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A BUDAPESTI 801-ES GYÓGYSZERTÁR FIGURÁLIS DÍSZŰ ABLAKTÁBLÁI 

VÉGH J.i.ivos 

· Budapest legforgalmasabb helyén, a Rákóczi út 
és a Nag)Tkörút sarkán va.n ~ 801-es gyógyszertár„ 
Hosszú ideig csak az „Até1Jités nvia.tt zát va" 
táblát láthattuk a bejárat fölött, míg ismét 
elfoglalták az építőmunkások helyét a gyógy
szerészek, csendesebb, ke1résb~ feltűnő, de nem 
kevésbé fontos n1u11kájukkal. Erden1es volt azo11-
bi:tri erre az ellrúzódott inegnyitásra ·várni._,_.:\._ g:yógy
szertár egészen úi és r1agyon szép köntösben k:erült 
Ici kezük a.lól Nag_yon kelle1nes látványt 11yújt a.z 
officina r1yugodt, eg:ye11es vonalú bútoraival, 
rnelJTeknek: még külö11 érdekessége a sötét-világos 
fabCrakás. i\. Ine1111yezeten a szellőztető nyílások 
egybefutó sora egyszerű_ de ötletes 01nan1e11tikájú 
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rácsával szintén ezt a kelle1nes be11yon1ást erősíti. 
Fontos gyarapodást jelentett az újjáépítés a 

•. gyógyszerkészítő (receptoriu1n) szán1á.ra, elsőso1-
ba.11 technikai vonalon Itt létesítették az ország 
első gyógyszertári aszeptikus fülkéiét a nagy
üze1nileg elő 11en1 állított injekciók készítésére, 
a1npullázásá1a, ahol a sterilitást Gern1icid-lán1pák 
biztosítják Az iilőtárák és az en1eletes forgó
korougok: a dolgozók 111unkájána.k: rnegkönnyítését 
szolgálják. 

,Jelen cikk azonban nem er1ől akar tájékoztatni, 
a gyógyszeJtár aYatott szakn1ai isn1crtetése ugya11is 
1negjelent inát a ),Gyógyszerészet" 1959-es évfol:ra-

1 mának ri számában, R i m a y Béla tollából. Itt, 
i- az akkor rnóg r1e1n e111Jített - csak idén tavasszal 

'

!I,, _készült cl - országos viszony"latban is páratla11 
, figu1ális dísszel ellátott ·üvegfalról lesz szó, a1nely 

a gyógyszerkészítőt az utca felől határolja 
A terein eg,yszerü, utcá1a 11yíló inunkahelyiség, 

i és n1ivel a gyakran aprólékos gyógyszerészi 
1 n1unkához sok fényre van szükség, kéze_nfekvő 

.! volt a. gondolat) hogy az oldalán csupa-üveg fallal 
: építsék 111eg A inagas házak, inégínkább az 
" áTkádosítás n1iatt enélkül nagyon sötét lenne,csak 
! ineste1séges n1egvilágítássa.l lehetne benne do1-
. gozni Igen á1n: de ha csalt eg:yszc1 ií ablaküveget 

tesznek oda, a fClületes járókelők bán1ész pillantá
sának lcereszttüzében ''alóságos kirakati bábuknak 
érezték volna rnagukat a. dolgozók. A lcözönséges 
hon1ályos Ü'\'"eg - 11,eJn is szólva a sajnos 1nég 
n1indig gyako1i egyszer líen befestett üvegfala.król-
11en1 v-ala1ni szép látván:y, lccdélytelenné, sivárrá 
teszi az abban a helyiségben dolgozók egész 
n1unka,idejét (1~api i1:yolc órájukat, életülcnek 
egyharmadát 1) Igy k:erült sor arra, 11ogy egyez
tessük össze a pusztán gyakorlati sze1npontot az 
azon túlmutatókkal : olyan üvegfalat kell oda 
hel-yezni, amely eg_yszersn1ind n1űvészeti alkotás is, 
és esztétikai igé11yeinket is kielégíti (A 801-es 
gyógyszertár vezetőjének az érdeme, hogy fel
hívta a figyel1net a.rr·a a minisztertanácsi rende
letre. a1nel'r úgv intézkedik hogv az orszácr épít
kezé~ek1e fordít'ott összes b~rnhá~ásából az 
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összeg 
két e7.reJékét képzé)n1ií.vés;;>;eti a1kotá:;;;okra kell 
fordítani, Ez tette ua.vanis lehető,é, hogy a 
Gyógyszertári Központ' egy fillér külŐn költség 
néllrül hozzájutott ezekhez a szép üvegtáblákhoz. 

Jó le11ne, 11a. ininden új g,yógyszertár építésé11él 
gondolná11ak erre az illetélces szaken1berek, mert 
11a r1em, elesünk gyóg:yszertáraink szebbé tételé-
11ek egyik lehetőségétől. Itt a,zonhan~ szerencsére 
nem ez történt.) .,\ Központ illetékesei felvették a 
kapcsolatot a képzőművészeti jellegű beruházások 
terén egyedül illetékes szervvel, a "11 agyar N ér
köztá-rsi;Lság Képzőniii·vészeti Alapjá-val, n1egkötöt
ték a szerződést B á t h o r y Júliával, a Képző
és Iparn1ű·vészeti Gin1náziu1n üvegtanszakának 
vezető taná1nőiével, és a n1unka eredn1ényébe11 
inindnyá ja11 gy ön:y-örködhetünk 

Ilye11 módon eldö11tött tó1111yé vált a.z i]Ja.1-

111űvészeti, sőt jellegüknél: n1éreteik11él fogva a 
képző1nűvészet irán:yába inutató - díszítéssel 
ellátott üvegtáblák alkalmazása Ha azonban egy 
kicsit elgondolkodunk, rögtön belátjuk, hogy az 
üvegf8..1nalc itt ne1ncsak a fényáteresztő szerepe 
lényeges Van ezen a gyakorlati szempontból 
előnyös tulajdonságán kívül 111ég 111ás inonda11i
\Talója is számu11kra. ~4.. fén·y, a1nit beereszt, n1á1 
a régi-régi szi111bolikák szerint is az új11ak, a n1eg
újhodásnak a jelképe, itt pedig ebben a helyiség
ben éppe11 cn1bertársajnk egészségének helyre
állítására, n1egújításá1a irá11yuló n1unka folyik. 
_Ehhez a. tevéken:ységhez alapos szakéltelen1, ko111oly 
tudás szlikséges, éB a fényt a tudás szin1bolun1án~k
is fel szolcták használni 1\.tlátszatlan üvegen 
szűrődik be, a külvilágot 111integy kirekesztve,csa}„ 
a fEinye jön hozzánk usillogón 111eg sziirlcén, kissé 
hideg eleganciával Ez pedig - ha talán táyo!ról 
is - eszünkbe idézl1eti a gyógyszerészj mu11ka 
tiszta voltát, hideg, meggondolt pontosságát, sőt 
a sterilitást is, hiszen az sen1 n1ás, 111int a ,:kintről" 
érkező dolgok alapos megszűrése, közülük csak 
egynek, az éppe11 szükséges tiszta tárgynalc a 
beengedése 

\Tan az üvegfal hon1ál~yos, átlátszatlan voltá11ak 
·yalan1i külön inonda11ivalója is számu11kra. Szin1-
bolikusan bár, ne111 a közérthető jellcépck nyelvé11) 
n1ond el eg·y·et-n1ást a gyógyszerészi n111nká1ól, 
annak sajátos jellegérőL Arra utal, hogy a gyógy
szerész nagyon másodlagos helyet foglal el a 
gyógyítás ncn1es, szép folya1natába11, az e1nbe1i 
fájdalon1 elle11 'í \ott iendkí\Tül szerteágazó küz
delemben Munkáját nem kíséri az önálló tettek
nek:, az alkotón1unkának legálta.1á11osabb, leg
igazibb jutaln1a, a sike1 látván:ya, Hiszen inai, 
elaprózódott v-ilágu11kban legtöbbször nen1. is 
is111e1i a beteg a gyógyszerészt, iníg a.z orvosát 
igen Éppen ez a saját szen1él;yét sze~·é11,yen 
háttér be11 ta1 tó, csak: n1ások utasítása.inak, de 
annak teljes odaadással engedelmeskedő önzet
lens~g a gyógyszerészi szak1na egyik legszebb 
vonasa. Ha ezt 111eggondoljuk, egy kicsit világossá 
vá.lik számunkra a hon1ályos üvegtáblá.nak a 
n1ondani,,·alója is„ Ez a ,:-aló helyzethez nagyon 
hasonlóan fedi el őket a járókelők - a.z egykori és 
majdani betegek 1 - szeme elől Sejtik talán, 
hog:r ott ,,-ala1ni 111unka folyik, de e11nél a hat~
rozatlan sejtelemnél tovább aligha jutnak Es 
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talán jobb is, ha nem látják a benti munkát, 
hisze11 a speciális feladatokat nem is1ne1ve, a11nak 
gondos precizitása csak szőrszálhasogatás, leg~ 
fontosabb része, a különböző eredetű és természetű 
gyógyító hatású anyagok mvossággá formálása 
csak pepecselés, füzőcske-játék: lenne szemükben. 

Itt jö11 azonba11 a inűvészet sajátos, és a 
maga módján nem kevésbé magasztos feladatával. 
Egyedül ez képes ugyanis aua, hogy ember
társaink az alaposabb ismeretek hiányából fakadó 
apróbb értet!enségeit a maga külön formanyelvével 
a jelenségeket egy egész más világba emelve 
áthidalja, meg1nagya1ázza. Íg:y az utcá11 siető, a 
másikra amúgy sem nagy gondot fordító emberek 
i1em az egyes gyóg:yszerész kevéssé mutatós 
munkáját látják ott, hanem magát a gy6gyszeié
szeket a közel életnagyságú alakok által képviselve. 
Ez pedig akár mint kísérlet is feltétlenül fel kell 
hogy keltse érdeklődésünket, hiszen huszadik 
századunk igencsak húzódozik a jelképes gondol
kozástól, még inkább egy elvont fogalomnak 
személyek általi rnegelevenítésétől. Ha ilyet látunk, 
mindjárt a múlt század középületeinek sablon
szerűen kifejezéstelen, allegórikus nőalakjai jutnak 
eszünk:be, és g;yak1a11 elhangZik a nézet, l1ogy az 
ilyenek alkal1nazása n1ár nen1 időszerű, Lássuk 
hát: a 801-es gyógyszertá1 alakjai hogyan töltik 
be azt a foladatot. 

Az üvegfal hat táblára oszlik ; ezt a beosztást 
ugyan a helyiség adottságai tették szükségessé, 
de az alakegyüttes terve igen ötletesen tudott 
ehhez alkalmazkodni Minthogy a gyógyszerészet 
történetét aka1ták a figurák segítségével bemu-

1 kép 

tatni, a táblák száma éppen megfo!elt. Az elsőre a 
töiténelem előtti idők jelképes alakja került, a 
inásodilua az ókori a következőre a középkor) 
n1ajd az újkor, a jele11kor, és végül a beteg: aki 
megkapja a gyógyszeit, aki egy kissé a jövendő 
alakjának is érezhető Az egész sorozat az alakok 
méretei, elhelyezése, hasonló stílusa által bizonyos 
n1011umentális eg;ységet i1yer, en11ek: összetevőit 
azonban később fogjuk vizsgálni. 

Az első kép tehát a történelem előtti időket van 
hivatv-a jelképez11i.. A kon1ol~y) tudomá113rosan 
111egalapozott ory·osii g:yóg:yszerészi 111unkát ter-
111észetese11 még nen1 ismerték~ de a v-ado11termő 
növ-én:yek leveleit, g:yiin1ölcsét már ők is fell1asz
nálták a g_yóg~yításhoz: an1int a pri1nitív te1111észeti 
népel{ ja•rasemberei ,;·ag:y az orvosilag rosszul 
ellátott vidékek lakói máig is teszik Ezeknek a 
növényeknek - melyek közül sok napjainkig 
megőrizte fontosságát - gazdag kollekcióját látjuk 
ezen a táblán Felismertünk közöttük néhány 
fontosabb) 1náig is l1asználat ba11 levő drogot Igen 
ügyes ötlet volt a inűvész11ő részéről, hog3r ter1né
szetes magasságuknak rnegfolelően helyezte el őket, 
a csipkerózsát (Rasa canina) és a bmókát ( Juni
]Jerus coniniunis), lnint cserjéket felülre, a inedve
szőlőt ( Arctostaphylos uva w si ), a páfrányt 
(Polypodinin vulgaie), a gyiíszűvüágot (Digitalís 
pwpuiea) és a székfűt {1lfatrica1ia chamwmilla) 
pedig a talajszinthez közelebb A nőalak lábai 
alatt l1árom növén}', a gyííszűvirág, székfű és páf
rány, csak a különböző helyeken ta)álható fajták; 
egymás melléker ülésük kézzelfoghatóan éi zékel te ti, 
hog3r a gyóg}rszerész 1negtalálja., összeg:yiíjti a.z 
elkészíte11dő or\rosság ala.1)a11yagait. Akl\:oriban, az 
emberiség történetének hajnalán, úgysem állt 
i11ásból a gyógyszerészi tevéke11ység, i11i11t a 
gyógyhatású növények összegyűjtéséből, esetleg 
főzetkészítésből. Ennek áb1ázolásával előttünk 
áll a gyógyszerészet kezdete, a legpiimitívebb, 
tudomán:ynak még egyáltalán i1en1 i1evezhető for-
1náj ába11 

A második kép az ókor világába vezet át. 
Kérdezhetnénl{ itt, 111iért 11en1 H i IJ p ok r a t e s 
vag_y G a 1 e 11 u s alalcj a szerepel itt, a k:or 
egészségügyi isn1e1eteinek: inegtestesí.tőjeként, de 
ez a kérdés csak túlságos enropocentrikus gondol
kodásu11kat árulná eli l{ülönöse11 napjairtlcban, 
n1ikor az Eu1ópá11 kívüli i1épek állandó előre
törésének: vag;yunk tanúi Nap mint nap azt 
látjuk, hogy egyre nagyobb és nagyobb fény derül 
múltbeli szereplésükre, egyre inkább megdől az a 
nézet, 11og:y a világtö1 té11ele1n azo11os lenne a f8hé1 
ember történetével. Ezeket n1egfo11tolva i1agyon 
szerencsésnek: kell ítélnünl{ ezt a választást, ame
lyik az ókor sze1nléltetésére nem Görögországot 
vagy Rómát, hanem Egyiptomot használta fel 
A gyógyítás tudománya ott is ige11 maga.s szin.ten 
állott, és i1éhá11y apróság éppen a gyógyszerészet 
szá1nára teszi fontossá. ]}!inden valószínűség sze
rint in11en öröklődött a szakma latin neve -
Pharniacia - ami a különböző külföldi nyelvek
ben máig is használatos. Egy igen YalószÍ11Ű 
hipotézis szerü1t ug,yanis a. gö1ög ,fa1mako11' 
( ~ méreg, gyógyszer) az egyiptomi „Ph-ar-maki" 
szóból származik E1mek jelentését a „biztonságot 
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adó" fogalom adhatja leginkább vissza a magya1-
ban, és 1'hot-nak, a gyógyítás ibisz-fejű istenének 
volt legáltalánosabb magasztaló jelzője. A művész
nő elsősm ban az ornzágnak azt a titokzatos jellegét 
akarta megfogni, ami a görög utazóktól napjainkig 
inindenkit aki ide belép, egyfürmán n1agával 
ragad. Ez sugárzik a titokzatos isten-alakról, ezt 
érezzük a hiernglif'jelek láttán. Az istennő nem 
n1ás, inint Is-is, az egyiptomi Pantheon nagy va
rázslónője A jelenet pedig útal ana, hogy ő 
gyógyította meg a kígyómarásban szemedő Ré 
napistent .. A virág átnyújtása konkréten a gyó
gyítás tényére való célzás, a virág neve ( anh) 
eg:yszersmi11d az „é]etn·"et is jelentette„ Ezeket a 
jeleket különben eredeti receptek tanulmányozása 
után választotta k_i, egy-eg:y i1áluk orvosság célját 
szolgáló - legtöbbször növényi - alapanyagot 

2 kJp 

jelentenek Így a kép középtengelyére eső oszlop
ban a felső két jegy egyaránt a szikomorfa jelzésére 
volt használatos, az alattúk levő a tömjénfára, stb. 
A szélső oszlopban, a keretbe foglalt rész felett 
látható „füles'; kereszt az élet, .egészség legfon
tosabb jele volt az egyiptomiaknál. Mint ezek 
forrásainak, a i1apiste11nek és a fáraó11ak. meg
szokott jelvényei közé tartoztak, de ritkán hiányoz
tak bármilyen, az egészségre, gyógyításra vonat
kozó szövegből. 

A la1) bal alsó sarkába1i, az iste11ass.zon:y tró11ja 
mellett egy emberfejű számyasoroszlánt látunk 
Ez ~iezopotá1niára, a kor iná-sik fontos kultúr
á~amára utal, látókörünket tágabbra, egy ország
nal . nagyobbra véve. Leggyakmibb feláll:ítói, az 
assznok hite szerint ez a különféle elemekből álló 

meselén:y az összetevők mi11degyiké11ek az erejét 
inagában 11ordja, és ezé1 t külö11öse11 alk:aln1as v-olt 
n1ii1denféle rossz, így a betegség ell1á1ításá1a. 
Hogy ezt a szerepet minél hatásosabba.n, 1ni11él 
nagyobb körzetben kifejthesse, az épületek kapu
jában szokták felállítani, így annak összes lakosát 
meg tudta védeni. Arra figyelmeztet ez bennünket 
- az előző, a ma.i tudon1á1Tyos kutatás előzmé-· 
nyeinek tekinthető egyiptomi jelekkel szemben -
hogy ebben a korban még nagy volt a szerepe a 
gyógyításban a babonás elemeknek, az amulettek
nek, védőbálv_ányoknak, és egyéb, rontástól óvó 
tárgyaknak 

A harmadik képen egy későközépkori ruhájú, 
ölében könyvet tartó, elgondolkozó förfit látunk 
edényei, -vegyszerei k;özött Az ak:kori, kicsit 
111ii1dig alküniával gya11úsított 01vos, vegyész, 
gyógyszerk:utató - a három a középkorba11 egy 
személy! - képe ez, amit igen jól egészít ki a 
szoba mennyezetéről lelógó krokodil, kifejező 

uta1áské11t a kor sze1nléletére, aJnik:or gyakran 
tulajdonítottak annál nagyobb hatóerőt gyógy
szernek, minél különlegesebb, ritkább anyagból 
készült. Mellette kezdetleges laboratórium beren
dezése, egy n1ozsá1, egy göreb, eg:y lJalack, míg 
hátul a polcokon, jellegzetesen korabeli tégelyek
ben - vagy inkább dobozkákban - vegyszerek 
Felirat a ltor szokása szerint i1incse11: csak furcsa 
- a be i1en1 avatottak által gyakra11 va.rázs
erejűnek gondolt - jelek Az akkori gyógyszerész 
szá1nára pedig i1e1n -voltak eg:yebek 111i11t egyszerű, 
könnyen leírható röYidítések Körülbelül az volt a 
szerepük, 1nint a n1a.i ltor szá1nára a vegyjeleknek:, 
képleteknek. A felső polc szélső dobozán levő kör 
az a1any jele, 111ásodik szomszédja, az „Y", a ·vasé. 
A többi jelet nem lehet ilyen egyértelmű hatá
rnzottsággal megállapítani, hiszen a középkor 
szétforgácsolt világában, ahol az apró államocskák
ba11, sőt i1éha városonltént is más-n1ás 111érték
egységek uralkodtak szó sem lehetett egyetemesen 
elfogadott egységes jelrendszerről Egyes jeleket 
ugyan általánosan használtak - ezek közül való 
a két fentebb említett - de a legtöbbjének 
tájanként és korszakonként változott a jelentése 

A negyedik alak az új km, a nagy felfedezések, 
a természettudományok hatalmas nekilendülésé-
11ek a korszaka Erre kív-á11 célozni a figura te\Té

kenysége is : míg a középkori tudós kezében a 
könyv a km túlnyomóan elméleti tudományát 
jelképezte, ő már méileggel dolgozik ; a pontos 
adatokkal, kísérleti eredményekkel való kutatás 
ko1ába léptünk .. :\_ gyógyszerészet, mint a ltémia 
tudo1nán:ya is, ekkor szabadul n1eg v-égérvényese11 
az alkimiával Yaló minden kapcsolattól, ekkor 
építi ki korunkig is fennálló - P a r a e e 1 s u s 
által megfogalmazott - alapelveit Míg az alki-
1nista számára a nen1esfén1ek 111este1séges úton 
való előállítása volt a cél - nagyj elentőségű 
tudomá113ros ered1né11yeit is csak eközben, szi11te 
mellesleg érte el-, addig a tudományos alapon 
álló gyógyszerkutató a különböző anyagok gyógy
hatású alkatrészeit. azok l{ivonásának, hatásuk 
felfokozásának módjait kutatja. A mennyezetről 
vitorláshajó lóg le, egyrészt a föld felfedezésének 
most folyó, mind a kor, mirrd az utódok szempont-
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jából óriási jelentéíségű foladatárn utalva, de 
egysze1sn1ind egy korabeli szobaberendezés gyakori 
tartozékaként is (Ez is inen11yire más világot állít 
elénk, mint a kfüépkori gyógyszertár krnkodilja !) 
A bútmzat egyes darabjai, de még a patika
edén:yek is a ko1 ura.lk_odó n1űvészi il'án;yának, a. 
ba1okk11ak finon1 ízléssel stilizált darabjai. A fér
fialak i uhájá.na.k egyes része is- a lren1é1i:y, füdros 
gallér, a térd alatt összekapcsolt nadrág, a csatos 
cipő - a k:or ,:-iseleteiből lettek összeválogatva„ 

i'cz ötödik kép már közYetlen napjainkig 
vezet el, a kon1ol_y kísérleti appa.rátussal dolgozó, 
a. nag:yipar szükségleteit tekintetbe vevő gyóg:y
szer észkutatóhoz Ug;yanakkor a.z eddigi folya
matnak bizonyos lesz(íkítését, lokalizálását lát-

5. lcép 

hatjuk Eddig az egyes korok képviselőit inkább 
az idő \; álasztotta el eg,y111ástól, az a]ak:ok nen1 
voltak helyhez, és n1óg ke-v-ésbé szen1élyhez k:ötye 
(Ennek csak látszólag mond ellent az, hogy az 
ókort Egyipton1 képviseli, hiszen a t.öbbi országot 
inegelőző fejlettsége iniatt lett k_ivála.sztva, az 
elhatárolás tehát valójában időbeli, nem térbeli 
JBz az elv-) a sorozat11ak ez a belső fejlődése indo
kolta azt is, hogy az ókmt ne egy meghatárnzott 
szen1ély, hane1n eg)r egész nép l{ép,Tiselje.) Itt 
pedig, a jelenkornál, konkréten Magyarországhoz 
érkezünk : a fehérköpenyes kutató K ab a y 
Já11os a.10\:onásait v-iscli Nen1csa.k az arc utal itt 
az egyik legnag3;·ohh rnagyar knta.tó gyógyF!-zeréBz 
alakjára, ha.11en1 az ölében tartott mákgubó
köteg, és a jobbkezében levő üveg, melynek fel
irata (két betű olvasható belőle: MO) nagy 

felfedezését: a 111oríiurnnak az olcsó hazai alap
anyagból való előállítását idézi .. A. környezet, a 
forn1ák n1á1 eg_-yértchnűcn n1ode1n \:·jlágra utalnak 
_A. laboratóriun1i berendezést és a 11áttér nagyüze111-
sziluettjét éppe11 csak Érintve) a. ',jobbra lent 
látható ürngelne kell inkább utalnunk Itt ugyan
annak az edé11:ynek háron1szo1 n1egrajzolt for111áit 
látjuk, és ez az érdekes i11egoldás a inűvésznőnek 
egyrészt nagyon szellen1es fü1n1a-va.1iációkra adott 
lehetőséget, n1ás1-észt kézenfekvően é.rzék:elteti, 
hog:y a inai gyógyszerész által használt lJalackok 
n1ár szériában készülnel{, a nagyü_zemi tern1elés 
eg,yfürn1a és egysze1ü, s:ín1a for1nájú árut szállít 
(En1lékezzünk csak a barokk patika polcára, ott 
is sok edény volt, de azok apróléh:os formáikkal 
inenn:yive] inkább a kisipart, az egyedileg elő
állított darabokat juttatták eszünkbe!) 

A sorozatot lezáró táblán magát a beteget 
láthatjuk, a szenved() cn1be1t, aki 11álás 111ozdula
táv-al, tartásával köszöni n1eg a g_yógyulásána.k 
hiztosítékát: a k:ezében tartott orvosságot. A nD
alak- keresetlen, nagyvonalú háttere a 1nodern 
kort, a jövőt, és a jelent állítja elénk Ugyancsak 
ko1unk: alapyetően fo11tos 111eghatározójára, a 
szocializmus felépítésére utal a fej e felett látható 
ötágú csillag is 

Az az egysze1ű tény, hogy a 11őalak a sorozat 
közepe felé fordulva ül, egyrészt az egész együttes 
sze1encsés formai zártságát segíti elő, n1ásrészt 
hatékonyan érzékelteti, hogy ő az, aki felér, ki,áló 
gyógyszerészek: generáeióinak nen1csak időbeli 
egyn1ásutánja, 11a11en1 i1e1nes, fáradtságot ne111 
kín1élő igyekezete is b:ányult 

Ilyesféle gondolatokat tud ébreszteni ez a 
sorozat, és ezzel, nyugodta11 kin1011dhatjuk, i1agyon 
fontos szerepet tölt be. A gyógyszerkészítiJ dol
gozóinak, ha rnu11ka közben egyszer-egyszer íCl
emelik a fejüket és egy pillantást yetnek az abla
kokra, nyilván ke.llen1es érzést fog nyújtaui az 
alakok szen1lélése, esetleg az itt olvasott leíiás 
végiggondolása is Az utcán járóknak is szebb 
látván_y, hogy fig111á]is ábrázolások díszítik az 
üvegfalat A táblák egyszene is töltik be ezt a 
fontos feladatukat, de az üveg legfontosabb 
tulajdo11ságánáli áttetszőségénCl fügva i11égsen1 
egyszerre. Nappali világítás n1ellett- a n1unkaidő 
legjelentősebb részében - kíYülről jön a fény, az 
alakok elséísor ban befolé látszanak, míg estefelé, 
a1nikor a pesti utcán a leg11U.gyobb a forgalon1, és 
odabent 111á1 ]án1pát kell gyújtani, az ábrázolás 
elsősor ba.n kiff;Jé é1 vényesül \T a.lósággal élnelz ezek 
a figurák, és okos, szolgálatkész színészekhez 
hasonlóa11 mi11dig arrafelé fürdl1lnak, arrafelé 
, iátszanak", an1crre nagyobb közönségre lehet 
sián1ítani 

J\Iű·;.;-észeti a.lkotásolrról léYén szó, nézzük ineg 
inost őket egy kicsit esztétikai szen11nel is. Szé_p 
gondolatoknak, i1agyszabású - az egész történel
met elénk állító - koncepciónak ábrázolására 
vállalkoztak ; lássuk, hogyan látják el ezt a fel
adatot :\Iindenekelőtt meg kell állapítani, hogy 
jg8n nehéz helyzetet. jelent ez lninrl a.z e:Jkészitlí 
111Ű\'észnek, inii1d a bírálatot i11ondani akaró 
nézőnek Hazá11kba.n ug:yanis - n1int az elején 
már szó volt róla - ne1n szokásos az il:yen r1a.gy 
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méretű üvegtáblák figurális dísszel való ellátása. 
Legfeljebb különböző színű üvegek alkalmazását, 
ún üvegfestményt láthatunk itt-ott, (főleg templo
mokban), de erre itt nem volt lehetőség, mert 
egyrészt alkalmazása erősen csökkenti a beáradó 
fé~13r mennyiségét, inásrésztJ a külö11böző színű 
fényfoltok zavarták volna a gyógyszerészi munkát. 

Ennek a színtele11, de 1négis ábrázolást hordozó 
és ráadásul igen nagy1néretű üveg.nek a n1eg
munkálásához egészen különleges technik:ára, a 
hon1okfúvás módszerére ,,-olt szükség. Ha erős 
légáramlat segítségé,:el homokot fújunk rá, az 
üveget az éles sze1ncsék 1övidese11 kivájják, 
hosszabb idő alatt akár át is lyukasztják Ilyen 
módon lehetőség van arra, hogy ha egyes részeket 
alkaln1as n1ódo11, a hon1okáradatot rugalmasan 
visszaverő gumival beborítjuk, a k:if1:?-aradt terü
leteket tetszés szerintkimélyíthessük Igymár csak 
a védőfelület elhelyezésétől függ, hogy milyen 
rajzot viszek rá ezzel a módszerrel az üveg
lapra. Mivel a mélyebb felület másképp szórja a 
fényt, nagyszerű lehetőség van a művész kezébe11 
különböző fényárnyék-hatások érzékeltetésére. De 
ne1n is kell 1ninde11 csetbe11 kimélyíteni a szóba11-
forgó felületet, ha a homokáradatot csak kisideig 
irányítjuk rá, annak hatása inár n1eglátszik, a 
felület finoman elhomályosnl, míg ha kicsit 
tovább, erősebben; ezáltal tehát még egy eszköz 
van a finom szürke tónusok egész seregének 
létrehozására Látszat szerü1t sen11nit1nondó, inin
denki által tudott dolog valójában nagyon lényeges 
apróság, hogy az üveglapnak két oldala van, és 
mindkettőn lehet dolgozni. Ezáltal ugyanis a 
belső felén az egyik, a külsőn a másik technikát 
alkalmazhatja a 1nűvész és ennek eredn1ényeként 
nagyon érdekes, valósággal izgalmas felületek, 
egészen újszerű fényhatások jöhetnek létre. A mun
lm menete smán mindYégig figyelemmel kell lenni 
arra, hogy amit az egyik oldalon megcsinálok, 
valahogy látszani fog a másikon is, mégpedig 
nem mindegy, hogyan. Ha tehát olyan felülethez 
jutnék, amelyik mondjuk csak a gyógyszer
készítőben dolgozókra van tekintettel, csak őfelé
jük szép, az utca szán1ára r1em~ akkor inég nem 
végezte1n jó inu11kát„ l\lár csak azért sem, mert 
mihelyt este lesz, és belül meggyulladnak a lámpák 
megfordul a rajta áteső föny irányával együtt az 
üvegtábla fő arca is, és akkor éppe11 a benn
dolgozók fogják látni a mellékesnek tekintett, 
kevésbé sikerült oldalt. 

Röviden ezek az érdekességei, ezek az elő11yei s a 
n1egoldásra váró különös nehézségei ennek a ritkán 
látott művészeti technikána.k. A i11űvésznek a 
„kisujjában" kell legyen minden fogás, de 
a1nikor kon1ponál, ainikor 111{ívét tervezi, akkor is 
arra kell gondolnia : mit lehet, vagy mit nem 
lehet megvalósítani ezzel a módszerrel Meg kell 
tanulnia ,:,üvegnyelve11'', po11tosabba11a11omokkal 
fuvatott üveg 11:;relvén beszélni. Ha ezt i1em teszi, 
lehet a munkája technikailag bármilyen sikerült, 
feltétle11ül valami sutaságot fűgunk érezni rajta) 
azt, hogy a mondanivaló v:ilágrajötte csak félig 
valósult meg 

Nos, Báthory Júliánál nem látunk ilyent 
a sorozat egyetlen egy darabjában sem. Az előbb 

felsorolt technikai fogásoknak mind teljes mérték
ben birtokában van, és olyan ügyesen tudja őket al
kaln1azni, 11ogy n1űve ne111csak üvegtáblára hon1ok
fúvással átmásolt rajznak tűnik, ha11en1 igazá11 e 
technikának szellemében fogant alkotás. Nagyon 
ügyesen párosítja egymás mellé a sötétebb és 
világosabb felületeket, célszerűe11 emeli ki egyik 
a másikat. Ez a kiemelés a legfőbb szerepe annak a 
fé1137övnek, amelyik mü1de11 alakot körül\7 esz; 
környezetétől elkülönítve. Bár közvetlenül arra 
szolgál, hogy a világosabb környezet jobban ki
emelje az alakok könonalainak tiszta kirajzoló
dását, foltétlenül van egy másik hatása is a nézőre, 
az allegorikus figurák11ak egy n1ás ·világba, a fé11y 
világába való átemelése. (B á t h o r y Júlia vér
beli üvegművész voltát az bizonyítja legjobban, 
11ogy ez a két cél, a technikai és az azo11 túln1utató 
mondanivaló szolgálata ilyen remekül fedi.egymást ) 
Igen sikerültnek mondható az alakok biztos, 
szinte ünnepélyes nyugalma Sem ehhez a teclmiká
hoz, sem pedig a helyhez nem illett volna a heves, 
cikázó mozdulatú figurák alkalmazása. Minthogy 
az üveg korántse1n olya11 szabado11 for1náll1ató, 
mint például az agyag, itt feltétlenül bizonyos 
stilizálást kellett alkalmazni. Ezt a feladatot is 
igen szépen, eg~ységesen oldotta ineg, bár e1111ek 
lett az eredménye, hogy az arcok kissé túlságosan 
egyformának, és egyszersmind túlságosan mainak 
sikerültek Ettől a stilizált egységtől csak az 
egyiptomi figura üt el, míg az összes többit a mai 
niűvész szen1é,,-el 11ézte, a 111ai igényeknek meg
folelően stilizálta, addig itt egy akko' i niiívész 
sze1nével i1ézett alaltot stilizál a mai igé11yek 
szerint. Ez bizony stílustörést jelent a sorozatba11, 
bár ezért úgy érezzük kárpótol, hogy a stilizálás 
éppen ezen a képen nagyon jól sikerült Az ala.
kokka.l szemben bizonyos másodlagos szerepet vi\7Ő 
dolgokat elég sokat láthatunk mindegyik táblán, 
majdnem mindnek van egy kisebb, jelképes tárgy a 
feje mellett, és egy nagyobb, inkább használati 
jellegű a háta mögött, a földre téve Ezek a tárgyak 
inelyeknek felbukkanását a sze1n sziI1te várja az 
új kép nézésekor, i1agyo11 jól segítik ismételt, 
szinte ritmikus sor ozatukkal az együttes egységé
nek kiformálását, szorosabbá záródását . .'\. jel
képes felsők mérete kisebb- nem akarnak az alak 
fojével konkurrálni erőteljes, hangsúlyos meg
jelenésükkel - így mindegyik esetben szép példái 
a rövid ideig alkal1nazott homokfúvásnak, a1nikor a 
felület még épségben marad, csak éppen a fényt 
szórja 1násként Különösen jól n1utatja ezt a 
krokodil, a vitorláshajó, és az utolsó táblá11 az 
ötágú csillag, amely a mellette levő felhőkkel, és 
a többi csillaggal egészen fil1on1, szinte lehelet
könnyű hatást tesz Az erősebb mélyítések, a 
határozottabb hangot megütő plasztikusabb for
mák ininden esetben a középe11, a főalak közvetle11 
szomszédságába11 vannak, őt e1nelik az egész 
képsík szuverén urává. A körülöttük látható fény
udvar onnan szár1nazik, hog~y az üveg ott erősen, 
centiméteres n1élységben lett kiinélyítve, ez eg:,y·· 
részt bizon:yos domborúságot is ad, másr_észt 
fényt szó1ó hatása is nagyobb. A két oldal együttes 
megmunkálásának és az így kialakuló bonyolultabb 
összképnek áz első üveglapon találjuk szép pél-
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dáját A nőt környező fenyöv az innenső oldalból 
lett kimaratva, az ebbe belemetsző csipkebogyó
i11da is iru1en n1aratott k.i, a levelek azo11ba11 rész
ben rnár a túlsó oldalo11 va11nak, és e11nek a k:ettős
ségnek érdekes egybeolvadását érzékelhetjük fur
csa átmetszések, sötét-világos ellentétek formájá
ban. 

Az ablak feltétlenül sík lap és minthogy első
sorban a fény bebocsátása a feladata, inkább csak 
ornamentális díszítést szoktak elhelyezni rajta. Ha 
figurálisra kerül sor, vigyázni kell, 11ogy az is úg~y 
helyezkedjék el, hogy ezt a síkot, ezt a két dimen
ziós felületet minél inkább tiszteletben tartsa. 
Ezt az üvegablakok rnűVészei szán1ára olya11 
fontos elvet B á t h o r y Júlia - mindegyik 
táblánál megfigyelhetjük - igen gondosan igye
kezett követni .. A háttér szinte meg sem jelenik, 
mindenűt~ ige11 egyszerű, inkább csak jelezve 
van. Ezzel a jelzésszerű. ábrázolással érdekes dol
got lehetett elérni. Nem is érezzük, hogy a háttér 
az alakok mögött van, inkább csak ,,körülöttük" 
]átható, azaz : az ábrázolás egy sílrba tömörítésé
nek elvét következetesen sikerült megvalósítani 
A befejező táblánál érzünk egyedül kisebb bizony
talanságot, ott az ablakon látszó épület, a perspek
tívikus rövidülésben feléje futó síkokkal nem 
alkalmazkodik ehhez az elvhez, minthogy azonban 
itt egészen vékony, filigrán vonalakat használt, 
11en1 i1evezhető bá11tó disszonanciának 

Az üvegtáblák keretei az ábrázolások mellett -
nagyon helyes ízléssel - szerényen háttér be 
húzódnak Első, futólagos megtekintésre talán 
szemü11kbe sen1 tűnnek:, de megérde1nlik, hogy 
rájuk is vessünk egy pillantást .. Kovácsolt vasból 
készültek, ezzel lehetett legszerencsésebben egye
síteni a biztos tartást - a jelentős méretű táblák 
ko1noly súl:ya szilárd keretet igényel - és a n1űvészi 
kivitel lehetőségét. Szütkéscfekete, vékony csíkja 
nem foglal el túl nagy felületet, mértékadó ízléssel 
mégis el tudja választani az egyes táblákat egy
mástól, k:örnyezetüktől. Különösen szépek a sza
bálytalan kalapácsnyomok adta egyszerű texturá
val díszített felületek Az alul látható csavart 
pálcák kissé elütnek puritán együttesükből. 

Mindezek összegezéseként megállapíthatjuk, 
hogy a 801-es gyógyszertár nemcsak nagy forgal
mával, modern bere11dezésével, hanem művészi 
kivitelű ablaktábláival is kitűnik a többi gyógy-

KOf/IPLEXOX-III ÚJ ALKALMAZÁSA 

_A._z 19GO. évi Brit Gyógyszerészeti Konferencia eg;yik 
szekciójában Dr \V hit te t ismertette a koroplexon
III újabb, a phenylephrin-o1dat stabilizálásár_a való 
felhasználását. Az előadással kapcsolatos vitában egy 
kérdésre válaszolva az előadó közölte, hogy a komp
lexon-III a szellll·e ártalmatlan, sőt újabban 11 %-os 
töménységben használják a s7.embc került inész meg
kötésére, illetve eltávolítására. 

Tudomásunk szerint nálunk is, az egyik szemészeti 
gyógyintézetben megkezdték a komplexon-III-nak 
elsősegélynyújtásként való alkalmazását a sűrűn elő
forduló mészsérülések korszerű kezelésére. A„ könnyen 
hozzáférhető és olcsó anyagnuk_fcnti célból >'aló tartá
sát helyes lenne a gyógyszertárakban és a mentőknél 
bevezetni 

Dr, Kábnán László 

szertárak közül. Kiemelkedő példáját mutatja, 
hogy a munkahelyet is lehet - és kell is ! - olyan 
díszítéssel ellátnunk, amelyik embervoltunk leg-
111agasabb értékű igényét, az esztétikai igén,yt 
tudja szolgálni Miért ne emelhetné ki az is a gyógy
szertárakat, hog;y belsejük - a g:yógyszert vásárlók 
által nem is látott mnnkahelyiségeket is beleértve 
-- a fokozott esztétikai igényesség jegyében 
készült, a korszerű iparművészet java alkotásai
val van berendezve. Egykor a patikák belső be
rendezése a bútmipar remekeiből állt. Az Ipar
művészeti J\Iúzeu1n is méltó11a~ tartja, hogy 
eredeti állapotában felállítva bútorkiállításának 
jelentős büszkeségeként mutassa be a XVII. 
századi kőszegi patikát Sok-sok ilyen régi gyógy
szertárt láthatu11lc ina is, szerte az országba11 -
Egerben, Pécsett, Székesfehérvárott - és ezék 
bútorzata, belső berendezése sokkal szebb, mint 
a legtöbb azóta készült patikáé. Szépségük tagad
hatatlan, de arra persze már nen1 alkaln1asak, 
hogy a mai berendezéseket róluk másoljuk le. 
A megváltozott munkafolyamatok számára valósá
gos Prokrusztesz-ágyat jelentene az évszázadokkal 
ezelőtti igények szerint készült bútorzat A jövő útja 
feltétlenül más kell hogy legyen A korszerű egész
ségügyi követelményeknek megfelelő gyógyszer
tárakat a korszerlí ipa1111űvészet alk:otásaival kell 
berendeznünk. A régi patikák ne1nes hagyon1á-
11y~t, az értékes, színvonalas bútorzat alkalrna
zását feltétlenül érden1es kö,Tetni, és ha ez a szép 
szokás kissé elfelejtődött, annál több okunk van, 
hogy újra nagyobb gondot fordítsunk ró,. 
Örön1mel re1nélhetjük, hogy ezeknek az üveg
ablalcoknak a inegrendelése, élhel,yezése az első -
és 1náris sikeres - lépés ezen az úton 

ZGSAJ\!J\!ENFASSUKG 

\Teríasser bcschrelbt die verziorten Fensterscheibcn 
der Rozeptu1abteilung der 801·-ei· Apotheke und betont 
ihro pTaktische und künsi1c1ische Bedeutung. E1 \veist 
auf die l\'1öglichkeiten hin, die sich aus gleichen, o<ler 
ahulichen \Vcrkcn eTgebfJn : der Tatigkcit der Pharma
zeuten in der Apotheke, \\ olcho hoho tbeo1-etische und 
praktische Kentnisse orfordort, einen '' ürdigen ltah
n1cn zu ge ben 

{Tornyai .János 111 úzennr, Ilód1nezűvásá; hel-IJ, 'i51zántó 
Kovács János u. 16-18) 

Érkezett: 1960.. VII. 19. 

A SZŐLÖ1!AQ.QLAJ :mKr GYÓGYSZER 

.!\_ franciaországi Toulon város tenger-ész-kórházában 
folytatott hosszú kísérletek so1án azt, találták, hogy a 
szölőmagból sajtolt olajnak kedvező hatása van érel
meszesedésben és magas vérnyomásban szenvedő bete-· 
gekre A szőlőmag--olaj igen gazdag telítetlen esszen
c-iális zsírsavakban, melyek újabb megfigyelések sze1 int 
elősegítik a keringési zavarok és magas vérnyomás 
kialakulásában szerepet játszó koleszterin-lerakódások 
oldódását„ Ugyancsak jó hatása van a szőlőmag-olajnak 
májzsugor esetében 

A kellemes, gyümölcs-illatú olajat n1ár nagy mennyi·· 
ségben állítják elő a franciaországi Gard-megye nagy 
borpincészeteibPn. Rt,kehési cH!>lolna. ugyanúgy ha.sv,
nálják, mint a többi növényi olajakat .A. franciák 
szerint különösen halsütésre alkalmas, R. B 
öst. Apotli Ztg. 14. 154-(1960) 
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