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Ilyen típusú, pufferhatású anyagoknál csak 
a néhány tized pH-ra kiterjedö intervallumot 
tekinthetjük reális követelménynek Ennél szi
gm úbb követelményt megállapítani azonban nem 
látszik célszerűnek; 4-5 tized pH intervallum 
szükséges, mert különböző készülékeken, külön
böző elektródokkal, különböző kísérleti körül
n1é11J-rek között, rutinszerűen ne1n lehet ±0,l 
pH-nál nagyobb pontosságot elérni 

PE3!0ME 

ABrop rrpe;:vrarae1 npoeo;:::u1rh nposepKY rrpeµ;r111caH
HhIX qiapM3KOIT€5:IMH rpeŐOB3HHi1, K3C3FOUll1X „pH" -
e npIL1v1eHeHH€M ,i:lBYXKp3THOH TIO'I€HIU10M€'I'pHY.€CKOH IH

I pYIOill..etí: KpHBOÜ 
~r 111arepHaJIOB Ge3 6Ylj)epttoro ,r:i.etiCIBH5I CKOK „pH" 

oxsarbrsaeT 60Jibrue eµJ1Hl11(. B ST0!\1 CJIY11ae asTop rrpe1J;

.naraer KaK rpeóosatt11e KpYToi1 HHrepsa.n 
~T MaTepHa.noB e óY<PepHbIM µ;eitcTBHC\~ ITOJIY43€IC5I 

IIJ13WMH nepel{jJ3llIHB3IOIIl35I KpHB3Tf, 6e3 CKO!{a „pH" 
B 3THX- c:nn1a51x pcKOMCH;:J;YC'ICH 11tt1cpnan, oxnaTbIBa

IOIII,HH i\111HHM3IlbHO 0,5 e,::r;MH11U, „pH" 

l{poMe 3'1010, 3B10p BHOC.111 HeCKOJibl(O npaKIHlieCEHX 

npe,D)lÚ)!(€HHH Ha nposegeHHe 1oqHOIO I13l\1CpCHl1.H „pH", 

ZUSA~BIENF ASSl:NG 

Verf8.sser schlagt vor die Erfordernisse des Arznei
buches, b8treffs pH \Ver te, durch An"'endung po„ 
tenzio1net1ischer doppelter Titrationskurven, zu über
p1 üfen - Bei Stoffen, 'velche keine Pufferv.-irkung 
haben, erstreckt sich der pH Spr ung auf rnehreie 
Einheiten \Te1f ernpfiehlt, dass in solchen Fallen das 
A„rzneibuch den steilcn Abschnitt als FordE·1ung be
stin1rnen soll 

Bei Stoffen nlit Puffer\virkung, w·o man eine flach 
hinziehende Km ve ohne Sprung des pII VVertes ei
halt, \VÍld ein z-.w-ischentaUlll VOll w·enigsf.ens Ü,5 plf 
Einheiten vorgeschlagen. Gleichzeitig w01den pra.k .. 
tischc '';inke zur Ausfüh1ung dcr genauen pH 1'.fes
sung mitgeteilt 

(Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Te1rnékek Gyára 
Analitikai Laboratóriuma BudapestIV Tóu 1-5) 

Érkezett : 1960. VII. 3 

dl_ fJIJÓ-fJIJ&~/!-éJ~et lii-fl-ténetihif-l 

EGY GYŐRI MŰEMLÉK-JELLEGŰ GYÓGYSZERTÁR l\ YOMÁBAN 

KOLOZS 08ABA 

_A_ n1ásodik világháború bon1bázásai, a fasiszta 
megszállók és csatlósaik rablásai következtébe11 
számos kultúrtörténeti és műe1nléki szempontból 
értékes gyógyszertárunk ment tönkre. Ezek mel
lett szá1nottevő a. tőkés rendszerben veszni 
hagyott, valamikm értékes bútorzat, edényzet 
és felszerelési tárgyalc mennyisége 

Még az állami kezelésbevétel után is nem egy 
esetben láthattuk, hogy a megmaradt értékesebb 
bútorzatot eredeti környezetéből elmozdították, 
hozzá nem értéssel olyan természetű átalakítást 
végeztek rajta, mely a gyakmlati célnak meg
felelt ugyan, de megoldható lett volna a bútorzat 
eredeti stílusának érintetlenül hagyásával is. 
Így azután ma már valódi ritkaságként lelhető 
fel itt-ott az mszágban egy-egy műemlék-jellegű, 
a klasszikus gyógyszerészet korszakából szár
mazó berendezés 

A műemlékekkel foglalkozó szakemberek kö
zött régóta ismert egy XVII századbeli freskók
kal és stukkókkal díszített eredetileg gyógyszer
tári helyiség Győrött a Széchenyi tér és Czuczor 
Gergely utca sarkán levő bencés rendház épü
letében 

Az 1 sz képen látható Vas-és edényüzlet portálja 
mögött rejtőzik a csúcsíves, boltívekkel kiképzett, 
háromhajós egykori „jezsuita gyógyszertár':, je
lenleg a .Kiskereskedelmi Vállalat üzlete. 

1654-ben, több mint 300 évvel ezelőtt alapí
tották a jezsuiták győri gyógyszertárnkat .. 1626-
ban telepedtek le Győrött, és kollégiumuk, a 
mostani bencés rend épülete 1667-ben készült el. 
Nyilván több részletben folyt az építkezés. A 40 

évig épített rendházban a gyógyszertár már iciő
közben megkezdte működését. 

A jezsuitáknak majdnem minden kollégiumuk
ban volt gyógyszertárnk (Pharrnacopoliurn) Az 
évről-évre nagy gonddal vezetett katalógusok
ból, a.zaz a rendtársak és n1unkabeosztásuk_ fel-

1. kép Az egykori gyógyszertár-hoinlokzatot burkoló portál 

sorolásából meg lehet állapítani csaknem hiáni
talanul az itt működő .apothecarius"-ok nevét 
és működési idejét 

A pannonhalmi apátság könyvtárában megta
lálható az 168i-ík év.i katalógus, mely először 

említi a rendtársak között az apothecar-ius-t. 
1173-ig, a Jezsuita Rend eltörléséig, a következő 

gyógyszerészeket jegyezték fel a katalógusba: 
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2. kép„ LiU01not tövisek között áb1ázoló f'teskó-niaradvány 

168 7-88: 
1689: 
1690-94: 
IG95-l 700: 
1701-02: 
1703: 
1708: 
1716: 
1720-23: 
1724-27: 
1728-30: 
1'132: 
1733-40: 

1741: 
1742-46: 
l i47-61 : 
lili2-73: 

Joannes Rauplick 
Andreas Heda 
Joannes R.auplick 
Adamus Feichtler 
Carolus Unz 
Jacobus Seba.Id 
Carolus Unz, abiit Tyrnavian1 11. jan 
Philippus Praun 
Antonius \Vendau, inortuus 31 ilfai. 1723 
Joannes Kuster 
Tobias Ch1nel 
F'ranciscus Friedlein (supplet janitore1n) 
1fichael Schlecht (l '733-34 : supplet 

janito1em) 
Antonius Otto 
11-ichael Schlecht 
Guillclmus Pfalle1, inortuus 22. oct 1761 
Joannes Tu1nlE.1 {1770: habet cura1n 

ho1 ti Don1us; 1773 : juvat oeconomo 
Do1nus) 

Az utolsó apothecarius-ról, J. T u ml e r-ről 
megtudjuk azt is az 1767: évi katalógusból, hogy 
tiroli szárn1azású, jól beszél i1émetül és közepesen 
latinul Az 1773-as - eltörlés után ő vette át a 
gyógyszertárat. Ez kitűnik egy másik forrásból, An
tonius lil agy de Felseo Bük n1űvéből, n1elynek címe: 

Posthu1na rnenioria. Societat1'.s Jesu. 1802-ben 
írta, a végén táblázatot ad a Rend 1773-as hely
zetéről ,,ex authentica conscriptiorie, earumque 
anni 1773 valo1e i1itrinseco". 

A Győri Kollégium javainak felsorolásában a 
következőket tünteti fel a Gyógyszertárról: 

Phannacopoliurn Jauiini in Collegio 
Venditurn Joanni-Tumler exjesuitae apothecario 

ex Tyr oli oriundo. 
A jezsuita rendet J\iária Terézia 1773-ban fel

oszlatta. A rend vagyona állami tulajdonba ment 
át és gyógyszertáraikat magánszemélyek vették 
meg vagy az Irgalmas Rend vezetése alá kerültek 
A rend feloszlatásának rendelete részben már 
lliária Terézia korában megjelent, de a teljes 
vagyonelkobzás, fiának, IL Józsefnek a „kalapos 
királynak" idejében történt meg. Nyilvánvaló, hogy 
ezzel a császár történelmi és kultúrális szempontból 
nagy értékeket engedett elveszni. Kellő szervezés 
híján ugyanis a szerzetes rend múzeumai, kép
tárai, könyvtárai és töméntele11 műkincsei nem 

állami tulajdonba mentek át, hanem a tisztvi
selők és lakosok hordták szét. Sok könyvet, régi 
kéziratot tűzbe, szemétbe dobtak, sokat gara
sokért elárvereztek Még a leginkább fellelhetők 
voltak azok a műkincsek és könyvek, melyek 
külföldi gyűjtőkhöz, yagy múzeumokba kerültek 

A műtörténeti veszteség szemléltetésére meg 
kell említeni, hogy a közel 100 OOO könyvet tar
talmazó pannonhalmi bencés rendi könyvtár 
pótolhatatlan köteteiből 1790-ben egyetlen egy 
se111 maradt. 

3. kép. Olivia speciosá··t áb't'ázoló freskó-maradvány 

4„ kép. Rasa rusticá-t ábrázoló freskó-maradvány 

f A győri jezsuita rendház épülete és így a gyógy
szertá1 is 1802-ben került a bencés rend tulajdo·
nába. „A Magyarországi Gyógyszerészet Törté
nete" című mnnkában, mely 1930-ban jelent meg, 
A b a y Nem e s Gyula még azt írja, hogy a 
berendezés nagyon hiányos volt, az állványzat
nak csak 3 / 4 része van meg, és kevés a kézzel 
írOtt edényzet. Sajnos, ma már se1n az állványzat, 
sem az edényzet maradványai nem lelhetők feL 

,_ 
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5 kép. Gazdag di8zíiéflű stukkó-keret 

6 kép Gipsz-doniborrnű, feltehetően l!1osetti alkotása 

7. kép Rokokó stílusú di8zítés 

Csupán a freskók és stukkók bizonyítanak a 
múlt mellett, 

A freskók közül csak egyik-másik ismerhető 
fel~ mett a régi olajvilágításból szá1111azó korom, 
továbbá a kegyelet nélküli utókor fedőfestéke 
az értékes freskók nagy részét használhatatlanná 
tette 

A 2. képen látható „Liliuin" -ot a mester tövi
sek közé helyezte el. Nyilván ezzel kívánja a 
virág gyengédségét hangsúlyozni, A talaj előtere 
sötét, a háttér még mai állapotában is erősen 
világos, a levegő fényhatásának finom változatá
val idillikus hangulatot kelt a képen Kiemeli a 
növé11yegyedet, melyet szemléltetni akar és anna.k 
virágját, finom részleteiben 

A 3, képen látható Oliva speciosa, bár eléggé 
megrongálódott, mégis láthatjuk, hogy a festő 
minden levelet külön megfestett 
~ Hasonló a helyzet a 4 képen, mely i ózsafiíle-
· séget (Rasa rustica) ábrázol, igen részletes meg
munkálással 

Ezek a freskók az olasz barokk festészet jelleg
zetességeit viseli}{ magukon. 

A barokk eg,yes mesterei szinte irtóznak az 
eg,yenes vo11altól és sok esetben, n1int itt is, e1ds. 
kidagadású domborn1űvek: 11eves mozdulatú 
szobrok szelik keresztül-kasul az egyes tagozatokat, 

A stukkódíszítés másik tésze, a rokoh:ó, való
színűleg a XVIII századbeli renováláskor került 
be Karcsú, kanyargó szalagszerű, nem szin1met
rikus díszítéssel tompítja a szögleteket, lágyítja 
a fB..1 és a inennyezet összeérésének határozott

1 kemén.y vonalát szerte bu1 jánzó szeszél:yes fona
dékaival 

Az 5 képen látható gazdag díszítésű keret 
nyilván további freskót rejt a mészréteg alatt, 
Feltehetően Antonio }'"" o s e t t i n1ester alko
tásai (6-7. }{ép) biztosítanak művészi iniliőt a 
vasüzlet állván:yzatára helyezett szeneska11náknak 
és egyéb edényeknek 

A teljes mértékben hitelesnek tekinthető okirn
tok mellett a gyógynövényeket ábrázoló freskó
sornzat is feltétlen bizonyítja, hogy a helyiséget 
eredetileg gyógyszertár céljaira használták Fel
tehető, hogy ha a falakról, ill. a men11yezetrő1 szak
értők eltávolítanák a 1nész- és n1ás tedőan~·ag 
borítást, hasonló tárgyú értékes miíalkotások 
kerülhetnének még napvilágra 

PE3!0ME 

ABrop Kp31!{0 D03H3l{0T\U:l! HaC e ;-i:aHHbli\.111, KOJO
pb1e IL\1 1,J,3Jl0Cb OÖHap:.•Jf\HTb B CBTI3H e 3n'Te!{0\1, Cü-
3,[!;3HHOM B 1654-0~1 ro.o;Y B 1 opo,i:(c IJ:cp Arrrrapar~ pa 
arrreKJ1 e IC4€HHC'1 Bp€'\lCHH COBCCM OTIYCfOLUa.nacn !! 
1'0JJbKO coxpaHHBllll1€C5I tjlpCCXH CBH,i::(ereJihC'JBYIOI H(JO~ 
pI1ID aIIrCiüJ, J(OI'OpYIO aB'rOp MOr peKOIICl'pYHpOB3Ib Ha 
OCHOBe ;':J;OCTOBCpHbIX apXBBHbIX ?l~aTepI13JJOB 

ZUSA}DIEKFASSUNG 

\lerf8.sser gelang es, bezüglich der in Gséh (Raab} 
irn J ab1 e 1654- geg1 úndcten Apotheke, Anga.ben a.uí
zudecken, \velche er kurz veröffentlicht. Die Einrichtun;; 
der Apothcke \>,,u1de im La.ufe der Zeit vollstc'i.ndig 
ze1stört, nu1 die übriggebliebencn Wandbcn1ahlungEn 
beVi-eisen die Ve1gangenheit de8 Ra.u1nes, \\elchen cr 
an Hand ün Archiv vorgefundene·n a.utcntischen l)a
ten, rekonstruieren konnte. 

(Győr-Sopron megyei Tanács Gyógyszertári Köz
pontja Győr, Árvád 1dca 21~23) 

Érkezett: l 961 II 8, 


