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GYÓGYSZERÉSZET ÉS MŰEMLÉKVÉDELEM 
A PESTI „KÍGYÓ" PATIKA FELÚJÍTASA 

SZENTGYÖRGYI ISTYkK 

A gyógyszertá1-hálózat egyre nagyobb közegészség
ügyi és technikai feladatai megnehezítiJc a történeti é.s 
muzeális értékkel bíró berendezések, felszerelések vé
delmét .. A Semmelweis Orvostörténeti JJf úzeum igaz
gatósága azon fáiadozik, hogy összeegyeztetve az „élő 
egészségügyi" és a ,;1núzeum.i" érdekeket, a rnú
zeális, a ·1n1lvelődéstötténeti, az ipartnűvészeti értékkel 
bító anyag védelniét: rugal1nasa1i összhangba hozza a 
gyógyszertári munka bdekeivel.. A sikert bizonyítja 
a Fővárosi Tanács Gyógysze1tári Központjának és a 
Jlf úzeu1nnalc szo1 os és eredniényes együttműködése az 
ún .. Kígyó patika felújításában 

* 
A magya101szági műemlék-gyógyszeitárak meg-

őrzése ugyanúgy hozzájárul a gyógyszerészet kul
tú1ájához, 1nü1t an1il:yen jelentősége va11 az ország 
1nűvelődés- és ipa1111űvészet-tö1té11ete szen1pont
,jából. Az Iparn1űvészeti Múzeum n1unkatársai az 
elmúlt két évtized folyamán számba vették az 
ország jelentős részébe11 a védele1n1e érden1es 
gyógyszertárnk, gyógyszertári berendezések (bú
torok, képzőn1űvészeti alkotások stb.) nagy részét. 
Munkájuk kétségtelenül jelentős, ennek tovább
fojlesztése azonban a gyógyszertáiak dolgozóira 
vár; hiszen csak ők képesek közvetlenül Yédelembe 
venni ezeket a műe1nléki, n1uzeális, ipar- és képz6-
n1űvészeti é1 tékeket 

A gyógysze1ész feladata elsőso1 ban te11nészetesen az, 
hogy infiladéktalanul n1egfeleljen hivatásának. A iohanó 
fejlődés és a gyógysze1·ésszel sze1nben támasztott köve
telmények így nemegysze1 ellentmondásos helyzetbe so
dorják abban a törekvésében, hogy rnentse és védje a 
történeti é1 tékkel büó anyagot Leggya.ko1ibb eset, hog~ 
a XI:X századbeli bú.toi zat mái nem felel infcg egy átla
gos fo1galrnú gyógyszertár szakmai igényeinek, ugyan
akkor - a védettség következtében ·- kiselejtezésót és 
mindennen1ű átalakítását az idevonatko,,;Ó l'endelettJk 
tiltják„ A régi búto1ok--·an1ellett, hogy akadályozták a 
gyógysze1ész t:1gy1·e kite1jedtebb n1unkáját --állagukb.an 
is állandóan romlottak. Rest,arn·álásukra viszont né1n 
szívesen fordítottak pénzt a gyógyszertá1i központok, 
hiszen ez ugyanannyiba., esetleg többe ke1 ült volna, 
mint egy új, modern berendezés elkészíttetése. Sokáig 
megoldatlanul n1al'adt e ké1dés, és az egyre fOkozódó 
megterhelést a nehézkes, recsegő-1'0pogó, dc szép és érté
kes bútorok, berendezések és a X\.TII-XIX. századbeli 
üveg, porcelán, fajansz állványedények viselték. Olyan 
intézkedések ·pedig, amelyek összehangolták volna a 
gyógyszerészeti szakmai érdekeket és az iparművészeti, 
múzeunll szernpontokat, még ne1n láttak napvilágot 

A cél · az érdekek ös8zeegyeztetése 
1965-ben jött létre az az intézet, amelynek hi

vatali kötelessége, hogy tevékenységében figye
lembe vegye a fent említett két különböző, de egy-
1násnak nen1 feltétlenül ellent1nondó szakte-
1 ület igényeit A Sen1n1elweis Orvostörténeti 
llfúzeumnak - élvezve a gyógyszerészek támoga-

tását - sikerült megoldást találnia, amely talál
kozott az érdekeltek elképzeléseivel Az igazgató
ság Tájékoztatójába1-r-tette-közzé azok:at az irá11:y
elveket, an1el~yek összhangba hozzál{ a múzeumi
n1űen1léki szempo11tokat az „élő egészségügyi. igé
nyeivel. Ebben közli az ország összes gyógyszer
tári központjának igazgatójával, hogy a Múzeum 
javaslatait és előterjesztett irányelveit - az Ipa1-
inűvészeti Múzeum1nal történt előzetes egyeztetés 
után - 67144/67 szám alatt a llfűvelődésügyi 
llfinisztérium Múzeumi Főosztálya jóváhagyta, 
alkalmazásához hozzájárult 

Az a rugalmasság és újsze1űség, amely a Tájékoztató 
ü ányelveit jellen~zi, ter1nészctesen nem kerülhfJt ellen· 
tétbe a muzeális emlékek védelméről szóló, 1963. évi 
9 sz. tvr rendelkezéseivel, továbbá a jóváhagyott 
irányelvek nem vonatkoztathatók a műemléki épülete·· 
ken történő építészeti változtatások1a {ezek engedély(-)· 
zése az Országos l\iűcmléki Felügyelőség hatáskörébe 
tartozik) A hatályos jogszabályok érteln1ében a védetté 
nyilvállitott gyógyszertári berendezések átalakításához, 
állagukat, elhelyezésüket stb. érintő intézkedéSfJk rncg" 
tételéhez az Ipar·n1űvószeti Múzeum, ill. a Sen11nelweis 
()rvostörténeti l\iúzeu111 állásfoglalására, vala1nint a 
n1űvclődésügyi nüniszter {Művelődésügyi lVJinisztériuni 
M-úzeumi Főosztálya) engedélyé1·e van szükség. 

A Tájékoztató öt pontban foglalta össze a M.ú
zeun1 i1ányelveit a gyógyszertári berendeLések 
védetté i1vilvánításában, a védett berendezések 
ellenőrzésében, a szükséges átalakítások gyak:or
latában Elsőként az „érintetlenül megőrzendők" 
vagy csak az eiedet.i állapotuk hely1eállítása érde
kében restamálhatók kérdését tisztázta. (Ezek 
„különleges történeti, n1űvészettö1té11eti, hely
történeti éitékkel rendelkeznek", ill. egyedi da
iabok) Ezekkel a gyógyszertári berendezésekkel 
kapcsolatba11 a 111ielőbbi n1úzeun1i elhelyezést_, 
ill az egész gyógyszei:tá1 n1úzeu111i egységgé nyil
vánítását tartja szükségesnek (Jelenleg a kőszegi 
jezsuita patika az Iparművészeti .Múzeuinban, a 
deb1eceni Alany Egyszarvú a Déri Múzeumban, a 
Gömöiy-föle Szent Lélek patika pedig a Sem
melweis 01vostö1téneti llfúzeumban látható) 
Az első, helyben hagyott egységként nyílt meg 
Sopronban az Angyal patikamúzeum. A soproni 
kezdeményezést az ornzág több megyei gyógyszer·
tári központja is követi (Így gyógyszerészi mú
zeum alakul még a következő városokban: Győ1, 
Eger, Kőszeg, Kecskemét, Szekszárd, Pécs és Szé
kesfehérvár.) 

A második pont tárgyalásához részletesen is 
visszatérünk egy ige11 jelle1nző és tanulságos 
példa bemutatásának kapcsán Ez a pont a hely
szí-nen megő1·zendő, értékes, védett berendezéseket 
tá1gyalja, amelyek még jól használhatók a beteg
ellátás szolgálatában. 
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A 3 pont áttelepítést javasol - kevésbé forgal
n1as helyre - az értékes anyag megóvása céljából 
(pi az egri, Dobó téli Városi gyógyszertár áthe
lyezését Csány községbe) 

A Tájékoztatóa 4 pontban száll síkra a vala
milyen okból leszerelt - de védett ·- berendezés 
újbóli felállítása érdekében (pi Budapesten az 
Angyal gyógyszertár). 

Végül pedig az 5. pont egyértelműen kimondja 
a „városképileg, műemlékileg, történelmileg, ipar
művészetileg stb. értéktelen butorzatok leszerelé
sének és modern patikák létesítésének elvi támo
gatását 

Védett bei endezés - a modern gyógyszerészet szol
gálatában 

Nem véletlenül kivánjuk kiemelni a 2. pontban 
foglaltakat, hiszen a legtöbb védett gyógyszer
tárra vonatkozó irá11yelveket tartalmazza. Vá
laszt ad arra a kérdésre, mi legyen a XIX. század 
második folében készült berendezésekkel, amelyek 
már nagy példányszámuk miatt sem kerülhetnek 
múzeumba, ugyanakkor megőrzésük városképi, 
helytörténeti, hangulati szempontból is igen fon
tos lehet az adott helyen .. E bútorok, berendezések 
nem állaguk részleteiben, hanem interiemjükben, 
a külső és belső esztétikai harmónia alapján ér
tékesek, őrzik és árasztják az adott kor hangula
tát Ilyen esetekben támogatja a .M:úzeum a mo
dern gyakorló gyógyszerészet szakmai igényeit 
olyan átalakítások végrehajtásában, amelyek meg
felelő ipa1n1űvés~eLi te1 vezéssel előkészítve, a rno
dernizálást lehetőleg nem feltűnő, az összhangot 
nem sértő berendezések bevitelével kívánják biz
tosítani. Egyébként ezekben az esetekben alka
lom adódik arra, hogy mindazokat a zavaró ele
meket eltávolítsák, amelyek sértik, zavarják a stí
lusegységet, ill. arra, hogy helyükbe megfelelő ki
egészítő berendezéseket alkabnazzanak 

Természetesen az ilyen jellegű átalakítás sok-
1 étű, igen alapos tervező1nunlcát igényel, hiszen a 
gyógyszertár komplex közegészségügyi fünkcióit 
kell biztosítani egy történelmileg kialakult és esz
tétikai szempontból meghatárnzott környezetben 

1 ábra G8erna Károly vizfestniénye 

Arra, hogy hogyan lehet egy nagy forgalmú gyógy
szertár felújítását az előbbiek értehnében, minden 
igényt kielégítően végrehajtani, kitűnő példa az 
504 „Kígyó" gyógyszertárnak (Budapest V, 
Kossnth L. u. 2.) a Fővárosi Tanács Gyógyszertári 
Központja, illetve annak igazgatósága által kez· 
de1nényeze~t ,,modernizálása''„ 

Történelnii bevezetés 

Az 1944. évi Gyógyszerészi Almanach szerint a 
Kígyó gyógyszertár alapítási éve 1784, ezzel szem
ben Baradlai az 1787. évet jelöli meg - levéltári 
jelzet nélkül hívatl<ozva--a 27976 számú helytar-
tótanácsi 1 endeletre, · 

A kérdést egyértelműen tisztázza Sztankai, meg
adva a levéltári jelzetet (Főv. Lev .. Int .. a. a .. 6455, 
szám), és teljes egészében közli a helytartótanács 
15499-1784. számú, latin nyelvű leiratát a pesti 
tanácshoz A leirat ~ tehát már 1784-ben -
engedélyezi a gyógyszertár létesítését, egyben üz
leti jogát Stehling Károlynak („Carolo Stahling") 
ado1nányozza, 

Baradlai tévesen állítja, hogy az újonnan ala
pított gyógyszertár a „Kígyó" nevet kapta, és 
hogy később emiatt nevezték el a teret és a bele
torkolló utcát (a torkolatban állt először a gyógy
szertár) Kígyó utcának és Kígyó térnek (ma Fel
szabadulás tér). Sztankai szerint az alapításkor a 
u(;sillag" nevet kapta a gyógyszertár, a1nelyet a:;; 
ezerhétszáznyolcvanas évek végéig >~selhetett; 
mindenesetre kétségtelen tény, hogy az alapltási 
év utáni pár é-vbe11 „Kígyó" volt az utca és a tér 
neve, ugyanakkor a gyógyszertáré „Csillag". 
Sztankai szerint 1789-ig nevezték a gyógyszer
tárat Csillagnak. Bizonyításként az 1788 évi 
patika vizsgálati jelentést idézi: „2 Stehlingische 
zum Stern ín der Schlangen Gasse" (Orsz, Lev 
Helyt Dep San. 1i88 év 8 fons 38 .. pos )1 1899-
ben - a tér átrendezésekor ~ azt a házat, amely"· 
ben a gyógyszertár volt (Kígyó tér 1. ) lebontották, 
és tanácsi engedéllyel, amelyet a 64,857-1899 
BM számú leirat hagyott jóvá, áthelyezték a pati
kát. Ettől az időtől kezdve :ill mai helyén - az V 
kerületi Kossuth Lajos u 2. szám alatt (volt Fe
renciek tere 9 ) - a Kígyó gyógyszertár 

A gyógyszertár bútorzatát minden valószínűség 
szerint a XIX század derekán legnagyobbrészt új 
bútorokkal cserélték ki. Ezek az új bútorok a Be!· 
város rendezéséig a Kígyó tér 1„ szá1n alatt levő 
gyógyszertár teljes officinai berendezését adták 

Az 1899-i lebontás után, a gyógyszertár új he
lyiségbe kerülésével, a régi bútorzat nem töltötte 
ki a jóval nagyobb teret, így akkori tulajdonosa 
( Finy Béla) kiegészítette. Meghagyta külső offi
cinai berendezésként az áthozott állványzatot és 
az expediáló táraasztalt, a belső teret pedig fehérre 
festett fenyőfa bútorokkal egészítette ki A ter
vezőnek az lehetett a feladata, hogy az új beren-

1 A gyógyszertár hátsó helyiségében látható galéria 
középső, frontális részén egy függesztett, aranyozott, 
1 ekergő kígyó vonja magára a figyelmet„ A gyógyszer.tár 
elnevezésével történetileg nincsen összefüggésben„ Dr. 
-~1olnár Alfréd - a gyógyszertár egykori tulajdonosa -
"-ásárolta Itáliában és helyezte el a 20-as évek végén 
(Győr bíró Jenő gyógyszer tár-vezető szóbeli közlése) 
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2. ábra. A gyógyszertár század ele.fei berendezése. Jól láthatók a szecessziós stiluselemek (a c.sillár is). A ké; 
két oldalán láthaló táraasztalt építették egybe és egészítették ki a niostani felújítás során A falak tapétázottak 

dezés ne üssön el a régi hangulatától, stílusától, 
ugyanakl{ül valan1iképpen éi vény1e ,juttassa azo
kat a formaclen1eket, an1elyek a századfo1duló 
idején leginkább divatoztak. Az ilven iJ:ánvú tö
rekvésben kapta n1eg 111a is isn1ert fi:nn1áját', han
gulatát a gyógyszertár bc1endezése. ,A_ iógi officina, 
berendezésének \.'"ilágos jávorfa, burkolatn nen1 
állt ellentétben a belső teret kitöltő állvánvzat 
galéria fOhér színével; egy későbbi felújítás a,·lkal~ 
n1ával a iCgi állván:y zatot, a tá1aa.sztaJt és a sarok
szekrényeket is fehér színűre fest.ették át 

A gyógyszertárat sok sérülés érte a n1tísodik 
>ilágháború alatt és 1956-ban egyaránt A beren
dezést - an1cly összességében 110111 szc11vedctt vég
zetes ká1okat - lényegében a 1nűen1léki szcn1pon
tok figyelembevételével renoválták Dc elkövet
kezett az az idő) a111ikor a megnövekedett fürga
lom elengedhetetlenné tette a technikai felújítá
sokat a szakn1ai igények kielégítése szen1pontjából 
~kérdés csupán az ·volt, lehetséges-e eg:y gyógysze1-
tar részben évszáza.dos, részben több n1int fél évszá
zados bútorzatát úgy átalakítani, hogy azok meg
feleljenek egy nagy forgalmú gyógyszertár köve
tehnényeinek. Nen1 kis gondot okozott az sen1, 
hogy a műeinléki szen1pontokat is figyelen1be véve, 
esztétikailag, hangulatilag továbbra is egységesen 
n1e_gma1adjon a századvég jellegzetes, n1anapság 
telJescn egyedi gyógyszertárának - azaz a „Kí
gyónak". 

A példa 

Győ1bíró Jenő gyógysze1éHz 1 aki az 1950 évi 
augusztusi állan1osítás óta a gyógyszertár felelős 
vezetője, 1923 óta dolgozik itt Közlése szerint a 
felújítás szükségessége nlár akkor felmerült, an1ikor 
az Asto1ia-aluljáró építkezései so1ár1 a Kossuth 
Lajos utca és a Tanács körút sarkán működő 516-os 
gyógysze;_tárnt megszüntették Az addig átlagban 
Jelontkezo, havi 400 OOO Ft-os forgalom hirtelen 
íclen1elketlett, és a n1unkálatokat n1egelöző idd
szakban már 750 OOO .Ft körüli volt. A dolgozók 
létszáma 26 főre nőtt A megfelelő átalakítások és 
~ n1oder11 berendezések hiánya azonban egyre 
Jobban éreztette hatását Végül is a Gyógyszertári 
Központ igazgatósága úgy döntött, hogy nekivág 
a sok nehézséget rejtegető kérdés megoldásának 

Levélben megkeresték a Semmelweis 01 vos
történeti Múzeum igazgatóságát (1967 febi. 7 / iO 
Múz. irattár), s ahhoz kértek hozzájárulást,hogy a 
védett bútmzat egy részének ideiglenes forgalmon 
kívül helyezése után újonnan épített berendezést 
helyezzenek el a gyógyszertá1ban. A régiek he
lyett pedig olyan új táraasztalokat kívántak készít
tetni, amelyek homlokzata az eredetivel megegye
zik, belső kiképzésük viszont a legújabb technikai 
111egoldásokkal könnvítené a gvóg-vszerészek n1un-
káját . .. 

~4 ~ftlzeun1 igazgatósága az Ipa.1111ű,Tészeti 1VI1í-
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8„ ábra. 111olnár !Apót (ak1: 19.11-ben ·i;ette 111eq a gyógy-
8Zertá1at) és 8.:epessy Lajo<:; a „c1A.korsü0eg'' alatt 

4. ábra A gyógyBzerlár berendezésének képe az ötvenes 
é1_;ekből Jellegtelen 'nlágítás, előtérben a pénztá1:fülke, 
arnely eltakarja az eredeti, né{jya_jtós táraasztalt, kétoldalt-

hiányoznak a ,jellegzetes ,,cu.korsüvegek'' 

5 ríbra /lz újonnan dpüett, n1orlern pénztrhjúlke, a V:ill· 
ldrol (1 ~· 11;; Óoru11y tapéla 

6. ábra A bejárattól jobbra eső állványzat a felújítás után 
{ csúsztatópolcok) Az összeépített táraasztal Jnárvány 

boritása ·modern technikai niegoldásokat takaT 
(Fotó Csákányi, OltFI) 
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zeu1n Nyilvántartási Osztályával helyszíni sze1n

lét tartott, n1ajd szak_vélen1én_yt és egyben javas

latot adott a felújítással kapcsolatban (Múz. irat

tá1: 101/1967). Határnzottan állást foglalto,k o,bban 

a kérdésben, hcigy Ezabad-e egy védett J;útorzatot 

„ideíglen"esen" k_l1,;onni a fo1galo1nból akkor, an1i

ko1 a,nnak egyedisége, érdekes i;;tílusa, összességében 

jelentkező sajátos hangulata a századvég Belvá-

1osának en1lél}ét tárja nézője elé, egy - szinte 

érintetle11ül fen11n1a1adt - interjeurrel. l\findez a 

n1ai Belváros szívében, alapítási helyétől alig 50 

lépésnyire A Gyógyszei tári Központ igazgatósága 

a. legjobb szándékkal segítette elő a n1egegyezést, 

an1ely n1inclkét fél teljes n1egelégedésé1e, kölcsönös 

kon1pron1isszu1nokkal jött lét1e 
.t\. n1űen1lékbútorzat teljes egészében n1egn1aradt 

a gyógyszeJtá1 ban, ugya11akkor a 1\1:úzeum nen1 

zárkózott el bizonyos átalakítások végrehajtása 

elől, azzal a feltétellel, hogy azok ne bontsák meg 

az egységes stílusképet Az átalakítások elsős01 ban 

a táraasztalokra vontakoztak Ezeknek belső, kí

vülről nem látható iészeit a szakmai igényeknek 

megfolelően képezték ki ( Kaszanitzky István), és 

szerelték fol modem technikai berendezésekkel: 

forgókorong, lengőfiók stb. Az eredeti két kisebb, 

mindeddig hasznavehetetlennek tűnő asztalt pe

dig úgy építették egybe, hogy a két darabot egy 

újonnan beépített - az előbbieknek nem ellent

mondó - asztalrésszel kötötték össze Ezáltal egy 

minden igényt kielégítő, egyetlen hatalmas tára

asztalt kaptak az officina bejáratától jobbra eső 

1 észen, ahol a gyógyszer-specialitásokat adják ki 

A k:épbe finoman illeszkedik az; asztalt borító vero

nai vörösmárvány kontrasztos színhatása A vé

dett officinai állványzat egyetlen látható kiegészí

tése a csúsztatható, fiókos n1egoldású gyógyszer

tároló (gyári készítmények számárn) A felújítás 

előtt használt pénztárfülke (amely egyetlen régi 

fényképen sem látható) késői kontsrukció lehet: 

n1odernebb igényeknek n1egfelelően, újonnan ala

kították ki Egyébként az officinai bútorokon kí

vül a J\iúzeum is célravezetőnek tartotta a legn10-

dernebb berendezések, felszerelések bevitelét, ki

véve a gyógyszertárvezető irodájának bútoJzatát, 

an1ely 1néltó a11a, hogy é1intetlcnül 1negő1izzék 

A fentiek figyelembevételével tehát az töitént, 

hogy kölcsönös kon1pro1nisszun1okkal n1egoldha

t-óvá vált az interieur egységes hangulatának fenn

ta.rtása és a szak1nai szemponto1{ érvényesítése 

anélkül, hogy egy1 észt a Gyógyszertáii Központ

nak a teljesen új bútordarabok rendkívül költséges 

elkészítését vállalnia kellett volna (beleértve azt is, 

hogy a védett bútorzat tárolási gondjai is a Köz

pontot te1helték volna), másrészt érvényre ju

tottak a n1űe1nléki-múzeumi szempontok, 1niután 

a. kívühől ne111 látható részeket egészítették ki 

Volt még egy kívánsága a Múzeumnak: ha mái 

il:yen n1éretű felújítás vált szükségessé, érden1es 

lenne bizonyos összeget fordítani az általános re

konst1ukcióla is, a praktikusan feln1e1ült szak1nai 

szükségletektől függetlenül A századvégi eklekti

kus berendezés és a gyógvszertár belső harmóniá·· 

jának lnegőrzésére kiegészítéseket és bizonyos 

fokú rekonstrnkciót javasolt A Gyógyszertári 

Központ igazgatósága kivételes ügyszei'etettel 

-------
fogadta a javaslatot Ennek megfelelően keiült sor 

a bejárati :ajtó teljes rendbehozásá1a, n1egfelelő 

átalakítására, az oda nen1 illő szekrényajtók ki.:. 

cserélésére, a fűtőtestek stílusos burkolására, a.z 

állványzat, a pincelejárat, a galéria restaurálására, 

·valamint a sarokszekrények iÍiűvészi kiegészítésére 

A Mfileun1 által _javasolt belső tervező inűvéHz 

(N énielh István, az Ipar1nűvészeti Főiskola tanára) 

a világítás megoldásában' is eredeti, n1űvészi 

ötlettel gazdagította a gyógyszeitárat Az előté1 -

ben felfüggesztett négy óriási csillár művészi ko118t-

1 ukciója, mode1nsége n1ellett is tökéletesen illesz

kedik a képbe; a galéi:ia alján elhelyezett lencse

világítás, valanlint a mennYczet hátsó területének 

rejtett világítása a n1űvészi és a gyakorlati-szakmai 

igényeket maximálisan kielégíti A gyógyszei tá1 

officinai előterének egységes fehérségét elegáns 

kontraszttal törik meg a három részben elhelyezett 

óarany tapéta, vala1nint a csillár hasonló tónusú 

fémrészei 

Bútot tör tériet 

A bútorzat tö1 té11ete n1ég 1negérden1el néhány 

szót, amely talán végleg közös nevezőre hozza az 

egymással ellentétes véleményeket Az első be

nyo1nások után uralkodóan szembetűnnek a szá

zadvég belső építészetében alkalmazott szecessziós 

stíluselemek Először a bonyolult vonalvezetésű, 

nagyméretű növényminták ragadják meg a figyel

met, amelyek a galéria elején, mintegy diadalív 

ként zá1ják le az officina előterét .. A belső tér bú

torzata és a galéria, valamint a pincelejáró kikép

zése egységes hangulatú, és kiegészíti e sajátorsan 

szecessziós stílus képet Közel sem ilyen eg) ér

telmű az előtér bútmzatának formavilága, pedig 

a festett bútornk, ezek ajtainak és ablakainak 

rácsszerű, áttört kiképzése az előbb egyértelműen 

meghatározó szerepet játszó stílusjegyeket hor

dozzák magukban. Azonban a kép mégsem egy

séges! 
A szemlélőnek előszöi a faragások tűnnek fol, 

11melyeket a szecesszió alig alkalmaz, Ilyenek a 

kétoldali állványzat lizénáinak (a bútor síkjából 

alig kiálló pillé1 eknek) és a rokokó, jellegzetes, csiga

sze1 üen don1borodó, fűdrozó fa.ragásaü1ak jelentl{e

zése Ilyen faragásokat a századvégi szecesszió 

nen1 aJkaln1azott, és így egyre nyilvánvalóbb, hogy 

a, gyógyszertár berendezésének jelenlegi, eklekti

kus stílusa két, nem egy időben készült bútorzat 

összcépítéséből adódik A további vizsgálatok 

(Szabó László bútonestamátor mintát vett az elő

té1 kérdéses bútorzatából, amely jegyzőkönyvvel 

került a Se1n1nelweis Orvostörténeti Múzeun1 

adattárába) kiderítették, hogy a,z előtér berende

zése ~ egésze11 a sarok félköríves kiképzésű, v'it1i

ne.s szekrényéig, az utána következő jobb, balol

dali egy-egy szekrénybefejezéssel-közel fél évszá

zaddal készülhetett korábban, mint a belső tér be 

bemúló folytatása .. A századvégi, szecessziós búto

rok anyaga festett fenyő (belső té1), azonban az 

előtérben levők egységesen jávor fuménal borí

tottak Sajnos, a jávorborítás világosdrapp színét 

az összeépítéskor befodték ugyanazzal a festékkel, 

amellyel az utóbbiak is készültek Ugyanitt a sze-

,. 
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gélyezések és a fiókok eleje tömör, fodros jávor 
A végső következtetések levonását segíti elő, hogy 
a korábban készült bútorok megmunkálása szem' 
betűnően elkülöníthető a századvégi berendezések
től 

A megfigyelések összegezése után megállapíthat
juk, hogy a Belváros átrendezésekor (1889-ben) a 
Kígyó tér 1-ből a tulajdonos átvitte a gyógyszei
tár új helyiségeibe a neorokolcó stílusú bútorzatot 
Azonban ezek az új helyiségek jóval nagyobbak és 
magasabbak voltak, ezért szükségessé vált kiegé
szítésül új berendezés készíttetése is. Ekkor épült 
a belső tér szecessziós berendezése a korabeli stí
luskövetelményeknek megfelelően Hogy ne legyen 
bántóan eltérő a különbség a két rész (a kmábban 
és a költözéskm épített bútorok) között, idővel az 
előtér bútoraira is rávitték a jelzett szecessziós 
kiegészítéseket (hársfából), és lefestették a jávor
furnérozást. Így nyerte a bútorzat a mai eklektikus 
stílusképét 

A gyógyszertár dekorációját stílusosan egészíti 
ki a kirakatban és vitrinekben elhelyezett muzeális 
értékű letéti anyag (Sen1n1elweis Orvostö1 téncti 
Múzeun1 anyaga), és csupán egy hiányérzete ma
radt a felújításban résztvevőknek: nem sikerült 
egy korabeli portál rekonstmkeiójával méltóan 
befojezní a munkát és kiegészíteni a gyógyszertárat. 

A megközelítőleg 400 OOO Ft-os költségvetésből 
az elektron1os berendezésekre és a csillárra 122 OOO 
Ft (ebből csak a csillárok 70 OOO Ft), a bútorokra 
210 OOO Ft, a kárpitra és márványra 25 OOO Ft, a 
festésre 11 OOO :Ft ráfordítás jutott. A teivezésben 
és a kivitelezésben a gyógyszerészi szak1nai igé-· 
nyek érvényesítését Kaszanitzky István (Fővárosi 
Tanács Gyógyszertári Központja), a művészi és 
töiténeti szempontokat Németh István (Iparmű
vészeti Főiskola tanára)/ill a Sennnelu1e·is.i_01·vos
történeti M úze11,1n' n1unkat'ársai biztosították 

A Fővárosi Tanács Gyógyszertári Központja 
igazgatóságának az a tö1 ekvése, hogy a gyógysze
részet szakn1ai sze1npontjait a n1űvészet- és a műve
lődéstörténet szen1pontjainak ötvözetében érvé
nyesítse, elsőként és ragyogóan é1 vé11yesült a 
Kígyó gyógyszertár folújításáb<m Folytatása is 
hamarosan kö·vetkezik, n1eJt n1ár elkészültek a 
tervek a következő, hasonló jellegű felújításhoz 
(a budai Várban); ugyanakkor a Központ jelentős 
tá1nogatásban részesíti a Sen1melweis Orvos
történeti l\fúzeu1not is 

A Bclvárns e felújított miíemlékével új, eredeti 
látványossággal gyarapodott Budapest, és ezt 
bizonyára örö1nmel üdvözli a füváros szépért lel
kesedő közönsége 
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11. e e H I ne R j1, 11: r:t>apMGIJUR u 3aiquma naA1RTnHu
K06 cmapuHbZ --~„- -

Bce B03pacrarou.i:11e 3a)lall11 anJellHOtí cent B 06nac111 
3.LlpanooxpaHeHH5I H ee reXHHlf€CKHe 3a)laHH51 3aTPYll;H5JlOT 
saIJ-lHTY OÓOPY.LlOI3aHH51 l1 arrnaparos OŐJJanaIOmHx HC'JOj)H
qeCKOtí l1 MY3eaJibHOtí UCHHOCTbIO. )l11peIO.lJ15I Me):lHUl1H
CKO-l1c1op11l1eCl(OrO MY3eH HM:eHH „CeMMeJJbBe11ca" TpY
.L(l1TCH Ha,n; reM lJfOŐbI cor JJaCOBaB HHTepeCbI „)f{HBOI'O 
snpanooxpatteHH51" H ,,MY3eaJJhHbie'' HH1epech1, C03Jlaib 
rapMOHHIO Mewgy samHroi-1 !'1"1arep11ana oónana1ow;ero MY
seaJJbHoH, J<Y JlbTYpHO-HCTO paqeCKOÜ:, XY1l;O)l{eC1 BCHHOJ'í 
I.{CHHOCTblO l1 11HI'epeCa,'1íl1 arrTClffIOií paŐOl'bl 06 YCnexc 
cnH,neTenhCI'BYer pecTaspau1151 1 H. 3MeHHOi1 anreKH np11 
ICCHOM H YCIIeIIIHOM COTj)YJ!;HHqeCTBe ÁnTe•H!OrO Ueinpa 
C1on11lfttoro Conera H MYse.H 

I. Szent gy ö 1 gy i: Prese1vation of pha:r·rna.ccuti
ca.l art tnonuments 

On the example of the reconst1 uotion of a filmous old 
Pha11nacy of the City of Budapest, the methods of plan
ning and execution of similar tasks is discussed. Tho 
oo-ope1ation of the 1\Iunicipial Pha1macy Center, of the 
„Semmelweis" l\/Iusewn of 1\1edical Histo1y, and of thfl 
National Muscum of Technioa.I Arts had been extcnded 
du1ing the >vhole period of reoonstruction both to tbc 
p1 eservation of valuable art monuments and to the solu
tion of funutional problerns connected v;rith thc propc1 
se1 vices of a n-iode1ne pha1n1a0y r·equestcd by public 
health oonside1ations By the joined eff01ts of the intc1-
ested managemt:nts, the task could be n-iastered and tlH' 
rec::onstruuted "Pha1macy to the Serpent" corresponds t.o 
a.Jl in-ipo1 tant technioal l{-Jquh·ements prese1ving sin-iul
taneously the atmosphc1c of a,n a1tfully designed classi
c.:al pharmacy. 

I. S~ e n tg y ö i gy i Apothekenwescn und J{un~I·· 
dc1ik1na.Zschutz 

Die stets >vachsenden gesundheitlichen und techni
se:;hen Aufgaben der öffentlichen Apotheken ersch>veren 
<len Se:;hutz der über einen histoiischen und n-iusealen 
V\1e1t ve1fügenden Einriuhtungen und Aus1üstungen 
Der Vorst.and des Semmelweis~l\Iuseums für Medizinge
schichte beniüht sich die Inte1·essen des praktischen Ge
sundheits>vesons und jene de1 Kulturgescichte auf·· 
einande1 abzustin-imen, und somit den Schutz der kunst-· 
historiseh '\Vf!l'tvollen Einrichtungen ohne Beeint1'ficht-i
gung de1 :B"'unktion clf;s Apothekenwesons zu ge>vi:ihrlei
sten. Die gcgon\viütige l~enovie1ung der „Schlangen"
Apotheke vollzioht sich unte1 gemeinsame1 Aufsicht <les 
l\Iuseun-is und de1 Budapestc1 Apothekenzent1a1e in1 
Zeichen der oben ausgefüh1 t.en Gedankon. 

(Semmelweis Orvostörténeti 1viúzeum, Budapest I, Apród u .. 1-3) 
Érkezett: 1969. IV 18. 


