a külső éttermekben, de nem talált egyet sem.

Az öreg Banda Marcinak a hallban lődörgött a bőgő
hordozója. Elég jó kabát volt rajta. Azt szólította meg 
Múzsa:

- Öreg, akar-e egy pengőt keresni?
- Hogyne akarnék! Mit kell érte csinálnom, nagysá

gos uram?
- Semmi nehezet. Odajön az asztalunkhoz, leül kö

zénk, eszik-iszik a kontónkra, ami jólesik. Szivart is kap 
és a végén egy pengő forintot.

- Vállalom! - örvendezett az öreg, de gyanakod
va nézett Múzsára: nem kergült-e meg a nagyságos úr, 
aki ilyen könnyű és kellemes munkáért még fizetést is 
ígér.

De egészen jól bevált ott az asztalnál babonaelhárító 
tizennegyediknek. Rendesen viselkedett és akkor sem ju
tott eszünkbe elküldeni, amikor már feleslegessé vált, 
mert közben új cimbora is érkezett, Karlovszky Géza 
személyében.

Karlovszky az ismeretlennek természetesen illő re
verendával bemutatkozott és a kezét nyújtotta felé. Az 
öreg bőgőhordozó azonban tudta, mi illik, és nem paro- 
lázott vele. Magyarázatul rámutatott Múzsa Gyulára, s 
így szólt:

- Tessék beszélni a nagyságos úrral!

Fejedelmi ellátás

Muzsa Gyula dunapataji képviselői pótválasztása 
előtt 16 napon át időztem e kerületben, s gyökeresen új
raszerveztem Muzsa Gyula pártját. Az alapválasztás 
1050 szavazatával szemben a pótválasztáson 1840 sza
vazatot kapott képviselővé választott barátom, vagyis 
csaknem 800 új szavazó volt a munkám eredménye.

Ezt a sikert dikciókon és a legkülönbözőbb trükkökön
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kívül azzal értem el, hogy diktátori önkénnyel erőszakol
tam rá - Múzsa érdekében - a magam akaratát minden
kire.

A választásra leérkezett kartársakat én osztottam be 
azokba a községekbe, amelyeket nekik kellett másnap 
a szavazó urnához behozni. Erényi Bélát egy távolabb 
fekvő községbe küldtem. Kapálódzott e beosztása ellen, 
de én nem paríroztam, mert a többi cimbora egy vagy 
más okból más posztra voltak alkalmasabbak, helyet cse
rélni tehát nem lehetett.

- De megvigasztallak! - biztattam Erényit - fejedelmi 
ellátásban lesz részed!

A választás izgalmas napján csak az ebéd utáni órák
ban akadtam össze Erényivel. Már messziről ököllel fe
nyegetett:

- No mi az, Béla? - kérdeztem ártatlanul.
- Az ördög vigyen el a fejedelmi ellátásoddal együtt! 

Egy istállóban aludtam és nem adtak se vacsorát, se reg
gelit.

A megsemmisített mandátum

A dunapataji választás előtt a Múzsa támogatására 
odaérkezett kollégákat tekintélygyarapítás okából én ru
háztam fel különböző címekkel és rangokkal. Volt ott 
miniszteri tanácsos, képviselő, főispán stb. Ember Eleket 
mint Désy Zoltán államtitkárt mutattam be, Zoltán Bélát 
pedig mint Fried Lajos országgyűlési képviselőt.

Az egyik községben Zoltán Béla Fried Lajosi minő
ségben zajos sikert aratott a beszédjével. Atkocsiztunk 
azután egy másik községbe. Már éppen újra meg akartam 
beszéltetni Fried Lajost, mikor észreveszem a községi bí
rót és visszaemlékeztetem, hogy az ott volt Dunapatajon 
akkor is, amikor az igazi Fried Lajos szónokolt ottan. 
Rögtön beláttam, hogy a bíró a kegyes hazugságot eset
leg pártunk megbízhatóságának rovására írná, és egy 
szempillantás alatt határoztam. Megfelebbezhetetlenül és
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azonnal megsemmisítettem Zoltán Béla képviselői man
dátumát.

A Rákóczi asztaltársaság elnöke

Hindy Attila ügyvéd jóbarátomat is lecitáltam Duna- 
patajra Múzsa Gyula képviselővé választásakor kortes
kedni. Már folyt a népgyűlés, mikor a vonat Babó 
Mihály képviselő barátomat és Hindyt meghozta, és én 
a szónoklatok közben küldtem egy cédulát Hindynek, ez
zel a tartalommal:

„Te mint a Rákóczi asztaltársaság elnöke fogsz fel
szólalni.”

Pár perc múlva egyik kézből a másikba adva, Hindy 
egy behajtott papíron ezt az üzenetet küldte hozzám:

„Mi az a Rákóczi asztaltársaság?”
Egy újabb papíroscédula vitte a válaszomat. Rövid 

volt, de határozott:
Semmi közöd hozzá! Te vagy az elnöke, így foglak 

bemutatni és beszélni fogsz! Punktum!

A solti kántor kortesbeszéde

Valamelyik községben jóformán csupán asszonyok
ból került ki a hallgatóságunk egyik hétköznapon tartott 
választói gyűlésen. Múzsa Gyula és én már megtartottuk 
a beszédeinket, amikor beleegyezésünkkel szót kért 
a solti kántor is. Jóképű, barna fiú volt, ábrándos szép 
szemekkel, gyönyörű, érces hanggal. Szinte sírtak az 
asszonyok, olyan szépen beszélt:

-Ti asszonyok! Tudjátok-e, mit mondott az egyszeri 
római anya a fiának, mikor az a csatába ment?

Azt mondotta neki: vidd magaddal fiam ezt a zászlót! 
És úgy harcolj a csatában, hogy vagy ezzel a zászlóval 
gyere haza, vagy enélküll ...

Az asszonyok éljeneztek. A kántor boldogan hajlon
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gott. Legkomolyabb képpel gratuláltunk mi is neki, aki 
ily remek átértéssel tolmácsolta a római anya régi legen
dás mondását: „pajzzsal vagy pajzson'.

A miniszteri tanácsos és a képviselő

Befejezésül még egy epizód Múzsa Gyula képviselő
vé választása idejéből.

Egyik Kalocsa környéki szálláson bezörgettek egy éj
szaka. A késői vendég, az ébredező gazdának bemondta, 
hogy országgyűlési képviselő, aki Múzsa képviselőjelölt 
úr támogatására érkezett. A gazda udvariasan tessékelte 
be a nagyságos urat a belső szobába, ahol ott aludt már 
akkor egy miniszteri tanácsos. A gazda felrázta:

-Tessék felkelni! Egy képviselő úr érkezett. Az úr
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nak majd a földön vetünk ágyat, hozom mindjárt a szal
mazsákot.

A képviselő úr tiltakozott, de a gazda erősködött, 
hogy ő tudja, kinek mi dukál. Mikor aztán Múzsa két tá
mogatója egyedül maradt, az újonnan érkezett így szólt:

Bocsánatot kérek méltóságos uram! Én csak a tekin
tély okából szerepelek itt, mint képviselő. Én Schubert 
Arnold budapesti gyógyszerész vagyok.

Öméltósága, a miniszteri tanácsos úr bambán nézett 
egy pillanatig Schubertre, azután elröhögte magát:

- Én meg Szamossy Gyula budapesti gyógyszerész 
vagyok.

Szamossy új ember volt akkor Pesten és Schuberttel 
még sohasem találkozott.

A tizedik múzsa

Andrássy Géza gróf elnöktársával. Múzsa Gyula kol
légánkkal együtt reggelit adott a Budapesten gyűlésező 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság tiszteletére a Park klub
ban. A magyar közélet számos jelese volt ott ez alkalom
mal, akik a szeretet minden jelével halmozták el a sport 
megteremtése és fejlesztése körül szerzett érdemeinél 
fogva népszerű kartársunkat.

A vidám hangulatban lefolyt löncsön azt kérdezi az 
egyik vendég a szomszédjától:

- Hány múzsa van?
- Kilenc - felelte a kérdezett.
- Tévedni tetszik. Kilenc az olimpuson ül, a tizedik pe

dig Múzsa Gyula képviselő, az Olimpiai Bizottság elnöke.

Mi lesz az udvari tanácsosból?

Amikor a forradalom után és a kommun alatt a di
nasztikus békevilág mindenféle méltóságai megszűntek, 
azt kérdezte az egyik cimbora Múzsa Gyulától:
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-No, Gyula, mi lesz most belőled? Nincsen többé 
„udvari tanácsos”.

Múzsa legyintett egyet a kezével:
- Annyi baj legyen. Ha nem lehetek többé udvari ta

nácsos, mostantól kezdve - utcai tanácsos leszek!

Hamrák, a gavallér

Egész Budapesten ismerték a kurta korcsmák repülő 
boltosát, Hamrákot, aki ma a New York kávéház tra- 
fikosa, s aki egykor inggombokkal, bugyellárisokkal, 
noteszekkel, képes levelezőlapokkal és a jó ég tudná fel
sorolni, mi egyébbel kereskedett, s egyike volt a legtöké
letesebb gamineknek. A mi asztaltársaságunk is sokszor 
vásárolt apróságokat a mindig jókedvű csirkefogótól 
a Schárhánn vendéglőben, amely az Akácfa utcában va
lamikor törzstanyánk volt.

Egy este Múzsa Gyula, aki akkor érkezett haza Hol
landiából, negyedméter hosszú óriási szivarokat mutoga
tott a fiúknak, s éppen eközben lépett az asztalunkhoz 
Hamrák.

- No, nesze neked is egy! - tolta felé a drága jó szi
vart Múzsa.

- Köszönöm szépen, nagyságos képviselő úr - nyúlt 
a szivarért Hamrák, amit Múzsa az utolsó pillanatban 
visszakapott az orra elől, s így szólt:

-Te bolond Hamrák! Nem a te agyaradba való az 
ilyen szivar!

Hamrák mosolyogva nyúlt erre a zsebébe, kivett ab
ból egy rozoga cigarettatárcát, melyben igen bizonytalan 
kinézésű, talán nyállal ragasztott cigaretták legelésztek 
és megkínálta belőle Múzsát:

- Tessék talán egy cigaretta, nagyságos képviselő úr - 
mondta konfidens vigyorgással. Csak tessék nyugodtan 
venni egyet! Én nem leszek olyan smucig, nem kapom el 
a nagyságos képviselő úr elől!...

Bizony az egész kurtakocsma együtt nevetett akkor
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velünk Múzsa Gyula rovására, aki gyorsan kiutaltatott 
Hannáknak egy pohár spriccert a sikerült konfidenske-
déséért.

A fényes orvosi honorárium

Múzsa Gyula megvizsgáltatta a szemét Borbély Laci 
szemprofesszorral, akit gyógyszerész öccse révén szoro
sabb kötelékek fűztek a budapesti gyógyszerészek tár
saságához. Az orvosi vizsgálat után a páciens egy kékhá
tú bankót csúsztatott Borbély dr. kabátja zsebébe. Laci 
barátunk tiltakozott, hogy ő a pajtásaitól nem fogad el 
honoráriumot, s visszarakta a bankót Múzsa tenyerébe. 
Múzsa Gyula viszont erősködött, hogy ő ingyendoktort 
nem ismer, s búcsúkézfogás közben megint visszacsem
pészte a papírost Borbély Laci markába. így folyt a hu
zavona egy darabig, amíg végre Múzsa ezzel fejezte be 
a vitát:

- Ha nem akarod a honoráriumot semmi áron elfo
gadni, add azt jótékony célra.

Ebbe azután a doktornak bele kellett nyugodnia. 
Egyelőre a tárcájába akarta hát tenni a pénzt, amit csak 
akkor nézett meg. Azonnal elkezdett hahotázni.

A kékhasú bankó - reklámbankó volt.

A csintalan bálelnök

Valamelyik gyógyszerészbálnak Bayer Tóni volt az 
elnöke. Már reggelre járt az idő, a szívek és a fejek már 
meglehetősen mámorosak voltak, s a gyógyszerész egye
sület érdemes elnöke is kezdte már szegre akasztani az 
elnöki tekintélyt.

Merész dekoltázsban, merészen rövid szoknyában 
táncolt, temperamentumosán és kitartóan egy bogársze
mű, idomos szép asszony, akin Bayer Tóninak is meg
akadt végre a szeme.
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. - Ki ez az istennő? - érdeklődött Réthelyi Józsefnél, 
de az nem tudta megmondani.

E percben lépett kettőjük közelébe Gcrő Izsó újpesti 
kollégánk. Bayer őt is megszólította:

- Mondja, kolléga úr, ki az a gömbölyű spanyol szép
ség? Szeretném megpacskolni ott, ahol a legruganyo
sabb.

Gerő barátunk rettenetesen bamba arcot vágott és bú
san felelte: - A feleségem!...

Rózsavölgyi Imre és a konkurrencia

Rózsavölgyi Imrével, az „Eri” injekciók gyárosával, 
erősen kezdett konkurrálni a maga ampulláival a „Certa” 
laboratórium. Erről volt szó patikárus társaságban, és 
Rózsavölgyitől egyik barátja azt kérdezte: nem lenne-e 
üzletileg előnyös ránézve, ha a két vállalat fuzionálna? 
Rózsavölgyi elmosolyodott és közismert humorával így 
válaszolt:

- Mondok erről nektek egy adomát. Ferenc Jóskát 
egy vadászat alkalmával nagy vihar érte utol, és a zápor 
bekergette egy szegény falusi szatócshoz. Az nem ismert 
rá a minden kísérő nélkül jött civilruhás uralkodóra, nagy 
szíveslátással megvendégelte, s csak a vendég búcsúvé
telekor tudta meg, hogy a király járt nála. Ijedtében térd 
re rogyott és meg akarta csókolni az uralkodó kezét. 
Őfelsége ezt elhárítva, kegyesen így szólt: „Hálából ezért 
a jó uzsonnáért kívánjon magának valamit.”

A jámbor zsidó kijelentette, hogy nem kér semmit. 
Erre a király azt mondta:

- Hát jó, majd én ajánlok magának valamit. Most épül 
Becsben a Ringen egy bérpalotám. Adok magának abban 
ingyen egy saroküzletet, nyisson ott boltot, ott jól meg 
fog élni.

A szatócs megcsóválta a fejét és azt mondta:
„Köszönöm, Majestát, de nem fogadhatom el.”
„Miért nem?” - csudálkozott a király.
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„Hát csak azért, mert akkor itt a faluban konkurrens 
nélkül maradna a Kohn Dávid és akkor engemet megüt
ne a guta.

Brúnó és Virgil

Prokopovics Brúnó kedves barátom egy időben kö
vetkezetesen „Gézacskám"-nak szólított engem, a maga 
felvidéki kiejtésével. Egy darabig némán tűrtem ezt az 
elkeresztelést, ám egyszer elhatároztam, hogy megtréfá
lom.

- Szervusz, Gézacskám! - mondta megint a legköze
lebbi találkozásunknál.

-Szervusz, Virgilkám! - adtam én vissza az üdvöz
lést, s a társalgás folyamán, valahányszor ő Gézacskám- 
ot mondott, én mindannyiszor Virgilkám-mal válaszol
tam.

Már vagy egy félórája beszélgettünk, mikor végre 
Prokopovics kifakadt:

- Miért mondod te nekem Virgil, mikor én nem vá
gyom Virgil, vágyom Brúnó?

- Mert te is mondod nekem Géza, mikor én nem vá
gyom Géza, vágyom Zoltán.

Prokopovics nagyot nézett, azután elnevette magát. 
De a Virgil név attól kezdve hosszú ideig rajta száradt.

Peres Ernő a nagy betegség után

Nagy beteg volt Peres Ernő, a mostani kormányfő
tanácsos, s üdülés céljából Korfuba készült. Erről beszél
gettünk baráti társaságban.

- Rettenetes - mondja Török János részvéttel -, hogy 
ez a szegény Peres mennyire lesoványodott.

- Mikor láttad szegényt? - kérdezem.
- Nem láttam - felel Török -, csak telefonon beszél

gettem vele.
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Peres Ernő és a lithográda

Az első bécsi egészségügyi kiállítás alkalmából az 
azóta megszűnt Hammer és Vorsák-féle gyárat annak 
magyar vezérképviselője, Peres Ernő barátom kalauzo
lása mellett tekintettem meg. Mindent megnéztünk már, 
csak még a litographiát nem láttuk, mely röviddel az
előtt egy új házba lett áttelepítve, ahol még Peres sem 
járt.

Megleljük a házat, de ott semmi útbaigazító föl irat. 
A házmester lakása zárva. Az első emeleten, a kitett név
jegy szerint, egy mészáros mester lakása, a lakás itt is 
zárva. Ha már itt vagyunk, felmászunk a második eme
letre is, ahol valami vén banya dugja ki a fejét az ajtón. 
Peres udvarisan kérdi tőle:

- Entschuldigen! Wo ist hier im Hause die Litograp- 
hie?

A vén banya, aki nyilván rosszul hallott, bárgyú arc
cal válaszolta:

- Was für Vieh suchens? Dér Fleischhauer wohnt ain 
ersten Stock.

Mikor Korányi Lajos volt a hoppmester

Ami a jelenben Dávid Viktor, a múltban Fauser Géza 
vagy Múzsa Gyula, az volt egy időben Korányi Lajos ba
rátom: a közgyűlésekkel kapcsolatos bankettek és szóra
kozások rendezője, az úgynevezett hoppmester. Nagy 
hozzáértéssel töltötte be a tisztét, s az ebédnél olyan 
rendben ment minden, mint a karikacsapás.

Este a városligeti Vampeticsben folyt le a bankett. 
Korányi Lajos ott is buzgósággal intézkedett, figyelmes 
volt mindenkihez, s a vidékiek valósággal el voltak ra
gadtatva. Hajós Árpád aradi gyógyszerész, aki Korányit 
nem ismerte, az elismerés egész enthuziazmusával nyi
latkoztatta ki:

- Milyen szerencse, hogy itt a Vampeticsnél ugyanaz 
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a vendéglős, aki délben a Metropolban volt: figyelmes, 
udvarias! Ez aztán pompásan érti a dolgát.

Utólag tudta meg, hogy akit így agyondicsért, az 
a kollégája.

(íróf Tisza István vizitben

Meleg nyári délután igazgatósági ülés volt kitűzve 
az Aggteleki utcai gyógyszerészházban. Kissé korán ér
keztem, s minthogy még senki nem volt ott, egyet gon
doltam, és felugrottam a második emeletre, meglátogat
ni Korányi Lajos barátomat. A szobalány nyitott ajtót 
és tudatta, hogy Lajos barátom, aki akkor szalmaöz- 
vegykedett, még ebéd utáni álmát alussza. Hirtelen 
megszállott az ördög, s szigorú hangon ráparancsoltam 
a leányra:

- Költse fel azonnal! Mondja meg, hogy gróf Tisza 
István miniszterelnök van itt.

Pár percig várakoztam a szalonban, s akkor sebbel- 
lobbal, még az álmából felzavart ember gyűrött ábrázatá- 
val, de már Ferenc József kabátban rontott rám Korányi 
Lajos.

- Hogy a fene egyen meg! - kívánta nyájasan, mikor 
körülnézve meglátta, hogy rajtam kívül egy fia minisz
terelnök sincsen a szobában.

Mixed pickles

Miskolci segédkoromban gyakran lukullusi ebédeket 
ettünk. Dr. Szabó Gyula, a principálisunk ugyanis délben 
is, este is elegendő kenyeret és egy-egy félliter jó bort 
küldött be fejkvóta gyanánt mindegyikünknek, a szom
szédos vendéglőben pedig havonta 60 koronáért volt sza
bad „cechet” csinálnunk. Minthogy a hazahozatott éte
lekből 10% engedményt is kaptunk, az akkori árak 
mellett ez az ellátás bőséges volt, s két-három napi egy
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szerűbb kosztolás lehetővé tette, hogy elvétve 4-5 fogá- 
sos lukullusi lakomákat ehessünk végig.

Egyik szabadnapomon ilyen nagy ebédet ettem, nem 
otthon, hanem urasan a vendéglőben, s hogy egy újabb 
exquisit ételt tapasztaljak meg. „Mixed pickles”-t is ren
deltem, amiről ekkor tudtam meg, hogy az egy pikáns 
különleges angol saláta.

A legközelebbi kimenőmön, mielőtt hazulról elindul
tam, így szóltam a fiúkhoz:

- Akartok valami nagyon jót enni? Akkor ne hozassa
tok, csak levest és egy-egy adag mixed picklest. Jól fog
tok vele lakni!

El lehet képzelni, mekkorát néztek a kollégák, amikor 
éhesen nekiültek az ebédnek, és se hús, se tészta, csak 
egy kevés saláta volt a tányérukon. Ha azon melegében 
előkaphattak volna, alighanem a fejemhez vágják mind
hárman a drága mixed piciest - tányérostól.

„Kollega úr!”

Abaújforrón kisegítő segéd voltam egyetemi hallgató 
koromban, a karácsonyi szünet alatt. Szeretetreméltó 
principálisom mindig kollega úr-nak szólított. Sokszor 
hallották ezt a falubeliek, s azt hitték, ez az én becsületes 
polgári nevem. S amint ezt megtanulták, attól kezdve 
„Kollega úrnak” szólított minden öklömnyi parasztgye
rek is.

Rapport a generális előtt

Gyógyszerészönkéntes koromban a katonai copfról - 
melynek már rövid katonáskodás után nem egy díszhaj
tását ismertem meg - „Szomorú Jóska” álnéven tréfás 
tárcát írtam a Gyógyszerészi Hetilapba. Révész Ödön ön
kéntes társam, akit néhány nappal korábban egy durva 
megjegyzéséért tettlegesen megfenyítettem, följelentett.
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hogy a tárcát én írtam. Tekintettel arra, hogy abban a sa
ját esetem is el volt mondva, tudniillik, hogy a waffen- 
rokkom gombjainak nem egészen szabályosan történt 
felvarrása miatt már háromszor vittek rapportra, valóban 
jogosan voltam e cikk szerzőségével gyanúsítható. Kato- 
náéknál pedig főbenjáró bűn a „Teilnehmung in der öf
fentlichen Presse”, engem tehát egyenesen brigádrap- 
portra idéztek.

Lukács István volt abban az időben a Hetilap segéd- 
szerkesztője. Ő, hogy engemet mentsen - azzal az indok
lással, hogy hallomása szerint a tárca miatt egy önkéntest 
vallatnak -, a generálisnak magánlevelet írt, s önmagát 
nevezte meg a cikk szerzője gyanánt. A brigádrapporton 
tehát az ellenem emelt vád akként módosult, hogy kato
nai titkokat árultam el egy újságírónak, ami szintén ször
nyű bűn volt.

Amikor a generális úr már alaposan kiordítozta ma
gát, én szerényen megkérdeztem, hogy szabad-e maga
mat védelmeznem? A tábornok igenlő válaszára azután 
így argumentáltam:

- Bűnösnek erezném magamat, ha én Lukács István 
barátomnak azt panaszoltam volna el, hogy katonáék 
molesztálnak a rosszul felvarrott kabátgombok miatt. De 
én nem ezt mondtam. Én az ostoba szabómat szidtam, 
akinek az ügyetlensége miatt engem már harmadszor 
visznek rapportra, s még mindig nem az előírás szerint 
varrta fel a gombjaimat.

Azt hittem, ezzel a plauzibilis magyarázattal sikerül 
a magam ártatlanságáról meggyőznöm a szigorú generá
list. Ahogyan az sikerült! A generális arca egyszerre csak 
felfúvódott. Vörös lett, mint a rák. Az öklével rávágott az 
asztalra, s elkezdett ordítani. Az állatkerti oroszlánok te
hetségtelen kezdők ahhoz képest, ahogyan a tábornok or
dított.

-Fogja be a száját! Disznó! Azt hiszi maga, hogy 
a törvényszéknél van és védőbeszédet mond? Szemér
metlen fráter! Ezennel elítélem egy havi kórház áristom- 
ra! Mars!
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Nekem leesett az állam. Ma sem tudom, hogyan tá
molyogtam ki a szobából. Az előszobában az adjutáns 
részvéttel nézett rám, s odasúgta:

- Szerencsétlen! Miért védte magát? Ha hallgat, nem 
történt volna semmi baja.

Idegen toliakkal

Fabinyi Rudolf professzor 25 éves tanári jubileumára 
rándultunk lejó egy páran Kolozsvárra. Nékem útközben 
eszembe jutott, hogy ráérek az esti vonattal megérkezni, 
miért is Eibach Koméira, az egyetemi gyógyszerészsegí
tő egylet akkori elnökére bízva az útitáskámat, Szolnok
nál különváltam a társaságtól, hogy egy rövid látogatást 
tegyek útközben a nagybátyámnál.

Mikor azután este 10 órakor a kolozsvári állomásra 
érkeztem, ott várt rám Issekutz Hugó professzoron és 
Orient Gyula doktoron kívül, Eibach, aki kétségbeeset
ten panaszolta el, hogy ők kártyáztak az úton, s közben 
a másik fülkéből az én csomagomat ellopták.

Határtalanul el szomorodtam. A táskámban volt a frak
kom, a fehérneműm, a lakkcipőm és mindenem. Rajtam 
egy világos nyári ruha, másnap Pünkösd vasárnapja, az 
üzletek zárva lesznek. Hivatalosan kellett volna szóno
kolnom a városháza dísztermében, de ebben a világos 
nyári ruhában oda se mehetek az ünneplők közé. Elkese
redésemben vissza akartam fordulni a csakhamar induló 
éjjeli vonattal.

A kolozsváriak nem engedtek. Bevittek a városba, s 
ott nagy lótás-futás indult meg az érdekemben. Issekutz 
Hugótól kaptam nadrágot, amit, mert hosszú volt, reggel 
egy előráncigált szabó felvarrott. Orient Gyula egy frak
kot, Hintz egy mellényt adott. Megjárta az egész, csak 
a mellény alól látszott ki egv kicsit a hasam. Megint má
sok segítettek ki inggel, gallérral, lakkcipővel, zsebken
dővel. Kicsit kényelmetlenül éreztem magam az idegen 
ruhákban, s a díszközgyűlésen kivillogó hasam tájéka
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miatt tartózkodtam is a felszólalástól, azonban a nagy 
banketten már nem kerülhettem el a sorsomat.

A nagy „halljuk’ -ozásra felálltam és elkezdtem be
szélni az energiáról. Mindenki élvezte a szép beszedet, 
de Fabinyi professzor vegyes érzésekkel hallgatott, mert 
az, amit mondottam, nagyon ismerősnek tűnt fel előtte. 
Én azonban rendületlenül folytattam.

- Ugyebár, hölgyeim és uraim: nagyon okos, szelle
mes és ötletes az, amit eddig mondottam? Én jó lélekkel 
merem kijelenteni, hogy kevés magvasabb beszédet hal
lottam világéletemben. Ezt a beszédet ugyanis két évvel 
ezelőtt Budapesten a mi kiváló jubilánsunk, Fabinyi pro
fesszor úr mondotta. De én stílszerű kívántam ma lenni 
szellemi téren is a ruházatommal. Mert, kérem: az 
a frakk, ami rajtam van, az Orient Gyuláé, a nadrág Isse- 
kutz Hugóé, a mellény Hintz Gyurié, nem az enyém 
a rajtam levőből egy darab sem, mert az én útipoggyá
szomat a vasúton ellopták. Ha tehát idegen toliakkal 
ékeskedtem a ruházati téren, gondoltam: szellemi téren is 
kölcsönveszek egy jószabású felöltőt.

Nagy lett a nevetség, egyszeribe az egész város meg
tudta a vasúti balesetemet, és aznap este a táncmulatsá
gon csupa frakkos bácsi és estélyi ruhás néni közt, én 
világos teniszruhámban rophattam a csárdást. Ha véletle
nül egy-egy avatatlan elcsudálkozott a ruhámon, azt rög
tön tízen is letorkolták:

Hallgass! Ez az a jókedvű pesti úr, akinek a vonaton 
ellopták a pakktáskáját!

Hogyan néz a pék kutyája a meleg kiflire?

Nagy kutyaütés volt Szegeden. Az országos gyógy
szerészgyűlésen kemény csatákat vívtam a radikálisok 
vezérével, Joánovics Sándorral, a magánéletben ellenben 
a legjobb barátom volt, s az egész éjszakát vele együtt 
mulattam át egy igazán kedves, bohém társaságban. 
A nagy muri utolsó jelenete az volt, amikor másnap reg
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gél 10 órakor elmentünk egy fényképészhez, aki csoport
képet vett fel rólunk.

Barcsay Károly, szegedi kollégám, Tóth Béla és 
Radákovich Géza debreceni cimboráim silbakolnak 
a csoportképen hátul, az asszonyaik ülnek előttük egy- 
egy széken, mi pedig hárman, névszerint Baksay Béla, 
Joánovics Sándor és én, a földön gubbasztunk egy-egy 
szép asszony lába előtt, s ki-ki szerelmesen néz fel arra, 
akit az éjszaka folyamán legtöbbet táncoltatott.

Ezt a csoportképet, mint a kedélyes mulatság emlékét, 
én családi okokból elrejtve őrizgettem egyik szerkesztő
ségi szekrényemben.

Evek múlva vidékről jöttem vissza Pestre, s az állo
máson találkoztam Kubek Sándor jó barátommal, aki tá
vollétemben meglátogatott.

- Előkészítelek rá, cimborám - mondja -, hogy nagy 
baj van otthon, a kisfiad megtalálta a szegedi csoportké
pet, s odaadta a feleségednek.

Házi égiháborúra elkészültén mentem haza, de tettem 
magam, mintha semmiről sem tudnék. Odahaza se szóltak 
nékem semmit. Ámde hamarosan felfedeztem, hogy az 
ágyam fölé rajzszeggel oda van erősítve az áruló csoport
kép, melyen majd elnyelem a szememmel azt a szép me
nyecskét, akinek a lábánál ülök. Az én bájos képmásom 
alá pedig tintával ez a képmagyarázat volt odapingálva:

„így néz a pék kutyája a meleg kiflire!”

A szép asszony, az öreg méltóságos és 
a fegyházorvos

Az orvosok és természetvizsgálók kolozsvári vándor- 
gyűléséről a tordai hasadékhoz, majd Tordára rándultunk 
ki. A sóbánya megtekintése után a tordai vendéglőben 
vacsoráztunk. Az L-alakú hosszú asztalnál, az asztalfőn, 
Chyzer Kornél miniszteri tanácsos, utána Nuricsán Józsi 
professzor parázsszemű felesége, s közvetlen mellette 
Pattantyús Ábrahám Márton, illavai fegyházorvos ült.
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Én magam a pesti kollégákkal a nagy asztalnak éppen az 
ellenkező végén.

Hogy ilyen messzire kerültem a szép asszonytól, nem 
gátolt meg abban, hogy oda ne intsem a cigányprímást, 
és el ne húzassam „Nuri”-né kedvenc nótáját. Ezt azon
ban diszkrétül akartam megrendezni, miért is az utasítást 
így adtam ki a cigánynak:

- Lépésről lépésre eredj oda az asztalfőnél ahhoz az 
öreg méltóságos úrhoz, és muzsikáld a fülébe, hogy 
„Alom volt a mi szerelmünk, édes tündérálom...”

A cigány gyantázott, rázendített és közeledett a felső
véghez. „Nuri"-né a nótárul mindjárt kitalálta, hogy azt 
én rendeltem, s mire a prímás odaért hozzá, jókedvében 
már énekszóval fogadta. Amire a cigánynak volt annyi 
esze, hogy már nem ment tovább egy házzal, hanem 
egyenesen a szép asszony fülébe muzsikálta a nótát, oda- 
fürakodva Pattantyús Abrahám Márton úr és a nagyságos 
asszony közé.

Másnap reggel egyszerre kászolódunk ki az ágyból 
Pattantyús doktorral, aki szobatársam volt Issekutzék 
vendégszerető házánál. Elkezdem magasztalni az előző 
napot, hogy olyan jól már régen nem mulattam. A doktor 
sopánkodik, hogy ő meg már régen vett részt olyan 
gyöngén sikerült kiránduláson. Panaszkodik ezért, pa
naszkodik azért, és végül így fakad ki:

Ráadásul ott Tordán, az a szamár cigány nem pont én- 
mellém húzódott, és egyenesen az én fülembe muzsikált 
a disznó, az egész vacsora alatt!

Kutyaszorítóban

Aki volt valaha képviselőjelölt, csak az tudja megérte
ni, hogy minő nehéz helyzetek adódnak néha a korteshad
járat alatt. Okulásul elmondok egyet a magam dolgaiból.

A késmárki választókerület községeit jártam, s né
hány kocsin vagy tíz befolyásos lutheránus polgár képez
te a kíséretemet, amikor egy katolikus községben mon
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dottam el a programbeszédemet. Annak befejezésekor 
elébem áll a község egy vezető polgára, s nagyjából a kö
vetkezőket mondja:

- Köszönjük a szép beszédet. De legyen szíves a je
lölt úr most arra felelni, kívánja-e az egyházpolitikai tör
vények revízióját, igen vagy nem? Mert ha kívánja, ez az 
egész község támogatni fogja, ellenkező esetben a vá
lasztásnál mindnyájan ellene szavazunk!

Elállott a szívem verése. Te jó Isten! Ha nem lenné
nek itt az én hű lutheránusaim, akik helyeslik a nehezen 
megszavazott egyházpolitikai törvényeket, könnyű lenne 
feltörnöm ezt a kemény diót, de így benne vagyok a ku
tyaszorítóban. Akármit „kívánok”, egy csomó embert 
magamra haragítok. Nyeltem azonban egy nagyot, s hir
telen elhatározással szónokolni kezdtem:

- Tisztelt barátaim! Hálásan köszönöm önöknek, hogy 
már mostan, amikor önöknek még csak a képviselőjelölt
je vagyok, megtisztelnek azzal a bizalommal, hogy kitár
ják előttem a szívüket. Igyekezni fogok erre a bizalomra 
érdemessé lenni. Mert én a képviselőséget nem úgy fo
gom fel', mint díszt, hanem mint kötelességteljesítés leg
szebb alkalmát. És már most megígérem önöknek, hogy 
ennek a választókerületnek a legegyszerűbb, a legkisebb 
polgára is bátran fordulhat hozzám minden bajában: ne
kem örömömre fog szolgálni, ha meghallgathatom.

Azután még vagy tíz percig beszéltem ebben a hang
nemben. De közben becsülettel végigjátszottam azt a ré
gi társasjátékot, amelyben mondani szabad mindent, csak 
azt nem, hogy „fehér-fekete” és „igen-nem". Az arcokról 
és a nagy éljenzésből azonban nem volt nehéz megállapí
tanom, hogy meg voltak elégedve a katolikusok is, a lut
heránusaim nemkülönben.

Jó hivatal

Boldogult úr koromban bolondja voltam a cigánymu
zsikának. Ma jó hasznát venném annak a „dohány”-nak,
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amit a cigányok közt szétszórtam. Ismertek is a jó szoká
somról, s még külföldi csavargásaim közben is megtör
tént, hogy egyszer Krakkóban, másszor Hamburgban és 
még egy pár idegen metropolisban egyszerre csak nagyot 
köszönt nekem valamelyik hazulról messzire szakadt 
barnaképű cigánygyerek.

Ebben a mulatós időmben jött fel Pestre egy trieszti 
olajimportőr ismerősöm, Ermanno Goldfrucht. Különbö
ző helyekre kalauzoltam el. Megyünk a Bezerédy utcán, 
ott lakott az elegáns Csóka Józsi cigányprímás, láttamra 
egy nagyot köszönt.

- Ki volt ez az elegáns úr? - kérdezi az én kíváncsi 
taliánom.

- Egy cigányprímás.
Kiérünk a Rákóczi útra, szemközt jön az öreg Banda 

Marci, alázatosan köszön.
- Hát ez az érdekes öreg úr kicsoda? - kíváncsisko

dott újra Goldfrucht úr.
- Ez egy híres cigányprímás.
Alig 2-3 perc múlva Sáray Elemérbe botlottunk bele. 

A gavallérosan öltözött prímás nemkülönben udvariasan 
köszöntött, s a vendégem megint csak megtudta, hogy 
egy cigányprímással találkoztunk. S ekkor, mint aki rá
eszmélt valaminek a nyitjára, azt kérdezte:

- A doktor úrnak talán valami hivatala van a cigány- 
prímások fölött?

Árdrágítás

Egy csabai úriasszonyt a háború idején árdrágításért 
ítéltek el, mert egy libát küldött a piacra, s azt a maximált 
árnál drágábban adta el. A főbíró ítéletét a fiatalasszony 
fellebbezésére az alispán még súlyosbította, mire a me
nyecske a belügyminiszterhez fellebbezett. A belügymi
niszteri döntés előtt az asszonyka meglátogatott engem 
a szerkesztőségben, s megkért, hogy járjak közben az ér
dekében.
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El is indultam vele a minisztériumba, de útközben 
megkérdeztem, hogy mivel akar védekezni.

- Azzal - felelte -, hogy a liba emlék volt az édes
apámtól, azért szabtam magasabbra az árát.

- Nagyságos asszonyom - tanácsoltam -, ha maradt 
is az édesapja után egy liba emlékül: próbáljunk mégis 
valami mással védekezni.

Az aligai fürdőorvos

Balatonaligán fürdőztem egy nyáron, s csak egy-két 
napra ruccantam fel közben, utánanézni az irodának Buda
pesten. A fürdőre visszautazóban útitársam volt egy kassai 
jogakadémiai tanár a feleségével és velük egy bájos, 17 év 
körüli leány. Beszélgetésükből megtudtam, hogy a tanár 
és a felesége valami látogatás miatt megszakítják estig az 
útjukat Székesfehérváron. Kitanították a fiatal leányt, 
hogy Aligán minden vonatnál ott vár az állomáson az om
nibusz és az majd elviszi őt a Rónai-villába.

Befut a vonat Aligára, nem száll ki más, csak a kis
lány meg én. Az omnibusznak se híre, se hamva. A je
gyeket kiszálláskor egy bamba siheder szedi el, aki a kis
asszony kérdezősködésére kijelenti, hogy semmit se tud 
a Rónai-villáról.

Amikor ezt hallom, udvariasan odaléptem a szép 
lányhoz, megmondtam a nevemet és hozzátettem, hogy 
én vagyok itt Aligán a fürdőorvos. Megörült a kislány, 
mikor megígértem, hogy elkalauzolom a Rónai-villához. 
Elcsevegtünk útközben, elmondta, hogy magyaróvári 
lány, s örvendezett, mikor az akkor már ott tanárkodó 
Nuricsán Józsiékat említettem, akivel az ő családja is 
kedves ismeretséget tart fenn.

Közben a nagyvendéglőhöz érkeztünk, ahová én egy 
pillanatra beszaladtam.

Visszatérve így szóltam:
- Most már nyugodtan mehetünk. Most már tudom, 

merre van a Rónai-villa.
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- Hogyan, doktor úr, hát ön, aki itt fürdőorvos, ezt 
eddig nem tudta?

Mosolyogtam.
-Tudja, most jöttem rá, hogy nem is vagyok fürdő

orvos.
Szegény kislány roppantul zavarba jött.
- De hát akkor hogyan sétálhatok én együtt egy ide

gennel?
Nevetve feleltem:
- A fürdőorvos indifferens személy, avval mindenki 

szabadon sétálhat. A nagyvendéglőig magácska se vétett 
hát az etikett ellen. Onnantul kezdve pedig sétáljon 
Nuriesánék jó barátjával.

Este a jogakadémiai tanár úr furcsán nézett rám, mi
kor kis védencemet üdvözöltem. De egyikünk sem szólt 
semmit.

Az elnök úr rögtönzése

Amint e könyvemben más ötletből is megírom, 
Zboray Béla gyógyszerészegyesületi elnök úrnak egy 
időben titokban én voltam az éceszgébere. Valamelyik 
nyilvános bankett előtt megkérdezte, hogy az ő helyében 
én mi mindenről beszélnék a hivatalos pohárköszöntő
ben? Feleletül én hamarosan összeütöttem egy dikciót, s 
írásban átadtam az elnök úrnak. Zboray Béla bátyám jól 
bemagolta és el is mondotta ezt az ünnepi lakomán.

Másnap én elutaztam Budapestről, s csak két hét múl
va találkoztam az elnök úrral.

- Hát szerkesztő úr: ugye, szép volt a bankett?
- Méltóságosan szép volt elnök úr!
- És mit szól az én pohárköszöntőmhöz?
Nagyot néztem. A pohárköszöntőt én fogalmaztam, 

mit feleljek hát erre a furcsa kérdésre?
- Igazán hatásosan méltóztatott elmondani.
Zboray erre - ennivaló feledékenységgel - így szőtte

tovább a beszélgetést:



- Lássa szerkesztő úr: ha én készülök a beszédre, az 
sohasem olyan jó. De ha rögtönözve szólalok fel, mint 
legutóbb is a banketten, akkor mindig jobban sikerül 
a dolog!

A komáromi képviselőválasztás utolsó perceiből

Két álló hétig korteskedtem Balla Aladár 48-as kép
viselőjelölt, a későbbi miniszter és szerb követ mellett 
Komáromban. Rendkívül heves választás volt. Attakunk 
volt közben a csendőrökkel is, afférom támadt a főispán
nal s a kedélyek a végső izgalomig voltak felcsigázva az 
este kitűzött záróra idején, amikor alig pár szavazatkü
lönbség volt a két jelölt között. Sárkány kormánypárti je
lölt volt elől vagy 6-7 szavazattal, s már alig 20 perc volt 
hátra a választás berekesztéséig. Mindkét párt minden 
embere minden követ megmozgatott, hogy égen, földön, 
pincében és padláson még egy-egy eleven választót az 
urnák elé cipelhessen.

Ebbeh a lázas izgalomban kocsin vágtattam éppen 
egy állítólag valahol a mezőn dolgozó, még le nem sza
vazott polgártársért, s az utam ott vitt el az egyik patika 
előtt. Annak ajtajában Csomós György barátom már 
messziről integetett felém, hogy álljak meg. Azt gondol
tam, valami tippet ad ő is a pártunknak megnyerhető sza
vazók tárgyában, megállítottam a kocsit, s futva ugrot
tam oda Csomóshoz.

- Mit tudsz, kérlek? De gyorsan, mert minden perc 
drága! - hadartam.

-Én nem tudok semmit. - felelte jámborul. Tőled 
akarom megkérdezni: te mit tudsz az új patikajogokról?

Bedoppingolt házasság

Kolozsvárott jártamban egy déli banketten Tanács 
József kollegám és barátom is jelen volt, s valamelyik
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cimborám megemlítette, hogy a leánya. Tanács Margitka 
alighanem hamarosan menyasszony lesz.

A délután folyamán látogatást tettem Tanácséknál. 
Csak a feleségét, a leányát és egy rokonszenves fiatalem
bert találtam náluk. Mindjárt a látogatásom kezdetén, 
melegen gratuláltam Margitka eljegyzéséhez. A ház úr
nője kínos csodálkozással kérdezte, hogy kitől hallottam 
ezt, mire én igazmondó ábrázattal közöltem, hogy maga 
Tanács Józsi tette ezt közhírré délben, a banketten, po
hárköszöntő formájában.

Mi azután akkor másról beszélgettünk, de este sze
gény Józsi barátomat nagy csetepaté várta odahaza. 
A felesége megvádolta, hogy talán berúgott és azért be
szélt az ebédnél bolondokat. Meg kellett esküdnie, hogy 
egyáltalán nem is mondott tósztot, s „az egészet az a bo
londos Zoli találta ki".

S most jön a rossz tréfa jó csattanója: az akkor ott volt 
rokonszenves ifjúra szinte doppingként hatott, hogy íme, 
már a papa is tud az ő szerelméről, hamarosan megkérte 
a szép Margitka kezét, aki csakhamar boldog élettársa 
lett dr. Pethő Sándor tanárnak, jelenleg a Nemzeti Újság 
tehetséges munkatársának.

Sakk a királynak

Hatlanek Fridolinnal együtt segédeskedtem Budapes
ten, a Sándor téri Hazslinszky Gyógyszertárban. Kissé 
félszeg volt az én kollégám, annyira, hogy később egyik 
modelljéül szolgált a Gyógyszerészi Hetilapban megin
dított tréfás rovatomnak, melynek ez lett a teljes címe: 
„Csaszlanek Fridolin segédi gyakorlatát most kezdő dip
lomás munkatárs úr csevegései, lódításai és igaz esetei 
a patikából”.

Egyik este mi ketten tartottuk az inspekciót, és lefek
vés előtt egy sakkpartit játszottunk. A játszma végén jár
tunk. Hatlaneknek már reménytelen volt a helyzete. Lé
pek egyet és bemondom, hogy: „sakk”. Hatlanek mozdul
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egyet, de a következő lépésnél megint csak: „sakk”. így 
megy ez 3-4 húzáson át. Erre az oláh származású Hatla- 
nek dühösen kifakad:

- Sakk! Sakk! Mindig csak sakk! Mind ilyenek ezek 
a magyarok!

Tanács Józsi, a turistavezető

A kolozsvári orvosok és természetvizsgálók vándor- 
gyűléséről a tordai hasadékhoz rándultunk ki. Mint az ot
tani turista egyesület főemberei, e kirándulásnál Hangay 
Oktáv tanár úr és Tanács József kollegám szerepeltek 
vezetőink gyanánt. Útközben valami kavarodás támadt 
a kocsik körül, s mind a két vezetőnk elmaradt 
a társaságtól. Ezt azután a tordai hasadéknál víg falatozás 
közben mondott pohárköszöntőben ekként hánytam 
a szemükre:

Nagyon rosszak voltak a mi vezetőink. Hangay 
Oktáv: mindig megkésett egy oktávvaL Tanács meg 
végképp elkallódott, s mi az ismeretlen úton teljesen 
tanácstalanul maradtunk.

Vendéglátás Debrecenben

Pocskay Béla barátommal patikanézőben jártunk 
Debrecenben. Dél felé összetalálkoztunk Tóth Béla kö
zös jó barátunkkal, aki nagyon megörült a látásunknak.

- Remélem, ellátogattok hozzánk is? - mondta.
Mi azt feleltük, hogy nem tudjuk, mikor végzünk 

a dolgunkkal, ígéretet tehát nem tehetünk.
Tóth Béla erre így szólt:
- Hát tudjátok mit? Estig bizonyosan végeztek. 

Semmi ceremónia, gyertek hozzánk egyenesen vacso
rára.

Megköszöntük a szíves meghívást, s este 8 óra előtt 
egyikünk egy kis virággal, másikunk egy kis Gerbaud-
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cukorral felszerelten be is állítottunk Tóthékhoz. Kitö
rő örömmel fogadtak. Leültettek, megkínáltak cigaret
tával, elkezdtünk a ház bájos úrnőjével és a házigazdá
val csevegni, felelevenítettük a korábbi évek kedves 
találkozóit, s csakhamar elröppent fölöttünk egy kelle
mes óra.

Esti 9 óra után feltűnt, hogy asztalterítésnek, vacsorai 
készülődésnek semmi nyoma. További fél óra múlva én 
egy óvatos kérdést kockáztattam meg:

- Mit csinál a ház kisasszonya? Talán odakünn szor- 
galmaskodik?

(A vacsora körül, gondoltam, de ezt a szót nem 
mondtam ki.)

Tóthné őnagysága azt felelte, hogy: „óh, a kislány az
óta bizonyosan le is feküdt”.

Baj van, baj van! - vett erőt rajtunk egy szörnyű gya
nú, s indulni készültünk. De roppantul marasztaltak, ki
húztuk tehát tíz óráig.

Akkor azután visszavonhatatlanul elbúcsúztunk. Hi
szen a vonatunk éjfél körül indult, s nekünk addig még 
a szállodai számlát rendeznünk és - istenemre! - vacso
ráznunk kellett, mert a szemünk már karikát szórt az éh
ségtől.

Az első sötét utcasarkig hangtalanul mentünk. Ott 
azonban megálltunk és elkezdtünk hangosan kacagni. 
Valósággal röhögtünk, olyan mulatságosnak találtuk ezt 
a komikus vacsorai meghívást. Most, évek után, ha Tóth 
Béla barátom ezt a kis visszaemlékezést elolvassa, majd 
talán megmagyarázza a furcsa debreceni vendéglátás 
kulisszatitkait.

Meghívó

Mihalovits Jenő debreceni kedves kollegámnak leve
let hozott egyszer a posta. Rövid volt a tartalma és egy 
váltóűrlap volt a levélhez csatolva. Maga a levélke így 
hangzott:
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„Tekintetes gyógyszerész úr! Szeretettel meghívom 
ezen idemellékelt kisded váltó aláírására. Illő tisztelettel. 
X. Y.”

Notabene: a levél küldőjét, valami jámbor debreceni 
civist, Mihalovits nem is ismerte. De hát hiába, jeles köz
életi férfiak iránt bizalommal van a nép Debrecenben is!

A drezdai kiállítás vésztörvényszéke

Az 1911. évi drezdai egészségügyi kiállításra rendül
tünk ki huszonhatan, magyarok. Nagyon jókedvű társa
ság voltunk. Mihalovits Jenőről ott tudtam meg először, 
hogy amikor elrúgja magától az otthoni gondokat, a ko
molyságot is mennyire el tudja csapni. Az ő ötlete volt az 
a vésztörvényszék, amit egyik Erdélyből jött kollégánk 
épülésére rendeztünk meg.

Az erdélyi kolléga valahol a második emeleten lakott, 
s híre futamodott köztünk, hogy a második emelet csinos 
szállodai szobalánya - bizonyosan nem ok nélkül -- egyik 
reggel ráütött a kezére. Ebből született meg annak a tré
fának ötlete, amelyet Mihalovits rendezésében és az 
alábbiakban követtünk el.

Én akkor, mikor a kérdéses erdélyi útitárs éppen a kö
zelünkben oldalgott, rá se nézve szóltam oda Mihalovits 
Jenőhöz és Vaszkó Gyulához:

- Nem tudjátok, ki lakik a mi társaságunkból a máso
dik emeleten?

A fiúk mondtak egy-két nevet, az erdélyi kollégáét 
szándékosan nem említették.

- A szobalány kérdezősködött ugyanis a portástól. Állí
tólag valamelyik útitársunk megsértette a női becsületében, 
és ő most panaszos levelet akar írni az illető feleségének.

Csak félszemmel sandítottunk a kollega felé, de ész
revettük, hogy rettenetes ijedtség ülte meg az ábrázatát. 
Csakugyan néhány perc múlva, mikor magamra marad
tam és kérdést intézett hozzám: Igaz-e, amit beszéltem.

- Hogyan? Kollega úrnak volt az az esete a szoba
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lánnyal? Nagy baj! A nő rettenetesen fel van háborodva. 
Mindenáron be akarja árulni kollega urat kedves neje 
őnagyságánál.

- Istenem! Hogyan lehetne ezen segíteni?
- Jenő! Gyula! - szólítottam oda Mihalovitsot és 

Vaszkó Gyulát. - Gyertek, találjunk ki valami okosat, 
hogyan lehetne a barátunkat megmenteni.

A hármas „vésztörvényszék” a kollega drukkolása 
közben komoly arccal kezdett tanácskozni, s Vaszkó 
Gyula vállalkozott rá, hogy ő majd beszél a szász leány
nyal. Pár perc múlva visszatért és referált.

- Nagy borravalóval tudtam csak rávenni ezt a hara
gos nőt, hogy bosszújáról lemondjon és egy enyhébb 
elégtétellel beérje: kollega úrnak nyilvánosan bocsánatot 
kell kérni tőle.

- De én restellem azt annyi kolléga előtt.
- Már azt is kicsináltam - vigasztalta a megijedt erdé

lyit Vaszkó. - Megelégszik négy tanúval. Hármunkon 
kívül csak Koritsánszky Ottó lesz még jelen és mi hall
gatni fogunk, mint a sír.

Mindjárt oda is hoztam Koritsánszkyt, Vaszkó pedig 
szobalányért ment, akit előzőleg kioktatott. S a szeren
csétlen bűntevő a halálosan komoly vésztörvényszék 
előtt ünnepélyesen bocsánatot kért őnagyságától. És egé
szen bizonyos, hogy hosszú ideig nem jutott azontúl 
eszébe, még gondolatban is véteni a házassági eskü szent 
törvényei ellen.

Mihalovits Jenő pezsgője

Berlinben, egyik este a vacsoránál Mihalovits Jenő 
egy kis pezsgőre szomjazott. A mellette ülő Holtz Lajos- 
nénak, temesvári kollégánk feleségének is teletöltötte 
a poharát, s minthogy Szmik Gyuláné, a kiránduló kom
pániánk másik hölgytagja, a hosszú asztalnak éppen 
a másik végén ült aznap, ahhoz egyik pincérrel küldetett 
át egy pohár pezsgőt.
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■ - Vigye oda a nagyságos asszonynak! - adta ki az 
utasítást a pincérnek.

Mihalovits riadtan látja azután, hogy a pincér túlhalad 
a pohárral a mi asztalunkon, odaviszi a pezsgőt a vendég
lő hátterében trónoló felíró hölgyhöz, majd sugárzó arc
cal jön vissza jelenteni, hogy „a nagyságos asszony na
gyon szépen köszöni a figyelmet”.

A hollandi tisztaság

1913-ban a Hágába utazó kollégák mindegyikének fel
tűnt az a határtalan tisztaság, amit mindenütt tapasztaltak.

- Hogyan tudnak a hollandusok mindent ilyen tisztán 
tartani? - kérdi az egyik magyar kolléga.

Mihalovits Jenő így adta meg a választ:
- Mert mindennap kipucolnak valamit. Ma smirgliz

ték ki a telegráfdrótokat. Szombaton a csillagokat fogják 
kismirglizni.

A kétfogatú

Mihalovits Jenő debreceni kollégánknak sürgősen el 
kellett mennie valami gyűlésre, s elugratta a gyakornokát, 
hogy hozzon neki hamar egy kétfogatú kocsit. Rövidesen 
odaáll a praxi a patikaajtó elé két egyfogatú kocsival.

- Mi ez? Miért hozott két kocsit? - kérdi Mihalovits.
- Nem volt kérem, kétfogatú a standon, hoztam hát 

két egyfogatút! - válaszolta a bölcsek jeles utóda.

Hol voltál Johann?

A drezdai egészségügyi kiállításra a társaságunkkal 
utazott Rottfuchs János, tokaji cimborám és magával 
hozta az apósát is. A berlini állatkertben meguzsonnázott 
a kompánia, s Jancsi barátom eltűnt a társaságtól 2-3
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percre. Amikor visszajött, az apósa hangosan azt kérdez
te tőle:

- Hol voltál. Johann?
Rottfuchs Jancsi ránézett a velünk volt óbecsei és te

mesvári menyecskére, elvörösödött és röviden így felelt:
- Sehol!
Azóta már sokszor törtem a fejemet, hol járhatott ak

kor Rottfuchs János?

A tarokktudós

Dr. Molnár Nándor komoly tudós, de lassújáratú em
ber volt. Épp ezért a tarokkjátékban, amelynél gyors át
tekintésre van szükség, ritkán volt szerencséje. Eldicsek
szik egyszer, hogy ő bemondta a pagátultimót, Harmos 
Gyula megkontrázta, ő rekontrázott és meg is csinálta az 
ultimót. Én erre szörnyen ártatlan arccal kérdeztem:

- Hogyan? Hát Harmos sem tud tarokkozni?

Molnár Nándor kivonatol

Valami hosszú jelentést kellett volna dr. Molnárnak, 
mikor egyesületi titkár volt, a gyógyszerészi közgyűlé
sen kivonatosan ismertetnie.

- Csak röviden! - biztatta Filo János. Molnár átfutot
ta a háromoldalas jelentést, s közben így mormolt:

-Hhhmmm... Hhhmmm... mmm... satöbbi.
A közgyűlés megéljenezte a kivonatoló tudóst, s a je

lentést elfogadták.

Koritsánszky és a fináncok

A hágai gyógyszerész kongresszusra 1913-ban 
Koritsánszky Ottó kalauzolta a magyar gyógyszerésze
ket. Becsből éjjel indult a társaság Frankfurt felé, s
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Koritsánszky meghagyta a kalauznak, hogy Passauban, 
a határon, csak őt keltse fel, majd ő beszél a fináncokkal. 
A feledékeny kalauz éjfél után 1 órakor mindenkit fellár
mázott, csak - a parancsot félretéve - Koritsánszkyt nem.

Ottó barátunk, mint gondos útimarsai], fél kettő után 
magától ébredt fel, s leste a vámvizsgálatot, ami csak 
nem akart megkezdődni. Végre észreveszi, hogy német 
kalauz mászkál a vonaton.

- Mikor jönnek a fináncok? - kérdi tőle abban a Íri
szemben, hogy csak most értek a határállomásra.

Amire azután a kalauz megnyugtatta, hogy ő azokat 
szerencsésen átaludta.

A tiszta gallér

A gyógyszerészi manuális kitűnő írója, a kiváló tudo
mányos képzettségű Vondrasek József dr. ugyanúgy nem 
törődik a külső megjelenésével, mint ahogyan a legtöbb 
tudós azt el szokta hanyagolni. Már közel 30 éve isme
rem, de még sohasem adott okot arra a meggyanúsítasz, 
hogy csak egyetlenegyszer is úgy ki lett volna öltözve, 
mint valami vőlegény.

Ez a közismert nemtörődömsége indította arra 
Koritsánszky Ottót, akkor még a Gyógyszerészi Heti
lap helyettes szerkesztőjét, hogy egyszer így szóljon 
Vondrasekhez:

-Te, Jóska! Árulj el nekem bizalmasan egy titkot! 
Megteszed?

- Parancsolj velem - udvariaskodott Vondrasek.
-Mondd, kérlek, ki viseli a te gallérjaidat, mikor 

tiszták?

A gavallér

Én már csak öreg korában ismertem meg a későbbi 
budapesti jognyertest, dr. Bekellay Ottót, aki a szabad-
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ságharc alatt minta huszártiszt volt. A nagyon előkelő 
családból származott Bekellay monoklit viselt és meg
látszott a külsején és viselkedésén az egykori nagy úr, 
bár akkortájt teljesen elszegényedve kisegíteni járt vi
dékre.

Dieballa székesfehérvári gyógyszerész keresett egy 
ízben kisegítőt. Megáll egy délután egy négyes fogat 
a patika előtt, benne egy elegáns úr. Az öreg Dieballa 
a patikaajtóból látja, hogy az érkező leemeli a kézitáská
ját, s a képeslapokban közölt arcképhez való hasonlatos
ságnál fogva azt hitte, hogy Lónyay pénzügyminiszter 
jött a kocsin.

Odaugrani s nagy hajlongások közt a kézitáskát kezé
be ragadni, egy pillanat műve volt.

Dr. Bekellay Ottó, mert ő volt az érkező, aki egy föld- 
birtokos barátjától kapta kölcsön a négyest, engedte, 
hogy Dieballa becipelje a patikatáskáját, s csak benn 
a patikában árulta el, hogy ő a Gyógyszerészi Hetilap ál
tal leküldött kisegítő-segéd.

Az öreg Dieballát majd megütötte a guta. Elkezdett 
gorombáskodni, amire Bekellay visszagorombáskodott, 
s öt perc múlva Bekellay úri nyugalommal szállott vissza 
a négyes fogatba, hogy igénybe vegye nemcsak azt, ha
nem néhány napra a fogat gazdájának szíves vendéglátá
sát is. A történelmi hűség kedvéért felemlítem, hogy 
visszainduláskor Bekellay pakktáskáját már nem az öreg 
Dieballa vitte a kocsiig.

„Emberi gyarlóság”

Lukács István szerkesztő egy népszínművet írt, ame
lyet az óbudai színház előadásra elfogadott. Komisz em
ber lehetett a színi direktor, mert csak egyetlenegyszer 
adatta elő a darabot, holott a Lukács által értesített kollé
gák jó egypár páholyt megtöltöttek a patikárus szerző 
iránti barátságból.

Lukács erre kapta magát: kinyomatta az „Emberi



gyarlóság” című népszínművet, s megküldte egy csomó 
kollégának, mindjárt becsatolva egy két koronára kitöl
tött utalvány-űrlapot a kis füzet árának beküldésére. 
A mindig vicces és szellemes dr. Fauser Géza fel is ad
ta Lukácsnak a két koronát, de ráírta az utalvány margó
jára:

,A gyarlóságért!”

ízléstelen reklám

Fried Lajos országgyűlési képviselő jó barátomat el
hoztam egyik borgazda vacsorára. Persze megbeszéltet
tük. A különlegességek reklámozását tette szóvá s egye
bek közt így szólt:

- Ami ízléstelen, az ízléstelen. Itt van például a Di- 
gestol. Hát én nem tudom, jó szer-e a Digestol vagy rossz 
szer, de hogy a reklámplakátjaira miért kellett egy olyan 
ronda pofát odapingálni, azt igazán nem értem.

Óriási kacagás támadt, s a képviselő úrnak azonnal 
megmutatták a vacsorán jelenvolt Glück gyógyszerészt, 
a Digestol gyártóját, akinek a képe élethű ábrázolatban 
szerepelt a Digestol plakátjain.

Házasságközvetítés

FI. K. országgyűlési képviselő végighallgatta egy kor- 
tesúton néhány politikai beszédemet, s formálisan belém 
szeretett.

-Pajtás! Hát ilyen emberek a patikárusok? Nohát én 
a lányomat csak patikárushoz adom férjhez!

S meg is kért azonnal, hogy ajánljak neki valami jó
képű, vőlegénynek alkalmas patikárust, egyben meg
mondta, hogy mennyi hozományt ad a lányával.

Pár nap múlva nálam járt Majos Pali, most kispesti 
gyógyszerész, akitől megkérdeztem: nem lenne-e hajlandó 
egy előkelő úrilányt szép hozománnyal feleségül venni.

72



- Előbb lássuk a medvét! - mondta Pali barátom, mi
re én azután megrendeztem a felek között egy találko
zást. A képviselő úr, a felesége, a lánya. Pali barátom 
meg jómagam elfogyasztottunk a Bristolban egy vacso
rát, s amikor pezsgő mellett a cigány elmuzsikálta a ha
gyományos „Csak egy kis lányt”, a menyasszonyjelölt az 
előre megbeszélt titkos jellel értésemre adta, hogy Majos 
Palit „tauglichnak” minősíti.

Mikor azután Majossal kettesben maradtam, az ő vé
leményét érdeklődtem meg.

- A lány úgy nagyjából megfelel. De két feltételem 
van. A lány jöjjön fel pár hétre dr. Jutassyhoz és operál
tassa le az orráról azt a kis bibircsókot, az apja pedig 
adjon mégegyszer annyi hozományt, mint amennyit 
kínál.

Másnap referáltam a képviselő úrnak. Nagyon meg
haragudott. A házasságból semmi sem lett. Pedig néze
tem szerint az egészet csak a sors hibázta el. Ha a bibir- 
csók lett volna kisebb a kisasszony orrán és a hozomány 
nagyobb, az én első és egyetlen házasságközvetítésem 
talán sikerült volna.

Kiss Károly sustentációt keres

Dr. Molnár Sándor beajánlotta Kiss Károly baráto
mat, a segédszövetség egykori elnökét, néhai Müller 
Berriát budapesti gyógyszertárába sustentánsnak. Müller 
elolvasta az ajánlólevelet, szemüvegén át gondos szem
lét tartott Kiss Károly fölött, azután leakasztott a falról 
egy kulcs-csomagot, fejére tette a házi sapkáját és intett 
az ajánlkozónak, hogy menjen utána. Bevezette előbb 
a laboratóriumba, és azt megmutogatta neki. Majd egy 
hosszú udvaron keresztül az üveges kamrát szemléltette 
meg vele. Azután a kenőcstégelyeket tartalmazó, majd 
a papírdobozokat és zacskókat magában foglaló kamrát. 
Mindezeket más-más kulccsal nyitotta ki és zárta be 
megtekintés után ismét.
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■ Végül egy lakószobába vitte be Kisst, s annak ódon 
íróasztala elé leülve, egy másik székre tessékelte le 
a „szuszi” jelöltet. Most pár percnyire néma hallgatás kö
vetkezett. Egyszer azután ünnepélyesen felállott Müller. 
mire Kiss is felállt a székéről. S a gyógyszerész úr akkor 
így szólt:

- Sajnálom. Az állás már be van töltve!

Felhúzható váltó

Kiss Károlyt összehozta a sors egyszer egy feltalá
lóval, aki óraszámra gyötörte a maga fantasztikus tervei
vel.

- Nem ér ez mind semmit. - mondja neki végre Kiss.
- Tudja mit találjon fel, uram? A felhúzható váltót.

- Milyen váltót?
-A felhúzható váltót! Hogy az ember annyi vál

tóadósságot csinálhasson, amennyit akar, s ha egy váltó
ja lejár, azt egyszerűen fel lehessen húzni. Ha nem kelle
ne a váltótartozást soha kifizetni: lássa, az aztán döfné!

A feltaláló nagyon megharagudott. Vette a kalapját és 
köszönés nélkül faképnél hagyta a hamis zúzájú Kiss 
Károlyt.

Négy forint levonás

Nem írom ki a nevét annak a gyógyszerésznek, aki
nél Kiss Károly, a budapesti Duna Patika későbbi jog
nyertese, e kis történet idejében fiatal segéd volt. Egy hi
deg téli napon a principális expediált egy orvosságot, s 
szórakozottságból a 150 grammos gyógyszeres üvegben 
eltartott Solutio arsenicalis üvegét csomagolta be és 
szolgáltatta ki az elkészített mixtúra helyett a betegnek. 
Nagy lett az ijedtség, amikor ez pár perc múlva kiderült. 
Kiss Károly önfeláldozóan, télikabát és kalap nélkül ro
hant a rendelő orvoshoz, a beteg lakását megtudakolni.
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Mikor az orvostól megtudta, hogy a beteg egyik kör
nyékbeli faluból való, a meghűlés veszedelme dacára 
felkapott egy fiákerre, és sikerült is a párnák és dunnák 
között vitt beteg szekerét utolérve, az emberhalál vesze
delmét elhárítania.

Agyonfázva került vissza a patikába, s a fiákeresnek 
járó négy forintot a kasszából fizette ki. Nagy lett azután 
a meglepetése, amikor elsején a főnök úr 4 forintot le
vont a fizetéséből.

- Hogyan? - kérdezte - hiszen én az ön hibáját jóvá
tenni rohantam akkor a csikorgó hidegben a beteg után! 
Én ezért jutalmat és hálát érdemelnék!

- Igen, de ön kocsikázottl
Persze Kiss Károly e furcsa magyarázatra most már 

csak azért sem engedte levonni a 4 forintot.

A majomsziget

Az 1914. évi gyógyszerész táncestélyen nagyon sok 
egyetemi hallgató és gyógyszerészsegéd kollégánk vett 
részt, míg a főnöki kar ugyan gyéren volt képviselve. 
A táncosok számához képest hölgyek is kevesen voltak, 
a bálterem közepén tehát állandóan zsúfolva volt az úgy
nevezett „majomsziget”, vagyis a nem táncoló álldogá
lók csoportja.

A gyógyszerészsegédek szellemes vezetőembere, 
Kiss Károly erre a következő elmés kiszólást intézte 
a körülállókhoz:

- Milyen jó, hogy kevés princi van jelen! Meghara
gudnának, hogy ott állanak a segédek középen - munka 
nélküli

Kétmillió nern pénz

Baráti társaságban, a régi jó békevilágban arról be
szélt valaki, hogy micsoda gyönyörű nagy birtokot vett
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Benyovszky baranyai főispán potom pénzért. Mindössze 
kétmilliót adott érte.

- Kétmillió egy ilyen birtokért! Nem pénz.
Kiss Károly, az ötletes segédszövetségi vezér, aki ál

landóan pillanatnyi pénzzavarban szenvedett, melankoli
kusan sóhajtott fel:

-Kétmillió? Az csakugyan nem pénz. Ha 10 koro
nám lenne, az - pénz volna!

A kimerültség csimborasszója

Balassagyarmaton, Rebmann Rókusnál dolgozott 
egy ideig Kiss Károly, segédi minőségben. Annyi volt 
egy napon a dolog, hogy már majdnem összerogyott 
a kimerültségtől, vacsora után még neki kellett látnia 
a kontós vények megtaksálásához. Taksálás közben ci
garettázott, hogy a halálos fáradtság álmot kínáló ólom
súlya ellen védekezzék. Egyik vényen benzin volt felír
va, s amikor Kiss ezt taksálta, ösztönszerűen messzire 
eltartottá a cigarettát a recepttől. Mert hát a benzin - 
robban.

Kiss Károly cigánya

A segédek vacsoráján vettem részt. Amikor már na
gyon emelkedett volt a hangulat, Kiss Károlynak egy
szerre eszébe jutott, hogy engem megénekeltet. Akkori
ban nótás fiú voltam, s Kiss Károly barátomnak nagyon 
megtetszett a Farkas Imre szövegére énekelt „Holnap
után”, amit pár nappal előbb hallott tőlem egyik zenés 
kávéházban lezajlott murinál.

Szabadkoztam, hogy meg is vagyok hűlve, meg nem 
is tudok másképpen dalolni, csak cigány mellett.

- Gyere ide hamar, Náni János! - kiáltott Kiss, a fa- 
eseti gyógyszerészre. - Ha cigány kell, ennél nem kapsz 
különbet!
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S csakugyan Náni Jánosnak olyan barna volt a képe, 
mint a legfüstösebb cigánynak. Nekem azután, hiába 
szabadkoztam, rá kellett gyújtanom a hegedű nélküli ci
gány mellett is a nótára.

Ébredők az Otthon-Körben

Az „Otthon” írók körében a kommün alatt beszüntet
ték a bakkozást, s csak az 1919. év vége felé kezdődött 
újra a baccarat. Az írók köre az Eszterházy utca 4. szá
mú házában, a II. emeleten van, s belső összetételére 
nézve abban különbözik az ugyanazon ház első emeletén 
levő „Tisztviselő Egylettől”, hogy amíg az utóbbiban 
nincsen egy fia „demokrata” sem, addig viszont az írók 
körében csak magnak akad egy-két darab keresztény.

Érthető megrökönyödést keltett ennélfogva, mikor az 
újból megindult baccarat-játék első estéjén, a fehér terror 
dühöngésének legádázabb napjaiban, Kiss Károly e han
gos szavakkal rontott be a játék izgalmától amúgy is 
megviselt játékosok közé a bakk-szobába:

- Itt vannak az ébredők!
Mindenki riadtan nézett az ajtók felé, Kiss Károly el

lenben tovább folytatta a beszédet:
- Nem kell megijedni! Itt benn vannak hosszú szünet 

után az ébredő poentőrök!

Ki mit szeret?

Segédkollégák beszélgettek arról, hogy ki mit szeret 
jobban a patikai munkák közül: a laborálást-e vagy a re
cepturánál dolgozni? Egyik ezt, másik amazt a munka
kört állította kellemesebbnek.

- Hát te mit szeretsz jobban? - kérdezték a segédszö
vetség elnökétől.

Kiss Károly gondolkodás nélkül felelte:
- Én legjobban szeretem a - kimenőt.
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Amikor a gyerekek éljeneznek

Gaál Endrét, első ízben képviselővé jelöltetése alkal
mából, elkísérték kortesútjára: Nagyatádi Szabó István 
és Mayer János, az elhunyt és a jelenlegi földművesügyi 
miniszter. Az egyik községben az iskolából kijövő fiúcs- 
kák, egy másikban a patakban fürdő s onnan pucéran 
előszaladt gyerekek zajosan megéljenezték Gaált. Az 
egyébként mindig komoly Szabó István a meztelen 
gyerkőcök éljenzésekor nagyot nevetett, s kezét nyújtva 
a jelöltnek, így szólt:

- Gratulálok Endrém, a megválasztásodhoz! Mert 
nekem régi megfigyelésem, hogy a gyerekek a közhan
gulatot fejezik ki, hiszen ők a nagyoktól hallják, amit 
mondanak.

S, hogy a miniszter mennyire jól ítélte meg a helyze
tet, mutatja az is, hogy Gaál kollégánkat mintegy 11 000 
szótöbbséggel csakugyan képviselővé választotta a ke
rület.

A spongya

Praxi korában Gaáltól Szatmár megye egyik igen 
előkelő úriasszonya spongyát kért. Gaál a patikában 
csak egyfajta spongya létezéséről tudott, annak a kis ke
ményre összepréselt spongyáéról, amelynek a rendelte
tését talán Újhelyi Nándor, a „malac”, tudná a maga 
merész írótollával leghivatottabban elmagyarázni. 
Szörnyű zavarban mutogatta tehát, diszkréten a spon- 
gyolakészletet.

- De hiszen ezek nagyon kicsinyek! - vetette ellen 
a vevő.

-Majd megdagadnak, amikor kell - hebegte Gaál 
Endre még nagyobb zavarban.

Csak az úriasszony további magyarázatából derült ki 
azután, hogy annak gyermekmosdatáshoz lett volna 
szüksége ököl nagyságú spongyára.
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(íaál Endre inge

Nem a mai Gaál Endre ingéről van szó, akinek feje
delmi pompával, pálmakerttel, színes szökőkúttal, te
mérdek műtárggyal berendezett lakásához természetesen 
elsőrendű fehérneműkészlet is tartozik. Hanem Gaál 
Endre egykori sátoraljaújhelyi szegény gyakornok ingé
ről, mely azért jutott szerephez e kis történetben, mert 
Gaál akkor még kerékbe törte a német nyelvet.

A köhögés elleni tea használati módját kellett 
ugyanis megmagyaráznia egy német leánynak. Azt, 
hogy „muss kochen”, még csak kinyögte valahogy, de 
a vásznon való átszűrést már csak illusztrálva tudta 
elmagyarázni. Kihuzigálta pedig a mellénye alól az in
ge csücskét, s egy kis vízzel szemléltette a szűrés mű
veletét.

Pár nap múlva a német lány magyarul is beszélő nő
vére azután megkérdezte, hogy miféle babonából szüksé
ges a teát okvetlenül ingen keresztül szűrni?

A három Gaál Endre

Dr. Gaál Endre 1913-ban Nizzából hazatérve, íróasz
talán 51 sürgönyt és levelet talált, melyben eljegyzéséhez 
gratuláltak. Minthogy ő nem volt vőlegény, elküldte az 
egész kollekciót dr. Gaál Endre szegedi városi tanácsos
nak. kinek hírét-nevét a napilapokból ismerte, s egyben 
maga is gratulált neki. A szegedi tanácsos udvarias levél
ben válaszolt:

„Isten segedelmével novemberben óhajtván ünnepel
ni ezüstlakodalmamat, a gratulációt köszönettel elfoga
dom, eljegyzésem híre ellen azonban menyecskelányom 
tiltakozik. Szíves engedelmével a levél-és sürgönyhal
mazt továbbítottam tehát egy harmadik dr. Gaál Endré
hez, akit személyesen ismerek, mert az a gyanúm, hogy 
a napilapok eljegyzési híre erre a harmadik Gaálra vo
natkozik.”
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„Az Ojság” tréfái Gaál Endréről

„Az Ojság” című élclapból ollóztam ki ezeket az ap
róságokat:

Új könyvek Gaál Endre: A népjóléti államtitkai. 
Kisgazda gyógyszertár: Szab. Népjóléti labdacsok, 

csak államtitkári védjeggyel valódi.
Tulajdonos: dr. Allesegál Endre gyógyszerész.

Ugyanott „Es ist erreicht” zsebben hordható cukorkák.

A patikai koncesszió és a bomba

Segédkartársaink társasvacsoráiról a jókedv sohasem 
hiányzik. Egy-egy igazságtalan jogadományozáskor el
fogja ugyan a társaságot egy nagy keserűség, de nem 
szánt mélyebben ez az érzés sem, amint az alábbi példa 
igazolja:

A háború alatt egy igazán arra méltatlan folyamodó 
nyert el egy jó patikajogot. A segédek legközelebbi tár
sasvacsoráján erősen pertaktálták ezt az igazságtalansá
got. Ámde a mindig szikrázóan ötletes Kiss Károly ezt 
vetette oda:

- Bizony a patikajog olyan, mint a repülőgépről ledo
bott bomba: a magasból potyog alá és nagyon sokszor ér- 
demetlent talál.

A kitűnő negyedik felvonás

A Vígszínház Guthi Somának egy háromfelvoná- 
sosát mutatta be, s utána ugyanazon estén még egy egy- 
felvonásos bohózat is sorra került. A sikerült premier 
éjjelén Guthi az „Otthon” írók körébe is ellátogatott, 
ahol a népszerű írót elhalmozták szerencsekívánatok- 
kal. A gratulálok sorában Kiss Károly kollégánk ekként
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fejezte ki a maga elismerését meleg kézszorongatás 
közben:

-El voltam ragadtatva, édes Somám! Valósággal él
veztem! Nem mondom, a darab első 3 felvonása valami
vel gyöngébb, de a negyedik felvonás, az pokolian mu
latságos.

- Gazember! - ordította Guthi, s az évődő Kissnek 
félre kellett ugornia a felé irányzott hátbavágás elől.

Az ezüst forint

Apró iskolás gyermek korában, Gaál Endre volt a kis 
falusi elemi iskola legjobb tanulója. Kapott is ezen a cí
men. az iskolát meglátogató Isaák Dezső országgyűlési 
képviselőtől egy fényes ezüst forintost, aki azt a kis ne
bulónak a következő tréfás szavakkal nyújtotta át:

- No, tedd el ezt a pénzt, kis fiam. Ha szorgalmasan 
tanulsz, nagy ember lesz belőled és téged választanak 
majd képviselőnek, jó lesz választási költségre.

Hosszú évek múlva a tréfás prófécia valóra vált, s 
Gaál Endre utódja lett a kerületben az egykori képviselő
nek. Hogy az ezüst forintból kitelt-e azonban a választá
si költség, azt nem merném határozottan állítani.

A miniszter autója

Gaál Endre köztudomás szerint benső baráti viszony
ban állott Nagyatádi Szabó István földművesügyi mi
niszterrel. Egy unalmas, esős napon Gaál, aki távozni ké
szült a parlament üléséről, megkérdezte a minisztert, 
hogy az ott marad-e még?

- Maradok még - válaszolta Nagyatádi -, mert fel 
akarok szólalni.

Gaál a parlament kapujában azután észrevette, hogy 
ott várakozik a miniszterre az autó. Abban a meggyőző
désben, hogy amíg őexcellenciája a maga beszédét el



mondja, okvetlenül eltelik legalább fél óra, odaintette az 
ismerős sofőrt, s felhajtott a Várba.

De közben a miniszter megunta egyik hosszújáratú 
szónok szóvirágait hallgatni, s elhatározta, hogy aznap 
nem szólal fel és hazamegy. Odalenn a portás ijedten je
lentette, hogy „a kegyelmes úr autóját Gaál méltóságos 
úr” vitte el. Nagyatádi derűsen fogta fel a dolgot. Kaca
gott egyet, majd nyugodtan felszállott egy villamosra és 
azon ment haza.

A zongoraművész önbíráskodása

Szűcs Béla, most budapesti kollégánk, e kis történet 
idejében Szegeden volt gyógyszerész. Ott látogatta meg 
őt Dienzl Oszkár barátja, a közismert kitűnő zongoramű
vész, aki az alföldi metropolisba hangversenyezni uta
zott le.

Belép egyik napon a patikába, de az ajtóból gyönyör
ködve nézett vissza egy arra közeledő gyönyörű fiatal 
hölgyre.'

-Barátom! - mondta lelkesedve Szűcsnek - nem is 
tudtam, hogy Szegeden ilyen meseszép tündérek laknak! 
Szinte kedvem lenne pár napig itt maradni, hogy kikezd
jek evvel a cuki kislánnyal.

A végszóra az így feldicsért kislány belépett a patiká
ba és Szűcs Béla mosolyogva mutatta be Dienzl Oszkárt 
a menyasszonyának.

- Te vőlegény vagy? - riadozott a művész.
- Három nap múlva lesz az esküvőm.
Dienzl erre hirtelen kifakadt:
- Hát kérem, én most megbüntetem magamat az előb

bi kiszólásomért. Egy nappal tovább maradok Szegeden, 
mint terveztem és a templomban el fogom zongorázni az 
esküvőtökön Meyerbeer Nászindulóját.

Gavallérosan be is váltotta a szavát, és olyan szívesen 
játszott, hogy a lakodalmi díszes közönségnek könnyeket 
sajtolt ki a szeméből.
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S most jön a csattanó.
1925 nyarán Szűcs Béla kartársunk ifjú nejével nyi

tott kocsin ment hazafelé. Elhaladtak egy fényesen meg
világított vendéglői terasz előtt, amelyen Dienzl Oszkár 
ült ott néhány barátjával. A művész nem ismert rájuk, 
a lassan poroszkáló kocsi utasai azonban meghallották, 
amikor így szólt a pajtásaihoz:

- A kutyafáját! De csinos kis nő! Ebbe szeretnék be
lekötni.

Szűcs azonnal megállította a kocsit és odalépett a tár
sasághoz. Az asztalnál mindenki úgy érezte, hogy most 
egy affér kezdődik. Szűcs Béla ellenben mosolyogva 
ütött rá Dienzl vállára:

- Szervusz, Oszkár! Megbocsáss, de nem vehetem 
igénybe másodízben azt az előzékenységedet, hogy elját- 
szad az esküvőmön a Nászindulót, mert már három évnél 
régebben nős vagyok.

A kiváló művész csak ekkor jött rá, hogy immár má
sodízben lőtte ugyanannál ugyanazt a bakot.

A tolakodó

Gaál Endréhez, államtitkársága idején egy elszegé
nyedett úriasszony levélileg valamilyen kérést intézett, s 
egyben jelezte, hogy másnap a hivatalában ugyanezen 
ügyben a férje is tisztelegni fog a titkár által kijelölt idő
ben, 11 órakor.

A következő napon a siklóra várt Gaál, amikor elébe 
tolakodott egy izgatottan viselkedő úriember, s Gaál tilta
kozása ellenére erőszakosan ő foglalta le az akkor 
a siklón még fennmaradt egyetlen üres helyet. Az audien
cia során azután a „tolakodó” is Gaál elé került. Ráismer
ve a siklónál erőszakkal megelőzött úrban az államtitkár
ra, rettentő zavarba jött, s ötölve-hatolva azzal mentegette 
magát, hogy pont 11 órára volt a minisztériumba rendel
ve, és félt, hogy megkésik. Gaál jót mulatott a szerencsét
len pasas nagy zavarán, és teljesítette kérését.
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A rossz kibic

Kimer Sándor, budapesti gyógyszertár-tulajdonos ko
rában eljárt a borgazdavacsorákra, s az azokat követő 
kártyacsatáknál kibici minőségben működött. Csakha
mar híre ment, hogy Kimer nem egyszerű kibic, nem is 
közönséges rossz kibic, hanem egy valóságos halálma
dár. Akinek a közelében leült, ott „nem nőtt fű”, ott „pa
pot öleltek” és ott „jobb lett volna vakon születni”. 
Annyira átment a köztudatba Kirner eme vészt hozó tu
lajdonsága, hogy akinek rosszul kezdett járni a lapja, 
gyanakodva nézett körül, nincs-e Kirner a közelében, s 
ha csakugyan ott volt, kergette a pokol mélységes fene
kére.

Egy éjjel nagy chemin-játék folyt a patikárus kompá
niában, Radanovics Dani volt a szerencsefia, aki a tár
saság összes pénzét „begombolta”, sőt már mindenki 
„hozott” neki.

A szerencsétlen Kimer ott búslakodott a hosszú terem 
túlsó végében, mert már mindenki elkergette.

Radanovics Daninak megesett rajta a szíve:
- Gyere ide mellém, Kirner! Én nem adok a babo

nára semmit! Szamár, aki babonás! - mondta elbizako
dottan.

Kirner örömmel ült le Radanovics mellé és érzéssel 
drukkolt neki. Negyedóra múlva mindenki visszanyerte 
minden pénzét, és Radanovics Dani elvesztette a magáét 
is az utolsó vasig.

Dani barátunk a babonáról vallott elméletét azóta ek
ként módosította:

Szamár, aki babonás, de még nagyobb szamár, aki 
Kimert szerződteti kibicnek!

A bírósági végzés alapján való gyógyszerész

Nagy szüreti mulatságra verődtek össze a patikárusok 
1902 nyarán, Farkas Náci bátyánk kecskeméti szőlejébe.
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Nemcsak pesti kollégák rándultak oda, hanem vidékiek 
is, például Széky Miklós Kolozsvárról, Krausz Elemér, 
az Arad melletti Glogovácról és mások. Volt a társaság
ban egy nagyon csinos és nagyon szellemes kecskeméti 
menyecske, aki körül az 52-es gallért viselő Krausz 
Elemér barátunk különösen sokat legyeskedett. Egyszer 
csak a szép asszony így szólt:

- Hanem azt nem is tudtam, hogy a gyógyszerészek 
között bírósági végzés alapján való legények is van
nak,

Mindnyájan kérdőleg néztünk rá, mire a hamis 
asszonyka rámutatott a túlmolett Krausz Elemérre, s ezt 
a magyarázatot adta:

- Ezt az urat bizonyosan a járásbíróság választotta el 
erőszakkal az anyai emlőtől.

Stern Maxi hitelezői

Ki ne ismerné Stern Maxit, aki, mióta felette is múlni 
kezd a kor, ifjúságának száz bohóságát elrejtette a ko
molyabban hangzó Sényi Mihály név mögé?

Stern Maxi nagyszerű finánczseni volt. Megoldotta 
azt a kérdést, hogyan lehet kevésből jól élni. Nem fize
tett senkinek és soha. Sokat zaklatták emiatt a hitelezők, 
de Stern Maxit még csak nem is bosszantotta az erősza
koskodásuk. Gondolta, hadd fájjon az adósság miatt az ő 
fejük.

A szabója egyszer azután megunta a kilincselést és le
vélírást, s ügyvédnek adta át behajtás végett a követelé
sét. Az ügyvéd küldött is egy erélyes hangú levelet 
Maxinak, felszólítva őt beperelés terhe mellett 3 nap alatt 
való fizetésre. Stern Maxi erre nem az ügyvédnek, ha
nem a szabónak válaszolta a következőket:

„Tisztelt Berger úr! Megkaptam az ügyvédje által el
juttatott szemtelen levelét. Én a hitelezőim nevét minden 
év január elsején fel szoktam írni egy cédulára, a cédulá
kat beleteszem egy kalapba, kettőt azokból kihúzok, s e
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két, de csakis e két hitelezőmet abban az évben kielégí
tem. Vegye tudomásul, hogy mai szemtelen levele után 
önt a sorsolásból két év tartamára kizártam. Tisztelettel, 
Stern.”

Kártyaparti a Múzeum kávéházban

Stern Maxi és Markovits Albert csepeli kolléga együtt 
kártyáztak a Múzeum kávéházban. Stern Maxi nyereség
ben volt, mikor Markovits azzal az ígérettel, hogy majd 
nemsokára visszajön, meglépett. Lehet, hogy nem volt 
nála pénz, egyéb dolga is akadhatott, meg azután Maxi 
barátunk volt a partnere, elég az hozzá, teljesen megfe
ledkezni látszott a dologról, s a kártyadifferenciát még 
három hét múltán sem egyenlítette ki. Stern Maxi 
bosszút forralt és az alábbi levelet intézte a csepeli úri ka
szinó elnökségéhez:

„Tekintetes Elnökség! Múlt hó 24-én alsóst játszot
tam M. Albert ottani gyógyszerésszel, a csepeli nagyér
demű úri kaszinó tagjával, akit 6 frt 85 krajcár erejéig 
megvertem. Nevezett ekkor a Múzeum kávéházból azon 
kijelentéssel távozott, hogy vissza fog jönni, várjam 
meg.

Ennek három hete, s én azóta mind egyre várok. 
A kávéház szardíniakészletét végleg elfogyasztottam, s 
most már kénytelen vagyok az ez idő szerint méregdrá
ga sonkával és tojással táplálkozni. Bár ez az életmód 
vagyoni viszonyaimat igen megzilálta, viszont az örö
kösen hideg ételek és a biliárdasztalon való hálás egész
ségi állapotomat veszélyezteti, tovább is türelmesen 
várnék, de fájdalom, öt nap múlva sorozásra kell jelent 
keznem.

Tisztelettel kérem tehát a nagyérdemű elnökséget, ke
gyeskedjék nevezett kaszinói tagtól megtudakolni: vár
jak-e visszaérkezésére még tovább? Ha pedig netalán az 
említett úr három hét után még nem érkezett volna vissza 
az önök községébe, úgy nyilvánvalóan bűntény történt.
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A szerencsétlent, miközben a 6 frt 85 krajcárommal a ká
véházba visszaigyekezett, bizonyára kirabolták, s talán 
láb alól is eltették. Az utóbbi esetben méltóztassék tehát 
sürgős jelentést tenni a rendőrségnél. Mély tisztelettel 
Stern M.”

A kaszinóban természetesen jót nevettek a furcsa 
levélen, s együtt kacagott a többiekkel az érdekelt fél, 
Markovits Albert kollégánk is. A kártyaadósságot azon
ban még azon a napon sietett kiegyenlíteni.

A Jusztícia szobor

Gréb János egykor poprádi, később budapesti gyógy
szerész abban a hírben állott a köztudatban, hogy nem jó 
vele egy tálból enni cseresznyét. A Lipót körúti Jusztícia 
gyógyszertárában Stern Maxi volt egy ízben a gondnoka. 
Betévedt egy délelőtt „egy” publikum a patikába, és vá
rakozás közben megkérdezte, mit ábrázol a kirakatban 
levő Jusztícia szobor?

Stern Maxi ránézett a mellette álló Gréb Jánosra, s 
komoly hangon ezt a magyarázatot adta:

- Tetszik tudni, a principális úr, mikor pénztárosnőt 
alkalmaz, mindeniktől 400 korona óvadékot vesz, hogy 
a napi bevétel biztosítva legyen. Mert másnap a kisasszo
nyokat elcsapja. Egy ilyen kisasszony hamis bankóban 
szúrta le a kauciót, amit Gréb úr csak másnap vett észre. 
Hát, kérem alássan: ez a szobor erről a pénztáros kis
asszonyról készült. Ő a világon az egyetlen, aki Gréb 
urat be tudta csapni.

Árpádok egymás ellen

Hajós Árpád aradi gyógyszerész összekülönbözött 
valamiért Szathmáry Árpáddal, a kitűnő színésszel. 
Szathmáry egy téli estén vidám disznótorra volt hivata
los. A házigazda és a vendégek nem értették, miért cso
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magolja papírba és teszi zsebre annak a hatalmas sonká
nak a csontját, amit az imént oly jóízűen költött el. 
Szathmáry fontoskodó képpel csak ennyit mondott:

- Erre nekem még nagy szükségem lesz.
Éjféltájban Hajós Árpád patikájánál megszólalt 

a csengő. Az inspekciós kinyitja a patikát, de nem jön be 
senki. Kinéz az utcára, ott sincs egy lélek sem. Bosszú
san állapítja meg, hogy valaki rossz tréfát csinált. Nem
sokára újra csengetnek. Felébred a principális is. A se
géd káromkodik, megint senki. Felváltva rohannak az. 
utcára, de sohase látnak egy lelket sem. Ez így tartott 
reggelig.

Virradatkor látták csak, hogy a csengettyű húzójára 
egy hatalmas sonkacsont volt felkötve, és csak akkor ér
tették meg, miért láttak az éjjel annyi nagy kuvaszt a ka
pu körül.

Vizslovszky Laci és a jó kondíció

A puritán becsületességnek, kötelességtudásnak, 
a mindenkit megnyerő úri előzékenységnek ritka példá
nya az én Vizslovszky Laci jó barátom, aki - nem sikerül
ve önállósághoz jutnia - néhány év óta bankpénztáros 
Dunaföldváron.

Aktív gyógyszerész korában elment egyszer egy jó 
barátját kisegíteni. Nem fizetésért, csak úgy barátságból. 
A pajtása, mielőtt elutazott, így biztatta:

-Cimborám, ha lesz a kasszában pénz, ne kíméld! 
Hozassál magadnak sört, bort, szivart, amíg csak a pénz
ből futja.

Átkozott kis falu volt a kolléga faluja. Talán a mezei 
munkák miatt nem ért rá a nép a patikába menni, vagy 
a körorvos nem jött ki aznap, elég az hozzá, hogy egész 
napon át nem tette be egy teremtett lélek sem a lábát 
a patikaajtón.

Az elmaradt italokat és szivarokat nem bánta 
Vizslovszky Laci, de egyenesen kétségbeesett, hogy
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mit fog gondolni a jó barátja, ha ő egy fillérnyi jövede
lemmel sem tud beszámolni.

Másnap visszaérkezett a pajtása. Vizslovszky szomo
rúan újságolta, hogy az összes jövedelem 1 korona volt. 
Azt ellenben gondosan elhallgatta, hogy ezt az egyetlen 
koronát is ő csempészte be szegény falusi kolléga 
kasszájába.

A janicsárok végnapjai

Az 1907. évi közgyűlési bankettre Janitsáry Iván kar
társunk elhozta szép, fiatal feleségét is. A gyönyörű asz- 
szony fölöttébb megtetszett Gerber Ödön öreg bátyánk
nak, elannyira, hogy külön pohárköszöntőt intézett 
Janitsáry Iván kollégánkhoz, akinek hazafias kötelessé
géül írta elő az olyan irányban való buzgólkodását, amely 
kizárja, hogy elkövetkezzenek a janicsárok végnapjai.

Gálffy György ármálisa

Ifjú Gálffy György, szabadkai kollégánk kuruc ma
gyar volt mindig, s nem változott meg akkor sem, amikor 
a szerbek Suboticát csináltak szegény Szabadkából. 
Emiatt a kuruckodása miatt sok baja támadt a szerb ható
ságokkal, amelyek végezetül állandó rendőri felügyelet 
alá helyezték. Gálffy kollégánk azóta ilyen névjegyekkel 
bosszantja a hatóságot:

W- Gálffy György 
rendőri felügyelet alá helyezett gyógyszerész

Koritsánszky Lajos bácsi pohárköszöntője

A megboldogult Koritsánszky Lajos bácsi, a Thall- 
mayer és Seitz cég egykori üzletvezetője, ízig-vérig ke
reskedő volt. Helyesebben: ízig-vérig a Thallmayer cég
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hűséges embere, aki az életét a céggel, melyet annyi éven 
keresztül becsületesen szolgált, összeforrottnak érezte. 
Lajos bácsi 25 éves szolgálati jubileumát ülte rákoske
resztúri nyaralójában. Egyik pohárköszöntő a másikat ér
te, s persze mindnyájan a jubiláló házigazdát éltettük. 
Végre maga Lajos bácsi állott fel szólásra. Megköszönte 
az ünneplést, azután ezt mondta:

- Hát valóban, magam is azt kívánom, hogy engem 
a jó Isten még sokáig éltessen - a cég érdekében!

Pecséttisztítás

Társaságban együtt vacsorázott dr. Hints Zoltán ma
rosvásárhelyi kollégánk egy szép asszonnyal, akinek 
a vadonatúj selyemruháját ugyanakkor véletlenül pecse
nyemártással öntötték le. A fiatalasszony sírva fakadt 
a nagy pecsét láttára, mire Hints dr. megvigasztalta, hogy 
csak küldje el hozzá másnap a ruhát, ő majd kiveszi ab
ból a pecsétet.

No nagyon megbánta a druszám ezt az ígéretét. Pró
bálta a foltot kivenni alkohollal, benzinnel, éterrel, kloro
formmal, majd toluollal, xylollal és a jó ég tudja, mivel. 
De bizony „a folt maradt mi volt”. Szégyenkezve küldte 
végre a ruhát Kováid mester egy vásárhelyi kollégájához, 
aki azt másnapra olyan szűztisztán küldötte vissza, mint 
a liliom.

- Isten áldja meg magát -, érdeklődött ekkor a kollé
gánk a mesternél - mivel tudta ilyen szép tisztára hozni 
a ruhát?

- Egyszerű munka volt -, hangzott a válasz - csak 
szappant és vizet használtam, mást semmit!...

A „Békevár” márványtáblája

A „Békevár” Széky Miklós kolozsvári kedves kollé
gánknak, a magyarországi gyógyszerészegyesület egy
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kori alelnökének volt a villája, fenn a magasan fekvő 
Házsongáron. Sok jó órát töltöttünk ebben a kellemes 
fészekben, ahol Miklós bácsi mindenféle jóval traktálta 
a vendégeit, legfőként azonban konyakkal, lévén ő eb
ben az időben nemcsak patikárus, de egyben konyak
gyáros is.

A vendégek mindegyikének feltűnt a barátságosan 
otthonias villa oromzatán egy márványtábla, amelyen 
aranybavésve a poéta Szász-család egyik kolozsvári haj
tásának, Szász Bélának következő hangulatos versecské- 
je üdvözölte az érkezőket:

Békevár 1885.
„Isten jóvoltából szeretet szavára 
Épült a szeretet e kis békevára.
Aki benne lakik, mind szereti egymást.
Ha igaz vagy, lépj be, megszeretünk, meglásd!..."

Hajnóczy Sándor kollégám ott segédeskedett abban 
az időben Kolozsvárott, és együtt csintalankodott 
Jakabházy Zsiga dr-ral, akkor kolozsvári asszisztens
sel. ma már budapesti professzorral. Kettőjük közös 
eszméje volt, hogy Széky Miklós híressé vált már
ványtábláját el kellene egy kicsit csúfítani. Nosza, ha
mar kerítettek ugyanolyan vöröses márványszínű pa
pirost, azt egy szép napon, amikor tudták, hogy senki 
se fogja őket háborgatni, a márványtábla nagyságában 
kiméricskélték és fölibe ragasztották a Szász Béla de- 
dikációjának.

Majd az eredetit utánzó aranybetűkkel, csaknem azo
nos rímekkel, s a villa építőmesterének, Horváthnak, va
lamint a Széky-féle konyaknak létezését is figyelembe 
véve a következő versecske került a táblára:

„Horváth jóvoltából Székynek szavára 
Épült a konyaknak e kicsiny raktára,
Akik benne laknak, leitatják egymást,
Ha berúgtál, fuss el, mert kirúgnak, meglásd."

91



Jó Széky Miklós nem vett észre a változásból sem
mit. Egy kicsit rövidlátó is volt, nem is gondolt erre 
a szentségtörésre, a két tréfacsináló pedig hallgatott, 
mint a hal, s türelmesen vártak arra a percre, amikor 
a huncutság kiderül. Nem kellett sokáig várniuk. 
A Széky-villa nemsokára a „Békevárban” még nem 
járt új látogatót kapott, s Miklós bátyánk eldicsekedett 
Szász Béla szép versével a márványtáblán. A vendég 
elolvasta azt, s ellentétben elődeivel, elkezdett rö
högni. „Pokolian mulatságos!” - kacagott a vendég, 
amire azután Miklós bácsi gyanút fogva tette fel az 
okulárét és éktelen haraggal állapította meg a szent
ségtörést.

- Megölöm azt a pernahajder Jakabházyt -, szitkozó
dott - csak jönne most ide.

A végszóra toppant be Jakabházy Zsiga.
- Vakarod le mindjárt ezt a csúfságot, te lator!...
Zsiga barátunk tagadott, mint egy lator, míg végeze

tül Miklós bátyánk haragja is kacagásba fulladt. Kaca
gásba és a gúnyvers előiratába:

... akik benne laknak, leitatják egymást...

A borvíz

Dr. Czecz Dénes kolozsvári gyógyszerész mondotta el 
egy vacsorán a honvédbaka históriáját.

A csiki székely borvíznek hívja a különböző forrás
vizeket, melyekben Erdély annyira gazdag. A honvéd
baka szörnyen megörült, amikor meghallotta, hogy 
a faluban a forrásból borvíz csörgedez. Azt gondolta, 
hogy valami jóféle bor vízzel elegyesen fakad abból 
a forrásból.

Mikor azonban belekóstolt, rögtön kiköpte, azután 
bosszúsan kiáltott fel:

-Hiszen ez se nem bor, se nem víz. Ez csak úgy - 
kínlódik.
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A laboratórium és a kártya

Id. Réthy Béla még csak segéd volt Békéscsabán, 
amikor egy ízben, vasárnap délután ferbliztünk a segéd
szobában. Csanda Endre, a későbbi nagyváradi gyógy
szerész, ugyanakkor laboratórius volt az én nagybátyám 
patikájában. Nem volt szegény erősen megáldva szelle
miekkel, s erre alapított Réthy egy szellemes kiszólást.

Réthy csak gusztálta a kártyalapot, Csanda mint ki- 
bic, neki drukkolt. Közben vevő érkezett, Csandának ki 
kellett mennie a patikába, s csak félfüllel hallotta, hogy 
a nagy kasszát az ő távozása után a harmadik felsőre 
gusztáló Réthy Béla húzta ki.

- Mi volt az utolsó kártya? - kérdezte utóbb.
- Laboratórius - felelte Réthy.
- Nem értem.
- Hát a tökfelső.
Csanda értelmetlenül nézett Réthyre.
Másnap este Csanda Endre egyszerre csak hahotázni 

kezd. Nem értettük, miért nevet. O azután megmagyarázta:
- Most jöttem rá, hogy Réthy úr a tökfelsőt tökfilkó- 

nak gondolta el tegnap.

Jó tanácsok egy egyetemi polgárnak

Varságh Béla kedves bátyám békéscsabai gyógyszer- 
tárában segédkezett azon a nyáron Csanda Endre, ami
kor én az egyetemre készültem. Az ebédnél társalogtunk, 
s Csanda jó tanácsokat adott nekem.

- Kérem, fő az, hogy az egyetemi hallgató szorgalma
san járjon az előadásra.

Láttam a Béla bátyám arcán, hogy tetszik neki a né
kem szánt oktatás.

- Szabad azért néha szórakozni, de csak módjával! - 
folytatta Csanda. Mi például Kolozsváron mindig csak 
a hónap elején mentünk kocsmába.

Béla bátyám arca csak úgy derült a megelégedéstől.
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Szinte helyeselt a szemével Csandának.
Csanda pedig tovább szónokolt:
- A hónap eleje után nem mentünk már kocsmába. 

Akkor már mindig hazahozattuk a bort, és otthon szóra
koztunk.

E percben úgy tetszett, hogy a nagybátyám nem talál
ja immár kiválóan sikerültnek jó Csanda Endre tanácsa
dását.

Joánovics Sándor és a segédhiány

Az 1916. évi nagy segédhiány idején Joánovics 
Sándor kötszergyáros kollégánk egyik vidéki barátjától, 
akivel valamikor együtt kondicióskodott, lakonikus rö- 
vidségű sürgönyt kapott:

„Küldjél azonnal egy jó segédet.”
Joánovics sürgönyileg hasonló rövidséggel vála

szolt:
„Jó segéd nincsen. Mióta mi ketten önállóak lettünk.

rossz sincsen."

Ingresso

Réthy Béla békéscsabai kartársunk másodmagával 
Olaszországban barangolt. Milánóban 2 ülőhelyet váltot
tak valamelyik színházba. Amikor be akarnak este men
ni, felmutatják a jegyeiket, de a színházi szolga még va
lami „ingresso" megváltását kívánta tőlük. Erélyesen 
jelentették ki, hogy nekik nem kell ingresso! A talián 
jegyszedő azonban nem tágított, s már csaknem kitört - 
a világháborút vagy 20 évvel megelőzően - az olasz-ma
gyar háború, amikor egy véletlenül odatévedt, olaszul ér
tő magyar megmagyarázta Réthyéknek a dolgot.

Az olasz színházakban ugyanis olcsó árért csupán 
belépésre jogosító belépőjegyeket adnak ki ingresso né
ven. Ezekkel csak állani lehet. A muzsikális olaszok sok
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szór csak egy ária kedvéért váltják meg az ingressot, s ha 
a nekik tetsző dalt meghallgatták, eltávoznak. Viszont 
ülőhelyeket külön kell váltani, de a színházba belépni 
csak ingresso birtokában lehet. Réthy Béla és a társa a ki
magyarázkodás után, még mindig hangosan ugyan, de 
megváltották azt a cudar ingressot.

A princi mint politikus

Négyen segédeskedtünk egyidejűleg dr. Szabó Gyula 
miskolci gyógyszertárában. Szívélyes, jó viszony fűzött 
bennünket ehhez a valódi úriemberhez, aki bennünket 
a legkollégálisabban kezelt, s akiért valósággal rajong
tunk.

Egy ebéd után a principális Popovits Tónit, Keszthelyi 
Kálmánt és engemet behívott a segédszobába, s előadta 
a következőket:

Másnap tartja Miskolc egyik kerületének országgyűlé
si képviselője, Horváth Lajos, a beszámolóját. A válasz
tók őt. Szabó Gyulát bízták meg azzal, hogy a beszámoló 
beszéd után újból felajánlja Horváthnak a mandátumot. 
Ő elkészítette a beszédét, s most el fogja nekünk monda
ni, mintha mi lennénk a választópolgárok. Ha tetszik a be
széd, helyeseljünk és éljenezzünk közben, mert el akarja 
bírálni a hatást, hogy szükség esetén módosíthasson még 
a beszéden holnapig.

Mi erre körben elhelyezkedtünk. Én kerültem szem
közt Szabó Gyulával, aki erre hangosan, mintha a piacon 
beszélne, rákezdte:

- Nagyságos képviselő úr! Tisztelt polgártársaim!
És beszélt egyfolytában vagy 20 percig. Minden má

sodik mondatnál elordítottam magamat, hogy „Helyes!” 
vagy „Éljen!”, Popovits és Keszthelyi utánam zúgták az 
elragadtatás ilyen kitöréseit, a princi pedig mind lelke
sebben és hangosabban folytatta.

Közben a nagyforgalmú patika szorongásig megtelt 
közönséggel, mert benn csak egy segéd dolgozott, pedig
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a délutáni forgalmat máskor hárman-négyen is nehezen 
tudtuk ellátni. A várakozók csodálkozva bámultak be 
a nyitott ajtón át a segédszobába, ahol végre a szónok be
fejezte a beszédét. Mi hárman még egyszer zajosan élje
neztünk, azután rohantunk ki a patikába - pirulát csinálni.



Fél óráig kell főzni az orvosságot!

Hoitsy Lajos, a tótsóvári gyógyszerész, nagy tarokkis
ta volt. Amikor összeült nála a délutáni tarokk-parti, ak
kor formálisan haragudott egy egy odatévedt receptért.

Egyik délután is éppen kergeti a huszonegyest, ami
kor egy idegen falubeli asszony receptet hoz.

- Jöjjön egy fél óra múlva - kiált a tót asszonyra, mert 
főzni kell az orvosságot.

- Inkább megvárom -, mondja a jámbor asszony - 
úgyis elfáradtam.

A kollégánk azután kedélyesen tarokkozik tovább. 
Fél óra múlva a pasas türelmetlenül szól be a szobába s 
megkérdi: megfőtt-e már az orvosság.

Hoitsy Lajos csak ekkor nézte meg a receptet, nagy 
bosszankodás közben. Megrökönyödve látja, hogy a re
cept aligha szól főzni való orvosságról. Ugyanis nem volt 
azon más felírva, csupán csak hat darab pióca.

Tudom: mit akar!

Az Amerikába költözött snájdig Kellner Emil s 
a rég elhalt Moldoványi Pista, kurzista korunkban egy 
ízben németül beszélgettek a kémiai intézet folyosó
ján. Matyó Bence kollégánk emiatt rájuk támadt, hogy 
nem járja magyar egyetemen németül gajdolni, ez ha- 
zafiatlanság stb. Kellner Emil meg akarta magyarázni, 
hogy ők csak gyakorolják a német szót, de Matyó nem 
tágított.

- Ez nem járja! Ez hazafiatlanság! Ezt nem tűrjük!
- Jól van, kérem -, mondta ekkor Kellner - hát tessék 

bejelenteni az esetet a tanár úrnak!
- Fölösleges -, replikázott Matyó - elintézhetjük ezt 

mi kerten is.
Kellner, aki kitűnő vívó volt s nagy krakéler hírében 

állott, erre a provokálásra szó nélkül átnyújtotta a névje
gyét, és kérte a Matyó vizitkártyáját. A jámbor Matyó
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Bence agyában e percben homályosan kezdett derengeni 
valami arról, hogy minő elintézésre gondol a harcias 
Kellner, s indignálódva tiltakozott:

- Nem adom oda a névjegyemet. Tudom, mit akar!

A rendes tag és a póttag

Néhai Lóránt Dezső kollégánkat a főváros törvényha
tósági bizottságába póttagnak választották meg. A kiváló 
humorista Sipulusz (Rákosi Viktor), maga is rendes bi
zottsági tag, ekkor évődni kezdett Lóránt Dezsővel az 
Abbázia kávéház törzsasztalánál:

- Oh jé! Csak póttag!
- Hagyjátok el - vágott vissza Lóránt a társaság de

rültsége közben. - Én arra való vagyok, hogy az olyan 
rendes tagokat, aminő például Sipulusz, pótoljam. Ha
nem én - én pótolhatatlan vagyok.

Az elmerülhetetlen gumikabát

Gyógyszerészegyleti közgyűlésen vitatkoztak 
Rusznyák Lajos és Simon Aurél kartársaim. Miről 
diskuráltak, mellékes.

Rusznyák egyszer csak azt mondja:
- Egy ember már feltalálta azt a gumikabátot is, ami

vel Budapesttől Orsováig le lehet úszni az elmerülés ve
szélye nélkül.

Simon Aurél a maga öblös hangján így vágott vissza:
- Mutasson nekem csak egy olyan bolond emberi, aki 

ilyen vízi túrára vállalkozik!

A korona

Simon Aurél kollégánk, a jeles szavalóművész, egy 
alkalommal Kolozsvárott elszavalta „A Balatonban el
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süllyesztett korona' című költeményt. Szinte mennydör
gőn a hangja, s a pompás interpretálásért zajosan meg
tapsolták.

Csak a hamiszúzájú örmény, Czecz Dénes fejezett ki 
ellenvéleményt:

-Ugyan, ugyan! Érdemes ilyen nagy lármát csapni 
rongyos ötven krajcárért?

Chyzer Kálmán és a borbély

Ha nincs az embernek pénze, az nem szégyen. Ma én 
is sokszor vagyok „pillanatnyi pénzzavarban", egy idő
ben Chyzer Kálmán barátom szenvedett gyakran ebben 
a cudar betegségben.

Beállít egy szép napon hozzám, s az első tapogatódzó 
szavaiból kitaláltam, hogy hol szorít a csizmája. Siettem 
hát elébevágni:

- Teljesen kifogytam a pénzből -, panaszoltam neki — 
nem tudok meg se borotválkozni. Nem tudna kölcsönöz
ni 20 krajcárt borbélyra?

Chyzer ijedten nézett rám. A borbélyra való 20 vasat 
nem adta kölcsön, de viszont hamarosan elbúcsúzott tő
lem. Nyilván olyan tájékok felé, ahol nem kémek, hanem 
adnak.

Kokavetz úr és a szamár

Egyik kisvárosi patika Kokavetz nevű segédjét 
a principálisné rajta érte, amint a kis gyermekek kocsijá
nak húzására beidomított szamarat éppen hátba rúgta.

Feddőleg szólt rá a segédre:
- Ejnye, Kokavetz úr, miért rúgta úgy meg azt a sze

gény szamarat?
Kokavetz jogos felháborodásának teljes önérzetével 

válaszolt:
- Engedelmet, nagyságos asszony, ő kezdte!
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Gróf Kazay Endre

A kiváló kémikus és tudós, Kazay Endre a magánélet
ben jókedvű, tréfás ember volt. Egyszer valami tudomá
nyos kongresszuson, ahol résztvevők egy része aznap lát
ta egymást először, egy ismeretlen komoly úr lépett 
hozzá ezzel a kérdéssel:

- Ugy-e, kérem alássan, uraságod gróf?
Kazay először meglepődve tekintett az ismeretlenre, 

de egy pillanattal később már szörnyű komolysággal vá
laszolta:

- Nem, kérem, én nem vagyok gróf. Csak a képem 
olyan buta, mintha mágnás lennék.

Kazay Endre plakátja

A világháború kezdetén jelszó lett a takarékoskodás. 
Ennek a jegyében rendelte el Török Sándor kollégánk, 
a budapesti Galenus-gyár tulajdonosa, hogy a gyárban 
fuvarozásra használt lovak ezentúl csak fél adag szénát 
és zabot kapjanak.

-Tessék ezt a rendelkezést írásban adni - szólt erre 
Kazay Endre, a Galenus-gyár akkori vegyésze és üzem
vezetője.

- Miért írásban? - csodálkozott Török.
- Hogy kiplakátozhassam az istállóban a lovaknak! - 

felelt mélységes komolysággal Kazay. - Ha azok hajlan
dók ezentúl fél porcióval jóllakni, nekem így is jó.

Török Sándor elértette a finom vágást, s legmagasabb 
rendeletére a lovak fejadagja azon túl is annyi maradt, 
amennyi korábban volt.

A büdös tejkrém

A Galenus-gyárnak volt egy mindig bizonytalan ele- 
ganciájú és tisztaságú alkalmazottja, akit a gyár vegyé
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sze, Kazay Endre - joggal-e vagy jog nélkül - Kóbinak 
keresztelt el. Egy napon Kazay tejkrémet készített. 
Török Sándor, a gyár tulajdonosa, a kész krémet megsza
golva úgy vélte, hogy az büdös. Kazay teljes flegmával, 
e szavakkal hárította el ezt a kritikát:

- Kérem, a tejkrém nem büdös! Tessék csak kikülde
ni a helyiségből előbb a Kóbit, és azután megszagolni 
a tejkrémet!...

A fekbér és a nyugdíj

Pissel Károly érdemes nagyszebeni kartársunk gyen
gén beszélt magyarul. Egy közgyűlési vacsorán azt kér
dezte Réthelyi Jóskától, a gyógyszerészegyesület akkori 
titkárától, hogy mi az a fekbér?

- A vasútnál fekvő csomagok őrzési díja - magyaráz
ta Réthelyi.

- És mi az a nyugdíj?
- A nyugdíj azoknak a díjazása, akik a hivatalban 

már nem dolgoznak, fizetést mégis kapnak.
Pissel barátunk ártatlan naivsággal jegyezte meg erre:

- Ja, ja. Már értem. Nyugdíj, az a Ilerr von Réthelyi 
egy leti titkár úr fizetése.

A vőlegény és a specialista

Antal Lajos jó barátom, most rendőrfőtanácsos, 
a Simplon kávéház törzsasztalánál, ahol akkor kívülem 
csak Polony János budapesti gyógyszerész tartózkodott, 
azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy ajánljunk neki va
lami jó specialistát.

-Tudjátok, egy hónap múlva lesz az esküvőm. Tud
tommal semmi bajom nincs ugyan, de lelkiismereti köte
lességnek tartom, hogy a házasságkötés előtt magamat 
minden irányban megvizsgáltassam.

Polony János áradozva kezdte magasztalni egy uroló
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gus barátját. Hogy az ilyen ügyes ember, olyan kiváló 
specialista stb. Hogy a doktor úr kiváló tudását illusztrál
ja, a dicséreteket ezzel fejezte be:

- Kérem, legutóbb is leoperálta egy paciensének a be
teg tagját tőből.

Antal Lajos elkomorodva bámult Polonyra, én ellen
ben nevetve szóltam:

- Okvetlenül menj el hozzá. Ebből láthatod, hogy leg
elsőrendű specialista - vőlegények számárai

Bíróság előtt

Radákovich Gézának debreceni gyógyszerész korá
ban valami pőre volt. Az ügyvédje előre kitanította, hogy 
a bíróság előtt mindent rendületlenül tagadjon. A tárgy
aláson a vezető bírónak az volt hozzá az első kérdése:

- Ön, ugyebár, Radákovich Géza gyógyszerész?
Géza cimboránk, egészen áthatva az ügyvédi instruk

ció szellemétől, ösztönszerűleg így felelt:
- Tagadom!...

Radákovich Géza a vonaton

Debreceni gyógyszerész korában a jókedvéről és bo
hém szeretetreméltóságáról ismert Radákovich Géza egy 
éjjel túlzsúfolt hadi vonaton utazott a fővárosba. Minden 
kocsiszakaszban hering módjára szorongtak az utasok, 
alvásról tehát szó sem lehetett. Egyik utas egyszer csak 
így sóhajtott:

- Csak legalább cigarettát lehetne szerezni!
A folyosón álló Radákovich erre így szólt az ülve vir

rasztó utasokhoz:
- Hát urak! Teszek egy ajánlatot. Százötven darab ci

garetta van velem. Engedjenek át az urak nekem egy ülő
helyet, álldogáljanak felváltva és én ellátom önöket füs
tölni valóval Pestig.
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A kupé utasai habozás nélkül elfogadták Radákovich 
Géza határozati javaslatát.

Az a gazember Darvas

Dr. Darvas Ferene kormányfőtanácsos abban az idő
ben, amikor még csupán a gyógyszerész-gyakornoki 
tanfolyam vezető tanára volt, egy ízben magával vitte 
a hallgatóságot tanulmányi kirándulásra, abősi gyógynö
vénytelepre. Nagy fegyelmet akart tartani a száznál több 
hallgató fölött, s ez okból azt is elrendelte, hogy este 
9 órakor mindenki az ágyban legyen.

Tíz óra után, nesztelen léptekkel ellenőrző körútra in
dult, s a hálóterem egyik sötét szegletében csakugyan ott 
talált egy pár irgalmasrendi kollégát, akik vígan poharaz- 
tak a magukkal hozott borból. A sötétben odaült közéjük, 
de egy szót sem szólt. Rövid idő múlva az egyik papocs- 
ka megveregette a vállát:

- Hát te, öreg cimbora, miért nem iszol?
- Nincsen poharam - felelte Darvas halkan.
Pohár azonnal került, koccintottak, majd Darvas 

csöndesen megjegyezte:
- Csak az a gazember Darvas rajta ne kapjon itt ben

nünket. Attól kitelik, hogy éjszaka is körüljár ellenőrizni 
az ifjúságot, a gazember!

Négyen-öten ripakodtak rá egyszerre a szólóra:
- Darvast ne bántsd! Az nem gazember! Szigorú, de 

igazságos. Ha őt szidod, velünk gyűlik meg a bajod.
Darvas erre meggyújtotta a magával hozott gyertyát, 

s szelíden ennyit mondott:
-Jól van, fiúk. Köszönöm, hogy így szerettek. De 

most menjetek csak azonnal szépen aludni.

Az úri cigány

Az 1924. évi gyógyszerészegyesületi közgyűlés 
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Szegeden zajlott le, s utána halpaprikásra Új-Szegedre 
rándultunk át. A vacsoránál nagyban muzsikált a banda, 
lelkesedni kezdett a fiatalság, s Kovács Zoli, az egyik 
szegedi patika tulajdonosa, egyszerre csak odaintette 
magához a közelben hajlongó füstös képű prímást, s 
megrendelte nála a társaságban ülő egyik szép leány nó
táját. A prímás ki is cifrázta azt akkurátusán, amire 
Kovács Zoltán egy második nótát, egy harmadikat, 
majd egy tizediket is parancsolt. Közben egy kövér 
bankót is belecsúsztatott a prímás markába, amit az 
azon melegében továbbított a mögötte ügyeskedő kont- 
rásnak.

Nagyon szép szeme volt annak a szegedi kislánynak, 
Kovács Zoli megint csak bediktált egy nótát a cigánynak, 
amikor a prímás egyszerre csak átnyújtotta a hegedűjét 
egy másik cigánynak, s ő maga indulni készült:

Kovács Zoli ráripakodott:
- Ne menj el, az ebadtát!
A prímás fesztelen határozottsággal válaszolta:
- Muszáj! Hivat a feleségem.
S a következő pillanatban a füstös képű prímás pár lé

pés távolságban leült a kollégák közé az asztalhoz, s vi
dáman koccintgatott a közelében ülő menyecskékkel is.

- Hát micsoda cigány ez? - kérdezte Kovács ijedten.
Akkor magyarázták meg neki, hogy a rendelésre cigá-

nyos készséggel muzsikáló prímás csak műkedvelő ci
gány volt, aki a polgári életben Hörömpő Imre néven 
Büdszentmihályon keveri a medicinát.

A biztosítási ügynök

Gaspants Jolánka, a legszebb gyógyszerész kisasszo
nyok egyike, Kaufmann Ernő veresegyházi kollégánknak 
lett a felesége. Mint ilyen, ma is eldolgozgat az ura pati
kájában. Egyik napon éppen egyedül volt a táraasztalnál, 
amikor beállított a patikába egy alacsony barnaképű is
meretlen ember, s előadván, hogy ő Kaim Jakab biztosí
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tási ügynök, felszólította a szép asszonyt, hogy kössenek 
életbiztosítást.

- Köszönöm, nem óhajtunk kötni.
- Jó. Hát akkor biztosítsák a házat és a berendezést 

tűz ellen - erőszakoskodott tovább az ismeretlen.
- Nem biztosítunk, kérem, semmit.
- Én pedig nem akarok úgy eltávozni, hogy semmit 

se biztosítsanak. Hát biztosítson nagyságos asszonyom 
legalább egy jó ebédet részemre!

A ház úrnője csodálkozva tekintett az erőszakoskodó 
emberre, aki erre így folytatta:

- Mert, kezitcsókolom: én az urával a bécsi egészség- 
ügyi kiállításon nagyon összebarátkoztam, szeretettel 
meghívott magukhoz és a valódi nevem Hörömpő Imre 
büdszentmihályi gyógyszerész!...

Weinzwang

A drezdai egészségügyi kiállításról néhány kolléga 
tovább utazott Hamburgba. Betértek ott a Rathauskel- 
lerbe ebédelni. A falon jobbról-balról feltűnően plaká
tok lógtak, azokon egy nagy betűvel nyomtatott szó: 
„Weinzwang”.

Mit jelenthet ez a rejtélyes szó? - törték a fejüket 
a németül alig értő magyar fiúk, s végre Juhász Marci, 
ma budapesti, akkor tiszacsegei kollégánk, érdeklődött 
a főúrnál. Az azután megmagyarázta, hogy aki bort nem 
fogyaszt, annak az ebéd árához 60 pfening italadót szá
mítanak fel.

Az öttagú kompánia erre hamarosan kiválasztott va
lami furcsa angolhangzású italt, ami éppen 3 márkával 
szerepelt az italok árlapján, úgy okoskodván, hogy in
kább elisszák azt a pénzt, amit boradó címén kellene fi
zetniük. A jó édes bajor sörök elfogyasztása után hozott 
is a pincér egy nagy üvegben valami barna löttyöt, de 
azt olyan keserűnek találták, hogy egyikük sem fogyasz
totta el.

105



Fizetéskor Juhász Marci, aki aránylag legtöbbet tudott 
németül, bediktált egy üveg bort is. Minthogy a nevét 
nem tudta kimondani, a borlapon mutatta meg, hogy mi
lyen bort ittak. S akkor kiderült, hogy a kutya rosszízű 
barna lötyedék - angol sör volt.

A boradót - fejenként 60 pfeninget - pedig ezek után 
könyörtelenül behajtotta a társaságon a „Herr Ober”.

A haltenyésztő

A közmondás szerint minden patikárusnak van va
lami bogara. Fűnk Jóska budapesti barátom kivétel ez 
alól a szabály alól, neki nem bogara, hanem halai van
nak. Évek óta akváriumot tart fenn, s abban mindenfé
le egzotikus halat tenyészt és az a legnagyobb öröme, 
ha a gyűjteményét egy-két új ritka példánnyal szaporít
hatja.

Elképzelhető, mekkora boldogság dagasztotta hát 
a szívét, mikor a legutóbbi bécsi egészségügyi kiállításra 
rándulvá, 40-50 db új halacskával gazdagodott az ottani 
kollégák protekciójából. Egy bádogedénybe raktározta el 
vízben a kincseit, s örömmámorban úszott a visszautazás 
előtti éjjelen egészen fél három óráig, ameddig a bécsi 
kollégák társasága együtt szórakozott a magyar vendé
gekkel.

Dr. Dávid Viktor és Koritsánszky Ottó ellenben ördö
gi tervet fundáltak ki. Fűnk lelki nyugalma ellen. Megke
rítették annak a bécsi kollégának, aki Fűnk asztalszom
szédja volt, a vizitkártyáját, s Fűnk Jóskát éjjel 4 órakor 
felverte álmából a szállodai portás.

A bécsi kolléga névjegyén körülbelül az az üzenet 
volt, hogy az kötelességének tartja e percben szerzett 
azon értesülését sürgősen Fűnk tudomására hozni, misze
rint a kis halakra rettenetesen magas vám van kivetve.

Fűnk erre kora reggel ijedten telefonált a bécsi vám
hivatalhoz felvilágosításért. Attól azt a megnyugtató hírt 
kapta, hogy nem a kis halakat adóztatja meg a bécsi vám
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hivatal. Ámde Koritsánszky és Dávid nem érték be 
ennyivel. Összebeszéltek a hajószakáccsal - mert hajón 
utazott vissza a társaság -, s az előételnek tésztából apró 
hal nagyságú zsírban kisült és morzsával betakart vala
mit kínálgatott az ebédnél e szavakkal:

-Tessék, uraim! Ki parancsol apró halat?
Fűnk Jóska fehér lett erre a szóra, mint a hal.
- Honnan vették ezeket a halakat? - kérdezte halálra 

vált hangon.
A betanított szakács kedélyesen válaszolt:
- Valami bádogedény dőlt fel a hajón, abból potyog

tak ki. Kérdeztem, hogy mit csináljunk velük és az egyik 
úr azt mondta: süssem meg.

Fűnk Jóska, mint kilőtt nyíl, pattant fel az asztaltól, 
s rohant a poggyásza felé. Ott volt a pakktáskáján a bá
dogedény, s vígan úszkáltak benne az egzotikus halak.

-Csirkefogók! - kiabálta, amikor az asztalhoz 
visszajött, s azután vidáman együtt nevetett a kaca- 
gókkal.

De a tésztából gyúrt kis halakból mégsem evett. Mert 
ki tudja, hátha az a bitang Dávid és Koritsánszky pont az 
ő részére mégis csak kisüttettek egy apró cápát!

Oxydimethilchinizin

Egy újdonsült pesti principális maga inspekciózott 
a patikájában, s éjfél felé egy recipét hoztak hozzá, 
amelyen oxydimethilchinizin volt rendelve. Keresi 
jobbra, keresi balra az állványedények közt, keresi 
a kamrában, a méregszekrényben, keresi mindenütt: se
hol nem találja.

Kétségbeesésében telefonon felcsöngette a szomszé
dos patika inspekciós segédjét:

- Bocsásson meg, kolléga úr, hogy zavarom, de köl
csön akarok kérni egy most hozott recepthez 3 gramm 
oxydimethilchinizint.

A felzavart kolléga belenevetett a telefonba:
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- Önnek abból biztosan tízszer annyi készlete van, 
mint nekünk.

- De nincsen egy gramm se!
- Dehogy nincsen: tessék csak megkeresni az antipy- 

rines edényben!
S másnap az újdonsült principális utánanézett, hogy 

abban a gyógyszerészeti tankönyvében, mely kevéssel 
azelőtt került ki a sajtó alól, van-e szó az antipyrin ezen 
szinonimájáról.

A patikárus szakálla

1910-ben 25 éves találkozóra gyűltek egybe a ne
gyedszázaddal korábban végzett gyógyszerészek. Az 
egyiket, akinek szinte az állszakállak erejével ható bo
zontos nagy szakálla volt, senki sem ismerte meg. Vég
re kisült, hogy De Moder Dénes szerzett ilyen medve
szerű szőrzetet 25 év alatt. A kollégák a megtartott 
kedélyes vacsorán erre De Módért „szőrnagy”-nak ke
resztelték el.

Néhai gróf Stahrenberg

Kurzistatársam volt az egyetemen Patthy Győző. 
Azóta se hallottam róla, nyilván nem is él már. Nagyon hiú 
gyerek volt, rettenetesen büszke arra, hogy az édesanyjá
nak első férje egy gróf Stahrenberg volt. Névjegyeket csi
náltatott, s azokon is tudomására akarta hozni a világnak, 
hogy ő anyai ágról mennyire előkelő összeköttetésekkel 
rendelkezik. (Hogy a gróf még az ő megszületése előtt el
halálozott, azzal a barátunk nem törődött.)

Szóltak pedig a fűnek-fának készséggel osztogatott 
vizitkártyái ekként:

Patthy Győző 
gyógyszerészhallgató 

szül. néhai gróf Stahrenberg
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Új út Csökmőn

A „Sárrét” című Bihar megyei lapocskában jelent
meg ez a kis hírecske:

Új út Csökmőn. A tervezett transversális (csökmői 
műnyelven transzváli) utat most mérik, és mint értesü
lünk, a pénteki nagy eső beverte a munkálatot végző 
mérnököt és főjegyzőt a patikába, ahol a mérést közösen 
folytatták a gyógyszerésszel. Mint értesülünk, az este
6 órától 10-ig tartó mérések eredménye éppen 9 és fél li
ter volt.

A patikárus és a betörők

Den"el Gyula kartársunknál több ízben betörők ga
rázdálkodtak. Az 1900. év első napjaiban azután egy
szer olyankor törtek be hozzá, amikor éléskamrája tel
jesen üres volt, s nem volt mit megdézsmálni. Ötletes 
kollégánk ekkor némi védekezésül a netán megismétlő
dő betörések ellen, a „Lugosi Hírlap”-ban az érdekel
tekhez az alábbi figyelmeztetést tette közzé:

„Mélyen tiszteltek! Van szerencsém a lugosi t. c. be
törő urak tudomására hozni, hogy én az idén nem öltem 
disznót, s így éléskamrám egészen üres. Esetleges betö
rések így hát minden eredmény nélkül lesznek, és csak 
ajtóimban, ablakaimban tesznek kárt.”

Lúgos, 1900. január 10.

Dengel Gyula s. k. gyógyszerész

Hogy a betörő urakra hatással volt-e az intelem, nem 
tudom. Mindenesetre biztosabban tudomást vettek volna 
arról, ha a „Betörők Szakközlönyében” jelent volna 
meg.
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Az első gépember

Draga Masinának hívták a később meggyilkolt 
Sándor szerb király feleségét. Az egyik patikárusva- 
csorán Fauser Géza azt kérdi a fiúktól:

- Tudjátok-e, ki tette ebben a században a legnagyobb 
tudományos felfedezést?

Találgatjuk, de Fauser minden név említésénél 
csak a fejét csóválja. Végre is ő oldja meg a találós 
kérdést:

- Sándor szerb király. O ugyanis az egyetlen, aki élő 
embert tud létrehozni - Masinával.

A tótkomlósi patikárus

Diszkrét férfiú vagyok, csak annyit árulok el, hogy 
egy tótkomlósi patikárusról van szó. A nevét a világért 
sem árulom el, sem azt, hogy körülbelül 25 éves ez 
a história. Megyebizottsági tag volt a kollégánk, s mint 
ilyen vett részt a főispáni installáción. A hivatalos po
hárköszöntők az installációs banketten már elhangzot
tak, a kollégában már jó adag szesz hallgatott, s egy
szerre nekiszilajodott, hogy kivágja ő is a rezet. 
Hangulatos állapotában olyasvalamit akart elmondani, 
hogy a távozó főispán - aki maga is részt vett a lako
mán - derék férfiú volt, de az utódja is jeles legény. Ám 
ezt a témát e szavakkal vezette be:

- Azt tartja a közmondás: „Es kommt selten was bes- 
seres nach”.

Eláll!... Eláll!... - zúgta a hallgatóság harsogó kaca
gás közben, s hiába próbálta megmagyarázni a szeren
csétlen tótkomlósi a szavai értelmét: nem engedték to
vább beszélni.

*

Ugyanez a kolléga más alkalommal a hölgyeket kí- 
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vánta (elköszöntem. A virágokhoz akarta őket hasonlíta
ni, s valahogy így kezdte:

- Nagy az én örömem, mert e díszes társaságban 
olyanok is vannak, akik egyre illatoznak', a hölgyek!

Bizony a társaság e szavaknál megint hangos „el
álltai gátolta meg a derék tótkomlósit a hölgyek továb
bi magasztalásában.

*

Legcifrább esete talán mégis az volt, amikor a közsé
gi orvos kíséretében Varságh Bélát, Békéscsabán lakó 
kedves nagybátyámat látogatta meg, s a nagybátyám 
meghívta őket ebédre.

A tótkomlósi kolléga kitért a meghívás elől.
- Nem maradhatok, mert le találok késni az 1 órakor 

induló vonatról. Pedig az esküvőmre utazom, a doktor úr 
a násznagyom.

Béla bátyám udvariasan felajánlotta, hogy korábban 
tálaltat, de hasztalan, a vendégek már délelőtt 11-kor ki
siettek az állomásra.

Délután 4 óra körül a nagybátyám elindult a kaszinó
ba. s a Fiume kávéház előtt egyszerre csak szembetalál
kozik a tótkomlósi doktorral és a patikárussal.

- Mi történt? - kérdezi meglepődve.
- Jaj, kolléga úr, képzelje ezt a pechet! Már fél tizen

kettőkor ebédeltünk, azután szundikáltunk egyet a váró
teremben. Hát nem elment az a szemtelen vonat az or
runk előtt!...

A grófok és a bárók

A Simplon kávéházban törzsvendég volt esténként 
néhány patikárus egyetemi hallgató. A nevüket nem 
írom ki. Hiú fiatal sihederek voltak, akik tetszelegtek 
maguknak azzal, hogy egymást gróf úrnak és báró úrnak 
titulálták. Abban az időben járt az egyetemre báró
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Syntinis Ilonka, s talán annak a rangjától kótyagosodtak 
meg a fiatal urak. Magam is nem egyszer fültanúja vol
tam, amikor racscsolóan, csak úgy röpködtek a „kéch- 
lek, báchó úr!”, „Pachancsolj gchóf úr!” s ehhez hason
ló kiszólásaik.

Egyik este Géza pincér felvette a „mágnás-asztalnál” 
a rendelést, azután beszólt a konyhába:

- Öt pikkoló feketét a patikárusoknak!

Az inspekciós patika

A főváros közelében két patika van egy községben. 
Tulajdonosaik úgy szerették egymást, mint a kutya 
a macskát, minden alkalmat megragadtak tehát egymás 
bosszúságára. Egy fagyos téli éjszaka A. patikáján ez 
a megvilágított felirat ékeskedett az ajtón:

„Ma ez a gyógyszertár éjjeli szünetet tart. A közönség 
gyógyszerekért csakis a B. gyógyszertárba mehet.”

S A. már előre nevetett, hogy garasos dolgokért éjsza
ka hányszor fogják a másik gyógyszerészt felcsengetni.

Ugyanakkor a másik patika lámpása ezt a hirdetményt 
világította meg:

„Ne tessék becsengetni. Ma éjjel gyógyszereket csak 
az A. gyógyszertár ad ki.”

A betegek azután törhették a fejüket, hogy most már 
melyik patikust keltsék fel és agyabugyálják el.

A tisztességes ember

Két kolléga összeveszett a közgyűlés egyik vitás kér
dése miatt kinn a folyosón. A szóváltás mindinkább han
gosra vált, s a körülállók lelki szemeikkel már előre lát
ták a küszöbön álló pofozkodást.

- Akármit beszél ön -, ordította az egyik - én min
denkor voltam és vagyok olyan tisztességes, mint ön!...

(Most jön a pofon, gondolták hüledczve a nézők.)
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Az ekként lesajnált kolléga nagy nyugalommal vála
szolt:

-Van olyan tisztességes, mint én? Hát ezzel még 
semmit sem mondott!

Harsogó nevetés... és a párbaj kísértő réme is egysze
riben belefulladt az általános kacagásba.

A hadi érettségi

Egyik vidéki kollégánknak sok baja volt a fiával. 
A gyerek rendszerint 2-3 év alatt bukdácsolt át a gimná
zium egy-egy osztályán. De már az érettségi vizsga leté
tele elérhetetlen problémának látszott az apa szemében is.

A háború folyamán vidéki kollégánk nagy kamaszfiát 
is besorozták. Egy évi harctéri szolgálat után az érettségi 
letétele címén szabadságot kapott, és az akkori, katonák
kal szemben túl enyhe elbírálás mellett sikerült is leten
nie a „hadi érettségit”.

Mikor aztán boldogan lobogtatta a bizonyítványt sze
mének hinni nem akaró édesapja felé, vidéki kollégánk
ból kiszakadt ez a sóhaj:

-Istenem! Kétmillió embernek kellett meghalni 
azért, hogy az én fiam érettségi bizonyítványt kaphas
son!

Tréfás nomenklatúra

Egy jókedvű vidéki kolléga állította össze ezt a no
menklatúrát:

Aleajacta est = A patika adásvételi szerződését aláír
tam.

Beatus ille, c/ui procul negotiis = A gyógyszertár bér
beadója.

Dulce et decorum = Saccharin.
Hannibal ante portás = Patikavizsgálat készül.
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Homo novus = A gyakornok.
Homo sapiens = A szigorló gyógyszerész. 
Horribile dictu = A patika ára.
Me miserum = A napi bevétel.
Mundus vult decipi = A kuruzsló.
Noli me tangere ~ A pióca.
Per aspera ad astra = A jognyerés.
Pro me = A veszett fejsze.
Pro nihilo = A betegpénztári recept.
Quo usque tandem = A mai beszerzési árak.
Sic volo, sic jubeo = A princi.
Semper aliquid haeret = A flastrom.
Tertius gaudens = A drogista.
Varatio delectat = Megint új miniszteri rendelet.
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Vidám esetek a patikából

II.



Julcsa és az orvosi konzílium

Micike szobalány helyett Julcsa mindenesleány ment 
a patikába orvosságért. Megkérdi tőle a kolléga:

- Hát miért nem a Micike jött ma a patikába?
- O nem jöhetett, a naccságát kell ápolnia.
- Hát mi a baja a nagyságának?
- Nem tudom, kérem, de nagyon rosszul van. Éppen 

most tartottak nála koncertet a doktorok!...

Micike kisasszony szellemei

- Nini, hát már megint maga van itt Julcsa, nem 
a Micike kisasszony?

- Bizony, ifiúr, most maga Mid kisasszony a beteg. 
Tisztelteti az ifiurat: küldjön neki tíz krajcárért kömény- 
magcseppeket, mert nagyon bántják a - szellemek!...

A kétféle hashajtópilula

Hashajtópirulát kért egy asszony a praxitól.
- Milyet adjak? Olyat, aminek darabja 2 krajcár, vagy 

aminek darabja 1 krajcár?
- Mi a különbség a kettő között?
- Egy krajcár! - felelte a praxi a legtermészetesebb 

hangon.

Amikor a csacsi csökönyös

Megkötött egy vásáros paraszt egy nagy szürke csa
csit a patika előtt álló fához és tisztességtudóan köszön
ve benyitott a patikába.

-Megkövetem alássan: tessen valamit adni, amitül 
a szamaram gyorsabban jár. Mindig megáll, hiába piifö- 
löm, nem akar menni, nagyon csökönyös.
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A patikárus egy skatulya terpentint adott a panaszko- 
dónak.

- Kenje be ezzel a csacsi fülét, majd meglátja, virgon
cabb lesz.

A paraszt megköszönte, fizetett, s egy perc múlva 
már kenegette a terpentinnel a szamár fülét. Hát alig 
kezdte az csípni, egyet rúg a szürke, elszakítja a kötőfé
ket és esze nélkül elvágtat. A paraszt ijedten néz utána, 
azután hirtelen elkezdi terpentinnel kenni a saját füle bel
sejét is.

- Mit csinál kend? - kérdi tőle a jelenetet az ajtóból 
néző gyógyszerész.

- Bekenem magamat is. Másképp hogyan tudjam 
utolérni a szamarat?!

(Ezt az esetet nem teljes történeti hűséggel mondtam 
el, de másképpen nem lehet. Az a vicc ugyanis, hogy 
a szamárnak nem is a fülét kellett bekenni a terpentinnel. 
Valahol egészen máshol. Talán a hasa táján. Vagy eset
leg azzal szemközt.)

A rossz orvosság

A patikában azt panaszolta egy nagyon gyámoltalan 
kinézésű atyafi, hogy rossz orvosságot kapott.

- Már hogy mondhatja azt, hogy rossz volt az orvos
ság?

- Hogyne mondanám, mikor nem használt semmit.
A gyógyszerész megnézte a receptet és tovább kérde

zett:
- A flastromot is, a pirulát is használta kend?
- Igenis, mind a kettőt. El is fogyott.
- Hát vásároljon kend mind a kettőből még egy por

ciót.
- Megkövetem, nem bírom én azt a kínt tovább.
- Micsoda kínt? Hiszen nem keserű a pirula, be van 

hintve édes porral.
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- Azt nem tudom, hogy keserű-e a pirula, de már egé
szen sebes lett a hasam tőle, hogy szétdörzsöltem rajta 
a kemény kis galacsinokat.

Hát nem az emplastrum melilottit ette meg a buksife
jű, a pirulát meg kenésre használta!

Nem baj, ha drága

A falusi magyar valami kenőcsről szóló receptet nyúj
tott át a gyógyszerésznek. Békében nagy pénzbe, 12 ko
ronába került volna annak az elkészíttetése. Épp ezért 
a gyógyszerész óvatosságból megkérdezte:

- Nem lesz baj, ha drága a kenőcs. Egy tégelynek az 
ára 12 korona volna.

- Bánom is én, akármilyen drága egy tégely. Én úgy 
se kérek belőle többet három krajcár áránál.

Kell-e skatulya?

A környékről való kövér, idegesnek látszó polgár
társ állított be egyik szentesi patikába és 50 szem has
hajtópirulát kért. A gyógyszerész leszámolta az 50 da
rabot, azután megkérdezte:

- Skatulyába tegyem?
A pocakos polgártárs idegesen felelt:
- Hát nem képzeli a gyógyszerész úr, hogy majd gu

rítani fogom hazáig? Persze, hogy adjon iskátulát.

A kölcsönkenyér visszajár

Dr. Szabó Gyulához, a kiváló miskolci gyógyszerész
hez egy becsületes kötélverőmester egy cédulát küldött 
egyszer:

„Kérek egy adag patkány mérget.”
Dr. Szabó Gyula mint lelkiismeretes gyógyszerész.
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a kiszolgáltatást megtagadta, s amikor az ismerős polgár 
személyesen kérlelte, akkor is kitartott az álláspontja 
mellett.

- Nem adhatok patkánymérget orvosi rendelet nél
kül, mert édes barátom, a méreggel elpusztíthatná vala
ki magát.

- De hiszen rég ismer engem a tekintetes úr! Nem va
gyok én olyan!

De bizony Szabó Gyula nem tágított. Negyed évvel 
későbben Szabó a messzeföldön híres borpincéjébe in
dult, s útközben eszébe jutott, hogy a boroshordók legör- 
getéséhez pár méter jó erős kötélre lenne szüksége. Útba 
esett a fent tisztelt kötélverő ismerősének a boltocskája, 
betért hát hozzá kötelet vásárolni.

A mester azonban szörnyű komolysággal ezt mondta 
neki:

- Kötelet nem adhatok a tekintetes úrnak, csak orvo
si rendeletre. Mert elpusztíthatná a kötéllel valaki magát.

S ezúttal Gyula bátyánk dühöngött hiába, a kötélverő- 
mester is hajthatatlan maradt.

Hogyan kell opodeldokot csinálni?

Szepesfelkán voltam gyakornok az öreg Scherfel 
Aurélnál. Az oklevelest, Zathureczky Ervint egyik napon 
megbízta a princi, hogy tanítson meg engem Opodeldo
kot csinálni. Zathureczky beleteszi egy nagy üstbe 
a masszát, és lassú szabad tűzön kezdi hevíteni. Egyszer 
csak kiszalad a spiritusz és meggyullad az egész koty- 
vaszték. Zathureczky káromkodik. A laboráns nagy ne
hezen eloltja a tüzet, mire Zathureczky újra kezdi egé
szen elölről a műveletet.

- Hogy a fene enne meg minden Opodeldokot! - dü
höng pár perc múlva az okleveles, amikor a spiritusz me
gint meggyulladt, de ezúttal Zathureczky lakkcsizmáját 
is kiégette.

Nagy mérgesen rohant ekkor oda az öreg Scherfel.
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. - Hallatlan! Menjen maga ügyetlen! Majd én tanítom 
meg a gyakornokot, hogyan kell Opodeldokot csinálni!

Scherfel bácsi maga piszkálta meg ezután a sparhert- 
ben a tüzet, s óvatosan kezdte kavargatni az alkoholos 
szappanmasszát. De minden óvatosság mellett ki
fröccsent egy-két csöpp a tűzhelyre, amitől megint csak 
meggyulladt az egész cakkumpakk. Még szerencse, hogy 
a laboráns azelőtt tűzoltó volt, de a principálisom fél ba
juszát ő se tudta idejében eloltani.

így történt, hogy praxi koromban csak tökéletle
nül tudtam megtanulni, hogyan kell Opodeldokot csi
nálni.

A praxi és a ló

A gyógyszerész üzenettel küldte a gyakornokot az ál
latorvoshoz. Éppen akkor vittek egy beteg lovat a lódok
torhoz. Az előkeresgélt valami fehér port, beleszórta egy 
vascsőbe, majd így szólt a praxihoz:

- Ugyan édes öcsémuram, tegye meg nékem azt a szí
vességet: amíg én a főnök úrnak írok egy pár sort, fújja 
be ezen a csövön át a ló szájába ezt a port.

A praxi szolgálatkészen vállalkozott. Az állatorvos 
erre bement a rendelőszobájába, ahová egy perc múlva 
hangtalanul, de siralmas ábrázattal nyitott be a gyakor
nok.

-No, mi az, öcsémuram, befújta már a ló szájába 
a port?

A praxi rekedt hangon nyögdécselte a választ:
- Befújtam volna, de a ló megelőzött. Előbb fúj t i . . .

Megmérgezett az ifiúr

- Jaj, jaj! Megmérgezett az ifiúr!... -e feljajdulással 
rontott be a patikába egy cigányasszony A principális 
ijedten ugrott fel az íróasztal mellől megtudakolni,
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hogy esetleg milyen tévedést csinált az a szamár prak
tikám.

Csakhamar kiderült, hogy a gyakornok ártatlan, a ci
gányasszony volt a szamár. Valami vajákos asszony 
ajánlatára Liebig-féle húskivonatot és egyidejűleg vastag 
terpentint vitt. Értelmetlenségből azonban a vastag ter
pentint ette meg, és a húskivonatot kente a fájós lábára.

Prome úr

Egy orvos receptet írt a maga részére „pro me” jelzés
sel, amit már sokszor ismételtetett. A küldönc megkérte 
a gyakornokot, hogy a már elrongyolódott vényről írjon 
egy kópiát. A jeles gyakornok meg is csinálta a vénymá
solatot, és alól ezt írta oda:

„Tekintetes Prome úr részére.”

Tenorista vagy basszista?

A dalárda szolgája receptet vitt egyik komáromi pati
kába. Amíg a felírt forrázat készült, a gyógyszerész be
szédbe elegyedett az öreggel.

- Hát aztán, bátyám, ha maga a kántust szolgálja, bi
zonyosan kelmed is megtanult már énekelni?

- Meg bizony! Én is tudok már minden nótát.
- Aztán mi maga bácsi: tenorista vagy basszista?
- Megkövetem, egyik sem. Én - református vagy oki

A rádi kundschaft

Rád községből jött egy magyar a patikába egy recept
tel. A vényen többféle gyökér volt felírva, s az atyafi 
megfigyelte, hogy mindenik fióknak a szignatúrája, ame
lyikből a segéd úr mért, „rád.” szóval kezdődik. Bizal
maskodva kérdi:
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- Ifjuram, hát azokból a fiókokból csak a rádiak kap
nak, hogy mindenikre rá van írva: Rád.

- Persze — erősítette meg a kolléga nagy komolyan.
Miközben készíti a teakeveréket, benyit egy másik

atyafi és gentiana gyökeret kér egy hatosért. A patikárus 
ad neki egy zacskóval. A vevő távozása után kárörven- 
dően szólal meg a rádi magyar.

-Elnézte ifjuram! Ez az ember nem Rádra valósi, 
mégis a rádi orvosságból adott neki.

- Igaza van barátom - vágja ki magát a patikus. De 
azért mégsem tévedtem, mert az az ember a lovának vit
te az orvosságot, a lovát pedig Radon vásárolta, hát a rá
di orvosságból dukált neki.

A mustárpapír

Egyik balatoni fürdőn a kabinosnénak mustárpapírost 
rendelt a doktor. Harmadnap a patikában találkozik 
a fürdőszolga és az orvos. Az utóbbi megkérdi:

- No; használt-e a mustárpapír?
- Nem használt még, kérem, mert még csak a felét et

te meg a feleségem.

A kiürült üveg

10 centigramm morphiumot rendelt az orvos 5 gramm 
keserűmandulavízben egy parasztnak. Az másnap dél
után beállít a patikába, és bontogatni kezd valamit nagy 
lassan a keszkenőjéből.

A segéd megkérdi:
- Mit kíván?
- Visszahoztam a tegnapi üveget, tekintetes uram.
-Hogyan? Hiszen csak 30 csöppet volt szabad egy

nap alatt bevenni! Csak nem ürült ki máris az üveg?
- Kiürült az, instálom -, mondja a paraszt nagy rös- 

tellkedéssel, és húzza a kis flaskát a keszkenőből kifelé.
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Hát az üveg állapotából derült ki, hogy a csöppe- 
ket üvegestül, dugóstul nyelte le az adta málészájú pa
rasztja.

A kétfajta narancsszörp

Csak úgy szemmértékre öntögette össze az orvossá
got a nem nagyon pedáns kolléga, ezért a repetíciónál 
sokkal vörösebb lett az orvosság színe, mert abba sok 
syrupus aurantiorumot talált belezűdítani.

- Nem tetszett tévedni? A múltkor sárga volt az or
vosság színe, most meg vöröses.

- Örüljön neki. Narancsszirup is van az orvos
ságban. A minap csak sárgabélű narancsból tudtam 
adni, de most finom vörösbélű narancsból készültet 
kapott.

Omnibus

Egyik istenhátamegetti rutén falu patikájában egy 
üvegen ez a szignatúra állott: Omnibus.

- Mi ez? - kérdi a gyógyszerészt egyik kollégája, mi
kor meglátogatta.

-Tudod, ha olvashatatlan receptet kapok, mindig 
ebből a mixtúrából expediálok. Van benne narancstink- 
túra meg svédtinktúra, aether sulfuricus, spir. Vini gal- 
licus meg víz. Még eddig mindenkinek jót tett. Innen 
adtam e folyadéknak ezt a nevet: omnibus.

A lepke-passus

Egyik bácskai patikába egy meleg nyári napon vagy 
20 darab parasztgyerek állított be délben nagy robajjal. 
A gyógyszerész ijedten nézett rájuk. A legbátrabbik el
lenben rögtön kirukkolt, mi járatban vannak.
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- Lepkét hoztunk.
- Minek?
- A főbíró úr mondta, hogy lepkéket tetszik venni, ti

zet egy krajcárért. Van itt egy pár száz.
A gyógyszerész és a főbíró gyakran követtek el paj

kos tréfát egymás rovására, a patikárus tehát meg sem 
haragudott. Rögtön feltalálta magát:

-Tudjátok, hogy apátok is csak passzussal adja el 
a lovat. Menjetek vissza a főbíró úrhoz, mondjátok meg 
neki, hogy állítson ki minden lepkéről passzust, akkor 
megveszem őket.

Mit végeztek a gyerekek a főbírónál, titok. Annyi 
bizonyos, hogy a lepkékkel másodszor nem jelent
keztek.

Elefánttetű

Elefánttetűt kért egy töpörödött anyóka a patikában, 
de sokallotta az érte követelt 3 krajcárt.

- Micsoda istentelenség ilyen sokat kérni, mikor a te
tű olyan szapora.

Erre a kolléga így szólt:
- Nézze, nénikém, tudja-e maga, milyen nagy és dü

hös vadállat az elefánt? Képzelje el, milyen veszedel
mes egy ilyen nagy bolond vadállatot elfogni és a hajá
ból a tetűt kifésülni!

Az anyóka elhalványodott ijedtében.
- Abbizony igaz lehet - rebegte, és most már szó nél

kül kifizette a 3 krajcárt.

A paraszt bugyellárisa

Beállított egy legény egy vidéki patikárushoz, s tíz 
krajcárért valami jó erős gyomorcsöppet kért.

-De pohárba adja, tekintetes uram, mert mindjárt 
megiszom, nagyon fáj a gyomrom.
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A gyógyszerész adott valami jó erőset, a legény rög
tön felhajtotta, s egy perc múlva a földön feküdt, és el 
kezdte rázni a csizmába bújtatott lábaszárát. Nosza meg
ijedt a gyógyszerész, hogy megárthattak az erős tinktú- 
rák. s hirtelen végigöntötte a legényt egy kancsó vízzel.

- Ejnye, de goromba az úr. Mit locsolgat engem, hi
szen nem égek.

- Hát jobban van már?
- Nincs énnekem semmi bajom, csak a pénzt rázoga- 

tom ki a csizmám szárából.
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Szerelemgerjesztő

A pusztai leányzó „szerelemgerjesztőt" kért a patiká
ban. A gyógyszerész nem tudta, mit akar tulajdonképpen 
a lány, óvatosan tapogatózott tehát:

- Miféle szerelemről legyen?
- Nos, hát olyat tessék adni, amit tenyérre csöppent 

a lány, oszt kezet fog a legénnyel.
Kis üvegbe egy kis parfümöt töltött erre a gyógysze

rész, miközben megint megszólalt a hajadon:
- De olyant kérek ám, amelyik tisztességes leánynak 

való!...
Megnyugtatták, hogy az üvegben becsületes leány 

használatára való szerelemgerjesztő van. Két hét múlva 
ismét beállított, és szemlesütve kért újra egy kis üveggel.

Azt kérdi ekkor a gyógyszerész:
- Hát használt az orvosság, szivecském?
Kipirult arccal felelt a leányzó:
- Azóta beszél a legény a leánnyal.

Amikor a bolond megszólal

A falu bolondja bevetődött egyszer a patikába. A fia
tal segéd meg akarta tréfálni.

Adott hát neki egy pohár francia konyakot, azután így 
szólt:

- Látod, az uraknak ilyen az itala. Szeretnél-e te is úr 
lenni?

- Hát maga? - felelte vigyorogva a bolond.

Passuli minores

Keserű Endre fiatal sustentáns volt s Zoltán Bélánál 
kondícióskodott Kiss Károllyal együtt. Egyik napon ő 
keverte össze a patika specialitását képe/ő teakeveréket, 
melybe a species laxantes alkatrészein kívül a mellteában
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foglalt szokásos édesítőanyagok valamelyike is beleteen- 
dő volt előírás szerint.

Kiss Károly másnap expediálni akart a teából s észre
veszi, hogy az tele van apró fehér paszullyal.

- Mi ez Bandi? - Kérdezi Keserűt. Hogyan kerül eb
be a teába a fehér bab?

- Én tettem bele - mondja nyugodtan Bandi gyerek.
S már hozta is a maga igazolására a manuális előira-

tát, amely szerint passuli minores is dukált a teába.
Kiss Károly magyarázta azután meg, hogy ez nem 

apró paszulyt hanem apró szőlőt jelent. De ki is szed
te a sustentáns a teából azonnal szemenként az egé
szet.

A goromba segéd

Kelen, a jeles karikatúrarajzoló jó néhány év előtt, es
te későn tévedt be egyik belvárosi patikába, ahol az éjje
li inspekciósnak cudar rossz kedve volt. Ezt az extázisig 
fokozta a kései látogató, aki este 9 órakor bohém tudat
lansággal Honbigant parfümöt kért.

- Nincsen! - jelentette ki a segéd.
- Hát akkor másfélét kérek.
- Semmilyen sincsen! - mérgeskedett az inspekciós.
A rajzolóművész elcsudálkozott:
- Hát mi a csudát árulnak akkor itten?
- Szamarat!...
Kelen a durva feleletre körülnézett a patikában, az

után visszavágott:
Úgy látom, abból se tartanak többet raktáron egy 

adagnál.

A robbanékony gyógyszerek

Nagyon fogyatékos készültsége mellett tudományo
san képzettnek akart látszani egy fiatal patikárus segéd.
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Egy napon olyan receptet kapott a kezébe, amelyen 
jódkálium volt felírva butyrum cacaóval 10 suppositó- 
riára.

-Ezt a receptet nem lehet megcsinálni - mondja 
egész határozottsággal.

A principális megnézi a vényt, azután csudálkozva 
kérdi:

- Miért?
- Azért, mert felrobban!
Kifakadt erre a princi mérgesen:
- Robban ám, ahová rakja!...

A katonazsír

Gömbölyű arcú, helyre parasztlány kért a gyógyszer- 
tárban egy skatulya katonazsírt. A tréfáskedvű segéd val
latni kezdte:

- Milyen legyen az, galambom? Mert háromfajta van: 
huszárzsír, bakazsír, meg furvízer-zsír.

A lány gondolkodott egy kicsit, azután szégyenlősen 
súgta:

- Adjon az ifjúr keverve mind a három fajtából.

Maradékorvosságok

Gőgös parasztgazda csináltatta a receptjét a patiká
ban. Öt-hat üvegből mért le a falusi gyógyszerész előírás 
szerint tinktúrákat, szörpöket és desztillált vizet. Véletle
nül egyik állványüvegben sem volt a felénél több. A pa
raszt ezt látva, megszólal:

- Már engedelmet, úgy látom, nem ismer engem a te
kintetes úr! Módos gazda vagyok én, kérem, ne adjon ne
kem az úr a maradékokból. Kérjen többet, az ebattát. 
megfizetem, de a javából adjon!

Alig lehetett a felbőszült magyarral megértetni, hogy 
nem esett rajta sérelem.
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A szuggeszció

Felkai gyermekkoromban a község postásának érett
ségizett, de elzüllött alkoholista fia, Pálka Béla, kézbesí
tette az úri publikumnak a napi postát. Erre az egy mun
kára azért lehetett csak felhasználni, mert egy-egy pohár 
stamperlivel honorálták azt a szívességét, hogy megkí
mélt bennünket a postára járástól. Abban a régi világban 
tudniillik még mindenkinek magának kellett elhozatnia 
a postáról a leveleit, csomagjait, stb. Nálunk a patikában 
egy-egy pohár narancstinktúra volt az ipse honoráriuma.

Egyik napon, miután Pálka a poharat már kihörpintet- 
te, hirtelen ijedt arcot vágtam s felmutatva előtte az ámi- 
kás üveget, ráfogtam, hogy az előbb tévedésből ámikát 
ivott. Pálka rettenetesen megijedt, a gyomrához kapott, 
majd egy perc múlva kiugrott a patikából és kiadta ma
gából az aznap elfogyasztott összes italféléket.

Nagy haragjában két napig nem is jött felénk. Har
madnap a narancspálinka vágya megint csak elhozta, de 
külön figyelmeztetett, hogy vigyázzak, nehogy megint 
árnikát itassak vele.

- Bocsásson meg - mondtam én - többé nem fogok 
tévedni.

S ezen megnyugtatás után, az ördög incselkedésére, 
megtöltöttem a poharát, ezúttal csakugyan arnikatinktú- 
rával. Kiitta, megtörölte a száját s még a nyelvével is 
esett intett:

- Ez már más!...
Es békülésre nyújtotta a kezét. Semmi baja sem lett.

Akkor győződtem meg először a szuggeszció hatal
máról.

A Mercur szobor

A máramarosi kazár Budapesten megnézte a börzét, s 
annak homlokzatán egy szobrot látott. Bemegy a börzé
vel szemközt, a Nádor utcai patikába valamiért, s ha már
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ott volt, megkérdezte a segédtől, hogy micsoda szobor az 
ott a börzeépületben?

- Mercur szobra - világosítja fel a gyógyszerész.
A máramarosi elcsodálkozott:
-Micsoda?! Akkora megtiszteltetés azért a kis kenő- 

csért?!...

Reterát úr

- Itt lakik a Reterát úr? - e kérdéssel nyit be a patiká
ba egy gubás magyar.

- Ki a csuda? - mormogja dühösen a patikus. Itt nem 
lakik olyan csúnya nevű úr, itt én lakom.

- Mán pedig néköm aszonták, hogy itt lakik a Reterát 
úr és az árul ilyen orvosságot köszvényre, la!

És a gyógyszerész orra elé tolt egy Reparatoros- 
üveget.

A suszterinas a patikában

Majszterné asszonyom zsírért küldte a suszterinast.
Cipőtalp-szegezés közben az előbbi nem jól hal

lotta az utasítást, mire a mesterné mérgesen ráor
dított:

- Süket! Szamár! Zsírt hozzál!
Fél óra múlva az inas üres kézzel érkezett haza és így 

mentegetőzött:
- Mind a két patikárusnál jártam, de egyik se tart 

süket szamárzsírt.

Bobcsemege

Kívánatos, ínycsiklandozó formában, aszaltszilva ké
pében került forgalomba a Diana Gyógyszertár speciali
tása, a Bobcsemege.
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Egy budapesti jómódú kereskedő egy farsangi estén 
bálba készült a családjával. Hogy a mulatságra valami cse
megét is vigyenek magukkal, bevásárolt egy drogistától 
a kirakatban látott Bobcsemegéből, s eszébe sem jutott, 
hogy az talán nem is olyan mindennapos használatra való 
csemege. Bizony, a papa, a mama és a bálozó kisasszony 
egyaránt megettek abból még a bál előtt 2-3 szemet.

Hogy azután bizonyos okokból egyikük sem jutott el 
a bálba, az egészen érthető. A szerencsétlenek minda
mellett csak másnap értették meg, hol volt a hiba, amikor 
a drogista megmagyarázta.

Repülő tótok

Felkán az öreg botanikusnál, Scherfel Aurélnál gya- 
kornokoskodtam. A szomszédos Poprádon Gréb János 
olyképp konkurált velünk, hogy a patikába járó környék
beli tótoknak egy-egy pohár pálinkát adott. Mitőlünk is 
követelték nem egyszer, de mi ezt mindig megtagadtuk. 
Nem egyszer a Janók és a Misók emiatt lármát csaptak, 
s ha már nagyon hangoskodtak, az öreg Scherfel rám
szólt:

Utyan, Szoltán, schmeissens den Kerl hinaus!
Szörnyen büszke voltam rá praxi koromban, hogy az 

általam kirepített tótok mindenike a négy patikai lépcső
fok érintése nélkül ért földet.

Az „ectes fene”

Egy mafla cselédlány ezzel a kéréssel fordult a segéd 
úrhoz:

- Tessen adni a naccságának ectes fenétl
- Mi a fenét? Mire viszi azt?
- Nagy mírge van a naccságának.
Kisült, hogy migrain ellen phenacetinért küldték az 

értelmes cselédet.
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Papok zsírja

Három krajcárért papok zsírját kért egy testes paraszt
asszony.

- De szentéletű papok zsírjából mérjen az ifiúr, mert 
annál jobban használ!

Mikor a markába nyomják faskatulyában az axungiát, 
megszólal az asszony:

- Ugyan, mondja már ifjuram lelkem, nagyon szent 
volt az a pap, akinek a zsírjából adni tetszett?

A kolléga nagykomolyan válaszolt:
- Hogy nagyon szent volt-e, nem tudom, de hogy na

gyon kövér lehetett, az több mint bizonyos.

Nem jár jó omnibusz

Törökbálinti sváb asszony rándult a fővárosba s egyik 
budai kolléga igazította útba, hogy milyen omnibuszra 
kell az omnibuszállomáson felülnie. Jó egy óra múlva 
véletlenül arra járva észreveszi, hogy a sváb asszony még 
mindig ott ácsorog az állomáson.

- Hát maga mire vár még mindig?
- Kérem, tekintetes úr - feleli az istenadta - még min

dig nem jött olyan omnibusz, amilyen nekem kell. Eddig 
mindegyikre az volt kiírva, hogy „Halápi hársfaméz- 
szörp”, pedig én az Andrássy útra akarok menni.

Hosszú szépia

Hetivásárkor „hosszú szépiát” kértek a patikában. Azt 
mondta a paraszt, hogy pipát tisztítani kommendálták neki.

Gyanakodva nézi az ossa sepia porát a zacskóban s 
megkérdi:

- Ez a hosszú szépia?
- Igen. Most már porrá van törve. Amíg egészben 

volt, addig hosszú volt.
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A tirpancsos üveg

Falusi kislány állított be a patikába. Kirakott a receptu
ra asztalra egy üveget és kért belé 3 krajcárért tirpancsot.

- Minek ahhoz übveg? - mondja a patyikus, miköz
ben a flastromot átnyújtja.

- Kérem, mi otthon mindenféle pancsot üvegben tar
tunk.

Kórházi expedíció

Azt mondja a principális a praxinak, hogy a kórházi 
expedícióhoz lehetőleg csorba üvegeket használjon fel. 
Másnap reggel nagy csörömpölést hall a patikában.

- Mi csörömpöl itt úgy? - kérdi a praxitól.
- Én csorbítom az üvegeket a kórház részére - mond

ja a praxi. - Már ötvennek a nyakát lecsorbítottam - 
pisztillussal.

Pelesz Péter

- Itt lakik- e Pelesz Péter úr? - kérdi egy atyafi a pa- 
tikárustól.

- Nem lakik itt olyan nevű.
- Aunye! Pedig engem ide küldtek a patikába, hogy 

majd itt kapok Pelesz Péter-féle kenőszert a köszvé- 
nyemre.

Kiderült, hogy Pain Expeller kellett a jámbornak.

Antiszemita 20 fillérért

Öklömnyi gyerek nyitott be a patikába, és kért 20 fil
lérért antiszemitát.

- Mire lesz az?
- Hát főfájásrul a gazdámnak.
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• így találták ki a patikában, hogy antipyrinért küldték 
a gyereket.

Az orvosságok nevének rövidítését

A gyógyszerész gyakornokának arról magyarázott, 
hogy a gyógyszerek nevét vényíráskor hogyan szokták 
az orvosok rövidíteni. A leckeóra után próbát tett, hogy 
kitalálja-e a praxi a pulvis infantis officinálist, ha az rö
vidítve ekként van

farkaszsír, 
kutyazsír, 

macskazsír, 
kígyózsír, 
tevezsír, 
cetzsír,

„Pulv. infant. of
A gyakornok gondolkodott, végre kinyögte:
„Pulverisierter Infantiere Offizier.”

A hőmérő

Jóképű atyafi jött a faluról három-négy recepttel. Le
ültetik, mert hogy eltart egy jó órát, amíg minden orvos
ság elkészül.

Az atyafi leül, lépten-nyomon kérdez valamit, majd 
megakad a szeme a hőmérőn.

- Ugyan, mondja már úrfi, kérem, mi az az iivegrúd 
ott az ajtón?

- Az, barátom, hőmérő. A meleget méri.
Az atyafi elképedt.
- Ugyan, hogy mondhat olyat az úrfi, hiszen odakiinn 

most gyilkos hideg van.
- Nem érti azt maga, barátom. Ha tanult ember len
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ne. tudná, hogy a hideg is a melegnek egy alsóbb foko
zata.

Az atyafi hallgatott egy percig, de azután kifakadt.
- Mán pedig akármit mond az úrfi: a sógoromnak le

fagyott tegnap a lába a bakti vásáron!...

A lassújárású hideglelés

Hideglelés ellen vitt egy magyar orvosságot. Néhány 
nap múlva megint beállított a recepttel, hogy csinálják 
meg újra.

- Talán nem hagyta el a hideglelés? - kérdi a gyógy
szerész.

- De bizony elhagyott az, kérem, csakhogy nem 
messzire mehetett, mert hamar visszafordult.

Mit mond a kártya?

Öreg parasztasszonynak 24 port rendelt a doktor. 
Összekevertem a rendelt porokat, azután kiraktam ma
gam elé 24 porosztó kártyát. Véletlenül meglöktem a kö
nyökömmel a kirakott kártyákat, azok egymásra csúsz
tak, s emiatt újból el kellett azokat rendeznem. Az 
anyóka nézi, nézi, azután megszólal:

- Hát meggyógyulok-e, fiatal úr?
- Hogyne, hogyne! - biztattam.
- Hála Istennek, csakhogy gyógyulást vetett ki ifj- 

uram a kártyán.

A rúhös tehén

- Rühös a tehenem, - panaszolja egy sváb paraszt, - 
nem kaphatnék erre valamit 10 krajcárért?

- Kaphatna, - mondta a gyógyszerész, - de 10 krajcár 
árú kevés egy rühös tehénnek.
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A paraszt morfondíroz, majd kiböki:
- De hátha én volnék az a rühös tehén.

Dugó van-e?

Egyik aradmegyei patikából sokszor vittek az oláhok 
kőolajat, amit valami kuruzslószer gyanánt inni szoktak.

Egyik oláhnak egyszer nem volt több pénze három 
krajcárnál, üveget nem hozott. A gyógyszerész erre ötle
tesen egyenesen az oláh szájába öntött egy kevés kőola
jat. Utána megszokásból azt kérdezte:

- Dugót hozott-e?
Az oláh erre ijedten lenyelte a kőolajat és sietve tá

vozott.

Csónaknevű orvosság

Egy parasztlegény a patikában bevallotta, hogy elfe
lejtette, miért küldték.

- Csak arra emlékszek, kérem, hogy affajta neve van. 
mint ahogyan Pesten azokat a nagy csónyikokat hívják 
a Dunán.

Töri a fejét a gyógyszerész, míg végre eszébe jut, 
hogy propeller jár a vízen, erről meg, hogy nem-e Expel
ler kell a pasasnak.

-Nem Expellert mondtak magának?
-Azt, azt! - örvendezik a legény. - Mondtam, hogy 

olyan csónyikformájú neve van.

Szép asszony parancsa

Nagyon szép asszony volt egy budapesti nagykeres
kedő felesége. Ott lakott az első emeleten, éppen a pati
ka fölött. Egy napon erős főfájása támadt, és leküldte 
a cselédjét a patikába.
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- Kérjen a gyógyszerész úrtól a részemre egy eupho- 
rint, mondja, hogy majd megfizetem.

A buta cselédlány pár perc múlva visszatért és hozott 
a nagysága részére egy forintot.
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A régi segédek szobrai

Az öreg csángó paraszt, amíg az orvosságát készítet
ték, elnézegette az állványszekrények tetején elhelyezett 
görög szobrokat.

- Ugy-e ezek itt la a régi segédek?
A gyógyszerész komoly ábrázattal felelte:
- Igen. Miért kérdi, bácsi?
- Csak azért, mert én ezt a kopaszat ismerem -, 

mondta az öreg csendesen és rámutatott a polcon 
Sokrates szobrára.

Rákszem Gergely

Nagyszalontán a legkeresettebb orvosok egyike volt 
a múlt század vége felé dr. Reichenberger. Ez a név se
hogy sem volt megfelelő a szalontai magyaroknak. Ezért, 
ha tőle jöttek, mindig azt mondták:

- Récét hoztam a Rákszem Gergely doktor úrtól.

A jó medvezsír

A szórakozott segédtől medvezsírt kértek 10 krajcá
rért. Megtöltött az axungiából egy nagy faskatulyát, de 
azután nagy szórakozottságában a faskatulyát tette vissza 
a polcra, az axungiás edényt meg odaadta a félnek.

Két hét múlva beállít egy üreg paraszt, kezében az 
axungiás állványedénnyel.

-Töltsön az úrfi még 10 krajcárért a bögrébe abbul 
a jó medvezsírbul. Ögen használ az anyjukomnak!

Szopósgyerekeknek lesz

- Hogy adják a piócát? - kérdi egy nénémasszony.
- 10 krajcár egy darab.
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- Ujjé, de drága! Csak tróbának vennék belőle szopós 
gyereknek. Tessen már adni egy kis darabkát, úgy sem 
tudja a kis ártatlan az egészet bevenni.

Irodalmi pilulák

Hashajtó pirulát kért egy asszony 21 krajcárért.
- Milyent? - kérdezik tőle, mert kétféle van 21 kraj

cárért.
- Hát csak olyan Kárpáthy Zoltán-félét adjék az úrfi, 

instálom.

A laborálni tudó praxi

Jámbor svábgyerek került gyakornoknak egy vidéki 
városkába. Eldicsekedett vele, hogy otthon a falujában 
már praxi volt két hétig és már tud egy kicsit laborálni.

A tréfacsináló segéd erre megkérdi:
- Hát azt tudja-e, mi az: grammal a deceml
- Nem tudom - feleli pirulva a praxi -, azt otthon 

még nem laboráltunk.

Amikor a szakácsné segíti ki a praxit

Ebéd után egyet szundított a főnök űr, s meghagyta 
a praxinak, hogy költse fel, ha olyat kémek, amit nem 
tudna. Alvás után újságolja a praxi, hogy csak egy vevő 
volt, az is csak szalamiát kért 10 krajcárért.

- Hát aztán tudott neki adni? No mutassa meg, me
lyik fiókból adott?

- Nem tudom, kérem, hol áll a patikában, azt se tud
tam eddig, hogy ez patikaszer, de kimentem a konyhába 
és a szakácsné adott egy darabkát a spájzból.

- A spájzból? Hát mit adott?
- Egy darab - szalámit.
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Szegény árvának lesz

A milligrammos mérlegen óvatos pontossággal mér
te a gyógyszerész a vényen rendelt atropint. A szem- 
cseppekre várakozó vénasszony egyszerre csak meg
szólalt:

- Ne tessék úgy sajnálni azt a kis fehér port, tekinte
tes uram. Szegény árvának köll!

Az állatsereglet zsírja

A praxi megilletődve nyom a kezébe a segéd úrnak 
egy cédulát, amelyen az öreg bábaasszony a követke
zőt kérte:

- Mindegyikből 3 krajcárért.
Szörnyen csudálkozott a praxi, mikor a segéd úr egy 

faskatulyába a disznózsírból mért ki egy porciót. Pedig 
disznózsír nem is volt felírva.

Muskotály bajuszpedrő

Háromért muskotály bajuszpedrőt óhajtott egy pa
rasztlegény.

- Hát az meg milyen? Kérdezi a gyakornok.
- Nem tudja az ifiúr? Hát a legfajntosabb. A szőllőbül 

is, a dohánybul is a muskotály a legjobb, ezt nálunk a fa
luban már a kisgyerek is tudja.

A Bobcsemege

A Bob-csemege néven forgalomba kerülő has
hajtószerből vitt egy öregasszony. Búcsúzáskor azt 
kérdi:

-Hanem, tekintetes uram: ha nem használna, akkor 
visszaveszi-e?
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Galíciai a patikában

Beállít egy pájeszes galíciai egy felsővidéki patikába 
s átnyújt egy cédulát, amelyen ez állott:

Zwai Léhvi Kohn.
Achtungsvoll 
Levi Kohn.

A segéd leszidja, hogy ne űzzön belőle bolondot. 
A galíciai egy szót se tud magyarul s a szitkozódásra 
nyugodtan belenyúl a kaftánja zsebébe, kivesz egy üve
get és így szól:

- So schauts aus.
Az üveg egy levicoi ásványvíz üres üvege volt.

Pemete Fű Czukor Úr!

Valamikor régen Németországból ilyen címzésű levél 
érkezett:

Herrn Pemete Fű
Czukor (Ungarn)

A magyar posta intelligenciájára vall, hogy ezt a leve
let helyesen kézbesítette. Ugyanis Békéscsabára továbbí
totta Réthy Béla kollégánkhoz, aki pemetefűcukor néven 
forgalomba hozott cukorkáiról már akkor országszerte 
híres volt.

A lenyelt egér

A plébános úr kocsisa véletlenül lenyelt egy, a boros- 
kancsóba tévedt apró egeret. Nosza küldik a szakácsnét 
gyorsan a patikába. A huncut gyógyszerész hánytatót 
küldött, de hozzá egy rövidke levelet:

- Ha nem használna a hánytató, nyeljen le a kocsis 
ráadásul egy macskát is: a hatás bizonyos!
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Hogyan kell bánni az ostyával?

Kinin-porok mellé ostyát is rendelt az orvos. Öreg pa
raszt hozta a vényt és az orvosság elkészülvén, a gyógy
szerész szemléltetően megmagyarázta az öregnek, egy 
kis cukorpor és egy lap ostya segélyével, hogy hogyan 
kell bánni az ostyával.

-Értem, kérem alásan -, szólt az öreg. Tarisznyába 
tette a port és az ostyát.

-No, Istennek ajánlom! - búcsúzott. A küszöbön 
megállóit és még egyszer megszólalt:

- Hát oszt melyiket kell előbb bevenni: a port-é vagy 
az ostyát?

Egy kis félreértés

Rekkenő nyári melegben unatkozott egyik vidéki vá
roska gyógyszerésze a hűvös patikában. Egyszer csak 
belép egy csinos úri kisasszony és ricinusolajat kér.

- De tessék valahogy úgy keverni, hogy rie érezzék 
a kellemetlen íze.

- Tessék helyet foglalni - mondta a kolléga és elkezd 
öntögetni, kevergetni.

Közben beszélgetnek. A nagy nyári hőségről folyik 
a szó, a kisasszony arca piros a melegtől, legyezgeti 
magát, és panaszkodik, hogy egészen elalélt a nagy me
legtől.

- Parancsoljon egy pohár málnaszörpös szódavizet - 
szól a kollégánk s a hölgy örömmel hajtja fel az elébe tett 
kellemesen hűsítő italt.

Tovább beszélgetnek, sorra kerülnek a helyi pletykák, 
de végül a kisasszony sürgetni kezdi az orvosság elkészí
tését.

- Óh! Az már rég elkészült, - szólt a gyógyszerész - 
az előbb tetszett meginni!

A kisasszony ijedten sikoltott fel:
- De hiszen nem magamnak kell a ricinus, az öcsém
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nek. Nekem semmi bajom, sőt, ma este nyári táncmulat
ságra készülök.

A kolléga ötölt, hatolt, azután gyorsan átnyújtott 
a kisasszonynak egy jó adag antidotumot a másodízben 
elkészített íztelen ricinuskeverék mellett.

A tetűzsíros kundschaft

Ez is Máramarosszigeten történt, ugyancsak egy pisz
kos galíciaival.

- Bitt’ schőn a Laussalbn - mondja zsargonban.
- Vor wie viel? - kérdezi a gyógyszerész szintén 

zsargonban.
- Nű! So vor a Million!...

Az olvashatatlan vény

Dr. Szabó Gyulánál, a miskolci híres bortermelőnél 
segédeskedtem, amikor egy napon olyan receptet hoztak 
a patikába, amit sem én, sem a kollégáim nem tudtak 
elolvasni. Véletlenül betoppant a városi főorvos, akinek 
szintén felmutatták az olvashatatlanul írt recipét, de ő 
sem tudta az értelmét kibogarászni. Végre tréfásan így 
szólt:

- Hát mit rendelhetnek a tokaji boráról híres Szabó 
Gyulától? Bizonyosan Vinum Tokayense-t.

Nevettünk s elküldtük a vényt a laboránssal a rendelő 
orvos úrhoz, udvariasan kérdést intézve a kisilabizálha- 
tatlan szöveg helyes értelme iránt. Nagy volt a meglepe
tésünk, amikor kiderült, hogy a vény helyes szövege 
csakugyan a következő volt:

Rp. Vini Tokayensis 
Lagenam litr. 0,5 
D. S. Rendelet szerint.
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A rovarpor

Piszkos galíciai állított be egyik máramarosszigeti pa
tikába. .Rovarport kért.

A patikárus már előszedett egy zacskót, amikor a galí
ciai megszólalt:

- Ide a nyakamba öntse az úr!

Töri a fejét: mekkora flastromot kenjen föl, végre ki
találja, hogy tál nagyságú legyen.

Fél óra múlva visszahozza a pasas:
- A£t üzeni a doktor úr, hogy kisebbet tessen fel

kenni, mert a homlokomra lesz, nem a hátulsú várme
gyére.

Három krajcárért babérolajat kértek a kezdő praxitól. 
Nem tudta, mi az. Azt mondta hát, hogy 3 krajcárért nem 
adhat, mert a babérolajból minden csepp 4 krajcár. Na
gyot nézett, amikor a pincipális kezébe nyomta az oleum 
lauri tégelyét és egy spatulát, s a legkisebb faskatulyát.

A tálnagyságú flastrom

Receptet kapott a fiatal segéd:
Rp. Empl. Cantharid. Extens. 
magnitudinis talis:

A babérolaj és a praxi

Palika a patikában

Palika: Patikárus bácsi, kérek szépen 10 krajcárért 
ricinusolajat. De csak nagyon keveset tessék adni!...
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Gyógyszerész'. Keveset? Aztán miért olyan keveset?
Palika: Azért bácsi, mert nekem muszáj bevenni.

Mit kell tudnia a gyógyszerésznek?

Beállít egy öregasszony egy vidéki patikába s így szól 
ottani kollégánkhoz:

- Maga a gyógyszerész?
- Én vagyok.
- Régen a gazdája már ennek a patikának?
- Régen.
- Érti jól a mesterségét?
- Hízelgek vele magamnak.
- Letette minden vizsgáját?
- Természetesen.
- Hát akkor kérek 10 fillérért bolhaport.

A végbélkúpok

Morphiumos kakaóvajas kúpokat vitt egy néni recept
re a patikából. Pár hét múlva beállított.

- Eljöttem kifizetni azt a furcsa orvosságot.
- Hát használt-e? - kérdezte nyájasan a gyógysze

rész.
- Használt biz’ az, egye meg a fene, de mind a me

nyecskelyányom fogához ragadt.

Veszett hím rókazsír

Veszett hím rókazsírt kért egy öreg néne. Kapott egy 
skatulya disznózsírt.

- Azután biztos-e, tekintetes uram, hogy ez a róka ve
szett volt?

- Biztosan az volt - mondta a gyógyszerész mélabú- 
san. Az anyósom zárta ketrecbe még kölyökróka korában.
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A juhászlegény pirulái

A nagyszalontai doktor ottlétemkor pirulákat rendelt 
egy juhásznak. Naponta 3 szemet kellett abból előírás 
szerint elfogyasztania.

Néhány nap múlva találkozott vele a doktor, amint le- 
horgasztott fővel, nyögdécselve baktatott a nyáj után.

- Hát kend még mindig nyavalyog? Hány szemet fo
gyasztott már el?

- Még csak négyet, instálom.
- Négyet?...Hát nem megmondtam, hogy naponta 

egyen meg hármat?!...
- Megkövetem, nem lehetett. Még csak kettőt öltünk 

azóta!...
- Nagyot nézett „Rákszem Gergely” doktor a furcsa 

feleletre. A további magyarázkodásból derült ki azután, 
hogy az ártatlan juhászlegény a „pilulaszemet” birka
szemnek értette.

Hashajtó mint házasságközvetítő

Egyik ceglédi patikába bement a patikárus barátjához 
egy hivatalnok s elpanaszolta a maga nagy bánatát.

Beleszeretett egy szép leányba, aki viszontszereti, de 
a szülők hallani sem akarnak a házasságukról. Kétségbe 
vannak esve s elhatározzák, hogy mind a kelten megvál
nak az élettől. Arra kéri tehát a szerencsétlen fiatalember 
a barátját: adjon neki valami erős mérget.

Vidéki kollégánk le akarja beszélni a kétségbeesett 
ifjút sötét tervéről. Mikor ez nem sikerült, sóhajtva adott 
át neki egy nagy adag port s azután érzékenyen elbú
csúztak.

Másnap délután a szerelmes leány ideálja garzonlaká
sába szökött, ott bezárkóztak, a kulcsot kidobták az abla
kon az utcára, s a vízben feloldott mérget közösen kihör- 
pintették. Azután átölelték egymást és megadással várták 
a halált.
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A halál azonban várakoztatott magára, de helyette kü
lönös mozgalmak keletkeztek a halni vágyók gyomrá
ban, úgy, hogy a kidobott szobakulcsért kezdtek kiabál
ni. Jószívű emberek meg is szánták őket, sőt, a leány 
papájának a szíve is meglágyult s beleegyezett a házas
ságba.

A boldog vőlegény azután menyasszonyával együtt 
ment el gyógyszerész barátjához és hálásan köszönték 
meg neki a jótékony hatású mérget.

A mennyország

A modern, tükrös, szép állványzatú, a párkányzaton 
gipszangyalokkal ékes patikába egy öklömnyi paraszt
gyerek lépett be az anyjával. A gyerek csak bámul, nézi 
a sok szépséget, amit pusztai gyerek létére életében elő
ször látott. Meredten bámul az anyjára, pislog nagyokat, 
végre megszólal:

- Idős anyám! Ugye la ez a menny országi

A jó orvosság

Kotormányos István már egy hete nem tudta mozdíta
ni a bal lábát. A jegyző úr felvilágosította, hogy a kösz- 
vény harapott abba, vagy más valami. No, ha így van, 
gondolta a magyar, bemegy a városba a patikába, és el
panaszolja a baját.

-Valami kéne a bal lábamra, tekintetes uram, mert
hogy igen fáj.

- Szaggatja?
- Az ám, szaggat.
- Talán csúz?
- Az ám, talán csúz.
- Vagy reuma?
- Az ám, vagy reuma.
- Vagy pedig köszvény?
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- Az ám, vagy pedig köszvény.
A gyógyszerész, erre elkészítette az orvosságot és 

átadta a betegnek Kotormányos fizetett, aztán megkér
dezte:

- És mit gondol, tekintetes uram, jó lesz ez az or
vosság?

- Hogy jó-e? De mennyire jó! A kelmed szomszéd
ja se panaszkodott még erre a szerre, pedig az tizennégy 
esztendeje mindig ezt használjál

A jó étel

Nagy nyögések közt vánszorgott egy vénasszony 
a patikába.

- Adjanak a jó urak nekem jó ételt, mert hogy a go
nosz hűlés egészen elgyengített.

A fiatal segéd mérgesen szólt rá az asszonyra:
- Nem kocsma ez, nénémasszony, nem árulunk mi it

ten semmiféle ételt!
A jó öreg principális ellenben szelíden elvette az öreg 

banya odanyújtott poharát és öntött bele egy kupicára va
ló aether depuratust.

A falusi lódoktor rendelvénye

Budakeszin óriási klystircsővel a hóna alatt mászkált 
a parasztok lovát, tehenét gyógykezelni egy 70 évnél is 
idősebb öreg paraszt. Receptet is küldött gyakran a pati
kába. Egyet kettőt lejegyeztem:

Merk precipi rúd skrupul
Schweinschmalz, Sie wissen schon beiläufig 

wieviel.
*

Oleum ricini
Sie wissen schon beiläufig wieviel.
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Florum chamomilla
Von die grossen, sie wissen wieviel.

A piros kamara

Vajákos asszony kinézetű öreg banya ezzel a szóval 
üdvözölte a fiatal patyikus-segédet:

-- Van-e kamarája, úrfi lelkem?
-Van a főnök úrnak - felelte a kis kolléga -, miért 

kérdi?
- Semmi, csak adjon az úrfi két garason a piros kama

rából.
A segéd úr bámult egy nagyot, de ott volt a közelben 

a princi, és elébe tartotta hamarosan a „camala” edé
nyét.

A legjobb fejfájás elleni szer

A kezdő segédtől tanácsot kért egy úriasszony, hogy 
mit használjon gyakori főfájása ellen.

- Legjobb szer a hidegvizes borogatás!
Az úriasszony megköszöni a tanácsot és eltávozik. 

Nem vett persze semmit. Amire a principális bosszúsan 
ripakodott rá az ifjú gyógytudósra:

- Majd elsején én is hideg vízzel fogom magát kifi
zetni!...

*

Janó orvosságot szed

Porkeveréket készítettem Janónak. Expedíció simp
lex. Csak egy darab papírba csomagoltam be s azon ma
gán szignáltam, hogy „háromszorra beveendő”.

Harmadnapra beállít az én tótom megint és kéri az or
vosságot megismételni, mert „igen használt".
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- De kirek alasan pan velko mozsni: ne porzozza be 
kívül íráson tintát, mert nagyon sirti fogam porzo.

Hát lám: a szerencsétlen úgy papirostól nyelegette 
a port. illedelmesen a fogával intézvén el a három részre 
való dividálást.

A német újság

Fiatal kis német bonne kért a patikárustól hashajtónak 
újságot.

- Micsoda újságot? - kérdi a gyógyszerész.
- Wissen Sie es nicht? Es heisst Damenblatt.
Megint a principális segítségével sikerült csak ki

bogarászni, hogy a kis németnek anyalevélre van szük
sége.

Srét cső

„Srét csöppet” kért egy kislány öt krajcárért.
Mi a csuda az a srét cső - tűnődött a fiatal kolléga.

- Mire lesz az hugám?
- Innya, idős anyámnak.
A pályakezdő ifjú Aesculap e magyarázattól nem lett 

okosabb. Principálisa azonban a svecikás üvegből mért 
le a kislánynak svéd csöppeket.

Tulipánbokréta

„Tulipánpurgó” néven ajánlgatta egyik kisvárosi kol
léga a maga legújabb purgansát.

- Nagyságos asszonyom rendesen vásárol purgót, tes
sék az én gyártmányomat megpróbálni!... - kínálja a fő- 
mémöknének.

- Hát mi az előnye a Bayer-féle purgóval szem
ben?
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. - Az, hogy gyorsabban hat. Be tetszik venni s már 
egy pár perc múlva ott is az eredmény: mint a neve is 
mutatja, egy tulipánbokréta.

- A főmémökné összeráncolta a homlokát. Banális
nak találta ezt a beajánlást. Majd hideg komolysággal 
kérdezte:

- És ez a maga találmánya?
- Az enyém.
- Hát akkor adjon egy próbadobozzal. És hálából 

a legelső tulipánbokrétát majd elküldöm magának.

Az ángya levele

- Idesanyám küldi ezt a három pízt - ront be a mosó
nő lánya a patikába, adja ide az úrfi az ángya levelit.

- Ángyod térgyit! - dühöng a segéd úr, de aztán mo
solyra derül az arca és eltalálja, hogy anyalevélért küld
ték hozzá a kis süvölvényt.

Csudabogarak

Hogy a gyógyszerésznek milyen gyakran kell találós 
kérdéseket megfejtenie, amikor a jó nép kiforgatja 
egyes patikaszerek nevét, arról álljon itt ízelítőül egy 
pár példa. Egymás mellé kellett iktatnom ide, hogy mit 
kértek a patikában s mi lett volna annak helyes elne
vezése:

Csüggő olaj = csengő olaj
Aulomitte pippe ritte = oleum menthae piperitae
Vindún kabul fér = Wind- und Gall-Pulver
Kebemutakeizt = Gebehrmuttergeist
Mák oroni Zálbl = Majoranna Salbe
Zaldrabik elbona = szóda bicarbona
Fuszpisz = lapis (láb-pisz)
A lu lesz = aloes
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Sapkaolaj = cajeputolaj (= kalapolaj)
Ötszázpercentes bor, vasalni = ötpercentes bórvazelin
Valyag tinktúra = guajac-tinctura
Gáspár tej = Kiisepappel Thee
Bein Egs Heller = Pain Expeller
Buta kakó = Cacao-Butter
Ringlispil szól = Ringelblumen Salbe
Csupa flastrom = csudaflastrom
Vicinális kapszula = ricinusolaj- kapszula

Ostya kell-e?

„HideglölésnT kívánt „kínaport" a polgártárs.
- De keserű ám a kinin - mondja a gyógyszerész, - jó 

lesz. ha ostyát vesz hozzá és abban veszi be.
- Köszönöm nem kell - mondja a pasi. - A felesé

gemnek lesz, az pedig kálomista és nem él ostyával.

A márvány oroszlán

A Várban, Radulescu György patikájában, régi 
koból maradt vörösmárvány oroszlánok szerepeltek 
a munkaasztalon receptnyomatékok gyanánt. Egyik 
napon szőrén-szálán nyoma veszett az egyiknek. Ke
restük mindenütt, de csak nem került elő. Féltünk, 
hogy a mindig ideges principális előbb-utóbb észreve
szi a kortörténeti becsű relikvia eltűnését, s akkor lesz 
mit hallgatnunk.

Vagy két hét múlva egy hetipiacon beállít egy pest- 
környéki svábasszony a patikába. Lamentálni kezd, hogy 
nem használ az orvosság. Mindennap főzi, mióta elvitte, 
de most is olyan kemény, mint amikor legelőször a fazék 
vízbe tette és a leve se hatásos.

- Micsoda orvosságot vitt maga? - kérdeztem tőle.
A butyrából szó nélkül kicsomagolta erre az istenad

ta a tévedésből elvitt márványból való oroszlánunkat.
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A hajnövesztőszer ajánlása

A patikárus melegen ajánlotta egyik vevőjének a ma
ga kitűnő hajnövesztőszerét.

A vevő erre méltatlankodva fakadt ki:
- Most ajánl maga hajnövesztőszert, mikor a nyirat- 

kozás olyan drága lett?

„Apotheke zűr Mutter Gottes”

A háború folyamán két székely honvéd elkerül Tirol
ba, s valahol Bozen környékén egy patika cégtábláján 
látták ezt a feliratot:

„Apotheke zűr Mutter Gottes”.

- Tudsz te németül? - kérdezte az egyik.
-Már hogyne tudnék! - dicsekszik a másik nagy 

büszkén.
- Hát mondd csak: mit jelent ez az „Apotheke zűr 

Mutter Gottes”?
A másik székely fiú gondolkozik egy percig, azután 

bátran kivágja:
- Gyógyszertár az anyád istenéhez...
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A szerkesztőség kulisszatitkaiból

III.



Az ellesett titok

Kezdő lapszerkesztő voltam. A mi gyógyszerész
egyesületünk akkori korifeusaival még nem melegedtem 
eléggé össze, de már eljárogattam a kompániájukba s ke
délyes vacsoráikon sok vidám órát töltöttem velük.

Az egyik ilyen szűkebb körű vacsora után a New- 
york-kávéházba mentünk feketére. Egyszer csak észreve- 
szem, hogy néhai való Jármay Gyula dr. félrehívja Paksy 
Bélát s körülnézve, hogy avatatlan fül nem hallgat - oda, 
mondani készül neki valamit. Egy nagy újságlepedő 
mögé elrejtőzni s avatatlan fülemet tágra nyitni: egy pil
lanat műve volt. Elejétől végig kihallgattam azután 
a beszélgetést. Új taxát kaptak akkor a gyógyszerészek, 
melynek több kari szempontból nevezetes újítása volt 
a munkadíjtételekben s ezekről referált a hét titok szigo
rú diszkréciója alatt Jármay Gyula. Egyben szavát vette 
Paksynak, hogy „senkinek egy szót se erről, amíg a taxa 
meg nem jelenik!”

Másnap, szombaton reggel, rohantam a nyomdába 
s az új taxáról szóló értesüléseimet, mint szenzációs 
riportot, vasárnap délelőtt már olvashatták a lapom ol
vasói.

Maga Bókay Árpád professzor, aki akkor a taxaké
szítés atyaistene volt, szintén azonnal tudomást vett 
a Hetilap cikkéről azon melegében szemrehányást tett 
Jármaynak az elkövetett indiszkrécióért. Nosza, Jármay 
sem volt rest, azonnal elrohant Paksyhoz s nekitámadt, 
hogy a fogadott titoktartást hogyan merészelte megszeg
ni. Paksy Béla bátyám megesküdött a mennyei üdvössé
gére, hogy ő se nekem, se másnak egyetlen szót nem 
szólt, ami még rejtélyesebbé tette azt: honnan és miként 
szerezhettem én a készülő taxáról információt?

Hozzám már egy feldühödött oroszlán képében érke
zett Jármay. Minden kertelés nélkül követelőleg megkér
dezte: ki volt az informálóm? A választ megtagadtam. - 
„Ugye Paksy Béla? - kérdezte tovább vérbeborult szem
mel. Becsületszavamra kijelentettem, hogy Paksyval er
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ről az ügyről egy szót sem beszéltem. - „Hát akkor vala
mi gazember kotyogott” - ordította Jármay. - Tévedni 
tetszik - vágtam én vissza - az illető a legkifogástala- 
nabb úriember. De Jármay már oda se hallgatott, úgy
szólván köszönés nélkül rohant el tőlem.

Mikor azután 1-2 év múlva már jó barátságban vol
tunk egymással, bevallottam neki, hogy a saját szájából 
szedtem a riportot.

- Hát, ugye, nem volt gazember az informátorom. 
Gyula bátyám?

„ Nem! De te voltál gazember, amikor úgy tettél, 
mintha olvasnál, pedig hallgatóztál! ...”

A jó újságíró mindig hallgatózik - mondottam én ne
vetve s azután barátságosan összekoccintottuk a poha
rainkat.

A kongresszusi pohárköszöntő

Az azóta megboldogult jó nevű író, Falk Richárd ok
leveles gyógyszerész, volt akkor a „Hetilap” főmunka
társa, amikor Párizsban egy nemzetközi kémikus kong
resszuson vett részt Jármay Gyula. Falk bűne, hogy 
a napilapok nyomán mi olyan tudósítást közöltünk 
a kongresszusról, melynek élére az volt odabiggyesztve, 
hogy „saját külön tudósítónktól”.

Hogy azután ennek az állítólagos külön tudósításnak 
nagyobb hitelét költsük, én megfogalmaztam egy 
pohárköszöntőt, amit Parisban egyik kongresszusi ban
ketten állítólag Jármay mondott el, Falk ugyanezt lefor
dította franciára, a lapban pedig francia nyelven repro
dukáltuk a tósztot s csak zárójelben annak hiteles 
magyar fordítását.

Jármay Gyulának azután hazaérkezésekor sokan gra
tuláltak a sikerült, tömör, de mégis ötletes pohárköszön
tőhöz. Én magam is gratuláltam. Jármay ragyogó arccal 
köszönte meg a gratulációmat. És soha nem kérdezte 
meg tőlem, hogy ki volt az a saját külön tudósítóm aki

157



„nem kímélve költséget és fáradtságot” Párizsból az ő 
pohárköszöntőjét a „Gyógyszerészi Hetilapénak megte- 
legrafálta.

A koronás aranyérdemkereszt

Rogríín Ede párkányi gyógyszerészt a koronás arany 
érdemkereszttel tüntették ki. Csakhamar levelet írt a ki- 
adóhivatalnak, hogy a részére járó Hetilap címszalagjára 
is vezessük rá a kitüntetést.

Megtettük, s ilyen lapcímszalagok készültek:

„Nagyságos Rogrűn Ede gyógyszerész úrnak 
a koronás aranykereszt tulajdonosa, Párkány.”

Pár hét múlva újra írt, hogy az ő értesülése szerint 
a koronás érdemkereszttel „méltóságos” titulus jár. Mit 
volt mit tennem, eldobattam a címszalagokat s a kiadóhi
vatal ezentúl az új címszalagokon megméltóságolta 
Rogrűn bátyámat.

Vagy három hónapig szent lett közöttünk a béke, de 
ekkor új levél érkezett, minden korábbinál haragosabb:

„Kérem, ne csináljanak belőlem bolondot. Ezt kiké
rem magamnak. Ha nem címeznek ezentúl, ahogyan du
kál, csak „tekintetes"-nek, nem fizetek elő többet az új
ságra! ...

A segédszerkesztő munkában

1897-ben, amikor a „Gyógyszerészi Hetilap”-ot 
egyelőre csak bérbevettem, át kellett vállalnom annak 
a segédszerkesztőjét, boldogult Mahler Gyulát is. Bi
zony nagyon küzdelmesek voltak az első idők s nagyon 
keserves volt látnom, hogy a segédszerkesztő, akit ne
kem fizetnem kellett, az én mindennap a késő éjszaká
ba nyúló szorgalmas munkámból alig vette ki a részét.
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Egy ideig nem panaszkodtam emiatt s csak magam
ba fojtottam a méltatlankodásomat. Valamelyik napon 
azonban, amikor Mahler Gyula már 2 órán keresztül 
hátán összekulcsolt kézzel sétált fel és alá a redakció- 
ban, kitört belőlem a keserűség. Bementem Shédy bá
csinak, a lap tulajdonosának a szobájába és panaszkod
tam neki:

- Én nehéz pénzt fizetek, kora reggeltől késő éjsza
káig dolgozom, Mahler úr pedig csak zsebre rakja a fize
tését és nem csinál érte semmit. Ma is reggel óta csak sé
tálgat az irodában.

- Zoltán öcsém, az istenért! Nehogy szóljon emiatt 
neki! Tudja mit csinál ő olyankor, mikor így fel és alá 
járkál? - támadt rám ijedten Schédy bácsi.

- Mit csinálna? Semmit! - jelentettem ki ingerülten.
- Dehogy is semmit! - világosított fel Sándor bácsi - 

Tudja meg, hogy Mahler úr olyankor - gondolkozik! ...

A sajtóhiba ördöge

El kellett utaznom valami patikaügyben, helyettes 
szerkesztőm nem volt, a már kéziratban leadott lap
szám korrigálását a nyomda korrektorára kellett tehát 
bíznom.

A kérdéses lapszámban dr. Jármay Gyula testületi el
nöknek egy nyilatkozata jelent meg: válasz Korányi 
Lajos egy nyílt levelére, melyben Zboray Béla egyesü
leti elnököt támadta. A nem általam korrigált szedésben 
Korányi helyett mindenütt Kprányi volt nyomtatva, 
amin persze Korányi Lajos barátom bosszankodott mód
felett. De nem csak ebben nyilvánult meg a sajtóhiba ör
döge.

Jármay : a nemrég lefolyt gyógyszerészkongresszus
ra célozva - azt írta, hogy „Zboray magának legutóbb is 
nagy érdemeket szerzett”.

A nyomda pedig így szedte ezt ki:
„Zboray magának legutóbb is nagy érmet szerzett”.
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• Amiben az volt a mulatságos, hogy csakugyan kevés
sel azelőtt kapta meg a Ferencz József-rend lovagke
resztjét.

A gyógyszerészbál védnöke

Ma, amikor a népjóléti miniszter és a magyarorszá
gi gyógyszerészegyesület elnöke bizalmas jó barátok s 
a nemzetgyűlésnek egyformán tagjai, alig értjük már 
meg: mekkora nagyjelentőségű esemény volt 1898- 
ban, hogy Perczel Dezső belügyminiszter, a gyógysze
részek ügyének akkori legfőbb intézője, elfogadta 
a gyógyszerészbál védnöki tisztét. Mi olyan nagyra 
értékeltük ezt akkoriban, hogy én vezércikket írtam ró
la ezzel a címmel:

„Perczel Dezső belügyminiszter 
a gyógyszerészbál védnöke”.

A hét péntekjén hozták a nyomdából a lap kefelevo
natát, magam korrigáltam elejétől végig, leggondosabb 
figyelemmel természetesen a vezércikket betűzve át.

Es mégis benne maradt éppen abban egy sajtóhiba. 
Csak egy betű lett hibásan szedve a vezércikk címében, 
akkor vettem csak észre, mikor az első példányt kézhez 
kaptam s mégis ész nélkül rohantam a vasúthoz, hogy 
a lap postai expedícióját megakadályozzam, ami szeren
csésen sikerült is. És nem törődve a költségekkel, újra 
beemeltettem a gépbe szedést és újra nyomattam az egész 
lapot, míg a kész újságpéldányokat személyesen tüzeltem 
el, nehogy egyetlen lappéldány avatatlan kézbe kerüljön.

A hibásan szedett vezércikk-cím tudniillik így hang
zott:

„Perczel Dezső belügyminiszter
a gyógyszerészbél védnöke”.

Aki tudja, hogy a taxát, melyen keresztül a gyógysze- 
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rész kenyérhez jut, a belügyminiszter dolgoztatta ki és 
hagyta jóvá, meg lógja érteni, miért féltem e sajtóhibánál 
annyira a nyilvánosságtól. Például a Bolond Istók nyilvá
nosságától.

A főpolgármester köszöntője

Ma már nem bántom meg vele senkinek az érzékeny
ségét, ha elárulom, hogy megboldogult Zboray Béla bá
tyánknak, országos egyesületünk egykori elnökének, 
egyidőben modern irodalmi alkotását én készítettem. 
A közegészségügyi tanács részére adott szakvélemé
nyeit, a napisajtóban egy-egy támadásra adott hírlapi vá
laszát, sőt még a pohárköszöntőit is.

Rendszerint reggel 7 órakor üzent értem, aki akkor tő
le az ötödik házban laktam, s amikor hozzásiettem, fel
mutatta egy-egy fogalmazványát elbírálás céljából. Én 
mindig jóváhagytam azt s csak úgy odavetőleg jegyez
tem meg, hogy nem lenne-e jó még ezt vagy azt bele
szúrni?

- Nagyon jó gondolatokat ad - helyeselt ő. - Vigye 
magával a fogalmazványt, kedves szerkesztő úr, és egé
szítse ki a saját gondolatával! ... Hogy azután ez a „ki
egészítés” újszülötteket teremtett, melyeknél egy tollvo
nás sem maradt a régiből, azon Béla bátyám sohasem 
ütközött meg, s ezért ismertem én mindenkor még a po
hárköszöntőit is már azok elmondása előtt.

1898 májusának végén, egy pénteken, nagy ünnepi 
vacsora keretében, leplezték le a budapesti gyógysze
részek néhai Jármay Gusztávnak, dr. Jármay Gyulának 
és Zboray Bélának művészek által festett arcképeit.

Az ünnepségre való eljövetelét a főváros akkori fő
polgármestere, Márkus József is megígérte, s a tósztok 
hivatalos programja szerint Zboray Bélának kellett 
volna a főpolgármestert felköszöntenie. Hogy ennek 
a pohárköszöntőnek a tartalmát én előre szóról-szóra is
mertein, azt az eddig mondottakból mindenki kitalálhat
ja. Körülbelül el tudtam tehát képzelni azt is, hogy az
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egyleti elnök ilyetén pohárköszöntőjére nagyjából mit 
válaszolhat a főpolgármester úr. Minthogy pedig nekem 
másnap, szombaton, a kolozsvári gyógyszerészek segé
lyező egyesületének 25 éves jubileumára kellett volna el
utaznom, az ünnepi bankettről adandó tudósításom egy 
részét előre megírtam, - pénteken lapzárta lévén - ki is 
szedettem s a tudósítás többi részére az egyébként kész 
újságban üresen hagyattam bizonyos területet. A főpol
gármester úr dikcióját ezen szavakkal vezettem be: 
,Zkoray Béla egyesületi elnökünk viharos éljenzéssel fo
gadott pohárköszöntője után a főpolgármester daliás 
alakja emelkedett szólásra, aki válaszul nagyjából a kö
vetkezőket mondotta”: ... S itt következett vagy 20 
nyomtatott sor, ami nagyjából bizonyosan hozzáidomult 
Zboray tósztjához, mert hiszen minden ilyen hivatalos 
dikcióban sok a sablon.

De mit tesz Isten! A vacsora elején tudtuk meg, hogy 
a főpolgármester nem jön el. Fuccs tehát Zboray pohárkö
szöntőjének is, melyet az elnök úr nagy buzgalommal ta
nult be, de fuccs az arra elképzelt válaszdikciónak is. Én 
pedig törhettem a fejemet, hogy annak az előre kiszedett 
60-70 nyomtatott sornak mit szedessek a helyére. Nem ki
csi ötletességgel kellett áthidalnom ezt a nyomdatechnikai 
nehézséget, ami bizony, hogy kalamajka ne legyen, szemé
lyes intervenciómat igényelte, s egy csomó időbe került.

így esett, hogy a főpolgármester távolmaradása az én 
kolozsvári utazásomnak is befütyült s magam helyett 
csak gratuláló sürgönyöm érkezett a jubilánsokhoz és az 
a híradásom, hogy beteg vagyok.

Csupán csak azt nem közöltem, hogy Budapest mél- 
tóságos főpolgármesterének lettem betege!

A Yohimbin

Új szer volt az esetem idején a Yohimbin, melyet az 
elveszített férfiúi erők visszaszerzésének arkánumaként 
hirdettek.
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Levelet kapok egy napon pécsi előfizető cimborám
tól, melynek tartalmából csak e sorokat ragadom ki:

■- Rendelj, kérlek, nékem ennyi és ennyi Yohimbint. 
De ne mondd meg a droguistának, hogy nekem lesz. 
Mondd azt, hogy neked lesz.

Kurucz vagyok

Kurucz Miklós kollegám, most budapesti droguista, 
borzas hajú fiatal titán volt valamikor régen, amikor egy 
novellás kötetének ismertetésére szánt tiszteletpéldá
nyával berontott hozzám a szerkesztőségbe s bemutat
kozott:

- Kurucz vagyok!
- Én sem vagyok labanc - feleltem én komoly ábrá- 

zattal.
- Nem úgy értettem, - mentegetőzött Kurucz - ne

kem ez a nevem!
S csak a mosolygásomból jött azután rá, hogy megtré

fáltam.

Mikor a szerkesztőt beugratják

Egy napon megszólalt a „Gyógyszerészi Hetilap” te
lefonja s Lukas szerkesztőt keresték. Az irodakisasszony 
kijelentette, hogy a Hetilapnál ilyen szerkesztő nincs, 
talán az „Értesítő”-! szerkesztő Lukács Istvánnal óhajta
nak beszélni. Az ismeretlen erre mérges hangon jegyez
te meg, hogy bizonyosan csak eltitkolják Lukas szer
kesztőt.

Koritsánszky Ottó vette át ekkor a telefonkagylót. 
Az ismeretlennek is parancsoló hangon szólt, hogy 
küldje azonnal a telefonhoz Lukast. Koritsánszky téve
désnek minősítette a kérést, de a telefonozó őt is letor
kolta:

- Ugyan ne meséljen! Csak eltitkolják Lukast.
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Felpaprikázva magam léptem ekkor a telefonhoz.
- Ki beszél ott? - kiáltottam.
- A rendőrség! - Lukas szerkesztőt keressük.
- Nálunk nincsen, megmondtuk már. Ne alkalmat

lankodjanak tovább!
- Kérem, beszéljen udvariasan és ne inzultálja a rend

őrséget, különben is hazudik, mert ön maga a Lukas.
Erre már én is ordítva szóltam a kagylóba:
- Megkövetelem, hogy a szavamnak higgyenek, 

még ha maga a főkapitány beszélne is. Megmondtam 
már, hogy itt nincs Lukas nevű úr, menjenek hát a fe
nébe!

Lecsaptam a kagylót, de bizony egy perc múlva újra 
csilingelt a telefon csengője. Ám a hívó fél ezúttal szelíd, 
ártatlan hangon így fuvolázott:

- Ejnye Zoltán: hát nem ismered meg a legjobb bará
tod hangját, hogy ilyen tajtékozva beszélsz?

- Ki beszél ott?? - kérdeztem
- Az, aki majd pártodat fogja legközelebb.
Még mindig nem tudtam kitalálni ki beszél: nem is

mertem fel a beszélő elváltoztatott hangját.
- Ki vagy? Még mindig nem tudom.
- Hát Báli Mihály vagyok, az állami főhóhér! ...
Csak este, a Schárhánn vacsoráján, vallotta be a csir

kefogó Múzsa Gyula, hogy a sikerült ugratást ő rendezte 
meg velem.

A megsértett úriasszony

Özvegy patikárusné panaszkodott egyszer nékem 
a bérlőjére. Könnyhullatás közben sírta el a redakcióban, 
hogy a bérlő milyen hitvány ember, minő mosdatlanszá- 
jú, ővele a védtelen nővel, miként gorombáskodik, már 
meg is akarta verni stb., stb.

Részvéttel hallgattam szegény asszonykát, tanáccsal 
is elláttam és megjegyeztem:

- Ismerem azt a frátert. Haszontalan ember volt segéd
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korában is. Egy patikából rövid úton tették ki és okuk 
volt rá.

Az özvegy elment. Jó félév múlva, egyszer megint 
bekopogtatott hozzám.

- Eljöttem szerkesztő úrhoz egy kis tanácsot kérni. 
Pedig lássa, szerkesztő úr: nagy okom lenne magára ha
ragudni.

- Miért? - kérdeztem meglepődve. - Hát mikor és 
mit vétettem én nagyságos asszonyomnak?

- Hát azt, amit a múltkor róla beszélt!
- Kiről, az Istenért?! ...
- Hát & férjemről'. ...
Némi kimagyarázás után kiderült, hogy az elmúlt fél

év alatt őnagysága férjhez ment ahhoz a bizonyos bér
lőhöz.

Illusztris gyógyszerészek

Körleveleket küldtem valamilyen ügyben a kollégák
hoz, Volt abban az időben egy nagyon ügyefogyott iro
dai kisasszonyom, akinek óriási szerencséje volt, hogy 
a puskaport az ő születése előtt feltalálták, mert ő maga 
sohasem találta volna fel.

De, azt gondoltam, a zsebnaptár nyomán a gyógysze
részek címét mégis csak ki tudja írni, rábíztam hát 
a borítékok megcímzését.

Címírás közben egyszer odajött hozzám:
- Kérem, szerkesztő úr, itt egy községnév el van mo

sódva. Annyit tudok csak kibetűzni, hogy „Hódmező- 
vásár ...”, de a végit nem látni jól. Mit írjak?

Megmondtam, de e kolosszális találékonyság után jó
nak láttam minden egyes boríték címzését külön is át
vizsgálni. E vizsgálat során találtam azután ilyen címzé
seket:

„Tekintetes gróf Mikes Kelemen gyógyszerész úr
nak ...”, „tekintetes II. Rákóczi Ferenc gyógyszerész 
úrnak” stb.
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• A szerencsétlen a gyógyszertárak címét tévesztet
te össze a tulajdonosok nevével s a rég elhalt történel
mi nagy alakokat avatta fel haláluk után gyógyszeré
szekké.

A Yost és a Goldberger

A háborúban történt. Nagyon a körmömre égett már 
a heti vezércikk megírása. Bezárkóztam hát a belső iro
daszobámba s meghagytam az írógépes kisasszonyom-
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nak, hogy csak akkor zavarjon, ha nagyon fontos látoga
tó érkezik, mert a kéziratra a nyomda már nem várhatott 
tovább.

Alig öt percnyi munkálkodás után kopogtat a kis
asszony e szavakkal nyit be:

- Tessék megbocsátani, csak azt akarom megkérdez
ni, hogy írógépszalagot honnan rendeljek: a Goldber- 
gertől vagy a Yosttól?

Idegesen válaszoltam:
- Az Isten áldja meg, hát ilyen semmiségekkel za

var! Bánom is én: honnan rendeli, hiszen maga ért eh
hez jobban.

- Ne tessék haragudni, csak azért kérdezem, mert sür
gős és a Goldbergeréknél olcsóbb, mint a Yostnál.

- Hát rendeljen a Goldbergertől, ha nem rosszabb, 
mint a Yostnál.

- Igen doktor úr, de a Goldbergemél - most nem 
kaphatói

A szerkesztő potyaszivarja

Réthelyi József segédszerkesztője volt egy időben 
a „Gyógyszerészi Hetilapénak. Valami sürgős írásmun
kán dolgozott, amikor kondíciót kérni jött egy segédkol
lega a redakcióba. Réthelyi az irodai tisztviselőhöz utasí
totta, s ő maga buzgón dolgozott tovább.

A segédkollega azonban odalépett hozzá s megkínál
ta egy trabuccoszivarral. Réthelyi udvariasan elhárította 
az ajándékot, mondván, hogy szivarozni nem szokott. 
De a kollega tovább erőszakoskodott s végre Réthelyi, 
hogy ne zavarják tovább, kivett egy szivart a feléje kínált 
szivartárcából s letette a tintatartója mellé az íróasztalra.

A kollega azután még vagy tíz percig tárgyalt a kis
asszonnyal, majd eltávozott. Réthelyi ekkor be akarta 
tenni a zsebébe a kollega potyaszivarját. Nézi az íróasz
talon, nincs sehol. A tőle három lépésnyire írógépelő kis
asszony a vendég ottléte alatt fel sem kelt a székről.
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a kondícióéhes kollega ellenben egyre ott csetlett-botlott 
volt Réthelyi íróasztala körül. Hármójukon kívül senki 
sem volt a szerkesztőségi irodában.

Az ötletes kartárs tehát, miután az üresedésben lévő 
kondíciókat megtudta, az ajándékszivart egyszerűen 
visszalopta.

A szemtelen gyógyszerész

Egy másik jóravaló, de rettenetesen naiv gépírókis
asszonyom egyik hétfőn reggel magából kikelve pana
szolta el a vasárnap délutáni esetét:

-Mit tetszik hozzá szólni: milyen szemtelenek 
a mai fiatalemberek?!... Tegnap délután az édes
anyámmal és az édesapámmal kávéházban voltunk. 
Egyszer csak bejön egy fiatalember és odaköszön ne
kem. Én persze nem fogadtam és mérgesen elfordítot
tam a fejemet. Hát nem olyan szemtelen volt és megint 
köszönt, amikor elment! Végig is néztem rajta mér
gesen.

- Talán összetévesztette magát valakivel?
-Nem tévesztett össze. Hiszen jól ismer. Nagyon 

gyakran jár ide az irodába - kondícióért.

Egy közgyűlési béke története

Nagyon szép fiatal, elvált asszonyka volt látogató
ban gyógyszerész nagybátyjánál, aki a főváros szom
szédságában lakott. Én a kelleténél talán többet lóg
tam körülötte s tervbe vettem, hogy hazautazáskor 
majd elkísérem, hogy végre-valahára a nagybácsi el
lenőrködése nélkül kettesben tölthessünk együtt időt. 
A nagybácsi azonban talán titokban maga is megpör- 
kölődött a párductermetű menyecske gyönyörű szemé
től és a rivális ösztönszerű érzésével iparkodott akadá
lyokat gördíteni az én attakjaim elé. Ezért intézkedett
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akként, hogy az asszonyka ugyanazon a napon utaz
zon haza, amikor — 1912. október 21 -én - a gyógysze
részegyesület rendkívüli közgyűlésén nekem, mint az 
ellenzék vezérének, nyilván késő estig elhúzódó szen
vedélyes csatákat kell megvívnom Filo Jánossal, 
Réthelyi Józseffel és az alapszabályokat megváltoz
tatni készülő egész táborral.

El voltam keseredve szörnyen, hogy a két terminus 
így összeesett. Szép asszony ide, szép asszony oda: 
énnélkülem, az én gyújtó és a habozókat mellém hódí
tó felszólalásaim nélkül az ütközet bizonyosan elve
szett volna, de meg erkölcsi kötelességem is volt ne
kem, mint vezérnek, a zászló és a pártom mellett 
kitartanom. De alapszabály-változtatás ide, közgyűlés 
oda: többet ért annak a szép asszonynak a puha kacsó
ját megszorítani az egész gyógyszeregyletnél.

Soha annyian közgyűlésre a kollegák közül még el 
nem jöttek, mint azon a napon. Mind a két párt több 
heti beszervezés árán felvonultatta minden emberét. 
Mi egy csomó egyetemi hallgatót is beültettünk a hát
só padsorokba, hogy a mi felszólalásainknál elhangzó 
éljenzések majd annál erősebbek legyenek. A kedé
lyek határtalanul izgatottak voltak s előre ki lehetett 
számítani, hogy mind a két párt egész csomó szónok
kal fog szerepelni, ami elhúzza majd a közgyűlést ta
lán a késő éjszakáig is. Annak az aranyos asszonynak 
a vonata pedig már délután 2 órakor indul!

Most, 13 évvel későbben, a „Gyógyszerészi Heti
lap” november tizediki számából olvasom a gyorsírói 
feljegyzéssel megrögzített nagy beszédemet, amit az
nap tartottam. A gyorsíró szerint minduntalan „általá
nos, élénk helyeslés és taps”, - „megújuló zajos éljen
zés és taps” szakította meg a beszédemet, amely tele 
volt önérzettel, ötletes fordulatokkal, meggyőző ér
vekkel. Te jó Isten! Csak te tudtad akkor, hogy az 
egész beszédemnek egyetlen célja volt aznap: minden 
áron elodázni egy későbbi közgyűlésre a nagy erőmér
kőzést és minden áron megteremteni délig egy pak
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tumot, hogy én fél keltőre a Keleti pályaudvarnál ott 
lehessek.

Kemény dió volt, de sikerült.
Fél kettőkor a nagybácsit, egyébként kedves jó ba

rátomat, a guta majd megütötte, mikor a kíséretében 
érkező szép asszonyt az állomásnál ott fogadtam. Gya
nakodva kérdezte: mi van a közgyűléssel?”.

Ártatlanul feleltem:
- Már véget ért.
Nem akarta elhinni. Kutatólag nézett a szemem kö

zé, mintha sejtene valamit. Csak akkor nyugodott 
meg, mikor tíz perccel 2 óra előtt azt indítványoztam, 
hogy a zsúfolt vonaton a menyecske üljön le most már 
a helyére, nehogy valaki elfoglalja. Elbúcsúztunk hát 
a menyecskétől s az én barátom csak akkor szállott fel 
a maga villamosára, amikor a 2-es villamoskocsi ve
lem már bekanyarodott a Népopera felé.

És már mozgott az induló aradi vonat, amikor én, 
aki a Keleti pályaudvar érkezési oldalán őrült futással 
rohantam be az állomásra, fel tudtam ugorni a gyors
vonat utolsó kocsijára.
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A katedra humora

IV.



Bókay Árpád és törtető gyógyszerészhallgató

Indexaláíráskor tömegben tolongtak a hallgatók 
Bókay professzor íróasztala körül. A rend kedvéért az 
asszisztensnek kellett átadniok a leekekönyvet, aki 
azután átnyújtotta azt a tanárnak.

Egyik gyógyszerészhallgató, aki leghátul volt a sor
ban, megkerülte a tömeget és személyesen nyújtotta át 
a leckekönyvét. Bókay azonban észrevette a ravaszságot 
s e szavakkal kergette vissza a törtető ifjút:

- Maga már most okoskodik? Magából is specialitás- 
gyártó gyógyszerész lesz! ...

A kiváló diák

Elsőéves egyetemi hallgató koromban a félév végén 
valami kalamajkám támadt Bókay Árpád professzorral, 
aki emiatt az indexem aláírását megtagadta. Az orvosi 
kar döntését provokáltam a kérdésben s minthogy 
a gyógyszerészi törvényekből akkor nem kellett vizsgáz
nunk, e tárgyból nem láttamozott indexemmel is beirat
kozhattam a második egyetemi évre.

Éltem a gyanúpörrel, hogy a professzor úr vissza fog 
emlékezni a mokánykodásomra s a pharmakognózisból 
alaposan elkészültem. A szigorlatra azonban alaposan el 
lehet készülni, de eléggé soha, ha tudniillik a professzor 
ezt az eleget észrevenni nem akarja. Isten bocsássa meg 
a bűnét, a második tanév végén Bókay professzor úgy el
buktatott a maga tantárgyából, hogy szinte sírtam belé.

Néhány esztendővel későbben, már mint lapszerkesz
tő, a belügyminiszter előszobájában találkoztam Bókay 
Árpáddal. A doktori diploma és a szerkesztői dignitás bir
tokában régóta nem bántott az egykori kíméletlenség ke
serű emléke, s udvariasan üdvözöltem a tanár urat. Ked
vesen viszonozta, barátságosan kezet nyújtott s így szólt:

- No, hogy van, kedves Varságh?
Én csodálkozásomnak adtam kifejezést, hogy a pro
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fesszor úr, akinek minden évben egy sereg orvosnöven
dék és egy másik sereg gyógyszerésznövendék tanítvá
nya van, jó pár év után még a nevemre is emlékezik. Mo
solyogva válaszolt:

- Bevallom: minden tanítványom nevére nem emlé
kezem vissza, csak a legkiválóbbakéral ...

Nyeltem egy nagyot, de nem cáfoltam meg. Ma sem 
tudom: gúnyolódott-e, vagy rég elfelejtve a múltakat, 
a szerkesztővel szemben udvariaskodott-e csupán?

A furcsa növénycsalád

Gyakornoki vizsgán izzadt egy keveset tudó praxi. 
A fructus colocynthidumról vallatta Bókay professzor, 
de a fiú még azt sem tudta megmondani, hogy melyik 
növénycsaládba tartozik. Egyik pajtása szánakozva 
mutatott a saját homlokára, s azt bökdösve jelbe
széddel akarta figyelmeztetni, hogy gondolkodjék egy 
kicsit.

A szigorlatozó praxi félreértette a pajtását, az arca 
földerült s öntudatosan hadarta?

- A tökfélék családjába tartozik.

Mitől ijedt meg a diák?

Lengyel Béla professzor úr vallatott egy szigorlatozó 
diákot, aki azonban minden kérdésre adós maradt a fele
lettel. A jóindulatú professzor végül azt mondta neki, 
hogy beszéljen akármiről, amiről tud. A diák azonban, 
mintha megnémult volna, ekkor is hallgatott s csak per
cek múlva nyögött ki ennyit:

- Nagyon megijedtem útközben. Egy koleragyanús 
embert szállítottak le a villamosról, aki a közelemben 
ült.

Lengyel Béla erre jóindulatúlag válaszolta:
-Tudja mit: három hónap alatt bizonyosan elmúlik
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a kolerajárvány. Jelentkezzék akkor újból, akkor talán 
nem lesz már megijedve és szerencsésebbek leszünk 
mind a ketten.

Margó professzor és három vizsgázó

Margó Tivadar, az állattan tanára, három szigorlatozó 
gyógyszerészt állított egyszerre maga elé. Néhány kér
désre megfeleltek már, amikor a professzor azt a kérdést 
adta fel: „mi az a por a lepke szárnyán?”

Az első diák hallgat riadtan, de egy hang sem jön ki 
a torkán.

A másodikhoz fordul most az öreg tanár s az kínjában 
azt mondja:

- Egy keményítőtartalmú anyag.
-Hallatlan tudatlanság! - dühöng Margó, s a harma

dikhoz fordul a kérdéssel.
A harmadik azután - súgásra - így vallott:
- Az a por a lepke szárnyán - a gyomornak a vála

déka.
- De az Istenért, urak - fakadt ki a professzor, - hi

szen a legkisebb kanászgyerek is tudja, hogy az a lepké
nek a hímpora.

A három nebuló nagyot nézett. Mert hogy ezt ők is 
tudták, de nem merték feltételezni, hogy a professzor úr 
ilyen könnyűt kérdezzen.

A villamosság

A fizikai szigorlat előtt a közismert Stern Maxi el
mondta a pajtásainak, hogy elkészült a szigorlatra, egye
dül a villamosságról nem tud semmit. Ha abból kellene 
felelnie, megbukik.

Báró Eötvös Lóránd fizikaprofesszornak kedvenc- 
szokása volt a kérdéseket indirekt formában feltenni. 
A nevezett szigorlatozóhoz is az volt az első kérdése:
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- Hol lakik maga?
A diák gyanútlanul felelte:
- Újpesten.

- Hogyan szokott onnan az előadásokra bejönni? - 
tette fel a professzor a második kérdést.

Stern Maxi elsápadt. Elvesztem! - gondolta magában, 
a tanár úr pont a villamosságról akar kérdezni. De egy 
szempillantás alatt dacos lélekjelenléttel ezt felelte:

- Gyalog.
- Jó, jó, gyalog. De mondjuk, hogy zuhog az eső, 

vagy reggel elaludt és gyalog járva elkésnék: akkor 
hogyan jön?

- Akkor kocsin.
- De hátha nincsen pénze kocsira és gyalog nem érne 

már be idejében?
- Akkor - szaladok.
- Eötvös Lóránd báró erre kezdte már sejteni, hon

nan fúj a szél, de elhatározta, hogy kiugratja a nyulat 
a bokorból.

- Mondja csak: amikor maga Újpestről begyalogol 
a Múzeum körútig, gyakran hallania kell útközben vala
mi csöngetést. Mi az, ami csenget?

Maxi kivágta:
- A szemetes.
- Jó, a szemetes. De másféle csöngetést is szokott 

hallani. Hát mi csönget még?
- A mentők.
- Helyes, a mentők is. De hát még?
Stern Maxi homlokán ekkor már gyöngyözött a verí

ték. Egy percig kínosan hallgatott, azután halálra vált 
arccal rebegte:

-- Az olasz cukrász.
Eötvös elmosolyodott, s azután a nagy tudósok em

berszerető jóindulatával fejezte be a vallatást ekként:
- No jól van! Látom, hogy a villamosságról nem akar 

beszélni. Hát majd kérdezek valami mást.
És a meggyötört diákot, aki az újabb kérdésekre jól 

megfelelt, átengedte a szigorlaton.
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Mikor megy aludni a tisztességes ember?

Dr. Winkler Lajost asszisztens korában Than „papa" 
azzal bízta meg, hogy a másnapra kitűzött szigorlatnál 
helyettesítse őt. Átadta neki a négy szigorlatozó diák ne
vét magában foglaló jegyzéket s hozzátette, hogy a szi
gorlat idejét reggel 8 órára tűzte ki.

- Nem tetszik tévedni méltóságos uram?! - kiáltott fel 
az akkor még egész éjszakákat átbohémeskedő Winkler.

- Miben tévednék? - csodálkozott Than professzor.
- Hát a szigorlat idejében: reggel 8 órakor? ... Hiszen 

akkor már minden tisztességes ember alszik!

A disznó és a kémia

Arról magyarázott Winkler professzor úr, hogy a ku
koricából hogyan lehet alkoholt készíteni. Az egyik diák 
váratlanul ezzel a kérdéssel fordult hozzá:

- Honnan van az, hogy a disznó, amelyik annyi kuko
ricát eszik, sohasem rúg be?

A mindig jókedvű professzor habozás nélkül vála
szolt:

- Az onnan van, mert a disznó épp úgy nem tanulja 
a kémiát, mint maga. Az ő gyomrában ezért nem tud 
a kukorica szesszé átalakulni.

Ki lármázik odakünn?

Winkler Lajos professzor úr indexeket írt alá. Ki
sebb csoportokban engedte be a szobájába a nagyszámú 
hallgatóságot, mely odakünn tolongott, zajongott és ak
kora lármát csapott, hogy végre Winkler is megsokal- 
lotta.

- Ugyan kérem, - szólt rá az asszisztensére, - menjen 
már ki és nézze meg, mi az a szörnyű lárma odakünn: Kél 
leány társalog-e vagy 100 fiú verekedik?
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Winkler professzor és a nők

Egyik balatoni fürdőn üdültem együtt Winkler pro
fesszorral. Egyik este, mikor a társaságunk már aludni 
tért, a professzor úr felszólított, hogy sétáljak még vele 
egyet. Sétálgatunk a strandon sokáig, csevegünk erről- 
arról s hamarosan ráeszméltem, hogy Winklernek valami 
fúrja az oldalát, de restell vele egyszeribe kirukkolni.

A virágok illatától olyan édesen balzsamos volt a le
vegő, olyan mámorba ringató csönd ülte meg a Balaton 
partját és olyan sejtelmesen szép volt az éjszaka, hogy 
mindezeknél fogva és egyébként, no meg egyáltalán 
csakhamar a nőkről kezdtünk diskurálni. A szerelemről 
és a nőkről. Általában és egyenként s végre is a pro
fesszor úr óvatosan kirukkolt, hogy a fürdőtelepen időző 
ismerős hölgyekről mit gondolok?

Ahán! Itt van hát a kutya eltemetve! - gondoltam 
magamban, és egy-kettőre adtam egy tippet Winkler 
Lajosnak.

Bízott a tippemben, másnap már a kitippelt csinos, bar
na asszonykával láttam együtt csavarogni egész napon át.

Az esti vonattal megérkezett Winkler legkedvesebb 
tanítványa a mamájával. Este már együtt vacsoráztak 
hármasban. És rövid két hét alatt a megrögzött aggle
gény Winkler, vőlegénye lett a legszorgalmasabb tanít
ványának.

Boldog házaséletével azóta is egyre azt igazolja, hogy 
a tudósoknak szerelem dolgában jobb tippjük is van annál, 
mint amit egy könnyűvérű újságíró tud nekik nyújtani.

Hová való?

Jakabházy Zsiga professzor gyakornokokat vizsgáz
tatott. Papp Zsiga burgenlandi kollegánk leánya a gummi 
arabicumról felelt, de a szörnyű drukkban nagyon nehe
zen ontotta a szót. Miután egyet-mást elmondott már az 
arabmézgáról, a professzor aziránt érdeklődött, hogy ho-
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vá való? Értette alatta azt, hogy a gummi arabieum mi
lyen kategóriába tartozik.

A kisasszony nagy zavarában így válaszolt:
- Savanyúkútra. Burgenland.

Négy talált kalap

A budapesti gyakornoki tanfolyam helyiségében 
egyik szigorlat után négy kalapot találtak. Ströcker 
Alajos és Weszelszky Gyula professzorok, minthogy azo
kért utólag sem jelentkezett senki, törték a fejüket, hogy 
hová tűnhettek el a kalapokhoz tartozó gyakornokok.

Végre is én világosítottam fel őket:
- Bizonyosan a vizsgán pusztultak el - a nagy 

drukkban.

A mályvalevél alkaloidája

A Fólia Malvae-ról felelt a gyakornoki vizsgán egy ta
nuló. Nagyon okosnak akart látszani, elfújta ez okból ezt is:

- A Malvának van egy alkaloidája is: a Malvin.

Háromféle gyógymód

- Hányféle gyógymódot ismer ön ? - kérdezte a szi
gorlatozó orvosnövendéket a professzor. A diák kínosan 
hallgatott. A tanár segíteni akart rajta és elkezdte:

-Nos hát ismeri, ugyebár, az allopathiát?...
Az orvosnövendék örömmel folytatta:
- Igen, és a homeopathiát ...
-Jól van! És még? ...
A diák megint elakadt, mire a professzor, hogy a víz

gyógymódot juttassa eszébe, rámutatott az asztalon álló 
pohár vízre.

- És az antipathiát\ - harsogta a medikus.
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A doktorkisasszony utolsó receptje

Csinos, fiatal doktorkisasszony kezdett praxist a kör
úton. Az ő ablaka éppen szemközt volt egy jóravaló, de 
félszeg és bátortalan, egyébként csinos és makkegészsé
ges fiatalemberével. Attól az időtől kezdve, amikor a fia
talember a szép doktorkisasszonyt először megpillantotta, 
állandóan belső nyugtalanságot és heves szívdobogást 
észlelt. Átment hát a doktorkisasszonyhoz konzultálni, 
aki megvizsgálta, ám semmi bajt nem talált, nyugalmat 
ajánlott a páciensnek és valami ártatlan szert rendelt neki.

A beteg azután több héten át mindennap eljárt a dok
torához. A szeme lázban égett, amíg az a pulzusát mérte, 
de szólani nem mert. Végre is a doktorkisasszony megál
lapította a helyes diagnózist. És pedig nemcsak a pácien-
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sen, hanem ~ mi tagadás - önmagán is. Egy szép napon 
azután így szólt hű betegéhez, a bátortalan szerelmeshez:

- Ez ma az utolsó receptem, amit magának írtam. Ha 
ez sem használ, akkor sajnálom, nem segíthetek magán. 
Akkor az én tudományom nem ér semmit.

Meleg kézszorítással vettek búcsút, a lázas arcú pá
ciens s a piruló orvosa. A „beteg” azután az utcán ámul- 
va olvasta le a vényről a következő szavakat:

„Beszéljen a mamával. Dr. N. Erzsébet.”

Felragyogott a szeme a jámbor szerelmesnek, két perc 
múlva az orvosnál volt és négy hét múlva oltárhoz vezet
te a bájos doktorkisasszonyt.

Persze hamarosan egészséges lett megint. Az utolsó 
recept - meggyógyította.

Tussilago Farfara

Fiatal orvos telepedett le Kolozsvárott, aki csakhamar 
nagyképűségéről lett ismeretes s mint vízgyógyász akart 
babérokra szert tenni.

A jókedvű Jakabházy Zsiga, budapesti orvospro
fesszor, akkor még kolozsvári magántanár, egy alkalom
mal megállítja az ifjú törtetőt s komoly arccal így szól:

- Tanácsot szeretnék kérni kollega úrtól: jót tenne-e 
az anyósomnak a hidegvíz kúra?

A kis doktor rendkívül megtisztelve érezte magát és 
megkérdezte:

- Mi baja van a nagyságos asszonynak?
Jakabházy halálos komolysággal válaszolt:
- Idült tussilago farfarája van szegénynek.
A tussilago farfara tudvalevőleg egy gyógynövény, 

a neve azonban olyan csengésű, mint valami betegségé. 
A jeles hydrotherapeuta egy világért sem árulta volna el, 
hogy homályos sejtelme sincs arról a betegségről, amit 
Jakabházy megnevezett, s habozás nélkül válaszolt:
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• - Ó! Feltétlenül jó hatású lesz a vízkúra. Legyen csak 
szerencsém őnagyságához mielőbb!

Búcsúvétel után mégis valami lelkiismeret furdalás fé
lét érzett a doktor úr s ezért jónak látta úgy odavetőleg meg
konzultálni az apósát is, aki akkor Kolozsvár főorvosa volt:

- Mit szólsz hozzá kérlek? Jakabházy dr. anyósának 
krónikus tussilago farfarája van: ajánlottam neki 
a hidegvíz kúrát. Neked mi a véleményed?

Az öreg Generisich főorvos riadtan nézett a vejére: 
ő se olvasott ezelőtt semmit a tussilago farfara nevű be
tegségről. Ám csak egy percig habozott, azután vitézül 
kivágta:

- Azt hiszem: az adott esetben nagyon jót fog tenni 
a hidegvíz kúra. Nekem is volt hidegvízzel egy pár sike
res esetem ennél a betegségnél!

A hamis orvosi bizonyítvány

Budapesten a törvénykezési praxisban gyakori ven
dég a hamis orvosi bizonyítvány. Valamilyen okból 
az egyik pörös félnek vagy a jogtanácsosának alkalmat
lan egy kitűzött tárgyalás terminusa s valamely orvos jó 
pajtás szívességből máris megszületik a hamis orvosi bi
zonyítvány. A bíróság maga ugyanis csak ismétlődés 
esetén szokta hatóságilag felülbíráltatni a „beteget”, aki 
eszerint első ízben kockázat nélkül „gyöngélkedhetik”.

Annak idején számtalan sajtópöreim egyikében Ráth 
Endre országgyűlési képviselő volt az ügyvédem, aki né
hány nappal a tárgyalás előtt reám telefonált:

„Ugyanaznap egy másik fontos tárgyalásom is van. 
Szerezz be kérlek egy orvosi bizonyítványt, hogy beteg 
vagy, mert a te tárgyalásodat el akarom halasztatni.”

Nem először fordult ez elő a praxisomban. Éppen 
Békéscsabára készültem látogatóba, írtam tehát egy leve
let előre dr. Reiss Józsefnek, a csabai városi főorvosnak, 
hogy megérkezésemig állítson ki részemre a kívánt érte
lemben egy bizonyítványt.
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Amikor Csabára befutott a vonatom, Reiss doktort ott 
találtam a pályaudvaron. Üdvözlő kézszorításomra ő 
maga hozta szóba a levelemet s előadta, hogy ő most 
szabadságon van; nem állíthat ki tehát semmiféle bizo
nyítványt, azonban forduljak Wallfisch dr.-hoz, a helyet
teséhez.

Bár nem tartottam indokoltnak ezzel az ürüggyel 
a bizonyítvány megtagadását, mégis nyugodtan látogat
tam el Wallfisch Ferihez, aki jó barátom s elmondva neki 
a körülményeket, kértem, hogy igazolja beteg voltomat. 
Wallfisch dr. elkezdett ötölni, hatolni, hogy így, meg
amúgy, ...az ő orvosi lelkiismerete és esküje stb...........................
egyszóval nem adott bizonyítványt. Pesten 5 perc alatt 
meg tudtam volna azt szerezni, de akkor éjjel vissza kel
lett volna utaznom, míg a bizonyítványt magát egy 
express levélben is megküldhettem. Másrészt beláttam, 
hogy vidéken pedánsabbak az orvosok. Gondoltam tehát 
egy merészet és elhatároztam, hogy hamis orvosi bizo
nyítvány helyett most már csak azért is beszerzek egy 
valódit.

Beállítottam a délutáni rendeléskor dr. Wagner Dani
hoz, aki kiváló orvosnak volt általánosan elismerve. 
Meglepetten kérdezte, hopgy mi szél vitt hozzá? Én elpa
naszoltam, hogy nagyfokú bágyadtságot érzek, a fejem 
fáj erősen, néha szúrásom van a szívem táján s olyan 
rosszul érzem magam, hogy csabai nagybátyám rám
parancsolt: vizsgáltassam meg magam.

Wagner dr. erre a jó barát gondosságával vizsgált 
meg. Nem észlelt semmit. Megállapította tehát, hogy 
biztosan kezdődő influenzáról van szó. Azt tanácsolta, 
hogy vegyek be este aspirint, igyák meg egy forró teát 
s feküdjek le korán.

- Nem tehetem, kérlek! Holnap egy sajtótárgyalásom 
van és okvetlenül vissza kell éjszaka Pestre utaznom.

- No hát én meg nem engedhetlek! - szólt a doktor.
- Adok most mindjárt egy orvosi bizonyítványt, azt exp
ress elküldöd az ügyvédnek és akkor nyugodtan Csabán 
alhatsz.
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. - Látod: ez eszembe sem jutott! - mondtam én jám
bor ábrázattal, mikor a becsületesen kiállított betegségi 
bizonyítványt zsebre vágtam.

Az orvos és a túlvilág

Két orvos találkozik.
- Ugyan, kedves kollega - mondja a fiatalabbik - ép

pen most beszélgettem valakivel érdekes spiritiszta-dol- 
gokról, de nem vagyok ezzel a titokzatos üggyel egészen 
tisztában. Mondja kérem: hisz ön a túlvilágban?

Az öregebb mosolyogva válaszolt:
- Ha hinnék benne, nem mertem volna az orvosi pá

lyára lépni.

Foghúzás kímélet nélkül

Beállított a fogorvoshoz egy úriember.
- Két fogat kell kihúzni, doktor úr és két gyökeret, de 

kikötöm: semmi érzéstelenítés és semmi kímélet!
A fogorvosa meglepődve hallgatta a jólöltözött urat, 

azután udvariasan mondta:
- Kérem, ahogyan parancsolja uraságod. Hát, tessék 

helyet foglalni a foghúzós széken.
- Isten ments! - tiltakozott a látogató. - Nem én va

gyok a páciens, de mindjárt behívom a várószobából az 
anyósomat.

Ki éljen?

Követválasztás idején azt kérdi az orvos a mindig tré
fáskedvű gyógyszerésztől:

- Hát gyógyszerész úr: ki éljen?
A patikus ötletesen válaszolt:
- Megbocsásson, doktor úr, de én a/, ön dolgába nem 

avatkozom bele.
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A halál oka

Szórakozott ember volt dr. Reichenberger nagy
szalontai orvos. Egy ízben meghalt egy betege s a doktor 
úrnak ki kellett állítania a szokásos halottkémi jelentést.

Abba a rovatba: „A halál oka”, tévedésből ezt írta be:
„Dr. Reichenberger".

A jó beteg

Dr. Reichenberger, akit a szalontai magyarok 
Rákszem Gergelynek mondtak a maguk nyelvén, ott ér
te egyik páciensét a patikában. Ez alkalommal hallgat
tam végig az alábbi párbeszédet:

- Hát szedte-e rendesen a pirulákat?
- Igenis, szedtem.
- Megfürdött-e minden este úgy, ahogy rendeltem?
- Igenis, megfürödtem.
- Bedörzsölte-e rendesen a gyomrát?
- Igenis, be.
- Nagyon jól van. Lássa, maga igazán megérdemli, 

hogy beteg legyen!

Halottkémi bizonyítvány

Agyonvertek és kiraboltak egy napszámost az or
szágúton. A halottkém az esetről ezt a bizonyítványt ál
lította ki:

„Halottvizsgálati bizonyítvány. 1. A meghalt neve: 
Vonya Péter. 2. Állása vagy foglalkozása: Volt cs. kir. 
közkovács. 3. Lakása: Dósa Ferencnél dolgozott. 4. 
Születési helye: Az ágyban. Kora: nem volt koros, csak 
25 éves. Vallása: Ev. ref. A halál oka: Nagy!!! A kór 
neme: Utonállás, emberölés, gyilkosság. A gyógykeze
lő orvos neve: Nem volt ideje magát gyógyíttatni. A ha
lál napja és órája: Nem nappal volt, hanem éjjel. Az
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idő, melyben a halott eltemetendő: Nem szabad! ... 
Észrevételek: Nem volt ideje észrevenni, mert hátulról 
ütötték le.

Kelt... N. N., halottkém

Sztrájk

Vasutas sztrájk idején megkérdezték a vasúti orvos
tól, hogy ő is sztrájkol-e?

A jó humorú doktor habozás nélkül így felelt:
- Nem! Mi orvosok soha nem sztrájkolhatunk, mert 

halottakra mindig szükség van.

A furfangos ügyvéd

Orvos: Nos, ügyvéd úr: használt a veronai? Nyugod- 
tabban alszik most már?

Ügyvéd: Mindenesetre. Beadtam az én örökké zsörtö
lődő feleségemnek két port s utána pompásan tudtam 
aludni.

A gyerekek doktor bácsit játszanak

Apa: Mit csináltok, gyerekek? Mit firkáltok itt össze
vissza?

Palika: Doktor bácsit játszunk. Lacika a doktor bácsi, 
ő írja a receptet.

Apa: De hiszen Lacika nem is tud még írni.
Palika: Éppen azért! ...

Az udvariatlan orvos

Egy csinos fiatal asszonykának unalmában egyszer az 
jutott eszébe, hogy ő beteg. Gyorsan orvost hivatott, aki
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megkérdezte a sóhajtozó szép asszonytól, hogy tulajdon
képpen mi a baja?

- Nagyon beteg vagyok - lehelte halk hangon az 
asszonyka.

Az orvos megvizsgálta a szép beteget. A pulzus, 
a tüdő, a szív, minden rendben volt.

- Nyugalom, nagyságos asszonyom - szólt erre az or
vos hidegen. — Ez minden, amit önnek rendelhetek.

- Hogyan, mást semmit?! ... Pedig én olyan nagyon 
beteg vagyok! ... Nézze csak, doktor úr a nyelvemet!

Az orvos vizsgálódva nézte meg a szép asszony sza- 
poraságáról híres nyelvecskéjét, s végre így szólt:

- A nyelvének sincs semmi különösebb baja. Annak 
is arra van szüksége, amire magának, nagyságos asszo
nyom: nyugalomra, csak nyugalomra!

A hatásos recept

Dr. Lengyel Lajost, a gyógyszerészek asztaltár
saságához bejáratos orvosbarátunkat, lábfájós páciens 
kereste fel egyszer. A doktor valami kenőcsöt rendelt 
neki.

- Napjában háromszor dörzsölje be evvel jól a lábát!
- mondta, miközben a receptet átnyújtotta neki.

Harmadnap beállított ugyanaz a beteg a rendelésre. 
Kezében egy kis piszkos, elrongyolódott papírdarab
kát szorongatott s ragyogó arccal mondta lengyel dok
tornak:

- Kérem, doctor úr, tessék egy új papírost adni, ez 
a lábdörzsölésben már elkopott. De nagyon használt.

Furcsa betegség

Jól táplált, piros arcú paraszt keresett fel egy 
nagyon szókimondó, sőt goromba ember hírében álló 
orvost.
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• - Doktor úr, - kezdte előadni a panaszát, - mi bajom 
lehet nekem: úgy dolgozok, mint egy ökör, úgy eszem, 
mint egy farkas, úgy iszom, mint egy disznó, és úgy al
szom, mint a medve. Ugye, hogy ez valami betegség?

- Igen, - felelte a doktor, - de ezzel baromorvos
hoz kell mennie.

Ez is orvosi tanács

A beteg: Mit használjak doktor úr? Folyik az orrom, 
olyan rettenetes náthám van.

Az orvos: Mindenekelőtt - zsebkendőt.

Az oláh és a hőmérő

A szerelmes fiatal orvos megparancsolta a beteg oláh 
parasztnak, hogy a hóna alá tett orvosi hőmérőt szorítsa 
oda jó erősen, míg csak ő azt nem mondja, hogy elég.

Másriap a városban egyre találgatta a doktor, hogy hol 
veszíthette el e hőmérőjét. Egyszer csak benyit hozzá 
a harmadik faluban lakó tegnapi oláh felesége:

- Nagyságos orvos úr! Könyörüljön meg mirajtunk. 
Az uram éjfélig szorította a hóna alatt azt a kis üveggé
pet, akkor elfogyott minden ereje. Akkor én nyomtam 
oda a hóna alá, de reggelig én is elfáradtam. Most az 
öregapám nyomja szegényt, de már nem bírja sokáig ő 
sem! Szabadítson meg minket, jó nagyságos uram!...

És mert az orvosnak jó szíve volt, de másik hőmérője 
nem, hamarosan gyakorolta is ezt az irgalmas cselekede
tet az oláhok nagy hálálkodása közben.

Kik keresték az orvost

Egy nagycsaládú, anyagi gondokkal küszködő kisvá
rosi orvos meghagyta a családtagjainak, hogy az ajtaján
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kifüggesztett táblára okvetlenül írják fel: ki kereste tá
vollétében és miért?

A feljegyzések ilyenféleképpen szóltak:
„Nagy Pál volt itt a lábával.

Kiss Ferenc volt itt a szemével.
Dömötör Józsi volt itt a fogával ... stb.”
Egy alkalommal azonban hazajövet ezt a bús feljegy

zést találta az orvos:
„A végrehajtó volt itt a dobossal.”

A papucskészítő a hetivásáron

A falusi papucskészítő télvíz idején átfázott a hetivá
sáron, ágynak dőlt és el kellett az orvost hivatnia. Az or
vos megvizsgálta, megnézte a nyelvét, megtapogatta az 
ütőerét, azután megkérdezte:

- Vett be valamit?
- Bizony nagyon keveset! - sóhajtotta a derék papucs

készítő. - Az egész hetipiacon nem vettem be többet egy 
forint hetvenöt krajcárnál! ...

Az osztrák sógor körlevele

Kleewein kremsi gyógyszerész 1913-ban az alábbi, 
zengzetes magyarsággal fogalmazott körlevéllel kereste 
fel a magyarországi orvosokat:

„Főtiszteletes Uram!
Igen tisztelt tudor úr!
Van szerencsém tudatni, hogy H. Weisz berlinwilms- 

dorfi gyógyszerész által készített: Ellikelin és Thymoszál 
prépetorok osztrák és magyar országon való főképvisele
tét átvettem.

Ellikelin nagyszerű, fényesen kipróbált védelmező
szer dögösködő borjazás. marha összekuszálódása 
nádraban és harcsa hurut ellen lévén, a lovak és disznók 
dögös kölykezését is őrzi meg.
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• Thymoszál tisztító porzópor a harcsa lokális orvoslá
sára annak bölyköcskes hurut esetén a marha összeku- 
szálódása és elcsigázása akadályozása végett. Szívesen 
küldöm, mintákat annak megkísérletéseiil. Kívánatra 
szolgálok részletes bő árjegyzékkel állatgyógyszerek és 
szerszámok részére.

Siker kezesített. Egy nyalábka ára: K. 1.30
Próbált védelmező szer dögösködő borjazás, kölyke- 

zés és harcsa hurut ellen.
Kiváló tisztelettel maradok alázatos
Kremsz, Dunán, posta belyeg kelte.
Kleewein S. E. gyógytár „a fekete sashoz”. Pa tikás: 

Weitz Jankó."
A magyar orvosok bizonyára élvezette! olvasták az 

osztrák sógor tanulságos körlevelét.

Parasztdiagnózis

A budapesti poliklinika venereás osztályára beállí
tott egy Abaúj megyei parasztasszony. A nacionáléja 
felvétele után megkérdezték tőle, hogy mi a panasza. 
A parasztasszony egy ideig tűnődött, láthatólag kuta
tott a helyes kifejezés után, amellyel a baját megne
vezhetné.

Végre is kibökte:
-Tekintetes uram! Egy nagy mérges pattanás van 

a nemzeti szervemen.

A bakteriológiai intézet

Olvassa a paraszt a kapu fölött a felírást: bakterioló
giai intézet.

- Miféle intézet ez? - kérdi a sógorától, aki bíró a fa
luban, mindent kell hát tudnia.

Komoly meggyőződéssel felei bíró ura:
- Itt tanítják ki a bakterokat.
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Nem ajánlott-e valami ostobaságot a patikárus?

Egy orvosprofesszornak nagyon a bögyében voltak 
a gyógyszerészek. Az volt rögeszméje, hogy minden 
gyógyszerész kuruzsol, s ezért állandóan vallatta a pá
cienseit.

Egy alkalommal különösen rosszkedvében azt kér
dezte az egyik betegétől:

- Hát az ismerős patikárusa nem ajánlott valami osto
baságot?

A páciens jámborul felelte:
- Ajánlott. Azt ajánlotta, hogy menjek el magamat 

megvizsgáltatni a tanár úrhoz.

Súlyos betegség

Orvos: No, most azután újból egészséges, mint 
a makk. Kigyógyítottam. Átadom most a számlámat.

A páciens: Hadd nézzem ... Tyűh! Az áldóját! Hát 
ilyen súlyosan beteg voltam?

A fogorvos sírfelirata

Egy fogorvos síremlékére a következő sírfeliratot 
alkalmazták:

„Idegen, lépj komolyan ehhez a sírhoz.
Itt Braun fogorvos utoljára töm üreget”

Mikor az orvos megkésik

- Doktor úr olyan későn jött, hogy közben egészen 
meggyógyultam.

- Bocsánatot kérek! Ez máskor nem fog megtör
ténni.



A vízben bevett orvosság

Porokat rendelt a doktor egyik betegének s meghagy
ta, hogy azokat vízben vegye be.

Pár nap múlva panaszkodik a beteg, hogy a porok 
mind odatapadnak a nyelvéhez.

-Hát nem megmondtam, hogy vízben vegye be! - 
szól rá erélyesen az orvos.

- Megkövetem: jó langyos fürdőt csinált az anyjukom 
a fürdőkádban. Mindig abba ültem, mikor a porokat be
vettem.

Vegye be vízben

Orvos: Ha kellemetlen ízét erezné a poroknak, vegye 
be vízben.

A részeges (aggódva): És miben vegyem be a vizet?
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ÉLETRAJZOK

Bakos József
(Bakonyszentlászló, 1866... - Budapest, 1911. II. 9.) 
gyógyszerész (1888), a budapesti Ferenc József gyógyszertár 
tulajdonosa (1909-1911).

28

Barcsay Károly
(Szeged, 1875. X. 15. - Szeged, 1954...) 
gyógyszerész (Bp. 1900), a Magyarországi Gyógyszerész 
Egyesület Szeged-vidéki kerületének választmányi tagja. 
A szegedi Isteni Gondviselés gyógyszertár tulajdonosa volt 
1913-1950 között.

56

Bayer Antal senior
(Eger, 1860. IX. 4. - Budapest, 1948. X. 29.) 
gyógyszerész (Bécs, 1884), a Budapesti Gyógyszerész Testü
let (1902-1905), majd a Magyarországi Gyógyszerész Egyesü
let (1905-1918) elnöke. Ampullázott gyógyszereket és galeni- 
kumokat gyártott és forgalmazott.

21,47

Dr. Chyzer Kornél
(Bártfa, 1836. /. 4. - Budapest, 1909. IX. 21.) 
orvosdoktor, egyetemi magántanár, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja (1861). Jelentős szerepe volt az 
egészségügyi főhatóságok megszervezésében és a fürdőügy 
fejlesztésében.

56, 99

Csanda Endre senior
(f Isztáncs, 1927. IX. 10.)
gyógyszerész (Kolozsvár, 1890), a nagyváradi Rákóczi Ferenc 
gyógyszertár tulajdonosa.

93, 94

Dr. Czetz Dénes
(Kolozsvár, 1869.1. 13. - Kolozsvár, 1922. XII. 19.) 
gyógyszerész (Kolozsvár, 1892), gyógyszerészdoktor (1894), 
a kolozsvári Isteni Gondviselés gyógyszertár tulajdonosa, 
a Kolozs-Torda megyei Gyógyszerész Kamara örökös tiszte
letbeli elnöke.

92, 99
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I)r. Darvas Ferenc
(Pusztaszentmargitt a, I 883. II. 20. - Budapest. 1934. IV. 28.) 
gvógyszerész, (1907), gyógyszerészdoktor (1911), a buda
pesti Gyógyszerészgyakornoki Tanfolyam vezető tanára 
(1912-1918). A Földművelésügyi Minisztérium Gyógynö
vényforgalmi Irodájának igazgatója.

Dr. Dávid Viktor gyógyszerész
(Bp. 1894)
gyógyszerészdoktor (1895), a budapesti Római császár gyógy
szertár tulajdonosa (1919-1928).

106,107

Dr. Eibach Kornél
(Ozora, 1882. VI. 26. - Bonyhád, 1934. II. 8.) 
gyógyszerész (1903), gyógyszerészdoktor (1908), egyetemi 
tanársegéd. A bonyhádi gyógyszertár tulajdonosa. A Magyar- 
országi Gyógyszerész Egyesület tanügyi bizottsága és a Tolna
bácskai kerület helyettes elnöke.

54

Ember Elek
(Máramarossziget, 1862... - Budapest, 1943. XII. 6.) 
gyógyszerész (Bp. 1882), a nagybányai Arany Sas, majd a bu
dapesti Belvárosi gyógyszertár tulajdonosa. A „Gyógyszerészi 
Közöny” társszerkesztője. A Magyarországi Gyógyszerész 
Egyesület titkára.

Erényi Béla
(Nagyvárad, 1872... — Budapest, 1935. VIII. 7.) 
gyógyszerész (Bp. 1893), a szabadszállási, majd a budapesti 
Diana-gyógyszertár tulajdonosa. Nevéhez fűződött a Diana- 
sósborszesz nagybani gyártása és forgalmazása. A Török La
bor Rt. is a tulajdonába került.

42

Dr. Fabinyi Rudolf
(Jolsva, 1849. V. 30. - Budapest, 1920. III. 7.) 
kémia-fizika szakos tanár, bölcsészdoktor, egyetemi tanár, 
rektor, a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd ren
des tagja (1891, 1915). A Kolozsvári Egyetem kémiai tanszék
ének professzora. A szerves kémiai kutatásaival ért el jelentős 
tudományos eredményeket.

54, 55
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Dr. Fauser Géza
(Pest, 1861...- Budapest, 1934. IX. 12.) 
gyógyszerész (Bp. 1887), gyógyszerészdoktor (1888), apja, 
Fauser Antal pesti Kereszt-gyógyszertárának a tulajdonosa. 
A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület pénztárosa és 
a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság alapítója.

21,26,28, 29,30,31,50

Filó János
(Szolnok, 1852. II. 22. - Budapest, 1917. II. 14.) 
gyógyszerész (Bp. 1873), a budapesti Szent Keresztély gyógy
szertár tulajdonosa. A Budapesti Gyógyszerész Testület elnö
ke volt 1906-1917 között. Indítványára vásárolták meg az 
Aggtelek utcai székház épületét és rendezték be.

20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 69, 169

Dr. Gaál Endre
(Tiszabecs, 1879. XI. 26. - Budapest, 1943. HL 24.) 
gyógyszerész (1903), gyógyszerészdoktor (1906), államtit
kár, a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület elnöke 
(1921-1936). A budapesti Oktogon gyógyszertár tulajdonosa. 
A „Gyógyszerészi Hetilap” főszerkesztője.

78, 79, 80, 81, 83

Harmos Gyula
(Gyöngyös, 1852. VI. 15. - Budapest, 1916. XII. 16.) 
gyógyszerész (Bp. 1873), a Budapest Gyógyszerész Testület 
alelnöke. A bp-i Flóra gyógyszertár tulajdonosa. Zboray Bélá
val 1892-ben tervezetet nyújtott be gyógyszerészi kamara lét
rehozására.

19,21,23,25,28,31,34,40,69

Dr. Héderváry Hugó
(Újpest, 1869... - Budapest, 1930. V. 31.) 
gyógyszerész (Kolozsvár, 1890), gyógyszerészdoktor (Bp. 
1903), a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület pénztárosa. 
Előbb az erzsébetfalvi Arany Sas, majd 1904-től a budapesti 
Szent Lajos gyógyszertár tulajdonosa.

22, 38, 39, 40

Dr. Hints Zoltán
(Marosvásárhely, 1871... - Marosvásárhely, 1935. V. 14.) 
gyógyszerész (Kolozsvár, 1894), gyógyszerészdoktor (Kolozs
vár, 1908), a marosvásárhelyi Arany Szarvas gyógyszertár tu
lajdonosa. A Maros-Torda megyei Gyógyszerész Testület el
nöke 1920-tól.

90
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Hörömpő Imre
(Kó'rösladány, /<S’<SYj. XII. 21. - Biidszentmihály, 1944. XI. 16.) 
gyógyszerész (Bp. 1910), a büdszentmihályi Magyar Korona 
gyógyszertár tulajdonosa. Több saját készítményt (Rheuma- 
pax, Kapilló hajszesz, állatgyógyászati szerek, a baromfipestis 
és kolera elleniszerek) fejlesztett ki.

104, 105

Dr. Issekutz Hugó
(Székelyudvarhely, 1855.1. 19. - Kolozsvár, 1915. VI. 4.) 
gyógyszerész (Kolozsvár, 1876), gyógyszerészdoktor (1882.), 
egyetemi magántanár (1892). A gyógyszerészi műtan első elő
adó tanára volt. A Kolozsvári Egyetemi Gyógyszertár alapító
ja (1902) és első vezetője.

54

Dr. Jakabházy Zsigmond
(Kiskede, 1867. V. 26. - Budapest, 1945. VII. 4.) 
orvosdoktor (Kolozsvár, 1891), egyetemi tanár. Előbb a Kolozs
vári Egyetem Kísérletes Gyógyszertan és Gyógyszerismereti 
Intézetének magántanára (1899), majd a budapesti tudomány- 
egyetem gyógyszerismereti intézetének tanára. A Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke (1935-1943).

92, 177. 181

Janitsáry Iván
(Dunapentele, 1869. IV. 7. - Budapest, 1934. IV. 29.) 
gyógyszerész (Bp. 1892), pirotechnikus. Előbb a pesti Magyar 
Korona gyógyszertár gondnoka volt, majd a budapesti Phőnix 
gyógyszertár tulajdonosa. Elméleti és gyakorlati téren is ma- 
t;as szinten művelte a pirotechnikát.

89

Dr. Jármay Gyula
(Pest, 1846. IX. 11.-Budapest, 1915. III. 25.) 
gyógyszerész (Bp. 1868), gyógyszerészdoktor (Bécs, 1869), 
a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület (1873-1886), majd 
a Budapesti Gyógyszerész Testület (1886-1906) elnöke. Apja 
Oroszlán gyógyszertárának tulajdonosa.

26, 28. 29, 30, 31, 32, 156, 157, 159, 161

Joánovics Sándor
(Versec, 1868. X. 2. - Versec, 1953. III. 29.) 
gyógyszerész (Bp. 1890), kötszergyáros. Résztvett 1906-ban 
a Gyógyszerészsegédek Országos Szövetsége alapításában. 
A Tanácsköztársaság belügyi népbiztosságán a Pest megyei 
ügyeket intézte. Versecen élt 1928-tól.

55, 94
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Karlovszky Geysa
(Rimaszombat, 1860. XI. 22. - Budapest, 1936. IV. 27.) 
gyógyszerész (Bp. 1881) egyetemi tanársegéd, a Gyógyszeré
szi Közlöny szerkesztője 1892-től, a budapesti Arany Szarvas 
gyógyszertár tulajdonosa. Több könyve és több száz cikke je
lent meg a szaklapokban.

26,32

Kazay Endre
(Nagybánya, 1876. XI. 10. - Vértesacsa, 1923. IV. 20.) 
gyógyszerész (Bp. 1903), neves gyakorló gyógyszerész, szak
író. Gyakornokként állította össze a 4 kötetes Gyógyszerészi 
Lexikont. Több gyógyszertárban működött.

100, 101

Kiss Károly
(...1864...-Budapest, 1921. IV. 9)
budapesti gyógyszerész, előbb a Gyógyszerészsegédek Orszá
gos Szövetségének alelnöke, a Gyakorló Gyógyszerészek Or
szágos Szövetségének elnöke 1918-tól. Szépirodalmi műveket 
írt, hírlapot szerkesztett.

73, 74, 75, 76, 77, 80, 126, 127

Korányi Lajos
(Hajdúböszörmény, 1865... - Budapest, 1944. XII. 6.) 
gyógyszerész (Bp. 1886), a bp-i Szent Margit-gyógyszertár 
alapító tulajdonosa (1893-tól). A Magyarországi Gyógyszerész 
Egyesület választmányi tagja, majd rövid ideig elnöke (1926. 
XII. 30. - 1927. III. ...).

50, 51

Koritsánszky Ottó
(Kölesd, 1882. III. 16. - Nagyszékely, 1952. XI. 26.) 
gyógyszerész (Bp. 1903), a Gyógyszerészi Hetilap felelős 
szerkesztője. Jelentős érdeme volt abban, hogy hazánk tagja 
lett a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetségnek (FIP). A Ma
gyarországi Gyógyszerész Egyesület igazgatója.

16, 67, 69, 70, 89, 106, 107, 163

Lukács István
(Ipolyság, 1863... - Budapest, 1943. VII. 23.) 
gyógyszerész (Bp. 1886), lapszerkesztő (Gyógyszerészi Érte
sítő, 1893-1915), jeles szépíró. A patikaeladások közvetítésé
re vállalatot hozott létre, melyet hosszú ideig vezetett.

53, 71
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Mihalovics Jenő
(Nyírbátor, IX66. . .  -  Debrecen, 1938. VI. 14.) 
gyógyszerész (Bp. 1887), a debreceni Kígyó gyógyszertár tu
lajdonosa. Vezető szerephez jutott 1918-ban a Vidéki Gyógy
szerészek Országos Szövetségében. A Magyarországi Gyógy
szerész Egyesület társelnöke 1921-től.

65, 66, 67, 68

Dr. Molnár Nándor
(Pest, 1842...-Budapest, 1912. III. 18. ) 
mérnök, gyógyszerész (Bp. 1880), bölcsészdoktor (Bp. 1882), 
apja bp-i Csillag gyógyszertárának tulajdonosa. A Magyaror
szági Gyógyszerész Egyesület vegyvizsgáló laboratóriumának 
első vezetője.

69, 73

Múzsa Gyula
(Bukarest, 1862. VII. 27. - Budapest, 1946. II. 23.) 
gyógyszerész (Bp. 1887), országgyűlési képviselő (1906-tól), 
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja (1909-től haláláig). 
Előbb a budapesti Madonna-, majd a Pázmány Péter gyógy
szertár tulajdonosa.

21,22, 28, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50 

Dr. Müller Bernát
(Pest, 1810. V. 1.-Budapest, 1901. III. 3.) 
gyógyszerész (Bécs, 1832), a pesti Megváltó gyógyszertár tu
lajdonosa. Jelentős botanikus. Honoris causa doktor (Giessen, 
1857). Az 1. és a II.Magyar Gyógyszerkönyv galenusi részét 
szerkesztette. Munkásságát külföldön is értékelték.

73

Dr. Nuricsán József
(Szamosújvár, 1860. V. 28. - Csorvás, 1914. IX. 15.) 
vegyész (Bp. 1882), bölcsészdoktor (1891), a magyaróvári 
gazdasági akadémia és a vegykísérleti állomás vezetője. Első
sorban vízelemzésekkel foglalkozott. A jodidion meghatározá
sára új módszert dolgozott ki. Egyebek között ismertette 
a Mezőhegyesen 1902-ben előtört metántartalmú gázforrást.

56,60

Dr. Orient Gyula
(Nagybocskó, 1869. X. 21. - Kolozsvár, 1940. X. 9.) 
gyógyszerész (Bp. 1891), gyógyszerészdoktor (1900), orvos
doktor, a Kolozsvári Egyetem Biológiai és Toxikológia Tan
székének professzora. Kémiai és gyógyszerismereti kutatásai 
mellett jelentős gyógyszerésztörténeti munkásságot mutatott fel.

54,55
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Pintér Pál
(Putnok, 1851. V. 8. - Budapest, 1905. IV. 20.) 
gyógyszerész (Pest, 1871), a budapesti barakk-kórház, majd 
a Szent István kórház gyógyszertárának vezetője. A Budapesti 
Gyógyszerész Testület titkáraraként jelentős szerepe volt 
a nyugdíjintézet létrehozásában és szervezésében.

21,24,28,34,35.36

Radákovich Géza
(Felsőbük, 1866... - Ács, 1922. V. 19.) 
gyógyszerész (Bp. 1890), előbb debreceni, majd váci, végül 
ácsi gyógyszertártulajdonos. Élénk szerepet vállalt a Magyar- 
országi Gyógyszerész Egyesületben.

56,102

Réthelyi József
(Székesfehérvár, 1872... - Budapest, 1943. III. 29.) 
gyógyszerész (Bp. 1892), a Magyarországi Gyógyszerész 
Egyesület ttikára, a Gyógyszerészi Hetilap szerkesztője. 
A gyakornoki tanfolyamon a gyógyszerészi jogszabályok elő
adó tanára. A budapesti Kereszt gyógyszertár tulajdonosa.

167, 169

Réthy Béla senior
(Szarvas, 1862. XII. 23. - Békéscsaba, 1935. XII. 22.) 
gyógyszerész (Bp. 1884), a békéscsabai Sas gyógyszertár tu
lajdonosa. Pemetefű-cukorkát és számos galenikumot készített 
és forgalmazott. A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület 
Békés megyei kerületének elnöke volt.

93,94,141

Rózsavölgyi Imre
(Budakeszi, 1859. Vili. 12. - Budapest, 1927. XI. 6.) 
gyógyszerész (Bp. 1882), a Magyarországi Gyógyszerész 
Egyesület tanügyi bizottságának elnöke. Átszervezte az Orszá
gos Gyógyszerész Nyugdíjintézetet. A budapesti Hattyú 
gyógyszertár tulajdonosa (1892-1927).

48

Schubert Arnold
(Budapest, 1872... - Budapest, 1942.1. 27.) 
gyógyszerész (Bp. 1892), a Budapesti Gyógyszerész Testület 
vezetőségi tagja. Előbb a budapesti Fortuna-, majd a zom bori 
városi, 1928-tól pedig a budapesti Arany Kereszt-gyógyszertár 
tulajdonosa volt.

45
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Dr. Szabó Dénes
(Pest, 1X56. I '. 4. - Kolozsvár, I91X. VIII. 14.) 
orvosdoktor (Bp. 1879), a Kolozsvári Egyetem Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinikájának egyetemi tanára. Megírta a Ko
lozsvári Orvosi Karának történetét. Az egyetem rektora is volt 
1905- 1906-ban.

23

Dr. Szabó Gyula
(Tállya, 1X33. III. 27.-Miskolc, 1905. VIII. 9.) 
gyógyszerész (Bécs, 1855), gyógyszerészdoktor (Bécs, 
1856), szőlész, borász. A miskolci Kígyó gyógyszertár tu
lajdonosa. A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület járási 
igazgatója.

51,95, 118, 119, 143

Székv Miklós
(Kolozsvár, 1X42...-Kolozsvár, 1912. II. 19.) 
gyógy szerész, a kolozsvári Mátyás király gyógyszertár tulaj
donosa. A Kolozsvári Gyógyszerész Testület elnöke, majd 
a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület alelnöke. Fia dr. 
Székv Tibor gyógyszerész, egyetemi tanár.

24,85,90:91,92

Tanács József
(Kolozsvár, 1X50.... - Budapest, 1920. IV. 5.) 
gyógyszerész, kolozsvári gyógyszertár-tulajdonos. A Kolozs
vári Gyógyszerész Testület elnöke 1900-tól, majd 1908-tól 
a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület alelnöke. Részt vett 
Kolozsvár törvényhatóságának munkálataiban is.

62, 64

Fórok János
(Szentes, 1X52... - Szentes, 1924. V. 22.)

gyógyszerész, a központi gyógyszerraktár vezetője, a szentesi
Szent Anna gyógyszertár alapító tulajdonosa (1901-1919).

18, 19,20,21,22,23,24,25,36,49

Török Sándor
(Pest, 1X55... -Budapest, 1931. IV. 19.) 
gyógyszerész (Bp. 1877), a budapesti Opera gyógyszertár 
tulajdonosa és a Galenus Gyár alapító vezetője. Apja, Török 
József gyógyáru-nagykereskedését részvénytársasággá alakí
totta Török labor néven.

100, 101
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Varságh Béla
(Mezőberény, 1840. VIII. 31. - Békésc saba, 1925. X. 29.) 
gyógyszerész (Pest, 1867), a békéscsabai Sas gyógyszertár tu
lajdonosa, a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület Békés vi
déki kerületének elnöke 1874-től. Létrehozta a Békéscsabai 
Múzeum Egyesületet 1898-ban.

93, III

Dr. Varságh Zoltán
(Pest, 1869. II. I I . -  Tahítótfalu, 1956. X. 9.) 
gyógyszerész (Bp. 1893), gyógyszerészdoktor (1894), lapszer
kesztő, budakeszi gyógyszertártulajdonos. A Gyógyszerészi 
Hetilap felelős szerkesztője volt. Gyógyszerészi Kamara alapí
tására 1898-ban tervezetet nyújtott be.

14. 15. 25, 164. 172

Dr. Vondrasek József
(Técső, 1869. X. 3. - Budapest, 1935. X. 30.) 
gyógyszerész (1895), gyógyszerészdoktor (1910), aszódi 
gyógyszertártulajdonos, majd 1929-től a Magyar Gyógysze
rész szerkesztője. Közimert a széleskörű irodalmi munkássága. 
Főműve a Manuális (két kiadásban).

70

Zboray Béla
(Tállya, 1844. IX. 19. - Szolgaegyháza, 1914. II. 27.) 
gyógyszerész (Pest, 1867), az óbudai Angyal gyógyszertár tu
lajdonosa. A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület alelnöke 
volt 1885-től, majd elnöke 1890-1904 közölt. Harmos Gyulá
val 1892-ben tervezet készített Gyógyszerészi Kamara létreho
zására.

60. 61. 159, 161, 162

Zoltán Béla
(Rozsnyó, 1868. XII. 30. - Budapest, 1933. V. 10) 
gyógyszerész (Bp. 1889), a budapesti Szűz Mária gyógyszer- 
tárát a főváros legjobb patikájává fejlesztette. A Magyarorszá
gi Gyógyszerész Egyesület elnöke volt 1918-19-ben. A Ta
nácsköztársaság idején szerepe volt a gyógyszerellátás 
biztosításában.

126
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További gyógyszerészi viccek

VII.



A gyógyszermánia korában

- Minek nevezzük az új gyógyszert?
- Trichloraneurinbutylmenachindioxyphenyaethanol- 

barbituratnak, vagy valami hasonlónak, hogy ne egyköny- 
nyen tanulják meg a hipochonderek.

Kíváncsi feleség

-Adok egy gyógyszert asszonyom! Ha ezt beadja 
a férjének, többé nem fog álmában beszélni.

- Inkább olyan szert adjon gyógyszerész úr, hogy ért
hetőbben beszéljen...

Szó szerint vette

Mr. Green épp akkor lép be barátjához, amikor az egy 
doboz gyógyszert tart a tűzhely fölé.

- Mit csinálsz? - kérdi csodálkozva.
- Melegítem az orvosságomat! - mondja Green. - 

A reklámcédulán, amit a pirulákhoz kaptam ugyanis 
az áll, hogy a gyógyszert nagy hírű orvosok melegen 
ajánlják.

Hogyan kártyáznak a patikusok?

Egyik hetilapunk szerint így:

I. patikus (belenéz a lapba):
II. patikus (felvesz, válaszol):
I. patikus (licitál):
II. patikus (diadalmasan): 

Aztán felveszi a talont, 
és összedobja a kártyát:

SZEPTIL.
DESZEPTIL!
ULTRASZEPTIL!
SZUPERSZEPT1L!

TROPARIN!
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Biztos szer

- Erősen köhögött a feleségem, erre adtam neki egy 
drasztikus hashajtót.

- És most nem köhög?
- Nem mer.

Megtörtént

Hamvas arcú fiatalasszony lép be egy gyógyszertár
ba, és irulva-pirulva prezervatívumot kér. Aztán - mint
egy mentegetőzve - hozzáteszi:

-Tetszik tudni, nem nekem kell, hanem a férjem
nek!

Gyógyszertárban

- Használat előtt szíveskedjék felrázni a gyógyszert!
- Szükségtelen. Minthogy autóbuszon közlekedem, 

használat után úgyis felrázódik bennem.

Rossz memória

Idősebb nő nyit be a patikába.
- Kérek egy Acidum acetylosalycilicumot! - áll meg 

a tára előtt.
- Acidum acetylosalycilicumot? - csodálkozik rá 

a gyógyszerész. - Hiszen az közönséges Aszpirin.
- Ez az! Csak mindig elfelejtem a nevét...

A szokás hatalma

Két néni trécsel a piacon.
Mindkettőjük karján takaros kis kosár, benne saláta,
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retek, karalábé. Most cserélik a tapasztalatot, ki mit vásá
rolt, hol és mennyiért.

- Megy még valahová? - kérdi az egyik búcsúzáskor.
- Vennék valami gyógyszert - mondja a másik. - 

Úgy hallom, friss áru érkezett a patikába.

Ijesztő tünet

- Drága gyógyszerész úr! Nekem valami komoly ba
jom van.

- Miből gondolja?
- Abból, hogy már az idegcsillapító sem ízlik.

Előrelátó nebuló

-Kérek valami helyi érzéstelenítőszert! - nyit be 
a tízéves Pistike a gyógyszertárba.

- Helyi érzéstelenítő szert? - méri végig a gyereket 
a gyógyszerész. - Aztán minek?

- Be akarom kenni vele magam alaposan, mert há
romból intőt kaptam.

A reklámnak nincs határa

Egy amerikai gyógyszergyár vásárolt három sírhelyet 
egy exkluzív helyen fekvő temetőben. Mindhármat fel- 
hantoltatta, és sírköveket is állíttatott, ahogy illik.
Az első sírkövön ez áll:

ITT NYUGSZIK N. M. - ÉLT 101 ÉVET 
MERT PHOIBOSZ FIATALÍTÓ SZIRUPPAL 

VÉDTE KONDÍCIÓJÁT
A másodikon:

ITT NYUGSZIK K. Y. - ÉLT 94 ÉVET 
DE A FOGAI MÉG MA IS ÉPEK,

MERT CARA FOGPASZTÁT HASZNÁLT
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A harmadikon:
ITT NEM NYUGSZIK SENKI 

MER I’ AZ APA MINDKÉT FELESÉGE 
QUILLA FOGAMZÁSGÁTLÓ 

PIRULÁKAT SZEDETT

Egyszerű eset

Éppen éjiéit ütött az óra, midőn legszebb álmából fel
verte a telefon a gyógyszerészt.

- Itt a Kovács Pityuka mamája! - hangzott a vonal túl
só végéről. - Bocsánat, hogy ilyen későn zavarok, de nem 
emlékszem pontosan, mit mondott a gyógyszerész úr. Azt 
mondta-e, hogy négy óránkint adjak a gyereknek 
Vegacillint, minden három órában a zöld orvosságból, két 
óránkint az orrcseppekből, óránkint a fehér pirulákból, 
közben a köhögéscsillapítót és felébredéskor a fülcseppe- 
ket, vagy épp ellenkezőleg, minden négy órában az orr
cseppekből, három óránkint Vegacillint, két óránkint 
a fülbe, ugyanekkor a zöld orvosságból, óránkint a fehér 
pirulákból és csak étkezés után a köhögés elleni szirup
ból? ... Tessék? ... Igen ... Köszönöm. Csak azért kér
deztem, mert a gyerek egyiket sem hajlandó bevenni...

A birkózó akcióba lép

Egy birkózóbajnoknak beteg a felesége. Az orvos ki
megy a lakásukra, megvizsgálja az asszonyt, aztán felír 
egy gyógyszert.

- Ezt hozassa el a patikából! - mondja a birkózónak
- és minden órában egy evőkanállal adjon belőle a fele
ségének, de előbb mindig rázza fel...

Alig ér haza, a birkózó máris telefonál.
- Doktor úr! A feleségem elvesztette az eszméletét.
- Lehetetlen! - mondja az orvos.
- De, ha mondom!
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• - És mikor vesztette el az eszméletét?
- Amikor rázni kezdtem...

Jó ám!

- A szomszédasszony azt mondta, hogy ha fáj a fe
jem, dörzsöljem be a homlokomat savanyú káposztával, 
az elmulasztja a fájdalmat. Valóban jó a savanyú káposz
ta, gyógyszerész úr?

-Valóban jó. Különösen füstölt kolbásszal.

Utasítás szerint

- Ma már sokkal jobban néz ki!
- Igen, mert betartottam az orvosságos üvegre írt uta

sítást.
- Mi volt az?
- Szorosan zárva tartandó...

A beteg panaszkodik

-Tetszik tudni gyógyszerész úr, az első még megy 
valahogy... A másodiknál és a harmadiknál azonban már 
szívdobogást kapok, s hasztalan pihenek közben, a ne
gyediknél teljesen kifulladok.

-De uram! Ön elfelejti, hogy 80 éves múlt. Ebben 
a korban háromig eljutni is gyönyörű.

- Az lehet. De én sajnos az ötödiken lakom.

Hurrá!

Úgy éjféltájban becsönget a gyógyszertárba a dadogós. 
Hyperolt akar vásárolni. A csöngetésre kinyílik az ügyele
tes patika kis ablaka, s a gyógyszerész álmosan kiszól:
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- Mi tetszik?
A dadogós elke/di:
- Hip... hip...
- Hurrá - mondja egykedvűen a gyógyszerész és be

csukja az ablakot.

Alfa-bétizmus

- Mi van abban az üvegben, amelyen semmi felirat 
nincs? - kérdezi a fiatal gyógyszerész egy idősebb kollé
gától.

- O, az egy teljesen ártalmatlan szer! - hangzik a fe
lelet. - Akkor adjuk a betegnek, amikor az orvos írását 
a recepten nem tudjuk elolvasni.

Éjjeli jó tanács

Egy részeg társaság éjfél után becsenget a gyógyszer- 
tárba.

-Van piócájuk? - kérdezik.
- Van mondja a gyógyszerész álmosan pislogva - 

melyiküknek adjak?
- Nem kérünk, csak figyelmeztetjük, tegye vízbe, kü

lönben megdöglik.

Kitartás

- Bárányhimlőm van! - panaszolja egy férfi a gyógy
szerésznek. - Van valami szer ez ellen?

- Van! - mondja a gyógyszerész. - Jelenleg ugyan ki
fogyott, de jövő héten ismét kapunk belőle.

- Sokra megyek a jövő héttel, amikor most van kiüté
sem.

- Most? Az sem baj. Adok egy másik szert. Ha azzal 
bekeni, a jövő hétig biztosan megmarad a kiütés.
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Belátta..

Késő éjszaka csöngetnek a falusi gyógyszertárban. 
Az ügyeletes gyógyszerész álmosan nyit ajtót és megkér
dezi, mit óhajt a vevő.

- Egy doboz szalmiákcukrot kérek.
- A gyógyszerész méregbe gurul.
- Mondja csak, nem várhatott volna azzal a szalmiák- 

cukorral reggelig?
-Azt hiszem, igaza van -, mondja rövid tétovázás 

után a hölgy. - Tudja mit? Majd holnap reggel visszajö
vök érte.

Egy kanál mindenkinek kell...

- Kaphatnék abból a keserű ízű kanalas orvosságból 
még egy üveggel?

- Minek? Hisz az a mennyiség, amit tegnap adtam, 
legalább húsz napra elég.

-Pedig tegnap óta már a fél üveg elfogyott! Mert 
a fiúcska csak úgy hajlandó lenyelni a kanalast, ha én 
előbb megkóstolom, aztán bevesz belőle a két nővére, 
a nagymama, meg a nagynéni is!

Reklamáció

- Patikus úr, semmit sem ért a poloskaírtószer, amit 
tegnap eladott! Hiába ittam meg az egészet, mégis csíp
tek egész éjjel!

Helyben fogyasztás

A gyógyszertárba belép egy mogorva arcú férfi.
-Patikus úr, kérek tíz gramm ciánkálit és öt gramm 

gyorsan ölő mérget.
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- Becsomagoljam? - kérdi a gyógyszerész.
- Köszönöm a kedvességét, de ne fáradjon. Itt fo

gyasztom el.

Táppénzes beteg

- Szövődményesek ezek a mostani influenzák!
- A tiéd például milyen szervre húzódott?
- A zsebemre.

Mindegy

Anyuka a patikusnőhöz:
- Szeretnék valami vitamint a gyerek számára.

- Milyet tetszik: A-t, B-t vagy C-t?
-Teljesen mindegy. Még nem tud olvasni.

Mintaköhögés

- Mondja, gyógyszerész úr! Van valami orvossága 
köhögés ellen?

- Hogyne kérem, többféle is. Melyikből kér?
- Várjon csak, majd köhögök magának kicsit, abból 

meghallhatja, milyenre van szükségem.

De nem az enyémhez...

- Nem tudna valami erősítőszert adni a férjemnek, 
gyógyszerész úr?

- Semmi szüksége rá. Hiszen virul az egészségtől.
-- De nagyon fáradékony.
- Ellenkezőleg. Meglepően friss a korához képest.
- A saját korához! De nem az enyémhez.
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Tartozás

— Patikus úr! Ön ma reggel arzént adott nekem kinin 
helyett!

- Úgy? Akkor még 80 krajcárral méltóztatik tartozni 
nekem!

Csak kétszer...

- Hogyan? Ön egyszerre vette be a hashajtót, amit két 
hétre adtam? - kérdezi riadtan a gyógyszerész. - És 
hányszor volt széklete?

- Csak kétszer! - mondja a beteg. - Egyszer hajna
li négytől estig, és egyszer estétől a másnapi harang
szóig.

Adjon a tegnapiból

- Adjon kérem egy doboz aszpirint.
- Az aszpirin a mai naptól drágább lett.
- Akkor jó lesz nekem a tegnapi is.

Garancia

Egy kopasz úriember bemegy a gyógyszertárba és 
megkérdezi a gyógyszerészt:

- Tartanak hajnövesztőszert?
- Vigyen ebből a flakonból, ez a leghatékonyabb!
- Biztos benne ?
- A legnagyobb mértékben! Látja ott, azt a bajuszos 

embert a kasszánál?
-Igen...
- Hát kérem, az az én feleségem. Azután nőtt ki a ba

jusza, hogy megpróbálta ezt a flakont kinyitni a fogai
val...
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Biztos ami biztos

Hajnali négy óra. Ügyeletes gyógyszertár. Az ajtó 
előtt egy fiatal lány.

- Kérem, adjon valamit álmatlanság ellen!
- Mégis, mire gondol?
- Hát...egy terhességi tesztre.

Recept van?

A gyógyszertárban:
- Adjon kérem fél liter alkoholt.
- Receptje van?
- Hogyne lenne: egy kiló cukor, félkiló cékla és száz 

gramm élesztő.

Recept van?

Bemegy egy férfi a gyógyszertárba és valamit bele- 
súg a patikus fülébe, mire az hangosan felfortyan:

-- Milyen védekezőszer? Ez itt gyógyszertár, nem pe
dig a hadügyminisztérium!

Még gyakorolni kell

Belép egy férfiú a gyógyszertárba és kérdezi a patikust:
- Van molyírtójuk?
- Csak naftalingolyócskák.
- Kérem, adjon egy dobozzal.
Kifizeti és elmegy. A következő napon ismét megje

lenik és megszólal:
- Adjon kérem húsz doboz naftalingolyócskát.
- Miért kér ilyen sokat?
- Tudja, dobálom én a molyokat, de nem mindig talá

lom el őket.
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