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ELŐSZÓ 

Nem vitás, hogy az 1900-as évek- mind a magyar történelem részeként, mind pedig 
gyógyszerészettörténet szempontjából - nagyon „mozgalmasak" voltak: az I. világhá
ború és Trianon, a gazdasági világválság, a,II. világháború és az újjáépítés, ill. a rend
~zerváltás kezdete óta a gyógyszerellátás privatizálása, sőt, újabban liberalizálása ... 

1950-ben történt az államosítás és Csehák Judit egészségügyi miniszter. 1990-
ben rendeletben tette lehetővé a gyógyszerészek magántevékenységét [9/19~0. (ill. 
28.) SZEM rendelet]. A Könyv évtizedes „cselekménye" éppen erre az időszakra 
esik. Történelmünk tehát adott. Ugyanakkor manapság „divat" a történelmet meg
szépíteni vagy elmarasztalni. Mindegy. Ám ettől a tények még tények maradnak. 
Ilyen az, hogy volt Győrben egy patinás gyógyszertár, a Széchelyi Múzeum-Patika, 
amelynek vezetője - Dalibor Mária Bogcha Novák Zoltánné - és dolgozói „az ál
lami évtizedekben" is és ország-világ előtt a kultúra területén olyan maradandót 
alkottak, ami egyszerűen páratlan. 

Mi kellett hozzá? Egy gyógyszertár, amelyet még a török hódoltság idején, 
1654-ben alapítottak. 1972-ben a Győr-Sopron megyei Gyógyszertári Központ fel
újítatta és így ma (2007-ben) a patikának 353 éves múltja van. Az eredetileg barokk 
gyógyszertár akusztikája is remek. Ennélfogva a Széchenyi Múzeum-Patika egy 
különleges hangulatú, hazánkban páratlan és Európában is ritka gyógyszertár, 
amelyben 60 fős „hangversenyterem" alakítható ki, amelynek akusztikája mellett 
vendégül látása is példátlan; igényessége az egészségügyi szolgáltatás és a kultúra 
terjesztésére párja nélküli, ráadásul - nemzetközileg szintén elismert - méltó látvá
nyosság is (1716-tól az itt dolgozott gyógyszerészek nevét is tudják)! 

Kellett hozzá még egy lelkes, a kultúra iránt elkötelezett és pl. a zenében és iro
dalomban jártas és művelt szervező mint a Szerző és munkatársai, a gyógyszertár e 
küldetést felvállaló és segítő kollektívája; a volt Gyógyszertári Központ olyan ve
zetője mint Józsa Alajos igazgató-főgyógyszerész úr, aki e páratlan lehetőséget -
nem véletlenül! - felismerte és végül Győr-Sopron megye oly vezetői, akik önzet
lenül és hatékonyan támogatták ezt az elképzelést. 

1974 és 1984 között legalább 30 hangversenyt és minimum 16 költészeti
irodalmi estet, számos rendhagyó biológiaórát, valamint a Vöröskeresztes Világ
naphoz kapcsolódó rendezvényt, továbbá a Vakok és Csökkentlátók Egyesülete, a 
Nyugdíjas Pedagógus Szakszervezet, a Mozgássérültek Klubja stb. részére szer
veztek számos eseményt. Tíz év alatt sok ezer személy, közöttük több száz turista
csoport, 114 igen fontos - német osztrák, finn, lengyel stb. - híres vendég tett itt 
látogatást. A Könyv még sok-sok más eseményről is beszámol. Az írások hitelesek, 
amelyek reális korrajzot és szemléletet tükröznek a gyógyszerészet egészen közeli 
múltjából. 

Jó szívvel ajánlom a kötetet minden gyógyszertár-tulajdonos, személyi jogos, 
alkalmazott, nyugdíjas vagy pályaelhagyó gyógyszerész, asszisztens és gyógysze
részhallgató, ill. irodalmat, zenét és művészetet szerető olvasó figyelmébe, aki - a 
szakmai kihívásokon túl is - igényes a jóra és a szépre. 

Kata Mihály prof. emer. 



Munkatársaim: 

Babosné Hetyei Mária 
Burkus Lászlóné 
Csala Márta 
J?innyésné Epresi Erzsébet 
Ersek Erzsébet 
Fazekas Jánosné 
Fonyó Katalin 
Harsányi Éva 
Hatoss Rózsa 
Horváthné Galambos Ágnes 
Huszárné Szemeti Elvira 
Juhász Istvánné 
Kapusi Tamásné 
Kerner Gyuláné 
Lakatos Józsefné 
Németh Ildikó 
Obálné Csala Mária 
Oláh Mariann 
Szabados Zoltánné 
Szabó Adél 
Szarvas Ágnes 
Szücs Edit 
Takácsné Nagy Ildikó 
Varga Márta 

Asszisztensek és egyetemi hallgatók: 

Dalibor László 
Dallos Gyuláné 
Kissné Tóth Mária 
Nindl Eleonóra 
Dr. Odriné Hollós Anikó 
Dr. Panda Györgyné 
Váczi Valéria 
Székely Lászlóné 

(;yógyszerészek: 

Fogarasi Borbála 
Szabóné Major Edit 

Pénztárosok 

Levél az Olvasónak 

Nagyrészt fiatal munkatársaim: asszisztensek és egyetemi hallgatók beszámolóiból 
született meg ez a gyűjtemény. Természetesen kollégáim - az idősebb generáció 
tagjai is - kivették részüket a munkából. 
Az a tíz év (1974-1984), amelynek kulturális eseményeit feldolgoztam mindnyá
junk számára gyümölcsöző és maradandó értékű lett. Azóta évtizedek teltek el ... 
Nem vagyok „rutinos gépíró" - látszik ez a sok géphibából és a törlésből: a füzet 
kiállítása még sok kívánnivalót von maga után. /Ezért elnézést kérek az olvasótól./ 
Mentségemre szolgáljon, hogy ez is nagy teljesítménynek számított részemről, hi
szen 88 éves vagyok. 
A lényeges az, hogy beszámolhattam „szeretett patikám" kulturális életéről a ked
ves és szeretett munkatársaim segítségével. 

Győrött, 2006. december 31. 

Bogcha-Novák Zoltánné 
Dalibor Mária 
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Ókori gyógyszerészi emlékeink 

Időszámításunkat több ezer évvel megelőzően kialakult egyiptomi mítosz szerint 
RÁ - a mindent éltető napisten - vezetésével működő 7 tagú isteni tanács jegyzője, 
a tudós és fondorlatos THOTH isten volt. Ő volt egyben az összes tudományoknak 
és művészeteknek isteni védnöke, s az ő nevéhez fűződik a gyógyszernek első em
lítése is. 
Nevének megtisztelő jelzője a ph-ar-maki volt, ami megbízhatóságot, biztonságot 
jelentett. Valószínűleg e névben szereplő Iili..a gyógyszer neve. 
Az ősi egyiptomi szóból ered a görög pharmakon alapszó, amelyből előbb a gyógy
szeres előiratokat tartalmazó könyvek kapták nevüket. /pharmacopoeia, 
pahrmaceutica/ s később ebből alakult ki a ma is használatos pharmaco- (gyógy
szer) összetételű szó. 
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THOTH nevéhez fűződik az ókori alkí
mia tudományának eredete is. Az ő su
gallatára gyűjtötték össze a TABULA 
SMARAGDINA-ban írásban lefektetett 
alkémiai művészetet, a gyógyszerészet 
ősét. Ez az ókori kémiai mű - sok hozzá 
hasonló nagy értékű más könyvvel 
együtt - az ókor leghíresebb könyvtárá
ban Alexandria elfoglalásakor a tűzvész 
áldozatává vált, de elmélete a tudósok 
szájhagyományában továbbra is fennma
radt. 

Pápay Lajos tanulmányaiból 

Miért a kígyó a gyógyszerész jelvénye? 

Az ókori görögök majd rómaiak idejében sokat fejlődött a gyógyítás tudománya. 
Jelentőségét bizonyítja az is, hogy az akkori mondák szerint a gyógyításnak külön 

. istenei is voltak. A szobrokon kedvenc állataikkal - de leginkább - a kígyóval ábrá
zolták őket. Innen alakult ki a kehelyre csavarodott kígyó ábrázolása is, mint a gyó
gyítás, az orvostudomány és a gyógyszerészet jelvénye. 

A görög mitológia szerint APOLLON volt a napisten. Fiát AESCULAPIUS-t - az 
anyja halála miatt - CHIRON kentaur nevelte és ismertette meg az orvosi tudomá
nyokkal. AESCULAPIUS nagyszorgalmú fiú volt, annyira beletanult a gyógyítás 
tudományába, hogy csakhamar felülmúlta mesterét. Meggyógyított a legsúlyosabb 
betegeket, sőt még a halottakat is feltámasztotta. Ezért az alvilág istene megharagu
dott és bevádolta őt ZEUSZ-nál, aki villámaival agyonsújtotta, és kígyóvá változ
tatta. Az alvilágban egy kő alatt kellett feküdnie. Atyja közbenjárására azonban 
ZEUSZ félig megkegyelmezett neki, megnyitotta földet, hogy a kígyó feljöhessen a 
mélyből és a beteg emberek számára gyógyító tanácsokat osztogathasson. 

Különben a kígyó megjósolta a járványos betegségeket, természeti csapásokat, s 
birtokában volt a halálból életre keltő gyógyfüveknek. Maga mérges növényekkel 
táplálkozott, bőrének évenkénti vedlése pedig jelképe volt a gyógyítószerek ifjító 
hatásának. 

~ ; ~ 

-~ :r-p.· . „,}'._ 

HAUMBLECHER ILLÉS gyógyszerészgyakornok bizonyív 
A gráci „Fekete Sas" gyógyszertár tulajdonosa Menradus Antal adta ki. 
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TALLÓZÁS A MÚLTBA 

. -

;~0~&6~yszerészképzés 1769~ben indult meg a Nagyszombati Egyetemen felálütott 
orvosi karon. Az első „Magister pharmaciae" diplomátl771. augusztus 24-én, az 
első orvosi diplomát 1772. június 16-án adták ki Nagyszombatban. 

Patikánk történetéből... 

A Pannonhalmi Főapátság levéltárának „jezsuita anyagában" a következő adatokat 
találtam patikánk jezsuita gyógyszerészeiről: 

1716 
1720.1723 
1724.1727 
1728.1730 
1732.1733 
1734.1740 
1741 
1742.1746 
1747.1761 
1762.1773 

Philippus Praun 
Antonius W endau 
Jacobus Kuster 
Tobias Chmel 
Franciscus Friedlein 
Michael Schlecht 
Antonius Otta 
Michael Schlecht 
Guilielmus Pfaller 

. Joannes Tumler 

1654-1716-ig nem találtam adatokat a levéltárban az itt működő gyógyszerészekről, 
ellenben azt a felvilágosítást kaptam, hogy az Országos Levéltár valószínűleg tudna 
még adatokkal szolgálni a XVII. Század győri jezsuita gyógyszerészeiről. 
A győri jezsuita rendet 1773-ban feloszlatták s ekkor a patika polgári tulajdonba 
került. .. 

Bogcha-Novák Zoltánné 
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A SZÉCHÉNYI - család 

Egyesek SZABÓ MÁRTONNAK tartják a család egyik ősét. Mások szerint az ősi 
ZÁCH nemzetségből származik a család. A „szerteágazó" család egyik hajtása 
mcHÉNYI BENEDEK, akinek fia MIHÁLY a pápai és veszprémi vár 
alkapitánya volt, de 1567-ben visszavonult szécsénykei birtokára. Itt is halt meg 
1580 körül. Fia, SZÉCHÉNYI SZABÓ MÁRTON 1560 táján született. Szécsény 
várában volt hadnagy. Két fia volt GYÖRGY és LŐRINC. A család 1620-ban jött 
el Szécsényből, mikor Bethlen Gábor hada felégette házukat. Ekkor Gyöngyösre 
költöztek. 
A család első nagy kiemelkedő egyénisége - akinek közéleti jelentősége is igen 
nagy volt - Széchényi György esztergomi érsek, patikánk névadója. 
Született 1592-ben (Szécsényke), meghalt 1695-ben (Pozsony). 
A török megjelenéséig Budán élt, majd özvegy édesanyjával és Lőrinc öccsével 
Gyöngyösre költözött. Bölcsészeti tanulmányait Nagyszombaton végezte. Egy ideig 
katonáskodott, majd 33 éves korában - Pázmány Péter hatására - a bécsi papnevelő 
intézetbe iratkozott be. Ebben az időben kért és kapott nemességet a királytól. 
A papneveldéből 1631-ben került ki, Vágsellyére nevezték ki plébánosnak. Pár hó
nap után az érseki udvarba hívta a felettese és kanonoknak nevezte ki. Lósy érsektől 
kapta meg a vágujhelyi prépostságot. 

1643-ban pécsi 
1644-ben csanádi 
1648-ban veszprémi 
1658-ban győri püspök, 
1667-ben kalocsai 
1685-ben esztergomi érsek lett. 

Az 1681. évi országgyűlés után az elzálogosított Lubló várának és a 13 szepesi vá
rosnak visszaváltására felajánlotta az országnak a zálogösszeget. Ezért a nagylelkű
ségéért az országgyűlés törvényben mondott köszönetet. A Grázi béke egyik alá
írója is ő volt. 
Gyakran figyelmeztette Lipót királyt törvényellenes magatartásának várható követ
kezményeire. Ennek ellenére a király megbecsülte őt, sőt a Bécsben tartott aranymi
séjén családjával együtt részt vett. 
Holttestét a pozsonyi dómban találták meg, amikor Pázmány Péter koporsóját ke
resték. 
Széchényi Lőrincnek nyolc gyermeke volt. Egyik fia SZÉCHÉNYI PÁL kalocsai 
érsek szintén fontos szerepet játszott a politikai életben. Ö is - mint György nagy
bátyja - figyelmeztette a királyt a jogtalan adókivetésre, s meghallgatáson tárta fel a 
magyar jobbágyság nyomorúságos helyzetét. A Rákóczi szabadságharcban vállalta 
a békéltető nehéz szerepét, s ez lett a tragédiája. 
Heister osztrák generális elpusztította birtokait, a kurucok pedig az ónódi ország
gyűlésen fosztották meg vagyonától. Élete utolsó éveiben - az ország sorsa fölött 
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aggódva - visszavonultan élt. Mumifikálódott holtteste a nagycenki kriptában pi
hen. A hagyomány szerint a császáriak arzénnel mérgezték meg. 
Testvére SZÉCHÉNYI GYÖRGY mint katona Buda felszabadításában, Székesfe
hérvár, Kanizsa és Szigetvár védelmében vett részt. Ő kapta meg a grófi rangot. 
(1697) 
Ennek a Széchényi Györgynek volt unokája: SZÉCHÉNYI ANTAL (szül. 1714-
ben). Feleségével Barkóczy Zsuzsannával 1741-ben költözött Nagycenkre. Az ő 
gyermekük SZÉCHÉNYI FERENC (1754-1820), aki 1802-ben ajándékozta 
nagyértékű gyűjteményét a magyar nemzetnek, s ezzel alapítója lett a Magyar 
Nemzeti Múzeumnak. 
Munkásságának elismeréseként Buda város dísztagjául választották. 
A göttingeni és jénai Tudományos Akadémiának valamint a varsói és bécsi Szép
művészeti Akadémiának is tiszteletbeli tagja volt. 
Felesége: Festetitch Julianna. 
E házasságból származott: SZÉCHÉNYI LAJOS 

SZÉCHÉNYI PÁL 
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SZÉCHÉNYI ISTVÁN ( 1791-1860) 
a „legnagyobb magyar" 

Egy ismeretlen KÖLTŐ írta 1800-ban: 

Ha magát az ember rosszatskán érzi 
S ha valamely nyavalya testyét környékezi 
Jobb ha patikába még azelőtt járul 
Míg az le nem ejti őtet a lábárul. 

Orvosi könyv téged orvossá ne tegyen 
Se pedig kuruzslód Vénasszony ne legyen. 
Orvos határozza megtudván kezdetét 
Nyavalyádnak nevét, okát, természettyét. 

Első látogatóink a Rendházban lakó és a Gimnáziumban tanító Bencés tanárok voltak: 

DÁNCZI WILLEBALD igazgató 
KELEMEN ATAMAZ 
VALYIHUGÓ 
NÁDASI ALFONZ 
VINCZE AMAND 
LÁSZLÓ KERESZTÉLY 
FARKAS VIDOR 
GRABNER OSZV ALD 
MOLNÁR MACIÁN 
KÜHAREDE 
CSIZMADIA GERGŐ 
JÁKITEODOZ 

Ha többet nevelünk, 
Kevesebbet kell Gyógyítanunk„ „ „ 

/Fodor]./ 

„Aki föláldozza egészségét 
Hogy vagyonossá váljon, 
Később feláldozza vagyonát 
Hogy egészséges legyen." 

/Franklin B./ 
1971. május 20. 
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NŐK A GYÓGYSZERTÁRBAN 

„ AZ Esti Újság" f. hó 11-i száma dr. Buday Emil székesfővárosi gyógyszerész 
tollából a következő közleményt hozza: 
„A gyógyszerészi pálya határozottan ajánlható a nőknek, mert e hivatás senki job
ban, senki tökéletesebben betölteni nem lenne képes ... veleszületett intelligenciá
jánál, tanulékonyságánál, tisztasági - és rendszereteténél fogva már a természettől 
predesztinálva van erre a pályára ... " 

A Gyógyszerészeti Közlöny véleménye: Hogy a nők a gyógyszertárban tényleg be 
fognak-e válni, mint az kartársunk hiszi, annak vitatásába bocsájtkozni most már 
ne;n időszerű, mert az ügy már a kipróbálás stádiumában van. Három gyakorlónőről 
mar van tudomásunk. Pár év múlva egynéhány kartársunk majd saját tapasztalatai 
alapján foghat e kérdésre felelni ... " 
Sajnos nem sikerült megtudnom, hogy a kis beszámoló melyik évben jelent meg. A 
„jóslat" azonban bevált, hiszen pályánk alaposan „elnőiesedett". 
A sok és szép tulajdonságot - mellyel a szerző felruházta a nőket - az elmúlt 70-80 
év során kollegináink igazolták is. 
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Bogcha-Novák Zoltánné 

„Kamarás" Madáchné-Majtényi Anna 
(Madách Imre édesanyja) 
kenőcs-receptje 1817-ből 

Szabó József Madách-kutató kérésére 
„lege artis" el is készítettük 

NŐK AZ EGYETEMEN 
(Idézet egy korabeli újságból) 

Két év múlva lesz száz éve annak, hogy Wlassics Gyula kultuszminiszter a képvi-
. selőház január 31-i ülésén bejelentette:' időszerű a nőknek tudományos pályákra 

való bocsátásával komolyan foglalkozni. Az Egyetem bölcsész- és orvoskarát kí
vánta előttük megnyitni: így a tanári, az orvosi és a gyógyszerészi pályát. 
A budapesti Tudományegyetem tanácsához küldött leirat híre nagy izgalmat keltett 
és két - merőben ellentétes - táborra osztotta a közvéleményt. A gyógyszerészek 
zöme különösen mereven ellenezte a kapunyitást. 
„Recepturához nőket csak akkor lehetne alkalmazni, ha azok működése közben a 
közönségtől el lennének különítve és a közvetítést egy férfi végezné" - írta egy sza
badkai gyógyszerész. Egy másik levelező őszintén megírta: „ Ha valahol nő tele
pedne le gyógyszerészként a férfi orvosok őt pártolnák." 
Volt aki azt javasolta, hogy nő csak ott legyen gyógyszertárba felvehető, ahol a 
gyógyszerész nős és kifogástalan családi életet él. Hiába volt azonban a sok érvelés, 
vita, mert az Egyetem tanácsa kompromisszumot javasolt és kimondta, hogy eset
ről-esetre megengedhetőnek tartja, miszerint a nők az orvosi és gyógyszerészi pá
lyára lépjenek, s így az egyetemi előadásokat látogathassák. A közoktatási miniszter 
többek között így nyilatkozott: „alaptalan az a félelem, hogy a nőknek a férfiakkal 
való együttléte az egyetemi tanulmányok alatt erkölcsi és tanügyi szempontból ká
ros következményű lenne. Ha nem volt káros a külföldön, úgy a magyar hagyomá
nyos lovagiassági érzet mellett egyenesen kizártnak kell tekintenem. Mégis a nők 
egyetemi felvételéhez külön miniszteri engedély volt szükséges. A Férfiakkal el
lentétben csak jelesen érettségizett nőket vettek fel „rendes" hallgatónak. 
E téren négy évvel megelőztük Ausztriát. .. 
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Szobor a liórliázpa:itllli.ha,n 
Kézi festésű orvosi oklevél 

A győri kórház története 
230 évre nyúlik vissza. Az 
1748. február 25-i tanácsülés 
jegyzökönyvéből idézzük: 

11 A szegények és szeren
csétlenek kérelmére a városi 
tanács süt•gös megfontolás 
Hrb'Yává teszi egy ispotály 
emelésének ügyét. A kért 
dolgot a t.anács jónak, üdvös
nek és szükségesnek ítéli és 
í ~éri, hogy különös gondja 
l osz rá, hogy a város egy 
i 'y célú intézmén3r emeléséről 
sürgősen gondoskodjék." 

E tanácsilag vállalt köte~ 

lezettségből létesült a kórház. 
Mária Terézia királynő 1749. 
évi március hó 14-ik napján 
Pozsonyban kelt parancsa az 
Újvárosban levő, helvét y.a.J.„ 
lásű imahá7.at és a hozzátar
tozó telket megbec.siiltette és 
kisajátítását elrendelte. 

Az 1749, évi alapkőletéool
nél jelen volt dr. Mulartz 
.Táno.< Henrik orvos is, akit 
kórházunk tulajdonképpeni 
megalapítójának tartunk. 

1750. szeptember hó B-i 
keltezéssel nyújtott.a be Mu
lartz doktor kérvényét .a ki
rálynőhöz, melyben e.gészségi 
állapotára hivatkozva kérte 
a katonai szolgálat alóli fel
mentést. Egyűttal. jelezte azt 
is1 hogy feleségével egyi.it.t 
városunkban kíván Ietele· 
pedn!. Nyugdíjaztatási kérel
me a legmaga.qabb helyen el
intézési nyert és 300 forint 
nyugdíjjal 1751. november 
25-én nyugalomba helyezték. 

Városunkban telepedett le 
s rövidebb megszakítással 
Győr város lakója maradt 
egészen 1777: október 8-án 89 
éves korában bekövetkezett 
haláláig. 

Családi adatairól, ifjűságá. 
ról - sajnos - pem sokat 
tudunk. Remekmúvú, arany ... 
nyomásos „venéziaitt b5rbe 
kötött - a páduai egyetem 
által kiállított - tízoldalas, 
kézi festésű orvosi oklevelé· 
bő! tudjuk meg, hogy fia volf 
nemes Mulartz flilgeriusna.k 

és a németországi Düren vá
roskában született. Az ottani 
levéltárban található a csa
ládra vonatkpzó néhány kö
zelebbi adat.' Ezek srerint dr. 
Mnlartz János Henrik 1603. 
május 13-án született. A csa
lád tagjai igen teldntélyes 
polgárok lehettek szűkebb 
hazá,iul~ban, mert meg ma is 
léte7ik egy Mulartzhiitte ne
vű kö7..ség, 

Dr. Mulartz orvOsi tanul
rnányait Pácluában végezte. 
Oklevelében olvasható, hogy 
1725. április 7-én - „ünne
pélyes ki\ls6ségek mellett" -
„SUMMA CUM LAUDE" 
avatták doktorrá. Oz•vosí ok
levelének különben nagy or
vostörténeti becse is ·van, 
mert az oklevél utolsó lapja 
egjrik tanárának, az orvostu ... 
dományok nagy klasszikusá
nak: Gfovati.ni Baptista Mor
gagni-nak saját kezű névalá
írását is tartalmazza 

„Az ifjú orvos pályájának 
alakulása ismereilen előt

tünk. Mely sors hozta váro
snnkba; ki tudná ezt meg
mondanF' - írja Petz Lajos1 

az egyik személyével fogl:;il
kozó könyvben. 

Katonaorvosi' ténykedéséről 
nincsen közelebbi adat, de 
néhány tanácsi jegyzőkönyv
ből megtudható, hogy dr. Mu
lartz vagyonos émber · volt. 
Mintegy 27 évi katonai szol· 
gálat után 1'151. november 
25-én - megválva a gy5ri 
várban teljesített szolgálattól 
- telepedett le városunkban. 
1753. április 24-én. Feleségé
vel közösen rett intézkedés 
szerint a "szenvedő gyóri fe
lebarátaik segítségére" 12 
ezer forintos alapítványt tett. 

1763-ban egy újabb vég~ 
rendeletben egész vagyonu
kat - haláluk titán - a 
gy5ri ·kórházra hagyták. 

· 1777. október 8-án - 89 
éves korában - halt meg vá
rosunk nagy j6tevójé. Minden 
ingó és ingatlan vagyona a 
kórházra szállt. Temetése -

a korabeli tudösítások szerint 
- fényes kfüsőségek között 
tfü-tént:. Kívánságának mecr
felelően koporsójút az újvŰ
rosi kórház kf1polnájának 
kriptájában helyezték: el fe~ 
l~sége ~ellé. ~röbb,. mi:'"lt 100 
évig pihent ott. Amikor 'az 
űj kórház 1895-ben Nádorvá
rosban felépült, a kórház ak
kori igazgatója, dr. Petz La
jos -.. eleget téve végakara
tának - a hamvakat az új 
kórházba vitette át. 

Emlékét kegyelettel őrzi az 
uh)kor. „t..._ki a kórház kertjé
ben elhalad a Mulartz-házas
pár emlékrnuve előtt, megha
tódva és tisztelettel gondol a 
kiváló orvosra~ korának nagy 
humanistájára. 

Juhász Istvánné, 
a győri „Széchenyi'' -

múzeum-patika ass:rJ.sztense 

!!2,~rJSE,S ClVILS DE L YO~. 

ARCHIVES 
.MtJSl:E HISTORIQUE 

DES HÖSPICES 

HóTEL-DIEU 

r!l!phone LYON (78) ; 37-J6-46 

Madame, 

Lyon, \o 27 juin 1975 

Le Conservateur du Musell 
des Hosploe;i Clvils de Lyon 

Soeur NEMETH 
146, rue de Bayeux 

14000 C.AEN 

Le syndioat d'init.iative de l.a vil.le de Lyon m'a transmis 
votre lettre. du 16 juin dern±él'.]>ar laquell.e vous sollicit.ez l'envoi 
de documents sur les musées phl!ili'maceutiques. 

En réponse je vous adresse ci-joint un .petit guide ainsi 
que quel.ques ca.rtes postales s\4' le musée das Hospices Civils de Lyon. 

Recevez, .Madame, mes sa.lutationa distinguées, 

Le Gonserveteur du Muséé 
aes Ho~ploes Clvlls de Lyon 

A lyoni történelmi múzeum munkatársának levele, mellyel egyidőben értékes kép
anyagot küldtek a francia múzeumpatikákról gyűjteményünk számára 
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ORVOSOK IMÁDSÁGA 
(Szerzője ismeretlen) 

Mindenható Felséges Úr Isten! Én méltatlan szolgád teelőtted és Teremtőm és 
Fő Uram előtt mélységesen megalázván magamat tsudálom és ditsőitem a te nagy 
hatalmasságodat, böltsességedet és jóságodat, amelyeket természetben, különösen 
pedig az emberben, annak minden részeinek tsudálatos mesterséggel lett szerkeszté
sekbe tagjainak külömb-külömb féle formáiban, munkáiban és tselekedeteiben 
szemléltetsz, és mintegy kézzel tapasztaltatsz én vélem. 

Tsudálom és ditsőitem ezen imádandó tökéletességedet ebben is hogy az embert 
a bűn miatt gyötrő mindenféle nyavalyák ellen, tsudálatos orvosló erőket adtál a 
természeti dolgokba, s azokat ki is nyilatkoztattad a nyavalyás embereknek javakra. 

Áldalak én könyörülő Istenem, hogy engemet is gyermekségemtől fogva való 
kegyes gondviselésed, igazgatásod és tanításod által annyira vittél, hogy az én nyo
morult ember társaimnak enyhítésekre és könnyebitésekre a te hatalmsságodnak 
böltsességednek és jóságodnak eszközévé lehetek. 

Mert meg ismerém, hogy én tsak eszköz vagyok a te kezedben, hogy én magam 
mire nem vagyok alkalmatos, nem hogy az én munkám és igyekezetem tsak akkor 
lehet boldog és szerntsés, midőn azt boldoggá s szerentséssé akarja tenni a te imá
dandó jóságod és hatalmasságod. 

Tehozzád folyamodván azért alázatossan könyörgök, segíts, taníts és vezérelj 
engemet, hogy az, hogy az én hivatalomnak követésében hasznos eszközöd lehes
sek, s hogy én általam sok jó munkáid végeződhessenek el. Világosítsd az én értel
memet, hogy a nyavalyáknak valóságos okait és kut-fejeit által láthassam s azoknak 
alkalmatos orvosságait fel találhassam. Az én erőtlen igyekezetemmel és munkám
mal kösd egybe a te hatalmas erődet s azoknak a szereknek, amelyeket rendelek, 
készítek és be adok a betegeknek, adj erőt, hathatósságot, azoknak enyhítésekre és 
gyógyításokra. 

Ruházz fel engemet mindazokkal a minemüségekkel s jóságokkal, amelyek egy 
ilyen hivatalu személyben megkivántattnak: hogy azokkal az én hivatalomat 
ékesithessem. Adjad, hogy tégedet igazán féljelek és tiszteljelek, mint minden min
denekben tselekedő Urat. 

Mint könyörülő jót-tevő Istent, mint minden tselekedeteimre vigyázó, szakról 
számot kérő Bírót. Adjad, hogy igazán szívességgel, felebaráti szeretettel, nyomo
rultakon való könyörületességgel, nyájassággal, józansággal, okossággal, egyenes
séggel felkészített légyek: hogy a segítségre mindenkor mindenekhez kész s hajlan
dó, a tanátsadásra, a nyavalyák megismerésére, orvosság rendelésre, gyógyításra, 
kötözésre mindenkor alkalmatos, fáradtságom jutalmának kivánásában pedig tar
tózkodó, mértékletes és a te jutalmadra is tekintő legyek. 

Könyörülj irgalmas Úr Isten a szegény betegeken, nevezetesen az én betegei
men, akik a te enyhitéseidet és szabadításodat én általam keresik. Tekints le 
mennybül kegyelemmel ő reájuk, vigasztaljad és vidámitsad őket. Tegyed 
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hajlandókkáés alkalmatosokká őket az elejekbe adott eszközökkelvaló élésre és adj 
erőt nekik a gyógyítás alkalmatlanságinak s fájdalmainak elviselésekre. Mikor én a 
külsö eszközökkel hozzájok nyulak a te Nevedben, nyulj hozzájok te a te enyhitő és 
gyógyító kegyelmeddel, mikor én az én erőtelen kezeimmel tapogatom, kötözöm, 
orvosolom őket, nyujsd ki reájok te is a te' Isteni kezeidet, tapogasd meg, kötözd be 
és gyógyítsd az ő sérelmeiket. , 

Oh Izraelnek fő orvosa, aki ez mondotta: én vagyokjehova a te orvosod. En ma
gam is beteg vagyok t.i. lelki beteg és a te gyógyításod nélkül sokkal jobban 
szükölködöm, mint a testi betegek az én gyógyitásom nélkül. 

Emlékezzél meg ezért kegyelmesen én rólam is. 

Közreadta: 
Kiss Józsefné Tóth Mária 

gyógyszerész 
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A Múzeum-patikában őrzött MISKOLTZY FERENC-FÉLE könyvből 0742) 

Méltóságos és nagyságos 
SZENTGYÖRGYI ADOLF tisztelendő 

pater piaristák nemzetiből való 
győri püspöknek 

tekintetes nemes Győr vármegye 
örökös főispánjának 

koronás királyné asszonyunk 
őfelsége érdemes titkos tanátsának 

nékem érdemes felet lévő 
pátronus uramnak ő nagyságának 

hosszu életet és szerentsét! 
Költ, Győrött, szt. Iván hava 4. Napján 1742 eszt. 

MISKOLTZY FERENC győri chirurgus 

„A világnak ldevezitője az Úr Jézus hasonlóképen orvosa volt nem tsak a lelki 
betegségeknek, hanem a testieknek is és valamint az Ö Szent-Keresztfának oltárán 
egy vér és vízből álló mixturát szent oldalából bümöknek bocsánatjára és a világnak 
váltságára kiontott, ugy sokféle betegeket is, hol mint MEDICUS, hol mint 
CHIRURGUS orvosolt. 

Az utolsót, ami illeti még a mai napig is emlékszünk Krisztus Urunknak drága 
Ungventumjáról melyet nyálával porból tsinált s egyenlített ki azzal ama vak em
bernek szeme-világát visszatéritette. Ki nem emlékszik ugyan szent említett 
Chirurgusnak Balzamumjáról, melyet öszve-timporált olaj és borbul készítvén, 
amaz latrokank kezeikben esett nyomorult embernek sebeiben öntött, mely mai 
napiglan is a Chirurgusok között Balsamum Christi neveztetik és a megsebesítettek 
vigasztalásokra sok izben szerentsésen adhibeáltatik." 

240 évvel később: 

Bogcha-Novák Zoltánné fohásza az avignoni katedrálisban tartott ünnepi szentmi
sén a Nemzetközi Gyógyszerész Kongresszus megnyitása alkalmából: 
„Uram köszönöm, hogy ezt a szép hivatást kaptam Tőled. Te gyógyítottad a bete
geket, tápláltad az éhezőket, vigasztaltad az elesetteket. Add, hogy munkámat az 
Evangélium szellemében gyakorolhassam és a beteg emberben mindég Téged lás
salak. 
Kérlek, adj sok alkalmat arra, hogy a testi-lelki fájdalmat alázatos szeretettel eny
híthessem, különösen nagy gondot fordítva a magányos, beteg, öreg emberekre. 
Égi pátrónánk, segíts törekvéseimben!" 
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Kedves Vendégeink és Munkatársaim! 

Formabontó módon köszönettel szeretném kezdeni ezt a beszámolót: köszönetet 
mondani hálás szívvel mindazoknak, akik pálya- és művészetszeretetükkel, az em
berek iránti humánus gondolkozásukkal létrehozták ezt a gyógyszertárat. 
Külön köszönöm Vállalatunk Főgyógyszerészének és a szakvezetőknek azt a sok 
gondoskodást és segítséget, melyet a gyógyszertár életre hívásának pillanatától 
kezdve három éven át kaptunk. 
A múlt évben alakult „Pro cultura et sanitate" brigád eredményeit az előző két év jó 
munkája alapozta meg. Hiszen már az első év végén elnyertük a „Kiváló gyógy
szertár" címet. Minthogy mi mindnyájan hivatásnak és nem pusztán állásnak te
kintjük ezt a szép munkakört, nem volt nehéz összekovácsolni egy olyan együttest, 
melynek minden tagja hivatása magaslatán áll. S amilyen meghitt, segíteni kész 
hangulat alakult ki egymás között, olyan kedves és szolgálatkész mindenki a bete
gekhez és a látogatókhoz is. Munkatársaim igyekeznek mindenben a maximumot 
nyújtani. Ezzel is bizonyítják azt a tényt, hogy egy hivatását szerető nő tud jó fele
ség, gondos családanya és kulturált, képzett egészségügyi dolgozó is lenni. Már a 
patika berendezésekor sikerült úgy megszervezni a munkát, hogy a sok kezdeti ne
hézség ellenére egy hét leforgása alatt tökéletesen a helyén volt minden. 
Igaz nem néztük, hogy kinek mi a munkaköre, hanem csináltuk éppen azt, amit 
kellett: a takarítástól a gyógyszerek vizsgálatáig. (Felejthetetlen emlék marad pél
dául mindnyájunk számára, hogy próbálgattuk órákig, miképp férnek el a speciali-
tások a fiókokban, míg a végleges helyére került minden doboz.) , 
Boldogan vettük kézhez az első gratuláló táviratot a megnyitás napján. Erdeklődés
sel olvastuk néhány nap múlva az azóta már a sajtó által híressé lett mondatot: 
„Négy receptem van, de most csak kettőre kérek gyógyszert, hogy holnap ismét 
eljöhessek ebbe a gyönyörű patikába." 
Sikeres munkánk eredményét tükrözi a labor-napló. A sok munka mellett súlyt 
fektettünk a továbbképzésre is. 
Három év alatt a forgalom hatszorosára emelkedett. A látogatók egyre jönnek. Már 
a hatodik vendégkönyv került ki ide a tárára. A patikáról szóló híreket, újságcikke
ket, leveleket szorgalmasan gyűjtögetjük. Sok országgal levelezünk. A vendég
könyvben néger - lingala nyelvű - beírástól kezdve japán, arab, spanyol, török 
megemlékezés is olvasható. 

Köszönettel kezdtem és köszönettel fejezem be beszámolómat. Hozzátok szólok 
most kedves munkatársaim. Odaadó munkátokat, ragaszkodásotokat - melyet én 
olyan sokszor tapasztaltam az évek során - köszönöm. 
Egyforma szeretettel ragaszkodom mindnyájatokhoz: a régi kollégákhoz - akikkel 
20-22 éve dolgozom együtt - s a fiatalokhoz, akik itt kezdték a pályát. Mindnyája
tokhoz, akik olyan gyorsan és jól beilleszkedtetek ebbe a kis „csapatba", s olyan 
kedvesek, megértőek vagytok egymáshoz jóban-rosszban egyaránt. 
Ha bárhová is kerültök el később, ne felejtsétek: a legszebb hivatást választottátok s 
legyetek büszkék a fehér köpenyre! 

19 



A humánum, a kötelesség és az egymás iránti megértés irányítása magatartásotokat 
ezután is és akkor elmondhatjátok: jól harcoltátok meg az életet a magatok, csalá
dotok és hazánk minden polgára javára. 
Köszönöm odaadó munkátokat! 

Győrött, 1975, február 3. Mária néni 
(Bogcha-Novák Zoltánné) 
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SZVJATOSZLA V RICHTER 
Vendégkönyvi beírása (1975. március 13.) 

Yilláminteriú Ri'~hte;rel · 
: ! ' ' ) 

Sze1·da es.te féfojllheteblerí' él~ 
mény.ben volt l'élS'tiűk a győri 
;\en~b~átolmak," · .valamii:lt 
awlmaik a főválrosiaklnaik, 
akik Győt•be Ílitaztak, hogy tá
n.úi lehe$Seilek a világ . eg31ik 
}egkiválóblb élő zon.goraműté.
!,'2e, Szvjatoszlav Richter kon
cel'tjéhek. Többi között ott illl 
a Kisfaludy ~zính<íz nézőte: 
t'én Kocsis Zoltán is. az egyik 
Jeglel1etségesebb magy<w 'Zon-
goraművész,· . • 

Tegnap délélőtt ehrtazfürn 
előtt Richter gJé,pkocsiva•l kö
rüljárta a Vá't'os mfüiml,éll<.11e
ogyedét, megÍie4<ilntett.e a ba
rokk Gy&t. 

Iyiielőtt végl>eg búcsút veht 
iiol:riQ a várostól, . ikiséret.iéveÍ 
együtt betért a S.zécbén)"i Pa-

Hkamúzeumba: Bogcha-Novák 
· Zo1til'nipis, a· patika . yezet\',)j~. 
k~öntöbte ·és· t.ttutatta <meig 

'.a gyönyörű :fireskókáJ, meg a. 
patika · mú7leá'lis,. táll,'1Wáfü 
jV!unikatársunik.niak a lá1tog,atás 
.kfüiben Richter elmondotta; 
1tiszteletteZ: .adózik a· ten~ért6 
győri. közönségnelc," akinek 
ze'l'1emjongását szerdá: ·.• esti· 
·l~émcertjén tapasztalta; Elfa
me1•ően ,:szólott ,.a varos· m.~~ 

. emlékeiről, küU,lnösen a gyö.:. 
•nyörú) . ... 1:iatt1camúzeumró! • . 
amelyhez . 1ul.sonZ6t . világjará~ 

'1 sa ~?zb~n, Túwése,t. lá,~~trt. . ... 
. .Beírta nevét · a .', ye<ndi;?g~ 
könY\'lb'e. madd :~rp.et nyel: ' 
ven ~~·aliáibbiak!Ít.all üdvözölte 
·á :Kisa:1iföld ollv-asórtL· •· .. •. . 

!, ·• 

dd~~ {J!u"k~;·? 
„. ' (~ ,,,," ~:z; 

Richter latiog'.atása kö~ben 
ookan .vfu·.!Jaik gyógyszer:re, · 
aw.nkívi.il :s'l;á.m~ ikill!földi 
vendég gyönyö1;lködött a mú
:-.eLtm!lmn. F'e>li5itne1•ve a vl'lág-

h Lt:es :wngoi·18 t1H, a11.1 tog)rammot 
kértek tölti. Szívesen tett ele-. 
get .a krl1·P.:~nek,· moa.jd tovább
utHwtt : 1dapesta-e. . 

I. B. 
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A GYÓGSZERTÁRON BELÜL IS TARTUNK TOVÁBBKÉPZÉST 
A SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEKEN AKTÍVAN RÉSZTVESZÜNK 

A Gyógyszertári Központ, a TIT, a METESZ által rendezett szakmai továbbképző 
előadásokon minden alkalommal részt veszünk. Kivételt képez a december hónap, 
ugyanis akkor a nagy létszámhiány és nagy forgalom miatt nem tudtunk elmenni a 
továbbképzésre. 

Január 8-án 
Február 10-én 
Február 19-én 
Március 13-án 
Március 20-án 
Március 28-án 
Április 7-én 
Április 11-én 
Áprilisban 

Április 30-án 
Május 7-én 

Május 9-én 
Május 16-án 
Május 28-án 

Május 29-én 

Június 2-án 
Június 4-én 

Június 4-én 

Július l-jén 

Augusztus 26: 
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Dalibor László mondta el személyes élményét Kazay Endréről 
Albert Schweitzer életét és munkásságát ismertette Lakatos Józsefné 
Babos Istvánné emlékezett meg Alexander Flemingről 
Sopronban vett részt Szebellédy Lászlóné előadásán Székely Lászlóné 
a szérumokról tartott ismertetést Bogcha-Novák Zoltánné 
Székely Lászlóné beszélt radioaktív gyógyszerekről 
megünnepeltük az Egészségügyi Világnapot 
Edward Jenner életrajzát ismertette Szabados Zoltánné 
Juhász Istvánné sikerrel végezte el az aszeptikus továbbképző tan
folyamot. 
Röntgenről emlékezett meg Nindl Eleonóra 
a Vöröskeresztes Világnapról emlékezett meg Radványi Márta a 
soproni Egészségügyi Szakiskola hallgatója 
Thán Károly életútját ismertette Dallos Gyuláné 
Bogcha-Novák Zoltánné Rozsnyay Mátyás munkásságáról beszélt 
Kőrös Endre: „A biológiai rendszerek szervetlen kémiája" címmel 
tartott előadást a METESZ székházban. Az előadást dr. Török 
Istvánné, Székely Lászlóné és Juhász Istvánné hallgatta meg 
a Kórházban tartott előadást Pjotr Joszifovics Lobko minszki se
bészprofesszor „Az orvostudomány eredményei és perspektívái a 
Szovjenutióban" címmel. Az előadáson Dallos Gyuláné, Dr. Török 
Istvánné és Lakatos Józsefné vettek részt. 
a Brigád tagjai megnézték a Polgári Védelmi Kiállítást 
Dallos Gyuláné meghallgatta dr. Pungor Ernő akadémikus „A műsze
res analitikai kutatás újabb eredményei" témájú előadását. 
Szabados Zoltánné részt vett a Rába Művelődési Központban ren
dezett ankéton, melynek előadói dr. Varga Jenő, a Megyei 
Tan.Műv.Oszt. vezetője, dr. Gyurcsó Mária főorvos és Radó Em
ma gyermekpszichológus voltak. 
Bogcha-Novák Zoltánné megemlékezett hazánk nagy fiának 
Semmelweist Ignácnak születésnapjáról. 
Schulek Elemér munkásságát és érdemeit méltatta Bogcha-Novák 
Zoltánné 

Szeptember 15: Nagy Gáborné a keszthelyi 7/18 gyógyszertárat látogatta meg, 
hogy adatokat gyűjtsön készülő dolgozatához 

Október 23-án A Központban tartott továbbképzésen vett részt Panda Györgyné 
és Török Istvánné 

,November 5-én szakmai tapasztalatcserén volt az Orvostovábbképző Intézet 
gyógyszertárában Dallos Gyuláné 

November 21: dr. Kérdő István belgyógyász tartott előadást a Rába Művelődési 
Központban „Időjárás, éghajlat, egészség" címmel. Az érdekes 
előadást Fogarasi Borbála és Szabó Lajosné hallgatta meg. 

Decemberben sikeres vizsgával zárta a két és fél éves konferenciás továbbképzé
sit dr. Panda Györgyné. A tanfolyam tárgya a techno-lógia, gyógy
szerészi kémia, toxicológia, gyógyszerhatástan, drog-ismeret és 
egészségügyi szervezés volt. 

1975. december 20. 

Kire emlékeztünk, kiről beszélgettünk: 
1975. október 9. 

Richard Wagner (halála 100 éves évfordulója) 
Raffaelo Santi (születése 500. évfordulója) 
Madách Imre (születése 160. évfordulója) 
Semmelweiss Ignác 
Csányi Károlyné (születése 100. évfordulója) 
Szentgyörgyi Albert (születése 90. évfordulója) 
Nobel Alfred (születése 150. évfordulója) 
Marx Károly (halála 100 éves évfordulója) 
Luther Mártón (születése 500. évfordulója) 
Babits Mihály (születése 100. évfordulója) 
Kodály Zoltán 
Arany János 

Milyen évfordulókról emlékeztünk még: 

Múzeumi Világnap 
A költészet napja 
Színházi világnap 
Vöröskeresztes világnap 
Egészségügyi világnap 
Környezetvédelmi világnap 
Nemzetközi nőnap 

Március 15. 
Március 21. 
A győzelem napja 
A fegyveres erők napja 
Október 6. 
November?. 
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TUDÓSOK, MŰVÉSZEK ÉLETÉNEK ÉS MŰVEINEK ISMERTETÉSE 
(Házi önképzőkör) 

Megemlékeztünk a győri kórház alapítójáról Mulartz doktorról halálának 200 éves 
évfordulóján. 
A Tiszavasvári Alkaloida gyár fennállásának 50 éves évfordulójával kapcsolatban 
méltattuk Kabay János zsenialitását és munkásságát. 
Személyesen találkoztunk a patikában Zólyomi Bálint európai hírű botanikussal, aki 
most kapta meg a Munkaérdemrend arany fokozatát. 
Reprodukciókban megcsodáltuk Munkácsy Mihály, Paál László, Telepy Károly, 
Mészöly Géza, Csontváry-Kosztka Tivadar és Bernáth Aurél remekműveit. 
Végignéztük és megbeszéltünk néhány új Corvina-könyvet: Tutanhamon, A buda
vári szobrok, A Szépművészeti Múzeum szobrai, Kovács Margit kerámiái. 
Beszéltünk Stokovsky műveiről (A mester ebben az évben halt meg.). 
Megtárgyaltunk néhány komoly színházi bemutatót, hangversenyt. Megemlékez
tünk októberben a múzeumi hónapról. Méltattuk a zenei világnap jelentőségét. Ady
ról beszéltünk halálának 100 éves évfordulóján. Többen elmondták élményeiket a 
két Thomas Mann könyvvel kapcsolatban. (Józs~f és testvérei és a Varázshegy) 
Sokan elolvasták a kollektívából Dömmert: Az Arpádok nyomában és Feuthwagner 
A zsidó háború című történelmi alkotását. 
Megemlékeztünk Augusztin Béla professzor munkásságáról. 
Világhírű magyar tudósunk Hőgyes Endre életét és munkásságát méltatta egyik 
munkatársunk, Nagy Ildikó. 
T~viratban gratuláltunk Nikolics Károly kollégánknak, aki a gyógyszerészeti tudo
manyok doktora lett. 
Nindl Nóra emlékezett meg a Nobel-díjas tudásunkról, Szent-Györgyi Albertról. 
Albert Schweitzer életét és munkásságát ismertette Burkus Lászlóné. 
Kovács Pál irodalmi munkásságáról szólt Bogcha-Novák Zoltánné. 
A váratlanul elhunyt nagy filmszínész és békeharcos Charlie Chaplin életét és mun
kásságát méltatta Oláh Marianna. 

1975. szeptember 16. 
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Egy jólsikerült esztrád-műsor, fogadás és annak előzményei 

Június 3-án véletlenül betévedt patikánkba Csengery Judit a Magyar Rádió riporte
re. Nagy elragadtatással nézegette a gyö)1yörű, modern berendezést, a csodálatos 

· barokk mennyezetet, az érdekes és értékes kiállítási tárgyakat, végül a vezetővel 
egy kis interjút készített a berlini rádió számára. , . ". 
Rendkívül tetszett neki a patika hangulata, szelleme, a halk tonus, amely JellemzoJe 
ennek az egyedülálló egészségügyi intézménynek. Kellemesen elbeszélgetett a bri
gád tagjaival, s olyan jó barátságot kötött velük, hogy az esti Morosov-együttes elő
adására meghívta a gyógyszertár összes dolgozóját. 
A Rába Művelődési Ház előcsarnokában már várta, s üdvözölte brigádunk tagjait az 
Országos Rendező Iroda vezetője. A kedves fogadtatást egy remek előadás követte. 
A művészi ének- és balettszámok mellett az instrumentális zene művészei is nagy 
sikert arattak. Komoly, értékes előadásnak lehettünk részesei. A konferanszié - a 
már barátunkká lett - Csengery Judit volt, aki szintén remekül látta el feladatát. 
A szünetben - kérésünkre - meglátogattuk a művészeket az öltözőben, ahol a 
Szovjet Művelődésügyi Minisztérium osztályvezetője üdvözölte brigádunk tagjait, 
majd egy értékes - a művészek által dedikált - hanglemezt nyújtott át. . 
E kedves fogadtatás után meghívtuk másnapra egy kis múzeumlátogatásra patl
kánkba a társaságot. A fogadás rendkívül jól sikerült. A rövidre tervezett látogatás 
viszonylag hosszúra nyúlt, a vendégek - mintegy huszonöten - igen jól érezték ma
gukat nálunk. Vezetőjük meleg szavakkal köszönte meg a kedves fogadtatást, majd 
egy csésze jó feketekávé elfogyasztása mellett elbeszélgettünk a vendégekkel tol
mács segítségével. 
A látogatást Bogcha-Novák Zoltánné rövid beszéde fejezte be, melyre a Miniszté
rium osztályvezetője rendkívül kedves szavakkal válaszolt, megköszönve a meghí
vást a kedves kis rögtönzött ünnepet. 
Az ~gyüttes tagjai művészi énekkel búcsúztak tőlünk, a patikától, a várostól, ahol -
mint mondták - nagyon jól érezték magukat, s felejthetetlen emlékkel utaztak to
vább Sopronba. 
Csengery Judit közvetlensége, baráti magatartása biztosítja a további kapcsolatot a 
Magyar Rádió és a Széchényi Patika között. 

Győrött, 1975. Június 5-én. 
Juhász Istvánné 
szakasszisztens 
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Hangverseny a Széchényi-múzeumpatikában 

Pár hónappal ezelőtt megtekintette patikánkat Gernot Schwarz a drezdai Neuer 
Chor vezetője. Megtetszett neki a gyönyörű barokk környezet, a szíves múzeum
vezetés, s már akkor elhatározta, hogyha kórusával Magyarországon · vendég
s~er~pel nálunk is adnak egy koncertet. Vállalatunk Igazgató Főgyógyszerészétől 
ker~ 1s erre engedélyt, melyet egy szívélyes levél kíséretében meg is kapott. 
Május 13-án - mint ahogy az újság is hírt adott róla - a húsztagú kamarakórus 
megtartotta hangversenyét. 
~at~kán~-;- I?ely céljá~l.~űzte ki ~z egészségügyi ellátás mellett a kultúra terjesztését 
es ~polasat 1s - na~y orommel varta a szokatlan művészi eseményt. A nem minden
napi hangversenyt igyekeztünk úgy megszervezni, hogy mindenki jól érezze magát 
és maradandó koncert élménnyel térjen haza. 
2~ me~hívott.vendégünk volt (adottságaink ennyi ember meghívását tették lehető
ve). Mmdenki nagy örömmel vette meghívásunkat. Eljöttek a Gyógyszertári Köz
pont, a Megyei és Városi Tanács, valamint a zenei élet vezetői. Mindnyájan nagy 
lelkesedéssel kés.zültün~ az előadásra. Mindenkinek megvolt a beosztás, úgyhogy a 
hangverseny napjára mmden nehézség megoldódott, hiszen jól előkészített rendezés 
is hozzájárult a sikerhez. Minden vendéget személyesen hívtunk meg, s ennek során 
kedves beszélgetéseknek lehettünk részesei. 
A hangverseny napjára sikerült patikánkat koncertteremmé átalakítani. A feladat 
~em :.olt könn~, ~sz, i~~en .~unkát. közülünk eddig még nem végzett senki, de úgy 
erezzuk szervezokessegunk jonak bizonyult, mert minden a legnagyobb pontosság
gal történt meg. 
A ~ű~or P?ntosa? ~ órakor k~zdődö~t. „Szín.P,adra lépett" a húsztagú kórus. A nők 
es~ely1 ruh~t, a ~er!1~ szmokin~ot v1se~tek. Oltözőül a belső officina, színpadul a 
muzeum tara elott1 resze szolgalt. Az enekesek éppen úgy „ vonultak ki", mintha 
egy hangversenyteremben lettek volna. 
A reflektorokkal megvilágított mennyezet s az egész terem fényárban úszott. Ven
dégeink nem tudták, mit élvezzenek jobban: a színvonalas műsort vagy a barokk 
környezet szépségét. Patikánk vezetője német nyelven üdvözölte a kórust és vendé
geinket. 
Kiem~lte, hogy il~en környezet~en ?angverseny még nem hangzott el, egyben 
meghívta a drezdaiakat, hogyha 1Smet Magyarországra jönnek, újból iktassák be 
programjukba a győri patikai hangversenyt. Majd megköszönve látogatásukat abban 
a ren;iényben fejezte be üdvözlő szavait, hogy a barátság, mely most alakult a to
vábbiakban csak erősödni fog. 
Ezután megkezdődött a műsor. Bach egyik motettáját énekelték Manfred Winter 
vezén?'letével. Már az el.s?, é,?ekszám elhangzása után tapasztaltuk, hogy a tehetsé
ges, fiatal karmester a kituno hanganyagú és magas énekkultúrájú kórussal valami 
rendkívüli szépet produkált. 
Mozart A ve Verum c. szerzeményével nagy sikert arattak. Mendelssohn három kó
~smű_ve után Orlano di Lasso Visszhang c. darabja még csak fokozta a sikert. 
Siegfned Kőhler - korunk német zeneszerzője - hat tételből álló dalciklusát német 
cseh és olaszt népdalok követték. A hangverseny fénypon~ja azonban Kodály Zoltá~ 
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„Esti dal' -a volt. A magyar nyelven előadott dalt a közönség olyan nagy tapssal 
jutalmazta, hogy meg kellett ismételniük. Majdnem mindenkinek könny csillogott a 
szemében. 
Bogcha-Novák Zoltánné köszöntő szavai után fogadás következett. Mind a kórus 
tagjai, mind a meghívott vendégek egy C§észe feketekávé mellett elbeszélgettek s 
ffiindenki olyan jól érezte magát, hogy% 7-re járt az idő, mikor elbúcsúztak tőlünk. 
Mi, a patika dolgozói házigazdáknak érezvén magunkat elbeszélgettünk a csopor
tokba oszló vendégekkel. Sok mindent megtudtunk életükről, sikereikről, turnéik
ról. Elmondták, hogy már harmadízben vendégszerepelnek Magyarországon, na
gyon szeretik hazánkat és a magyar zeneértő közönséget. Beszélgetésünket azonban 
félbeszakította további programjuk, ugyanis este még egy fellépésük volt a Tanár
képző Főiskolán. A Kisalföld fotóriportere fényképeket készített az újság és a Ma
gyar Távirati Iroda részére. Ez a felvételsorozat maradandó emlék lesz, mind a kó
rus tagjai, mind a patika dolgozói részére. 

Hogy a vendégek milyenjól érezték magukat s a szívélyes vendéglátás mennyi
re jólesett nekik, azt vendégkönyvi beírásuk bizonyítja: „Ez számunkra újdonság 
volt. Majd húszéves kórustörténetünk során már 300 hangversenyt adtunk, de még 
soha nem énekeltünk patikában. Ezt a különleges élményt soha nem felejtjük el és 
különösen kellemes emlékeink közé soroljuk. Szívből köszönjük a kedves meghí
vást és adandó alkalommal ismét eljövünk a Széchényi-patikába." 

Bogcha-Novák Zoltánné 
Győrött, 1976. május 14. 

Néhány köszönő szó „. 

Hat hónapot töltöttem el ebben a gyógyszertárban, mint a soproni Egészségügyi 
Szakiskola másodéves hallgatója. Ezúton is megköszönöm a gyógyszertár vezetőjé
nek és minden dolgozójának azt a sok segítséget, melyet itt-tartózkodásom alatt 
nyújtottak nekem. 
Itt találkoztam először komolyan a gyógyszertári munkával, itt lettem tagja - ha 
csak rövid időre is - egy kedves, segítőkészségű kollektívának, s itt tanultam meg 
még fokozottabban tisztelni és szeretni embertársaimat. Ezért marad felejthetetlen 
emlék számomra az itt eltöltött hat hónap. Ennek szellemében igyekszem kamatoz
tatni az itt tanultakat, s mindég örömmel és szeretettel fogok visszagondolni a Széc
hényi-patikára és kedves munkatársaimra. Köszönök mindent, mindent, az ajándé
kul kapott könyvet külön is sok szeretettel ... 

Győrött, 1976. május 31. 
Hatoss Rózsa 

vizsgázott asszisztens 
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MEGEMLÉKEZÉS NAGY EMBEREKRŐL, KULTURÁLIS ESEMÉNYERKRÖL 

1. Február 12-én volt az Idegenforgalmi Irodák Idegenvezetői vizsgája, melynek 
egyik tétele a „Széchényi-patika" volt. A 60 vizsgázót előzőleg tájékoztattuk 
egy rövid előadás keretében. 

2. 1886. január 21-én született Wolf Emil vegyészmérnök, az önálló magyar 
gyógyszeripar úttörője. 

3. 1881. március 25-én született Bartók Béla zeneszerző, zongoraművész és ze
netudós. 

4. Iréne Joliot-Curie Nobel-díjas francia atomfizikus, a rádiókémiai és atomfizikai 
kutatások egyik legkiválóbb tudósa 1956 márciusában halt meg. 

5. 1966. április 7-én halt meg Kis Ferenc Kossuth-díjas orvosprofesszor, a buda
pesti Orvostudományi Egyetem anatómiai intézetének igazgatója, a nemzetközi 
hírű Anatómiai atlasz egyik készítője. 

6. 1886. március 8-án született Edward Calvin Kendall Nobel-díjas amerikai bio
kémikus. 

7. Halálának századik évfordulóján megemlékeztünk Deák Ferencről. 
8. 1876. tavaszán - 100 éve - mutatták be Philadelphiában nagy ünnepség kereté

ben az első távbeszélőt. 
9. 1976-ban - 75 éves korában - halt meg korunk egyik legnagyobb Nobel-díjas 

fizikusa Werner Heisenberg. 
10. A magyar gyógyszerészet kiemelkedő egyénisége Kabay János 1936-ban, 39 

éves korában halt meg. 
11. Árkövy József fogorvos - aki a budapesti Stomatologiai Klinika megalapítója 

volt- 1922 májusában halt meg. 
12. A híres orosz regényíró Dosztojevszkij 60 évesen, 1881 február 9-én halt meg. 
13. Negyven évvel ezelőtt - 1936-ban - halt meg Debrecenben Szankay Aba 

gyógyszerész, egyetemi tanár. 
14. Szeptember 18-án megemlékeztünk Pátzay Pálról, 80. születésnapja alkalmából. 
15. Szeptember 26-án néhány szóval méltattuk a zenei világnap jelentőségét. 
16. Ezen a napon beszéltünk a szeptember 17-i Képzőművészeti világnapról is. 
17. Dworak születésének 125. évfordulóján a nagy zeneszerzőre gondoltunk. 
18. Október folyamán a Múzeumi hónap jelentőségéről beszéltünk. 
19. Nem felejtkeztünk meg az Egészségügyi hónapról sem novemberben, sőt több

ször említettük ezt a betegeknek is. 
20. Neves előadóművészek tolmácsolásában - pl. Gergely Ferenc, Lehotka Gábor -

~öbb lakalommal hallgattunk hanglemezeket s ezután megbeszéltük azokat. 
Igy élveztünk egy-egy estben: J.S. Bach, Vivaldi, Puccini, Verdi, Wagner, 
Handel, Beethoven műveit részben az előbb említett orgonaművészek, részben 
kiváló szólisták, kórusok és zenekarok előadásában. 

1976. november 10. 
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HANGVERSENY A BAROKK PAITKÁBAN 

December 18-án ismételten szép és művészi élményben volt része annak a 
negyven meghívott vendégnek, aki eljött, nogy meghallgassa a Széchényi-patikában 
rendezett hangversenyt. 
Már egy őszi látogatás alkalmával kérte a Zeneművészeti Főiskola nyolc lelkes 
hallgatója, hogy énekelhessen itt. Annyira megragadta őket a helyiség szépsége és 
kitűnő akusztikája. 
A hangverseny technikai részének lebonyolítását a gyógyszertár vezetője és beosz
tottjai vállalták. Sikerült is a rendezés során minden nehézséget megoldani, s min
denki lázas sietséggel tevékenykedett, hogy a patika a már eddig is elismert hírne
véhez méltóan - a legmegfelelőbb körülmények között - házigazdája lehessen a 
nem mindennapi hangversenynek. 
Valóban „lázas sietségre" volt szükség, hiszen délután 4 órakor még tele volt apa
tika betegekkel s egy óra múlva kezdődött a hangverseny. Erre az időre minden a 
legnagyobb rendben is volt. A vendégek szinte elcsodálkoztak, mikor a hangver
senyteremmé átalakított s ragyogóan kivilágított terembe beléptek. 
A fiatal művészek - stílusosan - műsorukat reneszánsz és barokk szerzők műveiből 
állították össze. Kulturált, magas színvonalú éneklésük szinte úgy tűnt, mintha már 
nagyon sokszor állt volna pódiumon az együttes. A vegyeskar minden egyes tagja 
nagy művészi elhivatottságról tett tanúságot. Dirigensük - Dobra János - a legna
gyobb hozzáértéssel és kiváló muzikalitással a maximumot nyújtotta minden egyes 
számnál. Lády Etelka szólószáma - cselló kíséretével - még sokáig emlékezetes 
marad mindnyájunk számára. Művészi produkciója bármilyen hangversenypódiu
mon megállná a helyét. 
Nagy meglepetés volt a vonósnégyes szereplése, erről nem is tudtunk előre. Annál 
inkább öröm volt hallgatni zenélésüket. A négy fiatal muzsikus valójában a legtisz
tább művészi élményt nyújtotta. 
Szűnni nem akaró tetszésnyilvánítással viszonozták a vendégek az elhangzott mű
sorszámokat, ünnepelték az énekeseket és muzsikusokat. 

Végül a patika vezetője néhány keresetlen szóval megköszönte a felejthetetlen 
élményt és további sok sikert kívánt az együttes minden tagjának. 

Győrött, 1976. december 21. 
Bogcha-N ovák Zoltánné 

Gyógyszertárvezető 
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Vendégünk volt a lengyel Honvédelmi Küldöttség 

Magyarországi tartózkodása idején megyénkbe is ellátogatott a lengyel honvé
delmi, küldö.tts~g. T~deu~z , T,uczapski ve~érezredes, a Lengyel Népköztársaság 
Honvedel-lll Btzottsaga titkaranak, a honvedelmi miniszter helyettesének vezetésé
vel ismer-kedtek Győr nevezetességeivel. 

A v~ndége~et elkísérte :árosné~ő sé~ájá.ra Lombos Ferenc, a Győr-Sopronmegyei 
Tanacs elnoke, a megyei Honvedellll Bizottság tagja és Jankó József az MSzMP 
?y~r-,Sopronmegyei Bizott~ág~na~ ~unkat~sa, a megyei Honvédelri Bizottság 
titkaranak helyettese. Belvarosi setaJuk soran ellátogattak a Széchényi-múzeum
patikába is. 

A i_nagas rangú vendégek .érkezését nagy izgalom előzte meg. Ragyogott az egész 
patika, a reflektorok megvilágították a gyönyörű barokk mennyezetet. 
Lengyelül üdvözöltük a bejáratnál a vendégeket, ami nagyon meglepte őket. Majd 
Váczi Valéria gyógysz:r~sz fo~más ~s len~yel ~yelvű beszédet mondott, ami még 
csak fokozta meglepetesuket. Igy mar a latogatas első perceiben kellemes légkör 
alakult ki, mely a továbbiakban még csak fokozódott. 
Majd Józsa Alajos igazgató főgyógyszerész ismertette az országban egyedülálló 
műemlék-patika történetét, kihangsúlyozva működő jellegét. 
yend~geink ezutá? meg~ézték a patika többi helyiségét is. Szemmel láthatóan jól 
ere:tek ~~~~at, igy a tiz percre terv~zett, látogatás fél óráig tartott. Nagy megle
petes~el es. or~mme} hallot~uk ~ beszelgetes során, hogy a küldöttség két tagjának 
felesege szmten gyogyszeresz, igy a kollegiális kapcsolat még kellemesebb légkör 
teremtett. 

Tadeusz Tuczapski pár kedves mondattal megköszönte a vendégkönyvben a kedves 
f?gadta~á~t, majd a brigádnapló részére is írt néhány mondatot, jó egészséget és sok 
sikert kívanva. 

1!"'- Kisal!öl~ fotóriporter~ ~eg _is ö~ökítette ezt, a ~e~ves jelenetet, mely mindnyá
junk szamara maradando elmenyt Jelentett. Bucsuzasnál azt mondta a miniszter
hel~ettes, hogy az ilyen kedves epizódok, kellemes látogatások még szorosabbra 
fűzik a népek közötti barátságot. 

Mi, a patika dolgozói mindnyájan örültünk a látogatás sikerének s emlékezetünkben 
sokáig megőrizzük a küldöttség tagjainak kedves, közvetlen egyéniségét. 

Győrött, 1977. május 19. 
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Oláh Mariann 
vizsg. asszisztens 

A lengyel honvédelmi miniszter helyettese, Tadeusz Tuczapski 

;,<: 

A „Vivaldi" kamarazenekar hangversenye a Széchényi-patikamúzeumba.rr./i' '. 

Ismételten egyedülálló zenei eseménynek volt színhelye a múzeumpatika. A 
művészeti Főiskola hét lelkes tagja adott itt hangversenyt június 11-én. 
Műsorukat barokk szerződ műveiből állították össze s minden egyes darabbal olyari 
sikert arattak, hogy a komolyzene barátai nem győztek csodálkozni a szólisták és a 
zenekar művészi felkészültségén, remek összjátékán. 
A koncertteremmé átalakított patika rendkívül alkalmas kamarahangversenyek tar
tására, hiszen a művészi környezet, a remek akusztika már magábanvéve is óriási 
előnyt jelent s hozzájárul a hangverseny sikeréhez. A patika hangulata, a zene szép
sége annyira megragadta a hallgatóságot, hogy a fiatal művészeket nem akarták 
„leengedni a pódiumról" a hangverseny végén. . 
Vivaldi, Tessarini és Albinoni műveit akár vég nélkül elhallgattuk volna. A kvmtett 
tagjai lelkesen és tudásuk legjavát adva muzsikáltak, bármelyik koncertteremben 
megállták volna helyüket, sőt a legszigorúbb kritikát is kiállták volna. Fejérváry 
János, a kis együttes vezetője rendkívül szépen szólaltatta meg Tessarini D-dur he
gedűversenyét. 
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Ugyancsak nagy élmény volt Demetrovics Zsuzsa Vivaldi B-dur hegedűver
senyének előadása is. Mindkét fiatal rendkívül tehetséges hegedűs, szép jövő áll 
előttük. 

Az est fénypontja - ha ugyan ezt még fokozni lehet - Gyöngyössy Zoltán piccolo
és fuvolaversenye volt. (Vivaldi G-moll fuvolaverseny és D-dur piccoloverseny) 
Szűnni nem akaró tapssal viszonozta a hallgatóság a művészi teljesítményt. 
A zenekar többi tagja: Németh Zsuzsa, Ludmány Emil, Nagy Marietta és 
Lukácsházy István ugyancsak művészi fokon kezelték hangszereiket. 
A színvonalas műsor sok barátot szerzett a kamarazenélésnek, a vendégek nem 
győztek gratulálni a hangverseny után minden egyes lelkes, fiatal muzsikusnak. 
A koncert befejeztével Bogcha-Novák Zoltánné néhány közvetlen mondattal meg
köszönte a nem mindennapi élményt azt kívánva, hogy „továbbra is ilyen önfeled
ten muzsikáljanak és máskor is jöjjenek el hozzánk, hiszen ebben a gyö-nyörű kör
nyezetben nemcsak muzsikálni öröm, de a zenét is hallgatni boldogság". 

Győrött, 1977. június 11. 
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Bogcha-Novák Zoltánné 
a Széchényi-patika vezetője 

Brigádkirándulás Gyömörére 

Egy verőfényes nyári napon Gyömörén lakó kolléganőnkhöz indultunk kirándulni. 
Dicséretes pontossággal érkeztünk mindnyájan a vasútállomásra a megbeszélt idő
ben. Kellemes izgalmunkat még a rekkenő hőség sem tudta elvenni, valamennyien 
örömmel indultunk - ha csak pár órára is - a város zárt falai közül az üde falusi 
környezetbe. 
A vonatban hamarosan tudomást szereztek uticélunkról a körülöttünk ülők is, s el
sorolták az egymás után következő állomásokat. Végre megérkeztünk. 
Mariann már izgatottan várt bennünket és biztatott, hogy nem laknak messze. A 
hőség az aszfaltban hagyta lábnyomunkat, de jókedvünket semmi nem befolyásolta. 
Nemsokára egy kedves, virágokkal körülvett házhoz értünk. Mariann mosolygós 
édesanyja a hűvös szobák felé kalauzolt minket. Lehűtöttük magunkat egy kólával, 
majd körülnéztünk a nemrég újjávarázsolt házban. A barátságos kis verandáról ki
jutottunk a kertbe. 
Az udvar közepén egy hatalmas diófa nyújtott árnyékot a vidám beszélgetéshez. 
Városi emberek lévén kíváncsian indultunk tyúkok, malacok, kacsák ketrecei felé. 
Megcsodáltuk a hosszú szőlősort, a rendezett kertet. Azonban csak rövid ideig él
vezhettük a kertet, az udvart, mert Mariann édesanyja hívott minket vissza a lakásba 
nemsokára. A terített asztalnál - az ígért beré helyett - négy csirke bánta jöttünket. 
A friss levegőtől jó étvággyal és kitűnő hangulatban láttunk neki a pompás rántott 
csirkének. Dióstorta és kávé következett a finomságok sorában, majd egy nagy tál 
remek meggy. 
Észre sem vettük, hogy milyen hamar eltelt az idő s máris indulnunk kellett a vo
nathoz. Egy nagyon kellemes délelőtt után újult erővel és kellemes élményekkel 
érkeztünk vissza Győrbe. 

1977. július 13. 
Dr. Odriné Hollós Anikó 

gyógyszerész 
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Köszönet néhány mondatban 

Életem első hónapját töltöttem patikában, mint elsőéves egyetemi hallgató. 
Félve „léptem át a patika küszöbét", hiszen most volt először alkalmam a „tára tulsó 
oldaláról" megtapasztalni, hogy milyen is az én választott pályám, hivatásom való
jában. 
Kezdeti szorongásomat mindjárt feloldotta új kollégáim kedvese s két-három nap 
múlva már olyan otthonosan éreztem magamat közöttük, mintha évek óta ismerném 
mindnyájukat. Nekik köszönhetem, hogy választott hivatásomat még jobban meg
kedveltem s remélem ez a pályaszeretet ezután sem fog csökkenni bennem. Sok 
szépet, érdekes dolgot láttam és tanultam itt, köszönök ezért mindenkinek mindent: 
a segítséget, a szeretetet, a jóakaratot. Jövőre örömmel jövök vissza nyári gyakorlat
ra kedves munkatársaim közé a Múzeum-patikába. 

Győrött, 1977. július 29. 
Csala Márta 

1. éves gyógyszerészhallgató 

Kirándulás a Gorkij-utcai ásatásokhoz 

Egy októberi napos reggelen izgatottan állított be patikánkba régi ismerősünk 
Tomka Péter régész, a Gorkij-utcai ásatások vezetője. Mint mondta: a lebontott há
zak helyén végzett ásatások érdekes eredményeket ígérnek. Így hát alkalmasnak 
ígérkezett az idő a már régebben megbeszélt „kirándulás" megvalósítására. 
Múzeum-patikánk révén szoros kapcsolatban állunk a Xantus János Múzeummal s 
jó barátságban vagyunk annak dolgozóival. Minden új társaltra, kiállítások meg
nyitására meghívót kaptunk - el is szoktunk menni azokra - így most is örömmel 
tettünk eleget a kedves meghívásnak. 
Az ásatás területén két kedves kalauzunk Szőnyi Eszter és Tomka Péter már várt 
minket. Az utcán eddig közömbösen szemlélődő ember érdekes földalatti folyosók
ra, üregeket láthat a régi házak helyén. A kutatók rétegről-rétegre haladnak a föld 
mélye felé, minden követ, fagerendát alaposan átvizsgálva. A Valló-Borbiró Győr 
c. könyvben találtak már utalást a most feltárt régi települések nyomaira. A régé
szek feltételezik, hogy egy középkori palánk-rendszer részei húzódnak az ásatás 
egyik részén. Másutt hatalmas kör alakú szemétgödrökre hívták fel figyelmünket, 
~dy feltárás alkalmával sok és értékes anyaggal „örvendeztette" meg a régészeket. 
Allati csonttól cserépedény töredékig sok mindent felszínre hoztak, még terra 
sigillata is akadt közöttük. Számunkra felismerhetőbb tárgy is akadt. Éppen a je
lenlétünkben került napvilágra egy üvegpohár darab, melynek „vivat" felirata jól 
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lvasható. Másutt egymásra merőlegesen rakott gerendamaradványok megszenese
~ett részei jelzik őseink házépítési módját. A föld színe és sok régi eszköz utal egy 
cserzőműhely századokkal korábbi létezésére. . , 
Feltehetően az első század vagy még korábbi idők e~ékét őrzi eg~ Jelle~zetes la,kú 
földdarab. A kibontáshoz most látnak hozzá a munkasok. Ha a feltetel~z~sek ,valora 

'Inak egy régi sír kerül napvilágra, melyre a környéken talált emben labszarcsont 
;a utal.' A múzeum munkatársai megígérték, hogy amint valami érdekes leletet talál
:ak a sír kibontása alkalmával, ismét elkalauzolnak minket egy ki,s :,ásatási s~tára". 
Sok érdekeset, számunkra újat látva és tapasztalva hagytuk el a reg1 korok szmhely
ét s a két muzeológus szakavatott tájékoztatása során bepillantást nyertünk egy szép 

és érdekes tudományágba. 

Győrött, 1977. október 7. 
Dr. Odriné Hollós Anikó 

Gyógyszerész (5/1 gyógysz.) 

Egy derűs nap Tahiban 

Október elején egy kellemes őszi napon elindultu~ Tabf~a, hogy az ott~~ S~o~.i~
lis Otthonban meglátogassuk Bary Zoltánnét, mmdnyaJunk kedves Gizi _nemJet. 
Már előre örömmel készülődtünk erre az útra, boldogan csomagoltuk be kis meg
emlékezéseinket, mert tudtuk, hogy Gizi néni mindennek úgy tud örülni. Végül 
előállt" a Trabant s mi elindultunk Tahi felé ... „ 

Ütunk nagyon szép volt. A Dunakanyar szépsége szinte lenyűgözött mindnyájunkat. 
Csodálatos őszi színekben pompáztak a fák, bokrok. A lassan hömpölygő Nagy
Duna szépsége sokszor késztette megállásra a Trabantot. Elhagyva Komáromot, az 
ősi Esztergomot, elértünk Visegrádra, ahol egy csésze meleg feketekávé elfogyasz
tása után megcsodáltuk a várost, aztán indultunk tovább Tahi felé. 
Gizi néni már izgatottan várt bennünket, mindnyájunk öröme szerint megható volt. 
Még az sem zavart bennünket, hogy a különben rendkívül s~ép és ren~es o~thonban 
éppen festés és nagytakarítás volt. Majd átadtuk a sok-sok ~s megemlekezes~, mely 
valóban megörvendeztette Gizi nénit, bár még akkor nem 1s tudta, hogy ill1 van a 
csomagokban. Már itthon mindenki elkészítette a neki szánt csomagot, ráírta nevét, 
végül annyi megemlékezés gyűlt össze, hogy az egész asztal tele lett vele. 
Majd beültettük Gizi nénit is az autóba és elindultunk egy kis városnézésre Szen
tendrére. A melengető napfény még szebbé tette a vidéket, az utat szegélyező sok 
szép kert, villa látása csak még fokozta jó hangulatunkat. Váltakozva meséltük a 
győri és a tahi-i élményeket, majd egy jó kis vendéglőbe betérve jó étvággyal lát-
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tunk neki a finom ebédnek. Utána cukrászdába vittük Gizi nénit, hogy minden 
gasztronómiai élvezetben része legyen. 
Ebéd után következett a „szellemi élvezet". Megcsodáltuk a Kovács Margit kiállí
tást, végigjártuk a Ferenczi-múzeum illetve képtár összes termeit. Valóban nem 
tudtunk betelni a sok szépséggel, amelyet a két múzeumban láttunk. Gizi nénit is 
minden érdekelte, szellemi frissessége szinte bámulatos volt. Sok maradandó él
ménnyel töltekezve indultunk vissza Tahiba, ahol „átadtuk" Gizi nénit az otthon 
vezetőjének. 

Útközben hazafelé „kiértékeltük" a nap eseményeit ... Már a Tahiban vett búcsú is 
azt tükrözte, hogy öröm volt mindkét részről ez a kirándulás. Ha egy napra is csu
pán, de feledtettük Gizi nénivel a magányt, hiszen az idős, egyedülálló embereknek 
egy ilyen szép és kellemes otthonban, mint a tahi-i is, megvan mindenük, csak a 
szeretet az, ami olyan sokszor hiányzik nekik. Ezt a szeretetet igyekeztünk mi el
vinni, megmutatni és gyakorolni. Úgy érzem sikerült is. Azzal a tudattal jöttünk 
haza, hogy ismét jót tettünk egy idős emberrel s ez a tudat nekünk is nagy-nagy 
örömet okozott. 

Győrött, 1977. október 12. 

Szabó Lajosné 
Pénztáros 

Gizi néni Bary Zoltán gyógyszerész özvegye volt, aki férje tragikus halála után ta
karítónői állást vállalt patikánkban. Mivel semmi más lehetősége nem volt arra, 
hogy emberi életet éljen, vállalta a megpróbáltatásokat, hiszen naponta járt be vo
nattal egy Győr környéki faluból, Öttevényről munkahelyére. 
Példamutató szorgalmával, nagy önuralommal, zokszó nélkül végezte nehéz mun
káját a valamikor jómódú, Bécsben tanult erdélyi származású, most már 70 éves 
asszony. Néhány évi nehéz takarítónői munka után sikerült bejutnia egy idősek ott
honába, Tahiba. Mi ott több alkalommal meglátogattuk őt. 
Hozzátartozója nem lévén méltósággal viselt hosszú betegség után kórházban halt 
meg. Öttevényi temetéséről mi - munkatársai és barátai - gondoskodtunk. Azóta 
férje mellett nyugszik az öttevényi temetőben. 

Bogcha-Novák Zoltánné 
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Az Egyetemi Könyvtár Igazgatóságának Budapest 

Pár hete jutott tudomásomra, hogy 1707-ben Nagyszambatban megjelent „a 
patikáról és a patikusokról" írt jezsuita iskoladráma, melyet a szerző Keresztély 
Ágost hercegprímásnak ajánlott. A darab címe: „Mithridatius Democrates et 

· Theriacas Andromachus". A művet dr. Takács József: A jezsuita iskoladráma 
(1581-1773) c. könyvének II. kötetében tárgyalja. Kiadta a Korda Rt. nyomdája 
1937-ben. 
Én mint a volt győri jezsuita patika vezetője szargalmasan gyűjtöm kollégáimmal 
együtt a patika irodalmi és tárgyi emlékeit. Feltételezésünk az, hogy az említett 
drámát az itteni jezsuita kollégiumban is előadták, melynek épületében patikánk 
most is működik. A patika híre már országhatárainkon is túljutott. 
Kérésem illetőleg kérdésem az, lenne-e mód arra, hogy az említett iskoladrámát 
áttanulmányozhassam, esetleg kapok-e másolatot róla s annak mennyi a költsége. 
Tudomásom szerint az Egyetemi Könyvtárban a következő közelebbi adat van róla: 
Szabó: Régi magy. Kvtár, 2 k. 648 old. A mű teljes címével kapcsolatban még a kö
vetkezőket sikerült megtudnom: 
„Mithridatii Democritis et Theriacae Andromachis ex graecis versibus Nova 
Dispensatio " 
„ln Pharmacopeae Soc.Jesu Coll.Tyrn.Publicae Proposita" 

Szíves válaszukat várva küldöm tiszteletemet: 

Győrött, 1977. november 16. 
Bogcha-Novák Zoltánné 

A győri Széchényi-patika vezetője 

Ünnepi hangverseny a Múzeum-patikában 

Izgatott készülődés fokozta a karácsony-váró hangulatot patikánkban december 22-
én. Ez alkalommal ugyanis a Budapesti Zeneművészeti Főiskola hallgatóinak tízta
gú kórusa lépett fel, akik önként vállalkoztak erre az utazásra csak azért, hogy itt 
énekelhessenek. 
Az már korábban is bebizonyosodott, hogy az évszázados falak mind akusztikai, 
mind esztétikai szempontból megfelelő környezetet biztosítanak hangverseny ren
dezéséhez. Mire délután az ifjú művészek megérkeztek, az officina átalakult hang
verseny-teremmé. A kényelmes kanpék mellett sok szék várta a vendégeket. A kó
rus egy utolsó próbát tartott, majd a lassan szállingózó hallgatóság elfoglalta helyét 
a „hangversenyteremben". 
Elkezdődhetett az előadás. A kölcsönös köszöntők után a műsor első számaként 
Victoria: Motettái csendültek fel. A továbbiakban Palestrina himnuszait és motettáit 
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hallottuk Érdekes színt és hangulatot adott a „házi hangversenynek" Jókai Mór ka
rácsonyi témájú elbeszélése, melyet az egyik fiatal művész olvasott fel rendkívül 
kedvesen és meggyőzően. Az arcok - a novellában mesterein megrajzolt - kovács
mester és népes családja iránti megértést és jóindulatot tükrözték. 
A rövid prózai kitérő után szerelmes madrigálok - olasz, angol, latin és magyar 
nyelven - vidám, könnyed hangvételükkel a XVII-XVIII század remekműveit is
mertették meg velünk. Ezután következett a hangverseny legszebb száma, 
Palestrina: Missa brevis-e. A kórus itt már szinte remekelt, ha ugyan ezt még fo
kozni lehet. Fegyelmezett magatartásuk, kulturált hangjuk itt valóban elérte a ma
ximumot. A hangulatot még csak fokozta a műsor utolsó száma, Kodály Esti dal-a. 
Ezzel búcsúzott tőlünk az együttes, sok szép maradandó élményt nyújtva a hangver
seny résztvevőinek. Elismerésben nem is volt hiány, mert a hallgatóság hosszas 
tapssal, nagy tetszésnyilvánítással köszönte meg a fiatal művészeknek a nem min
dennapi élményt. 
Patikánk vezetője néhány keresetlen szóval mondott köszönetet. A mai estén való
ban bebizonyosodott jelmondatunk: „Pro cultura et sanitate" - mondotta - hiszen a 
különböző elhivatottság közös nevezőre hozható, mert az emberek iránti gondosko
dás és az emberek által alkotott művészet egy tőből fakad ... „ 

Győrött, 1977. december 23. 
Dr. Odriné Hollós Anikó 

Gyógyszerész 

A győri Széchényi-patika „cégére" 

Győr várossá nyilvánításának 700 éves évfordulóján nyílt meg ismét az 1654-ben 
felállított jezsuita patika. Az 1971 óta - a régi helyén - a jelenlegi bencés rendház 
épületében található. A megnyitása óta eltelt néhány év leforgása alatt nagy sikert 
aratott a ma is működő patika mind a hazai, mind a külföldi látogatók körében. 
A múzeumpatika Széchényi György, a város nagy jótevőjének, nevét viseli. Az of
ficina legnagyobb művészi értéke a gyönyörű barokk mennyezet, melynek freskói 
és stukkói bámulatba ejtenek mindenkit. Évszázadok során az eredeti berendezés 
elvezett, csupán a két rokokó szekrény maradt meg. Mezei Gábor tervei alapján 
modern bútorzattal rendezték be, mely csodálatosan fejezi ki a régi és a modern 
művészet harmóniáját. 
A szekrényekben és tárolókban kiállított gyógyszertári edények, orvosi műszerek a 
múlt gyógyításáról tanúskodnak. A megható környezet, a patinás légkör a város 
kulturális rendezvényeinek is otthont ad. Az épület homlokzatán látható a gyönyörű 
„patika-cégér". A gyógyszertár művészi kivitelű jelvénye Basa László ötvösművész 
alkotása. Az egy négyzetméter nagyságú vörösréz cégér négy mezőre osztott. A két
két átellenes mező témája azonos. A „napba néző galamb" a Széchényi család címe-
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rében szerepel, a másik két részben a régi magyar címer látható. A mezőket a 
gyógyszerészek emblémája: a kehelyre csavarodott kígyó fogja össze. 

Az évek során az egész jelvény „patinásodott", megsötétedett. Ma már jelleg
zetes darabja nemcsak a patikának, de a városnak is. 

Győrött, 1978. április 6. 
Fonyó Katalin 

A Széchényi-Múzeumpatika asszisztense 

Kirándulás Nagybajcsra egy kedves munkatársunkhoz, Huszárné 
Szemethy Elvirához 

Egy szép tavaszi napon vidám társaságot vitt az autóbusz Nagybajcsra, hogy eleget 
téve a régen ígért látogatásnak, meglátogassuk a Huszár családot. 
A nagy izgalommal várt „utazástól" még a zápor sem vette el kedvünket, mert min
denki boldog volt, hogy kiszabadulhatott a kőrengetegből és élvezhette a tavaszi 
határ szépségét. 
Elvira már várt bennünket az autóbuszmegállónál. Végigsétálva a falu főutcáján 
igen szép, modern házhoz értünk, melynek kerítésén azonnal feltűnt mindnyájunk
nak a kis tábla: „Tiszta udvar, rendes ház". Hát valóban! A rend, a tisztaság már az 
udvaron is látszott, hát még a szép, modern otthonban! Az új bútorokkal berende
zett lakást nem győztük dicsérni, minden darab a háziak jó ízlését bizonyította. 
Szépen megterített asztalnál várt már bennünket a frissen sült, finom dunai hal s 
egyéb „ínyencségek". Mindnyájan jóízűen fogyasztottuk a finom albán tortát. A 
szomjunkat valódi bajcsi borral és üdítőitallal oltottuk. Vidám feketézés közben 
számoltunk be Elvirának a legújabb patikai eseményekről. Elvirát minden érdekelte, 
hiszen kisfiának születése előtt a mi patikánkban működött, mégpedig nagyon szor
galmasan. 
Közben felébredt a kis Roland és egy kevés idő maradt a vele való játékra is. Sajnos 
az idő gyorsan repült s nekünk búcsúznunk kellett. Az egész család kikísért a meg
állóhoz minket. Mindnyájan egy kedves, kellemes délelőtt emlékével utaztunk visz
sza Győrbe. Így tartjuk a gyermekgondozási segélyen lévő kedves munkatársaink
kal a jó kapcsolatot. Így ők is érzik, hogy hozzánk tartoznak. 

Győrött, 1978. május 17. 
Horváthné Galambos Ági 

v. asszisztens 
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VERS A PATIKÁBAN 

Háromszázéves Rendház épületben 
Ölén a stukkós régi gyógyszertárnak 
Mint lelki gyönyör versekből szűrt párlat 
Költői este égez, tisztít engem. 

Itt félig multban, félig a jelenben 
Ül ötven ember, költői hangra várnak, 
Van bensőséges csönd s jő a varázslat, 
Mi falanszter-emert értő lélekké felken, 

S másfél órára más emberré formál. 
Freskón olajfa, rózsa, mint egy oltár 
Mutat fel költőt és költészetet 
Nem is vers, elmúlás mérlegével 
Mér minden szót, mit értünk szólva érlel. 
Egy sor talál lét titkához vezet. 

Dr. Petőcz Miklós 

A „Győri Zenei Nyár" egy napja a Múzeum-patikában 

Amikor a naptár július 7-ét mutatott, a megszokottól eltérően léptük át munka
helyünk, a győri Múzeum-patika küszöbét. Péntek volt, de ránk a mindennapi pati
kai munkán kívül valami más is várt. Mindünkben ott bujkált a vendégvárás izgal
ma és kíváncsisága. Gyakrabban nézegettük óráinkat, s amikor egy óra múlva már 
kábelek, dobozok és mennyezetig érő reflektorok között jártunk, már csak csodál
koztunk, hogy repül az idő, hisz a televíziós csapat csak nemrégen jött. 
Amíg Czigány Györgyre és Borsos Miklósra vártunk, már kívülről tudtuk a külön
böző televíziós foglalkozásokat. Tudtuk mit csinál a hangmérnök, ki a csapó, láttuk 
hogy varázsok pillanatok alatt művészi frizurát a fodrász, hogy sminkel a sminkes. 
Megismerkedtünk a fagottal és a csellóval, a patikában lévő csembaló már jó bará
tunk volt. Meggyőződtünk arról is, milyen szépen tisztítja az ablakot a fővilágosító. 
Pár órás előkészület után megkezdődött a komoly munka. Nekünk, akik minden nap 
a patikában dolgozunk hihetetlen volt, hogy a drága márványszökőkút mögött mi
lyen remek helye van a kamerának, és hogy az operatőr milyen vidáman üldögél az 
évszázados mozsár tetején. Az officina márványpadlóját már csak akkor láttuk, ha a 
saját lábunkat felemeltük. Ahol a fájós lábú beteg szokta várni a kenőcsöt - most 
Czigány György beszélgetett Borsos Miklóssal, ahol a pénztár állt - ott a hangmér-
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nök tologatta tábláján a billentyűket, és ahol máskor a betegek szorongtak a gyógy
szerre várva, most egy kedves trió munkálkodott azon, hogy a zene minél szebb 
legyen. Ezen a napon összefonódott az egészségügy segítőkészsége a zene hatásá
val, a mi izgalmunk a művészet izgalmával. Ezen a délutánon vettünk részt először 
televíziós forgatáson és ezen a délutánomült először tévékamerák elé Oláh Margit, 

· győri zongoraművésznő is. Nem tudni ki izgult jobban, de a reflektorok tüzében 
még a „koronás mórok" -nak is melegük volt, pedig azok megéltek már egyet-mást 
az évszázadok során. 
Az izgalom mellett azonban nagyon figyeltünk is. Figyeltünk, hogy ne felejtsük el 
ezt a délutánt, hogy még évek múlva is összeálljon a kép, hogyan hatott a művészre 
a barokk környezet, hol akad meg a szemük először, a jellegzetes officina vagy a 
művészi patikaedények tetszenek e jobban. Büszkék voltunk nemcsak azért, mert ez 
az egyedülálló patika a miénk, hanem azért is, mert ezután nemcsak az elkészített 
gyógyszer jó minőségéről, kellemes légkörről és az „eperborról" leszünk híresek, 
hanem arról is, hogy néha otthont adunk a zenének, hogy az 1978-as Győri Zenei 
Nyáron Oláh Margit háromszor ismételte meg a nyitóhangversenyt, hogy patikánk 
freskói alatt vallott Weöres Sándor és Károlyi Amy költők, Borsos Miklós szob
rászművész, énekelt Korondi György, játszott Oláh Margit ... 
Jó volt látni, hogy a vendégek nem is tudták, mit figyeljenek jobban, mibe temet
kezzenek bele: a muzsikába vagy a gyönyörű környezetbe. Meghatódva álltunk az 
ajtóban akkor is, amikor vendégeinktől búcsúztunk. Jó volt látni azt is, hogy a 
gyógyszerészek és a vendégek nem azt mormolták magukban, hogy „ebből három
szor egy, ebből kétszer egy és reggel vagy este vegyék be a pirulát a betegek", ha
nem Handel vagy Scarlatti művének egy-egy foszlánya kísérte őket. 
Hírünk túljutott már az ország határain, s most a televíziós film segítségével majd 
megismerhetik patikánkat a Tiszán innen és a Dunán túl is . 
. . . . és hétfőn, amikor a mozgalmas hétvége után helyére kerül a mozsár, a pénztár 
és a Kalmopyrin is, amikor a kanapén ismét fájós lábú betegek ülnek a kenőcsre 
várva és az officina újra betegektől lesz hangos, akkor újra készülnek a porok és 
kenőcsök, hogy azoknak, akiket a zene nem gyógyított meg egészen, mi segítsünk. 
„„ és dolgozunk, míg eljön a következő nyár, a Győri Zenei Nyár 1979. 

Győrött, 1978. Július 10. 
Csala Mária 

Asszisztensjelölt 
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Csembaló hangverseny a „Széchényi Múzeum-patikában" (1978. július 8-9.) 

A Győri Zenei Nyár programjában az egyik legnagyobb sikerű rendezvény 
patikánkban az egyik csembaló hangverseny volt. A rendkívül értékes és művészi 
koncert - a szakemberek véleménye szerint is - a legmagasabb zenei igényeket is 
kielégítette annyira, hogy ismételten foglalkoznak egy a jövőben megrendezendő 
hangverseny gondolatával. 
A kellemes környezet, a kitűnő akusztika már sok győri és idegen vendéget vonzott 
ide. A hallgatóság között - távozóban - angol, német és francia nyelvű dicséretet 
lehetett hallani, de egy nagyobb csoport lengyel küldöttség sem fukarkodott a han
gos elismeréssel és a szűnni nem akaró tapssal. A rendezőiroda eredetileg két elő
adást hirdetett meg. Minthogy azonban a jegyek már az első napokban elkeltek, 
még egy harmadik hangversenyt is adott a művésznő, amelynek értékét és szépségét 
növelte Operaházunk magánénekesének, Korondi Györgynek fellépése is. 
Az ünneplő közönség nagy ovációban részesítette mindkét művészt. A forró siker 
még sokáig emlékezetes marad mind a hallgatóságnak, mind az előadóknak. A há
zigazda szerepét - immár ötödik alkalommal - mi, a patika dolgozói vállaltuk. Most 
már olyan nagy gyakorlatunk volt az officina hangversenyteremmé való átalakítá
sában, hogy sem gondot, sem nehézséget nem okozott nekünk. A „hangversenyte
rem" 60 személy befogadására alkalmas. Mivel azonban a rendezőség még 20 tisz
teletjegyet is kiadott, bizony az iroda is megtelt a hallgatókkal. 
Oláh Margit fiatal zongoraművész - aki a múlt évben kitüntetéssel végezte el Bu
dapesten a művészetképzőt is - igen szép műsorral lépett fel. Bach, Scarlattiés 
Rameau alkotásaiból a legszebb és a nagy technikai felkészültséget igénylő darabo
kat választotta ki. Győr egyetlen csembalóján rendkívül jól hangzottak e barokk 
szerzők művei, hiszen ők eredetileg is erre a hangszerre írták darabjukat. Oláh Mar
git művészi játéka, a mély átélés, a nagy technikai tudás, örömteli élményt nyújtott 
mindnyájunknak. Személyében egy szerény, de nagy elhivatottságú művészt is
mertünk meg. Barátságára mindnyájan büszkék vagyunk. 
Korondi György nevét minden operaismerő és operakedvelő ismeri. Műsorszámait 
ugyancsak barokk szerzők műveiből állította össze. Zengő tenorhangja betöltötte az 
egész patikát. Lopva figyeltem a tekinteteket: szinte templomi áhítat ült minden 
arcon - hiszen ritkán lehet hallani ilyen iskolázott hangot - hiszen hangja nemcsak 
szép, de nagyterjedelmű is. Könnyű hangvétele a felsőregiszterekben és csodálato
san zengett. 
Korondi György győri származású művész. Még sokan a régiek közül emlékeznek 
családjára is. A művészt annyira megihlette a szép környezet, a szeretetteljes fo
gadtatás és nem utolsó sorban a remek akusztika, hogy megígérte máskor is eljön 
hozzánk énekelni. Bár már igen sok operaházban énekelt, de patikában még nem 
hódolt Euterpének. (Szeretett városát megtisztelte azzal, hogy másnap - vasárnap 
lévén - a Bencés templomban is szólót énekelt a szentmisén.) 

Győrött, 1974. július 14. Bogcha-Novák Zoltánné 
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~~angverseny a győri Patikamúzeumb~n 
, Oláh Margit· zongoraművész Vivaldi-műveket adott elő 
:.sembnlón a győri Pati}·:rnú-zeum_b_an_. ---~ 
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AZ ELSŐ NY ÁRI GYAKORLAT 

Ma van az utolsó nap a „patika júliusból". Meleg vasárnap délelőtt. Ilyenkor muze
?.lógusok vagyunk, a fehér köpeny, a szekrény pihen ... 
Ulünk vagy sétálgatunk Boriska nénivel - a gyógyszertár kedves pénztárosával - a 
reflektorokkal kivilágított múzeumi részben. 
Jönnek a látogatók egyedül, párosával vagy éppen „hosszú tömött sorban". Széles 
mosoly az arcokon, mikor megtudják, hogy belépődíj nélkül gyönyörködhetnek az 
évszázados freskókban, patikaedényekben, orvosi műszerekben. Vannak akik ro
hannak - csak futó vendégek - mások érdeklődnek, kérdezgetnek s hosszasan időz
nek a patinás helyen. Egy ünnepélyes kék zsinór a „válaszfal" a múzeum és a bete
gek ellátását szolgáló patikarész között. 
Hétköznapokon még pezsgőbb itt az élet. Fehér köpenyek tűnnek fel az ajtóban már 
reggel fél nyolckor. Most júliusban én is közéjük tartozom. Már sok minden isme
rős: az épület, a szekrények, a mérlegek, a szokások. .. 
Néhány új arc a munkatársak között. Felelevenítem magamban a már tanultakat 
főleg a technológiai alapismereteket. Új birodalmam az analitikai szekrény, régi 
ismerőseim már a pipetták, büretták, lombikok. Szinte minden napra akad egy-egy 
anyag, ~elynek vizsgálatát örömmel elvégzem. Kezdetben se szeri, se száma a 
számolási problémáimnak, de jön Margó néni és mosolyogva magyaráz. 
Nagy újdonság számomra a receptolvasás, ami - úgy érzem - egyelőre messze nem 
a kenyerem. Mária néni biztatására - miután egyszer „lebuktam" előtte - átvettem a 
latin nyelv alapszabályait s a gyógyszerészi latint Csala Mari segítségével.Szó ami 
szó, tanultam egy csomó újdonságot, s elmélyítettem az egyetemen tanult ismerete
ket. 
Köszönet mindenkinek, aki segített nekem akár csupán néhány mondat erejéig, 
vagy sok órán át, sőt az egész patikai gyakorlatom idején. 

Győrött, 1978. július 30. 
Csala Márta 

Il: évfolyam (GY T K Szeged) 

Aristotelesre emlékeztünk .... 

Az európai ókor legnagyobb filozófusa i.e. 384-ben született a thrák birodalom 
~_gyík államában. 
Osei orvosok, apja meg éppenséggel a macedon király udvari orvosa volt. Kb 18 
éves korában került be Platon iskolájába - az Académiába - és 20 esztendőt töltött 
el itt Platon haláláig. Athénban lett a szónokiskola vezetője. 
342-ben a macedóniai király fiának - Nagy Sándornak - lett nevelője. Amikor 
Nagy Sándor megindult ázsiai hadjáratára, Aristoteles filozófiai iskolát nyitott. Itt 
tanítványaival elméleti kérdésekről beszélgetett, de a nagyközönségnek is tartott 
előadást a filozófiáról. 
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Nagy Sándor gazdag könyvtárral és felszereléssel látta el Aristoteles iskoláját. A 
király halála után el kellett hagynia Athént, mert macedónellenes pörbe akarták 
fogni. I.e. 322-ben Euboia-szigeti birtokán halt meg 62 éves korában. 
Művei csak halála után 260 évvel jelentek meg. Ez az ő irodalmi hagyatéka. Műveit 
és könyvtárát „Corpus Aristotelicum"-nak,,nevezik. Aristoteles járatos volt - és mű
veket írt - még a természetfilozófia, metafizika, logika, etika, politika és poetika 
területén is. 
Rendkívüli képességű, enciklopédikus elme volt. Korának úgyszólván egész tudását 
hatalmas szintézisben foglalta össze, rendszerezte. Már Platon iskolájában feltűnt 
lankadatlan szorgalma és gyűjtőszenvedélye. Az a filozófiai rendszer, melyet 
Aristoteles megteremtett kritikus összefoglalása és egyben lezárása is mindazoknak 
az eredményeknek, amelyeket az emberi gondolkodás az ő koráig elért. 

Győr, 1978. szeptember 11. 
Csala Mária 

v. asszisztens 

Művészet és művészek a Múzeum-patikában. 

Izgalommal teli napjaink voltak a patikában azok, amelyek október 14-ét megelőz
ték. A sikeres nyári hangversenysorozat után ismét pártfogói lettünk a művészetnek 
mi, a Széchényi-patika dolgozói. Bár a gyógyszertárban minden nap egy kicsit mu
zeológusok is vagyunk, ezen a szombaton a fehér köpeny is a szekrényben pihent. 
Előadásra készülődtünk ismét. 
Egyetlen lázasan készülődő csoporttá kovácsolt össze bennünket a közös cél: vala
mi újat, valami mást adni azoknak, akik ezen a szombaton betöltik majd a nézőtérré 
alakított officinát. 
Régi kedves vendégeket vártunk. Czigány György volt az est díszvendége, hiszen 
az ő költői estjére került sor. Oláh Margit csembalóművésznő is járt már nálunk. 
Csak Z. Szabó László tanár és Sólyom Ildikó - a Nemzeti Színház művésznője -
volt az, aki először lépett itt nálunk „színpadra". 
„Vers és muzsika" . „ ezt a címet kapta az est. S a versről és muzsikáról beszélt 
megnyitó szavaiban Z. Szabó László. „ A vers önmagában egy muzsika - mondta- a 
szavak játékának, a mondatok hangsúlyának muzsikája. A muzsika, a zene a gon
dolatok és érzelmek játéka. S mindkettő valamilyen vallomás. Vallomás az életről, 
a világról és a művészetről is". A versek is vallottak nekünk Czigány Györgyről, 
arról a tíz évről, melyet Győrött töltött. Azt hiszem minden vendég örömmel fe
dezte fel verseiben a győri emlékeket, s jó volt hallani egy-egy rímbe szedett mon
datban a Tejfölös közről, Révfaluról .... 
Talán csodálkoztunk is, milyen igazi, milyen aprólékos képekből állt össze az em
lék s az emlékből milyen élethű költemény kerekedett ki a „csillogó városról", 
ahogy a költő nevezte. . .. s amilyen közvetlen hangon vezetett be bennünket versei 
változatos világába Czigány György, olyan kedvességgel, hozzáértéssel mondta el 
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azokat Sólyom Ildikó. Oláh Margit művészi csembalójátékával Petrovics Emil ze
nei világába merültünk el. 
... S a varázs, mely megint elragadott mindnyáj4nkat. 
A vers és muzsika sajátos nyelven kíván szólni a ma emberéhez, de szombat este 
ne~csak ez az együttes kötött különös egyezséget a közönséggel, hanem a környe
zet is. Mintha az ismeretlen olasz festő is azért festett volna mosolygó gyermekeket 
a.freskóra, és mintha a „koronás mórok" és Széchényi püspök szigorú képe is azért 
vigyázna ránk, hogy ezek az esték mindenkinek feledhetetlen élményt nyújtsanak. 
Szombat este megszólalt még a mozdulatlan állványedény is: beszélt a múltról, hir
dette a művészet szépségét, hűs ágaival vigyázott a művészekre a stukkó sarkában 
az olajfa, s a kitárt karokra emlékeztető kanapé most a muzsikára, költészetre áhíto
zó vendégeket ölelte magához. 
Minden a jelent szolgálta: a háromszázhúsz éves freskó és a múlt század emlékei 
között a huszadik század verseiben meg-megcsillant a jövő. 
S ~a csak ~ev~sen, is, d,e észrevették, hogy a művészek e varázslatos környezetben 
egeszen maskepp ereztek magukat s ha csak egetlen egyszer is elcsodálkoztak pati
kánk szépségén, akkor ismét tettünk valamit a művészetért, mely bár kevés időre 
de kizökkentett mindnyájunkat a hétköznapok egyf ormaságából. ' 
S ezt tennünk érdemes volt. 

Győrött, 1978. október 16. Csala Mária 
v. asszisztens 

Az .ir~dalmi .es~ rés~tvevői: Z. Szabó László irodalmár, Oláh Margit zongoraművész, 
Czigany Ildiko, Czigány György, Sólyom Ildikó előadóművész, Czigány Györgyné 
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KÖLTÉSZET A PATIKÁBAN 
(Baranyi Ferenc irodalmi estje.) 

Február 10-én szombaton, még késő este is fényárban úszott a különben csendesen 
meghúzódó kis patika a Széchényi tér sarlfában. Az ajtó mellett szerény plakát hir
dette, hogy a gyógyszertárban vers és muzsika várja a vendégeket. Ismerős arcokat 
köszöntöttünk, mikor Czigány György megérkezett. A költői estre magával hozta 
Baranyi Ferencet és Horváth Ildikót. 
Baranyi Ferenc a felszabadulás utáni magyar irodalom egyik fiatalabb lírikusa. 
Többször járt már Győrött, de bevallotta: pályája még nem hozott neki ilyen külö
nös „patikai munkát". Horváth Ildikót sokan ismerik. A televízió kamerája előtt 
szerzett hírnevet Győrnek, mikor az Ady szavalóversenyen díjat nyert. 
Baranyi Ferenc költői estje igazában nem is volt az, mert ez a családias környezet őt 
is kizökkentette a megszokott ritmusból és a kötetlen, vidám hangulatú beszélgetés 
felé irányította. Mindannyian szívből derültünk mulatságos történetein, régen hallott 
ez a vaskos fal olyan hangos kacagást, mint mikor a költő mesélt. Mesélt egy ré
gebbi orosz író-olvasó találkozásról, ahol egy hatalmas főtér közepén felállított pó
diumon szavalt és vagy ezer paraszt hallgatta ámulva. Mesélt párizsi útjairól, gyer
mekkoráról, amikor az ismeretlen olasz operaáriákat dalolta végtelenül, s később -
hogy megtudja mit is énekelt - magyar-olasz szakos tanári diplomát szerzett. A pe
dagógus pálya nem vonzotta, de az opera szeretete megmaradt, ezért láthatjuk őt 
gyakran egy-egy operaelőadás szünetében, mint narrátort. Verseiből Horváth Ildikó 
szavalt mély átérzéssel, halkan, hiszen ezek a komoly falak- mint minden ismeret
lent - őt is csendre intették. Hallottunk tőle olyan költeményt, melyet Ady sugallt és 
olyant is, melyet Petőfi A helység kalapácsa c. költeményt ihlette. 
Különösen tetszett nekünk, amikor a hazaszeretet szólalt meg. A közönség is érezte, 
hogy a hazához fűződő ragaszkodást, bizalmat a költő tudja a legszebben, leg
őszintébben kifejezni. Baranyi Ferenc maga is szavalt, ez volt az est legérdekesebb 
része. Természetes hangon szólt, mintha elbeszélést s nem is sorokban, rímbesze
dett verset hallgatnánk. A legmaradandóbb emlékek mindenkinek a szerelmes ver
sek voltak Talán, mert a legőszintébb emberi érzésről mindég szívesen hallunk 
igaz, széy verseket, talán mert mi soha sem tudjuk elmondani azokat úgy, mint a 
költők Ugy, ahogy Baranyi Ferenc mondja ebben a két sorban: 

„Minden hazudhat öleléskor, csak a szemek nem, 
Mert a szemekből a messzeség kilátszik." 

A költészet világát kiválóan egészítette ki a Zeneművészeti Főiskola négy hallga
tója, akik Mozart D-dur fuvolaversenyével oldották fel a prózát. 
Mi, a patika dolgozói szívesen „asszisztáltunk" a költői esten. Lázasan számoltuk a 
székeket, a virágokat és a nagy mozsár pillanatok alatt került el megszokott helyé
ről. Szemvillanás alatt dolgoztak a kezek, azok a kezek, melyek hétköznap kúpot és 
golyócskákat formálnak, most „művészbejárót" alakítottak a laboratóriumból és 
színházi páholyokat kanapékból. 
A gyógyszerészek gyorsan statisztikussá alakultak, hogy kiszámolják mennyi széket 
„csempésszünk" még be a boltozat alá. Az asszisztensek meg „kamaratermet" vará
zsoltak a díszes márvány szökőkút köré, hogy békességben legyen a múlt és a jelen. 
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A „ vers és muzsika" immár előadássorozattá válik - ígérte Czigány György. Min
dannyiszor majd a jövőben egy-egy mai magyar költővel találkozhat itt a közönség. 
Nekünk pedig nem titkolt vágyunk, hogy a győri művészeti élet jelentős esemé
nyeivé váljanak ezek az esték. Azért csináljuk, azért szervezzük azokat szívvel
lélekkel, hogy emlékezetes, rangos, egész estét betöltő programjává váljék a győri
eknek egy-egy szombat este, ahol verset és muzsikát hallgathatnak a Széchényi
múzeumpatikában ..... 

Győr, 1979. február 15. 
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Czigány György 

Obálné Csala Marika 
Asszisztensjelölt 
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Részlet Oheme-Gyan Awliah ghánai gyógyszerész-hallgató leveléből, aki a buda
pesti egyetemen tanult 
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HERNÁDI GYULA író a Múzeumpatikában 

1979 április 21-én került sor a „Vers és Muzsika" előadássorozat harmadik estéjére. 
Ezúttal HERNÁDI GYULA volt a vendégünk. Ezeket az estéket már nemcsak az 
köti össze, hogy az előadássorozat részei, hanem az is, hogy a házigazda szerepét 
mindannyiszor - Czigány Györggyel együtt - mi a patika dolgozói töltjük be. 
HERNÁDI GYULÁNAK Győr már nem ismeretlen. A Bencés Gimnáziumban volt 
nyolc éven át diák, s ahogy elmondta nekünk - talán - az itt írott dolgozatok és ta
nári dicséretek tették őt íróvá. Pedig orvos vagy közgazdász szeretett volna lenni, 
mégis az irodalomhoz való vonzódása tette őt íróvá, ez lett a döntő életében. 
Az irodalomszerető ember sokat olvas, megjelenik előtte a kép, amelyet az író al
kotott olvasója számára. A kép megtelik élettel és azzal, hogy elolvastuk: tanultunk 
valamit. HERNÁDI GYULA egyszerre él a múltban, jelenben és jövőben. A múlt·· 
inti őt a jelen megbecsülésére. (Legközelebbi terveiben szerepel például az 1945 
utáni életünk is.) 
Egyaránt jelentős a költői-, novella- és drámaíró munkája. Gondoljunk csak a nemrég 
bemutatott „ Vörös requiem" című filmjére és a Várszínházban játszott „Hasfelmetsző 
Jaclr' című előadására. Jelenleg is több filmtémán dolgozik. Készülőben van a 
Bajcsy-Zsilinszky Endréről szóló trilógiája. A jövő a köl!eményeibenjelenik meg ... 
Egy a XXII. században lejátszódó elbeszélését HORVATH ILDIKO olvasta fel. Az 
író az ember mellett tesz hitet s hirdeti, hogy elválaszthatatlanok vagyunk az érzé
seinktől. Írói munkája során gyakran jelennek meg mitológiai alakok. A most ké
szülő színházi előadásban Tarzan figuráját használja fel. Novellái és filmre vitt da
rabjaiban a puszta, a tanyavilág, a föld és az egyszerűség szerepe jelentős, mint 
ahogy vallotta: Jancsó Miklóssal közös elképzelésük, hogy ezek a témák kevésbé 
öregszenek s mindenfajta tulajdonságot kifejezhetnek a mozivásznon is. HERNÁDI 
GYULÁT elég csak hallgatni s maradandó emléket őrzünk a magyar nyelvből.. ... 
Igazán „édes anyanyelvünk" beszélője ő. Szinte szünet nélkül mesélt ezen a röpke 
író-olvasó találkozón. 
Nekünk szólt a dicséret, amikor elmondta, hogy utoljára diák korában járt itt a vas
kereskedésben s akkor itt még nem gondolhatta, hogy ott, ahol szeget és csavart 
vásárolt - az a sötét, poros üzlet - egyszer majd ilyen csillogó gyógyszertárrá válto
zik s ő beszél majd irodalomról és munkájáról. 
Az izgalmakért megvan a jutalmunk, amikor betegeink egészségesen térnek vissza 
és azt kérdezik: „Kedves gyógyszerésznő, mikor lesz a legközelebbi irodalmi est 
itt?" Mi pedig a Kalmopyrin átadása mellett most is elmondjuk, hogy ..... örülünk, 
hogy jól érezték magukat itt nálunk és mindenkit szívesen várunk a következő elő
adásra .... „ 
Így növekszik minden előadás után az egyre jobban művészet és irodalom szerető 
kis társaságunk létszáma. 

Győr, 1979. április 21. 
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Obálné Csala Marika 
v. asszisztens 

„Rendhagyó" biológia-óra a Múzeumpatikában 

Kedves kis házi ünnepséget rendeztünk patikánkban a Vöröskeresztes Világnapon, 
melyre meghívtuk a „Czuczor Gergely" Gimnázium II. osztályos tanulóit. A diákok 
örömmel jöttek el, hiszen - a biológia-óra helyett - itt nem felelniük kellett, hanem 
csak hallgatniuk. Bár az óra végén nagy érdeklődéssel kérdezősködtek. Sok minden 
érdekelte őket, mely a gyógyítással, az egészségüggyel kapcsolatos. 
A kis ünnepség a belső officinában zajlott le, ahol a meghívottakon kívül jelen volt 
Bogcha-Novák Zoltánné, Oláh Mariann és Lakatos Józsefné. A diákokat elkísérte 
Kiss Domonkos bencés tanár, aki az iskola vöröskeresztes tanárelnöke, s a biológia 
szaktanára. A vendégeket a gyógyszertárvezető üdvözölte, majd beszélt a gyógysze
részi hivatás szépségeiről. Ezután Oláh Mariann tartott egy rövid előadást a gyógy
szerekről, azok hatáserősségéről, a gyógyszerformákról, a gyógyszerek dózisáról. 
Külön hangsúlyozta a gyógyszerkiadással járó nagy felelősséget s a gyógyszerek 
otthoni eltartását. 
Lakatos Józsefné elmondta, hogy miért lett a gyógyszerészt és a gyógyítás jelképe a 
kígyó. A diákok érdeklődéssel hallgatták mindkét beszámolót, majd egymás után 
sok kérdést tettek fel, alig győztünk rá válaszolni. Ezután megmutattuk nekik a 
gyógyszertár többi helyiségét, az ott lévő laboratóriumi eszközöket, végül az aszep
tikus manipulátort, mely különösen érdekelte őket. 
A tanárelnök kedves szavakkal köszönte meg a meghívást, az előadásokat. A diá
kok ugyancsak boldogan köszönték a „rendhagyó" biológia-órát, mely „megmen
tette" őket a feleléstől. 

Győr, 1979. május 9. 

Köszönet 

Nekik tartozunk köszönettel 
Nekik, kik másokért dolgoznak 
Nekik emberszeretőknek 
Nekik, a gyógyulást adóknak. 

Nekik, az ápolónőknek, a patikusoknak, 
A betegápolóknak és az orvosoknak, 
A mentősöknek, az egészségőröknek, 
Nekik, az igazi önzetlen szívűeknek. 

Lakatos Józsefné (v. asszisztens) 

Hogy mily nehéz a munkájuk 
Azt el sem mondhatom 
Legyen szószólom a felgyógyult soka
dalom. 
Ha láttok ápolónőt vagy orvost 
Tekintsetek tisztelettel rájuk. 

De mindég többen lesznek 
Kik testvérnek látjátok a szenvedőt 
S a legszebb eszme hódít majd tért: 
Ne másért élj ember, 
csak az emberért! 

HARS GYÖRGY VIII. osztályos tanuló verse (1979. május 10.) 
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HARMINCEGY NAP A PATIKÁBAN 

Miután felmerült annak a lehetősége, hogy az „iskolában" választhatunk gyógy
szertárat - ahol egy hónapig gyakorolhatunk - nagyon szerettem volna ide, a Múze
umpatikába jönni. A patikát már azelőtt is sokszor megcsodáltam, de arra gondolni 
sem mertem, hogy majd itt egyszer dolgozhatom. 
Az első nap bevallom kicsit féltem. Hiszen személyesen csak Csala Marikát ismer
tem, de gondoltam, hogy egy ilyen csodálatos környezetben a közösség is csak jó 
lehet. Megnyugtató volt számomra az a kedves fogadtatás, amelyben részesítettek. 
Rögtön megkaptam a tűzrendészeti- és balesetvédelmi szabályzatot, amelyet fi
gyelmesen elolvastam. Amikor megtudtam, hogy Mária néni kikérdezi tőlem az 
anyagot, nagyon megijedtem, sőt úgy éreztem, hogy mindent el is felejtettem. 
Mindjárt elmúlt a félelem bennem, mikor megkaptam az első kérdést ..... 
Az első napokban csak figyeltem mindent, hogyan tevékenykednek a „lányok". Ké
sőbb segítettem az impleálásnál, kiszerelésnél és éreztem, hogy minden nappal ki
csivel többet tudok. 
Nagy hasznát vettem az iskolában tanultaknak. Így lassan belelendültem a munkába 
a közösség segítségével. Majd igyekeztem magamat minden téren hasznosítani. 
Segítettem a laborálásnál, a gyógyszerek előkészítésénél, sőt lassan kimerészked
tem az officinába is. Nagyon boldog voltam odamehettem Márti mellé taxálni. Ne
kem ugyan még nagyon lassan ment minden, féltem is, hogy egy beteg rám szól 
„ végezzem gyorsabban a munkámat". De ez - örömömre - nem fordult elő. 
Éva néni kitartó és türelmes munkáját nem fogom elfelejteni, hiszen a gyógyszertári 
üzemvitel terén nagyon sokat foglalkozott velem. Amikor kaptam egy „forgalmi 
elszámolási ívet" - s annak kitöltésénél megakadtam - kérdésemre Mária néni min
dig türelemmel válaszolt. Általában minden szakmai kérdéssel gyakran fordultam 
Mária nénihez. 
Érdeklődéssel figyeltem Margó néni gyógyszerkészítését és ahol tudtam, segítettem 
is neki. Nem is kellett kérdeznem, mert mindjárt mondta, hogy melyik gyógyszert 
mire használják. Amikor árut kaptunk, igyekeztem segíteni annak elrakásánál, át
vételénél. Ilyenkor lázas segítséggel dolgozott az egész „patika", hogy minél előbb 
ismét rend legyen officinában és a raktárban. 
Ami számomra picit szokatlan volt - de nagyon jó érzés - ebédidőben körülültük a 
terített asztalt és vidáman beszélgetve ebédeltünk. Ez volt az igazi „nagy család". 
Engemet már az első nap bevontak a beszélgetésbe. Úgy tűnt, mintha már hosszú 
ideje itt lettem volna. Búcsúzáskor igen meghatott a kedves ajándék, ezúttal is kö
szönöm szépen. 
Úgy hiszem amellett, hogy a lehető legjobban éreztem magamat ebben a csodálatos 
patikában, nagyon sokat tanultam minden téren. Nagyon szeretném, ha a féléves 
szakmai gyakorlatot is ebben a csodálatos környezetben és kedves közösségben 
tölthetném el. 

Győrött, 1979. augusztus 1 Németh Ildikó (asszisztens jelölt) 
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Egy vidám délelőtt Csala Marikáéknál.. .. 

Kedves és emlékezetes kis ünnepségre került sor augusztus 15-én szerdán délelőtt. 
Egyik munkatársunk, Csala Marika, meghívta brigádunkat révfalui otthonukba le
ánybúcsúra. Mindenki vidáman és percnyi pontossággal érkezett a megbeszélt ta
lálkozóhelyre: Mária néni lakásához, ahonnan aztán kis „kocogó" tempóban elin
dultunk a Gyöngy utca felé. Végül nagy kérdezgetések s kellemes beszélgetések 
közepette megérkeztünk Marikáék házához. A szépen gondozott kertben, hűs fa 
árnyékában már terített asztal várt ránk s a házikisasszony szíves örömmel tessékelt 
be mindnyájunkat a szép otthonba. 

A nagy hőségben jólesett a finom almabor s az üdítőitalok. Marika nemcsak jó 
munkatárs, de remek háziasszony is. Bizonyították ezt a kitűnő melegszendvicsek. 
Mikor már gondolni sem mertünk arra, hogy még valami kerül az asztalra, megje
lent a házikisasszony egy hatalmas tál - sajáttermésű - őszibarackkal. Természete
sen az is elfogyott, sőt Marika néni még a gyerekeknek is csomagolt gyümölcsöt, 
melyet a mamák nagy örömmel tettek el. 

Mi, fiatalabb munkatársak aztán segítettünk Marikának leszedni az asztalt, be
hordtuk a sok poharat, tányért s - minden ellenkezésével szemben - gyorsan elmo
sogattunk. Talpunk alatt éreztük már a „Rasputin"-ritmusát, hiszen a zenegépből 
áradt a pompás zene. Alig végeztünk a „háziasszonyi teendőkkel", már táncra is 
perdült a szobában a társaság nagy része, s nemcsak a fiatalok táncoltak, de az „idő
sebbek" is bebizonyították, hogy a táncot még ők sem felejtették el. A hangulat egy
re fokozódott. Nagy sikert aratott a csárdás, a disco tánc s nem utolsó sorban a kü
lönböző modern táncok. A végén már majdnem mindenki táncolt széles jókedv
ében, szinte rá sem lehetett ismerni a máskor olyan komoly, fehérköpenyes munka
társainkra. Edit néni, Marika néni boldogan nézték a fiatalok jókedvű táncát, mely 
csak nem akart abbamaradni. Teljesen elfelejtettük, hogy egyszer haza is kell indul
ni. Végül mégis búcsút vettünk a barátságos otthontól, Marikától, aki azóta már 
boldog fiatalasszony, de sem ő, sem mi nem felejtjük el soha ezt a kellemes leány
búcsút. 

Győr, 1979. augusztus 16. 
Szarvas Ágnes 

v. asszisztens 
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EGY HÓNAP NYÁRI GYAKORLAT 

Ha őszinte akarok lenni, akkor be kell vallanom, hogy kicsit szorongva léptem be a 
patikába. Ezt az érzést talán az okozta, hogy még huzamosabb ideig nem dolgoztam 
gyógyszertárban. Az első nap azonban az itt dolgozók segítségével sikerült leküz
denem ezt az érzést. Ahogy beértem- az adatok felvétele után - rögtön a baleset- és 
tűzvédelmi szabályokat kellett megismernem. Először nem is vettem olyan komo
lyan az egészet, de amikor mondták, hogy Mária néni kikérdezi, jobban beleástam 
magamat az anyagba. 
Margó néni - az oktatónk - segítségével ismerhettem meg közelebbről a gyógy
szertárban folyó életet és tennivalókat. 
Úgy érzem hamarosan sikerült beilleszkednem a közösségbe, amelyet a gyógyszer
tárban uralkodó jó légkör segített elő. Az első pillanattól kezdve készséggel mellém 
állt az egész kollektíva annak érdekében, hogy szakmai tudásomat gyarapíthassam. 

Köszönettel tartozom mindenkinek, ezért a kellemes egy hónapért, amelyet el
tölthettem ebben a szép patikában. 

Győr, 1979. szeptember 10. 

IDOMENEO 

Szabó Adél 
II. éves gyógyszerészhallgató 

„a krétai király" köszöntése 

Patikánk kedves baráti köréhez tartozik a győri származású KORONDI GYÖRGY, 
a budapesti Operaház magánénekese, aki a most bemutatott Mozart: „IDOMENEO" 
c. operájában a címszerepet énekelte. 
Olyan nagy elismerés kísérte művészi produkcióját. - mind az operalátogató közön
ség, mind a sajtó körében - hogy mi is táviratban üdvözöltük e nagy siker alkalmá
ból a „krétai királyt". 

Korondi György már az 1978 július 9-én a patikánkban rendezett hangversenyen 
megnyerte a győri zenekedvelő közönség tetszését. Kellemes, nagy terjedelmű tenor 
hangja csodálatosan zengett a barokk patikában. Később ugyancsak itt szerepelt egy 
TV felvétel alkalmával, s akkor annyira megihlette őt ez a szinte szakrális környezet 
~s a kitűnő akusztika, hogy megígérte: szívesen eljön máskor is hozzánk énekelni. 
Igy és ekkor kötöttünk vele barátságot. .. 
Korondi György rendkívül közvetlen, kedves ember. Művészi „allűrjei" nincsenek. 
Ha az ember beszélget vele, nem is sejti, hogy az ország egyik legszebb hangú ope-
56 

raénekesével áll szemben. Ezért küldtük mi is most neki a táviratot, mert úgy érez
tük: ez a pesti siker egy kicsit Győrnek is sikere. 
Az „Idomeneo" eddig még nem szerepelt a Budapesti Operaház műsorán. Hazánk
ban a Szegedi Nemzeti Színház tűzte először műsorára 1966-ban. Tavaly ugyan egy 
hangverseny-szerű előadás elhangzott a Zeneakadémián ebből a majdnem elfelejtett 
Mozart operából. 
Ez a három felvonásos, harminchárom színből álló „komoly" opera rövid három 
hónap alatt készült el. Mozart 1780 őszén kezdett a komponáláshoz. A siker nagy, 
de nem volt tartós. Az „ldomeneo" nem maradt sokáig a müncheni operaház műso
rán. Mozart életében nem is került többé előadásra. 
A szövegíró a görög-római mitológiából merítette a témáját. A cselekmény bonyo
lult cselszövések során halad a darab végéig. Kréta szigetén - Kydoniában - játszó
dik le a trójai háború befejezése után. 
A darab fő szereplői: 

Idomeneo a trójai király 
Idamantes a király fia 
Ilia a fogoly trójai királylány 

Rövid tartalma: a krétai király hajótörést szenved, hajója elsüllyed, s ekkor megfo
gadja, hogy az első embert - aki szülőföldjén vele szembe jön - feláldozza 
Poseidonnak. Erre természetesen nem kerül sor, mert Idametes - a fia - szembeszáll 
a Poseidon küldötte szörnyeteggel és legyőzi azt. A szörny elpusztul. A fogoly tró
jai királylány és Idametes szeretik egymást, s ez a szerelem meghatja Poseidont. 
Végül is egymásé lesznek. A féltékeny Elektra azonban nem örül a házasságnak, és 
tőrrel vet véget életének ... 

Beszámolóm végére értem. Érdemes volt tanulmányoznom ezt az operát, s örülnék 
én is, munkatársaim is, ha egyszer Idomeneo egyik szép áriáját patikánkban énekel
né el. Talán erre is sor kerül a közeljövőben ... 

Győrött, 1979. október 25. 
Kapusi Tamásné 

vizsg. asszisztens 

57 



CZIGÁNY GYÖRGY a költő 

Október vége felé meghívót hozott a posta Czigány György legújabb verseskötet
ének könyv-premierjére. Kedves szavakkal maga a kötő invitált meg bennünket az 
előadásr~, ahová örömmel mentünk el, hiszen Czigány György személyes, jó isme
rősünk. 0 is a patika „baráti köréhez" tartozik. 
29-én este 6 órakor az irodalmat kedvelő győri közönség egy lelkes csoportja jött 
össze a Megyei Művelődési Központban, hogy meghallgassa a „Hazát" c. verses
kötetnek verseit a Versbarátok Klubja tagjainak tolmácsolásában. A kitűnő vers
mondók szinte megelevenítették a költő gondolatait, majd Z. Szabó László tanár 
beszélgetett Czigány Györggyel. Jóleső érzés volt hallgatni ezt a beszélgetést. Két 
irodalmat, művészetet kedvelő és művelő ember nyilatkozott itt meg olyan fokon, 
mint azt az ember sokszor, nagyon sokszor szeretne hallani„ „. 
A költő ars poétikája: hazát keresni minden pillanatnak. Ezért is választotta ezt a 
címet verseskötetének. Erről így vall: „ A pillanatba sűrített vágta: : halott apám, a 
családom, az életünket elsodró puha hegyomlások a szívben, gyász és derű - ezekre 
lát az én poétikai kamerám .... " Ezt az érdekes és értékes beszélgetést még sokáig 
elhallgattuk volna. 
Befejezésül a költő új verseiből olvasott fel, melyek - úgy érzem - költészetének 
ívét jelezték. Világképe szervesen kapcsolódik a mai magyar lírához. Az előadás 
után valóban úgy éreztük: Czigány György személyében egy értékes, a zenével is 
életünket szebbé tevő költőt ismertünk meg. 
Verseiben gyakran említi győri élményeit, hiszen ő Győr szülötte. Gyermekkorát is 
itt töltötte. Itt járt iskolába csak később került a fővárosba. Ott szerzett zongoramű
vészeti diplomát 1956-ban. Első verseskötete 1974-ben jelent meg „Aszfaltfolyók" 
címmel, melyben a beton és az aszfalt közé szorított életünket próbálja a költő sze
mével ábrázolni. Barátságára büszkék vagyunk. Mindég örömmel tölt el mindnyá
junkat, ha a képernyőn látjuk őt vagy az éter hullámain halljuk meg kedves, ismerős 
hangját .... 

1979. október 30. 
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Nagy Ildikó 
v. asszisztens 

Ne gy e dszeri „ VERS ÉS MUZSIKA" 

A nyári szünet után ismét folytatódott a „Vers és Muzsika" előadás sorozata. Az ősz 
első vendége a Rózsadomb lakó költőházaspár: WEÖRES SÁNDOR ÉS KÁRO
,LYI AMY volt. 
Hagyományainkhoz híven a vendégeket Czigány György kísérte el. A két előadásra 
meglepően sokan jöttek. Weöres Sándor neve napjainkban már határainkon tú~ is 
ismert. Károlya Amy nemrég kapta meg a Munkaérdemrend Arany fokozatát. Igy 
érthető, hogy a kedves két költő nagyon vonzotta a kíváncsi győrieket. 
A meghívott előadók sorában ismét láthattuk Oláh Margit zongoraművészt, aki 
ezúttal Debussy: Images c. darabját játszotta nagy sikerrel. Ö minden alkalommal 
szívesen vállalkozik arra, hogy játékával emelje előadásaink nívóját. 
A másik kedves „bennszülött" művészünk: Lády Etelka gyönyörű szoprán hangján 
Weöres Sándor megzenésített verseiből adott elő egy csokorral. A vendégek hosz
szantartó tapssal köszönték meg a művész produkcióját. 
A patika viszonylag kicsi officinájában annyian ültek, hogy az irodalmi színpad 
tagjainak már alig jutott hely. A költőházaspárt Czigány György üdvözölte, aki már 
nagyon otthonosan érzi magát nálunk, hiszen ő is győri származású: ebben az épü
letben volt gimnazista diák. 
Költővel versről, zenéről beszélgetni nem könnyű feladat. Egyébként érdekes ez a 
„költői élet". Hihetetlen, hogy Weöres Sándor fiatal kora óta éjjel dolgozik, mert 
nappal az ismerősök, barátok egymásnak adják a kilincset a rózsadombi villában. 
Károlyi Amy gyerekkora óta költő akart lenni. Már édesanyja is zongorázni, éne
kelni tanult, édesapja több nyelven beszélt. Irigylésre méltóak azok a szavak, ahogy 
ő férjéről beszélt: „Weöres Sándor mellett élni a magánéletemben és a munkámban 
is nagyszerű volt." Az életről így vallott: „Engem minden érdekelt, mert a vers arra 
is alkalmas, hogy a valótlan prózát hiteles, valós történetté formája." Tiszteletre 
méltó, kedves ez az idős házaspár. Mindegyikük telve az életből, a munkából szer
zett rengeteg tapasztalattal. Egymást támogatva élik az életet, együtt dolgoznak s 
valami új, valami szép lesz mindég„„ 
Három idegen nyelven beszélnek, de 17 nyelvből fordítanak. Köteteikben az óvo
dás, a diák és a nyugdíjas korú ember is talál olvasnivalót. Hiszen Weöres Sándor 
nem gyermekvers-költő, hanem költő, műfordító, sőt operaszöveg szerző is. Versei
ben a magyar nyelv csengése élményt jelent az olvasónak. 
„ Késő éjjel izzik izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája ... " 
Ismerős: „Egy csepp, két csepp, öt csepp meg tíz, Olvad a jégcsap, csepeg a víz„„" 
Valamennyien elmosolyodtunk, amikor Lády Etelka énekelte azt, amit mi ötéves 
korunkban az óvónénivel együtt tiszta szívvel daloltuk: 
„ Oh, ha cinke lennék, útra kelnék„. " 
A nézők tetszését vastaps bizonyította. A siker nem maradt el. Ebben része volt a 
műsor keretén kívül szavaló - éppen Győrött vendégeskedő - Csenus Mariannak is. 
Közvetlen lénye, nagyszerű és rutinos versmondása sokáig emlékezetes marad 
mindnyájunknak. 
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„ Ez a műsor már ehhez a patikához nőtt" - mondta Czigány György búcsúzóul. 
A győriek lelkesedéséből telt volna akár annyira is, hogy megtöltsék az új színház
te~met. De ez a családiasság, ez a hangulat csak ebben a barokk patikában az igazi. 
„Ugy érezzük: ez a mondat nekünk szól, akik nagy lelkesedéssel és nem kis mun
kával irodalmi estek otthonává tudjuk varázsolni ezt a patikát. .. Az előadást egy kis 
fogadás követte. Kedves vendégeinkkel elbeszélgettünk egy csésze feketekávé 
mellett. Kedves közvetlenségük maradandó élményt jelent számunkra. 

Győr, 1979. november 8. 

ÖNÉRTÉKELÉS 

Obálné Csala Mária 
v. asszisztens 

A mai napon megtartott brigádértekezleten értékeltük az elmúlt év eredményeit. 
Felajánlásainkat erőnkhöz mérten és a körülményeknek megfelelően teljesítettük. 
(1. Brigádnapló) 
Kinek-kinek rátermettsége és adottságai alapján alkalma volt mindhárom területen 
tevékenykedni. Az összeredményből kitűnik, hogy mindenki igyekezett is a maxi
mumot nyújtani. 
Sok egyéni kezdeményezés született: 

- dolgoztak pályázatokra: Oláh Mariann, Lakatosné, Szabadosné 
- újítási javaslatok: Nindl Nóra, Kissné, Juhászné, Oláh Mariann, Lakatosné, 

Szabados né 
- mindkét másodéves asszisztenshallgatónk Szarvas Ágnes és Varga Márta ed-

dig minden tárgyból ötös eredménnyel vizsgázott ' 
A kulturális vonalon elért eredményeink szinte egyedülállóak. Az elmúlt évben 
42.800 látogató kereste fel a múzeumpatikát, összesen 988 tárlatvezetést tartottunk. 
A. sok vendég fogadása és tájékoztatása nagy erőpróbát jelent mindnyájunknak, de 
mrndezt szívesen csináljuk a cél érdekében. 
Három alkalommal rendeztünk irodalmi estet hangversennyel egybekötve. Ezekről 
az előadásokról minden alkalommal küldött beszámolót Csala Mária a Rádiónak is. 

. Itt mondok köszönetet Igazgató Úrnak és a Szakvezetőknek az egész évi támo
gatásér~, de ezúttal köszönöm meg a brigád minden tagjának is a pontos, gondos 
szakmai munkát s az értékes kulturális és politikai tevékenységet is. 

Győrött, 1980. január 17. 
Bogcha-Novák Zoltánné 
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VERS ÉS MUZSIKA 
Ötödször 

. A győriek már nem is lepődnek meg 11zon, ha egy plakát a Múzeumpatika iro
dalmi estjére invitálja őket. Tudják, hogy egy olyan sorozatról van szó, amely a 
„Vers és muzsika" címet viseli és azokhoz szól, akik a ma irodalmát szeretnék 
tnegismerni. . 
Megszokták már azt is, hogy akiket hétköznap fehér köpenyben látnak, azok egy
egy szombat estén háziasszonyként fogadják őket. 
Március 29-én is benépesült az „esti gyógyszertár". Keresztury Dezső előadói estjé
re jöttek el a győri irodalom- és zenekedvelők. Patikánk kedves, „tiszteletbeli tagja" 
és barátja Oláh Margit zongoraművész közreműködésével minden alkalommal - így 
most is - még jobban emeli az est színvonalát. Czigány György jelenléte és szerep
lése nélkül pedig már el sem képzelhető irodalmi est a patikában. 
Keresztury Dezső neve sokszor szerepel a lapokban, halljuk őt a rádióban, látjuk a 
televízió képernyőjén, munkásságát azonban legjobban könyvei bizonyítják. 
Amikor Czigány György felkérte őt az előadás kezdetén, hogy beszéljen egy kicsit 
önmagáról, úgy állt a mikrofon elé, mint aki valami érdekeset fog mesélni. Mosoly
gós arcán nyugodtság volt, kezében verseskötetével és jegyzeteivel mindnyájunk
nak a régi - már-már elfelejtett - alma máterünk legkedvesebb irodalomtanára jutott 
eszünkbe. 
„Zalaegerszegen születtem'' - kezdte, és már éreztük is, hogy a szülőföld iránti sze
retete ma is határtalan. Gyermekkoráról elmondta többek között, hogy a „zongora
óra" nagyon elvette a kedvét a zenetanulástól. A zeneszeretete azonban megtnaradt 
és ez végig kíséri őt egész életén. Felesége Kodály-tanítvány volt. Az első orgona
tnűvész, aki mint nő, orgonaművészi diplomát kapott. Kodály Zoltánhoz mélységes 
szeretet és tisztelet fűzte, számtalan versben emlékezik meg róla. Halálakor ő írta az 
első nekrológot, mely lapjainkban is megjelent. 
A zene szeretete vezette el őt a vers világába. 50 éves elmúlt, amikor az első ver
seskötete megjelent. A 30 év c. sorozat legsikerültebb könyve volt. Akik nem is
merték verseit, most értették csak meg miért. Ebből a kötetből olvasott fel a költő jó 
néhány verset. Úgy olvasott fel - de talán inkább szavalt - mint aki a legszigorúbb 
zsűri előtt áll. 
Nemcsak szavaival, hanem kezével, a szemével is tolmácsolta mindazt, amit leírt. 
Sokáig emlegetjük az a négy sort, amelyet - mutatóujját felemelve - tiszta szívből 
szavalt: 

„Munka és ünnep nélkül, 
gond-oldó játék nélkül 
nagy, kerek ég s föld nélkül 
életünk törmelék. " 
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Keresztury Dezső az irodalmi est szünetében a patika dolgozóival 

A magyar nyelv dallamosságát, a jelzők sokaságát, a szavak tisztaságát mind-mind 
ott éreztük az előadásában. És nemcsak akkor, amikor a mikrofon előtt állt. Az elő
adás szünetében beszélgettünk vele. Közvetlen, kedves modora külön is felejthetet
lenné tette számunkra ezt az estét. Csodáltuk szavainak megformálását, kedélyes 
társalgását, pedig háromnegyed évszázad áll mögötte ... 
A barokk környezet szinte megköveteli a barokk muzsikát. Ezért Oláh Margit -
stílszerűen - Bach-művet játszott. Művészetét nem kell külön bemutatni, hiszen 
ismerik őt már nemcsak szülővárosában, de az egész országban. Büszkék vagyunk 
rá, hogy a tavaly előtti hangversenyéből egy részletet is patikánkból közvetített a 
televízió. Öröm volt nézni, amikor az est befejeztével a két művész: a költő és a 
zongorista együtt köszönte meg a közönség szűnni nem akaró tapsát. 
Reméljük mindenki vitt magával valami szépet, újat innen hazatérve. Valamit, ami 
a gyógyszertár szépségéből és a zenéből, irodalomból áll össze. 
A vendégek talán nem is tudják, hogy egy-egy ilyen irodálmi est megrendezése 
mennyi feladatot ad nekünk, gyógyszertári dolgozóknak. Már az előadást megelőző 
napon nagy a sürgés-forgás nálunk. „Semmi sincs a helyén azért, hogy végül is 
minden a helyre kerüljön„ „"- szoktuk egymásnak mondani. A nagy rendezkedés 
közepette izgalommal kérdezgetjük egymástól: „Te mit gondolsz, idejében jön-e a 
fényképész, és ugye nem fog kiégni a lámpa, ami olyan gyakran rossz?„. és a diá
kok a Bencés-kollégiumból még ma segítik máshová helyezni a mozsarakat? --- és 
áthozzák-e az iskolából idejében a székeket, megékezik e időre az ablaktisztító? 
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Meg kinyílik-e az amarillisz holnapra, és készen lesz-e az új ruhám ... és amit elpa
koltunk pénteken az officinából, hogy átalakítsuk azt „hangversenyteremmé", 
megtaláljuk e majd hétfőn? 
Számtalan kérdésünk van egymáshoz. Ilyenkor már nemcsak „fehérköpenyesek" 
vagyunk. Szerelőkké, szervezőkké, háziasl'lzonyokká válunk, s szombat estére már 
rclndenki tudja, hogy miben segítsen. Egyikünk a kólát hűti, a másik kávét darál 
vagy kávét főz, a többiek az asztalt díszítik virággal. Néhányan az ajtóban állnak s 
lesik, mikor érkezik Czigány György zöld Zsigulija, hogy készen legyen a fekete, 
núre a vendégek belépnek az ajtón. 
Vendégeink talán hamarább elfelejtik ezt a szombat estét, de mi nem. Ezt az estét 
őrzi majd emlékünkben a fénykép is, melyen vidáman mosolyog Keresztury Dezső 
és a „kis család", a patika dolgozói. 

A vendégkönyvünk pedig őrzi Czigány György versét, melyet - úgy érezzük - va
lóban nekünk írt: 

„Embereken múlik, kell a készség 
hogy hasson itt a lelki egészség, 
fáradtságuk a jövőben térül 
szolgálatként, élmény öröméül. " 

Győrött, 1980. március 31. 
Obálné Csala Mária 

vizsg. Asszisztens 
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BELLA ISTVÁN 
Költői estje 

Hatodik alkalommal nyílt meg a Széchényi-múzeumpatika április 26-én este, 
Győr irodalmat és zenét kedvelő közönsége előtt. Ezúttal a fiatalabb költő nemze
dék nevében Bella István József Attila-díjas költőt láttuk vendégül. 
A „Vers és muzsika" eddigi előadásaitól csak annyiban különbözött a szombat esti, 
hogy hivatásos előadóművész működött közre. A költő verseit Hegedüs Péter elő
adásában hallottuk. A sorozat állandó közreműködői most is itt voltak. Czigány 
György már jól ismeri a győri közönséget, a környezetet és bennünket. Oláh Margit 
pedig zongorajátékával a zeneirodalom egy-egy nagyját szólaltatja meg. 
A műsor első részében a két művész-vendég lépett a „pódiumra". Hegedüs Péter 
nagy átéléssel szavalta az „ln memoriám Babics Mária" és „Az igék és igák" című 
verset. Előadása igen meggyőző és művészi volt, erőteljes hangja megtöltötte a kis 
„színpadot" - a közönség nagy tapssal jutalmazta. Oláh Margit ezúttal Brahms In
termezzo-jából adott elő részleteket a tőle megszokott művészi odaadással. 
Utána Bella István és Czigány György lépett a mikrofon elé s arról faggatta a költőt, 
hogyan indult el ezen a pályán. Bella István sokat mesélt gyermek- és ifjúkoráról. 
Megtudtuk, hogy Sárkeresztúron született és 13 éves korában írta első versét. Az 
irodalom nagyjait a falu orvosától kölcsönkért könyvekből ismerte meg. A vers- és 
muzsikával együttesen nem most találkozik először. A családban is összefonódik e 
két művészet. Három gyermekén kívül ő maga is beült az iskolapadba és a költészet 
mellett a zeneművészettel ismerkedik. Most végzi a zeneiskola ötödik osztályát, 
hangszerként a zongorát választotta. V erselésén érezhető a zenéhez fűződő szoros 
kapcsolata. Nemcsak szeretete, de napi zongorajátéka, zongoragyakorlása is. Két 
olyan rövid verset hallottunk - többek között - tőle, melynek előadása egy-egy kis 
zenedarabot idézett tudatunkba. Úgy peregtek a szavak - különösen az igék sokasá
ga és változatossága - mintha azokat a zongorán játszotta volna. 
Nagy öröm ért bennünket, amikor a szép környezetről és kedves fogadtatásról be
szélt. „Szívesen jöttem Győrbe - mondta - bár két hete is itt jártam egy író-olvasó 
találkozón." Ez az „Aesculap-szentély" azonban igen megragadott. 
Haragszom Czigány Gyuria, hogy előzőleg nem árulta el, hová hoz engem. Most 
már megértem, miért van ilyen híre ennek a patikának." 

A műsor befejezéseként a költő új verseiből olvasott fel és elmondta, hogy „A 
zöld pizsamabéka" c. gyermekkötet után 1982-ben új verseskönyve jelenik meg. A 
játékos ritmusokban, költői leleményekben gazdag mondókák és kiolvasók világá
ban a gyermekek jól érzik magukat. A fiatalos lendület, sajátos látásmód, a múltról 
és jelenről írt versekben is jelentkezik. Idézzük példaként az „Úgy írtam én" c. köl
teményéből: 
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„ Úgy írtam én eddig a verset 
ahogy csak népmesék születtek, 
a valót mondtam, s nem a világot. 
Csak ami voltan;i, az leszek, 
nincs szebb, s rettenetesebb." 

A vendégektől az őszi viszontlátásig elbúcsúztunk. Mi addig is - eddigi tapasztala
taink segítségével - azon munkálkodunk, hogy az Előadóművész-fesztivál és a Ka
zinczyról elnevezett „Szép magyar beszéd" versenyen kívül a patikánkban élő soro
zat állandó hazája is a mi városunk, Győr legyen. 

Győrött, 1980. árpilis 28. 
Obálné Csala Mária 

Széchényi-múzeumpatika 
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Féléves gyakorlaton a Patikamúzeumban 

A tavaly nyáron kellemes és jól sikerült nyári gyakorlat után elhatároztam. hogy 
kérni fogom: ismét ebbe a patikába jöhessek féléves gyakorlatra. Nagy örömömre 
ez sikerült is. Munkatársaim örömmel fogadtak s már az első napon kellemes és 
szokatlan meglepetés ért. Miután Mária néni alaposan kikérdezett a tűz- és baleset
védelmi előírásokból - egy jó ötlete támadt - nekem kellett a patika dolgozóit 
„vizsgáztatni" ebből a két tárgykörből. Dicséretükre legyen mondva, mindenki ki
tűnően felelt, így megkezdődhetett számomra a komoly szakmai gyakorlat. 
'."'Iária néni tanácsára már az első naptól kezdve munkanaplót vezettem, melynek 
igen nagy hasznát vettem a vizsgára való felkészülés során. (Még a szobatársaim is 
érdeklődéssel forgatták, s kicsit talán irigykedtek is érte.) 
A napi elvégzett munkámról be kellett számoljak, így nemcsak írásban, de élőszó
val is. M~nkatársaim mindnyájan nagy szeretettel és hozzáértéssel foglalkoztak ve
lem. Ezt is olyan örömmel és boldogan meséltem a kollégiumban. Hát még hogy 
csodálkoz,tak a lányok Sopronban, hogy a gyógyszerek bevizsgálásánál is közremű
ködte1?. ~va néni bevezetett az a~minisztrációs munka rejtelmeibe, s még évfo
lyamtarsaim panaszkodtak, hogy ahg taxálhattak a táránál, én boldogan mondtam 
nekik: „már az első héten bedobtak a mély vízbe", így hamar megtanultam ezt is. 
~indé~ i~~ekeztem segíteni az impleálásnál s a hatástani elrendezés alapján a vizs
gan mmdJart gondolatban tudtam, hogy melyik gyógyszer milyen fiókban, szek
rényben van. Ez nagy segítség volt számomra. 
Lehetőségem volt arra is, hogy minden patikai munkából kivegyem a részemet. Vé
gez,te~ sokfél~t: porosztást, kúpöntést, préselést, kenőcskiszerelést, pilulakészítést. 
(utobb~ az e,~yik .leg~.edvelte~b ~u~ám lett) Mindég arra törekedtem. hogy szépen 
„guruljanak a pllulaim, ez sikerult is. Emellett sok „kiszerelést" is végeztem, egy
szóval mindent, de még a tanulásra is jutott időm jó időbeosztással. 
Ha valamit nem értettem, mindenki készségesen segített, itt oktató volt minden 
munkatárs: idős és fiatal egyaránt. 
Te~mészete,s~n a t~karításból, áru-elra~ásból is kivettem a részemet, hiszen egy jó 
g~ogyszertan asszisztensnek sokoldalunak kell lennie, s ezt csak akkor érheti el, ha 
~nden munkát valóban folyamatosan meg is csinál. 
U gy érzem. nem lenne teljes ez a kis visszaemlékezés, ha nem említeném a csalá
di" összejöveteleket, a névnapi megemlékezéseket, az irodalmi esteket, a vÖ~öske
resztes vetélkedőket, az egészségügyi felvilágosító előadásokat s a sok-sok vendé
get, köztük az ismert művészeket, politikusokat és tudósokat. 
Az egyik Vöröskeresztes vetélkedő alkalmával búcsúztatott el engem Mária néni és 
a ~unkatár~ak, ami még ünnepélyesebbé tette a napot. Nagyon meghatódtam ezen, 
s bizony alig tudtam a könnyeimet visszatartani. Rossz érzés volt arra gondolni, 
hogy esetleg nem kerülök ide vissza, mint okleveles asszisztens, mert ettől a „kis 
családtól" és szép környezettől nagyon nehéz elválni. Most már csak egy szót 
melyben minden benne van: KÖSZÖNÖM . . . ' 

Győrött, 1980. május 31. Németh Ildikó 
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GYÓGYÁSZATI FELJEGYZÉSEK EGY XII. SZÁZADBEUMAGY AR CODEXBEN 

A X. század végén és a XI. század elején, amikor a magyarság a kereszténységet 
felvette - és ezzel együtt beolvadt a nyug&ti kultúrába - már nagy múltra tekintett 
vissza Nyugat-Európa a Codexek készítésében. 
Magyarország első királya I. István (997-1038) koronázása után azonnal elkezdte a 
keresztény egyház organizálását. Püspökségeket, kolostorokat alapított, templomo
kat építtetett. Jó és sokoldalú külföldi kapcsolatok segítségével szerzeteseket hívott 
be az országba, akik elterjesztették itt a nyugati kultúrát. Valószínűleg az első kó
dexeket is külföldről hozták be és itt másolták le azokat. 
A Benedek-rendi anyakolostorban - Pannonhalmán - már a XI. század végén 80 
kódex volt. Azonban ezekből a kódexekből semmi nem maradt meg. Közép
Európában egy nép sincs, melynek ezeréves kulturális emlékei ilyen mennyiségben 
mentek tönkre, mert nagyon sok példány a háborúk idején megsemmisült, de sokat 
vittek külföldre is. Melyek ott ma világhírű díszei a különböző gyűjteményeknek. 
Érthető tehát, hogy a XII. századbeli Pray kódexnek - mely jelenleg a Széchényi 
Könyvtárban található - különösen nagy kultúrtörténeti értéke van. 
A mű értékét először Pray György - a híres jezsuita könyvtáros - ismerte fel a XVI
II. században. Ezért nevezték el a tudósok ezt a kódexet Pray-kódexnek. 
A mű különben egy ún. liturgikus könyv, mely a mise és a szentségek liturgiáját 
tartalmazza. A mi szempontunkból azonban az egészségügyi szabályok a legértéke
sebbek. Ezek a kalendárium részen, az egyes hónapok margóján vannak feltüntetve. 
JANUÁR: E hónapban nem szabad eret vágatnod és reggelenként borral három falat 

lictáriumot kell elfogyasztanod. Hashajtóként pedig rebarbara és gyömbér folyé
kony kivonatát igyad. 

FERBRUÁR: Február hónapban vágj eret a hüvelykujjon. 
MÁRCIUS: Március hónapban éhgyomorra egyél édességet, igyál apróbojtorján 
gyökérből főzött italt és használj száraz fürdőt. Eret ne vágass. Ne végy be has
hajtót, mert ez lázat okoz. A folyékony gyógyszer rutából és lestyánból készüljön. 

ÁPRILIS: Április hónapban ajánlatos eret vágni, folyékony hashajtót bevenni és 
húst enni. A gyomrot megmozgatni és felfúvódás elleni kenőcsöt használni. A 
gyökerek használata nem ajánlatos, mert ezek használata rühet és viszketést okoz
hat. Az ital lisztesfüből és ánizsból készüljön. 

MÁJUS: Május hónapban fej- és lábhúst ne egyél. Tartsd magadat melegen és igyál 
meleget. Tisztítsd meg a fejedet. Végy folyékony hashajtót be. A fejedre tégy bo
rogatást. Gyógyítsd a gyulladt szemet. Távolítsd el az ótvarokat. Kezeld a rossz 
vizeletet. Használj fürdőt. Egyél nyersen zöld növényeket. Folyékony gyógyszer
ként igyál abszinth-kivonatot, hashajtóként pedig édeskömény kivonatot. Hideg 
ételekkel élj. 

JÚNIUS: E hónapban minden nap éhgyomorra igyál egy pohár hideg vizet. Bort 
vagy sört ne igyál. A tejet felforralva, melegen fogyasszad. Egyél salátát, igyál 
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ecetet, használj mustárt. Igyál zsályából és borókából készült italt, mert ezáltal az 
agyvelő folyadékot termel. 

JÚLIUS: Július hónapban ne vágj eret, folyékony gyógyszert ne szedj be, használj 
zsályát és rutát, igyál petrezselyem és medveszőlő kivonatot. Éhgyomorra igyál 
egy pohár hideg vizet, ez megmozgatja az epét. 

AUGUSZTUS: Augusztus hónapban sem káposztát, sem mályvát ne egyél. Fo
gyasszál bojtorjánt. Sört és méhsört ne igyál. De használj mentát és szalviát egy 
kis borssal. 

SZEPTEMBER: Szeptember hónapban egyél kenyeret tejjel és minden mást is. 
ehetsz, mert ekkor főzik be az összes gyümölcsöt. Éhgyomorra igyad a tejet. 
Használj mastixot és ennek gyantáját vagy lisztes füvet borssal. 

OKTÓBER: Október hónapban egyél szőlőt és igyál mustot. Ez a testet gyógyítja és 
beleidet tisztítja. A vér miatt igyál kecsketejet éhgyomorra. Folyékony gyógyszer
ként igyál szegfűszeg kivonatot borssal, borókával és sóval. 

NOVEMBER: November hónapban tartózkodj a száraz fürdőtől. A folyékony 
gyógyszert fahéjból készítsed. Használj izsópot és borsfüvet a gyomorra. 

DECEMBER: December hónapban ajánlatos a fő- és mellékvénákból vért venni, 
mert erre az időre a szervezet telítve lesz folyadékkal. Igyál vízben oldott száraz 
gyógyszert. A következő három napban óvakodj eret vágni, folyékony gyógyszert 
bevenni és libahúst enni: március 23 ha újhold van decemberben. Ezekben a na
pokban ugyanis az embereknél is, a szárnyasoknál is különösen telítve vannak az 
erek. Ezért eret vágni veszélyes. 

A fenti szövegből látszik, hogy ez a kódex sok, értékes gyógyászati adatot tartal
maz. Említésre méltó a sok gyógyszerforma: potio, potiunculum, solutio, potio 
sicca, unguentum calisticum, cataplazma. (Ezek már előre elkészített gyógyszerek 
voltak.) A potio forrázat lehetett, a potio sicca pedig drogporoknak a keveréke. 
Kitűnik a XII. században használt gyógynövények 50%-át a XX. századbeli magyar 
Gyógyszerkönyv is felvette, a többi gyógynövény a népgyógyászatban használatos. 
A XI. századbeli tegernsee-i kolostorból származó „Insertum est Capitulare Caroli 
Magni" kódex 89 különböző gyógynövényt tartalmaz. Ezek közül a Pray-kódexben 
a következők fordulnak elő: 

- ruta - káposzta 
- édeskömény - mályva 
- lestyán - borsfű 
- mustár -ürüm 
- szalvia - bors 
- petrezselyem - izsop 

A bencések mellett a ciszterciták is nagy szolgálatot tettek a gyógynövénytermesz
tés terén. A fürstenfeldi cisztercita kolostorban egy növényeket tartalmazó lista ma
radt fenn. Ebben 63 gyógynövény neve szerepel. 
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A bencések andechsi kolostorában találtak újabban egy olyan felsorolást, mely a 
középkorban ismert és használt gyógyszerekről ad betekintést. Ez a lista több száz 
gyógyszerről tesz említést, 69,4%-ban növényekről. A Pray-kódexben ezek a növé
nyek mind megtalálhatók. 
A Pray-kódex szerkesztésénél bizonyára tekintetbe vették a külföldi kódexek adatait 
is. Ennem megfelelően fejlődött ki Magyarországon a Materia Medica. A kódexben 
felsorolt növények a mi klímánkon termelhetők, kivéve a gyömbért, borsot, pisztá-
ciát, szegfűszeget és fahéjat. 
Az itt felsorolt gyógynövényeket ma is használják széles körben és a huszonnégy 
közül tizenkettőt a XX. századbeli Magyar Gyógyszerkönyvbe is felvettek. 
Az „ACTA PHARMACEUTICA HUNGARICA" c. folyóiratban megjelent német 
nyelvű közlemény kivonatolta és fordította: 

Győrött, 1980. május hó 

A „Liliom tövisek közt" freskó 

Nindl Eleonóra 
Gyógyszerész 
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A Múzeumpatika „bevonult" a zeneirodalomba 

Néhai BÁLINT SÁNDOR professzor, néprajztudós - aki többször megfordult ven
dégként patikánkban - a mennyezet freskóiról a következőket írta tanulmányában: 
„A. virágszentelés középkori hagyomány hazánkban, mely Nagyboldogasszony 
napján történt. E szertartást a liturgiatörténeti kutatás joggal hozza Nagyboldog- • 
asszony ünnepének évszázadokon át olvasott szentleckéjével kapcsolatban: 

„Magasra nőttem, mint a Libanon cédrusa 
és mint a Sión hegyén a ciprus. 
Úgy nőttem, mint a cadesi pálma 
És mint a jerikói rózsatő. 
Felnőttem, mint a szép olajfa a mezőn 
És mint a platánfa a víz mellett a tereken. 
Mint afahéj és az illatozó balzsam illatoztam 
És mint a kiválogatott mirha jó szagot árasztottam." 

(Sirák 24, 17-24) 

Mindebből érthető, hogy a győri patika mennyezetfreskója éppen Mária mennybe
vitelét ábrázolja. Körülötte a Boldogasszonynak bibliai, illetőleg liturgikus jelképei: 

Rosa mystica - titkosértelmű rózsa 
Olíva speciosa - ékes olajfa 
Myrrha electa - válogatott mirha 
Lilium inter spinas - liliom tövisek között 
(Ez utóbbi téma az „Énekek énekéből") · 

Ez a gazdagon díszített, stukkóba ágyazott öt freskó ihlette meg Halmos László 
európahírű, győri zeneszerzőt egy háromszólamú kantáta megírására. 

Kéziratos művének végén a következőket írja: 
„ ln cameratione pharmacopolii in Győr (Jaurinum, Raab), quod simul et 

muzeum est, quinque emagines picatae sic dicatae „fresco" habentur: in medio B M 
V in caelis assumpta, circa illam vero quattuor herbae medicae, quae simul et 
symbola ipsius B M V sunt, vedentur. Hac caterva picturarum dabat impulsum hanc 
cantilenam componendi. 
Textum comparavit dr. Lajos Hosszú." 

Nagy megtiszteltetés, mely ezzel a művel patikánkat érte, nagy örömmel töltött el 
mindnyájunkat. A kézirat azóta már elindult útjára s reméljük a megérdemelt siker 
nem fog elmaradni .. „. 

Győrött, 1980. július hó 

70 

KUOPIO = GYŐR 

„ Tervetuola méjden vánhán aptekkimuzeomme. 
Olemme ilojszia ette tulitte kátszomán 
Győrin tete vánhá mujsztomerkkie. 
Tojvotán tejlle aptekin tüöntekijöjden 
Nimessze hüve játkoá Győrissze. 

„Isten hozta Önöket a mi szép patikamúzeumunkban. 
Örülünk, hogy Győrnek ezt a régi 
Műemlékét is megtekinthetik. 
A patika dolgozói nevében jó időtöltést 
Kívánok Önöknek Győrött. " 

Ezzel a néhány finn mondattal üdvözölte Dallos Gyuláné a Kuopióból érkezett ven
dégeket, akik Győr testvérvárosából érkeztek hozzánk látogatásra, tapasztalatcserére.A 
barátság a két város között már nem új keletű. Járt itt máskor is kuopiói küldöttség, sőt 
nemrégiben a városi énekkaruk is tartott Győrött hangversenyt. 
Most azonban négy olyan finn vendéget hozott el hozzánk a város vezetősége, akik még 
nem voltak patikánkban. Minthogy előre értesítettek bennünket a látogatásról, volt 
időnk felkészülni a fogadtatásra. A vendégek a következők voltak: ARMAS 
KANANEN v.b. elnök, JUHANI KOSKINEN polgármester, EILA KATKKONEN 
tanácselnök helyettes, ERKKI KETTUNEN városi tanácsos. 
A finn-nyelvű üdvözlőbeszéd váratlanul érte őket, a meglepetéstől szóhoz sem jutottak. 
Majd tolmács segítségével válaszolt a polgármester, megköszönve a figyelmet. Mint 
mondta: nem is sejtette, hogy itt ebben a távoli országban hazája nyelvén fog hallani 
üdvözletet, méghozzá patikában. A társaság egy része beszélt németül, így hamarosan 
kellemes társalgás alakult ki, no meg a tolmács is egyre-másra fordított a mondatokat. 
Közben munkatársaim már kínálták is a párolgó, finom feketekávét. Az „infusum 
coffeae"-nek nagy keletje volt.„. Egyszer csak szólásra emelkedett a polgármester és 
bejelentette, hogy - viszonzásként a kedves fogadtatásért és vendéglátásért - énekelni 
fognak nekünk egy finn népdalt. S ami még nem fordult elő egy patikában a polgár
mester és a v.b. elnök két szólamra elkezdett énekelni nekünk, a vendéglátóknak. 
„Hát ez még nem fordult elő! Három napja vagyok kísérője a társaságnak - mondta Dr. 
Ballay Géza a városi Tanács főosztályvezetője - vacsoráztunk zenés étteremben, de a 
polgármester és a v.b. elnök még nem énekelt sehol." Ez a kedves gesztus hát kitünte
tésszámba ment, mely nemcsak a finn-magyar barátságot jelentette, hanem többet is: 
választ a finn nyelvű üdvözlő beszédre. 
Úgy búcsúztunk tőlük egy félóra múlva, mint régi, kedves rokonoktól, azzal az ígérettel, 
hogy először ugyan de nem utoljára voltak vendégeink. 

Győrött, 1980. szeptember lO. Nagy Ildikó 
v. asszisztens 
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Tizenegy ország kulturális delegátusainak látogatása 

A győri Xantus János Múzeum igazgatója már előre jelezte, hogy szeretné bemutat
ni patikánkat - egy a városban tartózkodó - hatvantagú kulturális delegációnak. 
Ezért hát nagy lelkesedéssel készültünk mindnyájan a vendégek fogadására. Szep
tember 24-én este Yz 7 órakor kinyílt ismét a patika ajtaja és Háry Béla meg Dávid 
Lajos - ők voltak a győri házigazdák - vezetésével meg is jelentek a delegátusok. 
Az első percben, a barátságos kézfogások után már éreztük, hogy a vendégek kel
lemesen fogják itt érezni magukat. Így is volt. A testvérpártok központi bizottságai
nak kulturális osztályvezetői, akik között voltak: csehszlovákok, kubaiak, laosziak, 
lengyelek, magyarok, mongolok, németek, románok, szovjetek és vietnamiak, már 
az első percben csodálták a fényárban úszó patikát. Majd figyelemmel hallgatták a 
gyógyszertárvezető ismertetését, melyet egyszerre kilenc tolmács fordított különbö
ző nyelvre. 
Ezután következett a „kötetlen" beszélgetés. A vendégek mindenre kíváncsiak vol
tak, mely a művészettel, kultúrával, sőt a mi napi munkákkal kapcsolatos. A mon
gol delegátus például azt kérdezte, hogy milyen érzés egy ilyen szép, kultúrált he
lyen dolgozni„ „ 
Mi, háziak igyekeztünk mindenkivel - leginkább természetesen tolmács útján - szót 
váltani. A 10 fehérköpenyes kollegina úgy sürgött-forgott a vendégek között, mint
ha mindég csinálta volna. Kedves emlék marad számunkra az a közvetlen beszél
getés, melyet Rátkay Ferenc a művelődésügyi miniszterrel és Kornidesz Mihály az 
MSzMP Központi Bizottsága tudományos, közoktatási és kulturális osztályának 
vezetőjével folytattuk. 
A búcsúzásnál külön köszönetet mondott nekünk Dávid Lajos múzeumigazgató, 
mely mindnyájunknak jólesett. A kellemes este emlékét vendégkönyvünkben is 
megörökítették a résztvevők. Mi pedig mindnyájan azzal a gondolattal mentünk 
haza, hogy „érdemes volt" .... 
Érdemes volt megszakítani az otthoni háziasszonyi munkát és estefelé újból bejönni 
a patikába, érdemes volt idegen nyelvet tanulni, érdemes volt „soha nem látott ven
dégek között forgolódni". 
Ilyenkor tudatunkban mind jobban erősödik az a felismerés, hogy egy-egy ilyen 
látogatás alkalmával mi is feladatot töltöttük be. Ilyenkor mi is hazánkat képvisel
jük s hozzájárulunk ahhoz, hogy az idegenek képet alkothassanak maguknak a ma
gyar kultúráról, művészetről és nem utolsó sorban a mai magyar emberekről. .. „ 

Győrött, 1980. szeptember 25. 
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Huszárné Szemeti Elvira 
v. asszisztens 

ISMÉT VERS ÉS MUZSIKA 

1978 nyarán kezdődött ... A „Győri Nyár" keretében televíziós forgatócsoport járt 
nálunk, hogy az ország szeme elé tárja ezt a szépségében és működésében egyedülálló 

.. patikát. Az akkori program műsorvezető-szerkesztője Czigány György volt. Az elké
szített filmet azóta már háromszor vetítette a televízió. Egy jó ötlet után született meg 
a „Vers és muzsika" sorozat ugyancsak Czigány György közreműködésével. Azóta 
minden évben leglább három alkalommal előadóteremmé alakul át a patika. 
Október 25-én Nemes Nagy Ágnes költős és Mándy Iván író látogatott el hozzánk 
Czigány György társaságában. A költő egy prózával kezdte műsorát. „A szórakozottság 
örömei" c. írása kellemes derültséget okozott a hallgatóság körében és hangulatos beve
zetője volt az estnek. Vidám próza most hangzott el először e falak között, Nemes Nagy 
Ágnes nagy sikert aratott vele. A továbbiakban Czigány György a XX. század lír~áról 
beszélgetett a költővel. 
„A mai versek nehezen érthetők, zsúfoltak'' ... mondta a műsorvezető. „Igen" - vála
szolta erre vendégünk, „de ez a gyönyörű barokk mennyezet is zsúfolt, csak ezt már 
megszoktuk, mert gyakran látjuk." A modern verseket is akkor értjük meg igazán, ha 
gyakran elolvassuk azokat. Nemes Nagy Ágnes kitűnő előadó és kellemes beszélgető
partner, aki már az első percekben meghódította a hallgatóságot. Két versét szavalta el 
átéléssel, maradandó élményt nyújtva. Hogy beszélgetését beigazolja egyik versét egy
más után kétszer mondta el. A második elmondás alkalmával valóban sokkal közelebb 
kerültek hozzánk a versben megformált gondolatai. 
Ezután a Zeneművészeti Főiskola egyik énekszakos hallgatója három Bartók
népdalfeldolgozást adott elő. Kellemes, szép hangja, jó szövegkiejtése lelkes tapsot 
váltott ki a hallgatóság körében. 
Most Mándy Iván lépett a mikrofon elé. A televíziós játékfilmjeiről és novelláiból is
mert írót jó volt látni és megfigyelni, milyen is ő a valóságban. Bemutatkozásként egy 
rövidke írását olvasta fel - kedvencei közül - ahogy később elárulta, amelyből egy tra
fikos érdekes, különös esete rajzolódott ki. A beszélgetés során aztán az is kiderült, ho
gyan kerekedett ki egy valóságos történetből ez a kis novella: .... Egy februári filmfor
gatáson a Pénzügyőri zenekar fellépését elmosta a hózápor és az ott felejtett kottapapír
okon elmosták a hópelyhek az írást. Ez a nem mindennapi látvány ihlette meg az írót, -
beleszőve egy zenekedvelő trafikos alalrját - és született meg a novella. 
A két előadás közötti szünetben egy csésze kávé mellett elbeszélgettünk vendégeinkkel, 
akik munkakörünk felől érdeklődtek. Szinte csodálatosnak találják, hogy hivatásunk 
teljesítése mellett mennyi időt fordítunk kulturális munkára, előadások rendezésére. 
Pedig nem csodálatos! Bennünket a név és hely kötelez. Nemcsak a patikai tisztaság, 
pontosság természetes nálunk, hanem a szeretettel végzett közösségi munka is. Lassan 
közismertté válik jelszavunk: „Pro cultura et sanitate" a kultúráért és egészségért .... 

Győrött, 1980. október 26. 
Obálné Csala Mária (v. asszisztens) 
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A MÚZEUMPATIKA VENDÉGEI: TIMÁR GYÖRGY ÉS JELINEK GÁBOR 

Bizonyára kellemes estéjük volt azoknak, akik velünk együtt töltötték azt, november 22-
én a Széchényi Múzeumpatikában. A „ Vers és muzsika" sorozat vendégei ez alkalom
mal Timár György és Jelenik Gábor, a házigazda természetesen most is Czigány 
György volt. Különleges kis nézőterünk most is megtelt érdeklődőkkel, akik előadásról
előadásra eljönnek, hogy lássák és hallgassák ezt a hangulatában, tartalmában és kör
nyezetében egyedülálló sorozatot. Vendégeinkkel együtt nekünk is barátunk már a vers 
és muzsika, kedves ismerősünk Czigány György és szaporodik a látott, hallgatott, meg
ismert művészek száma. 
Timár György az irodalmon belül nagyon „sokrétű". „Polifonia" - így nevezte munkás
ságát Czigány György. Költő, műfordító, publicista, humorista. Első versét hét éves 
korában írta. Most az 50 év közelében jártas a műfordítói- és szakirodalomban is. Nem
rég óta francia fordítója a magyar költők verseinek is. Mi egy Nagy László verset hal
lottunk tőle többek között, először magyarul, aztán franciául. A nyelv dallamossága, 
szépsége mindnyájunkat megragadott. 
Néhány versének felolvasása után két paródiáját adta elő: Hernádi Gyuláról és Weöres 
Sándorról. Nagy tapssal jutalmaztuk az írót a szellemes, játékos írásáért. 
Rövid beszélgetés keretében arról faggatta Czigány György vendégét, hogy miért fogott 
bele ennyiféle munkába. „Tudod- felelte az író - az szeretem, ha nem unom meg ma
gamat és engem sem unnak meg az emberek. Aztán meg ebben a második gyermekkor
ban, amiben vagyok, kell a játék, a szórakozás. Ezért foglalkozom mostanában humoros 
írásokkal is."Szombat esti előadásunknak a szó szoros értelmében keretet adott a zene, 
mert muzsikával kezdődött és azzal is fejeződött be. Nyitányként fiatal muzsikusok 
léptek a színre. Bach hegedűszólója után Bartók ritkán hallott két hegedűre írt népdal
feldolgozásából hallottunk három darabot. A hegedűsök játéka után a zongora szólalt 
meg. Debussy két etűdjét játszotta igen szépen a Zeneművészeti Szakiskola egyik ne
gyedéves tanulója. 
A prózai rész után nagyon kíváncsian várta a közönség Jelinek Gábor operaénekes fel
lépését, hiszen már az elmúlt évben nagy sikert aratott a győri színház operaelőadásain 
is. A sikerben most is igen nagy része volt! Igazi zenei csemegét kapott a hallgatóság. 
Mozart „Figaro házasságának:" három áriáját énekelte olaszul gyönyörűen. Csodálato
san zengő, kultúráit hangja betöltötte a termet. Színészi alakítása is elsőrangú, szinte az 
Operaházban képzeltük magunkat. Vastapssal köszönte a közönség művészi produkci
óját, alig akarták leengedni a színpadról. Kedves, szimpatikus egyéniségét, reméljük, 
még máskor is tapasztalni és látni fogja közönségünk. 
Kis közösségünk - mi háziak - most is serényen dolgoztunk a háttérben. Meg is je
gyezte Czigány György, hogy ez a kedves, ünnepi díszbe öltözött „patikaszínház" mi
lyen jól ötvöződik a mi személyes vendéglátásunkkal. „Így szolgálja egyaránt a lelki és 
testi egészséget". Mi mindnyájan nagyon örülünk ennek a dicséretnek, s ha így növek
szik az érdeklődők száma, akkor lassan kicsi lesz az ódon falak közé zárt színpad, a mi 
színpadunk ... 

Győrött, 1980. november 23. Obálné Csala Mária (v. asszisztens) 
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VENDÉGEINK: Czigány György, Mezei András és Jelinek Gábor 

A tavasz első napján újra irodalmat és zenét kedvelő vendégeket fogadtunk a 
Patikamúzeumban. Ezúttal kilencedik alkalommal voltunk házigazdái a „Vers és 

·muzsika" sorozatnak. Most Mezei Andrást - az „Élet és irodalom'' munkatársát 
hozta el hozzánk Czigány György, aki mint régi győri diák és „tiszteletbeli patika
múzeumbeli munkatárs" a szokott közvetlenséggel és hozzáértéssel vezette a mű
sort. Sok elfoglaltsága mellett mindég nagy gonddal válogatja össze Czigány 
György ezeknek az estéknek szereplőit, sújt helyezve arra, hogy a mai magyar iro
dalmunk egy-egy kiemelkedő egyénisége és különböző korosztálya képviselve le
gyen. Elsősorban baráti köréből válogat. Széleskörű ismeretsége folytán elhozta 
már hozzánk Weöres Sándort és Károlyi Amyt, Hernádi Gyulát, Mándy Ivánt, 
Keresztúry Dezsőt, Baranyi Ferencet, Timár Györgyöt, hogy csak néhány nevet 
említsek. De néhány éve önálló műsora is volt itt Czigány Györgynek, akkor mint 
költő mutatkozott be a hallgatóknak. 
A szombat estéknek voltak és vannak állandó művész-közreműködői is. Oláh Mar
git zongoraművész például - aki most Párizsban arat sikert - és Demetrovits Zsu
zsa, aki jelenleg a milánói Scala első hegedűse. 
A fiatal, tehetséges Jelenik Gábor operaénekes immár másodszor lépett a hallgató
ság elé és most is osztatlan sikert aratott. Műsorának első részében Brahms, Schu
bert és Richard Strauss dalokat énekelt Nyírő Gábor művészi zongorakíséretével. A 
fiatal operaénekesről még sokszor fogunk hallani a jövőben, hangterjedelme, gyö
nyörű hangszíne és nem utolsó sorban remek színészi előadókészsége alapján. Elő
adásmódja igen jól illik az itteni barokk környezetbe is. 
Mezei András barátságos egyénisége már az első percekben barátokat szerezett a 
költészetnek. Olyan kellemes légkört teremtett, hogy szinte régi ismerősként kezel
tük. Csodáljuk írói termékenységét, mikor sorolta, hogy jelenleg is hányféle műfaj
ban dolgozik. A „Noé bárkája" c. kötete után a napokban kerül a könyvesboltokba 
az „Ilyen gazdagok vagyunk?" c. válogatása. Cikkei társadalmunk apró de kelle
metlen visszásságait bírálják. Mezei Andrást minden érdekli és mindenről ír, amiért 
érdemes tollat fogni. Verset ír, történetet ültet prózába, figyelmeztet a bajra, védel
mébe veszi a természetet, a szépet, a szerelmet és az embert. Kritikái élesek és iga
zak. Köztünk él, velünk jár és velünk érez. 
Az „Élet és irodalom" az első oldalon közölte a „Lesz-e bárka" c. versét, melyet itt 
is elszavalt, s mely magával ragadta a közönséget. Beszélt a Cs. Szabó Lászlóval 
folytatott interjúról, mindenki feszülten hallgatta az érdekes témát. Befejezésül a 
már ismert „Mózes" c. költeményét szavalta el, majd elmesélte a mű keletkezésének 
kalandos történetét. Hogyan látta meg a csodát: a lenyűgöző Michelangelo alko
tást .... 
Legújabb írása éppen a Győrött megjelent „Műhely" c. folyóiratban olvasható. 
Az est harmadik részében ismét Jelinek Gábor énekelt Gál Anikó zongoraművész 
kíséretével. Ezúttal operaáriákat hallottunk tőle. A Verdi „Nabucco" és „Simone 
Bocchanegra" egy-egy áriája után Gounod „Faust" -jából énekelt a tőle megszokott 
lendülettel és csodálatos hanganyaggal. Reméljük máskor is fogjuk hallani őt a Pa-
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tikamúzeum „színpadán". A közönség hálája szűnni nem akaró tapssal köszöntötte 
mindkét előadót és természetesen a házigazdát, Czigány Györgyöt. 
A két előadás közötti szünetben volt időnk arra is, hogy elbeszélgessünk a művé
szekkel. Jóleső tudattal nyugtáztuk, hogy szeretnek hozzánk jönni, szeretik és érté
kelik a győri közönség művészet iránti vonzódását, igényét. 
Ezek a beszélgetések mindég meggyőznek bennünket arról, hogy az írók, költők 
igen közlékenyek, nyíltak, igényesek és szívesen beszélgetnek olyan emberekkel, 
akik más hivatást töltenek ugyan be, de szeretik és értékelik az irodalmat és a mű
vészetet. 
Az elmúlt szombat esti vendégeink személye, munkássága, közvetlensége példa 
lehet mindnyájunk számára. 

Győrött, 1981. március 23. 

KEDVES FIATALOK 

Obálné Csala Mária 
v. asszisztens 

Évek óta összetalálkozunk itt a patikában veletek, hogy együtt ünnepeljük meg a 
Vöröskeresztes Világnapot. Az ez évi ünnepség különösen kedves számunkra, hi
szen száz évvel ezelőtt alakult meg a Magyar Vöröskereszt, melynek mindnyájan -
ki-ki a saját munkaterületén tevékenykedve - tagjai vagyunk. 
Rohanó, feladatokkal teli életünkben egy rövid időre hát megálljt mondunk és meg
emlékezünk azokról, akik ezt a csodálatos szervezetet életre hívták, abban egy év
század óta tevékenykednek és teszik azt ma is önzetlen emberszeretetből, fáradtsá
got, időt és sokszor anyagiakat sem kímélve. 
Nem akarom most learatni a babért a kedves fiatalok előtt, akik vállalkoztak arra, 
hogy itt a patikában mondjanak köszönetet szóval és zenével a Vöröskeresztnek, 
hiszen ez éppen olyan kedves cselekedet, mint mikor segítőkészséggel egy beteg 
ember mellé állunk, esetleg egy aggódó társunkat vigasztaljuk meg vagy egy öreg, 
egyedülálló személynek elvisszük az ebédet. 
Nagy és mutatós cselekedetek véghezviteléhez nincs mindég alkalmunk. Nem is ez 
a lényeges. Minden kis segítség értéke növekszik azzal, ha azt szívesen, örömmel és 
időben teszi az ember. 
Köszönöm, hogy eljöttetek, hogy közreműködtök az ünnepségen és kívánom mind
nyájatoknak: legyen szívetek, erőtök és lehetőségetek az életben mindég a segítésre, 
támogatásra, bátorításra. 

Győr, 1981. május 22. 

Bogcha-Novák Zoltánné megnyitó beszéde a Vöröskeresztes ünnepségen, melyen a 
Czuczor Gergely Gimnázium tanulói is részt vettek. 
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VÖRÖSKERESZTES ÜNNEPSÉG A SZÉCHÉNYI-MÚZEUMPATIKÁBAN 

Kedves kis ünnepségre került sor patikánkban május 12-én. Évek óta megemlé
.kezünk május hónapban a Vöröskeresztről, ez évben azonban különös gonddal ké-

. szültünk az előadásra: a magyar Vöröskereszt századik születésnapját ünnepeltük. 
Vendégeket is hívtunk: itt volt a Városi Vöröskereszt titkára Harnissné Kőrös Er
zsébet, a Czuczor Gergely Gimnázium egy osztálya és a Radnóti Általános Iskola 
tanulói. 
Bogcha-Novák Zoltánné - a patika vezetője - köszöntötte a megjelenteket, s rövi
den megemlékezett a Vöröskereszt eszméjéről, csodálatos munkájáról. Ezután az 
iskolás kislányok „léptek a színre" és szavalatokkal, beszéddel, zeneszámokkal 
tisztelegtek Henry Dunant emlékének, s a Vöröskeresztnek. Minden szám sikert 
aratott. Különösen tetszett Baranyi Ferenc és Hárs György verse. Mindkét veres 
témája - az alkalomhoz illően - a vöröskeresztes tagok önfeláldozó munkáját di
csérte. Szabados Zoltánné - patikánk dolgozója - beszédében felidézte a Vöröske
reszt megalakulásának nehéz időszakát. 
Baráti Ákos gimnáziumi tanuló Handel: G-moll fuvolaszonátáját adta elő Jáky 
Teodoz - zenetanára - zongorakíséretével. Megérdemelt, szép sikert aratott. Befeje
zésül a Bartók Béla zenei tagozatú általános iskola kamarakórusa Vecchi: Néked 
zúg ez a dal c. művét és egy magyar népdalt énekelt. A szólót SZABÓ JUDIT VII. 
osztályos tanuló adta elő igen szépen, maradandó élményt nyújtva mindnyájunknak. 
Végezetül néhány szóval megköszönte a lelkes közreműködést a fiataloknak, a Vö
röskereszt titkára is buzdította őket a további munkára, együttműködésre. Mi, a 
gyógyszertár dolgozói kis megemlékezéssel kedveskedtünk a gyerekeknek, hogy 
ezzel is maradandó emlékűvé tegyük számukra ezt a kedves napot. 

Győrött, 1981. május 13. 
Fazekas Jánosné 

v. asszisztens 
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BIHARI SÁNDOR Irodalmi estje 0981. május 23.) 

Patikamúzeumunk évek óta színhelye a már rangot szerzett „ Vers és muzsika" c. 
előadássorozatnak. Czigány György - házigazdaként - irodalmi és művészi életünk 
jeleseivel beszélget. E baráti társalgás során mutatja be őket, s munkásságukat a 
győri közönségnek. 
Május 23-án Bihari Sándor költő volt vendégünk, a zenei hangulatot Várayné Szüts 
Katalin zongoraművész varázsolta az ódon falak közé. 
Czigány György a megszokott rutinnal állt a mikrofon elé, s néhány szóval bemu
tatta a két vendéget. Bihari Sándor neve nem ismeretlen a magyar verskedvelők 
táborában. Könyveit gyakran lehet látni a könyvesboltok kirakataiban. Megtudtuk, 
hogy Várayné Szüts Katalin egészen friss diplomával érkezett Győrbe. Nemrég sze
rezte azt meg a Zeneművészeti Főiskolán. Professzora Jandó Jenő volt. 
Bemutatkozásul Bach: Francia nyitányát hallottuk tőle. Játékával már az első per
cekben nagy sikert aratott. A zongorajátékot versek követték. A költő szavalt. Az 
1980-ba megjelent kötetéből szavalt el néhány kedves verset - abból a kötetből, 
melynek címlapját kicsi fiának egyik rajza díszíti. Az egyik legmeghatóbb költemé
nye ugyancsak kisfiáról, Mártonról szól. Címe is ez: „Márton kérdez". A vers tulaj
donképpen csak kérdésekből áll, a költő összeszedte kisfiának egy nap alatt elhang
zott kérdéseit. 
„„„hogy miért nem lehet lehozni a szivárványt az égről, és hogy miért járunk két 
lábon ... és apa, szeretsz-e engem?" Valóban aranyos kérdések, mi felnőttek már 
kitalálni sem tudnánk ilyeneket. 
A versek forró hangulatát zeneszám követte .. Beethoven „32 változat" c. darabját 
adta elő a művésznő jó technikai felkészültséggel, fiatalos lendülettel, nagy átérzés
sel. A megérdemelt siker nem maradt el, a közönség ráadást kívánt. 
Bihari Sándor költői hitvallásáról beszélt, érdekes gondolatait figyelemmel hallgatta 
mindenki. Mindenről szeret írni - mondta - ami az embereket foglalkoztatja. A 
szép, a jó, a humánum érdekében kész mindég tollat ragadni. A költő munkásságát 
így összegezte Czigány György, a legújabban megjelent verseskötetéből: 

„ amin nincs, az nem hiányzik az embernek, 
csak ami van, az okoz hiányérzetet. " 

Egyik versében megemlékezett Bihari a pályatársakról s tanító mestereiről: Weöres 
Sándorról, Déry Tiborról. Büszkén vallja, hogy úgy él, ahogy versei sugallják: nyu
godtan, békében, szeretetben „ „ A hallgatóság e gondolatokkal eltelve távozott a 
nívós irodalmi estről. 
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Obálné Csala Mária 
v. asszisztens 

Bogcha-Novák Zoltánné üdvözlő szavai 
a jubileumi ünnepségen megjelent vendégekhez 

, Örömmel és szeretettel köszöntöm patikánkban a kedves vendégeket. Amint itt 
körülnézek, úgy látom, nagyrészt nem először találkozunk e falak között. Azt mon
danom sem kell, hogy milyen nagy izgalommal készültünk e nagy esemény megün
neplésére, bár egy patika történetéb~n 10 év igazán nem hosszú idő, különösen nem 
sok az elmúlt 328 évhez viszonyítva. 
Nem vagyok szónok, s nem is akarok hosszan beszélni, ezért rögtön a tárgyra térek. 
Patikánk történelmi múltját bizonyára ismerik a kedves vendégek, jelenét az Igaz
gató Úr bemutatta, ezért én annak csak építészeti szépségeiről és belső berendezésé
ről mondanék néhány mondatot. 
Fehér Klára írónő sorait idézem: „ ... aki ide belép, a mennyezet bámulásával kezdi, 
s csak aztán veszi észre a gyönyörű két rokokó szekrényt, - melyet egy-egy koronás 
mór figura tart - a hatalmas bronzmozsarat, a piszkei vörösmárvány mozsarakat s a 
modern bútorzatot. Mindenki csodálattal szemléli a szelvényekből ragasztott széke
ket, szekrénykéket, a domború felületbe beépített, felfelé kisebbedő fióksorokat, 
tárolókat, antropoidjellegű, puha-kék bevonatú kanapékat, s a hosszú, csillogó üveg 
táraasztalt. Ragyog, fénylik minden, dominál a puha-kék bútorhuzat, az arannyal 
kombinált bútor sötét színe s természetesen a barokk tér rokokó színes kavargása, 
mozgalmassága." 
A boltíves mennyezeten öt olajfestmény látható. A középső kép Mária mennybevi
telét, a négy kisebb egy-egy gyógynövényt ábrázol. A kolostorok kedves növényei
nek képét festette meg idillikus környezetben az ismeretlen olasz festő. A négy 
puttó szinte él. Az évszakokat személyesítik meg, illetve a patika névadójának -
városunk nagy mecénásának - Széchényi György püspöknek a képét veszik körül. 
Figyelmet érdemel a tárolókban elhelyezett sok, régi gyógyszerészi és orvosi esz
köz, állványedény és Erdélyi Eta festőművész monochrom táblaképei. Méltán írta 
egy látogató a következő sorokat emlékkönyvünkbe: „Itt nemcsak a gyógyszerek 
nyugtatnak, hanem az a hangulat is, melyet a patika áraszt. Mert több mint szép, 
több mint eredeti, az élményt nem lehet szavakkal kifejezni." 
Ne vegyék rossznéven kedves vendégeink, hogy most ismét más tollával ékeske
dem, de a tárgyilagos szemlélők jobban el tudják mondani mindazt, ami elfogja 
őket, midőn belépnek ide. 
„Megilletődött lélekkel nézem a múlt csodálatos alkotásait - írta valaki - melyet a 
modern ember tisztelettel újjá tett, megőrizve régi, nagy értékét. Ember, légy nagy 
alkotásaidban s embertársaid iránti szeretetedben!" 
N emeskürthy István így vélekedett: 
„A legszebb meglepetések mindég a hazai kalandozások véletlen felfedezései. Ilyen 
meglepetés ez a gyógyszertár, melyhez mindenkinek gratulálunk, aki részt vett an
nak helyreállításában." 
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Keresztury Dezső versben köszöntötte patikánkat: 

„Ez az igazi csoda: 
a vén győri patika 
amely századok porábul 
mindég ujra s ujra ujul: 
Művészete: egészség, 
lelke nemes, teste ép!" 

Czigány György pedig - aki szinte már tiszteletbeli tagja kis közösségünknek - ezt írta: 

„Embereken mulik, kell a készség 
hogy hasson itt a lelki egészség. 
Fáradtságuk a jövőben térül 
Szalgálatként s élmény öröméül. " 

Hát valóban így van, élmény számunkra mindaz, ami itt történik, de fáradtságunk 
már a jelenben térül, melyet egy magát megnevezni nem akaró kedves látogató így 
fejezett ki: 

„Az a kultúra-szeretet és szépség-tisztelet, amivel a patika munkatársai itt élnek, 
dolgoznak, és a vendégeket tájékoztatják, méltó a patika páratlan értékéhez és szín
vonalához." 

Győr, 1981. június 10. 
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Nyári gyakorlatom 

Nagyon örültem, mikor megtudtam, hogy ebbe a szép és nevezetes patikába jö
l;letek nyári gyakorlatra. Bevallom, az elsq napon kicsit szorongva léptem be az aj
. tón. Leendő kollégáim igen kedvesen fogadtak. Ez már jó jel és bíztató számomra -
gondoltam magamban. Érzésem nem csalt, sőt fokozódott, mikor fehér köpenyemet 
felvéve Marika nénihez léptem. Oktatásom azzal kezdődött, hogy a tűz- és baleset
védelmi rendszabályokat elmondta nekem, majd alaposan „levizsgáztatott" az el
mondottakból. Néhány jó tanácsot is kaptam tőle: hogy és mint kell egy patikában 
viselkedni, melyek a kötelező és a helyi ezirányú követelmények. 
Már az első napon füzetet hoztam magammal, hogy a sok és új ismeretet leírhas
sam, hiszen a latin közmondás itt valóban érvényes: „Verba volant, scripta manent". 
E jegyzetemnek nagy hasznát vettem a későbbiekben, jó szolgálatot tett tanulmá
nyaim során. 
Nagyon szívesen dolgoztam Margó néni mellett, aki mindjárt bevont engem a ko
moly laboratóriumi munkába. Eleinte szokatlan volt ez a tevékenység, de pár nap 
alatt igen-igen megkedveltem. 
Mariann megismertetett az adminisztráció rejtelmeivel, hát bizony az első időben 
valódi rejtély volt számomra a sokféle rendelkezés, számadás stb. Boldogan ta
pasztaltam munkatársaim segítségét, melyet ezúttal is hálásan köszönök nekik. 
Néhány nap elteltével már egészen otthonosan éreztem magamat: megismerkedtem 
a patika életével, amelyet itt - el sem képzeltem - rendkívül változatos. A vendégek 
mindennaposak, sok hazánkfia és külföldi látogató járt itt. Természetesen a gyógy
szerre várók is mindég jöttek-mentek, vagy várakoztak, mert szívesen figyelték, 
hogy az idegenvezető mit „mesél" a látogatóknak a patika múltjáról és jelenéről. 
Külön élmény volt számomra az a hangverseny, amelynek „rendezésében" én is 
részt vettem, mint házikisasszony. 
Nagyon kellemes négy hetet töltöttem itt, a családias hangulatú összejövetelek, 
névnapi megemlékezések felejthetetlenné tették a patika kollektívájának jó légkörét. 
Az idő elszaladt, szinte nehéz volt megválni egy hónap múlva új munkahelyemtől. 
Ezúton is szeretném megköszönni a patika minden dolgozójának, hogy olyan ked
vesek és segítőkészek voltak hozzám. Remélem, először ugyan, de nem utoljára 
állhattam a „tára túlsó oldalán" a Múzeum-patikában. A viszont látásra az 1982. 
évben! 

Győrött, 1981. július 5. 
Érsek Erzsébet 

asszisztensj elölt 
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TV FELVÉTEL A MÚZEUMPATIKÁBAN 

Az már nem is szokatlan látvány a járókelőknek, ha időnként hirdetőtáblát lát„ 
nak a Széchényi téren, mely a patikában tartandó irodalmi estre hívja fel a figyel
met. 
Az elmúlt vasárnap délután azonban másféle sürgölődés keltette fel az arra sétáló 
figyelmét. Egy nagyszabású televíziós forgatás kezdődött a Múzeumpatikában 
mely a „Győri-Nyár" egyik érdekes és értékes műsorát vette fel. Négy művész ült 
kamerák elé, hogy előadja egy agyőri Székesegyház kottatárában talált háromtétele 
művét az ismeretlen XVIII. századbeli zeneszerzőnek. 
De hogy ne vágjak az események elébe, elmondom hogyan is kezdődött. Az előké
születek már délben kezdődtek, mikor begördültek a hatalmas közvetítőkocsik a 
Széchényi térre. A műszakiak elkezdték a munkát. Behordták a sok kábelt, reflekto
rokat szereltek, összeállították a két gördíthető kamerát. Mások a létra tetején állva 
sötét függönyöket tettek az ablakokra, volt aki dobogót ácsolt, szögezett, egyszóval 
megkezdődött a nagy átalakítás és mire mi patika dolgozók felocsúdtunk a hangver-" 
senyteremmé alakult a szép barokk helyiség. A rekkenő hőségben mindenkiről folyt+ 
a verejték, de ez nem gátolta az embereket, derekasan dolgozott mindenki. 
Közben megérkeztek a művészek, a laboratórium ideiglenesen átalakult próbate
remmé, hogy a felvétel előtt még néhányszor eljátsszák a darabot. Ezalatt kezdtek 
szállingózni a „statiszták" is, akik mind hangverseny-hallgatók szerepeltek az adás
ban. 
Végre elkezdődhetett a felvétel. Élmény volt ez mindnyájunknak, bár úgy éreztük 
magunkat, hogy nem is patikában, hanem gőzfürdőben vagyunk. A forró júliusi nap 
sugarait a Jupiter-lámpák helyettesítették. 
Békés András a felvétel rendezője megkérte a „nagyérdemű közönséget", hogy 
foglalja el a helyét. Megkezdődött a „kollektív" szenvedés a hőségben. A rendkívül 
udvarias rendező mindig talált valami változtatni valót. Hol a ",,közönséget" cso
portosította át, hol az égő gyertyák elhelyezését nem találta megfelelőnek. Nem, 
még mindig nem kezdődhetett el a felvétel, mert a legfiatalabb szereplő - egy 
nyolcéves kislány - sírva fakadt a nagy izgalomban. Mire a rendező megnyugtatta a 
kis Beát, ismét a sminkelőnek akadt dolga, mert a művészek arcán rózsaszínű 
könny csordogált. A nagy melegben összekeveredett a verejték az arcfestékkel. 
A felvételt számtalanszor megismételték. Végre a sokadik próba után elégedett volt 
a rendező és az operatőr, de most meg műszaki hibát jelentett a közvetítőkocsi. Is
mét új felvétel! Meg is jegyeztük egymás között, hogy nem drága a TV előfizetési 
díja. 
Minden elismerésünk a művészeké volt, hiszen mi is olvadoztunk ugyan, de lega
lább nyári ruhában ülhettünk a reflektorok kereszttüzében. Ők azonban frakkban 
voltak kénytelenek játszani. 
Azt hisszük, ha páncélt öltöttek volna, akkor sem érezhették volna magukat ké
nyelmetlenebbül. Ennek ellenére csodálatosan játszottak. Erről meg fog győződni a 
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TV közönsége is rövidesen, amikor a „TESTVÉRMUZSÁK" c. adásban meglátják, 
meghallgatják őket. . . , 
A felvétel végeztével - amikor szétszéledt a közönség - a patika inkább hasor:ntott 
egy csatatérhez, mint Aesculap szentélyéhez., Lassan~~assan. az~nba~ ~elyreall~ a 
rend, helyére került a pénztárgép, a bronzmozsar, kezdtuk felejtem a hoseget, s illlre 
az utolsó műszaki dolgozó is elhagyta a csatateret, ismét béke honolt a Múzeumpa
tikában. Derekas munkát végeztünk mi is. Voltunk ezen a délutánon házigazdák, 
statiszták, sőt kellékesek is. Mikor .bezárult mögöttünk a patika nagy, rézlemezes 
ajtaja, azzal búcsúztunk egymástól, hogy ez „jó mulatság" fárasztó, de érdekes és 
maradandó emlékű nap volt. 

Győr, 1981. július 16. 
Nagy Ildikó 
v. asszisztens 

Puttó-figura az ősz gyümölcs-kosarával 

Oláh Mariann 
v. asszisztens 
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Finn-magyar barátság 

Január 27-én különösen kedves látogatókat vártunk a patikába. A város kulturál' 
vezetői már előre bejelentették a vendégek érkezését, így mi felkészülve a fogadt 
tásra fogadóteremmé varázsoltuk - munka végeztével - az officinát. A kedves ve 
dégek: a finn nagykövet OSNÓ V ÁINÖLA és felesége LEENA V ÁNIOLA, 
nagykövetség kulturális titkára és Zámbó József a városi tanács elnöke voltak, aki 
ket dr. Dávid Lajos a Múzeum igazgatója kalauzolt el hozzánk. 
A városunkkal való ismerkedésük utolsó programpontja volt a Széchényi-patik 
így nem kellett sietniök. A vendégek és vendéglátóik is nálunk pihenték ki a na 
fáradalmait. 
Bogcha-Novák Zoltánné finn nyelven üdvözölte őket, ami nagy meglepetés vol 
számukra. A patika ismertetése után - meglepetésként - Oláh Margit művésznő ül 
a zongorához és egy rövid hangversenyt adott a tiszteletükre. A műsor Bach 
Chromatikus fantáziá-ja és Chopin: C-moll Nocturn-je volt. A vendégek arcáró 
visszatükröződött szinte mindaz, amit a gyönyörű barokk környezetben a barokk é 
romantikus zene kiváltott. Valóban megható 20 perc volt, mely nemcsak nekünk, de 
nekik is maradandó élvezetet nyújtott. A kis koncert után patikánk vezetője német 
nyelven folytatta ismertetését, hiszen minden érdekelte őket. 
A finom frissen főzött feketekávé is megtette hatását ... Magyar-finn-német szavak. 
úsztak a levegőben, mindnyájan nagyon jól megértettük egymást. Végigjárták a 
helyiségeket, megnézegették a szekrényeket, vitrineket. Elismerő soraikról vendég
könyvünk tanúskodik. 
Mint mondták nagyon jó benyomást tett rájuk a város, a város vezetősége, s nem 
utolsósorban a mi patikánk. Bízunk benne, hogy ezt a kellemes látogatást nem fog
ják egyhamar elfelejteni, mint ahogy mi sem felejtjük el a kedves finn nagykövetet 
és kíséretét. 

Gyógyszerésztörténészek találkozója Budapesten 

Kitüntetésként fogadtam a hírt, hogy részt vehetek a Nemzetközi Gyógysze
résztörténeti Kongresszuson. Az 1981 szeptember 28-október 5 közt ülésező min
tegy 300 szakember 20 országból érkezett, hogy meghallgassa a német, angol, fran
cia, orosz és spanyol nyelvű előadásokat. 
Igen nagy élményben volt részem. Ezúttal is hálásan köszönöm az Igazgató Fő
gyógyszerész Úrnak, hogy a kongresszuson részt vehettem. 
Két képünk a külföldi kollégák egy csoportjáról készült amikor patikánkba is ellá
togatván a hangversenyt hallgatják. 

Bogcha-Novák Zoltánné 
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Kedves Kolléganő! 

··--·-·-·-----·--·---
5, Oktober 
Gyór Frlihstuck im Hotel Rába 

Ausflug zur Abtel von Pannonhalma, 
Besichtigung der Bibliothek 

. Beslchtigung der Széchényi Apotheke 
in Gy5r /Erinnerungen aus·der eherna
ligen Jesulten-Apotheke irn ~resken-
saal/ ' · 

M~.ttagessen im Restaurant Vaskaka.s:„ 
in Gvor· „. 
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PATIKALÁTOGATÁS 

Kedves vendégeket vártunk október 3-án délután a Múzeumpatikába. Ezúttal qegy 
ven lengyel gyógyszerész érkezett Győrbe, hogy megtekintse patikánkat. (Előzőíeg 
budapesti Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Kongresszuson vettek részt.) 
A csoportot régi, kedves ismerősünk Alina Wawrzozek lublini főgyógyszerész vezette 
aki már többször volt vendégünk. Alina hazánkban volt gyógyszerészhallgató a hábo 
alatt, jól beszél magyarul, így ő töltötte be a tolmács szerepét is. 
A kölcsönös és szívélyes üdvözlések után a gyógyszertár vezetője ismertette a pa · 
múltját és jelenét, majd „körsétát" indítványozott. A vendégek nagy érdeklődéssel néz~ 
tek meg mindent, kinyitogatták a szekrényeket, kihúzták a fiókokat és számos kérdésr 
várták a feleletet. A szakemberek szemével figyeltek mindent, és örömmel mondhatom: 
nem fukarkodtak a sok dicsérettel. Látni lehetett rajtuk, hogy mennyire érdekli őket 
magyar gyógyszerészet. 
Ezután következett a meglepetés. Munkatársaink percek alatt székekkel rakták tele az 
officinát, a vendégek helyet foglaltak és hangverseny kezdődött. 
Egy fiatal művész-házaspár: Váray Tamás és V. Szűcs Katalin ült a pianínóhoz. Mozart 
G-dur szimfóniájának első tétele hangzott fel (négykezes áriratból), majd külön-külön 
Schubert és Chopin műveket adtak elő. A siker felejthetetlen volt. Lengyel kollégáink 
könnyezve hallgatták honfitársuk darabját. Nem tudtak napirendre térni a patikai kon
cert élménye fölött. Kezünket szorongatták, lengyel, francia, német és nem utolsó sor
ban magyar köszönőszavak hangzottak mindenünnen. 
A búcsúzás percei szinte meghatóak voltak. Kollégái nevében Alina formás kis beszé
det mondott magyarul, majd megajándékozta Bogcha-Novák Zoltánnét a Lengyel 
Gyógyszerésztörténeti Társaság szépkivitelű jelvényével, melyet nagy ováció között 
tűzött annak fehér köpenyére. Vendégkönyvi befrásuk csak emlék, mert a maradandó 
élményt az itt szerzett tapasztalataikban vitték magukkal haza. 
A lengyel gyógyszerészek látogatása után két nappal ismét vendégfogadásra készül
tünk. Ezúttal valóban egy „nemzetközi gyógyszerész-társaság'' jött hozzánk a budapesti 
Kongresszus befejezése után. Húsz ország gyógyszerészei közül mintegy nyolcvanan 
érkeztek autóbuszokkal a patika elé, miután előzőleg a Dunántúl három patikamúzeu
mát megtekintették. Fogadásukra fehérköpenyes kis közösségünk várt a gyönyörűen 
kivilágított officinában. A vendégek első megnyilatkozása már elárulta, hogy nem várt 
élményben lesz részük. Csodálkozásuk egyre fokozódott, mikor a gyógyszertár vezetője 
a kedves üdvözlés után bemutatta a patika művészi szépségét és ismertette annak jelen
legi funkcióját. Részletes német nyelvű beszédét két tolmács fordította angol és francia 
nyelvre. A vendégek ezúttal legnagyobbrészt a nyugat-európai országokból jöttek. 
Mint előzőleg a lengyel kollégák, ők is számtalan kérdéssel „ostromoltak" minket. Nekik 
is ki kellett nyitogatni a szekrényeket, kihúzni a fiókokat, mindent látni akartak. Sőt még a 
Gyógyszerkönyvekbe is belelapoztak! Volt, aki jegyzetelt, hogy otthon számolhasson be 
élményeiről. A kis csoportok között egy-egy fehérköpenyes munkatársat lehetett látni, 
amint „nemzetközi nyelven" ad felvilágosítást a hollandoknak, svédeknek, franciáknak, 
németeknek, angoloknak ... A tolmácsoknak is derekasan kijutott a munkából. 
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A szakmai bemutató után ismét hangversenyteremmé varázsoltuk az officinát. Ezúttal 
Oláh Margit zongoraművész Bach és Debussy műveket adott elő. Művészi játékát 
szűnni nem akaró tapssal jutalmazta a hallgatóság. Sikerét még fokozta, mikor vezetőnk 
elmondta, hogy nemrég kapott meghívást a párizsi rádiótól hangversenyszereplésre. 
Julien párizsi professzor különösen melegenérdeklődött fellépésének ideje felől. 
A vendégek még sokáig maradtak volna, de az idegenvezetők sürgették a csoportot, 
mert társasebéd várta őket. Bogcha-Novák Zoltánné is meghívást kapott az ebédre, ahol 
- mint elmondta - még mindég a patikai élményről beszélgettek az asztaloknál. 

Elutazásuk előtt még többen visszajöttek a patikába, mert személyesen akartak meg
győződni arról, hogy is „működik" egy Múzeum-patika a XX. században. Ez volt az 

egyik legnagyobb siker. 

Győrött, 1981. október 10. 
Bogcha-N ovák Zoltánné 

A GYŐRI FÚVÓSÖTÖS ÉS A MÚZEUMPATIKA 
(TV FELVÉTEL A GYÓGYSZERTÁRBAN) 

1981 december 14-ét mutatott a naptár. Ismét hangversenyre készültünk, 
nagy volt az izgalom. Egy hosszabb filmösszeállítás készül Győrről, 
amelyet majd február 8-án fog közvetíteni a budapesti televízió. Ezúttal a 
már országosan ismert és elismert Győri Fúvósötös együttese ült a kame
rák elé. A fiatal művészek a következők: Kovács Tünde (fuvola), Bojtár Imre 
(oboa), Szabó András (klarinét), Fejérváry Sándor (kürt), Mithay István (fagott). 
Műsorukat - természetesen - az adott környezetnek megfelelően válogatták össze, 
hiszen e három darab mindegyike egy-egy ragyogó gyöngyszeme zeneirodalmunk

nak: Palestrina: Canticum canticorum 
Bach: a 80-ik számú coral 
Filmon Susato: Rondo és saltarello 

A már több alkalommal megrendezett patikai kamarazenélés eddig is komoly elis
merést váltott ki, ezúttal sem fog elmaradni - országosan - a megérdemelt siker. 
A TV nézői valószínűleg élvezni fogják a nem mindennapi hangversenyt (a képer
nyőn), melynek hatását a szép környezet és a családias hangulat még fokozza. 
Fiatal művészeinknek ezúton is kívánunk a jövőben sok-sok sikert, s egyben re
méljük, hogy máskor is vendégeink lesznek - hangszereikkel együtt - a Múzeum-

patikában! 

Győrött, 1981. december 2. Varga Márta 
asszisztens 
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Egy vasárnap délelőtti műsor a Széchényi
Múzeumpa tiká ban 

„Őszinte szeretettel köszöntöm a Vakok- és Csökkentlátók Egyesületének tagjait 
és kedves vendégeinket. Mindég örömünkre szolgál, ha ebben a régi, hagyomá
nyokban gazdag, s egyben modern Aesculap-szentélyben vendégül láthatjuk kedves 
barátainkat és ismerőseinket. A mai rohanó világ embere nemcsak testi de lelki 
gyógyulást is igényel. Ennek valóra váltása viszont a mi éltető erőnk. Adni mindent, 
nemcsak medicinát, de jó szót, készséges segítséget és sok-sok szeretetet. 
Patikánk az egyetlen az országban, ahol az irodalom és zene is otthonra talál. Ezért 
okozott hát külön örömet nekünk, hogy a szövetség tagjai, valamint a bencés diákok 
elfogadták meghívásunkat és eljöttek, hogy szavalataikkal és zeneszámaikkal egy 
rövid időre lelki felüdülést varázsoljanak e falak közé." 
Ezen meleghangú köszöntő után - mellyel Bogcha-Novák Zoltánné, a gyógyszertár 
vezetője üdvözölte a vendégeket - elkezdődött a családias ünnepség, amelyet a 
Széchényi-Múzeumpatika légköre, színes freskói és szép stukkódíszítése még ün
nepélyesebbé tett. 
Felszeghy Pál, az együttes elnöke megnyitó beszédében kiemelte, hogy sorstársai nem 
elveszett emberek, az utóbbi évtizedekben meg különösen nem azok. Államunk sokat 
fordít az ő rehabilitációjukra, segíti, támogatja őket. Vakon tanári diplomát szerezhet
nek, doktorálhatnak, s nekik megfelelő állásokban elhelyezkedhetnek. 
Nagy Ernő - a kultúrcsoport vezetője, egyesületük titkára - röviden ismertette a 
szereplőket: Koncz András, Tóth László, Tóth Sándorné, Bátor Árpádné, Buczkó 
András és Nagy Ernő szavalatai hihetetlen erővel hatottak. Mély átéléssel mondták 
el Varga Katalin, Váci Mihály, Nagy László, Csikós Zsuzsa, Verlaine és Jiry 
Wolker költeményeit. Magas színvonalú, művészi versmondásuk bármelyik hivatá
sos előadóval felvehetné a versenyt. 
Buczkó András zeneszámai hosszú ideig emlékezetesek maradnak. Disztingvált 
zongorajátéka, kellemes énekhangja komoly pódiumon is osztatlan sikert aratna. 
Zenei tehetsége, szorgalma csodálatraméltó és példamutató. Saját szerzeményeinek 
tolmácsolása még fokozta a sikert. A hallgatók tetszésnyilvánítása is igazolta véle
ményünket. 

Az előadás végén Oláh Mariann - patikánk munkatársa - köszönte meg az elő
adóknak, hogy eljöttek, és maradandó emlékűvé tették ezt az előadást. A kapcsolat 
a szövetség tagjai és a patika munkatársai között eddig is jó volt. A tegnap délelőtti 
találkozás azonban még jobban elmélyítette ezt a barátságot. 

Győrött, 1981. december 14. 
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Szabóné Major Edit 
a gyógyszertár munkatársa 

Hangverseny: GYŐR - PÁRIS 

A mindég vonzó és a már hagyományos irodalmi esteknek helyt adó Múzeumpatika 
január egyik vasárnapján ismét rangos rend~zvénynek volt a színhelye. Zártkörű és 
családias légkörben adott hangversenyt OLAH MARGIT. 
Ismert győri zongoraművész. Ő már többször volt vendégünk, sőt patikánk „tiszte
letbeli tagja". 
Első bemutatkozása a Győri Zenei Nyár keretében nagy sikert hozott. Most is vára
kozással telve készültünk és vártuk a fellépését. Mostani hangversenye is kimagas
lónak ígérkezett. 
Ez a közel másfél órás párisi szereplését előzte meg, ugyanis a francia rádió kérte 
fel, hogy ott egy önálló zongora- és csembalóhangversenyt adjon. 
A zeneértő és igényes hallgatóság nagy érdeklődéssel várta játékát. Műsorán Bach, 
Brahms és Chopin művek szerepeltek. 
A teljes átéléssel előadott zenedarabok szép játékához a patika bensőséges hangu
lata és jó akusztikája is nagyban hozzájárult. Hideg, csípős januári délelőtt volt, de a 
szíveket felmelegítette játékával, amit a meghívott vendégek hosszantartó tapssal 
jutalmaztak. 
A műsort még érdekesebbé és emlékezetesebbé tette a Győrött élő költő dr. Petőcz 
Miklós szavalata. Nagy tetszést aratott két költeményével. Az előadás végeztével 
sok vendég vette őt körül, hogy kezet szorítson vele és gratuláljon neki. 
Patikánkról olyan kedvesen ír, hogy mi - háziak is - meghatódva hallgattuk. A 
Győr c. versében pedig így vall kedves városáról: 

„A Rábaparton járok hallgatag. 
Csak ácsorgok a sárga fák alatt, 
sok emlék, mint az árnyék úgy követ, 
elhallgatom, beszélnek a kövek ... " 

Egy szép élménnyel gazdagabban búcsúztak vendégeink a Múzeum-patikától. .. 

Győrött, 1982. január 11. 

Szabóné Major Edit 
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Évfordulót ünnepeltünk 

Bensőséges hangulatban zajlott az a kis ünnepség, amelyet 1982 február l-jén 
tartottunk gyógyszertárunkban. Ugyanis tíz évvel ezelőtt, Győr várossá nyilvánítá
sának 700 éves évfordulójára készült el a Széchényi-Múzeumpatika és nyitotta meg 
kapuját a betegek, látogatók előtt. 
Erre az alkalomra emlékeztünk most, 10 év távlatából, felelevenítve a gyógyszertár 
berendezésének és beindulásának minden részletét. 
Az ünnepséget Bogcha-Novák Zoltánné - patikánk vezetője - nyitotta meg. Kö
szöntötte a „törzs-tagokat": Dallos Gyulánét, Szabados Zoltánnét, Szabóné Major 
Editet, Fogarasi Borbálát és otthonában tartózkodó Juhász Istvánnét, aki sajnos be
tegsége miatt nem lehetett közöttünk. Megköszönte munkánkat, amivel hozzájárul
tunk a gyógyszertár sikeres megnyitásához, az eddig elért eredményeinkhez és ez 
alkalomból kis ajándékot adott át nekünk. Ez az ajándék gyógyszertárunk officiná
jána~ színes képe, ízléses keretbe foglalva, mely otthonunkban is különleges -ro
mantikus - munkahelyünkre emlékeztet. Ezután Dallos Gyuláné foglalta össze ve
zetőnknek azt a sokoldalú tevékenységét, melyet szívvel-lélekkel végez gyógyszer
tárunk jó híréért, s átadta a mi meglepetésünket: Antall József „Az európai orvostu
domány és gyógyszerészet emlékei" c. könyvét és egy cserép egzotikus virágot. 
Elsőként Boriska néni vette kezébe a mikrofont, hiszen az ünnepséget magnószala
gon örökítettük meg. Meghatódva hallgattuk szívből jövő jókívánságait. 

Fiatalabb munkatársaink nevében Oláh Mariann gratulált az ünnepelteknek. 
Igaz, hogy ők még nem dolgoznak 10 éve a gyógyszertárunkban, de a patika későb-
bi eredményeinek már ők is részesei. , 
Nem kívánok többet a Gyógyszertár dolgozóinak, csak annyit, hogy amit célul tűz
tek maguk elé, azt maradéktalanul meg is tudják valósítani az egyetemes emberi 
kultúra és egészség érdekében. 
Mindezt a szép eredményt nem tudtuk volna elérni segítség, irányítás nélkül. Ezért 
e helyen, s ebben az ünnepélyes órában köszönöm meg - munkatársaim nevében is 
- Józsa Alajos igazgató főgyógyszerész úrnak a jóindulatú támogatását, melyet az 
elmúlt 10 év folyamán olyan sokszor tapasztaltunk. 

Köszönöm szakvezetőink mindég kollegiális irányítását s kérem további segít
ségüket, hogy hivatásunkat gyakorolva valóban az egyetemes emberi kultúra és 
egészség érdekében tevékenykedhessünk. 
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Dr. Panda Györgyné 
Gyógyszerész 

PATIKALÁTOGATÁS - HANGVERSENY 

A Nyugdíjas Szakszervezet tagjai látogatták meg szombat délután patikánkat. Egy
egy ilyen összejövetel alkalmával kis kulturális műsorral is szoktunk kedveskedni 
vendégeinknek, hiszen ez a hely - a genius loci - szinte kötelez is erre bennünket. 
A több, mint hatvan vendéget nagy örömmel vártuk, s az az érzésem, hogy ők is jól 
érezték itt magukat. 
Bogcha-Novák Zoltánné a gyógyszertár vezetője meleg szavakkal üdvözölte a 
megjelenteket, többek között ezeket mondva: 
„Mi gyógyszerészek ugyancsak kapcsolatban vagyunk az emberekkel. Sok k~!dező, 
érdeklődő vagy éppen panaszkodó, beteg ember fordul meg nálunk naponta. Onök a 
katedrán ülnek, mi a tára mögött, s mindnyájan nagyon szép hivatást töltünk be: 
segíteni, adni, nevelni, bátorítani embertársainkat. 
A gyógyítás folyamatában mi vagyunk az utolsó láncszem, kezünkből kapja meg a 
beteg a gyógyulást elősegítő szert. De egészségnevelői munkánk sem elhanyagol
ható mert ahogy Fodor professzor mondta: „Ha többet nevelünk, kevesebbet kell 
gyógyítanunk." Itt találkozik kettőnk hivatása, ezért örülünk különösen ennek alá
togatásnak. 
A vendégek érdeklődéssel hallgatták a tájékoztatást a patika történelmi múltjáról, az 
elmúlt tíz év eredményeiről s jelenéről. Ezután következett a meglepetés: A fiatal és 
tehetséges Degovics Emőke ült le a pianínóhoz s játékával szinte egy másik világot 
varázsolt percek alatt a patikába. Három Chopin etűdöt adott elő kitűnő technikai 
felkészültséggel, átéléssel. Kérésünkre ezután még egy Beethoven-darabbal ked
veskedett - reméljük először ugyan - de nem utoljára tapsoltunk neki a Múzeum
patikában. 
Az ismert győri költő: dr. Petőcz Miklós szavalta ezután verseit. Minden verse, de 
különösen a Győr c. költeménye, olyan nagy hatással volt a hallgatókra, hogy a taps 
nem akart szűnni. 
Both Vilmos kedves szavakkal köszönte meg a pedagógusok nevében a kedves fo
gadtatást majd mi - háziak - megmutattuk vendégeinknek a gyógyszertárat. Kisebb 
csoportokra oszolva vendégeink megnézték a helyiséget, s munkatársaink: Dallos 
Gyuláné, dr. Panda Györgyné és Szabados Zoltánné válaszoltak a feltett kérdésekre. 
Szó volt a gyógyszerek eltartásáról, a házipatikáról stb. gyógyszerészi munkáról, 
hivatásunkról. 
Az idő ugyan elszaladt, hogy öreg este lett, mire elbúcsúztak tőlünk. Mindnyájan -
ők is, mi is - egy szép élménnyel lettünk gazdagabbak. Hiszen egy ilyen összejö
vetel valóban közelebb hozza egymáshoz az embereket, amire rohanó világunkban 
amúgy is nagy-nagy szükség van. 

Győrött, 1982. március 1. 
Szabóné Major Edit 
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KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÜNK 

Legnagyobb „szenzációja" az elmúlt évben az volt, hogy egy régi emlékkönyvben 
„felfedeztük" Kodály Zoltán egyik fiatalkori szerzeményét. 
Az eredetiről készült másolat - hosszabb ismertetés keretében - a Kisalföld közölte 
is 1982 április 17-én. ' 

Je,gyzé: KodgJy Zohán , ·, 

· · Dndadtiff o'" 
.. ·. :HBIW 

e~· - :, ~-··1.~-~· .. ,i~}·-";·:: :·:· 
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volt, a. kislánybólké~öbb gy6ri'é~ektanár .• ' : ' ' 
lett.· A mű most kerül először Cl riyÍNáAos:: '':te;:·· ' : 
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„Vers és muzsika" a Múzeumpatikában 

Ezúttal Fodor András költő volt vendégünk a szokásos előadói esten. A műsor 
rendhagyó módon kezdődött. A gyógyszertár vezetője, Boghca-Novák Zoltánné 
kös~öntötte Czig~ny Györgyöt, aki ezen a napon ünnepelte a névnapját. 
„Mmthogy a mai napon éppen a Györgyöket ünneplik a rokonok, jó barátok -
~ondta Bogcha~Novák Zoltánné - engedje meg, hogy mindnyájunk nevében, akik 
~tt vagyu~ s aki~ az elmúlt évek során összekovácsolódtunk egy nagy családdá az 
irodalom es muzsika szeretetében, minden jót kívánjak. Kívánom többek között azt 
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is, hogy még sok-sok alkalommal láthassuk itt magát vendégül. Nem is vendégül, 
de házigazdaként e kedves baráti társaságban a Patikamúzeum évszázados falai kö
zött." 
Fodor András köszöntése és bemutatása után Pintér Ferenc operaénekes, a Városi 
Tanács Művelődési Osztályának főelőadója állt a pianínó elé. Oláh Margit zongora
kíséretével Schumann-dalokat énekelt a tőle megszokott remek tolmácsolásban. 
Kultúrált, gyönyörű hangja betöltötte a helyiséget, a közönség nagy figyelemmel és 
tetszéssel hallgatta énekét. Először, de - reméljük - nem utoljára aratott itt megér
demelt sikert. 
Ezután Oláh Margit zongoraművész Chopin egyik etűdjét adta elő. Ö már régi is
merős, mondhatnám kedvence a zenei esteknek. Ezúttal is remekelt. A melankoli
kus hangvételű mű szinte megidézte a szenvedő Chopin szellemét. 
Most Fodor András lépett a mikrofonhoz. A zenéhez kapcsolódva beszélt fiatalkori 
emlékeiről, a Kaposváron eltöltött gimnáziumi évekről. Szeretettel gondolt vissza 
az iskolai énekkarra, amely már az ő diákéveiben úttörőként a modern magyar mű
vekkel, népdalfeldolgozásokkal ismertette meg a diákságot. Megemlékezett Kodály 
Zoltánról, az ő hihetetlen tudásáról, munkabírásáról, szervezőkészségéről. Beszélt a 
költői pálya szépségeiről, de nehézségeiről is. Jelenleg Fodor András a „Széchenyi 
Könyvtár" munkatársa, ahol napi 8 órát tölt. Nemrég fejezte be a Stravinszkyról 
írott regényét, úgyhogy a versírásra csak az éjszakai órákban jut ideje. Az Írószö
vetség alelnöke, ami ugyancsak sok elfoglaltsággal jár. Nemrég Japánban volt hi
vatalos kulturális küldöttséggel, de ilyen minőségben már bejárta majdnem az egész 
világot. 
Fonyódi kis házában, a Balaton-parti csendben tud leginkább alkotni. Az itt szüle
tett verseiből olvasott fel ezúttal egy csokorra valót. A jól következő, remek csengé
sű költeményeket a hallgatóság nagy tapssal jutalmazta. 
A Haydan évfordulóra való tekintettel Pintér Ferenc a „Teremtés" c. oratóriumból 
énekelt egy részletet, majd Kodály „Székelyfonó"-jából adott elő egy dalt. Ezúttal is 
nagy volt a siker, a taps nem akart szűnni. 
A vendégek még hosszasan hallgatták volna a zenét, a verseket, de az idő észrevét
lenül elszaladt. Czigány György már csak búcsúzóul mondhatott néhány kedves 
köszönő szót. 
Mindenki megelégedve, kiegyensúlyozott lélekkel távozott, hiszen a mai rohanó 
világban nagy felüdülést jelent egy-egy ilyen értékes, ritkaságszámba menő irodal
mi est. 

Győrött, 1982. Április 26. 
Szabóné Major Edit 

pénztáros 
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Féléves patikai gyakorlaton 

A jól sikerült nyári gyakorlat után ismét a Múzeum-patikába kértem magamat, 
hogy a féléves gyakorlatot a már ismerős környezetben tölthessem. 
A munkatársak örömmel fogadták érkezésemet, néhány óra elteltével úgy éreztem, 
hogy nem is fél év múlt volna el a nyári gyakorlat óta, mintha el sem mentem volna 
azóta innen. 
A patika dolgozói mindvégig segítségemre voltak mind a gyakorlati, mind az el
méleti felkészülésben. 
Mária néni tanácsára továbbra is vezettem a nyári gyakorlat idején elkezdett füze
temben a feljegyzéseket. A gyógyszertári munka során részt vettem úgyszólván 
mindenben. Lehetőségem volt valamennyi gyógyszerforma elkészítésének a gya
korlásában. Készítettem kúpokat, pilulákat, osztottam porokat (nagyon sokat), szor
galmasan kevertem kenőcsöket, a gyógyszerek „kiszerelésénél" is sokat segítettem. 
Segítettem a gyógyszertárba érkező gyógyszer-szállítmányok átvételében és a hó 
folyamán esedékes adminisztrációs feladatok elvégzésében is. 
Margó néni segítségével a gyógyszervizsgálatokkal is megismerkedtem. Nagyon 
érdekesnek és szépnek találtam ezt a munkát, nagyon szívesen is végeztem. 
Ezúton szeretném ismételten megköszönni a patika dolgozóinak, hogy segítettek 
abban, hogy az iskolában elsajátított ismereteimet a gyakorlatban helyesen tudjam 
alkalmazni. 
Az itt eltöltött időt számomra nemcsak az elvégzett munka és tudás gyarapítása te
szi emlékezetessé, hanem a családias hangulatú ünnepségek, névnapi megemléke
~.ések is. A kiránduló csoportok látogatásai a patika hétköznapjait színesítették meg. 
üröm volt számomra, hogy részt vehettem a gyógyszertár működésének 10 éves 
é~ordulóján. Emlékezetes marad az ünnepség, a lázas készülődés, a hangverseny. 
Mmdezek együtt a patika kicsit különleges, egyedülálló működését is bizonyít
ják.Búcsúzóul egy szép könyvet kaptam kedves munkatársaimtól, melyet ezúton is 
szeretnék megköszönni mindnyájuknak. 

Győrött, 1982. június 16. 
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Érsek Erzsébet 
asszisztensjelölt 

Brigádlátogatás Győrzámolyon 

Ez év áprilisában meghívót hozott a postás nekünk: „A Győrzámolyi Kisalföld 
:MgTsz BUZA VIRÁG Szocialista Brigádjlj. szeretettel meghívja a győri SZÉCHÉ
NYI-PATIKA dolgozóit, szocialista brigádját a termelőszövetkezet tartósító üze
mének megtekintésére, valamint a szocialista brigádmozgalommal kapcsolatos ta
pasztalatcserére." 
A meghívásnak előzménye volt. Még a télen meglátogatták patikánkat a brigád- ill. 
nőtanács tagjai. Nagy érdeklődéssel hallgatták kollegánk - Fazekas Jánosné - tájé
koztatóját a patika történetéről, majd megnézve minden helyiséget rövid előadás 
keretében megmutattuk nekik, milyen is a mi munkakörünk, mi történik a „tára túl
só oldalán". Kérdéseikre szívesen válaszoltunk, majd ígéretet tettünk arra, hogy 
látogatásukat Zámolyon viszonozzuk. Az Igazgató Úr engedélyével egy kellemes 
őszi napon útra is keltünk ... 
Már az autóbuszmegállónál a nőtanács elnöke: Király Lászlóné várt ránk, közben 
csatlakozott hozzánk Szeredy Ottóné is, aki a Tsz irodán működik. Zámolyi kollé
gánk, Fazekasné, ugyancsak velünk tartott. 
A „majorban" Forrás Béla fogadott bennünket, aki a savanyító üzem vezetője. Ha
talmas - szobanagyságú - kádakban savanyítják ott a káposztát, kisebbekben a pap
rikát, uborkát. Az asszonyok éppen egy nagy hordó megtöltésével foglakoztak. A 
szelőgépről szállítószalag viszi fel a megtisztított, leszelt káposztát a hordóba, ahol 
azt két asszony igazgatja, gyúrja és fűszerezi. Ezt a munkát természetesen az előírá
soknak megfelelően „beöltözve" végzik. Beszélgetésünk idejére egy rövid időre 
leállították a gépeket, hogy a mi kíváncsiskodó kérdéseinkre felelhessenek. Bizony 
nehéz munkát végeznek, a szezonban sokszor estig tart a műszak. Vidám, jól össze
szokott társaság benyomását tették ránk, szorgalmas munkájuknak meg is van az 
eredménye. 
A kellemes sétát és „káposztakóstolót" fogadás követte az elegánsan berendezett 
TSZ irodában. Förneczy István TSZ elnök beszámolt röviden a TSZ múltjáról és 
jelenéről. Mondanivalóját az asztalon elhelyezett fényképalbumok is alátámasztot
ták. Büszkén mutatta azt az ízléses - konyhakészre elkészített - és fóliába csoma
golt savanyúkáposztát, melyet az ő készítményükből egy osztrák cég hoz forgalom
ba. Sokoldalú munkájukat, szolgáltatásaikat csodálkozva hallgattuk, s bár nem va
gyunk szakemberek, mégis büszkeséggel töltött el mindnyájunkat a tudat, hogy ez 
az országos hírű termelőszövetkezet a mi megyénkjóhírét öregbíti. 
Jólesett a finom üdítőital, mellyel vendéglátóink kedveskedtek. Időnk azonban las
san eljárt s így búcsúznunk kellett kedves, új ismerőseinktől. Sok élménnyel gazda
godva tértünk haza ... 

Győrött, 1982. szeptember 15. 
Takácsné Nagy Ildikó 

v. asszisztens (5/1 gyógysz.) 
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NY ÁRI GYAKORLATON 

Az elmúlt esztendőben a Múzeum-patikába kértem magamat a nyári gyakorlatra. 
Sok szépséget, érdekességet vártam és kaptam a gyönyörű, több évszázados, ha~ 
zánkban egyedüli működő gyógyszertártól. Ősszel az egyetemen irigykedve hall~ 
gatták társaim a beszámolómat: ilyen ősrégi falak között senki sem csipegette a 
„mesterség morzsáit". 
Már akkor éreztem, tudtam, hogy jövőre is visszajövök ide. 
Az idei gyakorlatot még nagyobb lelkesedéssel kezdtem, hiszen már magam is ké..; 
szíthettem gyógyszereket, kúpokat, pilulákat, oszthattam port oktatóm - Margó néni 
- vigyázó szemei előtt. A gyógyszerészi hivatás szinte minden területével közvetlen 
kapcsolatba kerültem, de az asszisztensi munkát is gyakorolhattam. 
Munkatársaim - tréfából - „főgyógyszerésznek" tituláltak, aminek én - pironkodva 
bár - de nagyon örültem. 
Ha egy-egy gyógyszert elkészítettem, és az sikerült, boldog voltam, s arra gondol
tam, hogy kedves Mária, Margó és Ági néni igyekezete - hogy gyógyszerészt fa
ragjanak belőlem - nem volt hiába. Különösen örültem, ha lassan is, de hozzászok
tam a patikai rendhez, megtanultam a pontos, precíz és tiszta munkát. 
Szeretném megköszönni a gyógyszertár vezetőjének, Mária néninek, kedves okta
tóimnak és a patika egész kollektívájának segítőkészségét, jóakaratát, a barátságos: 
légkört, a jó hangulatot, amely körülvett ezalatt a rövid egy hónap alatt engem. Re" 
mélemjövőre ismét találkozhatunk a „tára túlsó oldalán" a nyári gyakorlat idején! 

Győr, 1982. szeptember 20. 
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Harsányi Éva (Praxi) s 
harmadéves gyógyszerész hallgató 

Beszámoló a BERTÓK LÁSZLÓ költői- és 
VÁRAYNÉ SZÜCS KATALIN zongoraestjéről 

, Ismét ünnepi előadásra készültünk. A barokk patika újból hangversenyteremmé 
alakult. A bencés diákok sietve hozták át a székeket az iskolából, mindenki sürgött
forgott, hogy mire megérkeznek a vendégek minden rendben legyen. Rövid időn 
belül hát fényárban úszott a gyönyörű mennyezet, a bútorok és nem utolsó sorban a 
csodálatos, stukkós mennyezeti freskó. 
Ezúttal Bertók László költőt és Várayné Szücs Katalint üdvözölhettük a „Vers és 
muzsika" sorozat előadásán. A műsor vezetője - természetesen - ismét Czigány 
György volt. A zene és a vers kedvelői ezúttal újból itt adtak találkozót egymásnak. 
A „házigazda" először röviden ismertette a költő életútját az üdvözlések után, majd 
a költő vette át a szót. A lelkes köszöntésből Várayné Szücs Katalinnak is jutott 
néhány mondat aki - mint fiatal, nemrég a Zeneakadémiai tanulmányok befejezté
vel - Győrött kezdete meg működését. 
Bertók László Pécsett él, foglalkozása szorosan összefügg az irodalommal: könyv
tárigazgató. Ez ideig több verseskötete jelent meg, s mint elmo_ndta legtöbbször 
Somogy-megye szépsége ihlette meg, hiszen az a szülőföldje is. Atérzéssel olvasta 
fel néhány versét, a hallgatóság nem fukarkodott a hosszantartó tapssal. Három ver
seskötete után a negyedik: az „Ágakból gyökér" c. éppen most van a nyomdában. 
A fiatal zongoraművésznő kellemes zenei hangulatot teremtett. Szinte elképzelhe
tetlen, hogy ebben a környezetben milyen frappánsan hatott Kodály Zoltán 7 zongo
radarabja. Játékával és darab-választásával nagy sikert aratott. 
A zenét ismét versek követték. A „Tárgyak ideje" c. kötetből hallhattunk néhány 
verset, amelyért a költő „József Attila-díjat" kapott. De szólt Bertók László az 
„Emlék választása", „Afák vonulása", „A tárgyak ideje" c. verseskötetéről is. 
Várayné Szücs Katalin előadásában ismét zeneszám következett. Mély átéléssel 
játszotta Brahms G-moll rapszódiáját, a forró siker nagyban emelte az előadás fé
nyét, az est nívóját. 
Az előadást egy kis fogadás követte. Ekkor tudtunk csak elbeszélgetni kedves ven
dégeinkkel - a művészekkel és a közönséggel - s örömmel nyugtázhattuk, hogy 
ismét sikerült otthont - barátságos otthont - adni a költészet és a zene Múzsáinak. .. 

Győrött, 1982. október 2. 
Szabados Zoltánné 

v. asszisztens 
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VENDÉGJÁRÁS - HANGVERSENY 

Gyógyszertári Központunk meghívására negyven grazi gyógyszerész érkezett 
városunkba, akik ezúttal viszonozták a mi tavalyi látogatásunkat Ausztriában. A 
naptár október negyedikét mutatott. Természetesen elsősorban a szakmai ügyek 
érdekelték őket, ezrét a látogatást a Gyógyszertári Központ megtekintésével kezd
ték. Utána egy kis sétára indultak s akkor még nem is sejtették, hogy zenei élmény
ben is lesz részük. Az igazgató tervei szerint a Múzeumpatika megtekintése volt a 
délelőtt legfőbb célja. Mi már előre értesültünk a látogatásról, s mivel „gyakorla
tunk is van benne", megszerveztük a fogadtatást és a hangversenyt. Az osztrák kol
légák azt hitték, hogy egy szokásos, régi patikában fognak szétnézni. Nagy megle
petést és csodálkozást váltott ki belőlük, amikor beléptek és meglátták a gyönyörű
en kivilágított barokk patikát. Valóban: szóhoz sem jutottak a meglepetéstől. 
Hát még aztán ami ezután következett. .. 
A munkatársaim rövid idő alatt koncertteremmé varázsolták az officinát, s a két 
művész - Kornfeld Zoltán a cselló húrjain megszólaltatta Bach Solo svitjéből az 
első tételt. Kísérője a Zenei Szakközépiskola igazgatója, Gábor József volt. 
Természetesen a betegek, akik a gyógyszerekre vártak szintén az egyik csodálko
zásból a másikba estek, s elhelyezkedve kényelmesen a kanapén, szintén végighall
gatták a nem mindennapi hangversenyt. 
A cselló bársonyos hangja, a művészi előadás felejthetetlen élményt nyújtott. Az 
osztrák kollégák és természetesen a gyógyszerre váró betegek nem győztek hálál
kodni a nem mindennapi, váratlan zenei élményért. 
A kollégák már nem is nagyon voltak kívánc.siak az őket érdeklő szak-dolgokra, 
inkább azt kérdezgették, hogy hogyan lehet megszervezni és lebonyolítani egy ilyen 
maradandó-élményű hangversenyt. Hát igen! Ebben már praxisunk van, bár a legel
ső és legfontosabb feladatunk a gyógyszerészi munka. S ezt nyugodt lélekkel 
mondhatjuk: összeszedettség, tudás, (szak és kulturális vonalon is) de legfőképpen 
„csapatmunka" és természetesen nagy-nagy szeretet kell hozzá. 
Mert igaz a közmondás „Salus egrotii suprema lex esto", de a művészetek szeretete 
is hozzájárulhat a gyógyuláshoz ... 

Győrött, 1982. október 5. 
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Kapusi Tamásné 
v. asszisztens 

LATOR LÁSZLÓ költő irodalmi estje 

A „Vers és muzsika" című sorozat keretében 1982 november 27-én - immár 
tizenegyedik alkalommal - rendeztük meg az év utolsó irodalmi estjét. A házigazda 
ezúttal is Cigány György volt. Meghívott vendégünk Lator László, József Attila
díjas költő, irodalomtörténész és műfordító, aki már megjelenésével is megnyerte a 
vendégek tetszését. A zenei programot Huszár Márta (zongora) és Rigó János (he
gedű) a Zeneművészeti Főiskola hallgatói adták. 
Lator László ritkán megszólaló költő. Kevés verset írt, költészetét a pontosság és 
fegyelmezettség jellemzi. Verseiben minden mondatnak van jelentése - ez az, ami 
megkülönbözteti többi költőtársától. A huszadik század költészetéről ő maga is így 
vallott: „Indulat, szenvedély, fegyelem. A modern költészet nem létezhet e jellem
zők nélkül." Az élményeket sűrítve írja s nála képzeletnek az a szerepe, hogy a fe
lesleges mondanivalót kiszűrje. Ars poétikáját kiegészítette filozófiai magyaráza
tokkal is, mely mindnyájunknak nem mindennapi élményt jelentett. 
E bevezető beszélgetés után „Egyetlen lehetőség" c. kötetéből hallhattunk verseket 
a költő előadásában. A „Kezdet" c. versét mély átéléssel adta elő, mely háborús 
élményeinek megfogalmazása, a teremtődés és a pusztulás egybefonódása. 
Egy makói szegény ház udvarának növényeit olyan szemléletesen írja le „Az udvar" 
c. versében, hogy szinte magunk előtt látjuk a pitypangot, pásztortáskát, árvacsalánt 
stb. 
Jaltai élményeiből született a „Fa a sziklafalon" c. verse, mely egy a sziklából kinö
vő fa mostoha sorsát örökíti meg. 
Egy Maupassant-novella szereplőjéről szól a „Heraklius Glos" c. verse. A főhős 
hisz a lélekvándorlásban, szomorú sorsa elevenedik meg a versben: megbolondul. 
Az irodalmi programot csodálatosan egészítette ki a zene. Rigó János virtuóz elő
adásában hallottuk Bach D-moll szólószonátájának egy részletét, majd Huszár 
Márta zongorakíséretével Beethoven A-dur szonátájának második tételét. Szűnni 
nem akaró tapssal viszonozta a hallgatóság a csodálatos élményt. 
Hosszú évek alatt bebizonyosodott, hogy patikánk közössége nemcsak a beteg em
berek gyógyszeres ellátását biztosítja, hanem sikeres műsorok rendezésével -
Czigány György szavaival élve - a lelki egyészséget is szolgálja. 

Győrött, 1982. november 27. 

Szabados Zoltánné 
Asszisztens 

5/1 gyógysz. 
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„Háztűznézőben" Fazekaséknál .... 

Egyik kedves munkatársunk a közelmúltban lakást kapott, ezért meghívott 
mindnyájunkat új otthonába. Mi nagy örömmel fogadtuk hívását, s egy szabad dé
lelőttön - az Igazgató Úr engedélyével - ki is autóbuszoztunk a Kun Béla lakótelep
re. Kollégánk nagy szeretettel fogadott bennünket s boldogan mutatta meg lakását. 
Érdeklődve várta véleményünket. 
Bennünket szinte lenyűgözött a szép tapéta, a kellemes tónusú szőnyegpadló, az új 
bútorok, az ízlésesen berendezett szobák. Hát még a nagy szeretettel és gondosság
gal megterített asztal, rajta sok finom enni- és innivalóval! A szoba megtelt egyszer
re vidámsággal. 
Elhangzott egy-egy jó sztori a patika belső életéből, mintha kicserélték volna a tár
saságot! A magnóra feltett gyors ritmusú zene még csak fokozta a kellemes hangu
latot. Az idő gyorsan elszaladt, gondolni kellett a hazamenetelre. „A kis család" 
minden tagja - kezében pezsgőspohárral - sok örömet, boldogságot kívánt Erzsi
nek, férjének és gyerekeinek. Valóban szívből örültünk, hogy kollégánk ilyen szép 
és kellemes otthonra talált az új lakótelepen ... 

Győrött, 1983. március 23. 
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Huszárné Szemeti ElVira 
v. asszisztens 

HÁROM MŰVÉSZ ÖSSZEFOGOTT ... 

Április 10-én, egy verőfényes vasárnap délelőttön többek igyekeztek a „Széchényi
Múzeumpatika" felé. Egyikük-másikuk igen lassan lépkedett, voltak akik ketten
hárman összefogódva jöttek, néhányan a fehér botra támaszkodtak. 
Ezúttal a Vakok és Csökkentlátók Egyesületének tagjai látogattak el hozzánk, hogy 
e szép környezetben verset és zenét hallgassanak. Három győri művész önként je
lentkezett, hogy egy órára feledtesse a hallgatók nehéz sorsát ... 
Az előadók: Oláh Margit zongoraművész, Szabó András klarinétművész - ő elő
ször, de reméljük nem utoljára adott itt hangversenyt- és Oláh László Radnóti-díjas 
szavalóművész voltak 
Gyógyszertárvezetőnk megnyitó szavai után egy Weiner-klarinét verseny hangzott 
el zongorakísérettel, igen nagy tetszést aratva. Érezhető volt, hogy a két művész 
játéka remekül kiegészíti egymást. Mint Oláh Margit elmondta: Szabó Andrással 
együtt végeztek a Zeneakadémián, s már ott is és azóta is sokszor játszottak hang
versenyt együtt. 
Ezután Oláh László Ady verset szavalt. Könnyed, értelmes előadásmódja, érthető 
nyelvezete, pontos versmondása most is sikert aratott és igazolta, hogy megérde
melten kapta meg a Radnóti-díjat. Amíg Oláh Margit két Liszt művet játszott, al
kalmunk volt elgondolkodni azon, hogy a mi hangversenytermünk óriási méretek, 
fényár, csillogás és nagy létszámú hallgatóság nélkül is felér egy igazi zenetere~
mel. Ezután Dsida Jenő, Nagy László és Parancs János verseiből szavalt Olah 
László. Mindenki mozdulatlanul, szinte lélegzetvisszafojtva hallgatta. 
Poulenc: Szonáta klarinétra és zongorára című művének tolmácsolása akkora tapsot 
kapott, hogy az Egyesület titkára csak nehezen tudott szóhoz jutni. 
Megilletődve mondott köszönetet az ünnepi hangversenyért az előadóknak és lehe
tőséget megteremtő gyógyszertári kollektívának. 
Zárószavaiban hangsúlyozta, hogy nekik - egyik érzékszervük betegsége miatt -
milyen nehéz együtt haladni a kor művészetével. Mert a legtöbb művészeti ág -
mint mondta - a vizuális megjelenítésre, a látásra épül. Gondoljunk csak a festé
szetre, szobrászatra, építőművészetre. 
Így hát nagyon örülnek, ha lehetőség adódik irodalom és zene hallgatására, hiszen 
még az olvasás is sokszor nehézséget okoz a csökkent látású „sorstársaknak". 
A tagság nevében néhány szál virággal köszöntötte az előadókat, elsősorban Oláh 
Margitot, aki mindég készséggel és örömmel vállalkozik a hangversenyek lebonyo
lítására, megszervezésére. 

Győrött, 1983. április 11. 
Obál Lászlóné 

Jelenleg gyes-en lévő v. asszisztens 
5/1 gyógyszertár 
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ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ 

Emlékszem az első napra, mikor átléptem a patika küszöbét és jelentkeztem, hogy 
megjöttem gyakorlatra. Mintha csak tegnap lett volna„. Hogy elszaladt az idő! Ak~ 
kor még szinte ismeretlen volt számomra minden és az ott folyó munka is. 
Először bemutattak engem minden munkatársnak, körülvezettek a patikában, aztán 
jött a munka- és tűzvédelem ... Nemcsak tanulmányoznom kellett a szabályokat, d 
azonnal vizsgáztam is belőlük. Nagyon féltem, hogy a szigorú Mária néni mit fog 
szólni, ha nem tudok válaszolni a kérdéseire. Azonban szerencsére a „vizsgám sike
rült" és így mindjárt munkába is állhattam. 
Az első napok figyeléssel és tanulgatással teltek. Minden ismeretlen volt számomra, 
hiszen eddig csak heti 1-2 napot töltöttünk Sopronban patikában a gyakorlatok al
kalmával. 
Munkatársaim rengeteget segítettek, kérdéseimre türelmesen és részletesen feleltek, 
szívvel-lélekkel magyaráztak, így ezen idő alatt rengeteget tanultam, aminek a vizs
gán igen nagy hasznát vettem. 
Az oktatóm: Margó néni különösen sokat foglalkozott velem. Segítettem az analiti
kai vizsgálatoknál, a galenusi munkában, taxáltam, külön íveken vezettem az admi
nisztrációs feladatokat és volt alkalmam az officinában a betegekkel is találkozni. 
Nagyon sokat tanultam a hat hónap alatt. Hivatásunk szépségét itt ismertem meg 
valójában, itt tapasztaltam meg, hogy mit jelent a beteggel beszélni, őt esetleg meg
nyugtatni, vagy neki tanácsot adni. A szorosan vett egészségügyi, tudományos 
munka itt ötvöződik a kulturális igénnyel, tevékenységgel is. A „genius loci", a hely 
szelleme itt valóban sugározza a kultúra, a művészettörténet, történelem iránti foko
zott igényt. Egy-egy fogadás, irodalmi est vagy hangverseny - mely a patikában 
lezajlott - örökké emlékezetes marad számomra, hiszen itt döbbentem rá arra, hogy 
egy egészségügyi dolgozónak kultúráltnak, járatosnak kell lennie nemcsak a szakte
rületen de a műveltség minden más vonalán is. E patikában, ilyen környezetben ezt 
láttam, ez az igény alakult ki bennem s ezt az igényt életem további szakaszán na
gyon komolyan teljesíteni is fogom. 
Ismételten köszönök mindenkinek mindent! 

Győrött, 1983. május 20. 
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Böröcz Ildikó 
asszisztens hallgató 

Hangverseny vasárnap délelőtt (A mozgássérültek tiszteletére.) 

Bensőséges ünnepségre került sor - immár második alkalommal - vasárnap délelőtt 
patikákban. A Mozgássérültek Klubjának ,tagjai látogattak el ismét hozzánk, hogy 
egy kis házi muzsikáláson vegyenek részt. . 
Bevezetőként Oláh Mariann asszisztens - a patika dolgozója - üdvözölte a meg_ie
lent vendégeket és művészeket. Többek között ezeket mondta: „Egy alkalommal 
már találkoztunk itt és akkor is nagyon kellemes délelőttöt töltöttünk el mindnyájan. 
Azon a vasárnapon - bizonyára emlékeznek még rá - Oláh Margit zongoraművész
nő és testvére, Oláh László Radnóti-díjas versmondó szerepeltek. Ebből a „családi 
show"-ból most rajtuk kívül Vizsolyi Lívia fagott-művész és Fejérváry Sándor 
kürtművész fogják most önöket művészetükkel szórakoztatni. 
A napokban ünnepelték a Margitokat. Ez alkalomból - a jelenlévők és patikánk 
nevében is - szeretettel köszöntöm Oláh Margitot, aki önzetlen és csodálatos művé
szetével annyi boldog órát szerzett már mindnyájunknak." 
A gondosan összeállított műsorban szerepelt Geminiani, Mozart, Handel, Rameau 
egy-egy versenyműve, mindegyik osztatlan sikert aratva. 
A gyönyörű környezet, a remek akusztika s az ünnepélyes hangulat még csak fo
kozta a művek szépségét. 
Egy-egy zeneszám között Oláh László szavalataiban gyönyörködhetett a meghívott 
közönség. Minden előadóművész szűnni nem akaró tapsot kapott. 
Végül a Klub elnöke - dr. Ott Gyula - kért szót és megköszönte mind a művésze~ 
nek, mind a patika dolgozóinak önzetlen munkáját. Beszédében külön kihangsú
lyozta, hogy mit jelent az a néhány kellemes óra azoknak az embereknek, akik talán 
betegségük miatt még érzékenyebbek az emberi szeretet ilyen apró megnyilvánulá
sai iránt. Könnyekig meghatódva, de boldogan búcsúztunk vendégeinktől abban a 
reményben, hogy ezt a kellemes délelőttöt még sok hasonló fogja követni. 

Győrött, 1983. június 15. 
Oláh Mariann 

Szakasszisztens 
5/1 gyógyszertár 
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Egy asszisztensjelölt visszaemlékezései. .. 

Két évvel ezelőtt bátortalanul léptem be az akkor még ismeretlen munkahelyre, ahol 
azonban már az első percben nagy szeretettel és segítőkészséggel fogadtak a mun
katársak. 
Első feladatom a tűz- és balesetvédelmi szabályok tanulmányozása volt, melyből 
azonnal vizsgáznom is kellett a munkatársak jelenlétében. Ezután kezdtem ismer-' 
kedni a patikával. .. 
Sorban ~ézbevettem a patendulát, pisztillust, mozsarat, mert eddig ilyesmit nem is 
láttam. Erdeklődéssel figyeltem a technológiai fogásokat, mindez újdonság volt 
számomra. Nemsokára megismerkedtem a gyógyszerekkel, kézbe vehettem a speci
alitásokat, segíthettem a magisztrális anyagok elrakásánál. A két év során sok kü
lönböző feladatot végeztem. Kezdtem a gyógyszertári állványedények tisztításával, 
segítettem az impleálásnál, szitáltam a drogokat, pilulák százait készítettem. Na
gyon érdekes munka volt számomra a kúpkészítés. Rengeteg port osztottam, egy
szóval mindent csináltam, amit egy asszisztensjelöltnek csinálnia kell. 
Később a taxálást kezdtem tanulni a táránál - bizony először nehezen ment - az 
irodában pedig az adminisztrációs munkát kellett gyakorolnom külön íveken. Min
den munkatárstól sokat tanultam, kérdéseimre készséggel válaszoltak, szívesen ta
nítottak. Azt a kellemes légkört, a jó étvággyal elfogyasztott ebédeket, házi ünnep
ségeket, patikai hangversenyeket és fogadásokat, melyben két éven át részem volt, 
nem lehet elfelejteni. 
Köszönetet mondok mindenkinek a sok segítségért, tanításért, mert itt ismertem 
meg - általuk - hivatásunk szépségét és a felelősség súlyát. Bár elkerültem a me
gyéből, de szeretettel gondolok azután is a „kis családra" és kívánom, hogy még sok 
asszisztensjelöltet oktassanak olyan kedvvel és lendülettel, mint azt velem is tették! 
Mindenkinek köszönök mindent! 

Győrött, 1983. július 1. 

Szücs Edit 
v. asszisztens 
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KIRÁNDULÁS MEZÓÖRSRE 

Szocialista brigádunk elhatározta, hogy meglátogatja közösen a GYES-en lévő 
kolléganőnket, Lóthné Szarvas Ágit és kisfiát Józsikát. Augusztus 17-én - az indu
lás napján - reggel érkezett az ütemes gyógyszerszállítmány, ezért igyekeztünk ren
det teremteni mindenütt, majd az Igazgató Főgyógyszerész Úr engedélyével elin
dultunk Mezőörsre. 
„Előállt" a Lada, Trabant és Wartburg, s már repültünk is a mezőörsi országúton. 
A kis család már türelmetlenül várt bennünket. A kis Józsikának egy nagy 
játékmackóval kedveskedtünk, édesanyját virággal köszöntöttük. Nagy meglepeté
sünkre terített asztal várt már bennünket. Az anyuka, a nagymama és a „dédi" egy
mással versenyezve hordták be a hússal, süteményekkel megrakott tálakat. Étkezés 
közben a hangulat egyre vidámabb lett. A fehér asztal mellett meséltünk a patikában 
történt eseményekről. A fiatal kismama elmondta, hogy hiányzik neki a mi kis kö
zösségünk és bizony komoly feladat, de a legszebb hivatás anyának lenni. A kis 
Józsika volt természetesen a társaság központja. Józsika először félénken bújt édes
anyjához, később azonban oldódott tartózkodása s boldogan kacagott, amikor egyik 
ölelő karból a másikba került. 
Közben a kertet, a majorságot és a „lábasjószágot" is szemügyre vettük. „Megálla
pítottuk" és elismeréssel nyugtáztuk, hogy minden a legnagyobb rendben van. A 
konyhakert, a virágoskert gondozott, gazt még nagyítóval sem lehet találni. Termé
szetrajzi ismereteink birtokában szakértő szemmel figyeltük a baromfiudvar életét, 
sőt még a hízókat is megnéztük. A házigazda bemutatta az új mezőgazdasági gépeit, 
egyszóval mindent láttunk, hallottunk, tájékozódtunk a háziak nem kis örömére. 
Sajnos, az idő gyorsan eltelt, sietnünk kellett, hogy időben hazaérjünk. Kitűnően 
éreztük magunkat. Továbbra is tartjuk a kapcsolatot a GYES-en lévő kismamákkal. 
Egy-egy ilyen kirándulás nemcsak nekünk, de nekik is kedves és maradandó él
mény, hiszen ők is kollektívánkhoz tartoznak. 

Győrött, 1983. augusztus 22. 
Fazekas Jánosné 

v. asszisztens 
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Rövid beszámoló a Grazban rendezett Gyógyszerész-Kongresszusról 

Egy nemzetközi Gyógyszerész-Kongresszusra kaptam meghívást, amelyet 
tember 1 és 7-e között tartottak Grazban. 
A kétévenként megrendezésre kerülő tanácskozáson ezúttal 13 ország 250 gyógy 
szerésze (német, osztrák, belga, holland, francia, svájci, lengyel, portugál, mexikó' 
észak-amerikai, kanadai, zairei) vett részt. A kongresszus témája ez alkalommal i 
rendkívül érdekes és aktuális volt: „ A gyógyszerészi hivatás korunk változó vilá 
gában". Az előadások - ennek megfelelően - a gyógyszerészi elhivatottság legfon
tosabb célkitűzéseit és azok megvalósítását, vagyis a h u ma ni z m u s számunkra 
három alappillérét, mégpedig a felelősséget, az illetékességet és a munkaköri sza
badságot tárgyalták. 
A rendkívül tartalmas és tanulságos értekezések két nyelven, németül és franciául, 
hangzottak el, természetesen szimultán fordításban. Így a jelenlévőknek lehetősé
gük volt választani a két nyelv között, s „élőben" hallgatni az előadásokat. A ta
nácskozások színhelye a „Grazer Kongress-Saal" volt, szállást Graz legmodernebb 
szállodájában a Hotel Academia-ban biztosítottak a résztvevőknek. Hosszúra nyúl
na részletesen ismertetni az előadásokat, így csak néhánynak címét sorolom fel: 

„Egy hivatás keletkezése és fejlődése" 
„Tevékenység a tára mellett" 
„Kutatómunka a gyógyszeriparban" 
„A kórházi gyógyszertárak és a kórházi gyógyszerészet" 
„A lengyel gyógyszerészet" 
„Az egyetemi oktatás és tudományos kutatás" 
„A gyógyszertárak ellenőrzése Franciaországban" 
„A gyógyszerészet fejlődése Portugáliában" 
„Gyógyszertárak a fejlődő országokban" (Zaire) 
„A gyógyszerészet szerepe Kanadában" 

A magyar gyógyszerészet múltját, jelenét és a lakosság gyógyszerellátását egy 20 
perces német nyelvű előadás keretében én ismertettem. (Mint érdekességet említem 
meg, hogy az összes előadó közül mindössze négyen voltunk nők. Úgy látszik kül
földön nem nőiesedett el úgy a pálya, mint nálunk Magyarországon. Különben a 
250 résztvevő között egyedül képviseltem a magyar gyógyszerészetet.) 
Beszámolóm sikert aratott, sokan jegyzetelték az elmondottakat és olyan nagy lel
kesedéssel é~~eklődtek hazánk gyógyszerészete iránt, hogy alig győztem felelni 
kérdéseikre. ürömmel számoltam be a mi fejlett egészségügyi hálózatunkról, tudo
mányos képzésünkről, s mint gyakorló gyógyszerész részletes felvilágosítást ad
hattam a mi jól megalapozott beteg-orvos-gyógyszerész kapcsolatunkról is. 
Az a megkülönböztetett kedvesség, mely személyemen keresztül a magyar gyógy
szerészetnek és gyógyszerészeknek szólt, szinte zavarba hozott. 
A kulturális programok - fogadások, kirándulások a Steyer hegyekbe - rendkívül 
kellemesek voltak. Ezek során sok külföldi vezető egyéniséget ismertem meg s volt 
alkalmam elbeszélgetni velük. A legtöbben közülük számos magyar szakemberrel, 
tudóssal tartanak fenn kapcsolatot. Mindnyájan elismeréssel nyilatkoztak a magyar 
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irodalomról, művészetről - s akik már jártak hazánkban - az ország szépségéről és 
népünk barátságos magatartásáról. 
A Kongresszus záróakkordja egy háromnapos magyarországi út volt a Balaton, Bu
dapest, Dunakanyar és Győr megtekintésével. Budapesten találkoztunk .magyar 
~ollégákkal és meglátogattak egy gyógys~ertárat is. Nagy érdeklődéssel figyeltek 
mindent. Rendkívül tetszett mindnyájuknak a magyar táj, a főváros, a csodálatos 
budai panoráma, az esztergomi Bazilika stb. Figyelemmel hallgatták népünk 1~00 
éves történetének ismertetését a Hősök terén, kérdéseikre nem győztem válaszolru. 
Az Esztergomtól Győrig tartó autóbusz úton városunk ismertetésére kértek meg, 
úgyhogy mire megérkeztünk ide, már sok mindent megtudtak Győrről. It~ érte a~tán 
a nagy meglepetés őket! Mint ~urópáb,an sokat,uta,zó em?er~k eg~ s~ok~sos .m~ze;, 
umpatikára számítottak, de ailllkor beleptek a fenyarban uszo „Szeche~y1-patika~,a 
csodálkozásuk és tetszésnyilvánításuk nem ismert határt. Működtek a filmfelvevok, 
csattogtak a fényképezőgépek ... 
A kis házi hangverseny még csak fokozta csodálkozásukat. Azóta gyakran hoz ~ 
postás címünkre üdvözlőlapot, levelet a kedves kollégáktól, akik a magyarországi 
kirándulással igazi barátai lettek a magyar gyógyszerészetnek és országunknak. 
A következő Kongresszus két év múlva Portugáliában lesz ... 

Győrött, 1983. Szeptember Bogcha-Novák Zoltánné 
az 5/1 gyógyszertár vezetője 

A GRAZ-ban tartott Nemzetközi Gyógyszerész Kongresszus részt
vevőinek látogatása a győri „Széchényi"-Múzeumpatikában 

Szeptember 10-én délben két autóbusz hozta a belga, svájci, holland, osztrák, né
met spanyol, francia, portugál, lengyel, amerikai és afrikai gyógyszerészeket, akik 
a sz~ptemberben Grazban tartott gyógyszerész-kongresszus résztvevői voltak. 
A kongresszuson német nyelvű előadást tartott - Magyarországot egyedül képvisel
ve - patikánk vezetője: Bogcha-Novák Zoltánné, aki - a rendezőség felkérésére -
ismertette a magyar gyógyszerészet múltját, jelenét és a hazai lakosság jele~egi 
gyógyszer-ellátását. Beszámolója elismerést, osztatlan sikert aratott és sok baratot 
szerzett a magyar gyógyszerészetnek. , , . . , , 
A Grazban élvezett szívélyes fogadtatast - a csoport magyarorszagi kirandulasa 
alkalmával - itthon viszonozta a mi patikánk szépségének bemutatásával és a szí
vélyes vendéglátással. Mi, a gyógyszertár dolgozói - szombat lévén - fogadásukra 
ugyancsak bejöttünk, hogy kalauzoljuk őket. 
A kollégák már a belépéskor hangos elragadtatáss~l adt~ kifejezés; .csodál~?,~á
suknak, nézték, fényképezték a barokk mennyezet Jeleneteit, az esztetikus illlliobe 
illő modern berendezést, amelyen az ~tropomorf stilizálás - a kitárt karok - a segí
tőkészség érzetét keltik a belépőben. Elénk figyelemmel és elragadtatással, hallgat
ták a patika történetét, amit a csoportokat kísérő német és francia tolmácsok azonnal 
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fordítottak. Szakértőkén vették kézbe a galenusi készítményeket és a laborált ma
gisztrális gyógyszereket, mert mindezek a külföldi kollégák számára szinte mát 
szokatlanokká váltak. 
Érdeklődtek az adminisztratív munka iránt, kíváncsian és elismerő szavak kíséreté
ben forgatták a vizsgálati és laboratóriumi naplót, alig győztünk válaszolni kérdé
seikre. Egyszerre négy-őt nyelv mondatai keveredtek az officinában, mi pedig a 
nemzetközi szakkifejezések segítségével igyekeztünk válaszolni nekik. 
Mikor a kérdezősködők áradata elapadt - hogy a látogatás még emlékezetesebb 
legyen - főnökünk rövid hangversennyel kedveskedett az elragadtatott kollégáknak. 
Csattogtak a filmvevő gépek, a fényképezőgépek, hogy megörökítsék e kellemes . 
látogatás emlékét. 
Az idő gyorsan szaladt, sietniük kellett, mert az uzsonna már a Fertő-tó partján 
várta a társaságot. Kollegiális, baráti szeretettel búcsúztak tőlünk, a patikától, az 
országtól ígérve azt, hogy - legtöbben először ugyan de nem utoljára jöttek el Ma
gyarországra ... 

Győrött, 1983. szeptember 12. Dallos Gyuláné 
Gyógyszerész (511 gyógyszertár) 

Lola néni, a gránit-diploma tulajdonosa. 

Meleg napfény ragyogta be a kis szobát és a szíveket. ... Köszönteni jöttünk a 92 
éves Lola nénit: 

Farkas Istvánné gyógyszerészt 
abból a ritka, nagyon ritka alkalomból, hogy friss szellemben és jó erőben megérte 
ezt, ami csak keveseknek adatik meg: 

A Gránit-diplomát 
Tevékeny élet részese volt. Még nyolcvanhárom évesen is naponta bejárt a közeli 
gyógyszertárba dolgozni, mert fűtötte a hivatás iránti szeretet és kötelesség. Mindig 
szerény és elégedett volt. Magas kora ellenére még most is a jól végzett munka 
öröme élteti, elfoglaltságot talál otthonában is. 

Meleg és szívből jövő köszöntő szavaink könnyeket csaltak ki szeméből. 
Bogcha-Novák Zoltánné, Juhász Istvánné és Burkus Lászlóné, akik hosszú éveken 
át munkatársai voltak meghatódva emlékeztek vissza az együtt töltött szép és néha 
rossz napokra. 

Nehezen de jóleső érzéssel búcsúzunk Tőle ... 

1983. november hó. 
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Szabóné Major Edit 
Pénztáros 

Győr, 1983. december 7. Brigádtalálkozó avagy Győr története dióhéjban 

Vezető gyógyszerésznőnk, Mária néni, kedves szavakkal köszöntötte vendégeinket 
az 5/8-as illetve az 5-4-es gyógyszertár brigádjainak képviselőit és Pernesz Gyulát, 
a' Győr-Moson-Sopron Megyei Könyvtár igazgatóját kérte fel előadásának megtar
tására. Mint a kisgyermekek az iskolapadokban, úgy hallgattuk a rendkívül érdekes 
előadást. 
Nyéki Vörös Mátyás Balassi strófában íródott verse után végigvezetett bennünket a 
város eseményekben gazdag, sokszor viharos történelmén. Szólt arról, hogy a hon
foglaló és az Árpád-kori magyarság felismerte Győr Hadászatilag előnyös helyze
tét s a várost a Rába mentén húzódó védővonal központjává tette. Amikor I. István 
kir,ály a törzsi és nemzetségi szervezet helyébe megszervezte az államot, városunkat 
e vidékcsaládi uradalmainak központjává tette. Várispánságot szervezett, majd a 
püspökségek alapításakor püspöki székhellyé tette. A város fejlődését a későbbi 
századok alatt sok elemi csapás és háború hátráltatta, de Győr mindig talpra állt. II. 
Ottokár cseh király országpusztító hadjáratában a győriek hősi helytállása a Rábcá
nál teljes győzelemhez segítette V. István királyt. A hálás uralkodó 1271-ben sza
badalomlevelet adott, melyben kiterjesztette a Királyi-Győrre a koronázó Székesfe
hérvár szabadságjogait. Ez a jog azonban csak elméleti volt, mert a városnak első
sorban megmaradásáért, mintsem a jogok érvényesítéséért kellett harcolnia. 11. Ot
tokár cseh király megszállta a várost, majd a megtorló ellenintézkedések Győr létét 
fenyegették. Jogainak védelme érdekében nem egyszer kellett királyi intézkedést 
kérnie, így IV. László és Ill. Endre is megerősítette kiváltságait. Az Anjouk alatt 
békés belső fejlődés jellemezte a város életét, Róbert Károly és Nagy Lajos is meg
erősítette Győr jogállását. 
A város fejlődésében - története folyamán - az egyik legnagyobb törés Zsigmond 
halála után következett be. Zsigmond király lánya, Erzsébet királyné - Albert király 
özvegye - fiával, a későbbi V. Lászlóval, Győrött húzta meg magát. 
A város 1442 decemberében tanúja volt Erzsébet és Ulászló találkozásának és meg
békélésének, de Erzsébet december 19-én bekövetkezett hirtelen halála után 1443 
nyarán hűtlen kapitányai 3000 aranyért átadták a várost Ill. Frigyes császárn~·,E~ 
a 3000 arany azért nevezetes Győr történetében, mert ezzel veszett el szabad kiraly1 
város jellege 300 esztendőre. 
A radkersburgi békeszerződés Győrt 1447-ben Hunyadi fegyveres fellépésére visz
szaadta ugyan a hazának, de a 3000 aranyat vissza kellett fizetni 111: Frigyes csá
szárnak. Ezt a tekintélyes összeget Ágoston püspök és a káptalan fizették ki a német 
uralkodónak, s ezzel a város a püspök és a káptalan földesúri hatósága alá került. A 
város fejlődésében és történelmi szerepében a szerencsétlen mohácsi csatavesztés 
hozott döntő változást. Eddig a Nyugat ismételt támadásai ellen védte az országot, 
ezután Kelet várható támadásai ellen kellett a végvár szerepében, Európa védelmé
ben felkészülnie. Győr első erődítménye kremlszerű, azaz agyaggal tapasztott, ge
rendavázas palánk volt. A győri várat is, mint a pécsit, az egrit vagy a veszprémit a 
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püspök birtokolta a XVI. századig. A mindenkori püspök volt a vár kapitánya. 
(Bonfini és Galeotto leírásából ismerhetjük pl. Nagylucsei Orbán püspök micsoda 
mérhetetlen vagyonra tett szert.) 
A mohácsi csatavesztés után 1529-ben már Győr felé közeledtek a törökök. Az ak
kor még gyenge vár parancsnoka, Lamberg Kristóf nem mert szembeszállni a török 
haderővel, inkább felégette a várost és hadinépével, hadiszereivel Bécsbe vonult. 
Ekkor kapta Győr a törököktől a „Janik-Kala" vagyis az „Égetett város" nevet. A 
tö~ök_ökt~l a várost 1598 március 28-én éjjel, miután a vár visszafoglalásáért Pálffy 
Miklos es Schwarczenberg Adolf parancsnoksága alatt álló csapatok petárdával 
berobbantották a vár Fehérvári-kapuját, visszafoglalták. Erről emlékezik Gyulai 
Márton „Epinicid" című győzelmi dalában. 
Az idő rövidsége miatt itt búcsút kellett mondanunk a múltnak és rendkívül nagy 
tudású előadónknak. Reméljük, hogy e színvonalas előadást hamarosan folytatni 
fogja és megismertet bennünket a történelem további állomásaival is, egészen nap
jainkig. 

Dinnyésné Epressi Erzsébet 
v. asszisztens 

PÉNZTÁROSUNK: BORISKA NÉNI 

~e~zámolóm nem l~nne ~~ljes, ha nem szólnék külön a „kis család" legidősebb tag
Jarol BORISKA NENIROL. A tisztelet, a szeretet és a hála még most is él szívünk
ben, ha Rá emlékezünk, pedig már évtizedek óta nincs közöttünk ... 
Boriska néni - Mater Stefánia - a győri Orsolyita zárda főnöknője volt. Amikor a 
szerzetesi hivatást választotta azt remélte, hogy életét a zárda falai között képzős 
lányok tanításával fogja eltölteni. Nem volt már egészen fiatal, amikor 1950-ben a 
szerzetesrendeket „feloszlatták" s a nővéreket Győrből is éjszaka teherautókra rakva 
elhurcolták a Nógrád-megyei Szécsénybe. Egy év elmúltával azonban feloszlatták a 
„tábort" és az apácákat a szó szoros értelmében „szélnek eresztették". Mindenki 
ment, ahová tudott, a legtöbben nagy bizonytalanságba ... 
A földrajz-történelem szakos tanárnő visszajött Győrbe, ahol munkát keresett, meg
élhetés után nézett. Volt takarítónő, vigyázott gyerekekre, vállalt háztartási munkát. 
Végül jólelkű emberek segítségével bejutott a Vagongyárba munkásnak. Nem volt 
könnyű számára a megerőltető fizikai munka, de zokszó nélkül, csendben dolgo
zott: vasat kellett fűrészelnie. A gyárban azonban nem dolgozhatott hosszú ideig, 
mert a vezetőségnek tudomására jutott, hogy szerzetes és ezért azonnali hatállyal 
elbocsátották. Ismét kilátástalanná vált helyzete. Egyedül a remény maradt meg 
számára ... 
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Jóérzésű emberek, megtudván nehéz helyzetét, titokban felvették takarítónőnek a 
Gyógyszertár Vállalathoz. Így került a mi patikánkba is. Én akkor ismerkedtem meg 
vele s ez a kapcsolat 30 éven át tartott egészen a haláláig. 
Rövidesen megismertük sok szép emberi vonását. Munkáját példásan végezte. Nem 
egyszer láttuk, hogy térdelve sikálta a követ,1a padlót s közben folyt Róla a verejték. 
Még a legszennyesebb munkát is mosolyogva végezte. Emberi nagysága magatartá
sában, segítőkészségében és határtalan szeretet-gyakorlásban nyilvánult meg. Egy 
idő után „előlépett" pénztárossá. Precíz munkája itt is megmutatkozott. Mindég szí
vélyes magatartásával, kedves mosolyával meghódította rövidesen nemcsak mun
katársait, hanem a betegeket is. És ez így volt hosszú éveken át! Oh hányan keres
ték még halála után is a betegek közül Öt a patikában! Csak én tudom Róla, hogy 
napi elfoglaltsága után betegek, haldoklók ágyánál virrasztott sokszor reggelig is ... 

Mi munkatársai pedig - most is állítom - sok-sok jót, szépet tanultunk Tőle és 
igyekszünk erényekben gazdag, példamutató magatartását követni életünk során. 

Győrött, 2006. december 4. 
Szent Borbála napján 

Bogcha-N ovák Zoltánn 

A modern vitrin egy része az offícinában 
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DALIBOR LÁSZLÓ 
Gyógyszerész 
(1889-1978) 

Nyugdíjas gyógyszerészként működött patikánkban 1972-től 1977-ig. Előzőleg a 
Deák Ferenc utcai gyógyszertár vezetője volt. Úgy érzem, hogy kedves kötelessé
gem megemlékezni Róla. A gyógyszerésztársadalom „nagy öregje" 87 éves koráig 
folyamatosan működött az egészségügy szolgálatában. 
A Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Gyémántdiplomával tüntette ki, s 
csak rövid ideig tartó betegségét követő halála akadályozta meg Öt abban, hogy a 
Vasdiplomát is átvegye. 
Pályája során egész gyógyszerész-nemzedéket nevelt fel. Már 1920-ban is volt 
gyógyszerészhallgató tanítványa. Sokoldalú szakmai tudásának átadása mellett be
csületre, pályaszeretetre és pontos munkavégzésre nevelte mindnyájunkat. Minta
képe volt a képzett, igazi gyógyszerésznek. .. 
Nyugdíjba vonulása után sem szűnt meg érdeklődése a tudomány és a gyógyszeré
szetet érdeklő újdonságok iránt. Mikor már magas kora miatt otthon pihenhetett 
volna, úgy járt be naponta rendszeresen és pontosan a patikába, mint egy aktív 
munkatárs. Az volt az öröme, hogy felvehette a fehér köpenyt és élvezhette a patika 
légkörét, elbeszélgethetett a betegekkel. Ö volt mindnyájunk „Laci bácsija", akihez 
mindég lehetett szakmai kérdésekkel fordulni. Hiszen nagy tapasztalata, széles látó
köre, fiatalos szelleme ezt lehetővé is tette. 
Évek elteltével - kíméletként - irodai munkával bíztuk meg. Ö ott is pontosan és 
lelkesen végezte feladatát. A recepteket vizsgálta felül. 

Azért természetesen naponta végigsétált a laboratóriumon és az officinán, elbe
szélgetett a betegekkel. Nem egy páciens örömmel üdvözölte, hiszen ismerte Öt 
már évtizedekkel korábbról - pl. a gyárvárosi patikából (ugyanis ott volt a „Kígyó
hoz" címzett gyógyszertára). Mondhatni együtt élt a gyógyszerészettel. .. 
Nehéz róla elfogultság nélkül - tárgyilagosan - megírni a valóságot, hiszen az 

ÉDESAPÁM 
volt. 

Neki köszönhetem, hogy gyógyszerész lettem. Példája nyomán megtanultam hiva
tásomat megszeretni és egy életen át szeretni. 
Igyekeztem a tanulás és ebből szerzett tudás révén az embereket és ezáltal az Egés
zségügyet 45 éven át becsülettel szolgálni ... 

Győrött, 2006. december hó 
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Bogcha-Novák Zoltánné 
Dalibor Mária 

Vendégeink 1974 és 1984 között 

A svájci nagykövet és kísérete 
Rátkay Ferenc művelődésügyi min.h. 
J. Djakadja követségi titkár, Bombay 
Dr. Sarlós Engelbert OSff:prof., Sao-Paolo 
Békés András az Operaház főrendezője 
Köpeczi Béla művelődésügyi miniszter 
Cserhalmi György .színművész 
Günther Teller altábornagy, Berlin 
Prof. V. Julien gyógyszerész, Párizs 
Igor Rechin zeneszerző, Moszkva 
Andor Éva operaénekes 
Dr. Pungor Ernő prof., Budapest 
Harry K. Bergold nagykövet, USA 
Kroll bíboros, USA 
Dr. Pataky Kornél megyéspüspök, Győr 
A braunschweigi néprajzi múzeum igazgatója 
José Bandoni Wachts a General Motors vezérigazgatója 
Dr. David Nelson orvos, Ausztrália 
Wlagyimir N. Bazovzkj a Szovjetunió nagykövete 
John Bricht angol nagykövet 
Lauril C. Coopes tanár, Obaco (Bahama-szigetek) 
Dr. Julien Braun prof. Montreal 
Dr. Evin France a francia eü. min. főelőadója 
Dr. Marcel Chaigneau a francia gyógyszerész akadémia elnöke 
Dr. Ábrahám Kálmán építésügyi miniszter 
Karl Secanina osztrák építésügyi miniszter 
A kínai államminiszter és kísérete 
Dr. Valentiny Géza prelátus, Bécs 
Szelecsényi Norbert zongoraművész 
Dr. Páál Tamás az O.Gy.I. főigazgatója 
Dr. Frank Kálmán professzor, Budapest 
Illés Árpád festőművész 
A lengyel honvédelmi miniszter helyettese 
Puszta Sándor költő 
Prof. Dr. Coots a Carleton egyetem tanára 
Karlos Trikolidis görög karmester 
A jereváni levéltár főigazgatója 
Uszta Gyula vezérőrnagy 
Róbert László újságíró 
Féja Géza író 
Lázár Jenő a Minisztertanács elnöke 
Dr. Csertő Sándor prelátus, Róma 
Dr. Madarász Tibor prof. Budapest 
Pogány Ö. Gábor a Nemzeti Galéria főigazgatója 
Valentyn Zakarovics Azenyikov szovjet író 
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Dr. Szijjártó Károly a Főügyészség elnöke, Budapest 
Artasesovics Oszipjan az Ormény Sz.K.Sz. főügyésze 
Nicholas Schith kamrester, Manchester 
Apró Antal a Parlament elnöke 
Dr. Hannes Androsch osztrák alkancellár 
Nyitrai Ferencné dr. államtitkár 
Wolfgang Jaeder az Eu.Gazd.Bizt. stat. főoszt. ig. 
A müncheni Nemzeti Múzeum igazgatója 
Pálfy József újságíró 
Galgóczi Erzsébet író 
Bánffy György színművész 
Kobayashi-Ken-Ichiro karmester 
Szvatoszlav Richter zomgoraművész 
Faluvégi Lajos pénzügyminiszter 
Salzburg polgármestere 
Passuth László író 
Rhoda Scott orognaművész 
A helsinki-i gyógyszerász egyetem dékánja 
Kozlov prof. A Lomonoszov egyetem dékánja 
Erfurt polgármestere 
Albert István piarista rendfőnök 
Arupe a jezsuita rend generálisa, Róma 
A bencés prímás apát, Róma 
Dr. Szennai András bencés főapát, Pannonhalma 
Dr. Kacziba József püspök 
Gergely Ferenc orgonaművész 
Lehotka Gábor orgonaművész 
Dr. Czeizel Endre orvos-genetikus 
Szász Endre festőművész 
Tusa Erzsébet zongoraművész 
Jancsó Miklós filmrendező 
Dr. Barcsay Jenő prof. 
Dr. Mohamed El Mekki orvos, Szudán 
Dr. Petri Gábor orvosprofesszor 
A Könyvtáros Egyesület zenei szekciója 
Solti Bertalan színművész 
Borsos Miklós, Kossuth-díjas szobrászművész 
Rajter Lajos karmester, Pozsony 
Kriszt György, Orsz. Műemléki Felügyelőség 
Dr. Villányi Piroska főorvos, gerontológus 
Trethon Ferenc, építésügyi miniszterhelyettes 
Osztrák gyógyszerészek csoportja 
Nagy Izabella csellóművész, Hollandia 
Dr. Mécs Károly a TV munkatársa 
Pedro Arupe, SJ generális 
Weöres Sándor költő 
Károlyi Amy költő 

Illés Árpád, festőművész 
Szilágyi Virgil vezető operatőr 
Pongrácz Péter oboaművész 
Mező László gordonkaművész 
Korondy György az Operaház magánénekese 
Feszler Mónika hárfaművész · 
Lukács Ágnes a TV műsorszerkesztője 
Czigány György a TV főmunkatársa 
Haraszthy Márta hárfaművész 
A köflachi kórus tagjai 
Kovács Károly filmrendező 
F. Boll festőművész, Belgium 
Dr. Gáti Mariann, a szegedi egyetem docense 
Dr. Katona László főorvos, a MENCS vezetője 
A Központi Fizikai Kutató munkatársai 
Kocogh Ádám művészettörténész 
A duisburgi városi Ifjúsági Kör elnöke és kísérete 
Kollányi Agoston filmrendező 
Görgényi Mária filmrendező 
A kubai KP központi bizottság tagjai 
Dr. Kelemen Géza főügyész 

Kroll amerikai bíboros látogatása 
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NÉHÁNY MONDAT A VENDÉGKÖNYVBŐL 

NEMSKÜRTY ISTVÁN: A legszebb meglepetések mindég a hazai kalandozások 
véletlen felfedezései. Ilyen meglepetés ez a gyógyszertár, melyhez mindenkinek 
gratulálunk, aki helyreállíttatta. 

GERENDÁS MIHÁLY biokémikus: Bámulattal és csodálattal tölt el a réginek és 
patinásnak ezzel a modernnel és korszerűvel történt ötvözete. Őszinte elismerés 
mindazaknak, akikben ez megfogamzatt és azaknak révén, akikben ez megvalósí
tást nyert. 

DR. HORVÁTH DÉNES gyógyszerész: Örülök, hogy a gyógyszerészet múltját me
gyénk ilyen példamutatóan tudja dokumentálni. 

DR. LASZLOVSZKY JÓZSEF gyógyszerész: Felejthetetlen élmény marad szá
momra a műemlékvédelemnek ez az egyedülálló alkotása. 

PINTÉR GYÖZÖ fizikus: Ha kedves vezetőnk ugyanolyan jó gyógyszerész, mint 
muzeológus, akkor a gyógyszertár nagyon jó kezekben van. 

DR. KACZIBA JÓZSEF püspök: Szép gyógyszertárat látni, fél gyógyulás. 
PASSUTH LÁSZLÓ író: Nagy öröm ezt a megújult különös aesculap-szentélyt lát

ni. Köszönjük. 
REMBERT WEAKLAND a bencés rend apátprímása: Vobis gratias sincero corde ago. 
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Múzsa csarnok 

A bencés rendház háromszázötven éves, 
Hol Rajnis József s Adolf János éltek, 
S Czuczar tanított, lázadó nevéhez 
Artur „Szolózó cellá"-ján szólt az ének 

S hallhattuk itt versét Weöres Cinének 
Az eltanácsolt egykor rossz diáknak 
E tékozló fi úgy tért meg, mint egy nábob 
E múzsa szentély ád így elégtételt. 

A volt vasüzlet közben vers szentély lett 
Hol költő vall a verset kedvelőknek 
Hogy forma s hit közt melyik az erősebb 
A mikrofon is vallomásra késztet 
Belépti bár zsebünkhöz mérten drága. 
De az Betesda„. s lelkek közt találka. 

Dr. Petőcz Miklós 
1982.07.02 

SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM, KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR 
M BIBLIOTHECA ET ARCHIVUM HISTORIAE ARTIS MEDICINAE 

MUSEU ' DE I. PH. SEMMELWEIS NOMINATA 

MÚZEUM 
MUSEUM 
LEV1'L.TAR 
ARCHIVUM 

KÖNYVTAR 
BIBLIOTHECA 

COMM. IDST. ARTIS MED. 
REDACTIO 

1013 Budapest 
I„ Apr6d u. 1-3, 
355-323, 351-934 HUNGARIA 

1023 Budapest 
II„ Törlik u. 12. 
354·742, 455-563 

Bogcha-Novák Zoltánné 

Gyór 

Széchenyi té:r 9. 

Igen tisztelt. Asszonyom! 

Budapest,1983.aug.ll. 

Többsz:öri "áttétel"'Után hozzán került - az 
eredetileg a Széchenyi Könyvtárba küldött - a nagyszombati 
jezsuita "patikáról és pat:i:kusokrol11 szóló iskoladrámával. 

kapcsolat.OB' levele ... Megnéztem Könyvtárunkba· és a múzeumi. gyüj

teményekbe, ahnl sajnos másolatának vagy valamiféle. nyomdai 

közlésének~ nyomát nem találtam, ... Ugy tudom,,. ahogyan informáltak 
róla„ a Széche~i.. l{qp.yv:tá~:Q§,n. sincs„ .. A Takács féle. könyvben 
valóban .. s,;.e~~pel, neveléstörténeti bibliográfiák is tudnak 

erről. A mü felkutatásával kapcsolatban meg kellene keresni 
az Országos Pedagógiai Könyvtárt/llp ... V •. Szalkay u„/ .. az esz
tergomi Főszékesegyházi Könyvtárat vagy a Primási lllvéltá:ii:at 

/2500 Esztergom/ , mivel. a legpocliiosabb informáeidhkat ők ad
hatják •. A nekem átadott levélből nem ttinik ki,hogy az egész 
müvet tetszik keresni vagy esetleg tényleg csak. információkat„ 

Levelét várva ~ 

k~zcs6~~ ______, 

/Dr.Kapronczay Kár~ „/ 
főosztályvezető 
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LÁTOGATÁS 
Hárs György VIII. oszt. Tanuló, vöröskeresztes csapattitkár beszámolója 

Csüt,örtök re~gel nagy örön;i ért bennünket. Azt a megtiszteltetést kaptuk, hogy az 
osztalyunk reszt vehet a Patikamúzeumban rendezet vöröskeresztes ünnepségen. 
Mindegyikünk megilletődötten lépte át a küszöböt, miközben megcsodáltuk a pati
ka korabeli mennyezetét, festményeit. 
Az egyik gyógyszerész néni előadást tartott a gyógyszertár történetéről. Ezt követő
en a patika vezetője mondott pár bevezető szót. Utána játékos vetélkedőre került 
s~r. K_ét cs~~~rtra s~akadt~nk és így válaszoltunk a feltett kérdésekre, amelyek el
sosegelynyu3tassal es a gyogyszerészettel voltak kapcsolatosak. A zsűri értékelte a 
f~leleteket és kiegészítette azokat. Mindkét csoport kiválóan szerepelt, de voltak 
kiemelkedő tudású személyek, mint például: Schaub László, Gelencsér Zsolt Fenyő 
Irén, Varga Dénes, Horváth Gábor és Mischler Miklós. A vetélkedő jutal~ként a 
patika dolgozói szép népművészeti tányérral és korsóval kedveskedtek. 
Ezután Hárs György szavalta el az egészségügyi dolgozók számára írt versét. 
Befej~~ésü~ biol~gia tan~~~~: N~gy Mihályné -Teca néni - beszélt a gyógyszeré
szek ~nfela~dozo .mun~a3arol, kiemelve a Széchényi-patikát. Ez a gyógyszertár 
ugyams vasarnap 1s nyitva van és a gyógyszerkészítés és kiadás terén is élen jár. 
Elmondta honnan ered a gyógyszertár jelvénye a kehely és a kígyó. Hallottunk 
Dunant-~ól, a yörösk~resz~es Világnapról, s. örömmel vettük tudomásul, hogy ezt a 
hagyomanyos unnepseget evente megrendezik és iskolánkat jövőre is várják. 
A versenyző csoportok vezetői szeretetük és tiszteletük szimbólumául a zsűrinek és 
~ patika vezetőjének egy-egy szál hervadó szegfűt adtak át, de szívünk melege 
rrantuk hervadhatatlan. Sok szép és hasznos tapasztalattal távoztunk el. 

A vöröskeresztes vetélkedőn elhangzott kérdések: 

1. Szabad-e egy öntudatlan állapotban lévő beteget itatni? 
2. Hogyan helyezünk el egy fehér illetve piros arcú beteget? 
3. Mitjelent ez az állapot? 
4. Alkoholos leheletű beteget lehet e részegnek tekinteni? 
5. Mit csinálsz, ha meglátod, hogy az utcán elájult valaki? 
6. Hogyan segítesz, ha az utcán valaki eltöri a kezét vagy a lábát? 
7. Mit kell csinálni egy áramütött beteggel? 
8. Mit csináltok, ha észreveszitek, hogy egy házból gáz szivárog ki? 
9. Milyen vérzéscsillapító kötéseket ismersz? 
10.Melyiket mikor lehet használni? 
11.Égett testrésszel mit kell azonnal csinálni? 
12.Milyen gyógyszerformákat ismersz a tablettákon kívül? 
13.Régen milyen gyógyítási eszközöket és gyógyszereket használtak? 
14.Hogyan kell otthon a gyógyszereket eltartani? 
15. Hogyan lehet megállapítani a gyógyszerek lejárati idejét? 
16.Mi legyen a házipatikában? 
17. Tudjátok-e, hogy mi a gyógyszerészet jelképe és miért? 
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Kedves ünneplő Kollégák! 

67 éve annak, hogy izgalommal várakoztunk a praxi-tanfolyam megnyitójára az 
.előadóterem folyosóján. Minden ismeretlen, új volt, és természetesen egymást sem 
ismertük. 
Egyszer csak odalépett hozzám egy fess, magas fiatalember azt a kérdezte tőlem: 
nem tudja-e véletlenül, hogy melyik itt a Dalibor Mária? Erre mondom: „Én va
gyok. De én meg egy Nikolics Karcsi nevű fiatalembert keresek, nem ismeri?" A 
válasz hasonló volt: "Én vagyok." Mindketten elmosolyodtunk, s szinte egyszerre 
folytattuk: Apáink meghagyták, hogy keressük meg egymást, hiszen annakidején ők 
is évfolyamtársak voltak az Egyetemen." 
E kedves történettel kezdődött ismeretségünk, barátságunk és tartott Karcsi haláláig, 
sőt tart a családdal a mai napig is. (Megjegyzem: a baráti kapcsolat abban az időben 
nem volt egyenlő az udvarlással. Nekünk lányoknak, akkor már komoly gavallér
jaink voltak - fájt is a kollégáknak!) 
Mindössze negyvenen voltunk - lelkes kis csapat - fele-fele arányban lányok és 
fiatalemberek. Rövidesen kialakult egy kedves kis társaság, melynek Karcsi lett a 
„vezére". Kiváló szervezőkészsége már akkor is megmutatkozott. Együtt mentünk 
pl. botanizálni Auguszin professzor vezetésével, s természetesen szórakozni is az 
akkori elvárásoknak megfelelően. A tanulásban is egymást segítettük, ambicionál
tuk. Szűk családi körünkben szólás-mondás is lett: „ de hátha Nikolics Karcsi job
ban tudja!" Mikor már szüleim megelégelték a sok tanulást. .. és „hátha Nikolics 
Karcsi jobban tudja?" 
Az élet megmutatta, - valóban megtapasztaltuk - hogy „jobban tudta". Nem vagyok 
hivatva arra, hogy tudását, értékeit, életművét itt méltassam. Rövid megemlékezé
sem - mely a múltat villantotta fel - csupán olyan kedves emlék, melyet itt most 
mindnyájukkal meg akartam osztani Karcsira emlékezvén ... 
Ő most már a mennyei patikában készíti a medicinát és - reméljük - őrködik az 
egyetemes gyógyszerészet jövője felett. .. 
A rövid kis megemlékezés elhangzott Sopronban az ünnepi megemlékezés kereté
ben. Emléktáblájának leleplezése alkalmából. 

Sopron, 2004. szeptember 17. 
Bogcha-Novák Zoltánné 

Dalibor Mária 
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EPILÓGUS 

Beszámolóm végére érve néhány mondatban szeretnék még megemlékezni egy -
nem ugyan kulturális, de éppen olyan fontos - munkáról, mely hivatásunk egyik 
alappillére. 
Talán szokatlannak tűnik, hogy több alkalommal patikán kívül jöttünk össze ... 
Meglátogattuk a GYES-en lévő kollegináinkat, kirándulást szerveztünk a környéken 
lakó munkatársainkhoz vagy megnéztük a Rendházban lévő könyvtárat avatott ve
zetővel, esetleg kirándultunk egy közeli ásatáshoz, sétát tettünk egy múzeumban 
vagy képtárban. 
Vezetőinknek az volt az elképzelése, hogy a szerdai hetivásár alkalmával du 2 óráig 
zárva legyen a patika, nehogy a nagy piaci forgalom miatt megváltozzék annak kü
lönleges hangulata. (Abban az időben még nagy hetivásárok voltak szerdán Győ
rött.) 
Ilyenkor hát „zárt ajtók mögött" dolgoztunk. Volt munkánk bőven. A gyógyszerek 
érkezése és elrakása rendetlenséggel járt. Az ún. „magisztrális" alapanyagok, aztán 
a „galenusi készítmények" mennyiségi és minőségi vizsgálata ekkor történt meg s 
ilyenkor készítettük előre a kenőcsöket, szirupokat, kúpokat, pilulákat, szemcsep
peket stb. Ez volt az igazi gyógyszerészet! A gyári készítmények elrakása - hatás
tani szempontból - ugyancsak nagy figyelmet és körültekintést igényelt. Mire be
fejeztük a sokféle munkát, kezdődhetett a nagytakarítás, melyben mindnyájan részt 
vettünk. Aztán 2 órakor kinyitottuk a patika „súlyos rézajtaját" és jöhettek a bete
gek! 
Azért néha akadt egy-egy csendesebb szerda délelőtt is, ilyenkor alkalom adódott 
másféle programok teljesítésére is ... Ekkor „útra keltünk". Ez volt az igazi kirán
dulás, egybekötve - hivatásunknak megfelelően - egy kis s z o c i á 1 i s m un k á -
v al. 
A belvárosban lévő egyik Idősek Otthonának lakóit rendszeresen látogattuk. Az 
idős nénik már név szerint ismertek bennünket. Elképzelhető, hogy egy ilyen rövid 
találkozás milyen örömöt szerzett nekik. Egy-egy szál virág már mosolyt derített az 
arcukra. 
Aztán ilyenkor volt alkalmunk arra is, hogy egy-két idős betegnek elvigyük a 
gyógyszert. (Emlékszem egy alkalommal cigány családhoz kopogtattam be s elvit
tem nekik a patikában felejtett gyógyszert. A család milyen megtiszteltetésnek vette 
látogatásomat!) Mind ez a munka hivatásunk egy másik - de ugyanolyan fontos -
alappillére volt, amelyre fiatal munkatársaimat is igyekeztem „ráhangolni" ... Bár 
elmondhatom, a legtöbben a családi otthonból hozták ezt az „elhivatottságot" és 
örömmel segítettek. Több megható történetet is el tudnék mondani. 
Egy a sok közül: 
A Káptalandombon lakott egy idős nővér, akinek a lábát amputálták: mozgásképte
len volt. Senki hozzátartozója nem lévén gondot okozott neki az étkezés megoldása. 
(Akkor még nem volt szervezett házi betegápolás.) Egy kis töprengés után meg
szerveztük a segítséget. A Bencések, akik - tudtommal - több elesett embernek 
juttattak ebédet, kérésemre elintézték, hogy Erzsébet nővérnek is adnak ebédet a 
konyháról. De hát ki fogja azt elvinni, amikor ilyesmire nem lehet embert kapni? 
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Megkérdeztem hát fiatal munkatársaimat, hogy ki lenne hajlandó segíteni. Még be 
sem fejeztem mondanivalómat, amikor már megszületett a válasz ... Mindenki je
lentkezett. Így hát ők felváltva minden nap elvitték az ebédet Erzsébet nővérnek, 
levéve a fehér köpenyt, megrövidítve ebédidejüket teljesítették a felajánlást. Ez va
lóban „csapatmunka" volt! 
Amikor 1940-ben a Pázmány Péter Tudományegyetemen átvettem a gyógyszerészi 
diplomát és letettem a „HIPPOKRATESZI ESKÜT", ;elkészültem arra, hogy a be
tegeket, az elesetteket fogom szolgálni egy életen át. U gy érzem, hogy a „tára mel-
lett" illetve a laboratóriumban találom meg a munkahelyemet. , 
Azonban az elmúlt néhány évtized sok változást hozott az én életemben is. Am még 
álmomban sem mertem elképzelni, hogy idővel egy nagy és országos hírű patika 
vezetésével bíznak meg. Azonban vállalva a sokrétű feladatot szinte lépésről
lépésre szélesedett, tágult ki munkaköröm a gyógyszerészi munkától a művészet
pártolás és a szociális tevékenységen keresztül egészen az oktatásig. 
Alkalmam volt irányítani, tanítani fiatal munkatársaimat, hiszen patikánkban ko
moly oktatás is folyt: felkészítvén az egyetemi és asszisztensi - elméleti és gyakor
lati - anyagra a hallgatókat. (Hiszen oktató gyógyszertár is voltunk!) 
Visszatekintve a minden vonalon elért szerény eredményekre: igyekeztem valóra 
váltani az évtizedek során olyan sokszor emlegetett jelmondatot: 

„PRO CULTURA ET SANITATE" 

Széchényi György (olajfestmény) 
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DERŰS OLDAL „Önök kérték ... " 

ANTINEURALGICA tabletta 
Antika 
Antineorgina 
Antianarelgia 
Antineurologia 
Autonorolgia 
Antineuralgancia 
Antineogankancia 
Antikoncipciologia 
Atomeologika 
Antikoncipiologus 
Antinalalgika 

AZOPHENUM COPF. CITRIC tab
letta 
Kopernikum citrikum 

ATRIPHOS injekció 
Antrifox 

BILAGIT drazsé 

Bilangit 
Biligat 
Bigalit 
Biogalit 
Bilagácia 

ALUMINIUM HYDROXYD tabletta 
Hidracin szalicil tabletta 

AMIDAZOPHEN tabletta 
Amadazofin 
Mamidazopein 

BOLUS LAXANS tabletta 
Bolusz lazac 

BOLUS ADSTRINGENS tabletta 
Bolusz antiguli 
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BARBAMID tabletta 
Barbarin 

BRINALDIX sol. 
Brixol 

BÓRVAZELIN 
Borkősavas vazelin 

CHLOROCID kenőcs 
Krónuszos kenőcs 

DAEDALON tabletta 
Diadal tabletta 
Busz tabletta 
Repülő tabletta 

DOPEGYT tabletta 
Dopityit 
Dopegy 

ERPOSID tabletta 
Eoi,zód 

DIAPHYLLIN tabletta 
Fullasztó tabletta 

FERCUP AR drazsé 
Fercsupor 

FARYNGOSPT tabletta 
Faroszept 
Flóraszept 

FUROSEMID tabletta 
Fruzsina 

FUNGIFEN oldat 
(négyféle variációban: reprodukál
hatatlan) 

GEROSAN kenőcs 
Gerzson 

GLYCERIN kúp 
Ingerlékeny végre kúp 

HYPEROL tabletta 
Hypolit 

JODPAPA VERIN tabletta 
Jódpapa 

KEFALGIN tabletta 
Kapenol 

LULULLIN drazsé 
Lukullusz 

MERISTIN tabletta 
Medicsi 

MYDETON drazsé 
Videoton 

NAPHASOLIN csepp 
Namazoli 

OXYCORT spray 
Okortfosz 

POLYBÉ tabletta 
Polivér 

POLYVITAPLEX 
Fenoltilén 
Tiszavasvári 

PAP A VERIN tabletta 
Paparinárium 
Paparin 

PRODECTIN tabletta 
Prodekció 

PHENYLBUTAZON kenőcs 
Fenebutazin 
Fenilbusz 
Pehelybutazon 
Polbutazon 
Pleinbutazon 
Puberbutazon 
Fenilbutakion 
Felbutazán 
Fenoxametilbutazon 
Tetrabutolezor 
Ferruibutazolika 

QUARELIN tabletta 
Kuvarelin 
Kuralin 
Kranelin 
Körein 

REASEC colutio 
Rexona 

REPARONkúp 
Reflager 
Rapid kúp 
Reprodakúp 

RADIPON tabletta 
Rapidan 
Biopon 
Köhögtető tabletta 

RUTASCORBIN tabletta 
Ruteskó 

SUDEOL solutio 
Sun del 

TAXIN tabletta 
Texas tabletta 
Taxi 
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TISERCINETT A tabletta 
Diszcercinetta 

VEROSPIRON tabletta 
Verónia 

VESTN drazsé 
Vesta 

VISKEN tabletta 
Tüsken 

ROBÉBI A tápszer 
Robi A 

CSIPKEBOGYÓ 
Bicske tea 

IDEALpólya 
Nyugalmazott pólya 

VALERIANA DRAG. 
Valerina Anna 

VIETNAMI BALZSAM 
Kínai zsír 
Dél-Vietnámi vatta 

HÁZTARTÁSI VATTA 
Házastársi vatta 

STERIL VATTA 
Sztalin vatta 

TOROKFERTŐTLENÍTŐ tabletta 
Toroktörlő tabletta 
Győri szopogató 
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CHINACISAL tabletta 
Kinici 
Szikonil 

MIXTURA PECTORALIS 
Nix-mix patrolei 
Pekta 
Piktura mixturális 
1 üveg köpködő 
Mixtrat pikturi 
Maxipektorális 
Minipektor 
Mitturál piktura 
Mixturián 
Pixtura lé 
Sleimszerű folyadék 
Pexitura 

INFUSUMIPECACUANHAE 
Epik:uka 

SPECIES LAXANS 
Speciál laxans 

SEBUM 
Sebron 

SOLUTIO GASTRICA 
Solutio gastricia 

SOLUTIO XANTACHRIDINI 
Solvasztil szájecsetelő 

SOLUTIO PEPSIN! 
Pepsi kóla 

A „SZÉCHÉNYI PATIKA" rövid története 

Győr impozáns főterén, a Széchényi tér 9. szám alatt lévő, a jelenlegi Bencés Rend
ház és Gimnázium épületében működött aJezsuita Rend patikája. A jezsuiták 1627-
ben telepedtek le a város főterén. Templomukat 1634-1641 között építették fel, 
gimnáziumuk 1660-ban épült meg. Az épület gazdag kiképzése Széchényi György 
püspök - a későbbi esztergomi érsek - és Eszterházy Erzsébet bőkezű adományai 
alapján vált valóra. 
A Rendház délnyugati sarkában nyílt meg a „Megváltó" patika 1634-ben. A Városi 
Jogkönyv adatai szerint az első bejegyzett képzett patikus - Andreas Pfeuffer je
zsuita vezetésével - 1665-ben kezdte meg működését a köz javára alapított gyógy
szertárban. (A betegek ingyen kapták a gyógyszert!) 
A patika itt működött a Jezsuita Rend feloszlásáig, 1773-ig. A feloszlás után „ma
gánkézbe került" a patika, s ez időtől kezdve 1969-ig több, mint 300 éves körforgás 
után tért vissza az akkor már a Bencés Rend tulajdonában lévő épületbe, eredeti 
helyére. A Bencés Rend 1802-ben kapta meg az épületegyüttest: a Rendházat, a 
Gimnáziumot s természetesen az időben visszaköltözött patikahelyiséget is. Azt 
hogy a gyógyszertár helyiségei milyen célt szolgáltak 1773 és 1860 között, nem 
tudjuk. (Erről különböző leírások vannak.) 
1860-ban Bordás Antal vaskereskedést nyitott a helyiségekben, s 1969-ig működött 
is az ott. Bár az épületegyüttes átvészelte a háborús borzalmakat, mégis csak a leg
nagyobb nehézségek árán lehetett megmenteni az egyre rohamosan romló freskó
kat, stukkókat. 
A következőkben hivatkozom dr. Józsa Alajos igazgató főgyógyszerész beszámo
lójának egyes részleteire, amely a helyiségek rossz állapotára hivatkozik illetve a 
restaurálással foglalkozik. A vaskereskedés működésének idején igen nagy volt a 
rohamos pusztulás. A régi győriek még emlékeznek rá, hogy az üzletben az értékes 
puttók karján függtek a szenesvödrök, kaszák, kapák. Az edények, háztartási eszkö
zök sokasága közül látni sem lehetett a művészi alkotásokat. Az évtizedek során pl. 
a szabálytalanul bekötött kályhák füstje, a por és egyéb szennyeződés borította be a 
képeket. Sőt ismeretlen kezek kátrányszerű anyaggal bemázolták a freskókat is. 
Csak egy jóérzésű villanyszerelő mentette meg a mennyezetet, amikor megtagadta a 
falba vésendő csövek elhelyezését, melybe a villanyvezetéket akarták elhelyezni. 
Végre - 1969-ben - a vasüzlet kiköltöztetésével megkezdődhetett a teljes restaurá
lás, mely majd két éven át tartott. Ezen időben készült el a belső bútorzat is. 
Győr várossá nyilvánításának 700 éves évfordulójára - nagy ünnepség keretében -
megnyílt az újjávarázsolt, felújított „Múzeum-patika". Azóta is városunk egyik leg
szebb és legértékesebb dísze. Mint a látogatók elnevezték „egy kis ékszerdoboz". 
Gondolatban tekintsünk fel a ragyogóan kivilágított mennyezetre! 
A középpontban elhelyezett freskó vallásos témájú. Mária dicsőítését, mennybevi
telét ábrázolja. Ezt követi a négy kisebb freskó, amely a gyógyításban nagyon ked
velt gyógynövényeket ábrázolja: Rosa mystica (titkosértelmű rózsa), Myrrha electa 
(válogatott mirha), Oliva speciosa (díszes olajfa), Lilium inter spinas (liliom tövisek 
között) 
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/A négy gyógynövény témája szerepel e tanulmányomban is./ 
A stukkók a négy évszakot ábrázolják: A tavasz virágkosárral lép elénk, a nyár bú
zakalászköteget lenget, az ősz szőlőfürtös kosarat emel, a tél képében gyermek me
legszik az égő farakás mellett. 
A gyógynövény falképek körüli növényi ornamentikában gyümölcsöket: citromot, 
fügét, körtét és gránátalmát mintázott meg az ismeretlen mester. (Talán Antonio 
Fosetti.) 
Széchényi György 1697-ben festett mellképének stukkó keretét két kis puttó emeli 
magasba. Az egész teremben nemcsak barokk, hanem rokokó-stukkó díszítések is 
találhatók. 
A gyógyszertár eredeti berendezése az évszázadok során majdnem teljesen elpusz
tult. Csak a két „koronás mór" által tartott 18. századbeli rokokó gyógyszertári 
szekrény maradt ránk. A barokk mennyezethez és a rokokó szekrényekhez nem volt 
könnyű feladat modern stílusú bútorzatot tervezni. Ezt azonban zseniálisan megol
dotta MEZEI GÁBOR belsőépítész. 
A háttér falába művelúrral borított állványzat készült, melybe felülről lefelé na
gyobbodó fióksorokat építettek be. Középen vörösesbarnára pácolt szárnyas, an
gyalszerű nyitott ajtónyílás vezet a laboratóriumba. A három - kék színű művelúrral 
bevont - kanapé antropomorf jellegű: szimbolizálja a kérő, illetve a segítő ember 
kitárt karjait. A táraasztal üveglap borítása mögött jól látszanak a 18-19. századbeli 
üveg, porcelán és fa patikaedények a lépcsőzetes kiképzésű polcokon 
A bejárattól balra stilizált angyalszárnyakkal díszített kis fali vitrineket látunk -
melyeket ugyancsak Mezei Gábor tervezett. A kis vitrineket - ugyanúgy, mint a 
bejárattal szemben lévő nagy vitrint Erdélyi Eta festőművész monochrom képei 
díszítenek /1970/. Témái: a gyógyítás eredete, múltja, hiedelmek, görög mitológia, 
alkimista jelképek, mandragóra és csillagképek. A két asztali tárolóban, a nagy vit
rinben régi, a gyógyítással kapcsolatos eszközök, ·illetve díszes korabeli edények 
láthatók. Ezek közül az egyik legrégebbi edény egy 1566-ból származó spanyol 
„albarello". 
Hosszú lenne még felsorolni a sok-sok kiállítási tárgyat, közöttük például a Petz 
Aladár-féle gyomorvarrógép első példányát, amely Győrből indult világhírű útjára. 
Az itt látható legtöbb tárgynak nemcsak múltja, de történelmi jelentősége is van. 
Mint például a Rákóczi-család nagyméretű bronzmozsara. 
Visszatérve a jelenbe. Örömmel közölhetem, hogy 1998 júliusában a Városi Ön
kormányzat és a Bencés Rend közös megállapodása szerint a patika a Bencés Rend 
tulajdonába ment át. A felemelő ünnepség keretében vette át - a Rend nevében -
DR. VÁRSZEGI ASZTRIK főapát (Pannonhalma) a gyógyszertárat, amely ezek 
után mint Bencés-patika működik. Természetesen továbbra is megőrzi a „Múzeum
patika" elnevezését és funkcióját is. 

AD MULTOS ANNOS 

Félreértés elkerülése végett itt közlöm, hogy SZÉCHÉNYI GYÖRGY püspök két é
vei írta nevét, míg SZÉCHENYI ISTVÁN ékezet nélkül. 
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