
UJB2. nnvern\Jer GYÓGYSZERÉSZET 421 
--·----------··----~-. -

~--------- ------

A győri Arany Sas gyógyszertár két évszázada1 

e: E 1 ~.:El\' e~ l~ lt :'11 f !( L (l;..; 

~4 S'Z,('r::lí u1cr1ist11f'rfcl a /)11110 u1l'11ri C/yfír '1.:árosá'llak 

fg,11 rl:g·i patikríjrlral. rr;~ cr1.11n1ást rríllá t111rtjrlnnosol.> 

kal a;~ ala.pítrÍ8fÓ{ a:; állan1osítá"'i(f. u1rtjd C(/lJ villan
{Ú8f rf'f a n1árn is. 

\T (~I1 Ül{) 111 i Y01to fll hoz inunÚr ÚU \' hn;.-;zátartozik a. 

111edieina, n1int a kclkápos;1,ta~f{izp\ékhrz a kö

rnény1nag. vagy a l1ajúszos iirL'gaf:.szonyhoz a hft
isártossÚf!· lrgyane;.-;ért zsel1l1en hordott papírjai1n 

kiiziil ncn1 hiúnyozhatnak a hat:-;zii.!,!letlí pecséttel 
ellátott receptek. No.sL:a, µyeriink az apothckiLln1, 

hol1ni C1oront.in. :Flueinar, 1nie.g:yn1ús L;JlP kifogyó

lmn. Ha totyakosahban ballagok a kelleténél. akkor 
is fítérck tíz perc alatt az orvo;;;i rende1{ít61 a pn.ti

kúlH1, r{tar1ásu1 QVÜllYÖrkfj(]heteill a ft.cíl1a tavaszias 

'~izében, n1ive1l,lÜu~v ·a receptarlt'1 <loktnr i<letit van 

<J:v·(')r belvárosáhan a;1, apotheka pctliµ. 1111.irrnint az 
:\rany Sas. oclaú.t. az újvárosban. 

Igaz is. n1iért ide'? \!égb:'.Te epp cléu a patika 

(Jy{)rhen, közülük 1cga1áhh htíro1n útba esik haza

felé, er.t az újvárosit lncg csak kitér6ve1 érinthcte1n. 

:Rejtc1rnes dolng az i<1egrend8zcr c1nl(!kezi:->tehet
sége. ]~gykoron ez az .~ran;r Sas volt szú1non1rit a 
patika.~~ külváros lcutávolalibi szélértíl szalasztnt
tak ide uvcr1nckko1:Űn1han ilven-olvan kanalas 

orvossúgoli:'ért, tasakos 1iorok<~rt'. ken(í~::-:iikért: n<;ha 

éjs7.a.ka. lóhahí.l1íl1a11, holdvi1ágtalan kora t(~li id<')
bcn. ~0.zokhan az évekhcn, a1nili:or az eg<:sz ny0n10-

rult é.lctiink elfért volna euv rongvos kCiténvzsL'-1) 
Rark{1.han. Cionclo1tan1 is aki(~r arra: hogy lnültjuk. 
történetiik van a.11ntikt1knak! .'\zt hit-te1n. a patika 

iR i>rill\: h16kt6l h~tezik. nlint a szeu:<'>nvs(u:. 111int 
u r, csztcnd{inkén t vissr.atér{í ta \'asz. 1~1 int'., a 1:Ud6ha.i. 
rnint a. szerolc1n. rnint a ha1rí.1. S 1nert .o::okszor. sokat 

vúrakoztan1 egvkor. éísz C'sti siitétben az Asan\· 

Sas vör('ls1n{1r~~[ín:- lépcs6jl·n. 111íg 111cgkaptan1 ·a 

1nindiu tiirelrnL'8 .Jankó t::•/ÓUv.szC'ré::Jz úrtcí1 a kt:rt 
orvos~ágot, n1indmúig j{i 

0

sz·í~,-vel gondolni.: arra a 

patikára, s 1nin<lig fclöje indulok a. 1narlnrak üsZtij

néve1. ha. kúrúló inaterlttlc!kra szorulok. 
T1n1nó.r knros fejjel ta.nultarn ki. ho_u:y hizon:v 

i'~it:-inás ~y6p:yszert,ú.r a.7. újv1írnRi ,i\rany Ras. 
Nngyszon1hati polgárként rnntatt:a lie n1agát a 

győri 111agisztrátusnúl az a Spanclerfer ]?crcnC. aki 
ptitikaalapitási jogot kért a várostól 17G:!-ben. 

\
7 olt rnár 1u;van Ci-v6rnek háro1n gyórrvszcrtitra. de 

a. vúrfa1ak~D kíviÚ cg:v sc1n. ÉPPe~-:-.ezt a 1\:öriil-
1nén:vt fordította <L nHt,g;i, javára a szcrnfüles Span

dorfcr, c1{5soro1vún indokait az alií.zatos körvénv
l1ct1: 111ivcl cst6nhl~nt, be7.Úrják a várkapu kat., Riir.s::Íis 
esetben ne1njut-hat.na.k ho?.ztí..'az élct:óvó n1cr1icínához 

a városon kívül él{) netnes urak, vilé:;; katnnák (•s 

j{Ln1bor -polgárok. 'Ezen a hajon a.kar segíteni t'i. 

Spanderfcr Ferenc:. n1ag\·ar születé.sll, hPcsíill'tL'::i 
folyamodó. · 

1A <~ikl;,J•f. n N<:p:-:::.nbarlsrí.c; 1HS2. ! 1 L JS.i ~-z;i1111ilHíl vi•t. 

Liik út, uhu! Patii..·a!J:;cr citn1uol jelen!· !ll0t.f. 

,1.\ Hzívhei S%ólü .folya111odús ellenére sokáig 

kr'>telkedctt <t város~ l1úron1 évvel késtlbb, l 767. 
június 23-ún úllította ki a pat,ikaalapíttísrn, jogosító 

cngedi5lyt Franc:iscus 8panclerfer _t\pothecarii sr.á~ 

n1ára. l\Jint kiderült, ncn1 yolt egészen alaptalan a. 

kétkedés: 1782. deccn1hcr 30-ún helvhatósácri ren
<lelct alapjún vizsgú-latnak vetették ·~.lá a gJ:1.núba 

keveredett apothccariu.st és n1egintették. a lelk<~rc 
kötYe: 11og.v sze1·ezzen Le lázncla.11na:;ahl1 g:rógyszc
rcket, klilünlJen elsirathatja a YÍHsza ncn1 szerez
het() liiznlrnat. 

Spanderfcrnek azonban ilyes1nire ne111igen lehe

tett könyYL'. l:r-- a lelke is kicsinek bizonyult ahhoz, 
scn1hogv intcl1net ktithetctt Yolna ni. Jiilárverezték. 
.~\z irÚ1.~lo1n. 1ni11t lchct(_ísérr, szóba scn1 került. 
()Jvannyira lll'lll. hogy JI.', .Júzsef (ífe1sé(re n1ár 

fal~tun1h:(:nt vette tnflÜnuí.sul a patika. ehí.;verezé

sét, és a birodalcnn e1s<'.i i::iz{unú hiirokratájúhoz ill<'i 
siigorral rendcletiiL'll (,..;nr~zú1iuL ti l 8~, kelte 17 H3. 

június l 2.) követelte a kincstárnak az átvert~sen 

befolyt iisszt'get. ~i\111cly bizony szép sun1111a volt: 

tízezer eziist. T„e1-'z11rkolúja pedig 'fasehl .Júnos. 

l~ln1ondhatú róla. ho~y ne1ncsak kecsegtet() 
n:n1énvckkcl, de e!.!venei-ien c·salhata.tlan oltíérzottol 
hozta· lllC!! n 11<~.iv anva!!i ;.í..\dozatot. 1784-t(H 

l f-'28-ig. tehúL 4~J. <~\:en üt boldogította pácienseit s 

ii1una!!t'd hat.úso:s (·:c>odaszereivcl. J'ó hírben és 
111ódli~1n haµvta itt üzvt'!.!Vl~t. Tvoni Z;;uzsannút 
aki azt:'tn ti~ztcletn: n1L-ll6 lizleict kötiitt a neI~ 
keyr'·slH~ tiszteletre 1111;ltó J(nutz lgn{u: ,-izsgázott 
(~;-; approhült µ~·(í,u.\·:-:zerés:::iel. ]\:autz: Jgnúe Ís aln

po:-;nn !iclakta 1nn'.!Únak pz.t a vonzó és jövedeln1cz{í 

hrlyt>L 
C'::.:cncle:.; liiz.tonsúgl)an a<lagolta porait-eseppjoit

!alHla(':-:ait. <·r--<1k JH;ha kclle1netlcnkedett nála a. 
hivntal a k{:·tfejü sas 11.eYt'·hcn. :.\[inden adatból 
!ehet vala1ni'-fonlo:-:ra ki_i,·etkeztetni. ?tlúr jócskán 
t•ln1 ú ll a;;. 1S·l8-~4 S!-es esc•1n(·n>·ek napi politikai 

aktualitú.-;a. ])e csak lút~zölag. \.~alójúhan n1egún

hatalla11ul c~\yeztc, nap na.p utú11 újalil~ és újabh 

iil'iiUV('kkel hosszaliliított<l 1ni11dcnhatc.'isú(rát a 
g~·(·i~lc;.; csász.:iri hatalo1n. }figgadtan. a l1íívüs 

tör\·ény nevében sanyargatott. _!\ki kétkrajcilrn.yi 

haszon erejéig sz{unlia jöhetett~ azt vizsla kíváncsi
s;lgnak 'tctettók alA, rnöghozzti forn1a szerint a 
sRjút k{\résérr:. l8;3:l-1Htn elrendelte az osztrák 
k 1.~re:-: ke< lel 1u i 111 i n if'zl er. hngy i\I ag;•arorc:;zág ipar
Ú;,('ii <~fi kercskedtíi k{~r\·L:nyezzé-k 1neg a reá \jogot 

(··~:-a µyökö~!"l:gi jcgot. :Bizony. biion~v, ilyen volt a 

fino1ukndva fontn:-;kod<'1. a. gvilkos~úc_rokat is puszta 
ih!vintc'>zl·;.;nek tekintli bürol~ní.eia., n7clv ráadásul a 

tisZt.e~s(:u. a u1éltú;-Súg, az erkö1csüsséfi tekintélyét. 
kiivctclt~~ 111ag{1nak. · 'fchút: reál jog: tunely ·az 

ingatlanra Yonatkozot--t. a gyüki.5sségi jog, amely a. 

uvó~vsz(•rt:c'u· fcnnt.arl.i't~úhoz k.ellett .. '.\. kérvénv 
elkésZült .. :\zórt érdekes külünöt=iebben, inert a·z 
újvúrosi patika eliben neveztetik ol6szür .t\ra.ny 
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Sasnak. Ternit;.szeteHen. vúlnszoltak a k<~rvt:11vre -
háron1 évvel li:ésőhiJ. J 8GH. július 10-én. Nagy ke~ 
gyesen teljesítették T{aut7. Tgnile oktrojúlt kívi'ut
ságát. teljes jogon birtokolhatta azt. an1i telje:-: 
jogon kiilönhen is az övé volt. 

Az övé is 1naradt Rokúü:.r. dc lc!ra[úlih a (~í::ialúd
jáé. 1nert a kii\·ctkez6 tula](lonost.'"'Stirling J(á.rolyt 
csak 1883. jíilius 17-én iktatjúk lic frissen vúsúrolt 
birtoktihn. Tizennégy év n1úh·a bizonyos J)rok<1pn
vich ]3rúnó nevét ragyogtatja fel az _;\rany Sas, de 
a.Jig to,·úbb, 1nint egy c:vtizecUµ:. J ~JOS. úprilis l-én 
n1ár Rostctter ,János _-\ndrús neve olvashat('> a 
tölgyfa portitlou. Nos, e2 a 1:\ostetter n1cgint szí
vós patikáriusnak bizonynlt. l~gészcn 1 ~1-1-1. augusz
tus O~i,~: halála napj[lig adagolta. a k/1r:-:ú,!..;Üz{i ;.;ze
reket;. ()zvei!yc próbálkozott li<'·rlfí hefogtldcí:-:úral. 
kót <;vig bizonyos ~róth .<\utal f•c!hbeli jelentet.te 
lie az ).rany Sa;;; folyto11nssÚi:-!Út, rnajd t>lérkl·zet.t 
a7, idc•je annak a .Jankc'i (}ynlúnak, aki 1ninde11 
tekintetben 1néltó a tiszteletre. 

Tartl1zko(l6. rnégis figyehnes szen1élye, rninthn 
111ost i:::; jelen lenne a derlis tisztaf'Ú,uú pat.ikúhan. 
i\z 18;)0-hen kt;sr,iilt. s n1indn1úiµ: rnodP!'ll l1útnr;.-;at. 
a?. t•1egúns jávorftt t(:_u:elyek. a vitrirtl'!d1ett ,<.:nrakn
z{J porc·eli'tn 1:Ulúcd(iJ1yek, a hal1ún ~zí11eld1e11 pnn1-
p1í.z(1 tnajoli\.;a padh'izat a 111ldt- szúzad kiiZC'flC /1t.;t 
v{dto;1,atlan. ;·\ patika:--za,~ ~l'!tl \"Últoznlt. ('~pp 
olyan. r11i11l g:i--'ennekknro1nl1an volt. .]a1tk(:> __ w:;·('1g.;·
:..;zen;sz úr lllt'.!!' hútra1nent a lalHirat<'irit11nha'. 1nind
járt hozza a 1naga szííkt-iZa\"Ú :-:zolgálatk{·::-;zsc··.!.U:\.l'I 
a ziild flvegel.. benne a tüd(íhurutot csillapílc'> orvo;-;KágoL .,J-[a:..;;1,ná!at e\{itt. júl felrúzan(k>." J-fn (:j:..;zaka. 
futotJ11nk hozzá (:~ fii!f'~Cn):!ettnk. u·1rel111e~l'n 
111cgértJí tekintettel l\{:zett k-i· ránk a red<"i11vlH• 
\·úgnt..t ki:-:: 11<'·,uyzeten ü L f:::iet.et t. liozn i az or\·n::-sfÍ.~ot-. 
n1ert:- t.ísztúl)aJl volt vele, hogy ;t IJaj\"i;-;e!i'i e1nlierL1 k 
11iindi,!.! \'l'r:-:enyf: futnak a rcnH;nnyel. 

J{filii1ilJC•n . .Jankú C~ynla 1·1,ivúro;.;i ,!.!yc'i.!!y~zen:sz 
úrnak kiiszünhetjii!í. a7J, i;.;, hogy tisztúl;a júhet
tünk az +'-\ran\· Sas törté11ett:vel. 1.evc11L6.ri húvúr
kodásaival, ;u.!1tt.gyújt<.i szorgahnatnssúg1lval t.·!ké
:::;zítette 11Pkii11kajc'1tékony or\·o:-ságot a kúro:s fele~ 
dés ellen .. A 1nag[lntulajdonosok sorúhan c'i volt az 
utnlsú. 1 ~i.i:-L angusztuf-i :2-ún kiit:iit t L'gyez;;(~,get 
I.\o.stl~tt.cr .Jú11os . .\ndrús üzvc~vlSvel. Nen1 h~Yén 
gazdag end1er. (·:-:ak e~v ré:.;zt>t',;dhat-ta út a \·ét.cl~ 
árnak. a tii! d ~it f'z<'.·'r:zfidós szerint tür[e:-:zf'L\tt.e. 
viszont gondoskodott, az Ü?.\'C'g:'v· eltart<lsií.rúl, ápo
ltí.stlról. l OtlO. július :2S-ún úlla1no;.;ítntták az .'1ranv 
Sast. a vnlt tuÍajdono~t ti;.;ztelettel Jelkérték, veze~'
se tovúhli a pati kút. Ug,Y is lett. Nyugdíjúi,u c':r<le111i 
gazdája n1aradt az ~~\rany f:lasnak. 1\0111 · tudo1n. 
niikor halt u1eg. 

.;\zt risznnt t:.udo111. ho!!\' a háború utol;.;(') :-:z;d.;a
;.;zúl1an, a l1n1nli:ízá:-:ok (;,-.:·a vúrns6rt dnl('1 hari·nk 
idej(;l! ;.;ok gy6µ-yszert n1enekített falurn. Enn<'k 
kiisziinhc•t{íen lllÚJ'] O.tf). Úprilis c\ejérl is11H'.•t l\i11yi
f-of t az .-\ritnv Sas. (1_uv \·últotta l1e a kiiz('li n·ndi·
]t)in1t:zetldil ~zúrniazt; !'C'C'cptl'kct. 1nintha 1te111 i:-; 
lett volna -.;i]úgP~.H!s, pt'díg azoklian a napoklian 
ért Yt'u:('t jfa!.!Yarorszúu: sr.{u11úra a húhnrú. 

~·\!d~or is k'O"ra tavas~ Yült. n1int 111ost. ~ ald.;( .r i~ 
(1rvossúu(:rt n1ente1n az . .\ran\· Rnsha. \'!Z('S 111t.•lll1úr
tya~.vuÚadúsra kcll('tt ,.. <1z • izzasztt'i patika:-:zer. 
"Biznnrosan hat-iznált. nH•rt Hit;!! ulindiu itt \'<t!!,·nl.;, ]~zútt~Ll. hnrn1in('hPt c:-:zt.end<'i~·p[ kf}:-:c.í]d1 k<;t t;i!itt.-: 
}'luC'inúrra éi:; egy i·n·(·g-e:--e ('ornntinra :-·1.úl a l'l'<"l'J1-
te1n. }I"asznúlni fng ez i;.;. (\\(', 1nn::-eilyi..:ú . ..; arct'L 
finont sza\'Ú htd!!_Yt'k ú!!nak n1<;:-:t a plllt 111ii,ui'1lt. 
ahol l'l.!Vkcr H .--:nkat t11d1'i. !1ii!(·8 <~lel ('·:--: l'lul1eri:--:11H·rr'í 
Jank('; ·c:vu!a ;.;zol!!úli ki l1c•1111U11k1:l. a kiilY<ln1...; FZ<'!!('~n\'t'i.t. akil\11c·].: ;1 :-:nr.-:a ak].;orilia11 c!f("rt \·oin<t 
cu ,·. ro;1~ \·o.-: kiit1"n vzsl·l) ;--:a rkú! 1a11. 
· :Erre ~ondol\a ·llll'll!l.\-'i'·c! i-izf•\di a !utpfi;nyt·:-; 

l~nr<l ta\"asz . .-\l<lú~os, rclltl,'ll.\·!1011tc') 11ati!-:as;;,l'r. 
;\t1n(·\cLi::-:zik t/ílL· az t;let. ntinl ;l tujú . ..; ;t 111;tdarak 
l ii·•.!:.!:YC a !;1 l t. . 
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