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Egy elfelejtett pesti gyógyszerész 1
HIDVÉGI VIOLETTA

A szerző bemutatja a pozsonyi születésű W ürlzl.er
Viirn.1s gyógyszerész életútját, s különösen 15 évi
pesti tevékenységét, mnely alatt vezette a „Városi Gyógyszertárat", első elnöke volt a Budapesti
Gyógyszerész :Testületnek és jelentős szervező
niunkát végzett. Kémiai, analitikai vizsgálatai.val
és szakértői véleményeivel segítette a városi tanács és más hatóságok munkáját. °Életrnunkájáért nemességet kapott, mégis el.feledve halt meg
77 éves korában.

*
Az egykori Városház tér és a Kígyó utca sarkán - a mai Haris k~)z területén - állt az első
pesti gyógyszertár, amelyet 1688-ban Herold Henri.k Szigfrid, bécsi származású patikus alapított
„Városi Gyógyszertár a Szentháromsághoz" néven. Az egymást váltó tulajdonosok sorában 1'776ban Müller Ferenc kezébe került, akinek családja 62 éven át birtokolta; az ő unokájától, Müller
18;38 . július
.Józseftől vette meg a gyógyszertárat
14-én 52 OOO Ft-ért Würtzler Vilnios pozsonyi
gyógyszerész. De honnan került Pestre, és milyen
utat is járt be Würtzl,er Vi'lmos tudós patikus, a
pesti első gyógyszertár legismertebb tulajdonosa'?
Würtzler Károly Vilmos 1807-ben pozsonyi iparos családban született, Apja Würtzler Vilmos
szűcsmester volt. A pozsonyi ágostoni hitvallású
evangélikus iskolában és a modori gimnáziumban
végezte iskoláit, majd 19 évesen „cum laude"
gyógyszerészeti vizsgát tett szülövárosában, ahol
Fiedler Mihály üzletében 2 éven át gyakornokként
dolgozott. Tanulmányait a bécsi egyetemen folytatta, amelyet jó eredményű doktori disszertációval zárt. A sikeres vizsga után Sopronban Benczur
Márton ,.Angyalhoz" címzett gyógyszertárában
segéd. Munkáját lelkiismeretesen, a lakosság megelégedésére látta-el; és emeHett szabadidejiébenjelentős botanikai gyűjteményt állított össze, foglalkozott a megye keserűkútjaival, fürdőhelyei
nek feltárásával, valamint Szalay Imre megyej
orvos kérésére analizálta a Fertő-tó vizét. Kétéves
soproni tartózkodása után visszatért Bécsbe, ahol
„Római Császárhoz" címzett
Gott.fried Girtler
gyógyszertárában dolgozott 1836 rnárciusáig. A tulajdonos tanúsága szerint különös áldozatkészséggel, éjjel-nappal ápolta a betegeket a két kolerajárvány és a „grippe" idején. Szabadidejét mint Soprqnban - most is tudományos ismeretei
gyarapításának szentelte. Munkája megbecsülését
mutatja, hogy ezután özv. Jesowitzné bécsi
gyógyszertárának a vezetője lett két éven át.

A 31 éves ifjú kellő anyagi megalapozottsággal
és szakmai tapasztal1atokka1l kierült Pestre 183'8ban a „Városi Gyógyszertár a Szentháromsághoz"
élére. Munkáját a pesti városi tanács is megbecsülte, mert 1847 januárjában Szerényessy Endre
városkapitány a várost illető minden egészségügyi,
kémiai vizsgálatot Würtzler Vilmosra a „Városi
Gyógyszertár ... " vezetőjére bízott. úgy tűnik, a
határozat végrehajtása nem volt könnyű, amiről
W ürtzler ugyanez év február 3-án kérdí11e tanúskodik: a városi tanácshoz folyamodott, hogy
gyógy1szertára" a városi előnevet kizárólagosan
használhassa, mivel alapítása óta ezt a nevet viseli. A hatósági vegytani vizsgálatokat, - amelyet már korábban ingyen és pontosan végzett a
városnak -- a to.v,á1b:biak:ban is kizárófag10,s jogkién t
magának akart megtartani: A kedvező váfasz ·
névhasználatában ·
nem késett: gyógysz ertárát
megerősítették, és minden „kebelbeli" gyógyszeré'lrust a városi név ha sználatától eltiltottak. A kinevezett városi gyógyszerész újabb elismerésben
részesült május 17-én, amikor megkapta a pesti
polgárjogot.
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1Az lMs/48-es szabadságharc idején, mint a
Budapest,i Gyógyszerész Testület első elnöke a
gyógyszerészek tevékenységének megkönnyítésé"7
ért Holnwnn J ózse.f elnöktársával Klauzál Gábor
földmívelés, -ipar- és kereskedelmi miniszterhez
kérvényt adott be . A hatpontos beadvány fog1a1kozott többek között a gyógyszerészek hivatalos
képviseletével, országos egyesület megalapításával,
a kinevezett gyógyszerészek által elvégzett díjtalan gyógyszertárvizsg.ál atokkal, valamint a mindezideig hiányzó magyar gyógyszerkönyv és árnzabvány megszerkesztésével. A miniszter fontosnak
tartotta ugyan a gyógysze1~szet ügyét és a kérvényre pozitívan válaszolt, de az országos egyesület megalakítását nem engedélyezte. 1848 júniusi rendelete a gyógyszerészképzésről csak az oktatás egyes kérdéseit érintette, ezért a két elnök
Eötvös József kultuszminiszterhez fordult a gyógyszerészképzés rnegreformálását sürgető részletesebb javaslataival: a képzést a Bölcsészettudományi Karra kellene áttenni, a felvételt több tárgyból álló vizsga előzné meg, és a következő szaktudományokat oktatnák: „ ... az elméleti és gyakorlati gyógyszertant, a gyógyszerészi, a kémlő, a
törvényszéki vegytant . . . a gyógyszerészi természettudományt, ásványtant, füvészetet és állattant." Végül a képzési időt kettő, míg a gyakornoki időt három évben határozta meg. A javas-
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la tok azonban a szabadságharc eseményeinek sodrásában nem valósulhattak meg.
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15 évi szolgálat után, 1853. július 28-án, a betegeskedő Würtzler V.ilimo:s el;adta gyógyszertárát
SchoLcz Jánosnak. Másfél évtizedes munkáját utóda elé is példaként állították: a jegyzőkönyvek tanúsága szerint mindig betartotta a törvényeket,
lelkiismeretesen ~gyógyította a betegeket, nagy f elelősséggel végezte az élelmiszerek kémiai vizsgálatát, érdemei közé sorolták az ásványvizek kutatása terén elért eredményeit is.

ABTop npe,a;cTaB1rneT WHsHeHHbIH nyTh cpapMa~eBTa
BHJIMowa fü:op~J1ep po.zi;oM H3 nowoHh (BpaTHCJiaBa),
H oco6eHHO ero 15-JieTHIOIO .n;e5ITeJihHOCTb B newTe (18381853), BO BpeM.5! KOTopoli OH yrrpaBJI5IJ1 «ropOJJ;CKOH ArrTeKOH», OH ÓhIJI rrepBhIM npe,n;ce,n;aTeJieM By,n;arrewTc1<0ro
06rn;ecrna <Paprvm~eBTOB H npoBeJI sHatnITeJibHYIO opramrna~HOHHYIO püJib. XHJ\mqecKHMH, aHaJIHTHqecKHMH
HCCJie,n;oBaHH5IMH H 3l(CnepTH3aMH cnoco6cTBOBaJI pa6oTe
ropO,l:\CKOro COBeTa H .n;pynrx ocpqrnI~HaJ1bHbIX opraHOB.
3a CBOIO ,ne5ITeJThHOCTb ÓbIJT y,noCTOeH ,ll;Büp5IHCTBa, HeCMOTP.5! Ha 3TO yMep saÓbITbIM B 1868, B 77-JieTHeM B03paCTe.

A Budapesti Gyógyszerész Testület elnökének
munkáját évek múltán - 1867. áprilisában
dr. Schmidt János Pest vármegye volt főorvosa
így méltatta: „ ... a városi gyógyszertár tulajdonosa 1$vén, mely időben . . . Pest megyei Főorvosi
hivata1t viseltem, nem csak a megye cselédjei és
rabjai számára megkívánfatott orvosságokat teljes
megelégedésemre k.iszolgálta, hanem előfordult
törvényszéki orvosrendőri kérdésekben a szükségelt és hatóságilag elrendelt vegyitani vizsgálatokat is mindenkor egész készséggel . . . minden
jutalmazás ndkül teljesítette."

The life work of Pozsony-porn pharn1acist, Vilmos
Würzler is reviewed. He worked for 15 years (1838 to
1853) in Pest as proprietor-rnanager of the „City Pharmacy", and as the first president of the Budapest Pharmacists' Corporation performed important organization
acivity. With chemical, analytical examinations and
with expert counseling he helped in the work of the
City CounciL Far his lifework he was raised to nobility,
but despite this distinction he died forgotten iu 1868 in
his 77 th year of life.

Ságody Sándor pesti alpolgármester pedig

a
bizonyítványt állította ki: „ . . Ételek,
edények által vagy más módon tett mérgezések
folytán elrendeU bírói, vegyészi s fenyítő vizsgála to1ka t a bírák teljes megnyugtatására, oly pontos szakismerettel teljesítette, hogy .a legnehezebb,
leg kiöks>ég·esebb és sok időt ig-énylbe vevő holt
t.etem vizsgálatoknál is, díjazás iránt semmi igényeket sem támasztott.- A város részére teljesí-.
tett vizsgálatok sok műszaki és ipari tárgyakra
terjedtek ki, különösen peres eseteknél, továbbá
gyárak, méreg-k,ereskedések, titkos szerek és kuruzslásokra tovább: mint a .Rókus kórház gyógyszertárának sok éven át kezelője, tapintatos
szak~smerete s eljárása által közmegelégedést váltott ki ... "
következő

1

„A közhasznú téren szerzett érdemei elismerésé-:
ül" 1868. április 23-án fogyenes nemességet kapott
Würtzler Vilmos, ennek ellenére visszavonulva,
elfeledve halt meg 1884-iben.

A GYÓGYSZEHJ~SZKÉ_t->ZÉS TÁVLATAI
lJ. C. Brodie. Amer. J. pharm. Educ. 46 (3), 274-280

(1982).
~ Több, rnint egy évtizeddel ez;előtt az Egyesült
Allamok gyógyszerészképzését számos belső dinamikus
erő formálta; ezek közül a klinikai gyógyszerészeti
irányzat volt a legdöntőbb. Ezeknek a hatásoknak a
nvomán alakult ki az a kreativitás iránti és innovációs
igény, amely ma jellemző. Amikor a kórházi gyógyszerészet speciális feladatai körvonalazódni kezdtek
kb. az 1940-es, 1950-es években ·-, létszámuk inég
olyan alacsony volt a gyógyszerészek összlétszámához
képest, hogy különleges képzési igényeiknek nem volt
elég hathatós szószólója. Természetes, hogy a képzést
a túlnyomó többség szempontjai vezérelték. Csak a
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frogotten pharmaci8t of Pest

V. H i d v é g i: Ein 'in Vergessenheit geratencr pcster
.A1wtheker
Verfasser gibt den Lebensweg des ín Pressburg geborenen Apothekers Vilmos \Vürtzler bekannt, im
ganz besonderen seine 15 jahrige (1838--1853) Tatigkeit in Pest, wahrend welcher Zeit er die „Városi
Gyógyszertár" (Stadtische Apotheke) geführt hat,
rrter Vorstand der Budapester Apotheker Körperschaft war und bedeutende organisatorische Arbeiten
durehführte. Mit seinen chemischen, analytischen
Gutachten förderte er die Arbeit des stadtischen Hates
und die der anderen Behörden. Für sein Lebenswerk
wurde er geadelt, dessen ungeachtet starb er im Jahre
l 868, 77 J·ahre alt, in völliger Vergessenheit.

*

Heswrw en lCsperanto:
ll i d végi: Un1.l f orgesitci f armaeiisto de Pest
Lu, aűtoriuo prezentas la vivovojou de farmaciisto
V,il11ws Wi.irtzler, naskiginta en Pozsony, cefe lian
15-jaran (1838----185~{) agadon en urbo Pest, dume li
gvidis la „Urban Apotekon", Ji estis la unua prezidanto
de la Budapesta Farmaciista Korporacio kaj faris
signifan organizan laboron. Per siaj kemiaj, analitikaj
ekzarn.enoj kaj ekspertizoj li helpis la laboron de la
Urba Konsilantaro kaj aliaj instancoj. Por sia vivolaboro li ricevü; nobeleeon, sed tamen li mortis forgesite
en sia 77-jara ago, en l8G8.
V.

hatvanas években kezdődött meg a klinikai gyógyszerészet igényeit kielégítő 6 éves képzési rendszer
bevezetése. Napjainkban az ország 10 oktatási intézményében a gyógyszerészeti doktorátus is megszerezhető, 27-ben pedig másfajta fokozat („post baccalaureate degree") is. A gyógyszerészeten belüli diffferenciá1ódás folyamata továbbra is előrehaladó tendenciájú.
Ez a végző gyógyszerészhallgatók pályaválasztási
döntéseiből is kitűnik. 1981-ben 23 %-uk a kórházi
gyógyszerészetet választotta, 57 %-uk pedig a közforgalrnú pályát; utóbbiak között jelentős azoknak a
száma, akik egy ,-állalat („lánc") egységeibe pályáztak.
A szerző végül részletesen elenni a két nagy gyógyszerész-szövetség (a, kórházi és a közforgalmú) véleményét a képzést ílletően ( 1054).
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