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GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK
A polgári és katonai gyói,,ryszertárak i,,ryógyszer-beszerzéséről és
a Natorp cég ebben viselt szerepéről a XVIII. század ntolsó évtizedeiben. II. rész
A polgári ellátás
D1: Sági Er::sébel
Az osztrák örökösödési háború befejeztével ( ! 748 Aacheni béke) nagyobb figyele111 fordul a birodalorn gazdasági felvirágoztatására. Ennek jegyében a bécsi központú
gazdasági igazgatóság az ötvenes évek közepén szakértő
ket küldött a 1nagyarországi kcreskedclini viszonyok
111egisn1crése cC\júböl.
Jelentésükben fele1111ítik a nagyvárosi piacok fontosabb kereskedöit. beszerzési forrásaikat. va!a111int a piacon dívó kcreskedehni szok<isokat. tvlagyarország kcrcskcdchni viszonyainak vizsgálata azt a c~lt szolgálta, hogy
eszközt nyújtsanak a bécsi konnányszékcknek a n1agyar
piac ellenőrzésére és az osztr<ik kercskedcle1n lcendö
1ncgszcrzésére. J'V1ikor az elsö kiinutatás elkészült. a királynö kivánságára n1cgküldték azt az összes tartoin<lnyi
gazdasúgi bizottsúgnak, hogy gondolkozzanak azon. n1ely
<irukból lehetne többet tennelni és iviagyarországon eladni. vagy 1nit lehetne az ottani piacról beszerezni. A ki1nutatás egy-egy peldányát 111egkapták a bécsi. a brünni, a
gráci és a trieszti kereskedő testületek is. hogy a f'v1agyarországgal fol)/tatott kereskedclc1nben hasznukra rordíthassák. ·rcljesen uralta a 111agyar piacot a bécsi közvetítő
kcreskcdelcin a füszcrek és a k:vantei cikkek eladásában.
l(ivitelre kerültek: éleliniszerck és ipari nyersanyagok.
gabona, bor. dohány. hal. vad. tcjtern1ék. élöúllat. Ausztria és tvtagyarország kereskcdeln1i f'orgalinának 111ér!cge
szú1nunkra pozitív volt [ 1l.
;\ !·labsburg Birodalo1nnak. ha fenn akarta tartani inagát a hata!n1ak versenyében, 1ncg kellett kíséri..::lnic, hogy
chnaradt gazdasági szervezetét korszerüsítse és a fCjlettebb orszúgok 111int<~jára az ipar és kcrcskedele111 fejlesztésére törekedjék.
E1niatt védövú1nokkal vette körül n1agáL hogy iparát a
fejlettebb külföldi rivúlisok versenyétől 111egóvja. ;\ külföldi iparcikkek behozatalút súlyos illetékekkel gútolta.
az ipari nyersanyagokat pedig nc1n engedte kivinni. 1\z
1754. évben bevezetett új vúinrendszer clösegítettc, hogy
ivlagyarorszúg agr<irkivitcle viszonylag könnyen jusson
J\usztriába. hogy ezúltal az osztrúk és cseh ipar olcsón
jusson nyersanyaghoz és é!eln1íszerhez [2].
A/ária TerC:ia 1755. évi vú111rendelete szerint a rnag;'ar kcreskedök által külfüldről behozott órut J(Yh1-os
vún1 terhe!L kivéve a török Jrukat és a lengyel vásznat: ha
osztrák kereskedő ad e! kültlHdi órut !Vtagyarorszúgon. a
behozatalkor fizetett vá111ot visszakapja [3].
r\ hazai ipar védcl!nérc a túrgyidöben az uralkodó kibocs<i.toua a tiltott cikkek jegyzékét. 111clyet az évek során
több ízben 111ódosított. 1\z érvényben levö v{unrenclelct a

beléptető helyeken az idegenbö! behozott ;:irura egyszer s
111indenkorra kirólta a behozatali vá111ot. A cson1agot le-

plornbálták. a bizonylatot kiadták és az

ellenőrző

ponto-

kon azt bc1nutatva. a kereskedő az árut a birodalo111 határain belül húborítatlanul szállíthatta. Az értékesítés után
pedig lerótta ajövcdchni adót [4]. Ez a kereskedele1n száinára kedvczöbb volt, 1nint a régebbi állapot, a111ikor több
vúrosnak volt úgynevezett áru111egállitó joga. Franciaországban .\'VI. L({ios idején ( 1774-1792) az általános válság része volt az, hogy a kereskedelcn1 fejlődését a belső
vúrnok akadályozták [5].
;\111ikor 1Vutorp Ferenc Vi/Jnos bécsi nagykercskedö
az 1779. évben a h<idiszállítói tevékenységét egész fvlagyarország területére kite1jesztcttc. nyilvánvalóvú vált,
hogy üzleti v;:illalkozásának célszerű az ország egy n1egl'0!clö pontján bázist létrehoznia, n1ajd annak alapján tevékenységét bövíteníc.
Pestet. 1nint kereskedésre kiválóan alkahnas bel.yet
111úr a régi idöben felfedezték. 1\z első írásos adatok az
;\rpád-korra nyúlnak vissza: fi. András a Szentföldre
távoztakor a pesti szerecsenek.tői. azaz izn1aclita kereskeclőktö! járó jövecle!tneit halú!a esetére Jolcínta királynéra

hagyta [6].
! 541-bcn a török hódító Pesten jól felszerelt boltokat
talú!t. a kereskcdele111 fcnntart;isa érdeke volt. XVI. századvégi adat szerint a jobb 111ódú kereskedök ne1n Budún,
hanc1n Pcsten ln.ktak. Pcst a török idök.ben is a hazai kercskcclcle111 központja rnaradt [7]. r\ török kiűzése után
Pest Európa felé ín1111ár nyitottan. új lehetőségeket nyert.
:Vutorp Ferenc í-/Í!nosé volt a bécsi anyaház, ö 111aga
i 1!atszcrész (aro111atarius. tehát nctn gyógyszerész), tanúcsos. a provinciákban a tábori patikák ellátója. - üja róla
öccse N'atorp Tódor Jó::.se,l 1780-ban. a111ikor pesti kercskedöí jogért folya111odik.
t\'atotp Tódor Jó::sej!·/i[ több eredeti ok111ány áttckint0sc utón az alábbi kép áll össze: Vesztfáliai sziiletésii, a
kcreskedöi szak1nát Bécsben tanulta a bótyja cégénél. ott
úllt több nli1H tíz évig a!kahnazásban. A pesti kereskcdöi
engedély kéréséhez c!öadja, hogy l'vlagyarországon kíván
letelepedni és n1ííködni. Egy 111egnevezctt, a kereskedéssel fClhagyó pesti polg<irtó! a jogot 650 forintért és 6 aranyért 111cgvettc azz~i.I a kötelezettséggel együtt. hogy átveszi annak a hazában született segédjét. ;\z clsö írat 1780.
inújus 11-~n kelt. rnelybcn 1\latorp Tódor.fó:se,(a1nagyarorszúgi helytartóhoz fordul a kérehnévcl. A he!ytartótanúcs több leiratot intézett a pesti városi tanácshoz, 1nelynck cred1nényeképpcn nevezett 1780. novernber 20-án
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nyert pesti polgárjogot Cs ugyanaznap vezették be a Pesti
Polgári J(creskedchni Testület tagjai közé [S].
Ne111 érdektelen, hogy 1\Tatorp Tódor .Já:::sej· a pesti
polgárkönyvbe ncn1 111int kereskedő (J(aufinann), hanc111
n1int felvásárló (Einkaufsn1ann) van bejegyezve [9].
1\ Natorp-félc ház a belvárosban a Váci utcában volt.
a 19. szá1n alatt. Raktárt tartott elöbb az Invalidus-házban. 1najd a Lipótvárosban a Bálvány utcúban. 1788-ban
pedig helyiséget bérelt a Galainb utcai piarista kollégiun1
Cpülctében. arnely közel volt a Dunához és a IO!yót Budával összekötö rcpülőhidhoz [ 1O].
Céglink esetében a pesti lcányvál!alcit ftllal kötött üzletek fizetésének lebonya!ít<lsa, a szá111lázás a b~csi i.izlcthúz útjún történt [ 11].
A nagykereskedclcrn 1nindig nagys<ígrendilcg nagyobb tökét igényelt. 111int a kiskcreskcdc!c111. 1\z utóbbi
ezért csak a helyi fogyasztói igények kielégítésével kellett
beérje [ 12 j.
1\ pesti Natorp cég röviddel 111egjclenése után a vúros
legnagyobb kcrcskedeln1i vállalkozúsa lett és i'vlagyarorszúg legnagyobb in1ponörévé nöttl.! ki 111agát. Evcs forgalina tncghaladta a féli11illió forintot. Fcnnál!úsúnak negyedik évében több inint 26 ezer rorint tiszta nyereséget lllUtatott ki. olyan összeget. a111ely 111cghaladta a többi is1nen
cég egész évi forgahnút [ 13].
1\lalorp Tádor Pest városnak ! 782. novc1nbcr 1-jétöl 1
évre és 1783. novcrnber 1-jétöl 1 évre az alábbi adót fizette:

iparadö é\'i
szúllásadú évi
Osszc:scn:

1782-

1783-·

-12.25.20.(i7.20.-

20.- frt
70.- rn lt·I!.

50.-

rn

;\ Natorp cég üzleti könyvei az Országos Lev0ltúrban
1956-ban elégtek. Az azóta beszerzett anyagban láttarn
több {ujegyzékct a X\'111. századból londoni, an1sztcrdarni. trieszti. továbbá nén1etországi forgalrnazóktól. Ezek
zö111n1c! keleti füszcrekct -· patikaszereket is - kínúltak
[ 15].
Így válik teljcss0 a kép: a Natorp cég világpiaci kapcsolatokkal rendelkezett: az anyavállalat a tengerentúli
<'iru beszerzését v~gcztc. 1níg a lcún.yv<.Hlalat a J(elctrö! és
Délröl. szürazföldi úton. illetve a Dunún sz<illitott ünport
úrut. valainint a n1agyarországi 111ezög.azdasúgi tcnnékct
tudta !Clvúsúrolni.
A vállalkozás az an1crikai szabadságharc idején
(!775-1783) rnég I-lol\andi<iba is sz;:í!!ított rnagyar dohúnyt. tov{1bbú gyapjú. bör- és borkercskcdésscl is foglalkozott. a napóleoni háborúk idején kiszorítva Oroszországból a francia bort. l!nportúlt és rorgalrnazott kávét,
cukrot, pan1utot, füszcreket. úgy111int borsot, gyö1nbérL
1nuskútdiót 0s cllútta ivlagyarország katolikus tc111p!on1ait
tütnjénncl r 16 j.
,\'(ltorp Trídor Jcí=sL:/'pcsti vúllalkoZúsa ünúllö 111aterialista kcrcskcdésként is tevékenyk-:dctL egy 1787. évi-:!!cnörz.ési jeg.yzökönyvben neve 26 pesti kereskedöé közölt szerepel [17j.
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;\ n1cg111aradt lev6ltúri anyagban több adat van arra,
hogy a nagykcreskedönktö! vidéki városi patikák gyógyszert szereztek be. Ennek az volt a hi1gyornányos rendje,
hogy a készleteket össze! töltötték fel azért, hogy a
gyógyszerrelhasznú!ús zön1ét kitevő növényi anyagból
biztosan friss árujuk legyen.
A patikusok száinára előnyös lehetett a legnagyobb
készlettel és v;:i!asztékka! bíró nagykcrcskedötöl beszerezni a gyógyszer-alapanyagokat.;\ cég soron kivüli 1ncgrenclelést is teljesített. n1ég újságot is rorgahnazott [ 18].
! 79-t-ben társként. 1\lacher .-lndrás hegyesha!ini szillctésü kcreskcclö lett a pesti kirendeltség vezetője és ez
évben a Natorp cég visszavonult a 111agyarorszógi piacról.
Ezt többen irreúlis lépésnek tartják. a1nit azzal indokolnak, hogy az 1790-es évek közepétöl az 1S!0-es évek közepéig tc1~jedö iclöszak a francia háborúk és <i kontinentális zúrlat következtében a gazdastlgi konjunktúra időszaka
volt. 1nive! a hadiszál!itüs nagyn1értékbt:n !Cl\enditette a
Corgalnta! [19_]. iV!inthogy a bécsi üzletház az új tulajdonos n1cllt:tt is 30 OOO rn tökcrészcsedésscl érdekelt
111aradt a cég régi kcrcskede!n1i kapcsolatainak tovúbb
1nüködtctésc 111el!ett. szcrintc111 ez csak látszat kivonulüs
volt. hiszen 1\/acher a Délrül és 1'.elctröl érkezö. vala111int
az orsz<'igban tennclt úrut továbbra is fc!vúsáro!hatta és
tovúbb adhatta a bécsi központnak [20].
t\ Natorp cég kcrt:skcdclini tevékenységéről a gazdaság-türténelernn1cl foglalkozóknak az a vélc1nényiik,
hogy az egyértchnüen osztrák érdekeket szolgúlt [2 ! ]. Én
azt is !útoin. hogy a szükséges gyannatárut in1portálta.
rnagyar n1ezögazdasági tcnnékcket pedig relvúsárolt és
cxportú!t. Kihasználta azt. hogy· van tökéjc és kihasznúlta
a v<'1n1rcndelct nyújtotta lehctöségckct.
;\ teinesvúri patika tartást is 111cg szercttc1n volnn vizsgúlni: hogyan állhatott clü az a helyzet. hogy a XVIII.
század inásodik fel0ben cg:' nern-gyógyszerésznck patikója lehessen. íVuturp f-crcnc Vihnos válla\koz{1sa egy
1759-bcn 1núr 111ííködö kcreskedcln1i társaság jogutódjának tckinthetö. tv1ikor clöbbi veszteségesen 111üködütt,
! 763-ban a gazdasági tant'ics a túrsasúgot anyagi ügyeinek
rendbehozatala cC!júböl füszcrkercskedésn.~ is buzdította
és felhívta ligychnét arra is. hogy az eladúsra kcrülö bánsági gyógyszcrt<irakat. n1clyck közül 1C111esvárét nHír
clöbb hiába iparkodott új üzlctúgkCnt 111cgszcrezni. szívesen juttatnú a kezére [221. 176'--l-ben n1cgkapta azt a jogot.
lingy öt 111egncvczell hcly·örségben a tóbori gy·ógyszertúrat útvegye. ;\ nevezett öt városban ezzel párhuzan1osan
1ncgtiltottúk bfirkinck, különösen pedig az irgahnas Cs
n1ás szcrzctbcli rendeknek. szatócsoknak. füszcrkcrcskedóknck és jogosítv{innya! ncrn bíró gyógyszerészeknek
pracparaturnol>:at kiszolg<iltatni. A szövetség 25 évre kap1a a privilégiu111ot [23 ].
1\'otorp Ferenc Fi/111os a terncsvári tábori patikát egy
111<ir 111cgkezdctt szcrzüdést folytatva vette át, rne!ynck
kezdett öl fogva közforgaln1ú joga volt. i\z 1785. évben a
vúros patikót kívúnt létesíteni és azt bérlövcl n1üködtetni.
inert abbld bevételt retnélt. iVlivc! a Tc111csi bánság a török küzc!s0gc rnialt 1778-ig katonai konnúnyzás alatt úllott, ez az úllapot ne111 vo!t vonzó a polgúri patikusok szú1núra. a lakossúg is csckt.!ly szún1ú volt, azonkívül a túbo-
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középsőn koronás sas, a harmadikon szárnyak. A pajzs
vízszintesen osztott, a felsö rész ftiggölegesen elválasztott. A jobb felső mező fekete alapon két keresztbe tett bányászkalapácsot, a baloldali arany alapon álló ezüst horgonyt, az alsó 111ezö kék alapon ezüst halat ábrázol. Tehát
Ferenc Viltnos a nemességet nem maga szerezte, hanem
apja révén jutott hozzá. 1766-ban, amikor vállalkozóként
Magyarországra kiterjesztette tevékenységét, még nem
volt ne111es. A ne111ességének honosítását utóbb Erdélyben
kérte, an1it az 1795. évi erdélyi országgyűlés megszavazott, s ezl a király, 1. Ferenc 1796-ban jóváhagyta. A báróságot pedig 1800-ban nyerte el, a1ninek erdélyi honosítását 180 l-ben kapta n1eg, több évvel a hadiszíillítói és
kereskedői tevékenység 111agyarorszíigi felhagyása után.
Pesli polgár 1\!atorp Ferenc Vihnos nem volt, csak az öcscse, Tódor Jú::se.f, akinek scn1 nernességCröl. sen1 báróságáró! a tárgyidöben szó se111 volt [26] .

.-1 Natorp csaltid círnere

IRODALOM

ri gyógyszi.::rtár konkurenciát jelentett. Ezen okok 1niatt
:Vatorp volt az egyetlen ajánlattevő. Az új. városi gyógyszertárakat berendezte, 1785-ben nyolc évre, 111ajd 1792ben további 15 évre szóló szerződést kötött a várossal.
Ezen kívül a gyárvárosban fiókgyógyszertárat nyitott
azért, hogy az ott lakók éjszaka, a1nikor a városkapu zárva van. gyógyszerhez jussanak. Ennek alapítási ideje ne111
isrnert, de Segítő Szűz Mária néven 1792-ben 111ár 111egvolt. 1\!ato11J n1indháro111 Ten1csváron levő patikáját provizorral n1üködtettc. Ezután - n1ivel a tábori patikák fenntartásáról szóló hadiszállitói szerződését 1793-ban felbontolta - a te111csvári házát és patikáit 1794-ben az addigi bérlőjének Klapka Károly gyógyszerésznek eladta [24].
Ne1n tartozik szorosan a tárgyhoz, de kitérek rá, rnert
ncn1 találtan1 arra precedenst, hogy az irgahnas rendnek
bánnikor és bárhol az országban n1egtiltották volna a
gyógyszerárusítást. rnivcl a rend alapvető n1üködése a
szegény betegek ápolása. Ennek anyagi alapjául egyetlen
bevételi forrásuk a gyógyszcrt<i.r haszna volt. Az irgahnas
rendet érintő hátrányt n1ég az előző kereskedő társaság
okozta: kon1pcnzálásképpen az illetékes kincstó.ri szerv, a Banco Deputation - ahhoz, hogy Ten1esváron a hat betegágyat !Cnn tudják tartani. évi 1200 frt-ot fizetett az irga!n1asoknak [25].
t\ 1Vatorp családról az alábbit lehetett 1negtudni:
A ncn1csséget, a birodahni lovagi cin1et az apa Johann
Thun1as 1Vatorp kapta 1776-ban fi. József császártól az
ipar fejlesztésében szerzett érden1eiért, ugyanis Vesztfáliában. I<öln térségében Volksrnarscheinben volt réz- és
vasbányája. Ez jelenik n1eg a cí111erükben. A család nen1esi chnerének rövid leírása: A pajzs felett háro111 sisak, az
elsőn egy bán:_v'ászlegény, kezében bányászkalapáccsal, a
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és Buda Cs a Kereskedelmi Bizottság. Tanulmúnyok Bp. múltjából Xl.
137 .. 1·12 .. 14.3. n.). -22. Eckhart F: pll'iSÍm 295„ 298 .. 300. o.: tv!OL ..
A 17. [nsin. Deput. SaniL 1767. szt:pL 22. -23. Gcml .!.: pa.'isim 278. 2·1. Gcml .!.: passim 27.3. 27-1.. 279. o. - 25. iv!OL .. E 303 Landcs·
Admínistr<1tion Temesvar 95. sz. mutató könyv fo!. 201F. 191.: E 303,
l;ljstromki\nyv 75. sz. 1766. ev fol. 530 v. 187. sz.: E 303 mutatókünyv
91. sz. ftil. J.\t) v. 2-1(1. - 26 . .':i'n•lmwcl11:r. .!.: Grosses und allgemcines
\VapJKnbuch. Die ;\del von Sicbcnbnrgcn .. Nürnberg Bauer u. Ra~pt:.
1898. IV. 107. u .. 48. úbra.: ! !IL„ Gk. VIII. 1793-3·11-!7: /\·IOL„ 8 2 Erdélyi Kanccllári<ii Levéltúr. Acta gcneralia 1796:2751.: F 46 u. az, ügyiratok 180 l :3315.: Föv. Lt. Pest polgárai 1687-1848.

E. S (1g i: Thc drug supp{I' of the ch·il a11d 111illitary pharnwcies tuul
the rofe of the 1\'atorp co111pa11y i11 it i11 the lasi decatles of the lb'th
ce11t11ry. Part 11. Supp{r oftl1e ch'il population.
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