
Pécs kél patinás n1úen1lék patikáját, az irgalinas rend 
„Gr<inátahna'· és a Sipőcz-fék; ·:Szerecsen'' patikát, a 
felújításukat követóen 1990. n1ájus 28-án adták át, ilL 
nyitották rneg. Az csernény tudatosan egybeesett a fia
tal gyógyszerészek in11nüron llagyon1únyos H.ozsnyay 
Ivlátyás-cn1lékvcrscnnycl, an1it ezekben a napokban 
tar1ottak Pécsett. r\ feltíjítást a I3aranya fv1cgyei Tanács 
Gyógyszertári l(özpon1ja vtgezte és annak igazgató
nője l{ Uheg vi lnzrénévczctte a 1negnvi1óünnc.pségct. ;\ 
Inegnyitó~ :i n1cghívottak közt ott~vc;lt az cgészsé .... gü!.!.vi 
ko1111~ínyzat rés/?Cr61, a l''1'épjóléli IVíinisztéÍiun1 áTla~;
titkárjclöltjc Jdror ;-lndrús [ncgbízott ülla111titkár, az 
egyhtlz részérc51 Aiayer Aiifzdly pécsi püspök, továbbü 
F)iíi Zoltdn tanácselnök, ·valan1int J7ida !liária, a Se111-
n1el\veis Orvostörténeti I'vitízcun1 i!!azgalóbelyettese. 
P..z esen1énv1 n1e!!tisz1elie n1é!l jeh:~1!élével líehnurh 
Bi11de1; a f.1p alt.~nöke. az c>Sztrák Gvóuvszerészeti 
~rársaság, valarnint /\likc1iics f{droly profeSSZor) a Ivla
gyar G-,lÓ!..!:)'SZcrészcti ~I'<.í.rsaság elnöke is. 
~ J~ n1égrl.:yitón elhangzottak Szoros:u1 kapcsolódtak a 
n1úernlék patikák niültjához, de szóltak azok a közcl-
1nlÍltunk éS jcienünk történelrí1éről és az aktualitások
ról is. f\ patikák jellegzetes p0csi értékek is, szorosan il
leszkednek a patinás nagy n1lÍltü város történehnéhcz. 
P:..z eln1ondotiak:, a n1éllatús kapcsán c!c5jött gondola
tok ér1ékes ,)kapaszkodók'' lehetnek a inlÍltat egykor 
rnajd kutatók szúrnüra, ezért - a n1t:~Qszokoltól r::lléró
en -_ ··é-:7j·"t·'sehly~·1 b-'"?'ic·olu·1l· '1; ~""111t'>11· 1 r6l 1 „,. e e„ ... \;'.i 1;„_, u . 1 .\ '·-· c::it: .. ~ ·) _. 

f(tJhegvi Jn1rénC igazgatónő üdvözld, az csernényt 
íT1éltalÓ 111'-:gn}'ÜÖgor1do1atait követ()cn j-Jfii z·ofuin. (1 

nzegyei tunúcs elnök.e. a kövclkezü rnegnyitóbt.:szédct 
t2rto1ta. 

Allanuitkár t)r. Püspök (Jr. í-íólgyein1 és lJrairn. 
k<.:dvcs \iencl6geink ! · 

.. Engedjék 1neg, hog)' 6szirnc tisztelettel köszöntscn1 
Onöket, és azzal kezdjcn1 ::itaclóbcszédcrnet, hogy 
utóbbi időben egv kicsil ritkűbban kerül sor tíj létesít
rnény átadásúra~Í<.itkábban kerül sor, dc talüil jobban 
tudunk örülni egy-egy gondolat n1cg;,1alósuiásának, 
jobban tudjuk érlékclni azt a n1unkúi, an1i egy új, vagy 
n1egújult létesúrnény útaclúsúban jL'.len van. 

'röbb 1nint véletlen~ hogy Baranya rncgyeben. Pé
cse11 az uu5l-::bi idószak:ban a gyógyszertárak útadási 
idejét éljük. [n abl.ntn a szen.:'ncs0s helyzetben vagyok, 
hogy rna délelött n1egtekinthetten1 az új történeti vú
rosban épüli. s:ágctv{iri gyógyszeru:iraL nng.yon szép 
építészetileg is_. funkciójában is. Elrnúh héten gazdago-

dott Péc~ v<.iros i.:'.!!Y .::;ok vihart. s6t lÜzet is n1eg_ért 
nv()n1•s·/~··«l-··„1l K.,"::tv·'1n1"1Ytn T:;-~ ·1 ·11·1i ·1•\11 •"nv tll~1 '\l' :.::J ·:.:: •• -t:l L,.l l<-• ~-\.:1 , '. - __ „ '· ••• ~· '· l .t„ ! , .._,::;,: . J' l 

szc:n::ncsés cse1nény. tunikor két tDrténclrni hírű l61csít
r116ny üjul n1eg. szc-)lgúlja u n1Úli útörökftését, nerncsak 
forr11ájüban, huncrn szc1lcr11iségéhcn a 1nünak, Cí'. a 
,, G'rdndtabna" és a „S::,erccsc:n ,. padka. 

Ez az alkalon1 arra is szolgál, hogv egy kicsit visszate
kintsünk, honnan is jutottt~1k el <~~1u~i áladási ünnep
séu.hez, hogy ÍQY ebben a körben k.;rülhet L'ITC sor. Es 
ha'"'n1ür a vZletfCnckról szc5l!.unk, n1c!l a szerencsés cgy
beesésckr61 akkor azt is szcretnén1 eln1onclanL sZ~í
n1unkra nagy örön1 c1 gyógyszerészek országos talülko
zója és a !2VÓ!!YSZCré.sznevelók n1cllcn a gyógyszcrész
jelö!te.k éS~reG-íövckvó gyógyszcr~szek jelenléte a jubi
lcun1i \1ersenycn, an1i a követkcz6 napokban Pécs vá
rosban zajlik és talán sokak e111!ékezctébcn nosztalgia 
keretében évtizedek cíta eló fog rnajd jönni. 

l(ülön örörn. hogv ebből az a!kalon1ból itt köszönt
hetjük a püsrn.ik un:U: és aki ncn1 is[11erné hadd köszönt
sc111 Jdi--or.4ndrdsállarntitkü1jclöll urat, közeli jövőben 
azt hiszcn1 ez a szűkít6 jelzó eltűnik. 

-risztelt jeienlévdk: hÚ tnür ·rolnaiakröl szóilani. ak
kor hadd Szóljak a tükékról a Pécsiek.ró!. fs egy kicsit 
puskúzva hadd soroljak fel egy néilány nevet. jrzdoluiz, 
[:;ardtok utcdja, J~adocsai l'cndéghT. 1Vick sárö;,ó; !7 ia
csck hciz. C"zinderi hdz, ncn1 utca, húz, [!rdnia, 1-ip(:;ffó 
1ér, Korzó kávéház. Irgabnas kórlzúz, Grdntfra/Jna. 
Szerecsen fJt!fika. I(inek az errvik. kinek a rnásik né'" is
rneró.s és idéz fel en1lékeket.~i.déz történéseket a rnúll
hó!, éle1éb(íl E'..z a a heh', ahol n10;.1 va~vunk a,. (;rdnti
u1hna ''hasonló crniékÍd0z6src a!kalrlí:1s és taÍán ez is 
e!tV darabka történi::lt::nL 

..... ~\,, „ (;rúndra/n-10 '' születi::sc Ci:'.Vbc;:,-;il-~ az i rgalrnas 
rencl p.écsi n1egjeienésével. f\feni tf;nulva. de iHO;t n1ára 
készülve át!apo:r:va a iön.énclcrnkön1,rvct 1796. évben a 
f(<1pucinus niyák 1727-35 között éÍ)ült tt:n1plo1nában 
kapott hciycl az irgnhn(:s n:nci) és kezdte rncg önzetlen 
bctcgüpoló rnunkáját és alapúotLt n1cu azt a hi'rncvét. 
·i;--1-i '.:; -·-'11dn-' l1c•ss~\i ,·,1,·::n 1-:;,.„~,.„.,.i! 1· -~l~j-,r·17/l' ''tJ!· ,,,L, '- u;:: --~ „_ •. ./. ••• .1 •• ··'-i\.:~„l .. , !.;. \.:'..l„„. -; l. 

E'.:rről az id6szakröl egy korabeli angol utazó Pécsről 
nagyon hih·:ic::sen vaiiott és taiún ::.z crn10kek felidézése 
ide is illó, íclt; is kapcsolható. 1\z egyik idézet rész: n/4-. 
heuvoldalba települt inesés vürosban 1474 iakóépülc
tet~ ~1834 csa!üdclt, és 10000-nCl i:-: több letelepedett la
kost szúrnhiliak n1eg. /°',z istüpolv_. a nagvszún1lÍ vendég
ló és a piaci forgalÜn1 <!z.on6an-enné(löbbt.:t sejteL'. /\. 
111ásik idézel: .,Péc;; igazi nern tül üszta. ncrn is 
csendes, ncn1 t1íl gazdag nern is C!:!6szc11111agvar. eQ.v ki-
\·.<.:i· (j,-~Jic·'c:rcfl vic·J/i;.;1 ·1j,c.°tv[·'Í<-; 'Ff1<.:~•i;-n';·-.. !J•'t.;~G7tÍ{~l,S\J' 

.„l ~·-· .. v. ,_ .<.„L, 1' -•)•'-':"' '"··"···'·);' '·' '"·:.::·· •!:::J'' •. , 

csevcgó, süte111ényillatú." l:'.:s a h'Fn1adik idézet az utn-
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zó élményeiből: „A városban működik az irgalmas i 
rendház, mely rendet a jámbor és jótékony működésre 
tekintettel a kormány újító keze a többi szerzetes rend
től eltérően megkímélte, itt kórházat, patikát tartanak 
fenn a szegények számára és hozzáértően alkalmazzák 
a természetes gyógyító növények, füvek hatását, annak 
erejét" 

Bizonyára a természetes gyógymódot kívánták nép
szerűsíteni, bemutatni, ismertetni azok a freskók, an1e
lyek most megújult formában mutatják a kerti mákot, 
sajnos sokunknak már ezt is tanulni kell, a piros gyű
szúvirágot, a csattanó maszlagot, a névadó gránátal
mát, a szöszös ökörfarkkórót, valamint az orvosi zsá
lyát. 

Az Irgalmas kórház és a „Gránátalma" patika több
szöri rombolás után az 1920-as éveket követően újult 
n1eg 24 ágyas kórháza 100 ággyal bővült köszönve ezt 
jótékony adonuínyoknak, köszönve a város és a kor
rnány tútnogatásának, és szolgálva ezzel a térség jobb 
ellátását. Ekkor érte egy nagy átalakítás - olvashattuk 
a Dunántüli Naplóból ezt a patikát, amely korábban 
csak ablakon út szolgálta a nagyközönséget. Ekkor vi
szont megnyílt a térre nyíló bejárata, kirakata és így le
hetüséget adva a nyitott működésre. 

A történelen1 vihara sajnos itt is ütvonult, az Irgal
rnas rend, a Gránátaln1a a II. világháborút követő nagy 
átalakítások áldozata lett A megmaradt kórház új 
szüks~gletci, a betegellátás növekvő feladatai nliatt a 
Gránátalma új funkciót kapott, beépült és a kórház ré
sze lett. Berendezési tárgyai ennek az időnek szellen1é
ben, szokásai szerint szanaszét kerültek. Az értékes, 
funkcióhoz kapcsolódó és ma talán megcsodált freskói 
az év~s, tisztító de egyben takaró festések ,,áldozata" 
lett. Es ezzel együtt a tisztaságra törekvés jegyében ke
rült rnúanyag borítás ahí az a padozat, an1in most já
runk, an1i n1egújult formában a régi alkotó en1berek ke
ze munkáját dicséri. 

Szerencse, hogy az ernberi en1lékezet nen1 felejt. 
Szerencse, hogy olyan en1berek voltak, akik tudták. 
hogy hova kerültek a berendezések és hajlandók voltak 
ennek összegyűjtésére, szakn1ai gondozására. 

Hajlandóak voltak arra a vállalkozásra, hogy ez a lé
tcsít111ény újjüszületve a terület, a térség, a lakosság, az 
egyház és az állarn, a klinika újjászületése, a gyógyszer
tár újjúszületése fontos részévé vált történeti városma
gunk. szeretett Pécs n1cgújúlásának. i\ n1ai átadással 
i1en1csak a gyögyszertáil ellátás gazdagodik, hanem 
Pécs rehabilitációja is egy újabb fontos állon1ásáhozju
tott itt és 100 n1éterrel odéhh. arninck az átadására a 
közeli percekben sor kerül. 

Szerencse, hogy egyben egy nagyon szoros együtt
rnúköclés, kapcsolat alakult ki, itt talált egyn1ásra a 
Gyógyszertári Központ, a Műemlékfclügyelct, a Janus 
Pannonius IVIúzeun1, a n1egyei és városi tanács gondos
kodása_. itt lehetett arról szót váltani,, hogy a Grdndtal
nia kapja vissza nevét és funkciój:.íL Es itt és rnost az át
adásnál a tisztelet és elismerés hangján kell szólni a ter
vezór6l, a kivitclezőról, a munkák szervezőjéről, lebo
nyolítójáról, de elisn1créssel kell szólni a restaurátor ér
tékalkotó közren1úködésér61. A bútorok szépsége Ré-
11ay Gdbo;; gyógyszerész-restaurátor, a faliképek Feke
te Judit, Scheider Andrcís, a padló pedig Kiss Ildikó 
rnunkásságát dicséri. Dc ez alkalon1ból a tisztelet és a 
dicséret hangján kell szólni a inúzeumi tanácsadókról, 
a szervezőkr61, valamint a közel háromn1illiós program 

mecénásairól. Ugyanis erről is szólni kell, n1ert nélkü
lük egy olyan időszakban, amelyben élünk, új létesít
mények finanszírozása, n1egvalósulása nen1 valósulhat 
n1eg. 

A n1ecénások között szeretnén1 e1nlíteni rnindenek
előtt a tnegyei Gyógyszertári l(özpontot ami négy egy
mást követő átadásán túl egy ilyen szellemi örökség fel
vállalásával is követendő példa és elismerést érdemlő. 
Hölgyein1 és Urain1, kedves vendégek, azzal adom át új 
rendeltetésének a Grcíndtalma patikát, hogy töltse be 
régi funkcióját. Legyen világnézettől függetlenül a 
gyógyszertári n1unka, a gyógyászati tevékenység köz
pontja, legyen a gyógyítószerek tárháza (és itt nem csak 
hazai, hanem a külföldiekre is gondolni kell). Kívá
non1, hogy környezetével s berendezésével példázza a 
szellen1i örökség védelmét, dc n1indenekfelett szolgálja 
a szellen1i és biológiai n1egújulásra váró embert. 

Az ünnepséget rncgnvitó. a létesítményt átadó be
szédhez kapcsc~ódva. flJ;zyer l1Jilzd/y püspök zira köver
kc:::.(iker nzondta: 

Igen tis:::.telí vendégek! f /yen bő és !Orlalnu.Is bei'ezet(f 
utdn a:::,t lzi.'i'Zen1. hogy neken1 nen1 rátenni kell ;nég, de 
talán csak kiegészíteni. hozzájárulni az ünnepi nzegnyi
uJlzoz. 1\'agy örönzön1. hogy irt lelzetiink és ebhen a töb
hes szún1ban benne van az J rf.!,o/n1as rend generd/isn, ve
::.erój'e Dönzötör László, rendi nevén Pil~it atya, aki az 
1950-es években itt tevékenykedett és ebben a patiká
ban is júrt és jelenleg éí kCpviseli a folytonossügot. 

Az. hogy én itt vagyok rnint a pécsi püspök, ez n1e
!!int csak arra akar utalni. hogy az egyhüz n1indig tuda
tában volt, hogy a múlt értél~eit őrli, a jelenbe~ él, de 
rnindig a jövó11e is néz. tv1egható volt nekenL mivel én 
már azt lehet n1ondani az utolsó negyven évben n6tten1 
fel, és arnikor a patikaablakra tekintetten1 láton1, hogy 
az ablak fölótt ott van a kereszt is. i\ 1nlÍll értéke és tar
taln1a az nen1 tabu rnúr, azt nvugodtan oda lehet rakni 
az cn1berek elé és aki úgy érzi,«h<)gyjelent valan1i tartal-
1nat. az rátekint és annak er6t ad. 

Pécsett az egyik leglátogatottabb ternplorn az irgal
rnas ternplon1. r\ többit szinte rnind be kell rnár zárni 
napközben a lopüsok nliatt. Ezt ncn1 kell bczúrni, mert 
n1indig vannak bent hlvck. Ez a ternplorn rnindjürt jelzi 
azt is, hogy azért olvan lütogatotL inert rnég a régi ha
gyomán){ió! is t{!p!Űlkozva a""hívek. érezték a~t, hogy eb
ben a kórházban n1indig kaptak vigaszt. rv1indig kaptak 
crót. Itt az cn1bcrcknck ncn1csak a testét !.!VÓ!!VÍ!ották~ 
hanen1 az en1bereknck a lelkére is kíváncS(ak..,\1oltak és 
a lelküket is gyógyúottük és hogy nlit jelent az hogy tes
ti-lelki gyóg~'ui{~s. ezt ugyancs~llé rncgtapas~talta1~1 (bo
csánatot kell kérnc111) Tolna n1eu:vébcn. Es erre tanü 
épp az állan1titkár úr, 'akivel cgyülljártunk a kórházba, 
()a szán1ítástcchnikára, én pedig tctten1 a lelkipásztori 
fcladaton1at, s ezért örülök n1ost annak, hogv itt rnegint 
ez a patika a111ikor n1cgnyI1ik az lrgaln1as teTtÍplon1 n1el
let.t. ez testi-lelki gyógyulást egyaránt jelent. f\kik lelkit 
is keresnek belépnek a tcn1plornba. akik testit keresnek 
csak a patikúba. ::_tkik rnind (l kctt6t. azok n1cgtulülják 
inind a két ajtót. Es ez örörnrncl tölt cl cngcn1 és igazán 
köszönön1 Úzt, hogy ez a patika ilyen sz0pen n1Cgszé
pült és n1indenkinek a hozzüllúsüt nlunküjáL pénzét. 
uín1ogatüsát. 

Püspök úr ünnepi gondolatai után Jdror .4ndrds 
n1cgbf:::.ou dllanllitklfi; a:::. egészségiigyi kornzdny:,at 
ké11vise/ctéhe11 a következőket n1ondta. 

I(cclvcs egyhegvűltck, Íf.!l'n tisztelt Flölgveiin és Ura-in1! ~- ~- ~ ~-
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Rendkívül nagy örömmel jöttem mint az új népjóléti 
kormányzat n1egbízottja ide PécsFe, ennek a patikának 
az átadására. El kell mondanom Onölmek, hogy a nép
jóléti minisztérium felső vezetésének ez az első közsze
replése, an1ikor új létesítmény áta9ásán veszünk részt. 
A miniszter úr üdvözletét hozom Onöknek és jókíván
ságait ennek a patikának a köz érdekében történő hasz
nosítására. 

Engedjék meg, hogy két gondolatot kicsit bővebben 
kifejtsek, nevezetesen azt, hogy mit jelent nekünk ez a 
patikaátadás ma itt, és mit jelent az új népjóléti kor
mányzat programja szempontjából. 

Ez a patika egyben demonstrált nekünk két dolgot. 
Az egyik a népjólétnek egy teljesen új megközelítését, 
ahol már nemcsak az állam feladataként jelenik meg az 
egészségügy, a nép közszolgálata. Ez valóban már egy 
olyan széles össztársadalmi ügy, ahol többek között ko
rábbi egyházi ingatlanoknak is helye és szerepe van. A 
n1ásik gonclolatorn, an1elyről szintén szeretnék részle
tesebben szólni 1naga a gyógyszerészet, és ennek szere
pe a népjóléti rninisztériun1 elkövetkezendő tervében. 

-ralán először néhány szót az egészségügy, a közjó 
szolgálata és az egyházak kapcsolatáról. A Bibliából 
tudjuk azt, hogy Jézus eljött a földre körbejárt, oktatott 
és jót tett. Gyógyított. Es valahogy szán1on1ra is egy 
példa. Hozzá kell tennem, hogy csodákat is tett. Az új 
népjóléti korrnányzat csodákat ne1n fog tudni tenni, de 
azt nagyon szeretné, hajót tudna tenni niindenkivel, és 
valóban pozitívan tudna hozzállni az emberek gondjai
hoz. Ebben nagyon szorosan számít az egyházakra, kü
lönböző öntevékeny társadalmi szerveződésekre, és 
örömrnel üdvözli az olyan tényt is, mint ami n1a itt van, 
hogy egy patika, nn1ely ne111 kerül át ugyan egyházi tu
lajdonba, de megvan a hagyon1ánya, a tradíciója az ir
gahnas rendnek tulajdoníthatóan, annak a rendnek, 
rnely rendkívül sok jót tett itt Ivlagyarországon, szerte a 
vilügon a szenvedő ~ietegek ápolásában, gondozásá
ban, felernelésébcn. Es reméljük, hogy ez az átadás egy 
folyamatnak a kezdete, és az elkövetkezendő hóna
pokban és években egyre több olyan intézn1ény átadá
sán fogunk n1egjelcnni. ahol az egyházak szcn1élyi 
problé111áikat fogják megoldani, ehhez a kormányzat 
szintén hozzá szeretne járulni. Az egyházak n1ár akár 
birtokba is vehetnek egyes intézrnényeket, egyes szol
gálatokat. egész~égügyi szolgálatokat, szociális ellátó 
intézrnényeket. Es valóban elindulhat az a mindannyi
unk által óhajtott kooperatív tevékenység ezen a terü
leten. 

/\ másik gondolat pedig a rnagyar gyógyszerészet. ;\ 
nünisztcr lÍr külön a lelken1re kötötte. hogy feltétlenül 
,<-;zóljak a gyógyszerészet szerepéről a r11agYür egészség
ügyben, n1ert nagyon sokáig úgy lehetett kiérezni a kor-
111ányzat, a köz megnyilatkozásaiban, hogy az csak va
lan1ilyen szükséges kereskedelnli tevékenység, végter
Inék, an1inek csak a presztízse, hagyományos. Ivhísl\:ént 
gondolkozunk erről teljesen~ és ennek a patinás patiká
nak a falai között lehet csak igazán rnegérteni, hogy nüt 
jelentett egy gyógyszerész és mit jelent ma egy gyógy
szerész a társadalon1 számára. Nagyon re111éljük, hogy 
az eln1últ esztendők gyógyszerrendeletei, s a korn1ány
zatnak a gyógyszerészettel kapcsolatos ballépései után 
egy olyan gyógyszerpolitika kialakításüra. a gyógysze
részet n1egbecsülésére kerül sor ebben az országban. 
arnely viss~aaclja ennek a rétegnek a társadalnli ra~gját. 
szerepét, rcrnélen1jövedeln1i viszonyait is és valóban ez 

/. dhra 

::. dbrd 

a patika is és az ország többi patikái a közszolgülatnak, 
a közjónak egy része le.sz. 

Röviden ezeknek a gondolatoknak a keretében szc
retten1 volna átadni PéCscn ezt a patikát és kívánoin azt, 
hogy a városnak, az itt éló crnbercknek valóban nagyon 
sok jót tegyen, segítséget jclcrusen ez a régi patiná jában 
rnegújult nagyon szGp patika. 

r\Z állarntiti;:ári 111egnyitót kö\'ctc)cn a IllÚZeUnÜ f6-
hatóság részénSJ (b: f?fda 11Idria Senunchveis OrFostör
iéneti fltti::,eun1 f(Tiga:zgardhelyeucsc a következőket 
r11ondta. 

;\ Senunel\veis OrvostörtCncti iVlúzcun1 l\..önyvtár és 
I~evéltür foglalkozik a fvíagyarorszügon lév6 védett és 
n1uzeális értéklí patikaberenclcz0sckke! és 1ni segítet
tük az eln1últ évtizedekben ezeknek a helvrcállítását és 
megmentését. l~ckintcttel arra. hogy az frgalnu1s rend 
patikájában vagyunk. n1ost csak a~:~ egyh{~zi tulajdon
ban lévő patikükrcíl rnondanék néhány szót, azokröl a 
patikúkról c:Hncb,rck illa is rnegvannak az eredeti beren-
dezésükkel. · '"' 

/\ rendi patikák közül a korábbi berendezesck a je
zsuita berendezések. an1elvek II. J özsef alatt. rnint köz
tudott világi ké.zbekt:rült·.:L . .:\berendezéseket ajc:;_<;ui
ta rend készftcttc. jezsuita barokk stflusban. Ebből n1a 
rvíagyarországon j van, f(őszcgen, Székesfehérváron 
és Ee.erhen. r\,Iind a hürorn nu1 7nár nnízcun1ként n1ú
köciiI és 1negtekinthc16. Ezenkfvül a történehni !V!a-
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gyarország területén rnaradtak n1ég fenn jezsuita ba-
fokk patil(ák. ~ 

r\z Irgaln1as rend patikái azok, a111elyek korunkban 
képviselik a 19. századot. Ez az officina amiben állunk 
ez éppen a 18. század végén készült, tehát ezen belül a 
legrégebbi. bár már kicsit átalakítva. 
~AZlrgalÍnas rend életében 1950. n1árcius 30-a rend

kívül nehéz és borzalmas esemény volt. Azt hiszem. 
hogy nen1csak egyháziak, mi világiak is hasonlókon 
n1entünk keresztül. Az adott körüln1ények között és 
később igyekeztünk ezeket a berendezéseket megmen
teni és így ezt a bútort n1ár 1953-ban védetté nyilvání
tottuk, de akkor még az Iparművészeti Iviúzeun1 terüle
te volt. Az Orvostörténeti Múzeum 1965-ben alakult 
Semmelweis halálának 100. évfordulójára és akkor 
vettük át n1i ennek a felügyeletét. Az irgaln1as rendi pa
tikák közül tehát ez a 18. század végi a legrégebbi. Ezen 
kívül n1egn1aradt n1é~ bcrcndezés .... Egerhcr~ ahol szin
tén folva7nathan van" egv kórháztnúZcurn kialakítása. 
J\rra t(;rckszünk, hogy l:ülC:Jnböz() típusú patikan1tíze
urnokat és orvos-gyógyszerészeti c1nlékgyújtcrnénye
kct hozzunk létre. 1V1ivel a körház épületén belül van a 
patika, ezért kórházn1üzeum keretében egy n1uzeúlis 
értékű berendezés kerül n1ajd ben1utatásra. 

/\z eddigi beszélgetés;;!:;: és tárgyalások során ez szin
tén n1úzeur11 lert volnr::.. En nen1 tudon1, hogyezajöv6-
ben változni fog-e. nlindencsetrc a belső hclvisé.gct n1ár 
helvreállítottált. a Í~úpolnát is szeretnék n1cicsin6Jtatni, 
s n;n1éljük, hog,y a rendnek ez a n1úsik s:sé"'p épülete is 
Inihan1arabh rendbe lesz hozva. Püspök Urnak viszont 
szt:rctnék átadni kiadványokat, a szakfelügyelettcl és a 
n1úzeun1rnal kapcsolatosak~ kérnérn szépen fogr:1clja cL 

\iégczctül dr: f{(iszegi !n1réné zárószavaiban a kö
\'ctk:czőket rnondta. 

13efcjczr:sül engedjek n1c'.g, hogy köszönetet rnond
jak a n1cg)1Ci tanúcsn:ik, a városí tanácsnak, a lvíllen1-
!ékfclügvcl6s6unek, akik anyagi tún1ogatásukkal is sc
gúeuétZ,~hogy ezt a tétcsítrné~n;i ilyen állapotban n1a be 
tudjuk Onöknek n1utatní, és rnint patika ez a jövőben 
nn'.íködhet. Szcn„'.tnék köszönetet n1ondani az Orvos
lÖrténeti fVíúzcun1 vczet6jénck. a rnegyci n1úzeurn vc
zct6jénck és n1un k.atársainak, a fvlúvészetek I-Iáza igaz
gatcíjáf}ak, akiktől nngyon-nagyon sok segítséget kap
tunk. E:n a k6zn.:n1t1köd6kct akiknek a keze n1unkája 
alapján alakult ez ki, n1ost nern soroln<irn fel. I-fiszen e.z! 
n1es.:.tettc hclvc1tcr11a111egvci tan,í.c.s elnöke. E:n azt hi
sze!l1, ho!lv "e!.!vben n1or1élhaton1 azt. hogv köszönet 
n1indcnkil1~ck ..... I\r1ost n1cs:kéren1 ()nök(:t, h(;gv fáradja
nak át a Széchenyi tér nlúsik oldalára a Szcr'CCscn nati-
k<íha. - ' 

;\ n1cgnyitó-ünncp.ség kerc10bcn a J(Jiga:::.garóhe(yc!
tes. nzu::.eo!dgus és s::.akrörrénCs::. dr. f/ida lVfúria a kö

vctkcz6ki..:t n1ondta: 

E.cdv1...'.S \/ciH.légekl ·risz1::1l Püspök l)L ;\!1an1titkür L)rj 
I(cdvcs IZollég~ák! ~ 

E:ppcn két éve, l 9t)ö n1ájusühan nyitottunk n1cg 
uloliúra cuv patikát és egy patikan1üzeu1not 1(6szcgcn. 
!(ér. .év telt Z:1 c~s r11ost üjfe~1t líj n1tíz,;un1patika nyitja fncg 
kapuit, hogy gazdagítsa Pécs város több 111int 2000 évet 
~itfo2/1 gazda!.!, n1 üzeun1cgvüttesét. lVIár csak két restan
ci,ínT: \'11n n10°g: a nagykt_~r1izsai Fekete Sas patika és az 
egri irgalinas n:ndi körházn1úzeurn befejezése ahhoz, 

1990. szcptcn1bcr 
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bogy ez az orvos- és gyógyszcrésztörténcti gyűjten1ény
hálózat Iv1agyarországon teljes legyen. Ezt a patikát 
1697-ban, éppen 100 évvel előbb alapították, mint az 
irgaln1asok gyógyszertárát. Ezt az in1pozáns neoroko
kó stílusú officina-berendezést pedig pontosan a 200. 
0vfordulóra csináltatta 1897-ben a tulajdonos Sipőcz 
család ( 1857 óta). A bútorzat itt készült Hoffmann Ká
roly 111űhe!yében és természetesen - anli Pécset híres
sé. nagyá tette - a Zsolnay-kerán1iagyár is részt vett 
ebben a n1unkában. A szerecsen-figurás ktít 1 csordogá
ló vizével örön1ünkként rnég n1űködőképessé is vált. 
l(ezdctben ügy tűnt, hogy nén1a n1uzeális en1lékként 
egvszerli dísze lesz eme hangulatos intérieurnek. E n1ú
ze·ln11patika két évtizedes,--n1ár-n1ár ren1énytelennek 
látszó törekvésünk n1cgvalósulása. A ;ztalf J ózsejfel, fd
igazgatón1n1al az 1970-es évek elején tárgyaltunk itt 
clóször a patikarnúzeurn ügyében - hiába! Azt hiszen1 
a n1tízetH1l anyagának lelkes gyújt6je~ inegboldogult 
Salan1on I3éla gyógyszerész, szigetvári patikus, rnajd e 
patika \'CZetójc. n1osl igen örülne. ha hitnú. hogy álan1. 
ha n1:.:ukésve is, dc valóra ·vált. /''\. n1eu:vei 1núzeun1ban. 
i!lci\\.:~1 tanücsban tett sikertelen fára~Íozásunk n1egva
)(ísu!úsúnak érdcn1c. í{(í/icgyi Inzrénéé, a Baranya 1\/1e
gyci Cfyógyszertúri K.özpont igazgatón6jéé, aki pénzt 
é~ úldozatot ncn1 sajnálva, lehctóvé tetlt..: a n1ai ünne
Pl'.L _-.; CE.vsze1Tc két ré!.!,i natiküt üjúott fel: az in~al1na~ok 
~ gy(íg)1növény és g~ü~1útal111a~jelkép falkéPeit is fel
lúrYa - );~'/L Lajos ~;tílusü e!cgúns oiTicinúját (·s e .,rní
vcs" patika-in1éricurt. 

Eln('zésl kérek. akik n1úr hallot.túk és isrnerik nníze
u1ni húlözatunkaL dc vendégeink szán1úra üjdonsúg
k0nt szolgál, ha isn1erteten1 orvos-gyögyszcrészeti 
gyújtcrnényeinket. Sen1n1ehvei.s Ignác szül6házüban 
! 965-bt•n nyílt n1cg elsőként ~i .,képek a gyögyítús 
n1ú!tjúböl" e. úllandó küillítás, és n1i kaptuk azt a fel
adatot, hogy a védett és rnuzcúlis értékü gyógy·szt~rtúri 
hr.:rcndez.ést.:1: n1egn1entését. szaks1::erú fi.:lüjíu.ís<lt c!6-
segí1sük. felügyeljük. ezért felelősséget vüllaltunk. 
(I(orábban az Ipar111űvészcli !Vlüzeun1 lúttn cl ezt n 
funkciót.) /\z aí:Ótn eltelt 25 év alatt óriási húlözatot 
'~nítcttünk ki. n1ondhatnürn - a külföldi kollégák sz<_1-
·v~1ival él\\~ - orvoS-!.'..V(Í~.!VSZerészeti iHÚzcur11ü'gv terén 

;i·1n·,,h'\"'tlri·111~ ~-1·,-,-..,-:1···,~-;-1·11-- n11··1J·.-,., s-·~·1··11011 N .... r_,„1 ·cr1-„. ~-;;::) .. L.(( 1 .CL ,,! L·l (. ., •• l ''"" • /,~ L , CH ~ 

doin és ncn1 \·<.u.::vok hi-..'aioti eldönteni, ho!l\' az önkor
n1ünvzati rcnd~Zcr ho:z'Ian fo:i alakulni~- és akár a 

- l·,··,·r1ri·1tr'~í- ·1k·', .. ~ '; ·-1r:n·t'-'l
0 

n1tí··r:·1·nc,t· .> ··! .,l. -·'-) t ••• Ll e. ll :;;:)C ... • L l.L.„.-. 

szcrvcz<.:ic, helyzete hogyan -változik ajöv6bcn. lvlindc
nescl1\.: ez az egycticn ol:·/an ,.ü:dcnfpus·· (elnézés1. kt:.'
r\:k a gyógyszerés?.cktól. dc ncn1 üzletet értek_ ez alatt), 
nlt.::1-vnek fcnnrnaradtak btitortörténcti t'.:rtékű en1lékci 
~l JT • viJ•1" G1]'Í 1)(J;'l,l. \l 000l 0 ll

0 

·1°-IUV ")lj<.;7'-'t··l,l1°\ 00l ·-1 •IV!\·''J. <.;_.()-, ...• '··";;:;-!e.\ ·- (, l. ! '·::/ l .,.,LJ < •• ,L ! ) 11 t.: .- ..._,„. 
rún szún1os hasonló, C!LV kultúrát. ncn1 Liszt~lö vandaliz
ínus úldozatúvü lett. EíJpen ezért a rncgrnaradt pötol
hatailan értékű patika-berendezések ajöv6bcn is foko
zott fiuvclcn1bel1 kclL hot.;v részesüljenek! Ezeknek .:: 
l c.1 ,:-„\.~~1r-I ki.>'7".''' elfí·,1 t:/,~·,iil'r l11itc,„·1:,·,:i - ·1 i1·i--t1[;·l: '• .LcJ._.. ····--'-'}- •. ,, "'"'"'·-· .• "l-~, ,. < é.l„ ''" 

rt)kok(Í, !-:.lass1:icista, ernpirc, hic,der111cier stí!ustíak 
n1a n1ür zön11nel n1Lízcun1h~1n vannak. n1ás rL'szük vi
szont be1cgeket ellútö védett patika. arucly szakszerú 
n.:staun.í.!ás n1el!ctt is j1.)l ü2cn1cl. ellátja a hctcgt.::kct 
g)'Ögyszcrre!. i\ ina rnegnyfló inlÍz8un1palika keitós 
funkciót lüi cl: rnüzcurn és n1líködő gy<ígyszerUÍ.r. fi,.rni
kor 197<1-ben pá1y<ín1at clkezdtcn1) életen1 eisú n1unkü
_i(1 egy hasonló inúzcun1patika 111egrcndezCse vcdt Gyú
rött, az alapító Széchenyi CJyörgy püspök ró! clnevcz~;..'\1 

egykori jezsuita rendházban álló gyógyszertár. Az or
száu - történészként ezalatt nünc!ig a történeln1i Ivla
gyafországot értettcin - legszebb .i}1ógynövény-szirn
hó!un1ait ábrúzolö n1cnnvczetfrcskói láthatók itt. kél 
rokokó ,,szerccsenfi~urü.S'' szc:kr~nvkéve\. kiállítússal 
és sti!izült 1nodern OfJicinával kon1binúlvtL Ennek az 
országos hálózatnak clsö patikan1tízcun1út l 96R-ban 
Sopronban nyitottuk rneg, rnelynck éppen két éve ün
nepeltük 20. évfordulóját. 

!(ülön kien1cle1n I(ószcget, an1ely 111a egy „patika
n1üzcun1i város'·, inert két n1üzeun1a is van: az egykori 
jezsuita renclhüzban barokk tölgyfa berendeZéssel, 
drogpaclhíssuL gyógynövénykcrttel és kiállítással; a 
r11ásik azelsö polgúri patika, arncly rnár a )(\IIJ. század
ban n1úködött, több patika-intérieurrcl: egy 18. száza
di festett barokk officina, a késűbtii bieder1ncr patika 
( nn1 biotéka) és az egykori körmendi neoreneszánsz 
hL~rcndezés. J_étcsi'tój•-.:. 1\:ndczdje. lelke S:.igcívdry Fc
i'Ci!C it:.azuau„J. E'..z n1u L'.:\'(it:.vszcr0szcttörtént:1i kutatö
l•üzis:--n1úlcun1. kéi11vvi<:lr. 71;clv H !!VlÍl!vszcrészlönént
<./ ,i; r''ncl"lk.-,.„·.;,.,;r,; :i 1I F·,.-1 ·_,„.„,·-",,-t,-,1· ··1-,0 c1·r1IJ."1··:1 „.„C .. ·---· „ ... ,„ .• \.:,~'--'~ „t. ·~--- ! ) l l. .> H.C:::;: .l. ~! •.• 

l9HS-ban! /\. Se1nn1chVL'is ()rvostörténcii !Víüzcurn. 
és Levéltár els(i részlege. a könyvt3r 1957-

h:.:n alakult. an1ikor az egy· kori irga!r11as _rendi „n1úgl:ya
hcdü!ra ·· úé!t k\:1!1V\'LÜr k<in\'vei t Palla "4 kos a rt:ndhúz-
1.ai szcinben üli() Jpü le tbc áÍnh::iltCttc. f~z az alapgyújte
u 1én v aJ.(Íta. 120 OOO kötetcsr<..' béivült. /\z clsó kiúllítús 
'.', Sc;n1r11.:hv:.:i.-;-szül(íh(izban 1065-hcn nyi1i n1t.~\2.. :4n-
1all .!ó::scfrendcztc, arncly ten1;:uikailag lÓnycgél)cn 111a 
is vü!to?.atlan. /\l ;\rany Sas Patikan1üzeu1not én ren
dezten1 l97.+-bL:n. n1lízcun1unk van inég ['\f<.uLvkállcí
h:tn. a F.orúnvi ,;rnl~kház és a lZresz Gézu fvícnléSn1üze
: !ffL FC!l:ei iánuis n1cn16orvo.". orvostórténész n1un
Láj<1ként. 

\.:µyszcr gn:1tu!ü!ni szcri.:tnék f(áhegyi ln1rr.!nf
\'L·d1...'.\l patikúinak n1c!!n1cn1ésében kifcj

'n<trnY<Ntcn. n1indcz:2rt köszDnctünkct fejczzi.Ík 
ki /\ fl!f!!! J ri:setfl:!. (1 it'lcnk',gi niinisz1crc!nökkcl egvütt. 
'lkivc~i '-'!2.VÜH j;i--~·iuk ·az ors7ligot és n1indenütt haS"é)n1ó 
'11ú;--„,;u11l:>k !11eut:...'tl'il1t0s0éf1 úiradoztunk. Eljönni 

··ünn<..'rH"c ncn1 111doli. dc gondol;1tban 
. ._,,,;cv".·' ko!!Jganünknck. 

i" l,--;·,c;·1c··,n1·c··11· J·r··~l··'·ís/l~. !",'1r·1clcl--,-;í-„ 0,-.„,„.~ .\.'.l,ll(.„,t.1~.( .. _,„ !Jr(!?!fncr 
'<Íf. I·~l,'1sz{)Ill'lÜnL1.:t f:..:jczzül-;_ ki I?.épay (~dhorg}'Ügyszc-
1·\·,;.;z-rc;.;t au r<ít ornak. úllnnd(i pai ikahtíror-restaurütn-

bLÍt(,irzctt szakszcrú rc11db( __ ·
a Jcu1us Pannoniu.-; 

,-..•.uurrn'-" ;,~ kiúllfuls n.:ndczésCCrt. 
'-'L:_~.:ü! akik a n1űtúrgyak 

ki(í!lúon :1nyagc1t a .Baranyn 
l'\.nzponi. .ii.u:1us Fannoniu~ 
()tvostörtén1.:Ii l\i1Lízcun1 tu-

r11 űk ()dó11 e k ~11 lt l ~~ t !~,~~-~~·~;{)[:.~~· ~~~~~(i:~_{ ~~~ ~11f1íi:~11~~:é{~~-~~~~~: 

5;í~Ót szölni. n.1 küzhc:n nH:gilletóclöt
ban. lv'i1..:uillc16dö1tcn 

"'""''·'e'"" Úi.ad;:í,<.;,; a!kaln1úhöl 
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az álla1ntitkár úr volt szíves hozzánk, ilyen szavakat in
tézni, amely n1egmutatja, hogy a gyógyszerészetnek 
nen1csak 1núltja van, hanen1jelene és jövője is, és most 
itt állunk a múlt emlékei között. Lehet, hogy szubjek
tívnek tartanak, de jón1agam aki szintén egy gyógysze
rész családból származom, akinek az utódai közt is van 
gyógyszerész, gyermekei között is és aki egy olyan pati
kából származik Sopronban, ahol Zsolnay majolika 
portál is van, A Soproni Oroszlán patikát 1623-ban 
alapították és a múlt évben helyi restaurátorok hozták 
rendbe, Nemcsak a háborús károkat kellett helyrehoz
ni, hanen1 sajnos, a l]áz tatarozása során a kőművesek is 
okoztak károkat Es ezt olyan szépen helyrehozták, 
hogy ma eredeti pompájában az idegeneket vonzza a 
Zsolnay majolika portál is, De meg kell azt is mondjam, 
hogy a gyógyszerészi hivatás n1ültja az kötelez arra, 
hogy ezt í!.emcsak megőrizzük, hanern ezt tovább is fej
lesztjük. ürülök annak. hogy a111ikor a Rozsnyay-ver
seny alkalmából pontosan a jövő generációja bizonyít
ja, hogy a tudományt ápolni lehet és kell, akkor nyI1ik 
n1eg ez, a n1últnak egy ilyen gyönyörű szép emléke. Az
zal szeretnén1 befejezni, hogy an1ikor volt szíves főigaz
gató-helyettes asszony ernlíteni, hogy szűkebb pátri
ánkban Sopronban l968-ban hoztuk létre az első pati
ka111úzeun1ot húlúval gondolok vissza a mostani nli
niszterre .4nta!l Józse_tl.;:cclvcs barátunkra, aki a gyógy
szerészeti társaság orszúgos vezetőségének is tagja, 
hogy a szinte lehet'Ctleo n1ajdner11 zsáku'tcába került l1e
lyi törekvésünket felkarolta, __ az ő segítsége nélkül nen1 
tudtuk volna azt létrehozni. 0 elindított egy olyan soro
zatot an1elynek eredményeként 111ajdnen1 a legújabb 
létesítn1ényének a r11cgnyitása van rnost. Akkor és ott 
alakult meg a Magyar Gyógyszerésztörténeti Szakosz
tály, cl!: Halmai János elnőklete alkalmából akire szin
téIÍ nagvon kellemesen és hákíval gondolunk vissza. Ez 
a szakÜSztálv társaságunk egvik nUgvon lénveges szak
osztálya, és ÍJont ez a „szakos"Ztály sz:ímos reóctCzvényé
vcl bizonyította, hogy csak a n1últ r11egbecsülésével 
építjük nleg a jöv6t. 

Niko/icsprofesszor. az MGYTelnöke után Helmuth 
Binder kolléga, a FIP elnöke tohnácsolta a FIP és az 
osztrák gyógyszerészek üdvözletéL Elisn1erő szavak
kal n1éltatta a lütottakat. IVIás országoknak is példamu
tatónak ítéli a 111agyarok törekvését, gyakorlatát, n1inek 
credrnényeként a rntílt en1lékeit átn1entve sorra nyflnak 
n1eg a szebbnél-szebb Inúernlék gyógyszertárak. 

Végezetül, KcJhegyi JnzrénC igazgatónő zárószavá
han utalva a patika-n1úzcun1ra, köszönettel cnllékezctl 
a 1núzeunli szaken1berekre, azok inunkájúra, a köztük 
szólt H'underlich !londról, aki a n1úzeurni berendezést 
készltette, n1ajd a továbbiakban így szólt: 

Végezetül szeretnék köszönetet n1onclani azt hi
szcn1,'"'hogy a Gyógyszertári l(özpont, de talán egy ki
csit rnegye, város nevében is a gyógyszertár vezetőjé
nek eb: Brantner Ottónénak. Nagvon sokat füradozott, 
nagyon sokat tett ncn1 egy éve~~nen1 két é;,1e. hosszlÍ 
('.veken. hadd n1ondjan1 ki köszöneternet azért, hogy 
évtizedeken keresztül összegyl~jtöttc a n1egyénkben 
n1ég fellelhető gyógyszerészi emlékeket. Összegyűjtöt
te a nlúzeurnban, vigyázott rájuk, segítette ezeknek a 
rendbehozatalát. Szerettük volna itt, ezen az ünnepsé
gen hogyha egy 111agasabb kitüntetéssel köszönjük n1eg 
az ú lcvékcnységét, üllan1titkár úr a tanlÍ1n, hogy ebben 
az ügyben eljártunk a n1inisztériun1ban, de a jelenlegi 
ü1szervczésck iniatt a kitüntetés erkölcsi része rnost 

nc1n sikerült. De ígéretet kaptunk, hogy n1ajd a111ennyi
ben kitüntetésének rendje tisztázódik, akkor utólag 
megkapja. Végezetül hadd kérjem meg kedves vendé
geinket, hogy n1ost nézzük meg a 111úzeun1ot és akkor 
egy szerény kis fogadüsra legyenek kedves vendégeink. 

Dr. Brantner .4ntal1 

1 iVIint ezen fenti közkn1ény összeállítója. dc nlindemdktt a Ba
ranya n1egyei Siklósról szárn1azó gyógyszerész. cngedtesst!k meg 
neken1. hogy mcgen1lítsem csahídunk baranyai gyógyszcrésztörté
neti vonatkozásait. A most n1egny1lt múzeurn vitrinjében nyert elhe
lyezést Siklósról a drávafoki gyógyszertárba (alapítva: Braruner 
Anra/, 1935) dszánnazott. a 18. sz.-i két üvl.!g,edény. Siklósról rnég 
jcknt6s, töbl1ck között 1ntíltszoizadi anyag kt:rü!t a lakócsai gycígy
szcrtárunkba (alapítva: Brantncr Antal, 1934). rnajd onnan So
inogy megyi: nníernkk-patik<íjáha Kaposv:írra. lVIege1nlíte111 rnég, 
hogy dédapánk /10/111ik Ferenc gy(ígyszcrész (Siklós). a „ /\.ö::.po111i 
nu1gyargydgys::.crés::.cri ó· n11in!.1z.eti l"IÍ/la/ar" l867-ben kibocsütolt 
200 Frt énékli „Részvény" papírju. arni Budapesten a F[P-kongn:sz
szus alka!rn;:\val rt.:ndezctt ma!!var t;vó2vszt.:r~:;ztön<.'.nt.:tí kiül\ít;:ísun 
volt l<ithatci. és.az jekn!cg a Csal<\(i sZéntl6rinci (Baranya megye) 
gyújtt.:ményébcn van. 

:\ SZJE!{ECSE~~ fV1(!ZEUJ\··i-P.c'.c:Lfil'Ri~ . .+„ 
k<()"'%/ID KSP/i:EirrET~SE 

;\z ló97-ben alapított Szerecsen patika 111átöl a tel
jes felüjítás után 111int rnúköd6 patika és n1int a n1egyc 
és a város gvógvszerészettörténcti kiállítása üze111el a 
jöv6ben. ..., ...... 

Felújították a portált, a kiratakokban régi patikaedé
nyek, eszközök láthatók. Az officina bútorzatát a pati
ka 200 éves jubileumára készíttette tulajdonosa, Sipőcz 
Ferenc, pécsi asztalosokkal. neo-rokokó stt1usban. Ne
vezetessége a htítorba beépített, virúgdíszítésű, Zsol
nay-féle pirogránit lapok és a szerecsen-figurás ivókút. 
Az oiTicinn polcain az eredeti állványedények láthatók. 
néhány korpuszban n1áshonnét szárn1azó baranyai c:í!l
ványedényzet (Salamon B~la gyűjtése,) 

1\z officinából n1egközelíthet6 kiállító helyiségekben 
tablókon, ill. vitrinekben rnutatják be az írcísos. képes 
és t'írgyi gyógyszerészcttörténcti anyagot. 1;.Z clsú te
ren1ben Pécs és Baranya várr11egye térképei vannak. 
bejelölve a patikák helyével, megjelölve az alapítás ide
jét. Felettük a pesti, bécsi, kolozsvári, szegedi egyeten1-
r6l szánnazó oklevelei, gvakornoki bizonvítvánvai ne
ves pécsi gyögyszerészeTZnek, ill. a Salanion csillád és 
1\rendrvich Tanui.v gyógyszerész portréi. ,".'\Jattuk a do
bogón <lrogvágó, pilulagép, olaj- és tinktúraprés, k6-
n1ozsür. /\vitrinben a gyóQvszeranyagok: ásványi, álla
ti és növényi eredetük sz'é"rint csopc~rtosítva. tovübbá 
hon1eopata úti patikák és gyógyszerkülönlegességck. f\ 
tcrern sarok vitrinében a n1érés eszközei: n1érlegek, SlÍ-
lvok. térfogatn1éró eszközök. ,__ 
~ /\ rnáso(Iik teren1ben vitrinekben csoportosítva: a 
gyógyszerk:észítés, a gyógyszervizsgálat, a gyógyszerki
adös eszközei, Qvógyászati segédeszközök és a fából. 
kcránücíböl, üvCgbÓI készült tCTlvünyccJJnyekb6! közel 
300 év tantíiból gazdag válogatás. IV1indkét helviség ki
rakati részében .... ~1 fút6testek fölé szerelt üllvá-nvzaton 
nagyobb 111éretúbronz-és vasrnozsarak, prés, tul;ustöl
tő, tablettüzógép kapott helyet, an1clyek az utcárcíl is 
n1egszen1Jé.lhetók. 

;\ harn1adik kiállúóteren1bcn. an1clv ré!lcbbcn a la
boratóriur11 volt az eredeti beréndczé~r.;beO clhelvct.ve 
tapaszfózö kanalak. tenákult.unok~ pisztillusok taÍálha-
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tóki üveges könyvszekrényben egy sereg régi gyógysze
részeti szakkönyv, illetve régi patikaedények hiteles 
múzeumi másolatai, an1e1yek megvásürolhatók. 

A múzeum-patika berendezését Répay Gábor 
gyógyszerész-restaurátor-művész újította fel, a kiállí
tást dr. Romvá1y Ferenc muzeológus rendezte, a belső
építészeti tervezést Wwzderlich Ilona belsőépítész vé
gezte. 

Mondhatjuk, mindnyájan jó munkát végeztek a 
gyógyszerészettörténeti emlékek védelme, bemutatása 
szempontjából, a költségek viselését a gyógyszertári 
központnak köszönhetjük. 

Meggyőződésünk, hogy az újabb létesítmény hézag
pótlóan illik a mür kialakult hazai patikamúzeunli há
lózathoz. Nen1csak idegenfoigahni látv(lnyosság, ha
nen1 segít a gyógyszerészet társadalrni nlegbecsülésé
nek visszaszerzésében is. 

Dr. 5':::,igerrdry J"7erenc 

OR\'(}S-(;yf){;YSZERf:~ZET! !ltiÚZEVi\lO:h:: 
KHONOLÖG!.-ÜA 

Orvos-gyógyszerészettörténet gyüjten1ényei: n1lÍZc
un1i tulajdonban és egészségügyi intézn1ények (gyógy
szertári központ, kórház stb.) A n1Úzeun1i tulajdon 
egyrészt a n1egyei n1tízeum igazgatóságához, 111ásrész1 
a"'Semmel\vci; Orvostörténeti TY1úzeu~1, IZönyvtár és 
Levéltárhoz való tartozását jelenti. Efelett gyakorol a 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum swkfeliigye!etet, 
a IVlúvelódési Minisztériun1 által megbízott vezető 
szakfelügyelővel) ch: Jlicfa 11,1ária főiga~gató-helyetres 
személyében. Egyéb intéztnények ültal létesített orvos
gyógyszcrészeti gyújten1ények teljes szakn1ai felügye
letét is a Semmchveis Orvostörténeti Ivlúzeum gyako
rolja, eb: Vida Mária személyében. (A muzeális emlé
kek védehnéről szóló 1963. évi 9. szún1ú törvényercjú 
rendeletnek módosítása és kiegészítése tárgyában ki
adott 1975. évi 6. szün1tí törvén~yerejű rendelettel és az 
1981. évi .19. szárntí törvényerejú rendelettel egységes 
szerkezetbe foglalt szövege. lvíűvelődési ICözlöny. 
1982.január 6. Y. sz.) Ezek; gyűjten1ények a Vl~dettségi 
eljárás során, n1elyet a Sen1111eh:veis Orvostörténeti 
I\1tízeu111 végzett cl védettségi nyilvántartásba kerül
tek, r\ kettős felügyeletet biztosítja az orvos-gyógysze
részeti múzeun1ok és gyújten1ények egységes szen1lélet 
szerinti szakfelügyeletét. 

!. Sen1111ehveis ()rvosrörténeri iliúz.eun1, f(ön_ri·uir és 
Lcl'é/tcir intéznzényei: 

1965: Setninel\veis Orvostörténeti fv1üzcurn: .,IZé
pek a gyógyítás n1últjából ,. e. kiállítás 

1974: Aranv Sas Patikan1úzeum: ,.Reneszánsz és 
barokk kor gyc5gyszerészete'' e. kiállítüs 

1977: I(orányi Frigyes E111lékrnüzeu111 (a budapesti 
A_ngyal Patika officinájával együtt) 

1987: l(resz Géza Ivlentő1núzeun1: /\. n1agyarországi 
n1entésügy története 

1951: Sen1inchvcis Orvostörténeti J(önyvtúr. n1ai 
helyén l957 óta 

19f\ 1: Ernyey József C-Työgyszcrészettörténeti K.önyv
tár. IVIcgjegyzés. Egyéb tulajdont képező gyüjtcn1ény a 
rnúköcltet6 Inegyei n1lÍZeun1 igazgatóságán<il kerül sorra 

!/. 01"zágos múzeumi hálózat (tulajdonos: megyei 
mtízeun1i igazgatóság! gyógyszertári központ, kórház~ 
városi tanács) 

1968: Sopron. Angyal Patikamúzeun1 (Liszt Ferenc 
Múzeum részlege) 

197 l: Győr. Széchenyi Múzeumpatika (Gyógyszer
tári Központ tul.) 

.1975: Székesfehérvár. Fekete Sas Patikamúzeum 
(múzeumi igazgatóság) 

1976: Gönc. Oroszlán Patika (Megyei kórház olva
sóterme) 

.1980: I(őszeg. Patikan1tízeun1 (jezsuita rendházban, 
megyei nlúzeuffii igazgatóság) 

1981: Balf. Gyógyfürdő. „Fürdőkultúra Magyaror
szágon" kamarakiállítás~ officinüval (patikabár) 

1981: l'iszavasvári. Szabolcs-Szatn1ár megye gyógy
szerészeti en1lékci e. részleg (\1as\·árí Pál Ivitízcurn) 

!9B2: l'lyírcgyháza. Szarvus Patika (Gyógyszertári 
iZüzponthan) 

1985: l(ecsken10t. Orvos-gyógyszcrészcttörténeti 
Ivi tízeun1 (megyei n1tízcunli igazgatóság) 

1987: Eger. ·1cJckessv István Patika111tízeun1 
1987: Pc7rácL ,1.\sván);vízgylíjten1ény (l(órházi tul.) 
19gg: J(ószeg. Fekete Szerecseny Patikarntízeurn és 

Gyógyszcrésze!történeti l(önyvtür ·(L polgári ún. l(üt
tcl-patíka. n1tízeun1i igazgatóság) 

1990: Pécs, Szcrecs.:n n1üzeun1patika és kiállítás: 
Baranya n1cgyc gyógyszerészeti cn1lékci (múködő) 

1990: Budapest. Pszichiátriai íV1tízeun1 (Ideg- és El
n1cgyógyintézet) 

Folyan1atban: Eger, lnzaln1as n.::ncli kcírházn1üzcun1. 
küpulna. rcfcktcírit~rn 0:-; ~Jllicina (Megyei kórhüz tul.) 
f"Jagykanizsa, Fekete Sas Pntikan1tízeurn (nen1 készül) 
Jiegyci és cn:•;z.dgos n11iz.eun1okban léF(f ojjlcindk: 
BTiVI l(iscclli i\1lúzeun1: Pest. Aranv Oroszlün Patika 
i)cbrecen. DCri Iviúzcun1: f\..ran:y E~gyszarvú Patika 
Szolnok. Dan1janich IV1tízcun1: Isteni Gondviselés 
Patika 

f/edel! patika-bcrc11clczésck: 
Budapest: 12 
Bücs--l(iskun rncgye: '-1· 

Baranya mcgve:4 
I3ékés-n1cgyC~ l (I-Ic!ytürléncti (Jyúj tenH:nybcn) 
Borsod-i\baüj-Zernplén n1egye: 5 
C'songrád n1cgyc: 3 (ICígyó officinája ideiglt.:ncs kiál
lításon a lv'Ióra Ferenc f\1tízcun1ban) 
Fejér n1egye: l 
CJyőr-Sopron n1egyc: 3 ( i Baifon) 
I-Iajdtí-I3ihar n1egyc: l 
I-ieves rnegye: 2 
K.omáron1 rneuve: 1 
l\fc)~rüd n1cgy~·:· l 
Pcsl n1egye~ 2 
Sornogy incgve: l ( Budapc~;trö! J 

SzaboTCs-Sz~lrnür 111egy'-~: 6 
~ro!na n1cgye: ! 
\'as rnegye: :+ 
\ieszprén1 n1egye: 
Zala incgye: 
()sszeser~:- 53 officina 

L)r. i····ida Aicírin 
f<5igazgat ó- helyettes 
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