
A GYÓGYSZERTÁRI HÁLÓZAT FEJLŐDÉSE 
ZALA MEGYÉBEN 

(1711 —1849-IG) 
B L Á Z Y Á R P Á D — Z A L A I K Á R O L Y 

M int azt a legutóbbi idők gyógyszerésztörténeti szakírói helyesen leszögezik, 
a gyógyszerészi tevékenység az adott korszakban közegészségügyi célú, iparszerű, 
kereskedelmi jellegű foglalkozás volt.1 Ahhoz, hogy helyesen tudjuk értékelni Zala 
megye gyógyszertári hálózatának fejlődését, meg kell vizsgálni azokat a körülménye-
ket, melyek a gyógyszertárak létesítését lehetővé tették. 

E kérdéscsoportban Zala megye gyógyszertári hálózatának fejlődését statisztikusañ 
összehasonlítjuk másik két megye fejlődésével, foglalkozunk a településformák szere-
pével a gyógyszertárak létesítésénél, különös tekintettel a mezővárosok fejlődésére, és 
vizsgáljuk a gyógyszertárak tulajdonviszonyait. 

A G Y Ó G Y S Z E R T Á R I H Á L Ó Z A T F E J L Ő D É S É N E K 
S T A T I S Z T I K U S V I Z S G Á L A T A 

A XVII. században Zala megye teljesen megállt a fejlődésben, sőt visszafejlődött. 
Az állandó csatározások és a török megszállók zaklatásai miatt falvai elnéptelenedtek. 
Nagyobb települései véghelyek lettek, ahol szükségből és a földrajzi adottságok követ-
keztében mocsárvárakat emeltek, minthogy nagyobb vár építésére nem volt pénz. 
Csak a szatmári béke (1711) után népesedtek be újra falvai és városai s indultak el a 
lassú fejlődés útján.2 Minthogy a korábbi századokban Zala megye területén nem volt 
jelentős település, gyógyszertár sem létesült. Ez a sajátos helyzet eredményezte, hogy 
Zala megyében a gyógyszerészet a XVIII. század első felében jelent csak meg. Az első 
gyógyszertárat Nagykanizsán a ferences rendi barátok állították fel az 1710-es évek-
ben. A nagyobb jobbágy falutól alig különböző mezővárosok lassú fejlődése miatt, 
mint ahogy azt a későbbiekben részletesen is látni fogjuk, a gyógyszertárak tulajdon-
viszony formái közül előbb jelentek meg a szerzetesrendi, majd az uradalmi és csak 
a század második felétől kezdve a polgári tulajdonú gyógyszertárak. E korszakban 
viszont megszűntek a szerzetesrendi és az uradalmi gyógyszertárak, Zala megyében 
eladás útján polgári kezelésbe kerültek. A század végén a gyógyszertárak létesítése 

1 Peréñÿi F.: Az ellenreformáció korszakának gyógyszerészé é. 1972. Kézirat.; Szentgyörgyi 
I.: A magyar gyógyszerészképzés iránya a XIX. század második felében. Orvostörténeti 
Közlemények 51—53. (1969); Szentgyörgyi I.: Gondolatok a XIX. század második felé-
nek gyógyszerészi reformtörekvéseihez. Acta Pharmaceutica Hungarica, 1969. 1. 

2 Olvasókönyv Zala megye történetéhez. Zalaegerszeg. 1961.; Fejezetek Zalaegerszeg törté-
netéből. Zalaegerszeg. 1970. 
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újabb lendületet vett most már kizárólag polgári tulajdonformában; s a fejlődés töret-
lenül tartott a XIX. század közepéig. 

A fejlődés értékelésére másik két megyei gyógyszertári hálózat fejlődésével hasonlít-
juk össze Zala megye adatait. Az összehasonlításhoz Vas megyét, és Bács-Kiskun 
megyét választottuk.3 Zala és Vas megye esetében a vizsgálat alapjául tárgyalt korsza-
kunk közigazgatási egységét vettük, Bács-Kiskun megye esetében viszont a jelenlegi 
megye területén az adott korban létesült gyógyszertárak adatait. Ez utóbbi annál is 
inkább értékelhető adatokat nyújt, mivel a jelenlegi közigazgatási határok korszakunk-
ban még nem léteztek, így mintegy kihasított földrajzi terület szolgálhat adataival a 
reális értékelés alapjául. Vas megye esetében ki kell emelni, hogy a XVII. században 
nem tartozott a hódoltsági területhez, és területén szabad királyi város, Kőszeg fejlő-
dése, szerepe már a korábbi századokban jelentős volt. A mai Bács-Kiskun megye 
területe hódoltsági rész volt a XVII. században, fejlődése csakúgy, mint Zala megyéé, 
csak a XVIII. században indult meg. E megfontolásokkal igyekeztünk a mintakiválasz-
tás statisztikus értékelésének objektív követelményéhez igazodni. Az adatok relatív 
kis száma azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a statisztikai értékelésnél nem érvénye-
sülhet eléggé a nagyszámok törvénye és nagy valószínűséggel az eredményekben eset-
legesség tükröződik, de e mintavételi módszer feltétlen biztosítja az alapkérdésre a 
választ.4 

A gyógyszertári hálózat fejlődésének vizsgálatához szükséges adatokat táblázatok-
ban foglaltuk össze, a könnyebb értékeléshez a táblázatok adatait térképen és grafiko-
nokon ábrázoltuk. 

Az 1. táblázatban a gyógyszertári hálózat fejlődését mutatjuk be, létesítési év, hely 
és tulajdonviszony szerint. A 2. táblázat ezen adatokból számított növekedési adatokat 
tartalmazza. A gyógyszertárak alapítási ideje nem ad egyenletes idősort a hozzá ren-
delt statisztikai adatok számára, ezért az idősort egyenletesen tíz éves megosztással 
időszakossá kellett tenni. Ezzel az idősor egyenletessé vált és a statisztikai adatok szá-
mításához igazodott. A gyógyszertári hálózat fejlődésének vizsgálatához az alábbi 
típusú statisztikai adatokat vettük fel: 

1. A gyógyszertárak számszerű növekedése időszakos megoszlásban. 
Ezen adattípus szükséges annak kiszámításához, hogy egy adott időszakban a meg-

határozott területen hány gyógyszertár működött. Ez annál is inkább értékelhető ada-
tot ad számunkra, mivel korszakunkban a tárgyalt megyék gyógyszertáraiban egy-egy 
szakképzett gyógyszerész dolgozott. Ez tehát szükségtelenné teszi az értékelésnél a 
gyógyszertárak forgalmának figyelembe vételét. 

2. A gyógyszertári hálózat %-os növekedése időszakos eloszlásban. 
Ezen adatok számításánál bázisul az 1845-ig terjedő időszak számszerű növekedését 

vettük, abból a megfontolásból kiindulva, hogy korszakunk gyógyszertári hálózati 
fejlődését egy egységnek, 100%-nak véve a fejlődés eloszlását reálisan tanulmányoz-
hatjuk. Az így képzett bázisviszonyszámok adják a fejlődés %-os növekedését. Ezáltal 
a más-más nagyságrendű adatok, a három megye adatai egységesen válnak értékel-
hetővé.5 

3 Az adatokat Szigetvárÿ Ferenc és Lóránd Nándor bocsátotta rendelkezésemre. Fárado-
zásukért ez úton is köszönetet mondok — a szerző. 

4 Köves P. — Párniczky G.: Általános statisztika. Bp. 1962. 
fi. m2 .93—296.; V. ö. Zalai K : Gyógyszerügyi szervezés. Bp. 1965. 60. 
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1. táblázat 

A gyógyszertári hálózat fejlődése létesítési év, hely és tulajdonviszony szerinti 
megoszlás alapján 

ZALA MEGYE VAS MEGYE BÁCS-KISKUN MEGYE 

A létesítés A létesítés A létesítés 

éve helye tulajdon- helye tulajdon- helye tulajdon-helye viszonya viszonya viszonya 

1647 Kőszeg polgári 
1714 Nagykanizsa szerz.r.1 

1743 Kőszeg szerz.r.2 

1744 Kecskemét polgári 
1748 Keszthely szerz.r.3 

1753 Szombathely polgári 
1762 Rohonc polgári 
1765 Kalocsa uradalmi4 

1768 Zalaegerszeg polgári 
1770 Sümeg polgári 
1777 Csáktornya polgári 
1782 Balatonfüred polgári 
1784 Pinkafő polgári 
1792 Sárvár polgári 
1793 Szombathely polgári 
1802 Kunsztm. polgári 
1803 Körmend polgári 
1812 Kiskunhalas polgári 
1814 Zalaegerszeg polgári 
1815 Celldömölk polgári 
1817 Németújvár polgári 
1818 Kiskunflgyh. polgári 
1821 Kecskemét polgári 
1825 Zalasztgrót polgári 
1826 Szt.gotthárd polg. 
1831 Tapolca polgári 
1833 Kiskörös polgári 
1834 Dunavecse 

Izsák 
polgári 
polgári 

1835 A.lendva polgári V. szalónak polgári Bácsalmás polgári 
1836 Nagykanizsa polgári 
1842 Muraszombat polgári 
1843 Jánosháza polgári 
1845 Perlak polgári Felsőőr polgári 
1847 Kecskemét 

Jánoshalma 
Szabadszállás 

polgári 
polgári 
polgári 

1 1769-től polgári 
2 1773-tól polgári 
3 1790-től uradalmi 
4 1798-tól polgári 
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2. táblázat 

A gyógyszertári hálózat fejlődésének statisztikai adatai időszakos megoszlásban 

időszaki 

ZALA MEGYE VAS MEGYE BÁCS-KISKUN MEGYE 

időszaki növekedés növekedés növekedés időszaki 

számszerű %-os számszerű %-os számszerű %-os 

1715- g 1 _ 1 _ _ _ 
1725- g 1 8.3 1 6.66 — — 

1735- g 1 8.3 1 6.66 — — 

1745- g 1 8.3 2 13.32 1 10 
1755- g 2 16.6 3 19.98 1 10 
1765- g 2 16.6 4 26.64 2 20 
1775- g 4 33.2 4 26.64 2 20 
1785- g 5 41.5 5 33.33 2 20 
1795- g 5 41.5 7 46.62 2 20 
1805- g 6 49.8 8 53.28 3 30 
1815- g 7 58.1 9 59.94 4 40 
1825- g 8 66.4 10 66.6 6 60 
1835- g 10 83.0 12 79.92 10 100 
1845- g 12 100.0 15 100.00 10 100 

Ezen adatokat az L, 2. és 3. számú ábrán mutat juk be. A táblázatokban és ábrákon 
bemutatot t adatok vizsgálatánál az alábbi kérdésekre kaphatunk választ: 

a) A gyógyszertári hálózat területi eloszlása, 
b) A gyógyszertárak tulajdonviszonyának változása a hálózat fejlődésében. 
c) A gyógyszertárhálózat fejlődésének szakaszai. 

A G Y Ó G Y S Z E R T Á R H Á L Ó Z A T T E R Ü L E T I E L O S Z L Á S A 

Korszakunk végére a gyógyszertárhálózat területi eloszlása a három megye közül 
a legegyenletesebb Vas megye területén. Bács-Kiskun megyében — a megye déli har-
madát kivéve, itt egyenetlen — szintén egyenletesnek mondható , és feltűnő az is, hogy 
Vas és Zala megyéhez viszonyítva ri tkább. Itt ezzel kapcsolatosan csak annyit szöge-
zünk le, hogy a Duna—Tisza közének földrajzi és fejlődési adottságai, valamint 
népességi adatai indokolják e különbséget. Köztudot t , hogy e terület lakossága a 
hódoltság idején igen lecsökkent, és csak korszakunk végére egyenlítődik ki hazánk 
lakosságának területi eloszlása. Az is ismert, hogy a Dunántú l településhálózata ma 
is sűrűbb, mint a Duna—Tisza közén. 

Zala megye északi és déli területén egyenletes az eloszlás, a középső területen, ami 
tulajdonképpen megfelel a mai közigazgatási területnek, öt gyógyszertár működik 
ugyan korszakunk végére, de ezek periférikusañ helyezkednek el: Zalaegerszegen, 
Nagykanizsán 2—2 és Zalaszentgróton 1. 

A gyógyszertárhálózat területi eloszlásának vizsgálatakor döntő jelentőségűnek lát-
szik — az adott terület földrajzi körülményein túl —, településformáinak és népességi 
fejlődésének vizsgálata. 
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2. ábra A gyógyszertári hálózat fejlődése a létesítési év megoszlása szerint 

Egy terület, egy megye gyógyszertárhálózatának fejlődése nem vizsgálható önma-
gában, csupán szaktörténeti adatokkal. A gyógyszertárak létesítésének igénye és lehe-
tősége s¿orosan összefügg az adott terület gazdasági, társadalmi fejlettségével, továbbá 
a gyógyszertárak megjelenése, létrehozása párhuzamba állítható a hasonló jellegű 
(kézművesipari, kiskereskedelmi) tevékenységek megjelenésével. A piac az a döntő 
gazdasági alap, mely e tevékenységek létrejöttét, fejlődését determinálja. 

Hazánkban a XV. században megindul a nagyobb városok piaci körzeteinek osztó-
dása, és a kisebb települések fejlődésüket meghatározó heti piacok tartására kapnak 
jogot. E településfejlődés a mezővárosiasodás. A törökdúlás megállítja és visszaveti 
ezt a fejlődést, csak a XVIII. század elején rendeződnek újra a területi egységek, indul 
fejlődésnek a mezővárosi kézművesipar, kereskedelem.6 

6 Kállai I.: Szabad királyi városaink gazdálkodása 1740—1780 között. Századok, 1966. 1.; 
Eperjessy G.: A mezővárosi és falusi céhek kialakulása és bomlása az Alföldön és a Dunán-
túlon (1686—1848). Századok, 1963; Csizmadia A.: Az egyházi mezővárosok jogi helyzete 
és küzdelmük a felszabadulásért a XVlll. században. Bp. 1962. 
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3. ábra A gyógyszertári hálózat fejlődése %-os megoszlásban, 1715—1845 

Ezen túlmenően, a gyógyszerészet közegészségügyi céljából fakad, hogy fejlődését 
döntően meghatározza a népesség gyarapodása quantitative és a népesség társadalmi 
fejlettsége qualitative. 

Korszakunkban Zala megye hatalmas egyházi és világi birtokkal átszelt terület 
A Balatonfelvidék csaknem teljesen egyházi birtok, a Tihanyi Apátság és a Veszprémi 
Püspökség uradalma. A Muraköz, Keszthely és Kernend a Festetics család birtoka. 
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Az Esterházyaknak a Balatonfelvidéken és Lendva-Lenti körzetében van hatalmas 
uradalma. Zalaegerszeg város a veszprémi majd a szombathelyi püspök uradalma. 
Nagykanizsa és környéke a Battyhány, Belatinc a Csákÿ család birtoka. Kisnemesek 
elaprózott birtokai zömben a Zala felső folyásától délre eső Göcsej területén, Nemes-
hetésben és a szomszédos falvakban találhatók. Az élet ú j ra indításának érdekében a 
XVIII . század elején általában csökken a földesúri kizsákmányolás, betelepítések, 
nagyfokú népességvándorlás jellemző a század első évtizedeire. Ezen időszak után 
azonban egyre gátlástalanabbá válik a földesúri mohóság. 

H a megvizsgáljuk Zala megye népesedési adatait, valamint három legnépesebb 
mezővárosa, Zalaegerszeg. Nagykanizsa és Keszthely lakosságának gyarapodását, 
jelentős következtetéseket tehetünk. (Lásd 3. sz. táblázat és 4/a. , b. ábra).7 

A megye területén a népesség gyarapodása nagyobb lendületű a XVIII. század folya-
mán, mint a XIX. század elején. Ennek oka abban keresendő, hogy a betelepítés és 
bevándorlás jelentős szerepet töltött be a megye népesedésében. Bár a mezőgazdasági 
művelés formái (kétnyomásos gazdálkodás, legeltetéses állattartás) e lmaradottak, de 
a század végén az uradalmi gazdálkodásban, különösen a keszthelyi Festetics-urada-
lom esetében, jelentős fejlődés figyelhető meg.8 A megye viszonylagos mezőgazdasági 
fejlődése, mely a népesség gyarapodásában így tükröztethető, érdekes párhuzamot 
muta t Keszthely város népességének növekedésével és a fejlődés hasonló jellegével 
(lásd 4/b. ábra). Keszthely mezővárosi fejlődésében döntő jelentősége volt annak , hogy 
a hatalmas Festetics-uradalom székhelye volt. E jellegénél fogva fejlődése a Zala me-
gyei mezővárosok egyik típusát képviseli. A fejlődésnek a XIX. század első felében 
történő lelassulását az indokolhat ja , hogy a feudalizmus a felvilágosult abszolutiz-
mussal kimerítette lehetőségeit és a XIX. század első felében már továbbfejlődésre 
képtelen. 

3. táblázat 

A megyei és városi lakosság számszerű és százalékos növekedése Zala megyében 
1720—1869-ig 

időpont ZALA MEGYE ZALAEGERSZE3 NAGYKANIZSA KESZTHELY 

1720 52 866 15,7% kb. 2000 37% kb. 1000 21% 
1757 2 559 23% 
1778 2253 3 352 30% 
1787 226 240 68% 
1793 2303 
1802 2331 43% 
1816 5 922 54% kb. 4000 83% 
1828 3116 58% 
1857 4026 75% 
1869 333 237 100% 5424 100% 11 000 100% 4888 100% 

7 A táblázat adatait v. ö. Olvasókönyv... i. m. és Fejezetek... i. m. 
8 Simonífy E.: Adatok a paraszti birtokviszonyok vizsgálatához Zala megyében a jobbágy-

felszabadítás után. Agrártörténeti Szemle, 1968. 
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4ja. ábra A városi lakosság számszerű növekedése Zala megyében, 1720—1869 

4/b. ábra A megyei és városi lakosság %-os növekedése 
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A kereskedelem fellendülésének hatása figyelhető meg Nagykanizsa fejlődésében is. 
Két megye, Somogy és Zala kereskedelmi útjainak csomópontjában az Adria és Balkán 
felé irányuló kereskedelem gócává válik. (Lásd 5. ábra.) Mint az a 4/a. és b. ábrá-
ból kitűnik, e fejlődés alakosság számszerű gyarapodásában is tükröződik. Különösen 
jelentős a fejlődés a XVIII. század utolsó negyedétől korszakunk végéig; mind ütemé-
ben, mind nagyságrendben nagyobb a másik két város fejlődésénél. A kereskedelem 
szerepének a mezővárosi fejlődésben tehát döntő szerepe volt. E jellegénél fogva Nagy-
kanizsa fejlődése ú jabb típust képvisel.9 

A megyei közigazgatási szervezet fejlődését a helytartótanács életrehívása és műkö-
désének kiszélesedése határozta meg korszakunkban. A megyei bürokrácia fejlődése, 
a hivatalnok réteg lassú növekedése, a megyegyűlések, a megyei törvényszék szerepé-
nek bővülése és kiszélesedése eredményezte Zala megyében a megyeszékhely Zala-
egerszeg mezővárosi fejlődését. Ez a megyeszékhelyi státus előnyös volt, mert a megye-
gyűlések, törvénykezések alkalmával sokan megfordultak a városban, igyekeztek 
szükségleteiket beszerezni. Ez lendítette fel a város kézművesiparát. Különösen for-
galmasak lettek és jól jövedelmeztek a vendéglők. A megyei tisztségviselők házat épí-
tettek, a megye alkalmazotti rétege letelepült. E mozzanatokban a tisztviselőváros 
fejlődési típusát ismerhetjük meg. Ha összehasonlítjuk a 4/a., b. ábrák alapján, e három 
mezővárosi típus fejlődése között azonnal szembetűnik, hogy Zalaegerszeg fejlődése 

9 Szántó I.: A parasztság kisajátítása. Bp. 1954.; Csapóđi Cs.: Az Eszterházyak alsólendvai 
uradalmának gazdálkodása a XV111. sz. első felében. Bp. 1933.; Acsády I.: Magyarország 
népessége. Bp. 1896.; Tagányi K.: Az 1787 évi első népszámlálás eredményei. Magyar 
Gazdaságtörténeti Szemle, 1896.; Takács S.: Kereskedelmi utak Magyarország és az örökös 
tartományok között a XVIII. században. Magyar Gazdaságtörténeti Szemle, 1900. 

Megyehatár 
Kereskedelmi utak 

5. ábra Zala megye a XIX. század első felében 
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ütemében és nagyságrendben messze elmarad Nagykanizsa fejlődéséhez viszonyítva. 
Ezen elmaradásban fejlődést gátló tényezőket kell felismernünk.10 

A XVII. században a szabad királyi városok voltak a szerény hazai iparnak s egy-
úttal egy-egy piaci körzetnek a központjai. A XVIII. század első fele a 1711 utáni 
békés évtizedek városaink fejlődését kedvezően befolyásolták. Szabad királyi váro-
saink ugyanis a feudális korszak viszonyai között számos olyan kiváltsággal rendel-
keztek, melyek önálló gazdálkodást tettek lehetővé. Zala megyében nem volt szabad 
királyi város. A fent vázolt tényezők mezővárosaink fejlődésére hatottak elsősorban. 

A gyógyszertárak létesítésének szempontjából vizsgálva a szabad királyi városok és 
mezővárosok szerepét, megállapíthatjuk, hogy hazánkban a gyógyszertárhálózat ki-
alakulásának első szakasza a szabad királyi városokhoz kötődött. A XVIII. századig 
ha a földesúri, uradalmi házi gyógyszertárak és egyes kolostorok házi gyógyszertárait 
nem vesszük figyelembe, szinte kizárólagosan szabad királyi városban létesült gyógy-
szertár. A mezővárosi fejlődés adja azt a jogi és gazdasági bázist a gyógyszertári háló-
zat további fejlődéséhez, amit korszakunkban figyelhettünk meg elsősorban. 

A XIX. század 40-es éveiben Zala megye 656 helységéből 33 mezőváros E mezővá-
rosokban a megye lakosságának mintegy 20%-a élt. A falvak átlagos lakossága 400 fő, 
míg a városoké mintegy 2000. Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy a városi 
lakosság gazdasági-társadalmi fejlettségének tekintetében lényeges különbségek mutat-
koznak a 11 000 lakosú Nagykanizsa és a csak 300 lelket számláló Szécsisziget mező-
város esetében. A megye legjelentősebb mezővárosai Nagykanizsa, Zalaegerszeg, 
Keszthely, Tapolca, Sümeg, Csáktornya voltak. 

A mezővárosok jogi, társadalmi helyzetét az alábbiakban foglalhatjuk össze: 
1. Jogilag a mezőváros nem volt önálló községszervezeti kategória. A Mária Terézia-

féle úrbérrendezés sem alkalmazta ezt az elnevezést és nem tett különbséget mező-
város és úrbéres község között. 

2. Nem alakult ki egységes mezővárosi jog. Bizonyos szabadságjogok és hűbéri kö-
töttségek a mezővárosok szinte mindegyikében más-más viszonyt mutatnak. Szaktör-
ténetünk szempontjából e fejlődést meghatározó tényezők bizonyos mértékig egysé-
gesíthetők, ezért bizonyos típusok kiválaszthatók. 

3. A mezővárosi birtokos lakosság osztályjellege kettősséget és ebből eredően ellent-
mondásokat mutat. Ez abban látható, hogy a város határában levő földeket úrbéres 
jellegük dacára a városi lakosság szabadon adhatta — vehette. 

4. A mezővárosi polgár, kézműves, kereskedő, földműves társadalmi helyzete nehe-
zen meghatározható, átmeneti jelleget mutat a szabad királyi városi polgár és a falusi 
jobbágy társadalmi helyzete között.31 

0 V. ö. Fejezetek i. m., valamint Simonffy E.: 
polgári kor első évtizedében (1848—1872). 
múltjából. Bp. 1971. 

11 Fejezetek... i. m. 

Zalaegerszeg képviselőtestülete és tanácsa a 
Tanulmányok a magyar helyi önkormányzat 
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A G Y Ó G Y S Z E R T Á R A K T U L A J D O N V I S Z O N Y A I N A K 
V Á L T O Z Á S A 

Az 1. táblázatból kitűnik, hogy a szerzetesrendeknek csak a XVIII. században, a 
jezsuita rend esetében 1773-ig, a ferences rend esetében 1788-ig volt gyógyszertáruk 
Vas és Zala megyében. A gyógyítással és gyógyszerészettel hivatalosan foglalkozó 
irgalmas rendnek, mely e kor után is működhetett, e két megye területén nem volt 
gyógyszertára. Mivel Zala megye területén csak a ferences rend fejtett ki gyógyszeré-
szi tevékenységet — a XVIII. század folyamán a megye területén két nyilvános és egy 
házi gyógyszertárat tartottak fenn — és mert szaktörténeti irodalmunk korábban e 
kérdést még nem vizsgálta, szükségesnek látszik szerepükkel részletesebben foglal-
kozni.12 

A ferences rend elsősorban hittérítő és lelkipásztori tevékenységet fejtett ki. A refor-
máció, majd a XVII. század elején a Bocskay-felkelés visszaszorította működésüket 
hazánk területén. A békekötés után az ellenreformáció ideológiájától vezetve, műkö-
désük újabb fellendülését figyelhetjük meg. Megkezdődnek a kolostorépítések, isko-
lákat hoznak létre stb. 

Zala megye területén 1714-ben Búcsúszentlászlón, 1690-ban Nagykanizsán, 1723-ban 
Keszthelyen telepedtek le véglegesen. Sümegen és Csáktornyán már az 1660-as évektől 
volt működő rendházuk.13 

Kolostoraikban, intézményeikben a külső lelkipásztorkodás mellett egy másik tevé-
kenységük is mutatkozik: ez a közművelődésben betöltött szerepük. Iskolákat nem 
csupán a rendtagok képzésére hívtak létre, de mint az Zala megyében is volt, a keszt-
helyi gimnázium felállításával a világi ifjúság művelését is végezték. A keszthelyi 
gimnázium 1771-től 1796-ig működött a rend tulajdonában, és a rendtagok vezetésé-
vel.14 Meg kell itt emlékeznünk arról, hogy rendházaikban mindenütt könyvtárakat 
hívtak létre. A teológiai műveken kívül megtaláljuk az oktatáshoz szükséges irodalmi, 
tudományos műveket csak úgy, mint az orvosi, gyógyszerészi irodalom e korban 
jelentős műveit. 

A ferences rendben a betegek ápolásának súlyos kötelessége szent Ferenc regulái-
ban található. Hazánkban szívesen és előszeretettel foglalkoztak ezzel már a XIII. 
századtól. A ferences viszonyokra jellemző, hogy a rendházban mindig megtaláljuk 
a betegápoló (infirmarius) barátot, ahol gyógyszertár, akár házi, akár nyilvános léte-
sült, ott minden esetben patikus vagy patikus-kirurgus is működött.15A kevés orvos 
és gyógyszertár eredményezte, hogy a ferencesek a XVIII. században ilyen tevékeny-
séget nyilvánosan folytattak. Tudjuk, hogy a XVIII. század első felében Somogy és 
Zala megyében csak ferences gyógyszertárak működtek. Természetes, hogy a rend-
házak környékének lakói igyekeztek igénybe venni ezeket. A főurak vagy gazdagab-
bak Pozsonyban, Bécsben, Sopronban, Kőszegen szerezték be gyógyszereiket, esetleg 
egy-egy hosszúfuvarban álló jobbágy is eljutott ezekbe a városokba. A falusi szegény-
ség azonban csak hozzájuk fordulhatott. A szerzetesek is állandóan járták a vidéket 

12 Peréñÿi i. m. valamint Baradlai J.—Bársony E.: A magyarországi gyógyszerészet története. 
I—II. Bp. 1930. 

13 Karácsonyi J.: Szent Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig. Bp. 1922. 
14 P. Takács I.: Szent Ferenc fiai Veszprém egyházmegye területén, különös tekintettel a XVII. 

és XVIII. századra. (Zala megyei Levéltár. Forrásgyűjtemény és adattár.) Kézirat. 
15 Kőñig K : 600 éves ferences élet Szécsényben, 1332—1932. Vác, 1931. 
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és a rászorulókat gyógyszerrel is ellátták. Természetesen e működésük a rend számára 
anyagi haszonnal is járt, de területünkön e haszon polgári gyógyszerésznek is megada-
tott, csakhogy ebben az időben nem akadt olyan polgári gyógyszerész, aki a megyében 
gyógyszertárat állított volna fel. Az első polgári gyógyszertárak is mintegy tíz éven át 
Zala megye évi 200—200 Ft-os támogatását élvezték.16 

Igaz, amit Ernyey József leszögez, hogy míg a „patikajogot helyenként a földesúr... 
a szabad királyi városokban a király vagy a város adta,... vagy a megyegyűlési Univer-
sitas Nobilium engedélyezi", addig a „szerzetesrendek gyógyszertárainak erigálási kö-
rülményei és jogviszonya legtöbb esetben homályos" volt és hogy ebből, ahol polgári 
gyógyszerész is volt, számos ellentét adódott, melynek kapcsán a szerzetesrendek ezek 
kárára fejtették ki tevékenységüket.17 

Ahol azonban még nem értek meg a gazdasági feltételek arra, hogy kellő nyereség 
biztosítékával létesüljön polgári gyógyszertár, ott a szerzetesrendek ilyen működése 
hiánypótló jellegű volt. így Zala megyében is a XVIII. század első kétharmadában. 

II. József 1782-ben feloszlatta a szerzetesrendeket, így a ferences rendet is. A feren-
cesek tulajdonába levő gyógyszertárak eladás útján polgári kezelésbe mentek át vagy 
megszűntek. A nagykanizsai gyógyszertárat már 1769-ben, a keszthelyit 1789-ben 
adták el, a búcsúszentlászlói házi gyógyszertár pedig a 90-es évek végén szüntette be 
működését. 

Összefoglalóan értékelve a szerzetesrendek szerepét a gyógyszerészeiben korsza-
kunkban, meg kell állapítanunk, hogy a török kiűzése után beköszöntő békés eszten-
dők kedvezően hatottak a szerzetesrendek tevékenységére. Ez szűkebb vizsgálódási 
körünkben is tapasztalható. Azt is le kell szögeznünk, hogy a XVIII. század első felé-
ben a gyógyszertári hálózat fejlődése azokon a területeken, ahol a gazdasági fejlődés 
nem ért el egy adott szintet és ahol ennek függvényében nem voltak meg a kellő anyagi 
biztosítékai annak, hogy polgári gyógyszerész telepedjen le, bár a társadalmi igény 
mutatkozott, a szerzetesrendek ilyen működése hiánypótló jellegű volt. A szerzetes-
rendek gyógyszertári hálózatának e korbeli fejlődése egybe esik az általános fejlődési 
periódussal. A XVIII. század első felében jelentkező fejlődési tendenciák hazánkban 
azonosan hatottak mind a szerzetesi, mind a polgári tulajdonú gyógyszertárak fejlő-
désére. A jezsuita rend feloszlatása, valamint a többi szerzetesrend megszüntetése 
hazánkban általánossá tette a polgári gyógyszerészetet. Bár az irgalmas rend továbbra 
is folytatott gyógyszerészi tevékenységet —- azonban a polgári tulajdonviszonyok álta-
lánossá válásával e tulajdonforma szerepe nem jelentős. 

Eltérő tulajdontípus volt az uradalmi gyógyszertáré. A vizsgált területeken Zala 
megyében Keszthelyen, Bács-Kiskun megyében Kalocsán működött ilyen gyógyszer-
tár. A kalocsai uradalmi gyógyszertár a XVIII. század második felében a kalocsai érsek, 
mint földesúr tulajdona volt. Időszakosan a kalocsai piarista szerzetes rend „famulus 
apothekariusa" kezelte. 1798-ban eladás útján került polgári kezelésbe. A keszthelyi 
gyógyszertár a XVIII. század második felében a ferences rend tulajdonában műkö-
dött, de Keszthely földesura, a Festetics család adományokkal is támogatta amellett, 
hogy az uradalom részére beszerzett gyógyszereket megtérítette. A ferences rend fel-
oszlatása után továbbra is nyilvánosan működött , a Festetics család megvásárolta és 

16 Zala megyei Levéltár—Zala Vármegye Közgyűlési Jegyzőkönyvei és iratai. (A továbbiakban 
Z. m. L.—Z. VmK. Jgyk és I.) 1775. márc. 27. 41/47. 

17 Ernyey J.: A szerzetes-rendek gyógyszertárai hazánkban. Gyógyszerészi Értesítő. 1898. 
243. Csippék J.: A szerzetesrendek gyógyszertárai 1724—1790-ig. Gyógyszerészi Közlönyy 
1903. 591. 
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eladásáig, 1865-ig, mint uradalmi gyógyszertár ismert.18 A gyógyszertárat az urada-
lom által alkalmazott bérlő (provizor) gyógyszerészek kezelték. 

E tulajdonformának vizsgálatával és szerepével foglalkozva általánosítható ismér-
veket nem határozhatunk meg, az egyedi vizsgálat mégis olyan eredménnyel kecseg-
tet, amely e tulajdonforma értékelését befolyásolhatja. 

A gyógyszertár fennállása során mindvégig nyilvánosan működött. Forgalmát első-
sorban a hatalmas uradalom és Keszthely város gyarapodó polgársága biztosította. 
A gyógyszertár tiszta jövedelmeit 2 / 3 : 1 / 3 részben az uradalom és az általa alkalma-
zott bérlő gyógyszerész osztotta el. Ez az összeg a XIX. század harmincas éveiben mint-
egy 1800, illetve 900 forint volt. Az uradalom részesedését tekintve meg kell állapíta-
nunk, hogy teljes gazdasághoz viszonyítva az évenként mutatkozó uradalmi tiszta jöve-
delemnek csak elenyésző hányada volt. így a gyógyszertár elsődlegesen nem mint 
jövedelemforrás, hanem mint az uradalom egészségügyi szükségleteinek kielégítését 
szolgáló létesítmény működött . Ez az igény a földesúr és jobbágy kapcsolatában jelent-
kezett. A földesúrnak érdekében állt ilyen intézmény fenntartása, mert a munkaerő 
kizsákmányolás bizonyos szociális és egészségügyi körülmények javításával tovább 
fokozható volt. Az így rendelkezésre álló gyógyszer költségen felüli nyereséget is 
eredményezett, míg ha ezt esetleg távolról szerezték volna be, a költségek nagyfokú 
emelkedését, ráfizetést eredményezett volna. Ezen érdekek szűntek meg 1848-ban a 
jobbágyfelszabadítással. Nem is állt érdekében a keszthelyi uradalomnak tovább a 
gyógyszertár tulajdonának megtartása. 1865-ben el is adták. 

Külön kell megemlékeznünk a főúri vagy uradalmi házi gyógyszertári formáról is. 
Bár korszakunkban az eddigi adatok szerint a három megyében ilyen típusú gyógyszer-
tár nem működött , adatok állnak rendelkezésre, hogy Vas megyében a XVI—XVII. 
század fordulóján a rohonci Batthyány uradalomnak Szalonakon gyógyszerészi keze-
lésben működő házi gyógyszertára volt. Arra is van adat, hogy a XVII. században 
Monyorókeréken (ma Eberau, Ausztria) és Sárvárott a Nádasdyak várában is volt 
uradalmi gyógyszertár.19 

A három megye gyógyszertárai tulajdonviszonyainak tekintetében döntő változást 
a XIX. század első felében látunk. Ez időben már csak polgári tulajdonú gyógyszertá-
rak létesültek. A közölt statisztikai adatokból azt is látnunk kell, hogy a XIX. század 
első felében nagy fellendülés mutatkozik a gyógyszertári hálózat fejlődésében is. Gaz-
dasági, társadalmi tényezők biztosították az alapot. A gyógyszertárak számának gya-
rapodásán túl utalnunk kell a gyógyszertár jövedelmezőségének növekedésére is. 
Ezzel szorosan összefügg a gyógyszerészek társadalmi szerepének és helyzetének vál-
tozása. Hogy ez csak a XIX. század első felében következett be hazánkban, azt 
gazdasági, társadalmi gyökereiben kell keresnünk. 

A gyógyszerésztörténeti szakirodalom nem egységesen határozza meg a gyógyszer-
tár tulajdonviszonyainak formáit.20 Több szerző használja a főúri, kolostorgyógyszer-
tár, mezei patika és egyéb pontatlannak látszó elnevezéseket. 

Főuraink, földesuraink hatalmas uradalmakat kormányoztak. Az udvar-, katona-
és állattartás egészségügyi követelménye indokolta magángyógyszertáraik létrehozá-

18 Koppányi I—Péczely P.—Sági K.: Keszthely. Bp., 1962.; és Z. m. L.—Z. Vm. K. Jgyk. 
és I. 1800-tól 

19 Szigetvárÿ Ferenc szíves közlése. 
20 Szaktörténetünk eddigi feldolgozásai a tulajdonformákat nem határozták meg egzaktul, 

ezért a számos vegyes értelmezésű irodalmi utalást mellőzöm. 
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sát. Bizonyos átalakulás figyelhető meg a XVIII. században, amikor az uradalmi házi-
gyógyszertárakat felváltja az uradalmi tulajdonban álló, de nyilvános, szakképzett 
gyógyszerész által kezeltetett típus (Kalocsa, Keszthely). 

Külön jelentősége van a szerzetesrendi gyógyszertárak esetén, hogy azok házi vagy 
nyilvános jelleggel működtek-e. 

A hadsereg tulajdonában állandó helyőrségi és „mezei patikák", tábori gyógyszer-
tárak működtek. Ezek rendeltetésszerű vagy nem rendeltetésszerű működése — amikor 
polgári személyeket is elláttak gyógyszerekkel — külön vizsgálat tárgya kell legyen. 

Városi tulajdonú, polgári kezelésű gyógyszertárról a vizsgált korszakban nincsen 
adatunk a három megye területéről. E forma feltehetően a XVIII. században már 
megszűnt. 

A polgári gyógyszertárak között is a XVIII. században ismert forma az egy-egy 
orvos vagy sebész tulajdonában álló, maga kezelte kézi gyógyszertár. Ez tulajdonkép-
pen nyilvánosnak tekinthető, hiszen nem csupán családja ellátását szolgálta. 

Mindezeket összefoglalva, a gyógyszertárak tulajdonformáit és jellegét az alábbiak 
szerint csoportosíthatjuk korszakunkban: 
1. Szerzetesrendi 

— házi, 
— nyilvános gyógyszertár 

2. Uradalmi (világi, egyházi; főúri, földesúri) 
— házi, 
— nyilvános gyógyszertár. 

3. Polgári 
— orvosi kézi, 
— nyilvános gyógyszertár. 

4. Katonai 
— helyőrségi 
— tábori gyógyszertár. 

A G Y Ó G Y S Z E R T Á R H Á L Ó Z A T F E J L Ő D É S É N E K S Z A K A S Z A I 

A gyógyszertári hálózat számszerű és százalékos növekedését ábrázoló 2., és 3. sz. 
ábrák tanulmányozásakor három fejlődési szakaszt különböztetünk meg. 

A) Kezdeti, fellendülő szakasz. E szakasz Zala megyében az első öt, Vas megyében 
az első négy, Bács-Kiskun megye területén az első két gyógyszertár megjelenéséig tart; 
bár időben nem egyszerre kezdődik és nem egyszerre végződik. Időrendben az első 
Vas, a második Zala megye; az időszak lezáródását a XVIII. század hetvenes éveire 
tehetjük. Az ekkor létesített gyógyszertárak tulajdonformái vegyesek. Vas megyében 
egy szerzetesrendi, a többi polgári, Zala megyében két szerzetesrendi, három polgári, 
Bács-Kiskun megyében egy egyházi földesúri, uradalmi szerzetesi kezelésű és egy 
polgári tulajdonú létesült. A 3. sz. ábrából kitűnik, hogyha korszakunk egészének 
fejlődését 100%-nak vesszük, e fejlődési periódus alatt a gyógyszertári hálózat mintegy 
1/4-e jött létre. Viszont ha ennek a fejlődési szakasznak tartamát hozzávetőlegesen 
75 évben adjuk meg, vizsgált korszakunk 150 éves időtartamának ez á fele. 

B) Átmeneti, állandósult korszak. Ez a periódus Vas és Zala megye esetében csupán 
20—22 évig, Bács-Kiskun megye esetében hozzávetőlegesen 35 évig tart. Ezen időszak • 
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alatt a megyék területén ú j gyógyszertár nem létesült, de mint az a korábbiakból kitű-
nik, e fejlődési periódusban történik a szerzetesrendi tulajdonviszonyok átrendező-
dése. 

C) Fokozódó fellendülési korszak. A vizsgált korszakunknak e mintegy 30—-
35%-át kitevő időszak alatt a gyógyszertárak száma két-háromszorosára emel-
kedik. A fejlődés üteme, mint az mindkét ábrából kitűnik, egyenletes és állandóan 
fokozódik. A fejlődésnek a 3. sz. ábrán bázisviszonyszámokkal történő vizsgálata 
alkalmas arra, hogy különböző nagyságrendű fejlődési idősorokat összehasonlítsunk, 
mert e számítási technikával azonos nagyságrendeket kapunk. Ennek eredményeként 
megállapíthatjuk, hogy a három megye fejlődése az 1820-as évek derekán azonos 
szinten áll (a három fejlődési vonal közös metszépontja jelzi ezt). Az is kitűnik, hogy 
míg a fejlődés kezdeti, fellendülő szakaszban (A) egyenetlen, e periódusban egyenle-
tes. A tulajdonviszonyok tekintetében egyeduralkodóvá válik mindhárom megyében 
a polgári nyilvános gyógyszertári forma. 1845-ben a három megye 40 gyógyszertára 
közül csupán egyetlen uradalmi gyógyszertár található Zala megyében, Keszthelyen. 

Összegezve a három megye statisztikai adatainak vizsgálatát, megállapíthatjuk, 
hogy a három megye fejlődésében nagyságrendi, időrendi és egymáshoz viszonyított 
ingadozások és különbségek mutatkoznak. Legegyenletesebb, elsőségben és nagyság-
rendben is a másik kettőt megelőző, meghaladó fejlődést Vas megye mutatja. 

Bács-Kiskun megye fejlődésében a XVIII. század folyamán a másik két megyéhez 
viszonyítva tartós gátló hatás mutatkozik. Ha számításba vesszük, hogy a mintául 
szolgáló földrajzi terület nagysága nagyobb, mint akár Zala, akár Vas megyéé, e gátló 
hatásban ezekhez viszonyított határozott elmaradást kell látnunk. A fejlődés a XIX. 
század első felében viszont e területen a legnagyobb és leggyorsabb, ebben „behozó" 
és a másik megyékhez viszonyított gyorsabb és nagyobb volumenű serkentő hatásokat 
kell felismerni. Ennek nyilvánvalóan gazdasági, társadalmi okai vannak, melynek 
vizsgálata azonban e dolgozat kereteit meghaladja. 

Zala megye fejlődése kiegyenlített, a fejlődés idő- és nagyságrendje a másik két 
megye közé kerül. Fejlődése később indul, mint Vas megyéé és egyenletesebb, mint 
Bács-Kiskun megye területéé. Ennek társadalmi, gazdasági valamint szaktörténeti 
vonatkozásaira a korábbiakban részletesen rámutattunk. 

Zusammen f a s s un g 

Der Aufsatz befaßt sich mit der Entwicklung des Netzes der Apotheken im Komitat Zala 
zwischen 1711 und 1849. Die Umstände, die die Errichtung von Apotheken ermöglicht haben, 
werden eingehend untersucht. 

Die Untersuchung wird mit statistischer Methode, mittels Vergleich mit zwei anderen 
Komitaten (Vas und Bács-Kiskun) durchgeführt. Die Angaben sind durch Tabellen, Graphi-
ken und Landkartenskizzen anschaulich gemacht. Die territoriale Verteilung der Apotheken, 
die Veränderungen in den Eigentumsverhältnissen, die Entwicklungsphasen des Netzes der 
Apotheken werden ebenfalls detailliert besprochen. 

Im Zusammenhang der territorialen Verteilung wird die Entwicklung der wirtschaftlich-
gesellschaftlichen Verhältnisse im Komitat Zala im Spiegel der Entwicklung der Siedlungs-
formen geprüft. Hier weisen die Verfasser auf die wirtschaftlich-gesellschaftlichen Wider-
sprüche der Gesellschaft der Marktflecken hin und heben deren typische Züge hervor. 

Im Zusammenhang der Veränderungen der Eigentumsverhältnisse befassen sie sich mit 
der Rolle, die der Franziskaner Orden im Bildungs- und Gesundheitswesen, hauptsächlich 
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aber in der Apothekerkunst im Komitat Zala gespielt hat. Des weiteren bewerten sie die 
verschiedenen Eigentumsformen der Apotheken: herrschaftliche, bürgerliche und Militär-
apotheken. 

In der besprochenen Periode werden drei Entwicklungsphasen festgestellt: 1. Eine Auf-
schwungsphase, während deren etwa ein Viertel der Apotheken zustande kam. 2. Eine Über-
gansphase, in der zwar neue Apotheken nicht errichtet worden sind, in den Eigentumsver-
hältnissen aber eine Umordnung ersichtlich ist. 3. Eine weitere Aufschwungsphase, wo die 
Anzahl der Apotheken aufs Zwei-, Dreifache erhöht und das bürgerliche Eigentum allgemein-
gültig geworden ist. 
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