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Zala vármegye gyógyszertárai 1850-ben 
HALASZ IMRE 

.J. szc1b(/d,~áu1iarc leverése utún berencle::keclű a/J
sz(1{utiz1nus pontosan szá1nbavett 111,inclcn 111e:gye
/1efi intt'zn1!;nyt_. iyy 1850-ben a 111cpyebeli fJlJÓfJ!J
:::ertárnl,:ot is. 

Zalu l"(Í(/l/<l(l,ljé/Jcn [() uy1Ju.11s::::críárró! és -1 1ÍIL 
/{é;:igyópysze.rtórröl tettelc jelentést. JJu ehhez a 
111cfn/ci CfH~szséyü9yi hözioa:::uatás l-! ort:osa és se~ 
lJl'szc tu!ajdnná/)aJt lei:D /;('zi f./.l/Ögyszertcírakat is 
ho:::zcís:::cí111ítjuk. 28 olya11 hellyel s:::ú1nulhut.unk. 
ctl1u{ oruossáu11o::: juthatott a (j();) lakutt helyen úlő 
220 552 cnibcr köziil a rásznr11lö. 

.4:: öt hclyiséybiil cí!/(í f!UÖ[!yszcl'lórol,· nu1jclnc111 
ntindcgyike Jll!!f!fcleU a korn1ányzat cillal köve
telt el6irásol.:nak, a vizsgáló hi:ottsóu csak egyet
len épillethen talált - ncdvess(~gc niiaU - hifo
f!ÓSL .·-1 cikk -véuén lei;ö 'táblázot ki1nutatcíst közöl 
a ,111eyyei yy<J(Jyszertárakról. l~özli a helyét, nevét, 
u t11lr1jclonos ncvrit. 1nikor szerzett o tulajclnnn;; 
f!!JÓfjlJSZCJ'ész -ok/eL~clet, llliríla és 11z.ifyen }Of!Oll 
birtokolja a (!UÓfJ!Jszertdrat, valarnint. seuécljé11ck 
0.:-; uua-kornu/.::ánal~ nez:éc. 

* 
.:-1„z i 3-Hl--ill-e!.; !11dQ\·ar f0rr:1clLllon1 é:-; szab::cl

:,-;üghoirc utún bcrcndezkedó önkén;.'uralini kö:-:
igazgatú~; uzzal kezdte n1üködését. hogy n1inclen, n 
inegyében Lll~tlhaló intE:zei.e::t. központi utasítúsra 
iisszeiratott. Zah: n1egye gyógyszerlúrainak iissze
irú->úra 1850. 111úsndik felében került sor [lJ. 

:\ l\1agyLtr I\:oronaorsz~ig nyugati rés:~én fekv<'"i 
Zala v{trn1egyében 51G lakoti helyen (n1czővéros
ban t~s faluban) valan1ini 89 puszt.ún összesen 
:.!:.!O :):"5:2 l:n1ber éH [~]. :\ lakossúg egészségügyi el
!úlúsát 14 nrvnsnak és 1-1 gyógyszerl:úrnak kellett 
bizl.nsit.ani ['.J]. 

~\z 1850-ben kii:.cigazgatúsílag rendezel:! (n1eg
kiscbbitett) Zala 111egyében tíz gyógyszertár Inü
:i'1c1öit. an1clyek gyógyszerész1nesterek tulajdonú

ban voltak. Ezek a gyógyszertárak a nagyobb tc
lepül,~sek<:.:.·n. kereskedövürosokban. \:,:Cizigazgat.ú;;i 
kíizpontokbun nyíltak á1ta1úban a J-\:IX. század 
··lsö fel{:bt:n [-±). 

:\n1i az ('püleu:ket ille:í i. <l lÍí'. n1fik(idi"1 gyógy
.-;zert<'ir kiizlil egyL·I l>pit!elett í.l iulajclnnnsa. <:t tiib
bi épületet úgy \.'Ós:'tn\ltúl". tc:hú! ;1 .SY(1gys;:0rtúr 
~z~u11úra clös:_.)'1r át i·a~lleiJ alakítuni. Ez 111cg is 
littszotl a hcl::i...;(:~l~k belsií clrcndczf . ..;i~n. illctiilc!,! 
úll<iputún. _.\ tíz t;-yóg)-':..;zt'ri.úr közül kilenc 11102.q-fc
':,-:]t :iz vi1úgos, száraz. megfe1elöcn 

ti.szlún tartoii épüle!- volL ún1 az úíalakítások n1i
ati nen1 n1indig fclcHck n1eg n helyiségek n1ére
t.ei a kívúnaln1aknctk. :\?. ópüle!ekn'i1 azonban csak 
cg;y gyógyszeré.sz. a inegye.székhelyi .,Szentlélel\'' 
g,yóg;,'szer·iür tuh1jdnno:-zn pancL.:.;zolta. hogy az úl
lala ne111régen vásárolt épület annyira nedves. 
hngy a pen0szedé . ..;r-e. füll<::dó.c;re hajla111osabb .sze
reket ct n1egron1lús veszélye n{~\kül nen1 tarthatja 
az t'pület északi fala inellct.t. ;\?. 1350. 6vi gyógy
szerlúrvizsgúlat. csak ebben az épületben talált 
kifogoíst. Ez elörelópós az lB-!:J„ 18-±G„ 1847. évi 
vizsgúlatokhoz képest. n1ert az ez Cvekben fel
vett. jegyzúkönyvek szerint a n1egye hat gyógy
szertúrúnak tulajdonosai voltak gondban az épü1e
lck úllapota n1iatt, znelyeket. a tulajdonosok az el
n1últ idóben saját költségükön renclbehozattnk. 

Ezek a gyógyszertúrak a helységek piacterein. 
vagy a legforgaln1as:1bb. kercskedók lakta ulcúi
ban úlltak. Érdekesség. hogy a n1egyeszékhelyen. 
Zalaegerszegen a két gyógyszertár egyn1ással szem
ben. nz ulca két oldalán ülll. nen1 kis konkurren
ciáf jelentve egyn1ásnak [5]. 

J\ n1egye gyógyszert.úraí általában öi helyisCgbi"il 
álltak. Ezek az alapvetö helyiségek: a gyfigyszcr~ 
túri officina. a gyóg;;rszerész1nühe1,y. n rt1ktúr. a 
pince és a flipacllú:-í. 

1\ jeg:vz(ikönyvek s::::crint nagyon szigorúan vizs
gálták az „arsenicális n1érgek" túrol<L:;únak. fel
hasznúlúsának e;:; n:,,til\.'Óntartúsúnak körüln1é:1ye
iL IVIinden gyógyszertúrban külön e1zórt he1;ven 
tartották ezeket. a gyógyszerészeti anyagokat. ,;\ 
zalaegerszegi Szentlélekhez cin1zel.t gyógyszeriúr 
tulajdonosának erre az épülei be!:-.;() e1rendezé
:-;c n1iatt nen1 volt lehcLÖ.'i0ge. '-' pacllcison egy le
zárt. lúdúban t arto! la ezek e! a veszr!lyc.;s szerek el. 
Inelléjük zúrva azokat az eszközöket is. an1elye
kct csak a n1Crgekhez volt szabad hasznúlni. 

.'\ gyógys;.:ert.úrlúlogatások jegyzúkönyvei hiúny
ként n1incliissze annyit tlintct.tek fel. hngy azok ;1 
gyógy:';Zerés::.i uta:..:iiúso!c n1éreg(;.'lo:dú:.;í .''>'!.t:báiyok 
hiúnyoznak. n1elyeket ki:irrendeletek fnr1nújában 
bncsútott ki a I-Iel:vtart.út:anúcs. de 111egjeg;.-·zi·k azt 
i:;. hogy ezeket a k)irrendeleteket a föor\·o.sokkal 
J~: csak nt,hu. <.\ gy(·Jg:vszcr(:-;zekkel p~dig :;ohcl ncn1 
közl:ilt:c :-:cnki. 

:\ gyógyszerészek kés:dctcikct Bt~csből cgZ:is;;;í
tettl:k ki. _.\nlon Pfantzert haL F. C. IVIa::·c:rhnfer 
i-1c"irnn1. Franz \Vilhelrn egy n1egyei gyógyszc:rtúr
nak :;;zúllítoU. a birodalo1n közponljúból. 
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Zala rncguc gyógyszer~árai 1850-hen[lO]. 

I\1egjeguzesek a tciblcizatl1oz: Ny = I·Ielytartólanúcs engedélyével szabályszerűen nyitotta 
én évn1egjelölés nincs a forrásban 
x nincs adat a forrúsban 
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J.\ jegyzőkönyvek n1egel6gecléssel nyugtáztúk azt 
is, hogy a legújabb szakiroclalon1 - a beszer:.;;6-
si nehézségektöl függetlenül - szinte vaL.uncny
nyi gyógyszc1·tárban n1egtalálható volt. 

..:\rni a szen1él;·/i fclt0telekct illeti. valarnenny.i 
gyógyszerlártulajclonos több evvel az i:isszeírú:-: 
clött 1nár ,.n1csterré avaltatni.1''. Nyolc gyógysze
résznek volt segédje, úllalában <:1 gin1náziu1n hat 
osztályát v0g2ett lD-21 6ves fCrfiak. akik közül 
egy n1ár segédlevelet szerzett. a nagykanizsai 
„Igazság'' gyógyszertár tulajdonosúnak segédje 

pedig okleveles gyógyszerész volt. :\ n1úsik nagy
kanizsai gyógyszert:é.r tulajdonosa :-;egécldel is. gya
kornokkal is dolgozott, a ke.szthe1yi. földesúri tu
lajdonban úlló gyógyszertárban a gyógyszerész 
gy.akornnka .:->ajút fia volt. Ezeket. a gyakornoko
kat. 1848. Cs 1850. között fogaclüík fe1 a gyóg;vszc
ré.szek általában húro1n évre, 1ehelö1eg a helybe
li lakosok közül. Zalaegerszegen a „SzenLhárnn1-
ság" gyógyszert.árat a Lulajdono::-; özvegy(:! birln
kolia. a szakn1ai n1unkúl pedig az ugyanl'sak 
gyr'1gyszerészdiplo111ás fia végezte [\i]. 

i\ gyógyszertf1rak szún1bavélelénC-l szán1olni kell 
uzokkal a kézi §J)'t·1gyszcrt.úrak'1~ai is. an1elyc:kei az 
orvosok, és a kerüleli sebészek tariottak lakúsu
kon, akik körút.jaik sorún ezekböl lút.túk cl bcte-

u:;;: 

iirül·:iiltv 
en. 

l!Hli 

vette 
1G:in 

1:ctt·-~ 
u::19 

gciket. Ilyen kézi gyógyszertár négy voli a n1e
gyében. an1e1;;/ekben valan1ennyi rögtön használ
ható szer 111egt.a1álhai.ó volt, a j-egyzükön:·/vek sze-
1·int elegendö n1ennyiség,bcn és jól lúro1va. /\. fó
orvos kü1ön l;:ien1clte je1eniésében. hogy a kézi 
gyúgyszertárakat. tulajdonosaik olyan rendben 
ion·t:ják, n1int a valósúgos gyógyszertúrakat: [7]. 

f\ gyógyszeri.úr.ak szán1úban. felszereltségében 
1350-ben Za1a n1egyc scn1n1iben sen1 volt eltnar.ad
va az ország n1ús Inegyéii.öl. összességében 14 
g::lógyszertára! tekint.belünk n1ükiickJnek. s n1ivel 
a kerületi sebészek körútjuk során n1agukkal vit
ték kézigy<"igyszertúraikat is. állithatjuJc hogy 
n1a.iclnen1 az egész n1egye területén hozzájulhatolt 
a gyógyszerekhez a rúszoruló. 

lü50-ig a szegényebb sorsú adózók. n1egyei köz
.---;zolgúlutban állók Cs a beteg rabok r&sz(Te térit0s
n1entesen kellett. gyúgyszercket kiszolgáltatni 01 

1negyci pénztár tcrhére1 an1il a benyújtott szún1-
la ellenl,bcn ich)nkl1nt a n1egyc n1e!,;térített .a gyógy_ 
szcrészcknck. Ez a ki::;zolgú1tatott gyógy.:-;zcrn1en:v-
11yiség a 1akossúg szún1út:ól változóan az 1850-et 
n1egelözö két-húrnn1 év,ben 20 ezlistfnrinti:ú1 :100 
ezüstforintig terjedt g~'úgyszerészenként. 1'er.n1l~

szet.esen u _kereskedúvúrosok gyógyszerl•szei n1aga
sabb :szú1nlúka~ nyújtot.tak be, n1int a többi rnczü-
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városok gyógyszerészei. l\•Iagas vol! a száinla 
összege azokon ~1 vidékeken is. ahol a szabacls<:lg
harc alall fegyvere.s harctevéken;vség folyt. (Ös::
szehasonlitá.sul: a keszthelyi uradalini gy·ógyszo:::r
túrnak. a 111egye legnagyobb. legforgaln1asabb 
gyógyszertárúnak bev6te1e évenként 8.lLigosan 2720 
ezüstforint volt [8].) 

1850-ben egy rendelettel rnegtiltottúk a gy(·Jgy
szertárak ezen tevékenységét. Ezért írta dr. S111al
kovi ts l'viihály n1egyei föorvos a gyógysze1·tárakról 
szóló jelentésében. hogy a szegények orvoslásút. a 
kiadott rendelet n1iatt el kell hanyagolni. ··v0lc
n1énye szerint ez a helyzet nor1núlis kf')rüln1énye\i. 
között nl~g vctlahogyan fenntartható. de ha vaL\
hol ,iórvúny törne ki. az kata:-;ztrófúlis kiiv:::tkez
n1ényekkcl .iúrn<:;. n1iutún n1~Jst. hogy s:-:üksl'g len
ne rá. nen1 jut.hatnak ,Q;vúgyszo.;rekhL~z <tZ Crintet
íek. ez az orvu:-:1 cliclegeniti ttillik. akk(lr· scrn 
l<1gnak gyúg;v:-;:~crhez nylilni. ha azt ·.\rvún;: ide-
jCn ingyen 
lent Cs(~ben 

<-:dnúk. F;ár111enn~'ir(-· i.-; (1:-;lornzta 
f<"Í\Jl"VU:-i a 111t;_•g;-·ehat/1.:-::(1g·ut. (~Tdc:rr.i 

H·1rt'.~·nt. h:1g:v a bt:)t:._:g r:1.bo:-: 
9:y/1g:v.c;zercs k\:zel0 . ..;<·t fcclc-:~lc· <l n1cg;:c•i pl•nziúr. 
A, régi. c:.cn nt11inr'izu:-; renclcl<::~t 
c.:-:ak az :ib:-:znlutir.nlLb knr:: utún 

·'"" [il 1. 

t:.'l(il.ti 
úllit,i\L:H·: 

~'\ n1e~·y::' gyr·lgy:..;;-'.;..~rtúri há\óz<.1ta t\Z 

or:-;z;:.'1gc1." útlagnnk. an1,:lyrc kt:t l'\'tizccl n1ú!\·<t. in
tc~nzív fejle:-.:zié:-::-;t~l rúl·plilhetett az osz1rúk-n1<1-
~yar kie~1;-:e:,:~-.." uiúni n1aµy:.1r eg(\·;zs(:~:!:ligyi :-;·1::1k
iga::gatás lel,ics - ttZ akknri éril'lc:n1bé.'n veii n1(1-
dcrn - int(:z1nl·nyr·2nclsz:;1· 

tHODf\L():\i 
L Zal;! 111e'-!_':<;1 L•.'\'é!iúr Ui i1,:i!bhial·:iJ:tn Zn1L.1 I\. 
l:Jl.. \FJl. D. ') Zn1L. iV. l:il. V. ::. Z1nL. iV. l?iL \'Il 
·L IJ/d::::y :irprid: l\ g;;(q.:,yszen::st"12l rra.>p,jelen(~~;e 0-.~ fe.i· 
Uic!Csc Zala n1cgy0bcn 1711-líl-Hl. (Zalai C~:.·üjtc
n1en.v 1. Zalaegerszeg, lfll-1.) 12. p. l\-Tcgjeg,·czzük, 
1111°\· ;:i.,.. clt"'"lolt :eriill,ten k1~i .~.':.·ig:.·szcrtúr n1likiic!r1ll: c·.~úk\(;1:1~.\·[1n · .. z~·ir~yi·· nt:vcn. és Perlakuii .. nL> 
n1én_;,:hcz·· núven. Et.ckrt.~ lel. bt1Vt·:bbf-'11: B!<':z.v id. n1u 
-!2. 0s ·!7. p. 5. Blázy: id. n1ü fi:'i. p. ti. Zn1L. tv. l:Jl. 
\III. B. U11. ld. n1óg 10. jeg:/1.ctel i~. o. Blá:u: id 
n1ü !!:5. p, !J. Zn1L. IV. 151. \rfi. EL ?ill. ') lli·Hl-:10 
[0. :\ iúblúzut <l gyógyszen;í.rvizsgú!ati jeg.v;.-:ii!~iin.'";.'e!·: 
;il<ipjún k•:'~t:ü!t. L!:.'Jiíh(d_\"·2: Zn1L. t\7 . l:i!. \·'II. D. lH:il 
:\ \:.é.zi gyógyszenúra'::ról külön nen1 \:ettek fld Y\t'.s
!-:<il;tti jcgyz6kiinyvcket. 1.'a!ószinlilcs: a !dt.ún·i!ng rna
g:inpr<txi;;t folytc1tl1 <1r\·risuk .r.L:i:('.1g_\·s;.:(~rtúr;tirriJ \"iill sz,·1 
Ha chhe:>: hot.zúadjuk azt. h(lg_'-- a :! rneg;;ei 1JJ'\.1Jsnal.; 
l~s n l:! ke1·Lileii .<:ebé:-:1.etnel·: bizLus \·olt k•~zig:.·<"1.gys;~;;:r
túra. <1kknr a '.!:v!'igy.szt~rtún!k (•s 1-:i·~zigy{i_gys:-:'.:rt~~ral-: 
.szúrna :2B lehet. Ez aznnban - p1Jntn." ;lclat()k hi;·in.':~í
ban - csak becslés. ll. I3lá-:.u: id. rnü (\;i_ p. 
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f1JIL'llapaTM. 
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