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A „Boszorkányoktól a gyógyítókig” című virtuális kiállítás 

 

1. A projektről 

A Magyar Nemzeti Múzeum Semmelweis Orvostörténeti Múzeuma stratégiájának kiemelt 

célja, hogy annak állandó és időszaki kiállításait, gyűjteményeinek különleges darabjait 

virtuális formában is bemutassa az érdeklődők számára. Szándékunk megfogalmazását a 

pályázat leadásakor a Covid-19 vírus terjedése miatt bekövetkezett kényszerű leállás is 

indokolta, és szembesültünk azzal, hogy intézményünk működési feltételei is megváltoztak. A 

kultúraközvetítés hagyományos formáit felváltotta az online térben elérhető kiállításlátogatás 

lehetősége, amely iránt a közönség részéről is egyre inkább igény mutatkozik.  

Az Arany Sas Patikamúzeum állandó kiállításának virtuális térbe való helyezését azért 

tartottuk fontosnak, mert a múzeum épülete és a benne lévő tárlat országos szinten is kiemelt 

gyógyszerészettörténeti emléknek tekinthető. A Tárnok utca 18. szám alatt az első 

világháborúig előbb Arany Sas, majd Városi Patika néven valóban gyógyszertár működött. A 

második világháború után a patika és környezete is sokat változott, épületében 1944 előtt cipész 

és mosoda, az 1950-es évek elején Háztartási Bolt üzemelt. 1966-ban a Semmelweis 

Orvostörténeti Múzeumhoz csatolták gyógyszerészettörténeti tárlat létrehozása céljából. A 

jelenleg is látható kiállítás 1974. július 1-jén nyílt meg. Az offline térben látható tárlat 

fejlődéstörténeti keretben mutatja be az európai és a hazai gyógyszerészet történetét, és reflektál 

a gyógyszerész mesterség alakulására, a gyógyszerkészítés folyamataira és egy egyedülállóan 

gazdag tárgyi anyagot tár a látogatók elé.  

A virtuális kiállítás legfontosabb célja az volt, hogy bemutassa a patika történetét, és három 

tematikus útvonal segítségével láthatóvá tegye a gyógyszerész szakma önállósodásának, a 

gyógyszerkészítés változásának folyamatát. Külön tematikus útvonalban mutatjuk be a 

patikákban látható szimbólumokat, különleges patrónusokat, segítő szenteket. Utóbbi téma 

segítségével utalunk arra, hogy a gyógyítás mestersége és tudománya hosszú évszázadokon 

keresztül elválaszthatatlan volt a mágiától, és a betegségben szenvedő ember gyakran 

patrónusoktól remélt gyógyulást.  

 

2. A pályázat összegéből megvalósított tartalom 

 

A virtuális útvonalakat egy-egy kisfilm vezeti be, amelyeket a pályázatban elnyert összegből 

valósítottunk meg. Ezek az online térben egyfajta kedvcsinálóként foglalják össze az útvonalak 

tartalmát. Elkészült egy, a patika és a kiállítás történetét is bemutató film, amelyet a múzeum 

Youtube csatornájára is feltöltünk. Kettő darab infografikát is készítettünk a rendelkezésre álló 

anyagi keretből, mert virtuális kiállításunk a Google Arts & Culture oldalára kerül majd fel, és 

azon felület esetében az infografika kedvező megoldásnak bizonyult. 

 

a. A történeti film képes forgatókönyve: 

 

Rendező: Benkó Tamás 

Narrátor: Kristóf-Goda Szilvia 

Operatőr: Táborosi András  

Szakmai tartalom: Vámos Gabriella  

A kisfilm megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=j7Uktv2GIV4  

https://www.youtube.com/watch?v=j7Uktv2GIV4
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A budai Várnegyed egyik legforgalmasabb utcájában 1687-ben alapította meg Bösinger Ferenc 

Ignác budai tisztifőorvos és patikus az első budavári patikát.  

 

KÉP MAGÁBAN ANIMÁLVA 

 

A Dísz téren álló patika ekkor még az Arany Egyszarvúhoz nevet viselte. 

INDÍTÓ KÉP, SVENK JOBBRA 

 

A patika nevét 1740-ben Hinger János, az akkori tulajdonos változtatta meg Arany Sasra, ami 

ekkor már a Tárnok utca 16. szám alatt volt. 

 

SVENK ELEJE TÁRNOK UTCA SVENK VÉGE ZÁRÓKÉP 
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A patika a városi címet is viselhette, ezért szerepel a cégérén Buda címere is.  

KÉP A PATIKA CÍMERÉRŐL 

 

A 15. század első felében az Arany Sas a vele szomszédos épületekkel együtt a budai üzletutca 

részévé vált. Erre utal az Anna utcai oldalon található rác boltajtó is.  

SVENK ELEJE: TÁRNOK UTCA. VÉGE: ANNA UTCA (ZÁRÓKÉP) 

 

Az épületet többször átalakították: de a reneszánsz kori vakfülke és a török kori lámpafülke, 

még napjainkban is láthatóak. Azonban nem csak külsőleg, belül is maradtak ritka kincsek: 

például az 1500 körül készült - ma az alkimista műhelyben látható - szürkéskék alapon sárga 

csillagos falfestés, a barokkot idéző virágornamentikás falfestés 

 

VAKFÜLKE 

LÁMPAFÜLKE 

ALKIMISTA FALFESTÉS 

VIRÁG ORNAMENTIKÁS PLAFON 

 

és az officina 18. századi festményei, közülük az egyik legismertebb, ami Jézus és a vérfolyásos 

asszony történetét ábrázolja.  

 

VÉRFOLYÁSOS ASSZONY 

 



A „Boszorkányoktól a gyógyítókig”   

a MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeumának virtuális kiállítása 

 

Adatlap azonosító: A2024/N6679      Pályázati azonosító: 204106/02358  

4 

 

A mai patikamúzeum klasszicizáló homlokzatát 1820 körül alakították ki. Az épület nemcsak 

külsőt cserélt, hanem tulajdonosokat is, akik között volt akadémiai igazgató, városi 

tisztifőorvos, de tábori gyógyszerész is.  

 

KEZDŐKÉP, ÁTSVENK A MOSTANI ÉPÜLETRE 

 

A II. világháború során nem csupán a patika, de a környezete is jelentősen megváltozott. 

 

KEZDŐKÉP, SVENK vagy FAHRT, hogy a múzeum is bele kerüljön 

  

 

Az egykori Arany Sas üzlethelyiségében 1944 előtt cipész és mosoda, az 1950-es évek elején 

Háztartási Bolt működött,  
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1965-ben újították fel a bolthelyiség céljainak megfelelően, majd 1966-ban a Semmelweis 

Orvostörténeti Múzeumhoz csatolták gyógyszerésztörténeti tárlat létrehozása céljából. 

 

KÉPEK MAGUKBAN ANIMÁLVA: 
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A reneszánsz és a barokk kor gyógyszerészetét bemutató kiállítás 1974. július 1-jén nyílt meg 

az Arany Sas Patikamúzeumban.  

KÉP MAGÁBAN ANIMÁLVA 

 

 
 

A kiállítás megnyitásának az egyik legfőbb támogatója Antall József volt, ugyanis az ő 

kezdeményezésére indultak el a régi gyógyszertárak, patika berendezések megóvására irányuló 

törekvések a ‘60-as évek végén.  

KEZDŐKÉP, A VÉGÉN FELSVENK A PLAFONRA 
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A napjainkban is látható egyedülálló kiállításon felfedezhetjük a gyógyszerkészítés fejlődését 

különböző laboratóriumi eszközökön keresztül, bepillantást nyerhetünk a 

gyógyszerészkereskedelmet bemutató officinaenteriőrbe és egy alkimista műhelybe, 

megismerhetjük a más patikákból fennmaradt különleges emlékeket és láthatunk egy az eredeti 

berendezésből megmaradt 17. századi oroszlános konzolasztalt és egy 18. századi osztrák 

drogmérleget is, ami csak még magasabbra emeli az Arany Sas Patikamúzeum különlegességét. 

 

KÉPEK A JELENKORI MÚZEUMBÓL 

1. OFFICINA MOST 

2. ALKIMISTA MŰHELY 

3. OROSZLÁNOS KONZOL 

4. VITRIN 

b. Műhelytitkok – a gyógyszertárak fejlődése és a gyógyszerész mesterség alakulása című 

útvonalhoz tartozó kisfilm 

 

Rendező: Benkó Tamás 

Narrátor: Nyariki Noel 

Operatőr: Táborosi András  

Szakmai tartalom: Vámos Gabriella 

A kisfilm megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=E0uIvXIVKVI  

 

A kisfilmben elhangzó szöveg: Európában az első gyógyszertárak a 9. században, arab mintára 

jöttek létre, de ezek főleg a szerzetesrendek gyógyító tevékenységéhez kapcsolódtak. A 

középkori patikák még vegyeskereskedés jellegűek voltak, a mai értelemben vett 

gyógyszertárak csak a reneszánsz idején alakultak ki. A legelső hazai nyilvános patika Budán 

nyílt meg 1303-ban. A következő évszázadokban még számtalan olyan változás következett, 

amely a patikák működését is érintette. 

Az officina, vagyis a kiszolgálótér berendezésének legértékesebb darabjai a különböző méretű, 

formájú, díszítésű patikaedények, amelyek nemcsak funkcionális szerepeket töltöttek be, 

hanem a patikus, és a hely tekintélyét is reprezentálták.  

https://www.youtube.com/watch?v=E0uIvXIVKVI
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Azonban ahogyan a patikaedények, úgy a laboratóriumi berendezések is sokat változtak ezer 

év alatt. De mit érnek a gyógyszertárak gyógyszerészek nélkül? Az elmúlt évszázadokban a 

gyógyszerészképzés és a gyógyszerkészítés is új lendületet kapott.  

Nézzük meg együtt milyen fejlődésen ment át a gyógyszer előállítása a 9. századtól egészen 

napjainkig! 

 

 
 

c. Különleges állatok és patrónusok 

 

Rendező: Benkó Tamás 

Narrátor: Nyariki Noel 

Operatőr: Táborosi András  

Szakmai tartalom: Vámos Gabriella 

A kisfilm megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=p4ts2zo3hi4  

 

A kisfilmben elhangzó szöveg: A ma ismert patika szimbólum, a serlegre tekeredő kígyó a 19. 

században terjedt el, eredete viszont az ókorig nyúlik vissza. A görög hitvilágban a gyógyítás 

istenének, Aszklépiosznak egyik jelképe volt, de a kígyó mellett más állatok is feltűntek a 

patikákban. A 16. század közepétől az officinában preparált, egzotikus állatokat is elhelyeztek, 

ezzel is hangsúlyozva a belépő számára  a gyógyszerkészítés misztériumát. A 18. század végéig 

az állatnevek uralkodtak a patikai névadásokban, és alakjuk a gyógyszertárak cégérén, a 

patikaedények címkéjén is megjelent. Legkedveltebb volt az oroszlán, a sas, a szarvas, a kígyó 

és az egyszarvú. Az állatoknak szimbolikus jelentése volt: a  szarvas a gyors mozgást 

jelképezte, míg az oroszlán az erőt és a bátorságot.  

De nemcsak az állatok, hanem a kereszténység szentjei is a gyógyszertárak állandó szereplőjévé 

váltak, ugyanis az emberek hittek gyógyító erejükben. Nézzük meg együtt, hogy Szent 

Damjánon ès Kozmán kívül kik tartoztak a gyógyító szentek közé és mit jelképez egy-egy állat 

megjelenése a patikában! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p4ts2zo3hi4
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d.  Bűbáj és bájital – a gyógyszerkészítés változásai 

 

Rendező: Benkó Tamás 

Narrátor: Nyariki Noel 

Operatőr: Táborosi András  

Szakmai tartalom: Vámos Gabriella 

A kifilm megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=7E_kQeVqEJg  

 

A kisfilmben elhangzó szöveg: Az alkimisták kísérletezéseit az arany előállításának és az örök 

élet felfedezésének vágya hajtotta. Az aranycsinálás gondolata az egyiptomiaktól terjedt el a 

görögökhöz, majd az arabokhoz. A leghíresebb arab alkimista a 8. században született Geber 

volt, akinek a munkái a kémiai irodalom legrégebbi emlékei közé tartoznak. 

Az alkimisták munkája az orvosi kémia alapjait teremtette meg. Tevékenységüket Mária 

Terézia tiltotta be 1768-ban. Mivel a gyógyszerek alapanyagai között számtalan drágakő 

szerepelt, azokat meglehetősen magas áron kínálták akkoriban. A misztikus gyógyszerek közé 

tartozott például az aloe vera, a mandragóra, vagy a nadragulya, amelyet görcsoldóként és 

pupillatágító szerként is használtak.  

De, hogy melyek tartoztak a szennypatika gyógyírjai közé, mik voltak a legnépszerűbb növényi 

nyersanyagok és milyen emberi alapanyagokat használtak a patikusok, az kiderül a következő 

kiállítás anyagából! 

https://www.youtube.com/watch?v=7E_kQeVqEJg
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e. Infografikák 

Gyógyszerészek képzése     Gyógyszertárak fejlődése   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiállítás az alábbi tekinthető meg: https://artsandculture.google.com/partner/semmelweis-

museum  

Budapest, 2021. november 23.  

Vámos Gabriella  

etnográfus-muzeológus  

MNM SOM  

 

https://artsandculture.google.com/partner/semmelweis-museum
https://artsandculture.google.com/partner/semmelweis-museum

