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A Bölcs család 1842 és 1945 között generációkon át szolgálta gyógyszertárával Muraszombat
és vidéke lakosságát. Múlt pénteken a család – együttműködve az MNMI-vel és a valamikori
gyógyszertár helyiségeinek jelenlegi tulajdonosával , az épület falán –emléktáblát avatott.
Lehet, hogy csak szimbolikusan, de visszatért a Muravidékre a Bölcs család. A muraszombati
főutcán a múlt hét péntekén szép számban gyűlt össze az érdeklődő közönség, hogy jelen
legyen a Bölcs család tiszteletére felállított emléktábla avatásán. Az eseményt a család az
MNMI-vel és a valamikori gyógyszertár helyiségeinek jelenlegi tulajdonosával, Branko
Farič-csal közösen szervezte meg.
– Lehet, hogy csak szimbolikusan, de visszatért a Muravidékre a Bölcs család – hangsúlyozta
Göncz László nemzetiségi képviselő az avatáson megtartott beszédében, amelyben felidézte a
család múltját. Kifejtette, a patikát „A magyar koronához" néven alapította 1842-ben
Muraszombatban Bölcs Béla, aki haláláig vezette a gyógyszertárat, majd leszármazottai
kezében volt a második világháború végéig, amikor az akkori családfőt, Bölcs Gyulát
kivégezték, családját pedig Magyarországra toloncolták.
A képviselő hangsúlyozta, a Bölcs család, illetve muraszombati patikája az egészségügyi,
humánus küldetése mellett társadalmi központja is volt a térségnek, a polgári élet központjává
vált, itt serkentették a város, a térség fejlődését. A család jelképes visszatérése mellett az
emléktábla avatása, a család és Muraszombat kapcsolata a képviselő szerint egy újabb
minőséget jelenthet a 20. század negatív sztereotípiáinak leküzdése terén, s egy új 21. századi
kezdést jelenthet.
Az emléktábla-avatáson Márky Zoltán lendvai magyar konzul is szólt az egybegyűltekhez,
elsősorban a család civilkezdeményezését kiemelve, majd Branko Farič, a valamikori
gyógyszertár helyiségeinek jelenlegi tulajdonosa is méltatta a család kitartását.
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A beszédek után a Muraszombati Baráti Kör énekkara, illetve Gujt Dorina szólóénekes adtak
rövid kultúrműsort, majd az emléktábla ünnepélyes leleplezése és tiszteletadás következett.
Ebben részt vett Szent-Iványi István, Magyarország szlovéniai nagykövete, valamint Horváth
Ferenc, az MMÖNK elnöke is. Az emléktábla avatásán Muraszombat alpolgármestere is
tiszteletét tette.
Az egybegyűltekhez szólt Bölcs Judit is, aki a családi hagyományokhoz híven ma is
gyógyszerész. Hangsúlyozta, annak ellenére, hogy hasonlóan sok más családhoz a 20. század
nem kímélte a Bölcs családot, amely többek között magyarsága miatt szenvedte el sérelmeit, a
családban, a nevelésben ezt nem hangsúlyozták. Édesapja, nagymamája soha sem tudott
visszatérni Muraszombatba, s ezt a család jelenleg élő tagjai most büszkén tették meg, és a
muraszombati visszatérésre hazatérésként tekintenek. Bölcs Judit megköszönte a hozzáállást a
városi önkormányzatnak, az egykori patika jelenlegi tulajdonosának, Branko Faričnak, illetve
Ábrahám Évának, akik elmondása szerint rengeteget segítettek a családnak, hogy kiteljesüljön
régi álmuk. Elmondása szerint a rendszerváltozáskor kezdték építeni újra a kapcsolatot régi
hazájukkal, városukkal. Akkor még tudtak beszélni a család valamikori szakácsnőjével, Lujza
nénivel, a leginkább megható pedig számára az volt, hogy a családi sírbolton friss virágot talált.
Azóta építik a kapcsolatokat Muraszombatban, és végre kiteljesedett családi álmuk: újra
hazatértek.
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