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Gy(•K)·~i..crési.fl 36. 137-139. 1991. 

A Széchényi Múzeumpatika tör!éneie 
1654 -1991 

Bozsoki Éw1 

r1. s:er:6 ben1utatja Győr egyik nevezetességét a S::.échényi A4tí:eu111patikát, nzelyet éppen 

20é\'e,1971-ben nyitottak n1eg a látogatók ésa betegek elölt. Története a .YVll. s:á:adra 

nylÍ!ik viss:a, tekintettel arra, hogy azt a Je:suita rend 1654-bcn ala11ftotta. A rend 

kilizésél'el a patikát adták-vették, (a helyét is gyakran váltootarták), igen sok tulajdonosa 

volt. A többs:ör átalakított épiiler 1970-ben nyeri viss:a korabeli külsejét. Ll!trcho:ásd

i·at lehetöség nyílt fc/becsii!hetctlen gyógyszerés:történcti ér1ékeink n1egn1c11résérc, be-

111utatására, a gyóg_vftás és köznzilvelödés s:o!gálatába állítására. 

Ciyór egyik nevezetessége a Széchényi f\.1üzeun1patika. 

1nclyct éppen 20 éve. 1971-bcn nyitottak 111cg a lütogatók 

és a betegek el6tt. ./\zóta is kcttós feladatot lát el: városunk 
kult1írális életében és egészségügyi cll~ítás<iban cgyarünt 

rangos helyet vívott ki. 
Története a XVII. századra nyúlik vissza. A Jezsuita 

rend Nagyszon1bat. Kőszeg és K.assa után 1654-hen 

Győrött is létrehozta patikájfü. A jezsuiták 1627-bcn 

Dallos Aiiklós győri püspök segítségével telket kaptak a 

város főterén, n1clycn először a két tornyú ten1plo111. 
1najd a rendház készült cl. .A. rendhríz épületének észak

nyugati szegletében rendezték be a gyógyszertárat, n1cly 
a többi jezsuita patikához hasonlóan a .Jvicgváltó„ ne~ 

vet kapta. A több, tnint 40 évig épülő épületcsoport. a 
X\lII. századi Győr legnagyobb épületcsoportja ._';::éché-
11yi Gyiirg_v püspöJ.:: - nkiról a rnni gyógyszertárat elne

vezték - és Eszterházy Er::séhct aclo111ányai segítségével 

nyert gazdagabb kiképzést. 
Kezdetben nyílt utcai árusítús nem volt. A patika iYojürata 

a rendhüz folyosójdról nyHL .A.z eredeti bejárat nyornait a 

reslaurálás során fedezték fel. Csak késühh alakították ki az 

utcai bcjtíratot. 
A győri levél túr igazgatója. l)r. Gecsén.-i'i Lajos a közcl

mtíltban érdekes adatokra bukkant. A Székcskáptalan ICl

vallási jegyz6könyvcinck egyik kötetében egy. eredetileg 

latinul írödott okiratot találtak a jezsuitük gyögyszcrtúrúróL 

Ez lényegében a nyilvános jezsuita patika alapítási lcvclC
nek fogható fel. 

/\ gyógyszcrttlr 1654 utáni kc\etkczl~sét a Pannonhahni 
Fó~1páts[Íg könyvtárúban tahílhatö jezsuita katalógus Uí

rnasztja alá. n1ert csak 1655-tól sorol fel a jezsuita szerzet 
tagjai közül gyógyszerészeket egészen 1773-ig. a rend ha

zai feloszlatásüig. 
A rend kiúzésévcl I'unzlcr, a patika utolsó jezsuita 

gyógyszerésze 1ncgvcszi a gyógyszcrt{u«tt. rnely 1ncgkczdi 

.. körforgásúC' a téren. Előst.ör a tér keleti részén lcvó f\1Ü

nyoki-házba költözik. inclyet azóta is gyógyszertárháznak 
neveznek. T1u11!ertöl polgüri gyógyszerészek tulajdonába 

kerül a patika. 1860-ban Pas1n•rgcr Antal, az un. Apütür

h::ízba viszi át. n1crt a M::ínyoki-h:ízhan az addigi hérl6. 
1Vt'tneth_v Pál új patika nyitására kap engc,délyt. n1ely .. A.n~ 

'A XXVI. Roz~nyay rvláty:ís t:m!ékvt:r.'-i:nyt.:n ( ! ~l':I l. m:ijus l t)-22 .. 

!\lisk{1k-Lillafün!d) kiemelt díjazüshan része~üh t:J(;aJ:í!; 

gyal" néven egészen 1950-ig rnffkiillik. i\ .Jv1cgváltó., pa
tika 4. helye 1969-ig a Széchenyi tér 12. n1ajll 1971-bcn 

kerül vissza eredeti helyére. a jelenlegi Bencés-rendházba. 
mely épület 1802-tfü lett a bencések tulajdona. Érdekes 

1ncgfigyelnünk. 1nilyen gyakran adták-vették n pntik{tt, nli
lycn sok tulajdonosa volt. 

A gyógyszertár helyiségeinek rendeltetését az 1773-

1860 közötti időszakban nen1 isn1erjük .. A. rcndh;:iz épülete 
bérhüz. püspöki papnevelde.az 1848-tL'i szahads(1gharc ide~ 

jén katonai kórhúz volt. A földszlntct a rnúltszüzad n1úsodik 
félében üzletckké alakítottük. üt. 1860-tól a patika helyisé

geiben vaskereskedés volt 1969-ig. 
/\z évtizedek során egyre csak pusztult a helyiség, az 

értékes 111cnnyczet szinte felisn1erhetctlenné vült a r<.irakö
dott po11óL kororntó!. :-'\. n1cnnyczeti olajfestinényt k:ít

rrinny.:il vont;ík be. pusztui<isn:Li: indult n inúvészi barokk 
alkot:ís ... 

A többször út.alakított épület 1970-bcn az Orszügos Iv1ú
en1lék Felügyelőség elvi inínyítfisa n1cllctt, f{ris:t GyiJrgy 
öpítész és /1;fo!11cir Pál tervei .szerint visszanye11e kornbeli 

kiilscjéL 
.A Gy6r-Sopron tvícgyei Gyógyszcrtúri K<izpont igaz

gatója. dr. Józsa .4/ajos kczdc1nén)1ezésérc a Sc111n1e!
\veis Orvostörténeti fviüzcun1 iga1.ga1öja. lÍl: /\ntall Jó

::scf rdtnogatásáral kés::ült a jc!en!cgi kilillírcís, 

nzunkatársa, \/fda Aiária rendezésében. 1971-rc. Gy6r 

rcnnü!lúsúnak 700 éves évfoniulcíjúra készül! cl a l~íto

gntök t<JJjJó n1cgjcgyzl~sc alapján a „kis ékszenk1bnz··

nak nevezett kiüllít;:ís. inc.ly együtt n1utatja a )(\'II. és a 
XX. sz. gyögyszcrészetl;t. 

;\ patika legfrlhh értéke és lütnivalöja a csodü\afos ba

rokk rncnnyezet. Kiképzése oly~ui. hogy rahul ejtve a szcrn~ 
lélót. szinte vezeti a néző tekintetét. .A. hollíves rnennyeze

tcn öt olajfestrnény található. ;\ kiizépsó. legnagyobb 

teijcdelrntí kép vallásos té111ájú: Aiária n1cnn_rhcnu.·nctch'r 
jeleníti rncg. inclyct 1Vagyboldo,gass:ony ünnepeként tart 

szürnon az egyház. Iv1ária kultusza a győri püspökségben és 
a jezsuiták rcnclhüzüban is crdscn érvényesült. /-\. ,)':eph~tle11 

S:tl: a középkorban lett a lelkek és testek orvosa. a hetc!.!ek 
gyógyítöja. Így került k:Jix:solatba a patikával. rnint;gy 

1ncgsze1nC!yesítvc a gyógyítást. 
.A. nagyohb tcrjcclcln1ú f6 fcstinénycn kívül a dongabol

tozat 4 fiókj:.íban is találunk egy-egy kisebh fclülchI képcL 

plasztikus dfszító1:crctbcn. Szek a fest111ényck kedvelt 
gyögynüvénycket übrúzolnak. Bá/i1ll Sándor szakr.ílis nép-
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rajzkutatö szerint a Ivláriát övcz6 növények a virágszcntclés 
szcrtartúsúra utalnak. a Boldogasszony liturgikus jelképei. 

O/irn .1peciosa (ékes olajfa). Az olajfa terméséb61 é1ié
kes olivaol,tjat sajtoltak. melyet sokféleképpen használtak 
ft:L Fontos szerepe volt az egyes vall:ísi szertartásoknál is. 
Ebben a jelképben Mária. nlint testi és lelki gyógyító bal
zsarn jelenik 111cg. 

l?osa nzystica (titkos érteln1ú rózsa) kifejezés a Máriát 
dicsóító Iorcttói litánia egy sora. 

Li/iun1 inter spinosa (lilio1n a tövisek között) a bűnös 
ernbcrck között bún nélkül él6 S zúz Ivlária tisztaságát szim
bolizálja. A lilion1 vinígja és hagym:lja régen fontos gyógy
növény volt. 

,~Iyrrha e!etta (válogutott rnirrha) rnézg::ís gyantája illö
ol ajat tartalrnaz. arnely 111cle.g.ítésre. crós. különösen jó illa
tcH :íra.szt. Föképpcn füstöl6szcrként alkaln1azták és szájvíz 
is kés1:lil! vele . 

.l\ n1cnnyczcti képek rncl!cl! gazdag barokk és rokokó 
stukkó díszíté.sckct is látunk. rnelyck szalagszerűen. fino~ 
rnan prübülj;:ik higyítani a fal. és a rncnnyczct összcfutásü
nak kc111énycbh vonalait. ,L\ négy puttó (gycnnekalakot 
;íhr~ízokí dornhonnú) a négy évszakot jeleníti rncg: 

tavasz- egy gycnnckalak vir~·1gkosúrral a kezében, 
nyür - büzakalüszt lenget, 
ösz- szólöTürUikkcl teli kosarat tarL 
t01- 6g6 fahasübok n1cllctt rnclcgszik, 
;\ helyiség sarkaiban citrorn. füge, körte. gnínüta!rna. a 

rnl~ditcrnín táj gylin1ölcsei Iüthatók. utalva a stukkátor olasz 
szürnu1zü.s;íra .. 4 legújabb vélc1né11yck szerint. a gipsz put
h.ik színczés...:szokallan. ncn1 rncgfclcl6. idegen a barokktöl. 

.'"'-- fő falfeHlleten a díszesen kiképzett stukk<1s keretben 
,)':{cl!t;nyi Gyiit).!.)' élctnagysügú portréja lüthatö. 1ncly 6t 
1n;ín11int csztcrgonli érseket übrúzolja. nyakún a fehér. rn;1-
gas cgyhüzi 1ni2ltós;ígot j~lcntó palliu1nrnal. 

A korabeli bútorzat csaknem 200 éven át kallódott, pusz
tult. h-:éL valöszínlilcg Bécsben készült rokokó s1.ckré11y 
rnaradt n1cg nlindösszc. 111cly n1ost is dísze és érdekessöge 
az nlTicin:ínak. ;\z üvegezett szekrényeket egy-egy koronás 
rnór tar!ja a fejé.n. I1 yen szekrény napjainkban csak Pécsett. 
Pu1.sonyba11 és :\usztri;íban lütható. 

/\ gyógyszcrtür !cgncvczctcsehh darabja egy nagy bronz 
1nozs~·iL rncly i. l\dkác:i Clyúrg_r erdélyi fcjcclclcn1 konyhü
jünak féltve 6rzött darabja voll. és inclyct rncnyc. Bóthor_v 
1.s1Jj!a ajündékozott a jczsuiUíknak 1660-ban. 

/.1 györi l\iltízcur11 tulajdonát kéfYCzi az a két piszkei 
vör(i.sinárvüny 111ozsür faragott fatöróvcL rnclycl az clnnílt 
íd6k gy(JgyszcrCszc használt. Bizony nagy crfikifcjtést igé
nyeli egy ilyen 111ozs;:irhan a gyögynövényck, ásványok 
porítás:!. 

.A bcls6 építész tervezónck, 1"ric:ey CJáhornaf.:, - aki 
1991-hcn kapott Af unkócsy-díjat. - kornoly feladatot jelen
tett '" barokk 1ncnyczcthez olyan be:renJc·;,t~.st tervezni, 
arncly a régi és az új hannóni:íjc:ít biztosítja. Elképzelése 
1eljes n1értékben rncgv;liösult. 

/\patika bútorzata a lVashingroni Forn1atervc::ési Filág
khilli'uison különdíjat kapolt. /\ „puhakék'' veltír llatrísú 
rntíbórrel bevont 3 kanapé és a hthorzat antropoid jellcgtí 
vunaia egy :;cgítségért. gyógyulásért esclckló, kinytíjtott 
k:in.i cnibcrt jelképez. E je-lkép hivatüsunkat szini bolizálja. 

/:" vitrine.k!Y.?.n és a t~irlókb<.tn orvos- és gyögyszcrész-tör-
1t::ncti c111lékekct állítottak ki. Sok szép patikncdt..'.nyt -

n1clyck közül a spanyol albarclló a legszebb-. kúpszelctc-
16t. üvegb6l és porcelánból készült <illvc:lnyedényt. régi or
vosi n1úszcrcket. (többek között a Per:-féle gyon1orvarró
gépct. mely a század első évtizedeiben Gy6rbcíl indult 
világhódító útjára). egy homeopata kézipatika készletet, 
érdekes iratokat tekinthetünk rneg. 

Értékelve a Széchényi Múzeu~patika 20 éves 1rníködé
sét: egyértelműen rögzíthetjük. hogy egyrészt mint egész
ségügyi intézmény szolg<llta a betegek gyógyulrísdt, a 
gyógyszerellátást, 1násrészt. hogy kultur::ílis éhnényt adott, 
rncgállapítható. hogy a két feladatot sikeresen összeegyez
tette. 

A sok hítogató ncrn zava11a a biztonságos gyógyszcrki
a<lásL I(iváló. a XX. százacli gyógyszerészet clvürásainak 
rnaradéktalanul n1cgfclel6 szak1nai rnunka folyik az ódon 
falak közt kialakított laboratcíriurnhan. 

A Széchényi patika sokal szerepel :i haz<1i 0s a kül
f<Hcli üjs;ígokban. Gyakran jelennek 111cg róla fényké
pek. cikkek. f.íírc hat<Írainkon 1ncsszc túlra is cljutolt. .A 
kü7,cl 30 r<ídiös interj1L televíziós fc.!vétc! is a nagy ér
dcklödést rnu!atja. 

Pár évc: a patika a györi inxlahni és zenei élet egyik 
('.rdekcsségcként is isrncrtté vúlt. f.fangulatnsak és hín.'.
sck lettek a .. vers és 111uzsika„ cí1nú clóadüsnk. rnelyc
kcn orszügos hírű költ6k. nuívészck szcrcrx:ltck .. A.z 
e!Ciadüssorozat elindítisa és n1egszervczésc a patika ak
kori kivüló vezct6jénck. Bogcha-f/orók Zoftcínnénak az 
ésclerne . 

. A. hítottak több rnúvészt ihlettek alkotásra: I 1 alnzos Lós:
f ö györi zcncszcrzö négyszólarnü kantát~ít írt. 

:\ gyúri l\1tízcun1patika kcllcrncs színfoltja a vúrusnak és 
a rncgyc gyógyszcrtüri hálöz;:itünak. 

.A.z elrnonclottak cgyértcln1úcn igazoljük gyakorlati hasz
n~it. értékét. Létrchozúsüval lehetőség nyílt fclbccslilhe1c1-
lcn gyögyszerészctt()rténcti értékeink rncgn1cntésérc. be-
111utatüsára. a gyögyitá:.; és közrnúvcl6dés szolg~il;Húb~! 
úllítüsüra. Pé lckíj~i val f cllcndítct!l~ a gyógyszcrészcttörténcti 
kutat~ÍSClkat. a gycígyszerész és orvostörténeti cinlékck fcl
túrúsút. gyűjtését. Jöl szolg:ílja a gyógyszerészet hagyorn:í
nyainak tiszteletét. incgbccsülését. a rnúzcurnügycl. a kliz
n1 úvclödésL ahogy GZl J{ crcs:1úry De:sö is 1ncgJoga linal.i:t: 
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É . B o z s o k i : The history of thc pharn1a(v-r1111scun1 Jcsuits in 1654. The Jcsuil<; having b1.0en abolisbcd. thc phannacy 

„S:échcn_vi" at Gy/Jr. ( 1654-1991) has bccn bought and sold and \Vitnc;.;sed scrics of cnvncrs. Recun

stn1cted repeatcdly tbc building regaincd its appearanct:! ofthc agc 

in 1970. By the establisluncnt of the phannacy-n1useun1 ,,Széchc-

Thcrc is a presentation of thc fan1ous phannacy-n1uscu1n nyi" therc is a possibility la sav e and prcsent the inesti1nab\e valuc:-; 

„Széchenyi" at Győr, opencd far thc paticnts and visitors t\vcnty of our history of phannacy 10 servc the thcrapy 11s \vcl! as public 

years a.go, in 1971. It is n1ore than 300 years old, foundcd by the cducation. 

" „ 
„ 
" „ 

(G_vör-Sopron-Af oson M cgyci Gyógys:crtári Kö:pont, .'-):échcnyi Patika, Györ, S:échl'nyi lt1r 9. - 9022) 

Érkezett: 199 l. október l. 

- magycu részvénytársaság 

keres fejlesztői területre, asszisztensi feladatok elvégzésére, 
labormunkában jártas 

vegyésziechnikust vagy gyógyszerész asszisztens!. 

Pest vonzáskörzetében élők jelentkezését várjuk írásban 

„Pharrna" jeligére, vagy szernélyesen 

. „ 

a következő címen: „Gyógyszerészet" szerkesztősége, BudapestV„ ; 

Zrínyi LI. 3. B. ép. -1051 

Dinamikusan fejlődő, jövőjét biztosan rnegalapozni kívánó, 

Pest vonzáskörzetében rniJködo gyógyszeripari részvénytársaság 
keres fejlesztői rnunkára 

gyógyszerész végzetiségü, angol vagy nérnet szakmai 

nyelvtudással rendelkező, gyógyszerkészítmények 

kifejlesztésében ill. gyártásában, valamint 

gyógyszerformulázásban jártas szakernbereket. Műszeres onolitikoi 

háttérrel rendelkező jelentkezőket is várunk. 
cég ci tapoisztcila!okért 

a rnagas színvonalú teijesítrnényért cserébe, "'·"d"" 

biztosító tn1rtnlm 

Leendő kollégánk munkájáro hosszú távon szárnHunk. 

f\/lunkotársunk jövedelmét az olapbéren kívül feladatok 

elvégzéséhez kötött pré111iu1"n és egyéb ju·1totások is vonzóvá teszik. 

állás betölthető. 

Kérjük, hogy a személyes kontc1ktus felvétele céljából önéletrojzát 

küldje be o Gyógyszerészet szerkesztőségbe 

(Budapest V., Zrínyi u. 3. B. ép. - 1051) „ OTC" jeligére. 


