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TANULMÁNYOK 

Szmodits László 

Jézus Krisztus a gyógyszerész 
A Krisztust gyógyszerészként ábrázoló képpel Theodor Fontane német író „Wanderungen 
durch die Mark Brandenburg" című útleírásában találkozunk elsőként. Fontane a Berlin 
közelében lévő Werder-Haveli ciszterci templom oltárképét ismerteti Elgondolkodtató leírása 
óta mindig foglalkoztatta a gyógyszerész- és művészettörténészeket ez a különös képtéma. 
A XEX. század végén találtak egy ősi francia kéziratot (Chants Boy du Puy aux de Rouen, 
1519-1528 között), melynek egyik lapján Jézus orvosként jelenik meg egy lelki patikában. Eza 
lelki orvosi kép alakult át később lelki gyógyszerésszé. Azóta több mint 130 olyan képet 
ismerünk, melyen Jézust patikusként ábrázolják. Legnagyobb részük olajfestmény, de 
készítettek akvarelfeket, üvegfestményeket, freskókat, fametszeteket, toDrajzokat, rézkarcokat, 
sőt még zománcképet is. Többségük a német nyelvű országokban található, de egy-egy képet 
az Amerikai Egyesült Államokban, Franciaországban, Görögországban, Horvátországban, 
Magyarországon (Budapest, Arany Sas Patikamúzeum), Oroszországban, Spanyolországban, 
Svédországban és Szlovákiában is őriznek. Templomokban, kolostorokban, kastélyokban, 
múzeumokban, kórházakban, gyógyszertárakban vannak kiállítva. Számos kép van 
magántulajdonban 

Betegség, gyógyulás 

Az Ószövetség embere bármely testi-lelki gyengeségét az Istennel szemközt élte meg. Az Úr 
előtt hallatta panaszait, szenvedését (38. Zsoltár). A betegség titokzatosan kapcsolatban van a 
rosszal, a bűnnel, így a gyógyulás a megtérés útja lesz (Oz 6,1). Isten megbocsátja a szenvedő, 
beteg ember bűneit (Zsolt 32,5). Az Isten iránti hűség az ő törvénye szerinti életet ad: ,£n az 
JJr, vagyok a te orvosod" (Kiv 15,26). 
Az Újszövetség az Ószövetségből ered. Az Újszövetség Jézus küldetésének, tanításának, 
megdicsőülésének, valamint az általa alapított egyházban megvalósuló üdvösség története. ízajás 
fenti sorai után érthető, hogy Jézus az elfáradt, terhet hordozó, testi-lelki szükségben szenvedő 
embereket is meghívja az üdvösségbe. ígérete szerint a test és a lélek egységében gyógyít, amint 
ez Máté evangéliumában szerepet „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és terhet 
hordoztok - én megkönnyítlek titeket,... szelíd vagyok és alázatos szívű és megtaláljátok 
lelketek nyugalmát" (Mt 11,28. 29). 
Jézus nyilvános működése idején gyakran találkozott betegekkel Szánta őket, szavaival pedig 
kiűzte belőlük a rossz szellemet (Mt 8,16). Egyetlen követelménye volt, hogy higygyenek a 
gyógyulásban (Mt 9,22). így a gyógyítás csodája jeL Jézus szemében a beteg lelkileg vak, 
síiket, vagy béna... Ő megbocsátja bűneiket és bizonyítja gyógyító hatalmát. Gyengeségeinket 
magára vállalja (Mt 28,46). Ez lesz szenvedése értelme. Részesedik az emberi szenvedésben, 
hogy majd diadalmaskodjék minden emberi rosszon. Aki a szenvedésében az Istent keresi, az 
tudatosan kapcsolódik Jézus halálkiáltásához- Jstenem, miért hagytál el engem" (Mt 28,46). 
Jézus közösséget vállal a szenvedőkkel. így vele együtt a testünkben kiegészíthetjük azt, ami 
Krisztus szenvedéséből hiányzik (lKol 1,24). 
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Jézus gyógyító ereje Istentől ered. Amikor a betegekhez ér, Isten ereje árad ki belőle (vő. Mk 
5,30). Állandó párbeszédben van az Atyával, hiszen a léte maga a dialógus. Tehát Jézus önmaga 
semmit sem tehet, csak azt, amit az Atya rendeL 

A Jézust gyógyszerészként ábrázoló képeket négy csoportba oszthatjuk: 
1. Jézus felalakban áll vagy ül a gyógyszertári táraasztalnál. 
2. Jézus mellett egy angyal, vagy egy asszisztens segédkezik. 
3. Jézus a bűnbánó embereket fogadja a gyógyszertárban. 
4. Jézus a gyógyszertári officina előtt ál 
Valamennyi képen Krisztus a szemlélője felé forduL Arcvonása bensőséges. Tekintete olyan, 
mintha kilépne a képbőL A bal kezében mérleget tart, a jobbjával pedig „keresztgyökereket" 
(apró kereszteket) helyez a mérlegre. A kereszthordozás az üdvösségünket szolgálja (Mt 

A legtöbb képen bibliai idézetekkel találkozhatunk. 
„Akkor kiálts hozzám a csapások napján, megmentelek, és te áldani fogsz" (Zsolt 50,15). 
Nehézségeinkben bizalommal fordulhatunk az Istenhez. Meghallja a kéréseinket és segíteni fog 
rajtunk. 
„Ti szomjazok, gyertek a vizekre mind, és bár nincsen pénzetek, siessetek ide! Vegyetek 
ingyen gabonát és egyetek, vegyetek pénz nélkül bort és tejet" (Iz 55,1). A szegény nagyra 
értékeli azt, amit ingyen kap. Az élő hit olyan, mint a frissen fejt tej. A remény felvidít és erőt ad, 
mint a tüzes bor. Isten terített asztalánál a nagylelkűségből is jóllakhatunk. A kenyér és a bor 
Isten kifogyhatatlan szeretetének ajándéka. 
„Vem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek" (Mt 9,12). Aki egészséges, 
az nem megy orvoshoz, de nem is gyógyul meg. Csak az keresi az orvost, aki beismeri 
betegségét, bűnösségét így megváltásra várva Jézushoz forduL Ezért hívja Krisztus a bűnösöket 
az igazak helyett. 

Képtípusok 

16,24). 

A képek szentírási idézetei 
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,.Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve: Én felüdítelek 
titeket" (Mt 11,28). csaknem valamennyi képen megtaláljuk. Az Úr így fordul hozzánk: 
faradtak vagyok, terheltek vagyok. Én segítek rajtatok, gyertek mind hozzám Jöjjetek: ki kell 
lépnünk nyomorúságunkból, és életünket Jézushoz kell kapcsolnunk. Éh megkönnyítetek titeket: 
Jézushoz fordulunk, mert nehéz terhet helyez ránk az élet De a következő versben lenja az 
evangélista: „vegyétek magatokra igámat..." (Mt 11,29). Mivel létekkel hordozzuk terheinket, 
valóban könnyebbnek érezzük. Krisztus kegyelme és az örök étet reménye teszi kedvessé 
igáját 
,Jioldog, aki hallgatja és megőrzi Isten igéjét" (Lk 11,28). Jézus egy asszony kérésére 
válaszolja, hogy az igazi boldogság az Isten szavához és a tanításához való hűséget jelenti. A 
boldogság meghallása, megőrzése és követése megóv bennünket attól, hogy a gonosz lélek 
hatalmába kerüljünk. 

r r 

„Vizsgáljátok az írásokat, hiszen azt tartjátok, bennük találtok örök eletet. Éppen azok 
tanúskodnak rólam" (Jn 5,39). Krisztus mellett az egyik tanúságtétel az ószövetségi Szentírás. 
Évszázadok óta kutatták a zsidók az ősi írásokat, melyek a Messiásért íródtak. Ok azonban ezt 
nem vették észre. Jézus hirdette: az áások tanúsága mellette szól. 

Egy bécsi és egy budapesti kép ismertetése 

Bécs belvárosában, a Johannesgasse 8. alatt naiködött az Orsolya-rendi apácák zárdája. A 
Meriei Szent Angéla által alapított apácarend 1660-ban telepedett te át Ma ezen a helyen 
található az Osztrák Népnűvészeti Múzeum Vallásos Tárgyú Népművészeti Gyűjteménye. Az 
egykori gyógyszertárban találjuk az 1747-ben festett olajképet Ezen Jézus mellett egy bűnös álL 
Egy szalagon ki nem mondott szavai láthatók: ,pz én vétkem súlyos és nagy. Felette, szívből 
bánom". A felső pajzsdíszen három szentírási idézet olvasható: Mt 9,12, Jn 5,39 és Mt 11,28, 
lent pedig ez ált „Ó, ti szomjazok mind, jöjjetek a vizekhez, és akinek nincs pénzetek, 
jöjjetek, vegyetek gabonát és egyetek! Jöjjetek, vegyetek gabonát pénz nélkül, és vételár 
nélkül bort és kenyeret" (Iz 55). A felső pajzsdísz alatti szekrény közepén egy kis kártust 
láthatunk , J3zek feltehetően bűnösök" felirattal. A faliszekrény orvosságai a józanság, a hála, a 
hűség, az irgalmasság a részvét, az engedelmesség az alázatosság a jámborság az igazság és a 
szentség Az asztal lelki orvosságai a szeretet, a hit, a remény, a türelem, az állhatatosság az 
éberség és a béke. A festmény a lelki békére, a megbocsátásra és a megtérés fontosságára 
emlékeztet. 
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A budapesti Arany Sas Patikamúzeum (I., Tárnok u. 18.) olajképének előzménye egy augsburgi 
rézmetszet volt, melyet Andreas Ehrmann készített a XVIII. században. A metszet egy barokk 
stílusú patikát ábrázoL Tetején a „Chymica Saneta" jelölés a gyógyítás szent funkcióját hirdeti 
Jézus mellett az irgalmas rend alapítóját, Istenes Szent Jánost láthatjuk. Krisztus egy „Szeretet" 
feliratú gyógyszeres üvegből kanalaz. Ezt igazolják a rézmetszet feliratai ,Istenes Szent János 
atya a szeretet tükrében" és egy bibliai idézet: ,pz az o parancsa, hogy higgyünk Fiában, 
Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást a parancsa szerint" (ÍJn 3,23). Ez a 
rézmetszet egy ismeretlen imakönyv egyik lapja lehetett. 
Az Arany Sas Patikamúzeum képét egy ismeretlen észak-magyarországi, vagy osztrák művész a 
fenti rézmetszetről festette rézlapra a XVIII. század végéa Itt a Megváltó helyett egy irgalmas 
rendi apáca méri az orvosságot, sőt, a bibliai idézet is hiányzik róla. 
Az irgalmas remi apostoli célkitűzése a betegek ápolása és gyógykezelése volt. A gyógyító 
Jézust tartják ma is példaképüknek. Istenes Szent János írta: „annyi szegény jön ide, hogy 
magam is csodálkozom, hogyan élnek meg. De Jézus mindenről gondoskodik, és mindegyiket 
táplálja... Sok szegény jön az Isten házába is... Hát még mennyire elszomorft, amikor látom, 
mennyi testvérem szenved erején felül mindenféle testi és lelki bajban. De Krisztusban bízva, 
mert ő hűséges és állandó és mindenről gondoskodik. Adjunk neki hálát szüntelen." 

Erények, orvosságos üvegek, lelki gyógyszerek 

Az erényes élet célja, hogy hasonlóvá váljunk Istenhez A három teológiai erény (hit, remény, 
szeretet) mmd megtalálhatók a képeken. A hit az az erény, mely által hiszünk Istenben és a 
kinyilatkoztatásában (vö. Zsid 11,2). Az Istenre bízzuk életünket. Állandóan törekednünk kell 
akaratának megismerésére és követésére. így ,pz igaz ember hitből éF (Róm 1,17). A 
gyógyszertári edények szignatúrái egy titkokkal körülvett légkört éreztetnek. Ez utalás a hit 
titkára (lTim 3,9). A „Hit" feliratú edény Jézus Krisztus jelképe. Az Oltáriszentség, Jézus teste 
és vére, egyben életelixír és mindent gyógyító szer. (vö. Antióchiai Szent Ignác: Effezusi levél 
XX. 2.) A remény, a boldogság utáni vágyakozás, egyben az örök élet felé is irányul (Róm 
8,24). így a remény Jelkünk biztos, szilárd horgonya ", mely odaér, ahová „ elsőként lépett 
be értünk Jézus''' (Zsid 6,19-20). A horgony a remény jelképeként utal még a hit erősségére 
(sarkalatos erény. 118,14 Zsoltár). A keresztény hit jellemző képe, mely az örök élet 
reményében gyökerezik. A szeretet erénye az Istennek való önátadás jelképe. Jézus új 
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paranCCSá tette a szeretetet (Jn 13,34). Úgy keD élnünk, hogy méltók legyünk az Úr szeretetére 
(Jn 15,9). így összefüggés van a hit, a remény és a szeretet feliratú orvosságos edények között 
Vakmennyi erény gyakorlását a szeretet hívja életre, és ez sugallja. Ez a Jökéleíesség 
köteléke" (Kol 3,14). így a szeretet a keresztény élet forrása és végcélja: ,/nindenek felett a 
legnagyobb a szeretetf (lKor 13,13). 

A lelki gyógyszerek, erények gyógyerejét különös súllyal adományozza Jézus. Nélküle aligha 
tudjuk egyengetni az életünket. A legtökéletesebb gyógyszerkönyv pedig az evangélium. 
,Minden írás, amit Isten sugalmazott, jól használható... az igaz nevelésre, hogy az Isten 
embere tökéletes legyen, és minden jóra készen legyen" (2 Tim 3,10-11). Nemcsak az 
erények, hanem a képek bibliai idézetei is megmagyarázzák a lelki patika fogalmát Szellemi 
eredete a görög ókorban keresendő. Aranyszájú Szent János görög egyházatya a Kotosszei 
tevéihez fűzött kommentárjában így át: „Vedd a lélek számára a Biblia gyógyszereit! Ha 
fajdalomban szenvedsz, így ellát a gyógyszerekben gazdag patika. Hozd el a vigasztalást a 
bajban." 

Lélekmérleg 

A mérleg nélkülözhetetlen a gyógyszerkészítésbea A XVI—XVII. században már általánosan 
használták a gyógyszertárakban. A Jézus kezében lévő mérleg azonban nem gyógyszertári 
orvosságok mérésére szolgál Az ember lelke a mérleg nyelvéhez hasonlóan hullámzik. Vajon az 
örök étet elnyerésére törekszik-e? Az ember lelke utoléri-e magát a szükséges mértékig vagy 
pedig elutasítja Krisztus tanítását A létekmérteg a túlvilági élet kelléke és jelképe. Ennek képére 
számos példát találhatunk az Ószövetségben: Leviták 19,36-37, Jób 31,6, Péld 16,11. A beteg 
bűnös ember vétkei nagyon megterhelik az Urat (bécsi kép). De ha tökéletes a bánata, akkor 
számíthat bűnbocsánatra (Mt 6,14). A bűn hatalmából való megváltás Isten ajándéka (Ef 2,8). 
Összefüggés van a létekmérteg és a gyógyszeres edények feliratai között Minden erény, mint 
pozitív erő alkalmas az életünkben a jóra. Ha minden erőnkkel gyakoroljuk az erényeket akkor 
telkünk nyugodton várhatja majd a létekmérteg vizsgálatát vagyis Jézus ítéletét Az ilyen ember 
lelki egyensúlyban van Prohászka Ottokár ezt nja az emberi étet értékéről „Mi az emberi étet 
értéke? Az egyén központ amely körül minden forog Az ember szuperindividuális lény, amely 
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önmaga által, az élete által nyilvánul meg. S mi az élet értéke? Az aranyat élettel mérik. Hát az 
életet mivel mérik? Az életet Istennel mérik. Az életem annyit ér, amennyi isteni van berme! 
Amennyi isteni jóság, szépség, igazság, erény és harmónia van benn. mert ezek az isteni 
értékek". 
„Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz" (Óz 6,1). beteljesedett az idő, és már közel van az 
Isten országa. Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban''' (Mk 1,15). 
Röviden ezt jelenti a gyógyszerész - Krisztust ábrázoló képek ikonográfiája. 

Szmodits László (1948) A SOTE Gyógyszerészeti Karán 1973-ban szerzett diplomát. A Gyógyszerésztörténeti 
Társaság tagja. Szakmatörténeti cikkeit rendszeresen publikálják a gyógyszerészeti és egészségügyi 
szaklapok. 
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