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Gyógyszerész és !,')'Ógyszcrtár ábrázolása a szépirodalomban II. 

Négy év telt el, 111ióta A gyógyszerész ábrázolása no
vellákban és regényekben cín1ü iráson1 a Gyógyszerészet
ben megjelent [J]. Ismerősöktől és volt tanitvanyoktól ér
keztek levelek, 111elyekben kiegészítés vagy javaslat biz
tatott a folytatásra. A szépirodaln1i alkotásokból kitűnik, 
hogy a társadalon1 korántsen1 alkotott e!önyös képet apa
tikus alakjáról. ;\ki ugye kissé hóbortos, különc, irigy. 
adakozó vagy fukar, de van valnn1i a fejében. így se111n1i 
t.:setre st:::111 tudatlan en1ber. A. kialakult an1bivalens kép 
tnélyebb 1ncgis111erésrc serkent. anli egytnagában inég 
nc111 jelent írtlskCnyszert. Ekkor azonban keze111be kerU!t 
né1net testvérlapunk, 1nelybcn felhívást olvasta1n, hogy 
szakn1ánk ottani reprezentánsai gyiijtsék össze azokat a 
szépirodahni forrásokat, n1e!y·ckbcn a gyógyszerészröl ír
nak. !'vlcglepö, hogy Nén1etországban erre a kezden1énye
zésre 111il~len sokan elküldték olvasott könyvük patikus
szcreplőjének leírását. Ez döntött. Úgy érze1n. nekünk a 
1nagyar nyelvü irodalrni cn1lékekct kel! összcgyüjtcnünk. 
Ennek érdekében íródott az alábbi bcszíln1oló. 

f'at ikus Jen egyerek 

f.:os::tolányi De::s<.'i Aranysárkány [2] ci111ü regénye 
egy kisvárosi iskolában játszódik. /:... történetet 111ár 1na
gyar T\1-jútékban is feldolgozták. Novák r\nta! (rvlcn
sáros Lúszló') a 111atcn1atika és tcrn1észettan szigorú dc 
igazságos 111cntora érettségin két tftrgyból 1negbukta~ja 
Liszner \filit (Tahi Tóth Lúszló). aki barátjával szövetkez
ve, bosszúból 111cgveri tanárát. Novúk családi és lelki vál
súgba kerül és végül öngyilkossúgba 1ncnekül. Ennyi dió
héjban a történet. !'vlost jön a gyógyszerész (Bodrogi Gyu
la) a baljós oldalon. Ö az. aki a tettesek incllett a rossz 
szellc111et képviseli. 

Czeke Béla (Bélus) előnytelen külle1nü gyógyszerse
gécL egy gyógyszerész özvegyének alka\n1azottja. Fehér 
köpenyének galléiját fölhajtva hordja, 111t:::rt az így 
bohén1esebb. Hatodikos gin1nazista korában ö is 111egbu
kott két tárgyból. innen a gyülölet Novúk iránt, aki rniatt 
vizsgáit Budapesten, nuigánintézctbcn volt kénytelen le
tenni./\.. tanarak 111ind szanu1rak - szokta 111ondani. Patta
núsai ragyognak 111int az érett ribizkék. an1ikor nöjéveL 
\/;:deszkával ebéd előtt 111ár bcpúlinkázva. kalap nélkül. 
rikkantgatás és botrányos viselkedés közepette végiglu~j
tat az utcán: a járókelők 111egállva nézik. 

Szolgálata alatt a gyakornokszobában unatkozik. an1i
kor valaki a patika éjjeli hnrangját rázza. úgya fölött gin
gallózik a zsinórra júró hnrangocska. Szedi az égből a 
szenteket hogy egy kis 111orliu1nért épp inast háborgatják. 
/\ polcról tégelyt etnel le. hogy n 111árvúnyasztalnúl 
gyógyszert készitsen ,.a beteg en1beriségnek". Belefúj a 
porkapszulákba. ;\z összeaclússal n1eg a szorzással bajló
dik. inert rosszul szá111ol. \ledcli a barackpálinkát 111int a 

gödény. Sok előnytelen tulajdonsága n1ellett 111ég gyáva 
is, és éjjeli szolgálatára hivatkozva nen1 1ner részt venni a 
1negtorló akcióban. !'viaga helyett tőrös bot használatát 
ajánlja vagy n1érget - cukrtlszsüten1ényben. 

!'vt ilyen gyógyszereket ad ki? A rnegvert tanár sebeire 
orvosi rendelvény alapján szublin1átot, pólyát, ragtapaszt 
és aszpirint expediál. Részeg barátjának viszont aszpirint 
és fenacetint ajánl. . .iVfúltkor cefetül berúgtan1, beveuen1 
egy gr<itninal és rögvest kijózanodta111" - biztatja, de vé
gül t:::gy patikai kanál kofTcint ad neki (,„ .. ne1n fizetsz ér
te sen1n1it ... este benyalsz két kanállal. Nagyon sós~"), 

A. gyógyszertár berendezéséből ne111 hiúnyzik a 111é
regszekrény. a kis gyógyszertári házin1osdó, 111elyen az 
orvosságos üvegeket szokás öblíteni: vékonyan szivárog 
a rézcsapból a vizsugár. Egy üvegben hosszú, fekete pió
cák fickándoznak. Vélt:::tlenü! lesöpör az asztalról egy 
nagy arnikásüveget. .. Ne csináljatok itt cirkuszt, ez végre 
is patika" - figycln1ezteti az özvegy tulajdonos. 

Csak azt tudnánk. f.:os::tolá1~vi 1niért haragudott ennyi
re a gyógyszerészekre. 

,-1:: á/Juodo;,ó gyógyszerész. nagy uttr:.rísa 

f.:arácsony !Jen/i: LJtazás a szürke folyón [3] chnü re
gényének főhőse Sebestyén J(áro!y Jakab Hektor gyógy
szerészgyakornok egy kis hegyi városka !(ék golyó nevü 
patikájában. Principiú!isa az öreg Zink\veisz („a 
Zink\veisz-féle lábpuhító tapaszok utólérhctetlenek"), ba
rátja a konkurens patika kopasz alkaln1azottja, gúnyneven 
Papaverin. Sebestyén idealista áhnodozó, aki a világ ba
j<iin 111indcnt eltürő fi[ozófiújfl.val próbál úrrá lenni. rv1eg-
1anul franciúul, Párizsba 1ncgy. hogy ta\úhnún:yát értéke
sítse. Itt pénzéből kifosz~ják és a111ikor végképp lecsúszik. 
otthagyja a világvárost. 1-Iazaútban egy Bo1:jún1ál nevü 
községbe vetödik. ahol sikkasztással vúdolják. Rövid idő
re viharos szociális csen1ények középpontjába kerül. pa
nasziratot szerkeszt de a f~1luból kiebruda\jók úgy, hogy 
1nég azok is ellene fordulnak és 111egverik, akik igazsóg<i
ért szót cn1cl. Nagy tervei vannak: az iszapfürdöböl fl.lr
döhelyct szeretne létesíteni. K.özben a folyó kis szigetén 
összeeszkábált kunyhóban l<ikik. Szerc!tnes lesz. de f'élrc
értés folytán ncn1 sikerül szerel!nesével találkoznia. l)gy 
érzi. 1nindent elvesztett, ezért a szürke folyón tutajával el
hagyja a falut. Filozófiája: ,.Szépség és igazság.. rnin
clenki szán1ára akad. Csak fel kell kutatni, tovúbb kell 
utazni a szürke folyón. ha helytelen pt1rton kötött ki az 
c1nber." 

l\ történet és értékelése iroda!n1úr feladata. Szá1nunk
ra a szaktnai vonatkozások érdekesek. A. gyógyszertúr 
órája este nyolcat üt, arnikor a betérö iratt<irnok Spiritus 
fru111enti factitiust, azaz közönséges p<llinkát kér. Sebes
tyén ezt incgtagadja. ezért fönüke rnásnap f'el!nond neki. 
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Új helyén tökmagból és cukorból aqua rosariun1-111al 
pántlikagiliszta ellen használatos Pasta cucurbitae-t ké
szít. I<lrándulásain gyógynövényeket gyüjt: boglárkafélé
ket, iüdőfilvet és sárga seprőkevirágot, n1e!ynek forrázata 
kitünö a szeplő ellen és tavaszi héricset, an1i elsőrendű di
uitálisz-pótló. A drogokat a padláson szárítják, alul két ol-
~ -
dalt állnak a növényekkel tele polcok és közöttük folyo-
sószerüen vonul e! az átjáró. A kaján Papaverin, az Egy
szarvú gyógyszertár öreg segédje a következő filozofikus 
gondolatot írja neki: „Ha az en1ber patikus. üljön otthon a 
;u111óin és vigyázzon arra, hogy helyesen 111érje le a vevö
~ek a Pulvis contra pediculost és ne aka1:ja n1egváltani a 
világot.'' Sebesty.-en a tégelyek. n1érlegek. adagok között 
élve, rnindcnnél többre becsülte a rendet és a pontosságot. 
Nagy utazósán tanult vala111it: „1\z öreg Zink\veisznek 
azokról az önrntíködő pi!ulagépekröl fog beszélni. a1ne
lyeket egyszer Párizsban látott.'' i'v1egtucljuk. hogy a kéz
ápoló krCn1 rezorcinból. glicerinböL vazelinböL lanolin
ból Cs o!ivaoh\jból készül. iVleg azt is. hogy tragacantha 
annak a pornak a neve. a111elyben 111eghen1pcrgetik a 
gun1iarabicun1nH1! bevont gyógyszertári labdacsokat. 

Nézzünk va!an1i vidán1abbat! 

.fend a niicsdbás;, 

/-/111z1·t/(~1· Súndur: ;\tigriscsíkos kutya [~1 j cirnü nove!
lújónak höse. Jenö huszonnyolc éves. világosbarna. kö
zCptennetü fiatalcn1ber. I'vlosolygó szájóban pedúns plati
nalüg ragyog. ;\pjától. aki gyógyszerész volt. egy biberre! 
bélelt buncl<it Cs az örökjogú patika vezetéset örökölte: a 
gyógyszertór anriúra 1naradt. 

Jenö tulajdonképpen !\.aticát, egy Jügorvos lányút sze
reti. l~rzCkci azonban rnégis ldúhoz vonzzák. akivel halú
losan szere!Jnesek egyn1ásba. ;\111 a kisváros flirkészö 
szcn1e elölt nincs lehetőségük a !egreúlisabb 111ego!dás tC
lé törckvö szenvedélyük csillapitúsúra. ;\z erös kölniil!a
tot árasztó hannincéves asszony·. aki sötét sze1néve! ;\sta 
Niclsenre c111lékcztct. ugyanis a városi 111érnük hitvese .. '\ 
111orfiu111-jellcgü jelenség ellentéte l\.atica tcnnCszctcscn 
platinaszökc. akinek szagositott. gl iccrinszcrü szépségé
ben Jcnö szívesen IClolclódna. dc csak a inérnükné utan. 
ilyen feszült ü!lapotban csoda. hogy 1neg tudja csinálni a 
rl'CL'ptcket. 

;\ fordulatot az a délelőtt hozza. atnikor a 111érnökné 
tíz gn1111111 calilürnian poppy parllin1öt vúsórol. a1ni hú
ro1nliten:s U\·egdugós flakonban ü!! a gyógyszertúr belsö 

pultján. Jenő 1ncgkapja az ;\sta Nielsen-szen1ií hölgy há
lószobájához vezető kulcsokat. ugyanis a t~i:i érettségi ta
lálkozóra utazott. A randevúra hosszasan készülödik: llir
dik, pedikürözik és n1anikürözik. hiperollal gargarizál. 
pörkölt kávét rág. hajat n1os pixavonnal. azt<ín ibolya 
sa111ponnal. ,.Végül gondosan ki111osva kívül és belül. 
rnint egy kanalas orvosságnak való üveg a patikában" a 
feltűnést kerülendő. át111ászik saját udvaruk kerítésén. 

l(<ir lenne tovább csigázni a kedélyeket - a légyott 
nen1 sikerül. Plutó a tigrisszerüen csíkozott. botjúnál na
gyobb. bosszúálló dán dog ugyanis a ház erkölcseinek vé
dehnében. hősünket n1enekülésre készteti. Jenő egy szil
vafán talál 111enedéket. és az árvirrasztott éjszaka utón cl
hatürozza. hogy ha 1ncgússza a dolgot. két héten belül li:
k~s~gü[ veszi l\.atic<it. 

Jliérl csak_fi!J:fluk? 

Feltünö. hogy a szebbif..: ncn1 képviselöi a szépirodal-
1ni n1üvekben alig kapnak szerepet. 1\z első részben. f.·a~ 
ríntlzy Ferenc Dcszti!\últ viz cirnü írúsún<il l l] ugyan 1núr 

szó ese!t húroin gyógyszerCsznöről. dc itt is rossz felhang
gal. nh:rt a nök nen1 tudtak latinul. i\ Patika ci111ü tévé
lihnsorozat [5] szereplőinek jó része nö. órn Norbi a 
kulcsfigura itt is férfi. És bár a Csendes otthon ciinü rna

gyar fihn [ 5"1 röhösnöje patikus. rnégis a 111úsik szerep!ö. 
Huppen Gyözö Crderncs gyógyszerész kap je!entösebb 
hangsúlyt a filn1ben. Ez annál fcltünöbb. rncrt ha az 1800-
as években és a huszadik sz<izad elején a gyógyszerészet 
rnég fCrli pál~..-ának szútnított. napjainkban a végzösök 
87c.).·;J-a nö. Így csak abban rcrn0nykt;dhetünk. hogy ha az 
írók fel fCdezik szépségüket. üg:)ességUkct és okossúgu
kat. a gyógyszcrészr(il alkotott szépirodalrni kép is clö
nyöscn vúltozik n1ajd. 
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