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Gyógyszerészettörténeti közlemény 

<lyógyszcré~zet 30. -iG7-4G8. t98ü. 

Egy mfil.tszázadbeli gyógyszertárbédet 
DR. ZBORA Y BERTALAN 

i! gyógyszertári jogoslrvány évszázadok óta az egész
ségilgyi hatóság tulajdonát lcépezte. Elnyerése általá
ban a }ogosult 11ályázók érdenle8ségénelc eldönté.se 
után történt. A felállítás és berendezés Mltsége a nyer
test terhelte, aki ilyenkor egész c.5a/ádjának anyagi 
segítségét ·volt kénytelen igénybe venn·i. _4.z alább 'Í8nler

tetelt szerződés egy olyan kezdő [!!JÓ(Jyszerész rállalko
zását isrncrteti, akin.ek alig állott re·nclell~·ezésérc csa
/(uli vagyon s ezért Jialifobérlettcl 1.•ezdtc cl swrr1al111as 
s 7.:ésőbb i'.gen ererlnlénycs pd lydjrf t. 

Az egykori Óbucüi központjához közel, n Polgár
tér 7. alatt állott a nl\Iagyar l(orona." cíinii gyógy
tiZertár, an1ely 111ár az 1700-as évek közepe óta -
untlkor n1ég az egész környék n, Zichy-család tulaj
dona volt - egyedül gondoskodott a, vúroska. 
egészségügyi ellátásáról .. A. patika. töhb ne1nzedéken 
át. a Zboray-csaJ{td tulajdonút képezte s a gyógy
szertár 1negszűnésekor előkerült iratok között t11lá1-
tarn rneg ;i, család-aJapító Zborciy .:llbcrl Bertalan. 
(1839-1886) nlábbi megállapodását, mellyel n 
pozsony-111egyei Sze1npc'.l (Szenez) rnezőváros reá1-
jogú gyógy~zertárát bérbe vette. _-\z okn1ány pon
tosan meghatározza n bérleti feltételeket: a bérleti 
összeget, leltár-készítési kötelezettséget, a bérlet 
időtartamát, a biztosíték (mmtio) összegét stb. 

A bérbeadó Fleischer .clntal gyógyszerész aligha 
ismerhette n fiatnl Zemplén megyei születésű ifjú
c111bert, aki 1861-ben a pesti egyeten1en szerezte 
meg diplomáját, do azótti Aradon, Baján majd Pes
ten segédoskeclett; amit a rneg]évő segécli-hizonyít
ványai igazolnak. 

A 18 pontból álló szerziidés első pontjn így szól: 
„Én Fleischer Antal Pozsony n1cgyébe kebe

lezett Szen1_pcz n1ez6város reáljogú gyógyszer
tár{tnak tu1ajclonosu hérbcado1n gyógyszortára-
1nat Zbol'ay 1\Jhertúrnak az aláírt ... időtől szá
mított hat, egymásutáni évre, 111indcn hozzátar
tozó bútorzattltl és készletekkel 800 o.é.forinto
kért bérfizetés rne11ett." 
:\z összeg nagyságáról illetőleg vásárló erejéről 

fogalmat alkothat11nk akkor, ha. figyelen1bo vesz
szük, hogy ezekben az években - n1int azt a kora
beli szaklap hirdetéseiből megállapíthatjuk - egy 
okleveles a.1ka11nazott. gyögyszerész hnivi fizetése -
a teljes ellátáson kívül 2•! Frt körül 1nozgott. 

~<\ n1ásoclik pontban Zbora,y .AJbert tesz ígéretet 
n bérbe-vcvésre és kötelezi rnagát 11 bérösszeg 
negyedévenkénti utólagos n1egfize'tésére. '""' 

I!::!;en fontos a har111n.{lik pont: 
..... ,.Én Zbora,v i\lbert a bérlet biztosítékaként 

30ÓO azaz hárÜ1nezer o.é. forint cautiót teszel\: le, 
még pedig ezer azaz 1000 forintot n bérleti szer-

ződés aláírásakor törvényesen hiteles tanúk 
előtt, a többi l.~ét ezer forintot pedig a gyógyszer
tárnak leltár melletti átvétele nlknlmával, mely 
összegtől a bérbeadó :B'leischer ~'1. úr 6~{1 kan1atot 
évnegyedenk.int utólagosan tartozand fizetni.'' 
Ez n pont látszólag n legnehezebbnek látszik 

Zborayra nézve, hiszen n, inúr ernlítct,t scgédifizeté
séből "már aliglm tehetett félre nébúny év alatt 
a-kkora összeget. ~i1. helyzet Inegoldását, Ü;rnét a. c:sa
lútli levelek között találtnn1 1neg. Zbora.y bizonyára 
,;egédeskecU10tott az öw. Jlfajláthné tnh~jdonút 
képező öbudai patikában, inert 1807-bcn Obudán 
kötött báznsságot a jómódú Polifkci csitlácl Julian
na nevű leányával s a 111egtalált házassági szerzD
<lés szerint kapta kézhez a szükséges 1000 Ft-ot. 

:\negyedik pontban a bérlő kötelezi 111agát, hogy 
a gyógyszertár helyiségeiért évenként 100 Ft. ház
bért. fizet negyedévenkénti részletekben. ~Az ötüclik 
pontban inég· ahhoz is hozzájárul, hogy ha a 11e
rrvedévi összeggel hátralékba 1uaratlna, akkor a 
'tl1lajdonos az Ö~szeget a cautió-ból levonhatja. 

.A. hatodik és hetedik pont az úta,dás icléípontjúul 
1807. n1árcius ha.Y{t.t tűzi ki, s a1nennyiben Zboray 
non1 jelentkeznék az átvételre. Ú'1V az aláíráskor le
fizet.ott 1000 lft-ot elveszíti. \'iSZont ha. :FleisGhcr 
tagadná 1neg az átadást, akkor az ezer forintot két
t;zeresen tartozik Zbora:ynak 1negfizetni . 

...,:.\. nyolcadik és a kilencedik po11t a szerződés 
határidő előtti felbontása iránt intézkedik. l:fa 
Fleischer n bérletet 6 év letelte előtt felbontaná. ak
kor a ncautió"-u felül 1nég 1500 Ft „vinculun1"-ot 
tmtozik fizetni a bérlőnek. 

Fleischer gyógyszerész gondolt. arra. is, hogy lut 
bérlő n1űköclése folytán vagy közben oly súlyos 
rnnlasztúst követne el, vagy euvéb ok iniat.t bün
václi eljárás n1iatt bérlői jo'gtttól~eltilt:a.tnók, akkor: 

., ... Fleischer „A.utal úrnak lüüü azaz ezoröt
szúz JTorintot vinculu111 (kötbér) gyrrnúnt fizetni 
trtrt:ozik ... " ~t\kkor azonban, ha hünvácl küvct
keztében a gyógyszertár hitele c::;orhát szenYed
ne, n bérlőt iclő letelte után '1 caulio felét. .. a 
bérbeadó Fleischer úr kezében hagyja ... l1 

:\. szerződés 10-ik pontja kitér a1Ttt a Bajnálatofi 
e:-:;ctre is, ha, a bérlő időközben elhalálozna, ekkor: 

„ ... a, bérbevevő örökeiseinek jogukban áll a 
3000 azaz háror.nozer Forint cautiút, félévi fel-
1non<lás 1ne1lctt ... 1risszakövctelni, vagy pedig 
saját veszó1yökre bérlf.ít állítani u gyógyszer
tárba. ... " 
I:Ia tulajdonos a. bérlet ideje alatt.. a gyög:r,-szer

tárat eladni akarná. ezt csak a bérlő bc1oen:vozésévc1 
és a enutio valan1h1t a vinculun1 lefizct6S'C inellett. 
tehet-i. ...Llruennyiben peclíg a bérlő Zhor11y a gyógy
szertár bérletét n1ásnuk adná át, ezt csak saját 
„veszé1yére" teheti és a cauti6t csak a G év letelte 
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ntán követelheti vissza. Ezt. n pontot n1inden bi
zonnyal azért vett.ék bele a szerződésbe, inert Zho
ra:_y bizonyára neu1 titkolta hogy visszakívánkozik 
Óbudára, an1inek jele volt az is, hog:_y az akkori 
Ctyógyszerészi Hetilapban rövidesen n1egjelent n.. 
bérletet átadni szándékozó hirdetése [ 1]. 

Figyelmet érdemel a szerződés 13. pontja is, 
melyben Fleischer kötelezi magát, hogy a gyógy
szertár bővítésére szükséges újításokat, illetve azok 
beszerzési árait évnegyedenként a bérösszegbe be
számítja, vagy a bérlet lejárta utá.n - becsáron -
elszámolja. E pontnál figyelembe kell vennünk azt, 
hogy a szerződés a kiegyezés évében keletkezett, 
an1ikor - az abszolutizn1t1s végén az egész ország 
- a gyógyszerészek is - tele volt vál'ah:ozással t 
}\. gyógyszerészek is reinélték az 1848-han 1neghiú
sult újítások: országos egyesület létesíté;.)C, ünállú 
n1agyar ~i-yógyszerkönyv és árszabás stb. n1egvaló
sulását. Igya szerződő felek méltán gondoltak arra., 
hogy a politikai változás a gyógyszerészet terén is 
újításokat fog hozni. 

A 15. pont intézkedik arról, hogy a bérlet lejúrta 
utún a patikát isrnét leltár szerint kell áta<lni s az 
esetleges többletet Fleischer készpénzzel egyenlíti 
ki, n1íg a hiányokat a bérlő köteles pótolni. 

A 16-ik pontban megállapodnak, hogy: 
„ ... a szerződésből netalán fehnerülheté5 perel:::. 
a felperes által sz<J,baclon választandó bíróság 
son1más eljárása alá tartozanclnak ... " 
A 17-ik pont. Jelen szerződés bélyeg költségei 
közösen 'riseltetnek és pedig: 

a bélyeg 3000 Ft cautio és 5,100 Ft G fri 
bér után 26 Jlt 25 kr. 

ekkor azonban a nyugtára bélyeg nern jö.'' 
A 18-ik pont az iránt intézkedik, hogy 

„a szerződés eredetije a. n1egyei levéltárba 
teendő, a felek között annak hiteles n1ásolata 
az eredetit pótolancljtt." 

E szerződésnek hiteléül sajátkezü aláírú:-iunk és 
pecsétünk szolgáland. 

Szernpcz 1867 évi Február 24 kén 
:Fleischer Antal s. k. 

sze1npczi gyógyszertúr 
tulajdonosa 
viaszpecsét 

Zboray Albert s. k. 
bérlő 

l\íin t tanú : 
Raksányi László 

viaszpecsét 
hites gyógyszerész 

Hogy " bérlet valóban létre jött, annak nyonrn 
Vtlll a korabeli „Gyógyszerészek Naptárában1

', 

n1elyben Zbora:y n1int a szernpci gyógyszertár 
bérlője szerepel [2]. Feltehető azonban, hogy fole
Bége családi összeköttetése révén az óbudai patiká
hoz fűződG kapcso]atait sen1 lu1n:ragolta el, arnire 
bizonyíték az a szintén fe11nn1aradt szerzéiclés, 1nely 
8Zerint özv. Jofaj/áth Rudolfné az óbudai „l\fagy"r 
f(orona" círnű gyógyszertár tulajdonosa !Eiszdor
j'er Gusztáv és Zboray Bertalan µyógy·szerész.ekkel 

kötött. 1nár 18fHL old. :~n-án a.z en1lítet.i, patika 
bérletére vonatkozóan .. -\z ernlített „Naptár"-hau 
Zbomy neve mind a két helyen szerepel, de ehhez 
magyarázatul feltehető, hogy az óbudai patikát a 
pesti lakos Eiszdorfer vezette, rníg Zboray csak 
inint „csendes~társ" szerepelt. 

A szempci patika G évre szóló bérletének fol
bontására vonatkozólag nincsenek adatain1, de 
minden bizonnyal megállapodás szerint megtör
tént, mert ugyancsak a ~salád birtokában lévií és 
1870. dec. 31-én kelt „űrök-adásvételi szerződés 
szerint özv. l\fajláthné ,13 OOO Ft-ért eladta a 1mti
kát a két bérlőnek a Timár utcai fiókprdikáYal 
egyiitt. 

!. ScftJdy 8ú11dur: 
:!. .S'cliéd11 ,'Jfindor: 
8--9. old.' 

TIWJJ,\LOM 
U-yógys:i:crészi Hotilup, 18fJS. 
C+,vógyszerészek Nnptúrn 1870. 

Jl-p 6. 3 G o p .:i ll: BJRrnuc onrno;u a apc11ily 11 r1po1l/
,10.11 /ICf{i! 

)lo lli:tUllOHaJ!!J3<H(llJl !J<!CTO 11pah:Tll!(OB<IJill Ll351Tllt 
'l<ICT!lblX anTCJ( B apen;1y. ll:l COÓCTBCllH!ll\OD ,HHOI'llC nu 
!JODO;(y npec1apejJQDOJ'O B03j1acra JJjil! COCTO}il!JJH 3J(O
p0Bb5I ncpe.1{a;111 anre1<:y l\a!\ nparH1,10 6once ;i\0.'10;11,1.;1, a 
MOHO;{HC, 11al!J1Ha101q11e (jiap.il<lllCUTlil cy:.1.;1oií npuoGpt
TCH!!OÜ DO npc.iHl apcH;oipoDal!J!5! llJJH ;1oúau.neHJJCM Ct.\\Cii11oií COÚCTDCHHOCTI! 11agC5IJil!Cb co DpCMCl!C.i1 np110G
peCTl! cuúcTnca11y10 anTC!\}'. A.uTop JJJJJnracT yc11ooun H COJ'JJau1eHll.!'i npe;(IlllChHHllOH\l\C np~\Ha H OÓ'bf!3aTe.lJl;CfD<l 
J(Ol'UElüpHBUillXC.fl Cl'UJHJll. 

B. Z b o r a y: 'l11w rcntin!J r~í a pharniacy i11 thc last r:cntury 
Beforc the nutiouaiizution ii, ;vus a costuin lo leuse nut privute phur1nucies. 'l'he owners Leeauso their uge or bud heulth lcuscd out the pharuHi.cy to lt yonnger renter. 'l'ho youug pharrnu<.!ists could buy lator a11 o\vnership of a pharrnac)' for tho surn eurned as u rentel' nnd supplen1cntcd eventna.lly by funds of his furnily. _;\ sttrvcy is given on lhose eonditions or ruther agrcernonts fixing the rights nnd obligt1lions nf the contrac!.-ing part.ies. 

Dr. B. Z \J o r a .v: Apothe!:enpachl ú11 -i:ergangcncn .J ahrhundcrt 
'lor der Vcrst.ut1llicbung \Vui· cs gaug und gi.iLe din in Privr.tba.nd !1cfi11dlichen .:\pothokon zn vorrnicten. Viele der Eigcnéüinor iibergubcn dio . .t\pot.hekc \YCg<'n ihros hohon Alters oder gcsundheiLlichon Zustitu(lt;, ;ncislcns cinon1 jüngcrc>n Püchtcr, dio jungen Apotl1eker do.gegen ;vurcn lic1nühL 1nit.- dc·ni Gcld, do.s sie in der gcrnictoLcn .:\.potheke von.licncn - ;:iellccht nueh iuiL Zurriib(• des I''u1nilien\·cr1nügcns - dcn Dcsit-:1. viner .Ap~lheko zu crvverben. Dic Itccht.e b?.\Y. I)flicht.c dt.:1· 

vt~rtrugs:;<.!hlief3endcn Pi:trieien beinlulltcndc:n Bcding11ngcn t1ncl ·vcreinbin·ungcn \vcrdcn nusfiihrlich f'r!fiutcrt. * I:es1uno cn J•;spcranto: 
l:L Z IJ o r ny: .Allticipjara l111tpoteko 
Antnü lu i:llatigu lc111po cslis 011kond11kiil;it kuti111n !le 

i 11igo de privaU1j upotekoj. l\Iultuj do Iii. propriotu!oj i l'Hll.S· donis siun upotí~kon pro siu 1nu!junnC::o aú 1nnlbnnn ~Htl(I laünrdo ul pli jurut luunlulo. '.I'icl la junnj kuriorokoo1e11· cantaj (apotckisloj cspornliis durn ln paso de ln~ teni 11n olJtcni pnsedraji.011 de npoleko por ln llHJJJHll!l!'1 nkiritH tiel dc h_u1do kiel oblo per uldonudo dc farnilitL havnjo. T,a, Rütnro !~oniga:; t.it1jll ],~JtH.lit:ojn J.;aj intorkon'ic·n· tojn, kiuj preBkribi~ ln i·ajt.ojn kttj ln dt>\·ojn do !11 1:011· 
irakt.uloj. 

(Ernyey ,/ ó.:.sef (/yó[!yszerészlört. /\.. ()il,ijl'/Úr 1 JJ 11dapesl 1ll rílpás-lér ;;, 
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