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pa n~Ut a U.fi !'ellftl.:JizlwaDól a up-.u-..-. -.aJJ.ó 

&taeMt ~c-.zaHa* JdM pelfíUui, lliU puadet éa ~ 

edald !'ejl.Gcifect-. Utoa., Ssaktl~éaett azfuapoata.ól t.~ 

•.tat 1ttai tecJat •ez a ke.-zakbeeaztlla l Pt~io«izáci6/ 

be~eaek &izQ(VIIl.,. 

A túa upüaezUe'-'1. .jeleat6e. az a ki~JQ<, h.., 

a &Vóoeze»f:A:vhilózat t"ejl.Ufú't 813 1'e.jl.644a11ea aa,ját••• 

••••.-• l:ödcucatúi eDS6cea IMilül. Yiupl.hat,jut:. z.l.a 

ae&Vre 'tel.epíU.éeeiMit t"e.jlHfae a dzacilt kerazak-.u W1ill 

uc .. A tillök uralo alatt .jel.ea;t6aeltll telepíiléad O.io ..... 

CJÓlt&Piazt •f&belyek Yeltal:., Ezen te1epüléaek t"ejl64éae csat 

a t6Pök k:i:üzéae atú. WWllatatt •eco .A aeeye tel!(.lletéa .,..,.. 

ltaa kÍP~i Yárae a koráDili százaiokaaa aea ••lto A CJÓCJ• 

szertáPhálózat k:ialai:Dlúát tehát a uc;yéllea a uzőy~el: 

1'ejl61ifaénl púl:mzaaaaaa Yizscühatjut;,. Mic a karálliti ••'"' 

zaiakltaa hazáakilea Qór.yazertál!.ak ceakaea kizúólac azaita 4 

királyi YúaeakNil 14teaül tek., a XVIlio azáza4t6l a QÓQ<~> 

azel'túal: aec.jeleDHl: a t"ejlő4éaaek h4ult aez6Yá:uaekllu 

ho B tekiatetttea msclllód.áe ... • JI&Y Yélea ... ezUt!l:rté ..... 

U ., ele helytll:rtéaet:i azeapeatltól ie JeleatcSa .. 

2o/A 4i:aeurUcióe auka J#:tilz5U t'elaktai 

.A Uaa t"el4olcazáaát r5Till köztts:r~Uaett átt.ekiaté .. al 

kbúoa kezdedo Szakeé .. a ez azért, he17 a pflit:il:d., tál!e 

... «ld •• pziaaád .... .,.. hatll•át • cvór.yeae:e4azet teJe 

11&11..._ :tiae:l.-1 kbet~ae..a .. Rlezl.ttte-.ltlea teclalk:

.._ a k8zeciazaécUcr, 1te·ae a eyócraze»éezet t"ejl614eé_. 

közntleaíil hatd k3zipzpUat, tBi•u.,.törtéaett la tQaa& 

4alaii, pz4u'cii körül.ú:~it,Tekl:el,. 



Az eú6 'YisaaGati kö~ a CYÓQIUittl!túti' Wlózat 

H~i"' éa- te.jl64'éaíf., Ezo llelUl a Wló.at 1'e.jld4..._ 

all'lflk atatiastikaii Yi'ZIIplaUt a Q6Qazellt~ lfteait.éeé ... 

a bató patladgi é• tQIIaaalat télt7ez6k l!éa'Zletn é:tltél:e-

1'-éYel kÍ't'Ú.Oil lteautatdco Ezek utlla • eyóav;azllllttQt Wló"' 

ut kiel.ol.úáui: részletes leil;ó tl.h:rtéaeUt1 Yalaatat a 

eó&Y•zel!t'-lt elkelyezfaéJI\tk llelyrajz:il Yizsgilatát dr 

zeaelo 

A tó'd.&lidakltaa a QÓQszer,túak szakad aflk:Gaéaét ki

yúeJt aeautatld tbQ'i fa azeaélyi t' el Uttieiae'lt rizsg.SU.. 

tú bPeutfllo A aaeulyi 1'eltft$1111k túc.YaUaúál részel ... 

teaea :fe,;lalk:ozat t~r,Yezea a Qóc:vazel!éaze'lt pzliuqi, túo

aa4alai hel;yaetéJI\t'lt TizscilatiYalo Ezt 'ltöyet6ea a gyóeyaze~ 

túak eyóc:vesereUitó teYékea.ységtSt kb .... beautatDio 

'o/ A 4kaselltációa ug• aóllsze:ee. 

~61Jazerészeti iatéliUa.ytörtéaeti téaa :fel4elcoziaá8 

~l léTéa ezó• a :fel4olcozás aóllazel"éül lo/ a törtéuele.

tuaoaia.yi a64eze:eeket, 2 .. / a &JÓ~Jsze~Qi ezeryezéetuaa~ 

aia.y aóllezereit alkalaaz-.. Ez utóltlU:ak aóllet abak arra, 

hec.v e~;veécea ezeapente'lt és nnezéktan al'ltaJ•azlisiTal éa 

a Tizsgálóiiae'lt er,eiméa.yeiaek Daazet'ealalásáaál a aze~esaa 

ntt: eyó~;vazel!éezi szakterületlte tartozó elleüé:o;ye'ltet ee
eéceaea értékeljaa és reciazt-'lJaao A tel4élgezia tebát 

nea tartalaazza Zala aege Gaas•• eyóc;yazert4.ráu'lt a .iel.

zett kerezak~ teljea törtéaéti t'eleelBezáaát. Jl;yee e

setek"• kiaz~esitea a Tizscálólis k:Cr,ét -'• aeeék Caz8 

szehaaenlitó autaiaak "autatásáYal, aúekltaa pe4ia ttlJI"" 
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dallle-ta •• e&Y~ ..aen JteJwtat'-anl, tc;yekazea a Ti'ZJI8 

cál.al tú>&rát aepilqitiUd:o 

.l atatiezt:ib.l TizacüatH: alla~it Ultlázatok:Ha. la 

pd'ibaam áln:!ázolft kiYáaea lteJUiltatai"' .l eyó&Yaze:Qtú,ak 

l4tedt4hléaek .Mlpt f:r; elhel.7ezlalit tch;Jr:lipTázlatu••• éa 

l.ehetéeuic szel,!iat ke!,!aeli képekkel ,.,luazbál.ta kiT.,. 

... eeautataio .l táltlizatekal fe Alt~Ák:At a azOTec k:Ozé he

:tpzea el a k:O~blt áttekint4s Ifa kezelhet5s4c lliatt., 



A gyógyszerisztlrtl6neti ezekirodalom i1em fog~alkozott 

e4dig Zel& ae~Pvel, ayógyszeriezeivel., gyógysmrtársivel.o 

A~ törtánetánek eddi&i feldolgozásaiban és ~helyt5~ 

Uneti mu.nkákban csak el.e~ész6 Ide számban tal4l unk adae 

t.ot nemcsak Zda aeQ'e QÓ&J&zenszetére, de egénstlgtlgyi 

el.l.átéatJi törtl6netére vonatkozóan i~r., E l!!lJDk4k nas7része 

szelll'leUben elavult és a legtöbb esetben kutatási ért4i; ... 

ben is csak tájékoztató jel.l.egQo Is7 ezeket forrásktlnt ~ 

tatáshoz felhasználni nem leheto A disszertációs munka clll

kitűzéseinek me~ósitás8kor1 feladsta;mnsk elvégztlséhez 

eredmé~esebbaek látszik tehát, a legkorszeröbb k5ztörttlne& 

U irodaloll alapján a tárgyalt kornak történeti áttekin-> 

Ueft 48• s;y6gyszenazt6rténeti irodal.m.unk alapján a gyógy"' 

szeriozet történetének a vizsgált korszakban fejlődését ál• 

talánoesn az intézmé~törWnet vonatkozásában elvégeznio 

Ezzel minteay irodalai 5sazefoglal.ásban általános kápet ny..-. 

rUnk a részletes témafeldolgozáshozo 

lo/ l!ztirtépeti áttekintéa /1711e 1849/ 

A lt4kóezi-zebadság)lare bukása azt .jdentet te ...,_.... 

orazág számára, hos;y nem silcertU t aegtel"ElJJlteni a nZtt 

1'ügptl.en.sésen fl]!á,puló polsári fe3114és ahpjait.o A &Ute 

JIIÚ'i Wkénl /1711/ állandósult a Batlabur&""urel.OIIl és aeg

indul.t• JDaji meger6s(Sd3tt a feudel.ia tJibszolutiBIDUSo A pol ... 

sári fe.il&Us kibontuozás& lasaitotta áa hátráltatta. 
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ho&Y JlaQarorszás; terael,.6er4i :te,il&léa4bea a korábbi két 

lfvsz4za4 al.att measze elmaradt Európa többi országaihoz 

visZOJll'itV&o A :te.jlf<Ws kibontakozását bátl'llltattat hog 

a W:csi udvar posició.ja megerisödött els hO&Y a 11188Y&r urat ... 

kodó osztálynak sikel'Ul.t rendi jogait Ils kiváltaágait es 

uj korszakba átmenteni. Az abszolutizmus durva formái ue 

gyan aegszU:ntek• de nem is vol.t rájuk sz(lkség, hisz a _.., 

IQ!If,f' neaesaég a :teudalis rend restaurációját támogatta[l]b 

A török: hódoltság határa az országot két részre sza• 

Jeitottao A hódoltsági terillet elnéptelenedett. A bék:.Sa esze 

tend6k beköszönt.Ssével a bels6 vándorlás és a betelepit"" 

sek caak: a XYIII. ~zásad V.Sgtfre hoz :nlpesedési k:ieQenli ... 

t6dást[2]o 

Gazdasági téren e század folyamán kezdett a mez6gazda ... 

ság a hagyományos állattenyésztéar6l sulypontjában a f'öld~ 

müvelésre áttérni,. A meger4söd6 és áUandósuló piac, ma,jd 

a gabonakonjw:tktu:ra is abbell az ir-ban hatot~ Bzzel es 

SYütt termíiszetesen :tokozódott a jobbágysás kizsákmúyol.á

aa, mely a század 6Q...ee éveiben kibontakozó p8188ztlllozgal8 

mak:hoz vezetett, majd !&ária i'el'ézia Urbáriumánelr: kiboes"

tltsával rendute az urbéri viszonyouto 

Az ipar t;~etén legel6azör s bán;yászat, vaskohászat 

emelkedett ki abl'lól. a hul:lámv5l.QW1. melyben a század el.e

j4n vol.t. A ael.meci bányatisztképzf iakol.a. majd Akadémia 

11770/ 1étrshivása, ia ezt bizonyitjao EnDilk ellenért caak 

igen laasaa követ}jette: a f'ejl6dés Európa többi országaiaalt 
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:tejlldlisi Utemét[,1. 

u áruforgaLQlll ú kereskedelelit területán esl&nep.... 

sen a mez6gazdasági tel'lll4n;wki vitel lia az iparcikitek beho

zatsla vol.t jeUemzf., A forgalom• min4 a belföldi• mind 

a kUl:tö1di inkább a :tfblt utvonalalt meUet'l :t'eltd nagyobb 

helyek vúárain bo~olódott le. A korábbi századokban az 

ipar és kerealtedalem r•• :tejl&\G fel.vidliki és erdályi 

szalJad királyi városok fejleSdésa megakadt ás han;yatl~ 

nat indult. Ezzel szemben gyors Utamben törtek el6re a 

fejl6dásben az al:töl.di mez6városokt f6leg mez6gazdasági 

árutermeltistlk és nem e ipar feUen4iil4se folytán /Deb

recen• Szeged• Rag.vyárad, Ncs/ [4] o 

A század v4g4ig az egyházi és világi nagybirtokosoki 

volt a politikai 4s gazdasági vezet6szerep. A nemeaeág 

rági feltételei azonban a század v4g4re némileg módosut

talco Az árutermelés navekedésével a jobb módu nemesság 

meger6södöU8 m1g a: nemeasiig szeg4~ebb n.~tese teljesen 

elszegé~edett, sokszor a jobbágyoknál. szegén;yebll körUl. -

mén;yek között teng&lötto A :t'eudalis ren4 4s az abszolut

ista közigazgatás: kiszál.eeedésével az uj sztlkségletek és 

igá~ek ~omán az értelmiség szerepe és jelent6séga a száe 

zad vágére megváltozott, megn1Stt[5]. Hiba vol.na azonban 

jelent6ségét eltulozni. Az értelmiség nagyrésze az áru.ter-o 

mel6 I1Sil18Séghez tis a :tel világosodáshoz kapcsolódott ugyan, 

de zlmaal az elszegé~edett nemesi rátegb41 verbuválódett, 

ig a neaesi kiváltságok el&lyei gáto1ták a polgári 1lt...,. 
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laku].óban risztvállal ó szerep4to Az 4rtel.aisé:g nem ae

meal e~u r4tege viszont "elönt& lletoqáeeal e korban 

É& nem lehetett. 

A XVI~ szüacl máscclik telében kial.akul6 és mese• 

rlsöd.& i'elviUaosW.t aeasolutiuue törekvései bhOI\YOS 

Jl&&8a&bb szinten. a polabi átalakul.ás :tell mutató t ..... 

uélális viszGlQ"okat. jelentet.t. A legkirbóbb ldáJ13rok pót• 

lúllrat a bels& is kül.s& ellentlaoD4ások kivécll!sére t.öre ... 

kedetto A aemeaa4& kiváltsásainak mepz€1ntet.é:s4re, illo 

kozolátozására az áruteraell r4tea,anszaki ga""sa'&i t'*" 
ren való retorm.jaillak eavesetéséve:t, me~emlboe töree 

kecletto Ba az áll.am:torma a pol sári tört.é:ne:tir!ls ezerint 

aintag kiegeal.i t6 aaerepet. .játszik a káe6i teuclsliz • 

IlUS saeallewD.l.ó osztályai közöt.t. .. Ot.t.t ahol el.4releD& 
l 

dUlt. a polsári t'ejl4dást lev-.et.i a nellleSSég és a ~ 

s4g kizött :fl!tlg;yül.emle:tt t'eszi1ltsé&eket• ele áthidalJa a 

f6ldesurak és a jo~bágrok ellentáteit iso Felhasználja a 

növekv& pol&árs'c erejét a cserébe helyet. biztesi t k4P'!" 

Yiseltfiuek az áll smapparátuebauo JJ4ra4kli11 visszsszori te 

ja a :fl!tad&Us urak ba'tallllát.. A aarzista törtl!net.t.udOJP"Q 

elismeri az abszolut lill.8111. szeryezeWre vonatkozó pol&árl 

aeaállapiUsokat., de hangsulyozzst hog tarthatatlan ú 

tudOJDán.ytslan ez az állitás11 miutba a t'e1vi1ágosult ab8zQiit 

lut áll8111. minteg osztályok t'el.etti ezervezet t.öl tött.e 

vol.na be tört.é:ueti azerepát0 Bá te11 mutst.Di a :f'elvilá

gosult abszolutizmus eul.yoa bels6 ei1entmon4á~ maly 
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ideol.ógiá.jából tts osztályal.apjaiból eg.yltrtel.miien Uve't<!oo 

kezik, hG&Y a polgél :fe,1lfdásnek raeg:fe1el4 reformokat 

a polgári Ueológiától idegea. eszközökkel, urall:Gdól $e 

tattQ:'ával1 próbál ta mepalósitard. s llt'n;yeglibea a :feud...,. 

Ua read.et tartotta :fellllic> As e.r4szakosan :hajszolt pe1gás 

ri fejleSdés s as abszolut IIIGil8J.'Chia kiépítésének móds._.. 

rei asitották i'el a nemzeti 4rzést a azt a :haladást cél. ... 

s6 rei'omokka1 ia szem\)e áDitot ták. Ez viszont a rendi 

Jl'eakció helyzetét er4sitett.eÍ6},. 

A marxista történettudomán;y e raegál.lapi táaai oldják 

al igazán az ug.yne.vezett. kul'uct vag a szemben 416 J,a... 

bane: történetirás, a pret.estáns, VIJ&Y katolitus törtéJle<ii' 

ti i'eli'ogás a JIIII&Y&l' sceUemtört4neti, vagy pozitivista 

irán;rzat polgári ideológiáJa koncepcióját, mert u, osz• 

tályok társ"hlmi kére484nek l'n;rept. fogalmazn ug. 

ICorezakunk utolsó szakaszát a :t'eudalizmua válsága 

is a reform oogalom kibontakozása aa,jd a :t'or:ratial011 ás 

azabads~ poli tika:i, társadalmi ú gazdasági esemén;rei 

jellemzik. 

A :t'eudalizmus végs" szak~ IZ. József rendazeré• 

nek l. 790eben történ11 össze0111 ásával. indul. Ezen esemén;rek 

után teljes erivel boatakozott. ki a nemesiecemzeti moz...,. 

1-. A m&&f81' jakobinus moz:gal0111 elbukott ugyan, magával 

ragadva az ártelmiság legt'orrad8lmibb elemett ú a bécsi 

udvamait átraeaetileg sikeriilt a konzervatív neraeaség\61 

témogatva hetalmát megar4siteni. Az 1792wbeakezd6d4 
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1'ftm0ia báMruk okozta p..;ts..Sp :f'ellél'ldtiUs elkeniiGzte 

a :f'edaliZIIlUS válaáaát Béb- li..-re. A JlaQarorszápD át 

azet4 kereai:e«'elmi utak :f'orgalm4nak :f'eUUDldillae tarióe 

· kou,.iunltt.urát tereatett. A med....,aeágbaa termel t :tele..,. 

le& kimven la rlszoXQ'l&& jó áron taUlt vev4reo A kone 

.jmtktura i4fszakában ta b• ipardgllan :f'okoz6dott a clllek 

is átmenetilea :tellendtllt. •hál\w manv.:taktura teJ.oaelliae 

f.e. Az 181Gooea livekben 'fi&a szakadt a D11f!J konjunkturáe 

aak. A vieauealia id6szakában teljes erej4'9'8l f'elazillre 

tört, amit a gasdasá&i :f'ell.endülés csak el:tedet•• de ~ 

atltor elú~i tet u a :f'ewializmua válsága. '.fökileteaea meg 

mutatkozott, hoa7 teljesen elavult a jobWgreudazerea 

alapUló tdreaclalmi renlio Az el.Datalmaa'Jdó bf'lácid lelir

tfteUaae1 vd6 orvoslás& a pcdas4gpolitika es&lját tük• 

rözteo A 118Q81' 1le81888ég tudatában :felu.iul szdmos rigl 

,. v.jtel.etü •arel:rae•. me:Q' a 20eae eSvekben lll8&J&i en ... 
ál.l.ásba torkelt az u.}oneozáa, eSs a tatemesen megemelt adók 

megtap4ásáY&l.o A '9'ál. tozás szüksáaeaágének: felismerisa 

a re:fo1'11180zgal.oa tialat:ulúálloz la kiiMmtakozdsához yezee 

tett. Súchel\Yit 1Feaee14:o;vi1 UlesQ és Dúlt IliSgiitt sorae 

~ kozott :f'el. a; aeaeai re:fo:rmellemufko A Bababurfr"'batalom 

.- 18'2/3~s országgnl.éa után11 haaai konzervaUv táJBee 

gatói aegéd!letével erlasakes akciót inditott a re:formel.• 

lenzik megtörésire l WesaeU:o,yi per1 Xosautll börtönbe 

lwrcoláaa l o A bécsi udvar :IJD.ye a nemzetközi bo:o,yadel• 

msktól 18,9/40eee orsZlfa1i1llsea a Deák vesette re:fol"JJ1til> 
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elleDZ41c Jtövetel.4sei.Di1 nfmi eng~ tett [1]~> 

A Jtiszaliladul:t Xoaauth aöp felzárk6zók következetea 

a radikál.is koncepciója vezetéh el oda, hog az en .... 
llfki mosgalom val.ameuaQ:-1 jelanUs i:riD;ysaú magá4vd tette 

a re:f'oratöreltvéaeket suaázó EU.enzéki lfP1atkozat@Q~ A 

kemé~ poliUkai ktlzdelmelme·k dönti ).ISkést. a nagy ~ 

pet vál.tozások dt.ako 1.848o márciusában az elasz1 :francia 

ea~ek törWnehú. :f'orduJ.athoz vezettek Európában. A 

Wcai1 majd a budapesti :f'orradal:mi eseJilé~ek következt~ 

b• az 1.84a..ea törvó,y értel.lll4ben Jla&y;arország :b\JdQ is 

reD4i ~ból polgári alk:ot.•"~oa ltirálya4ggá alae 

bl.t. (Qökeres ~elmi...gazdaaági átalat.ul.áshoz veze,.. 

tett a :f'eldalif:BIQB alapjúak1 a jobbág.yrendszernek az 

tlaazeroppentáe&o Bár az ell.a:f'ol'l'&GalOIIl erl5i urrá lettek 

a>. maw ar ezabacladgharcQn1 a h4aies kUzdelea ússem vo1t 

hiábava161 bár nemzeti önreD4elkezését Jlagyaroraz4g el.• 

veszit.ette-1 de a aegdönt.ött. :f'eudd.ia renelazert viaazahoz• 

batatlanná te-tteo A gazdas4gi~ :f'ej16dlfs azá• 

IIIISra tört utatt ú a önkli~GIIl ide-jtkl ujabb er6re S8J.'Oii 

ka1ta• hazáokat az elveszett vi~ok viaazaszerzéaére• 

2o/ A közegészsl&gttg.y és qóg.vszerl&szet :f'e.il.fdése 

{lnlel§49.1 

A XYI • XVIU., század az egyetemea tudománTtörténet 

területán :f'orradalmi változásokat bozotto Knlön6sen a 

XVIIlo század gazdag teraészettudomáQyos :f'el:f'edezései dön• 

t6 ldhatással vo1tak az orvostud~• a gyógyszerl&szet. 
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;tejl.M.ásdre .. Bag, a további :t'ej16aest. determinál.ó :f'!tlf'e<>o 

clez4sek szillettek. A gyógysariaJ~eti tudOIIIán;y dempontjá<e> 

b61 till.ödsen a botaniJ:ai /J:.Mn a, F.VoSe:riiirner, J. 

h11atier, J.flaventeu., stbo/ • is a kfmiai l &.L.f..lwoisi• 

er, L v.Sehele, stb./: felfedezisek voltak igen. jelentfseko 

A nö~ág genetili:al readazeru4se, a k4miai 1l.o&istcm 

elm0et4nek ooMsa e tud•4 '01'0k :tejlfd484ben el6re mutat

nsk a lllOliBrit termlszet.tudo~ szásadUDk'baui 118Qhorder.,. 

jü fe:tf'edez4seire.Is1. 

lfae4Dk: közeg4szs4g(lgyi :tejlld484rtr a xvm.. század ... 

llaa legnagyobb. hatással a m.kir .. Jaelytartót.anáos ltftre& 

hivása, u l'l70.okt~o4oooén napvilágot láto:tt »>l'lll&tiV~a 

generale in re srmitatis, u elef Ifagyerországon lfrri'OI'es 

átfogó egtfnség(lgyi rendelkezifar ée a nagyszombati egyetem 

orvosi karának aegszervezése volt. Bbárom Dag1jelent6s48 

g(1 eaem4'01' közül szüksigea a helytart6tanáoa sserepb'el 

a közegészségügyben is a &Yógyazerászet fejlidésével ~ 

vebben foglalkozni. l aegjeQezni kivánom., hog a köztör

téneti irodalom a tárQalt korzsakban közegészségügy ae 

lett, a te1jea egészség(lgyet irti ezért indokolt e fogae 

lGIIIheszmllat átvéte1e amldrtst is/o[9]ó 

A Babeburg abszolutizmus :rendszerében a. XVII:to szá<". 

zad elej4n sZ!ikségesaé vált a közigazgaUs megszervezése 

l fenti indok alapj~kösigazgatás ala•t a mai államigu ... 

gatás foaalOlllkörábe tartozó s.zervezeti, iráxqiU&i, Y!§g... 

rehajtási és eU.enörúsi valemiat jogszolgál.tatási :Co~ 

kat értjük/ o Az uralkodó ezzel kiépi "tette és :Cej1eszte~ 
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u hatalmi szenezeut, de a magyar uralkodó osztáq ~ 

'tallli eszköúvd is dl to EB as ural.ko&Si Ile renti .jelles 

ge: a JIISQU" ~batós~ /Jzel.yiart6tan4cs,. ert!ál71 

:t~szák/ :tenMllásuk alatt rigig me~. A ~iro 
' 

~l.ytart6tanácsot 172~ hivták lé'tre#llint v4grebajt6 

Jtözponti szerv kapcsolatban á1ott a vármegyék, na'bad ld.ao 

ril;vi városok, mint köziaazgatási bató~., Szervezeo;t 

Ubea :togta öasae ee igazgatáatt tájlkozódott a k6c4'1Iaa. 

potokról éa gondoskodott arról, hog a UrvéJqeket a me

glk,szahad királyi VÚ'OSokt alsóbb királyi hivatalok 

megtartsák és végrebajteák[lO]o 

Milködése ide.j4n epseég!lgyi intézkedések egész aow 

r4t hozta és hajtatta végre., Az egészségilQi f'eladatok 

megszervezése érdekében l7'88baa egészséBUgyi bizotts~ 

got hivott létreo E bizottságnek legfontosabb f'eladata 

a .fárváuyok terjed4.sének megakadál.yozása vo1to l752eben 

elrendeli, hQSJ a törvéJqhatóságok ezerveczék meg a me. 

gei illo a sza1lad királ.7i városokbeat a, várGal f'izibs 

ordináriuai. állást. A f'izikus ordirutriuaok feladatai köe> 

zé sorolja a g;yógszertárak id6szsi:os> ellenőrzését, a 

.fárváuy és egyéb közepszségilQi f'eladatok végzését., :n ... 
rendeli, hog abel nines aógyssertár, legalább a meg .... 

széi:llel.yekea állitaAl!Rk f'el., A hel.7tart6t811áes intézkadét<o 

sei azonban igen sok esetbell megei ellená1lásba iiti:ö.., 

tek., Az illtázi:edések végrebajtását halogsttáko Szlbios hae 

lactó, :f'ejl4dést el4sesit4 iatézi:e44st a megyéi: nea ha~ 
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tottak vágreo Ez klilönösen is megfigyelheti a felvWg..,. 

sul.t abszOlutizmus korábano E jelensé& okára az ált~ 

aoa t.örtfnelmi áttekin:tú során utal.tam. Ig lter!U.t sor 

erzoa, hog 1'15"'-t 68-t 13eban a l:lelytartótanáes apa..,. 

aá.ca&Yi bizottaása uJ8bb lis u.iSbb 1eiratoltball azól.it.ja 

1'e1 a törvéD,Vhat.dúgokat, hog a ~~~egyei fizikus ori~ 

riusi atátust tUts4Jt '-o l.'l7,..bm mepJ.lapit.ja a megyel 

fizikusok fizetáslito E kor le.cjelent6sebb epszsé.cttgyl 

intl§z:t:&IUse az l'l7.....tlen kibocsátott. Komativum .cenerale 

in re sanit.etis tlrvé~ volt, e rendelkezések vtigrenajtá& 

sát ez esetben aea tudta a helytartótaaáoe ellen6rimd. [Ulo 
17~ a közepszs~i feladatokat az egászl§ge 

ii&Yi !lgyosz~ veszi áto Az ügy;osztály létrehivása k:ülöe 

nöaen .je1Lent6s az intézkedések vágreha.jtásának: ellenöreo 

nae teldntetábeno Az epszságü&yi ügesztály tovább az.s

l.esitette a közegészségügyi lgaz.catási szervezete$o 178S

ben a meQei fizikus ordinarius mellé járási setJászek al. ... 

ka1mazását /proceaeualis eqyrurgus/ rendeli elo 1T8~ 

az országos f6orvosi, l802...Jiten az országos azemorvosl, 

lSJS...ben sz országos állatorvosi hivatalt áll.i totta fel.o 

A mokir., helytartótanácsnak a BJÓBJlSzerászetre vona.,_ 

bzó legfonto~ intázkedáseit az allábbiakban fogl.el.OIIl 

össze: A gógyszerászkápzás hazánkben a XVll1o század e& 

1ejálg szabadon törtánto Jl.inden gógezertisz tarthatott 

tanulót, aki a legszük:aá.ceseblil isaeretek el.sajátitása..., 

tán a mesterát6l bizo~itvárl;yt kapottc> E bizOD,Yit.vány 
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ttirtokáblm szabadon dolgoüat•.._ &Yós;v•zertárt a;vlthae 

toU. A S$8hd királyi váresek I!Jtatu:ttllaÚ. hoztak ás _... 

. tattak ebben 11188aaa&tllt szin:voalat• lllllikol" btzon.vos lleq..,. 

Jten a végzettBégett a vizsgát. a gyógyszertár JV'itáa .je... 

gát uabál.yozta. A •lytartótaaáca lT468t61 magának 'toara 

totta fe:llni a gyóg.yszerttirelc adomárqozásllnak jogát. l'l!Jt& 

ben elrendeU .• hogy a gyógyszerész a megei GI'Yos el6t.t. 

lt6te1es vizsgát tenni éa e& ezu.tán dUk teljes joga 

gyógyszerésaz4• A már eml.itett Irormati'Ytlm general.e• lfária 

Terézia l"ende1eténelt 41etbelépése után gyógyszel"tárat has 

záakban már osak diplomás gyógyszerész vezethetett.[l2]~ 

A helytartó~es ,jelent6s szerepet töltött be a 

gyógy,ssertárak llll.iködás4neft szabályozása területén is• tint 

már korábban eml.i tettea a gyógyszertár felálli táslit az ...,. 

gészség(l&yi bizottság, 1118l,)d az egészs4SU&Yi ügyöaztá~ 

engedélyezte. Az országos fiSorvosi hivatal felállitáaával 

a gyóg:razertárak ellen6rz4aének lis felálli tásának:• vala• 

lllint a. Jr:iilföldi gyógyszeriii\Yagok laehozatalának: eqedé~ee 

a4se ás a feladatoJt megszervezéa:e a protomedikus feledate 

körébe tartozott. A helytartótanács adott utasi tá st gógyye 

szerársza~ kidolgozására, melyet. ~orkos JoJ• 1742ebea 

jelentetett meg, s aeclyet országos érvé~e1 a helytart&.. 

tan!ios 1745...tlea haaználatra elrende1to Ez egéazen 1179& 

ig, az uj bécsi árszabás használatáDaJt elrendelésélg vOlt 

érri~beno A meJ'gei fizikus ordináriusok id&szslr:ea taóQ& 

szertárvizegál.ataiDak: a gyógyszertár berendezéaére, a 
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117ógyszerek min6ségére1 az árszabván,yok betartására éa 

a gyóQHel'ász képzettségére kellett kiterjedllie~ A_.... 

gei f'i:&ilcusaak a góQazertári vizsg'latokr61 a. 1786-

baa elrendelt id6nakos egészs4CUQi aelent4sében kell.eü 

beszáll'lolniao A heqtartótaDáca ellen§riüe a közalkelmee 

zettak rászére hitelezett &fÓ&f&aerek rende1T4~eit 48 

Jcif'iaet4a!1ket. a raeapi ható!Mgolalál elrendel te o Árszlillbál.J'e 

.Sdoaitások, m6rgez6 BD,yapk .f'orpl.omból va16 kivonáeae 

és száDloe más intézkedlis mind e llind a belytartót&lilács 

intézkedési körábe tartozott. [15} o 

MiD4 ezen intézkedés a közegész8égagy megsse~ 

se1 el4reb8l.adása ~empont.jából. igen f'ontea la lftérdee 

ket képvisel§ volt, mert hazánkban a IJlllo században a 

közeg4sza4gUg.yi ál.lapotok igen sz0111.0ru k4pet mutattak [l4o1 

15, 161 1.7, 18] 0 Az el.maradotto, kizsáknub\Yolt tömegeket 

járv41l.vok tizedelték. A hi41l.vos egészstfgügyi ellát481 a 

~pi gyógyászat11 a Jturuzsláa f'el.virágzását hoztao A sse"' 

aéi\Ység .job'ban bizott a javasaeazo113'okban, aint az orvos ... 

bano A .f'al.vak bá~ szakk4pzeUenek voltako A D'IIIo aztll

zad el.ejú bos~rek bizOI\Yitják legjobban a kizsdks 

máD;yo:tt ~p elmara4otteágát1 kiazol.gáltatottmpto lea 

volt sokkal Jobb a Jlelyzet a városi lakósság körében semo 
Szakk4pzett egészségiigy i azeall7 igen kevés vol t, &Vófl:r" 

ezertár ea.ak legn&&fobb városainkban Jll€lk6dött.. A .f'ejl«e 

~~~ azonban laersan bár1 de megindulto A ltövetlcez6kben ezt 

a :f'ejUd.ést :t&gjuli:: végigkövetni a gógyazerészet tel'flle

tén Z&1a magyében 17ll•l84~o 
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11 Ifagyerország történeteo IZo, In:o Budapestol962o 

2o/ llo Várkon;yi L.: A lfababur~zolutiZIIlus Els a ma"" 

gyarországi jobbágyság a xvn...rnn.. százat! f'ol'<i> 

dulójáno Századoko 1965., 4s5o 

'"'' Vakkai :Lo: A kéaei f'eudaliZIIus korúak törUneteo 

'16rténel.mi Szemleo 1968.,. Xl.; 1•2o 

4o1 :all:ai l.,: Szabad kirá1;ri városaink gazdálkodása 

l74Q81780 ki:.lzött:o Századoko 1960.. 1., 

5.,1 Varga E.,: A magyar jogszolgáltatás átszervezése Ilo 

József' korábano Százado~ 1960., 

6o/ Ni&derliauser Eo: liagyerország története l79Q.o.l890o 

Történelmi Szeml.e.,_ 1969.. XII,. le2o 

TJ iomo 1.1 Jfagyarország t6rténete 

80 F Hgjlmai J.: A gyógyszerészet t6rténete., Jrázirato 

1964o valamint 

Baradlai Jo...sérs~ Bot A magyarországi gyógyszeré• 

szet története., Budapest:.. l"Oo Ioll0-

9.,/ Iragyer 11Uvel6déstörténeto Budapeeto Révai.. 1.9,0.. n,. 
10.,/ Szegf'ti a, .. : Ilo lták:óczi YerenctQ Tisza Istvániso 

BUdapestco Egyetemi B:/o Ioiio 

1:41 au..s J.,..,Vöri:.ls lol A hel~ótanácsi levéltárco Aka

démiao. 196lo 

12.,/ PeriB:~i F. : <qógyszenszk4ps4s a nagyszombati &113..". 

temen lT1Gii>111To Orvostört4neti Xözlem4»,yako 19'D.o5'lo 

l:5J m4ZJ" Áo3 Ada1tok a Tua Pbal'maceutioa PesonieDSierheao 

Q,Jógyazerésze'o 1965o 12o 
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140 / Jfolaár G.fo3 Xen.Yár es'azs4gü&yi köl'iilm41JiYei a XfU.l& 

DL század!laao Orvostörtdnet.i Itözlemlirqekol968o4Jo 

150 / -..u .. a Jf4pi góg;dtás emltikei a bihAri boszorl:~ee 

reklleno OrYGstlirténeti Xöslem4n;yeko l969co 48o>49o 

16o/ Jtaa,yar J.,: Adatol: Somog mege lllÜVe1&iést.ört4net~ 

hes a :x.nn. azúad második i'elttbeno 1Caposvár.1970. 

11.1 J:4szesi IL: A váci járás ehirursusainak 4s bábái• 

nak öaszeiráaa l749eb51o OrYGst.örténeti rozlem.én;veko 

1969. 60. 

18o/ Simon~!~) :s.: .Egy i'ejl6d4sében lemaradó táj• Göcsej 

u• Göcseji Helikon. l97lo '· 
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L &.vógypze~ Wlálllllt »•l.!llbt14s4yk fa :te.P.<JYaée 

a!iriJar@ab. 

Jlin't ast. a l.eSJltóWii idft &rógszsr.fsatörtlnetf. azap.. 

iri:l heqeaea 1eazasesn. a a6gynerdasi ~- köp 

egfs~ clb :lpea ..... kenallaleba$ 3eUe&il :tostal• 

bús vol.t a 'rizsceUt korszdban [19, 20, 8] et A góg8Se'I!IP 

tbek 14teaiUs4aek kt!nWsfDO. es a körillaiiJQ' dö:nt4 be1'eeo 

~áaeel. vou .. .lbbas1 bo&Y;· h~ 4rt4kel.ai tuajuk Zala 

-ae góguertár.llldl.óaat.sne• kid.alailáadit, :teJ].6d4edt1 

aea kell vizsgélni azokat a köri11Mu,yeket1 ae"lyek a góg& 

nertáralt UteeiUsflt lehet5ri tettf5k6 :m khd.Sscaoport 

'ri.zeaálatai. soráll :toglalkozca Zala aes.ye g6gszert4ri 

Wlózsb :tejl&lildnek Éaik kft .ege :tejlld48ftel eay.,.... 

vetet.t statisztikua !Ssszehaaonli túávaJo a telepO.l.úi'ors 

mák eaerepefvel a gógezertárak látesi t4s4ben, Jdil.éSDBs t .... 

Jdntettel. a aes6városok :tejlld484re1 valem$nt a gógszel"!í> 

tárü tdajdODViszOIQ'aiDBk vizsg4atával1 da a g4gszer

t4tak heqr&jzi elbf!lyez4a4nek vizsaálatávalo 

1.. A .f11Pmsert4ri hálósat :te.il!'14t!fJlf!t. sta~· -ai n·MP•a 
.& 1'fiio, súzadba Zala aege :tejlld4ae teljesen aege 

áll.te alt vieaza:te.jllfd&tt., Az 4llapt!ló esatdrozáaok 4a a 

tör&k aepzállók zaklatáaai miatt a :tal.Y&k elDi~eaed • 

teko Jla&yebb telepOl.úe:l ripe::qek vol:talt1 ahol 811Qka4g e 
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.a 48 tm.clraj;si aclo*'laá&ak kö~lrea lllfJCSárvárala4 

eael.tdo IIÜlt:hoa' 11188JGII1t vdr 4'pi~ ua wl't pése 

Ciliita azata4r.l Wke 1lUa lldpetredtek lie Q&. t'alfti 18 

~a. ildu:l:tak el a 188811 :tejlM4a u:t.jUl [22, ~] • 

........ Je::l!ell't&l telepUI& a korábl4 eaásadokl!laa wa 

..._., 'teriil.ta ua YOl:t. giS&JSUrt* aea UteaDt be 

rábblm. B aa"iáwa heqzet er .......... eate;, boa· W.a...,... 

'bell- a s,vcSgazmazet a XI'UL saázatl eW 1'el4bea .jel81lt 

CUJak IlfiSo Az els6 gógazertúat lfa&Ykaaizaán a f'et'encea 

relll'li barátok állitották f'el as J.'llOooee 4vekben. A...,. 

gobb jobWgyf'alu:tól e.lig lriilönbös& mez6v*'osok l,ae• t'e.}oo 

1ctd4se miattt aint ahogy azt a lt4e6bbiekben r4szl.e:tesan 

is látni f'osS*. a gy6Qazertárall tulajdonviszon,'ahlak 

f'ormái közUl e16bb a ezerzetearendi, 1118Jd az uradalmi 48 

csak a század m4eodik f'elátQ. kezdve Jelennek aes a pol.., 

sári tulaJdonu gógaurtárak. B korssakbaa sa!iaaek lllEIS 

a. ezenetesrendi ás uradalai gyógyaaertárak, u..l. ezek 

e1adáa utján polsári kezellfabe kerttlnek zala aegyábeu. 

A azúad vásán a gyógyszertárak látesi táse lllOst már kizáe 

róan polsári tu.l.a,jdont"oraá~ u,iabb lendUletet vesz, :a.el.y 

t'ejlfdás töretlenül. tert a XIXo aúzad közepl!igo 

lieg· e 1'ej16cnist ál.atlánositbat6aa ártákelheaSOk, 

másik Wt mqye gégyazertári Ml6aat f'e.i1«44sável ha....,. 

Utom öaaae Zal.a meQe adatait. 

h ö88Hhasonl.itáahoa Yaa ae&Tát, 4s 1!4....Csktm...,.. 

gát váluztottaa [24]o A vizssáta\ a'lV.iá'lil Zala u Yaa 
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...,. esetében a tárg.yal.t korszak Jdizigasptári egsip~ 

vfitea, Báea Xiskun aecye eseWbea pedig a JeleDlegi ..... 

g.yebatár teriil1etln 14tea8l:t góg.yssert4rak adatai 'tc. Bs 

utóbbi .emvQ is inkább 4rtékelhet6 a4atokat ~. m1ve1 

a Jeleal.egi li:özigazptás:i határok a vizsgál. t korszakballl 

ua Uteztek, iQ· adntegy kibasitot\ :f'5ldrajsi terilletea 

reáliaabb la ál.talánoai~obb tSrWkeUat azogál.trinak 

adataink. Yae aegye eseWbea ki kell. eael.Jd, hog a XYIIo 

asúad'blm n• volt hódoltaági ter!D.et, valamint ast, hog 

terill.etén szabad. ldrtil.lii v'roa, K6szeg :f'ejl&ltlae és es..,. 

repe ár a korábbi. szúa4okban ,je1.elltfeo A aad. Bác:s Kis

bm aege teriilete' h64olts4gi tUiilet vel t a rm. esázad ... 

'bal'lt :f'e.1l&Mae esalt: us,y, aint Zala ~. eaak • XVIII:. 

száza4blm b4alt meg. B aeg:f'oatoláso:tbl iaeJi:eztea a min.e 

ta kidl.asztás statisz;tikus tlrttlli:eltlúaek obJektiv köv..,. 

telllán,yeihez igazo4ni~ Az Slllatok rel.ativ kicsiJQ8ése az

Bd a veaztS~el :f'~eaet, hog a statisztikai 4rt4kalé.,.. 

n4l aem 4néJ:1788illbet elágp a D.eQ számok t.örván,ye, tSa 

több a valószinüúge, hog az eredmén;vekbe& esetlegesség 

t.Ukröz&U.a, 4e a adntaftteli a64szer :f'elttltlea biztositja 

az al.apiatSrv aegi8118Nút [25 ]o 

A g.yóg.yuertári bál.ózat :f'e.jl.&tladnek vizegálatáboz 

szakstSps a4atokat táblázatban :f'ogl.al.om össze• a köBD.febl» 

4rt41i:eléshea a táblázatok &.dlrtait 'Wrklpen áa groa:f'ibmo • 

ka 4brázeltamo 

Az Io sa~ táblúatllan a g,yóg.yszertári bál.ósat fe.je 
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1&14111nek Utesi'Wsi tfvt bel7 4a tula.jdomds~ szeri.D<o 

U aegoazláaát mutatea lMio 

A II,. es,. t&blázat az I. az. táblúat.IJaa 1tiv4 absZC& 

:tllt. számokból sz4mitott statisztikai alatokat "tartalmaz

za. TeltiDtettel arra• hogy a gógyszertárak a1a,pitáai i, ... 

4eje nem 84 ecrenletea id4sort a hozzárendelt statisatie 

kai adatok azámárat szilkaéges volt a számitásúl. sz id&;;. 

aer egyeaJ.e,teas4 ipaitásao, Bzért az id6sort egyenletes• 

Uz éves megosztással idaszak:oasá kell teDDio Ezen id6a 

azakos igazitással az id4sor egyenletessé vált és a stae 

tisztikai a&(tok szdmitáaáboz igazodott [26]o A gyóg& 

slllert4ri hálózat f'jl6d4sénet 'riugálatáboz az alábbi sta-;; 

tisztikai adatotat basználtam felo 
• 

l~ A ~gyazertárat számszem adatai id5szatos 

aegoszláaban. 

Ezen adattipus szUksép a másik adatféleség számi ... 

tásábozt Számunkra _.. ad választ, hogy az adott id&& 

szakban• az sekitt terüle-len, a ~~egy4bea bt§ny gyógyaa;ertár 

lllflködött.. ctraf'ibla ábrázo148 eaetéa e16npt hogy az aJ.&,.. 

pitási év szarinti megoszlási hasábdiagrama azaggptotte 

&ágát fo1yamatos görbe .,...."nal ftlt.ia fe1t mintegy t'eJ

Udési vcmalat ad. 

2.1 A &Yóqazertári hálózat ka• növekedése id.6...,. 

be eloaz1úban l megoazláai viasonyazám aor 1~ 
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46 i46azak szb&zeni növekedési- adatát vetteJilo alm61 a 

aes:fontollisbóla hOg karszaklmk QÓQSZertárhálózati :te,.r.. 

1M484t Cl e&Vs4gaeka l,GO l nak vé~, a :te;jl644a el...,. 

u.a reáliaaa tanulJIIányoslíat~ Az i&Y k4pzett W.is-de 

asoayszámok a :te,jl&l4e ~ növekedését autató statiszta;;. 

kai SGri e.Qnsk [2'1]<> 

.ts Io sz o táblázat adatai t a& L sz.. és a 2o szo á bo> 

rm. a Ilo sz.. UblAzat adatait "., SZoa és 4o sz., llhrákoa 

autatom be [29]o 

Az e16bbiekben isaertetet-t és táblázatokba :foglalt 

adatokat vizsgál~va a követked kérdéseJera kapllattmk váe 

laszt& 

aJ A- gógsz.ertári hálózat_ terilett eloszláaao 

bo/ A g6g,yszertúak tulajdonviszo~aiaak változásao 

eJ A gógszartári bál.óaat :t'ej16dúének szakaszeio 

aJ A góg.yszertári hál.ózat terilleti elosz1ása 

Az tosL ábra ta!Jii!aán,yozásd:ból kitiinikt hog Zala 

mege ~!szaki is déli terü1etén as e1oszlúa a gógyezer

tári hálózatnak es:renletea• a köz4ps4 ter!.Uetea_ ami toko 

aeg:telel a aai k1izigazgatási terilletnek lit gyógazertár 

van ugyan a korszak véprep tie ezak peri:tirikuean elhel .. z.,. 

kedve 7.~~>1""&erszegen• lfa&vkanizsán 2e2• ás Zalaszentgróto

ton l, találhatók. 

A gógszertárhál6zat ter!ll.eti elosalása legegeDl...,. 

teaebb a rlugál.t korszak Yépre Yaa aegébeDo 

Bá....C.sklm aege esetán a :lllf!&YS &ni harmadát kiv"'" 

... itt eaenetlenp szintén egenletasnak undható ie :tel.• 

toD4 az is, ho87 Vas és Zala aegyéhez viszonyitva ritká~ 



I.sz. 'l Á B L Á Z A 'l' 

A GYÓGYSZERT/iRI HÁLÓZP.T FEJLŐDÉBE LÉTESITÉSI ÉV, HELY, 

ÉS TULAJDON VISZONY SZER!li'TI MEGOSZLÁS A'Lll:PJÁN 

l-· ZALA llllEGYE VAS illEGYE 

A LÉ.rESITÉS 

éve helye tulajdon helye tulajdon 
viszonya viszonya 

1647 Kőszeg polgári 
1714 Nagykanizsa szerzetes 
174.3 la! Kőszeg szerzetes 
1744 /b/ 
1748 Keszthely szerzetes 
175.3 /c/ Szombathely polgárl 
1762 Rohonc polgári 
1765 
1768 Zalegerszeg polgári 
1770 SU.me~ polgári 
1777 Csák or.aya polgári 
178? Ealatonf"dred polgári 
1784 P:!.nitai'ő polgári 
1792 Sárvár polgári 
179.3 Szoobathely polgári 
l 802 
180.3 Körmend polgári 
181? 

" 1814 Zalaegerszeg polgári . 
1815 Celld!SmUlk polgári. 
1817 Ifémetujvá.r polgári 
1818 
1821 
1825 Zalaszentgrót :Pol.gári 
1826 S:;amtgotthárd polgári 
18.31 Tapolea polgári 
18.3.3 
18.34 

18.35 Alsólendva polgári Városszalónak polgári 
1836 Nagykanizsa pOlgári 
1842 Muraszom'llat po~ári. 
184.3 Jánosháza po:tgári. 
1845 Perlak polgári Felső őr polgári 
1847 

BÁC: 

. 

helye 
. 

Kecskemét 

KaloOBe, 

Kuusze1:rt-m 

Ki.skurlha1 

Kisktl.nfél 
Kecskemét 

Y..:iskőrös 
D!maveesl!l 
Izsák 
Bácsalmár:> 

Kecskemét 
J'ánosha'l.m 
Szabe..dszá 



BLÁZAT 

.ÓZJ-2 FEJLŐDÉSE LÉTESITÉSI ÍiN t HELY, 

ONY SZERII'i'TI MEGOSZLÁS .ALP.:PJ/;Jl 

ME-GYE 

tulajdon 
viSZO}ly& 

szerzetes 
ls/ 

szerzetes 
/c/ 

polgári 
olgári p , 

polgári 
polgári 

polgári 

; polgári 

polgári 

polgári 
pOlgári 

polgári 

l polgári 
l polgári 
l uradalmi 
l polgári 

. 

V.AS MEGYE 

helye tulajdon 
viszonya 

Kősz~ polgári 

Kőszeg szerzetes 
/b/ 

Szombathely 
Rohonc 

polgá:i:.>i 
polgári 

Pinkafő polgári 
Sárvár po lg á:i:.>i 
Sl!lómbathely polgári 

Ki:lri!lend polgári 
. 

Oelldömi:llk polgári 
Németujvár polgál-i 

Szentgotthárd polgári 

Városszalónak polgári 

Muraszombat po~á."'i 
Jánosháza polgári 
Felsóőr polgári 

:sÁcs.;.;.KISKU.tV M<e 

helye tulajdon 
viszoeya 

Kecskemét polgá:i:.>i 

Kalocsa uradalmi 
ldl 

Kunszentmárton polgári 

Kiskunhalas polgári 

Kiskunfélegyháza 
Kecskemét 

polgári 
polgári 

KiskóriSa polgári 
D!.maveese polgári 
Izsák polgári 
Bácsalmás polgári 

Kecskemét polgári 
Jánoshalma polgári 
Szabadszállás polgári 
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KORABELI MEGYJ<:HATÁJ 

ZALA IviJ~GYE 

VAS lVIEGYE 

iVIAI IV!J~GYEHA':J1ÁR: 

-- - ZALA liiEGYE 
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ZALA lilliGYE 
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B ~ny már f'elhivja a f'i.gyelmel arra a ~sAb Ur&J'fl"" 

1an46 kérdésre, hogy lldl.7en szerepe volt a telepO.lésf'e..,_ 

16dilfsD11tk a gyogszertárrunózat kial.alwlúlbant Itt ezsel 

ll:apcsol.atos8ll csak 8J1DiVit azögezek le, hOQ a~

Jcözáek 1'51.drajzi ú :Ajl&llfei adottságai, valamint úe> 

pesalgi adatai adjdlt e Jdll.önllséget. Dztudott, hes1 a t .... 

riUet lakossága a hó4o1túg i4ején leen leestikkent, és 

aint arra az által,.ánes kiSzttirténeti alttekintifa aorin..,. 

teltem, csak a korszak ft&'re e&YeDl.it&lik kl hazánk 188 

kóaaágdDak terfileti elosli:Uatlo As is isaert, hog a l)ao;. 

Dántul telepiiléalutt($sats 1118 is 8firflbb• aint a Dt:maelfissa 

kiSzél o 

A gógyezertdrhlllósat tezoO.leti elossl.pának ..-.... 

Platekor 45nt6 aelent&té&(baek látszik az a4ott terfll.et 

:f614rajzi körQlahl;yein tul telepiUils f'om4b'* éa ndpea-
-,.. 

ft&ének f'ejl&llfse vizsgá1ata. •rdéssel a kés6bbiekbeu 

részletesen f'oglalkozoa.. 

b./ " gó.gpzertpak t!!l.a.ifonvisZ!A.vaii.Dak vall to!!fiP!P 

Az I. sz. Uhlásatb61 kitUnik0 hogy m szerzete~ 

eleknak csak a XVn:t. században, a jezsuita rencl esetdben 

l.TB .... i&. a f'erencea rencl esetében l"l88eig voU u6&Y&Zt11'8 

tárult Vaa és W.m mes;rében. A a6Qitáasal. 4s &f,Ó&YSZ_..... 

azettel. hiva'taloaan f'etJall.koz6 irplllas ren40 me:g e kor 

után iS: lliiköCilletett, tula;.f4on41ilan ~ k4t meg,ye terillatén 

Dell volt QCSQ&Zertdr. önkánt adódik a kérdés, hogy mi.,. 

~ .. SEJtepe vol t a xvm.. szása4b8ll a gógyszeriszet Ur.

ténete szempontjából a szerzetearenclekneko A jezsui~ 

/ 
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wd811in't • irgalmas relld il.;y:.en 'tevébnystlgárQ Wlságee 

;tellfolgOÚsokat találhatunk saakiroffell!!)l!lkl»>Jl". 

Ifi~ Wa megye tel'iiJ.eta csat a terenees rend :r~ 

út'lJti QÓQ'SZtlftSBi tevQenys'cet. a AUllo szá'sad t'oly_.. 

_.... a mege t.erUleUa tát; a;vi.lvdnes lia es;y mtsi gyáQ

szertárat tartoUalt :fent&$ . ás me:l't. szaltt!SrUneti iroclalwmk 

torábllaa e :tf~st Jlllig nem W..Ssdltatt ~eanet 14\ • 

adt a tlia&!Diskllea aZQ>eptikbl részlltlteeebtMm :f'oglaltoz

aio 

A követked tW.ajdon'tipus az uredaliBli gyógyssei'Uro 

A rlzss!Ut tei"Gletekea Zala fa BáesdCiaktaa mea:ftleat lteu""' 

!:le~ea tu.. K;llocda .rsucmu.. A tesstllelyi &rcSsrsnrUr 

a nn:to. szúad másoctn :tel4lMm a f'ereaces rend tda;id..,. 

aá.lllm mütöd~ ele :Keast!:lely :f'!Sldesura.., • reatet.ica ua .... 

144 sclományoktal. is t~tta amelle"-e hog as ura.dalclla 

riszire IJessenatt 8JÓ&Ja•aet:et. megtfri'tetuo A :tereaeee 

read f'elosslatúa uUa 'továl'mra is D;Yilvánoaea mftldiUe 

de a h&tet.ies caal'4. úsárol.ta meg ú taadástlic. 1.865-

i&e aiM uraddmi &JÓQ8firtb iamerto A gycSQSaertbat 

as uradalOlit dlita1. e1ta'IJ1!8zott. Wrl4 /provisor/ &YÓ&f88e<il" 

réssek keulUt.:. 

A t*esu ursdalJai gyógs~ a :um.. asázad met

aetit :f'el4bea rz-..ic a :talocaai ~ mmt. ftldeSUP \u

la.i4Gu -.ol.tc. l'dlszakoaan a b:l.ocsai piarista rend t,..... 

lua apotheeariusa kezel:teo 1T98 bsa eladás ut,iáa kel'iil.t. 

polgári kezeMe~ 

Dlöa ealiUst tell telilli a t"6urit il4 uradalmi há& 

zi. &róoazsrtári :f'Gl"'llárcSlo JWr a vissplt korazakbm. as 
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e&tigi adatok szerint a hároJa megálJaa ~ea tipusu 1!36117"" 

ssertár s4r nem llli11didöt.t. adatek 411nek rendelk.-.re• 

lio§· ·- 1118&r4llea a xn ... X'IIL· saáaad tOJ."dulójáa a roholl 

4f. ~~at..,.. uradldommk Szalóukon. QcÓ&Yazer4ssi ke_.,..,. 

'ben; llilköcmt:t házi &YÓQBZS~ Arra is YSIJc adat. ho&y 

a DlL században az :Brdfdiek és a Rildasdiak váráhll is 

-.olt f'4uri házi QÓQSIII8rtár [JO]o 

IOa\tOaa.i• • m.esei patika .. ~rO Zala m.eQáhaa 

'!fiUt adatunko A napdeoai JilQQrut i4eján a meQáa dtvo 

nul.ó esapetobak, 'lrSl.am.int a megei insurrekciós serep 

D.ek :b vol.t id&rzakosan :felálUtott QÓQ,"..rt4'rao Eaelt 

llllkiXUsdr41. JCeu;theqen de JfaQkaaiuú V&D. adetunk, ...". 

l,yekbttl. kitilnik, hOQ e Qógsaertárak D~VlltJ!inosan is 

ll!iködtek• nem ceupán ~l tet4sszerO.eno [)1] o 

Zt.t kel.1 :foglalkozni assal a kárdúse1, hoQ a 1!3ÓIJ7"" 

szerésztörtánet1 szakirodalom nea egys4ges a gyógyszertár 

tul.ajdonviazonpinak formái aeghatározásainál [32] o EJleo. 

nek aegál1api táse sz:iitségea az egys4gea neveéletani u 
kategorizálhatóadai 1111het6sigea tul azdrt is, hogy az e • 

eyea :fol'lllák vizsgálatát exaktan teheaaök meso Több szel""" 

a6 használJa a :tluri &Yógyszertár e1Bnez4sto Huraink 

csak ugy mint ftíldesuraink hatalmas ura4alaakat kormá

n,yoztako Bldeauri kötelességük vol t job~ik egéazsér 

Yédelmeo Ezen tul. az "udvartartás• és a sokszor terllleU• 

les e1szigatalt uradalmi szQ!lel7 l esetleg vár/ szfiks4oo> 

&éWl li!teailltek ilyen tulajdonformáju gyó&Ysmrtárako 



Bisonzos átal.akul.ás 1i&YeJ;heU meg a XVIno századlleJte 

altikor is as urad.aibid búi gyógezel'tárakat t'ebdJ.tja as 

uratlci tul.a.idonu. ele D,lllvános ils szakklipseU gógsz...". 

risazel. kezaltetdt tipus l Keaztheq, Ka1ecea. stbo/~> 
lmlöa .je\Leat6ége Y&ll a azerzetes .readi gó&JSZtl1"ii> 

Urak. eseWn, hogy asok házi illo ~UYánoa jel:tegpl 

llflkiJdtel:"'l& ? A polgdri gógezertárak k:öz6tt is a X:Vn:t. 

századben iuert t'onaa az eg:ro.eg orvos, vac seWsz ,..,.. 

l.&jcloDábaa d116 ds ~~aga Jteae.lte házi gógyszertár• ami 

tolr:o D,7llvánosM1: teldnthet6, biazen l1lqj c:aupán csaláClelo 

ja ellátását szolg!Utao 

JEimteseket öa.-et'og~alva, a. gyós;va:er"tttrel: tulajdone 

t'ormái t 48c ,ia>Uea't az alábbiak ezerint csoportost that.juk 

a vizsgált korszakban: 

1o Szerzetes rendi tulajdonu ... házi vagy 

- ~Uvános gyógyszel'tár, 

2o FG~esuri tulajeionu, uredal•i 

... házi vagy 

• D,7ilvános gyógyszerrár, 

:5o Polgári tulajdonu .,. házi V&€!:1/ 

aQyilvános gyógyszertár, 

4o Hadsereg tulajdonu, katonai 

• he~y§rségi vagy 

• tábori gyógyszel'Mr, 

l m:indk4t tipus lehat re:ndel.teWaTszera, illo 

nem: re:ndel.tetésszeril t'elhaaználáau l 
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e4 'firG&i tul.ajdonu" poJ.a'ri lcezel4stt gyógysze~ 

l!!Ól.. a viugá.J.t korszakba& és a báPoJil megyében 

nincsen adattmlto l E :f'Qr~Ba :f!e1tehet6en a XVIIl:., 

sdsadban aár megszilnt../ 

fJJ. &,, sr§svazll'tá!i. há1ózat :f'e.il&iislinel: ssakas•a§ 

4 gyógyszertári hdl.óaat saáluaerfl növelt•s4t. a az-.. 

aaerU i~zakoa mego~ Yal.amint emwk So-os a<Sveked..,. 

sit átn-áaoló a... '"• 4o ss.. ábrQ. tennll!lásvoásal:or hároa 

Jttil.!SnMz4 tipusa :f'e.jl&tiai sllll!llkaszt klllönllöztethettiuk meg., 

lJ Ee.Sati :f'ellen401.4 szakasz.. E saabu Za1a .. .,.... 

ben az ela6 at. Vasaegyébea e& ela6 négy• ~sl:ua 

ae&Yibea aa els« két &Yógysaert$' meg.jelen4séig tart., Bár 

:id6bea nea egyszerre kezdcSdilt és n.ea egyszerre vdsz~ o 

Zd~ben els4 Yut másotilt Za~ majd :Bács..a.sl:ua 

aeQ'e .. h icUszak leJlárMását u 1'180-a& évekbe& 411apit-a 

baltjuk meao h elmen a :f'ejl6déai periódusban létesitett 

§Ógsaert4ralt tulajdGDt'Ol"'llái WQ'eaeko Zala aeQ4ben két 

sserzetesrendi8 hároa polgdri.• Yes JB.e&Vibea eg sze:retes 

rendie e tabbi polgárit Báea4iskun megyében &IIJ! egyházi 

:f'öldesurit uradalmi, azerzet88 kezelésa és e~:~ pol&ári 

tulajdona g,yógys.zertár l.itestnto Yizsgá.J.t korszakunk llli.ats 

egy széaöt'Ven évea id6tartamálloz viszo~itva• es az tis4 

:f'ejl4dési periódus ~ tlvig tart. ami :f'él id6:brt8JB'o, 

Ebes visz~itva a Q'ÓS7Ssertári hdlózat :f'eJ1.dd:ését11 azt 

bp.iukt hogy ez:. alatt a visz.o~lag hosszu idet alat'\ a 

gyógyszertári hálózatnak csak lilinegy 11-teea rlsae ala

kult ld.o kt az id4szakot kö~• a 



r 
J. 

J 
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A GYÓGYSZERrÁRI HÁLÓZAT FEJLŐD~ STATISZTIKAI ADA"" 

TAI IDÓSZAKOS MEGOSZLÁSBAN 

. ZALA MEGlE VAS MEGlE BÁCs..D:SKIIN Mo 

iddszak növekedEis növekedEis növeked ás 
számsz., ~ SZámB Z o ~ SZámaZo ~8 

. 

17l5 ... ig l ... 1 - - ... 
1725•·-ig l 8o5 1 6.,66 @o .. 
1735 ... ig l 8o3 l 6 .. 66 ~ .., 
l74~ig l 8o5 2 13 .. 32 l l. O 
1755.-.ig 2 16 .. 6 ' 19 .. 98 1 10 

l76,...ig 2 l6o6 4 26"64 2 20 
1775-ig 4 33o 2 4 26o 64 2 20 

1785.,.ig 5 41o 5 5 ,,.,,, 2 20 

1795-ig 5 41o 5 7 46 .. 62 2 20 

180~ig 6 49 .. 8 8 53o 28 ' 30 
1815 ... ig 7 58o l o 9 59o 94 4 40 
l.825 ... ig 8 66o 4 l. O 66 .. 66 6 60 

1835-ig 10 83o o 12 79 .. 92 l O 1.00 

l845 .... ig 12 100 .. 0 15 lOOoOO 10 100 
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2J Átalenetit dllandóaul.t azakaeao. Es a periódus 

zala. ás Vu aeQe esetélten csupán 20&22 ~~~ Bá~blD 

aq,y;a esetében hozaávet.dl.egesea '' évig tartotto Esen i .,. 

44ssakban a. megyl!k teriil.etfll uj gyóQazertár lleJl UteSiilt~ 

ele miat azt ~ megye esetiben látni fogjllk: a lt:ISscDbl

eltlilea. e fe.jl&:lási perió4usaan töl'táueilt a szerzet~ 

di tule.jd.onvis~ átrelldez6dáseo Ezt a fejlMási inteJ"!i> 

...U.UIIOt a 

'5o/ Folt:os64ó fel1endül.ás 82l8kaaza JtöveUo .& fejl.S.. 

c'Wsi korsze1mak e aintegy '0..:55• ici.Start.aau lelássaka ae 

!nt a gyógazertctrak száma meg kát..-háromssorozó~ A 

fejl&:lds öteme• llliat az ae ltbrdkból kitiinikt egyenletes 

u állandóan fokoaódóo A :tej1644snek a 4o sao ábrltn bázis

viszonyszámokkal törtdn6 módazere alialmas arra, hogy ka ... 

l.5nböz6 nagysegelUtii fejl.&:l.Ssf. id&oroltat összehaaonlit... 

sunkt mert e számolltsi technikával azonos DEI&VBlti;rend.,.._ 

ket kapunk:o Jilrmek eredm4~nt Ql.api thatjuk me&e hogy 

a hiÚ"Olll mege fej16Msén belill sz 1820-as évek derekán 

fejl6Gilási.Uc: azonos asiaten áll l a hároa :t'ejlldási vond. 

közéSa metsz4spontja jelzi est l o 

As is kitilnilt1 hog Illi& a :t'ej16dés kezdeti fellene 

dül6 ._.....ssában e&YenaUen a fej16dáse e korszakllen .... 

genleteso A tulajdonviszonyok tekintetében egyeduralko

dóvá válik llindháro~~: megvéllen a polgári a,yilvltnos :t'onaao 

1845-ben a három mege t9 QÓQSZert4ra k!Szül, csupdll ~ 

gyetlen :t'öldesuri, uratiSJmi gógezertár tal4lbat6 Zala 

megy~ Xeszthel;rer&o 
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A gyógysaeriri hálózat :f'ejUdéseek al.ap~zatá& 

.,_ ~zó ftJ.tozásokat Gasze:gezve aesQlapithat.i*e 

hOgy a nSrollt megében nagyságrentip id&re.ndi ils egJedi 

iDca40zások & kiilöabaégek mutatkoznako 

Zala mega :f'ejl&tllse• millt az a Jo sao ábrán jól lát ... 

ható., kiegenl.itett. A :f'ejl&!á id6 és nausácrell4.ie a 

Jlásik kllt meQe közé kariilo .Pej!Mése klla61tb indul, lllint 

'fu meQéll Ils egyeDletasebb, mint Báea.O.adam megp terii& 

let44o 

Legegyenletesebb :f'ejl&téM, korban ils .nagpágremben 

is 'faa megye mutatjao A 'oSZo ábra tanulm"npzásából kie 

tilnik:, hogy a 'faa ~ege gógysartárhálózat :tejl.6dás4t 

bemutató görbe hullámzása csupán a XUI4 század másod;Uc 

:telllben jelentkezik,, ez id6szakes gátl4 il1o aerkent6 

haltásek:ra u~ 

Bá~skun megye :f'ejl&1484ben a xnnco század 1' .... 

lyamán a másik két megyéhez viSZOIQ'itva &Q tartós s4ft16 

hatás mutatkozikco Ba számitásba veaszuk, hogy a mintául. 

szolgáló földrajzi temlet D&&Yeá&& nagyobbt mint akár 

Zala, akár 'fas meolll!p e gátló hatásban ezekhez visui\,Yi& 

tett hatá'rozoU la és el.maradást kell látllunko A :f'ejltkiés 

alapirán;yzsta a XDCo század els6 :telébea visZOAt e tera ... 

l.e'ten a legnAQ"obb és górsab... eb1ten •behozó• ú a má<o> 

aik magyékhez viszonP tott gyerae.lllt és negyvolum•B s....

kent6 hatásokat kell :f'eliamernio 
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2o A telepill.Ss :formA szerepinek vizaPlata a g6Q& 

a~ lllteai'Wihllblm, killön6s tekintattel a 

Ma6városok 1'e,}'1&14s4ra 

A koriMtiak sordll em.U:t.et"teat hosT eg terld.et0 eg 

ae&Je ayógazertárMlósatáaat :fejl&t4ae aera v.i.ssptM\6 

aiB"4!1kitottan, csupút naktöl'Wneti adatoklt•l, banea. el...,. 

ugedlletetleDlil szQka4gea megkereeni azotat a ga«daa4g:l, 

tdrsadallli alapokat, ael~ a gógszerészet 11egjel-. 

eétp esreesr· sy,dgyszertér látesit4s4t lebet6v4 teaziko 

A §Ó&Vszertárak 14tesit4sf!nek igf!m;ye l!a lehet6slfge tehát 

szorosaa öasze:függ az adOtt terUlet, gazdasági, társadaal .. 

Illi :fejlettatipnl, ezea belül, miathog a Qógpzerészet 

e korszakbila els6dl.egesea köaepsulgQgyi c4lu iparasera 

kereakedellli tavátem;yal!g, Jll&gjeleal!se• • gógyszerttlrak 

Utrehiváea párhua&lllba vonható a hasoaló .jellegti .lk4z

IIU.vea iP!WO•• tiskereskedelai/ tevlfken,yeéget gudaságl._. 

társadalai alap:lfélt4teleivelo 

A '"ctrculatio pecuniae•, lllélynet al.apja as ál'lltel'& 

lle14e, eszköze az áru forgalombahozttea ás l!rttlkeaitf!se, 

teh!it a piac, az lll döat6 gazdu.ági alap, meq e tevf!te&v ... 

ségek 14tre.jött4t, IIU.velúát determiaálJao A Do ná...., 

ba& lwa4nkhan aegindul a aagyob'b városot piaci körzetet .... 

aek oszt6dáea0 a tieebb telepfllúet :fejl644s4t ~~eghsttl• 
~· 

rotr6 hetipiacok ú oraattgos vás4rok tartásával0 *elepil& 
·~ . 
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ja is visszaveti e~ fe .jUdást, esek a' XVllio száaafl 

e].ej& ren4ezcSdnek ujra a teriil.eti egységek11 in4ul. :fej168 

Us»ek a mea6városi kllzmnves ipar, kenakadelem [33Jo 

BBen tulmeo6en8 a gyógyszerészet közegészsé~i e~ 

lu JeUegéb6:t fakadt hogy a fe.fJ.&it!et döntifen lllSgbst~ 

sa quant.itative, a Dépeaség gyarapodása, quaUtatívet e 

~lépesség társadalmi :fejlettsége, egéazségü.gyi k:ulturál.e 

sifgao 

B kárdésele résr&letea vizsgálata elengedhetetleníil 

sz!ikségeao 

ao/ !ple aegye t!lr!adal.Jai8 gazdasági viszonyai 

A törökdulás alatt ZaLa lllSgye gazdasági és társa& 

dalmi :fejl6dése megakadto Nagyobb településeib61 kiala. 

kitott végházak élete az önfenntartás és a haZa védal.m4& 

ben va16 helytá.Uáso :tdvai lakóiliSága a k6rnyezc1 hegyeke 

ben, erd61cben bujt aeg, V&Q' elmenekt\l to A satmári béke 

után súmos telepiilds állt lakatlanulo 

A vizsgált korszakball Zala' mea.v;e batalmaa egyházi 

ú rilági birtokokkal. át.sSEdt területo A Balatonfelvidék 

esetnem teljesen egyházi birtok, a tib'"\Yi apátság ds a 

veszprémi pilapökség u:radailmao ZalHgarszeg város a vesape 

rémi, majd a szombathelyi pQspök uradal.lnab l!lsgykanizsa 

cis körn.Yéke a BattháDyi11 Belatinc a Csáky család birt()olo 

kao Elaprózót'loU birtoku lciaaeaesek :fal vai zömmel a Zala 

:fe1s6:folyásától délre ea6 Gaesej terilletén valamint • ...,. 

meahetés 4s szomszédos falvai terület4n találhatóleo Az 
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.tlet meginditásának érdek4ben a XVIII. század elején ál.e 

talában csökken a földesuri kizsákm4nyolás• betel.epitések, 

llflQ!t"Oku n4pesaágvándorl.ás .jel.l ... emz6 a sz:ázad el.s6 évti"' 

zedeire.. Ezen iddszak uUn azonban egyre gátlástalanabbá 

vál.ik: a fl5l.desuri mohós4g., Ha megvizsgál.jllk ~a meQe 

n4pesedási adatait, val.amint a három modellal szol.gál.ó 

város Zalaegerszeg, Hagykanizsa lis Xeszthel;y lakósságáeo 

nak Qarapodás:át. jelentlis követ:k.eztetéseket tehetünk l lásd 

III., sz., táblázat és '),,/ a.,bo sz. ábrát/ L'4]o 

A. n4pesség számszerü gyarapodása nagyobb lendületil 

a meg;yében a XVIII., század folyamáne mint a XIX., uzázad 

els6 felében.. Ennek oka abban keresendeSt hogy Ell. betelepi .. 

td& és bevándorlás; jelenteSs aserapet töltött be a megye 

n4peaedésáben., A. mez6gazdaa4gi termelés viszonylagos fel ... 

lelldül~Sse figyelheteS meg a XVIII., seázed második felében, 

a k:ülföldi felvevcSpiacok: kialakulása, az uthálózat javi• 

tása éa alapvetcSen a föl.deauri kizsákmányolás fokozódása 

kapcsán.. A. százaQi. elején még 'Viszonylagos területbiSség 

a század vágére megszllniko IMr a milvelás formál l két 

n;yemáaos gazdálkodás, l.egeltetéses állattartás l el.marae 

dottak:, da a század végén ae urailalmi gazdálkodáshant 11:(1... 

lönösen a kesztnel;yi Festetica uradalom esetdl&~ jel~ 

t6s fejleSdés :f'igJelhet4 mego[55]~ 

A. megye viszonylagos mez6gazdas4gi :f'ejlcSddse, mel.;y 

a niSpesség gyarap .. •M•á.ban igy tükröztethet4; érdekes párs 

huzsmot mutat Xeszthel;y város népeastigének növek:edásével 
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A MEGYEI ÉS VÁROSI LftZOSSÁG SZÁMSZERU ÉS ~S NÖVEKEDÉSE 

Zft.LA MEGYÉBEN 1720 !;; 1869-l:G 

IDŐPON'.): ZliLA MEGYE Zll.LAEGERSZÉG liJI.GYK.l!NIZSA 

1720 52866 15.7% kb~2000 37.0% 
1757 255 9 22.7 % 
1178 225 3 335 2 30e4 % 
1787 226240 68.4% ' ' 

1794 230 3 
1802 2331. 43.0% 
1816 5 922 53_"6 % 
1828 3116 .. 57.7% 

1857 4026 75 .. 0% 
1869 333237 100 • .;.% 5 424 100--% ·uooo 100.-% 

KESZTHELY 

ll:ebelOOO 21.0 ;G 

kb .. 4000 83.3 73 

_.,, 

4688 100.-% 



SI LAKOSSÁG SZ~ffiZERÜ ÉS 1~S NÖVEKEDÉSE 

A UGYÉBEN 1720 :0. lB69 ... 'IG 

A liiEGYE ZALAEGERSZÉG IfAGYKAtliZSA 

66 15.7% 1tbe2000 37.0% 
2 559 22.7 % 

225 3 3 352 :30e4 % 
40 68 e 4% ' 

230 3 ' 
2 331 43.0% 

5 922 53_.6 % 
3116 . 57.7% 

402 6 75.0% 
31 100 • ..;% 5 424 1oo.-% ·uooo· 100 ... % 

OSZTHELY 

k.b.lOOO 2l.O% 

kb.4000 83.3 % 

-·· 

4888 100.-% 
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ts a :rejl6d4s hasonló tipusu .}el.legável /l.áad '·' fi. 

sso ábra/ o .Bm abiran találhatunk magyarázatot. ho&r 

Kesztb.ely me~városi t'ejl6d4s4ben dönU jellentóséggel 

J>in11 hog a hatalmas Festetica uradalom szdkhel;ye volt,0 

B jellegénél t'ogva, mint a korszak telep(ll.és:fejl.6dési ti ... 

pusát kell. vizsgálnunk a kés6bbiekben. A :fejl6désnek a 

XIX.. sz:ázad els6 t'elé'ben törtánt laasulása abban ~-

heti magyarázatát, hogy a kés6i :feudalizmus 1ehet6sége& 

it a xvm .. század :fol.;ramán, a t'elvilágosult abezolutiz,;. 

musban teljessé teszi és a XIX. század els6 :felében már 

tovább:fejl6désre képtel~ váliko llint ahogy az törté& 

nelmileg be is bizonyosodik, a :feudalizmus, mint olyan, 

végleg korszerütlenné, társadalmilag• politikaileg t~ 

hatatlanoá válto 

A Rátóczi~szabads4gharc után, hiá~ztak még azok 

a kUJ.óli ás bele6 pl,acok is, ahol a. :földesurak, va~~:~ jobo>t 

bá&yok 41-tákesi teni tudták volna :fe1esl.egeiket. A rossz 

utak lis si1~ közlekedés miatt a term4st esupán a IIIÍJl8 

dennapi hasz.nálatra :t'orditottáko A század elején alrakul.• 

Dalt ki Z8l.a me&;y.e piachelyei t Lendva, Bagonya, Dobronak, 

Lenti 11 Zalaegerszeg, Zal.asz.entgrót, Siliaeg, lteszthely, Ta

pol~ lfagykanizsa.o Az ipari.,..ez6gazdasági esere csak 

rész1egea8 b.isz.en az ipar :fej16déaére jellemző, hogy a 

paraszt., amit tud magának megcsinál házilag, az iparos• 

lmz:mllves pedig földet, sz6111t müvelo A század második :r
lére a mez6gazliasági árutermsUa t'okozóMsával, árut a 
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~:aresk:edelemnek el.sósorbana mez4gazdaság a4 : lizarvQ'Stii> 

JIBrhát, bOrt, gabcmát. az ipari tei'IIlákekt köztilk a báe> 

D,Yúzat termékeinek kereskedelme cSiiillk ezek után khate 

Jtezik jeJLentlségibeno IQ tehát fejlettebb ~rtelemben 

yett kereskedelem. csak no József' uralkodása idején ata... 

k:Ult kio J. JUII6gasdaaási árutel'lllákeknek tül.önösen a JiaPO"" 

l.eoni háboruk alatt ldal&kuió nagy kíil.f'öldi kereslate 

l gabona konjunktura l tovább lenti ti a kereskedelmeto 

llig korábban az erdélyi ~s a :t'elviftki városole fejl.6dtek 

ipst, kereskedelmük révén. ez a fejl6dés a XVIIIo százads 

ban megakadt, ezzel szemben grors ütemben fejlódtek a 

mez6városok mez6gazdasági kereskedelmiik révéno J. kül.:t'61• 

di iráu,yitottságu kereskedel.-. a tülróld :felé vezeti) UE> 

tak szaba4d4válása valemint a ezervezett utjavitások ered• 

mé~eként uj kereskedelmi centrumok jöttek létre és :fejé 

l~ jelent&én fellendül t ISzombathe ly, Pécs • atbo/ o 

J. kereskedelem fellendülésének hatása figyelhetei meg 

lllagrkanizsa fejl6d4sften iso Ut megye, Somogy éa Zala 

kereskedelmi utjai.nak csomópontjában az Adria 4s Balkán 

felé és felóli kereskedelem gócává válik l lásd 6o az0 

ábra l o lllin.t az a 5o/ a..,bo sz. ábra.:ból kitűnik: e faj ... 

16dée a lakósság sltámazerQ gyarapodásában is tilkröz6dik:0 

Dlönösen jelent6s a :tejl6dés a XVIIIo század utolsó n... 

gyedéUl a vizsgált korszak végéig, mind ütemében11 lllin4 

nagyságrendben nagyobb Keszthely lis Zalaegerszeg fejl&;. 

déséhez viszo~itvao A kereskedelem szerepének a mez6váe 
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rosi :CeJl6déB'ben tehát 4ö:at6 szerepe vel to E .jel1eg4llA 

fogv~ mi:at a korszak településfejl6dési tipusát tár • 

gyalom r4szl.eteaebbe:a a kéa.6bbielt sorá:a Jia&yka:aizsát [ 36Jo 

A me&rei közigazgatási szervezet jele:at6ség4ve1 a 

helytartóta:aáes tárgyalásánál már :t'oglalk:oztamo Az abaZQ8 

1utizmus rendszer4:aelc irányitása magával hozta a megye:l 

bürokrácia fejl6d4sét iso A hivatalnok r4teg lassu növ

kedése~ a, megyeg;yüléaek, a megyei törvén,yszék szerepé:aek 

b6v!ilés:e és; kiszélesedése ere4mézqezte Zala megyébe:a a 

megyeszékhely, Zalaegerszeg mez6város viszo~l~s fejl58 

dtiséto Ez a megyeszékhelyi státusz el.6:nyös volt, mert a 

megyegyülések• törvén;vszékek alkalmával sokan megfordu1 ... 

tak a városban, igyekeztek szükségleteiket beszereznio 

Ez az ig~ leaditette fel bizonyos mártékbe:a a város kéz~ 

muves iparát, és forgalmasek lettek és jól jövedelmeztek 

a -.adé&lako A megyei tisztségviselak házat épitettek1 

amegye alkalmazotti rétege letelepült1 de ez létez~ 

ban nem volt jelent68o Ezek a tényezak a XVIlio század 

folyamán 1.éeyegesen la8Babll :tejlddést eredmányeztek a kee 

reskedd városi :fejl6dési tipushoz viszoiqitvao Ezért e 

mozzanatokban meg kell látnunk a mea6városi fejl6dés U& 

jabh tipusát, a tisztvisel6 városto Ha összehason1itást 

tesztink as fol ao,bo azo ábrák ail.apján a három mez6vá1'08 

si tipus :feJ'ltidéae között. azormal szembetüniks hogy Za& 

laegerezeg elmarad titem.ben lis nagyságrendben Nagykanizsa 

fej1~'séhes viszo~itva [J1]o 
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zala mesye fejl6dé&ér41. azólva feltétlenül meg tell 

ellllékeznílllk azokról a politikai mozgallllakról, melyet Zala 

megye fejlfdésében és történelmi értékelésében szerepet 

~tssanak:o Igy elsfdl.egesea a XIXo sz1bad elad felébaB 

jell.entkezd parasztmozgalmaJrrólo Ezek a tagositl1s és az 

irtásf'5ldek: visszaváltása ellen irányultako A hosszu pe• 

reskedést megunva a zalaapáti jobbágyok elzavarták a zae 

lavári apátsági uriszék tagjait. E me&mezdUlás spontanei8 

tásában és eredmén,ében is jellemezte• hogy a földesuri 

kizsákmÁqJolást fokozni ez iddben már nem igen lehetett. 

Az 1791-ea királyi hadfelkelési felhivásnak a megyegyüs 

lés által törvényt~lennek mindsitése és megtasadása a nes 

meai'"'l18li1Zeti mozgalOlll jelentkezésének példája Zala megy.,. 

beno A reformmozgalom egyik vezéregyénisége Deák Ferenc 

zala vánnegye országgyűlési követe volto Bár e tisztségé8 

1"61. id6szakosan l.emondot'to 1848ooban aa 6 éa Osátq Lászlóp 

Ylillamint Csertán Sándor érdeme• hogy az éppen nem forra

dalmár, csupán refonaer meg.vei nemeaséget meg tudták gydz.,. 

ni a polgári átalakulás szi1kségességér6lo Végill ki kel1 

emtlln{lnk: Kerecsen község parasztjainak mozgalmát 1849"'bant 

amikor is a sok földesuri f'"óldfog1alással a jobbágyságot 

ért sérelmet jogi orvosl.ását hiába sürgették az uj magyar 

:ftdel&i minisztériumnál.t sa.ját ereji1kb6lt forradalmi uton 

foglalták act el [38]• 

bo/ A mez«város fej16dés4nek szerepe a t.YóSYazer-
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t$r8! létesítésében 

Az el6z6ek igazolták• hogy a vizs&ált. korszak f'ejlós 

désiEben f'ont.os eaerepe vol t az árutermelés kialakulásás 

na11: és :tellendül.éstfnek• valamint ae értékesitése a piac 

létrejöttének, f'ejl&déséneko Bnnek: kapcsán az is bizoQYi ... 

tott, hogy egy adott közisazgatási terület gaz4asá&i :teje 

Udésében a telepillésemek, ahol a piac boxorol6dik:, diSJl& 

t4 szerepe vano A XVIlo századben a szabad királyi v~ 

sok voltak a szerén;y hazai iparnak e egyu.tt.al &I!J88§ p:&. ... 

aci körzetnek a központjaio A XVIIlo század els6 :tele, 

az 1711 u.túi békés évtizedek v!!roeadnk f'ej14ddsét kedv ... 

s~ bef'ol.yásolták!' Szabad királyi városaink ugyanis a 

feudalie korszak viszoQYai között száaos o~ kiválts~ 

gal rendelkeztek, meqek önálló &&zdálkodálrt tettek l.ehee 

tháo Zala megyében nem volt szabad királyi vároao A fent 

vázolt té~Q"eZISk meddrosain•k :tejl6dlisére hatottak elscSe 

aorbeno Ezért részleteaebben me& kell vizsgálnunk ame~ 

városok jogi, gazdasági ielyzetát és fejl6déséto 

Ha a gyógyszertárak létesitésének szempontjából vizs .. 

gáljuk a szabad királyi városok és a 1118Z6vároaok szerepét 

megállapithatju.k• hogy hazlinkban a I!J6gyszertárhálózat 

kialakulásának els6 szakasza a szahad királyi városokhoz 

köt5tto A XVIlio századig, ha; a földesuri uradalmi házi.,. 

gyógyszertárakat ls egyes 1118gányos kolostorok Mzi~BY"" 

szertárait nem vesszilk f'igyel.embep gyógyszertár szinte 

kizáról.agoean szabad királyi városban létesülto A mez~Se 
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városi :t'ejl6d4s adja azt a jo&i és gazdasági bázist a 

gyógyszertári hálózat további. :t'ejl6déaéhez11 ami e korszak.,. 

ban :t'i.Qelhetünk meg els6sorban., A szabad kir~i városok 

jogi státusa at DIIIo századl"a teljesen kiápiilto Ennek. 

alapja a~ király,;i privUégiuml.e'ftlben bAktetett szabade 

ságjogokon kiViil az általáUos törvén;rek ée jogszotások 

voltako A mez6városok jogi lle~zete azonban nem mutat egye 

&éges k4pet11 egyesek privilégiumai közel álltak a azabad 

kirá~i riroa jogállá~oz11 a;, legtöbbjük azonban alig ldl• 

lönbözött. a jobbágy:t'alutólo Zala raegyében a török hódolt,... 

sás idején a végházak végvári szabadságot élveztek., A Xfliio 

században a :földesurak igyekeztek visazaazoritani a mez~ 

városokat a jobbágysorba, :fokozatosan elváve éamegtagad• 

va a török háboruk alatt adott11 illetve élvezett eng~ 

n.y;.ek:et 11 szabadságot I :5l]o 

Dlllzánkban a xvnt.. század el.ején IIIo ltáro1;y ÖSBe 

azei.rúa 11715 ... 1720/ szarint 39 szabad királyi város, 

443 mez6vároa, mo kuriália. 6766 urbéres község volto 

Az els« megyarországi népszámlálás idején /l784el78"1/ 

61 azabad királyi város, 6o5 mez6város és 7579 község 

volt., Ez a néh~ adat mutatja11 hogy a XYIII., század el• 

86 :felében a városi :t'ejl6dés jellent6sebh a közeégi fejl6oo 

désnélo 
·-·· 

A XIX .. sáaad 4Q.<.ea éveiban ZalA megy4ben a 656 b~ .. 

aégb61 '' raez6város volto E viszonylagos nagy számarán;r.,. 

nak az oka a :tövetkez6kben keresen46o A török dul.áa el6tt 
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Zala Jae&Yében virágzó gazdaság volt. Azok a te1epillések 

aelyek e korbBa a :til.desurtól 'bizonyos privil.égiumot éle 

veztek, a tifröt dalás után bárme-.;yire is risszavet&itel:: 

lettszámnkban és gazdas~ e kiváltsigokat továbbra 

i& :t'emrtartották: magulmek. Jlás eaetekben a törik dulás 

slaU a 1'6lde.aurak biaonyoa engedm4:n;yeket tettek jo~ 

gyai.knak, hogy az elrindorlást megakadályozzák. A törik 

kiüzése után e településak is mez6városi státuat követel.,. 

tek és a legtöbh eaetben tnvezteko A legjel.ent6se'bb té~..,. 

z6 a nagyszámu végvárnak a fenntiekben már ismertetett 

jogi éa gazdasági hel.yzete vol to A mezcSviÚ'Osokban Zala 

megye lakósságáaak Jllintegy 20...._ 4lto A :f8lvak átlagos 

lakossága 400 feS • mig a városoké 2000o Fel kell azonban 

hivni a figyelmet arra, hogy a városi lak:Oas4g gazdasági 

társadalmi feJlettség tekintetében U:n;yeges különbrigek 

mutatkoztak a, Uooo 1ako• Nagykanizsa 4a a csak '5oo J.el .. 

ket számláló Szécsisziget mez6város esetében. A megye leS* 

jelent6sebh mea6v!Ú'Osai Nagykanizsa, Zalaege-rszeg, Kea~ 

bely• Yapolea, Sümeg11 Csáktorn;ya voltako 

A mez6VIÚ'Osok jogi1 társadaami helyzetét az aiábbi e 

akban foglalhatjuk ösazeo 

Jogilag a mez6város nem voU önálló községszerv...

zeti ll:ategóriao A llária Yertlzia féle ur'bérrell4ezéa sem 

alhlme"&ta ezt as elnevez4st is ne111 tett k!ll.önbaéget ....,. 

z6vároa éa urbárea község közötto 

Hem alakul.t ki egya4ges mez6városi jog. Bizonyos 

ae>badaág.jogok és hnbéri kötötteágak a mez6városok szine 
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.y mindegyikében máS"'llláe vison.yt mutattak~ Ez egyedi 

jelleget ali! és aaakségeSl!l4 teni, hogy :tejl~k vb...,. 

m§lata egyedil.eg történjen" SzaktörUnetliDk szempontjáb6l. 

e. :llajl6d4st meghatározó tényez61c bizonyos lllértékig egys~ 

geaithet&• ezért mint már erre korábban utaltam, bizo". 

n,os tipusok kiválasztbatók~ 

A meedvárosi birtokos lakosság oszály.jenege ke~ 

t6sséget. és ebbeSI eredden ellentmondásokat mut&to .iz abe 

ban láthatét ho8J a város határában lév6 földeket urbérea 

.feDegUk dacára a városi birtokos lakouág szabadon adhat ... 

ta, vehetteo 

A mezlSvárosi polgár kéZIIliives, kereskedcSe :töldmüvea11 

társadalmi helyzete aehezen meghatárOliható átmeneti jel ... 

leget mutat a aaballl királyi városi polgár tfs :falusi job

bágy társadalmi helyzete között [40]o 

'o Az etgea telepf.Uéaek &Vógyszertári hálózata k{ ... 

alakul.ásánaJr vizsgálata 

A gyógyszertári hálózatkiaillalculáaának megiameriséhez 

az alábbi kl!~csoportok vizagálabt szükségea: 

a~/ A gy6gysz&rtárak létesitésének helyet 

bo/ A ad gezertárak liStesi tésének ideje11 esetl...,. 

gea megazünéa eaetén, maködée4nek id6tartama, 

co/ A g,yóswszertárak tul.ajdon:tormája. s omnak eset

leges átalakulása, 

do/ A g:yógyszertárak elhelyeziae: at adott. telepü• 
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lésen belill s u elllelyezés esetlegea vál.tO& 

zúao 

E :Eérd'liscaoport kut.atáaa a Q6gysserésztéirténet hel.y .. 

történeti l!gának. egyik l.egl.ényegesebb csoportját képesio 

.llinthog nem lillnak rendelkezésre i:l'Odailmi aaat.ok arra 

vonatkozóan és liaszegz6me hog hazánkben mikor, hol és 

mil7ftn tu1ajdonf'ormában l.etesill tek gyógyszertárak és mer\ 

a megjelent ilyen jell.eg.Q irodalmi al\latok is rész-legesek 

és sok esetben pontatlanok, e kutatások jelent6sége és 

fontossága szaktörténeti szempontból igen nagy. Zala ~ 

ge esetában szaktörténeti irodalmunkban egészen a legu.. 

tóbbi évekig szinte- eg.yetlen adat sem ta.lálha'tóo .A. Wa 

magyével kaposolatos helytörténeti irodalom eddig megje• 

lant munkái, vagy telje.sséggel nem foglalkoztak, vagy mint 

azt egyes esetekben látni fogjut kevés és legtöbb esetben 

táves adatokat tartalmaznak e törtéaeti kutatáai tertll.et-o

r&, azoka&. is nem szai:történeti sziikségMl és ismeretto

tel. t4rgyal.ják. 

.A.z ilyen ir~ kutatások csakis területi bontásu 

részl.etes J.evél.tári kutatáson al.apu1hatnai:. E i:utatásGi: 

számos nehézségbe ütközneko Ezei: közül e kérdéscsoport 

esetében a következ~ kel.l rámutatni: 

.A. gyógyszertárak alapitási évét nem minden esetben 

lehet a vizsgáll korszakban megáll.api taní pontosan. Bár 

a helytartótanács l748sban megjelent ren4el.ete ezerint 

gyógazertárt csak engedályével. lehet nyitni, ezért a 

XVIlio század els6 felébea keletkezett gyógyszertárak• 

tinönö~MD. ie a szerzetearendi gyógyazertárai: esetében 
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lestöbbSzör eaak azt tudjuk megállapitani0 laogy lllikor afie 

ködlitt már bizto88Bo Dl.ön nelaézeu6gk4nt mertll :fe:l az a 

~s. laOgy u engeclályezés id6pont.jában val6ban meg is 

u;yi'totUk.,.. a gyógyszertárak? liiint alaogy arra is vannek 

példáko laogy a vizsgált korszakban müködött. az engedélyee 

slse elltt is gyógyszertár, más; entben a felálli tás az 

engedélyezést követ6 években következett csak beo 

A gógysrs rtárak tul.ajdon:form.ái.nak megállapi t~ 

ezen :formák átalakulásának id4pontja l szerzetesreadl 

gógyszertár eladás utján polgári kezelésbe keJIUl/ V8!Q 

tulajdon változásainak id6pont.ja /eladás/ nem sinden ee 

setben áll.apitható meg8 aert ezen magánjogi szerz6dé8ek: 

o~ai :legtöbbször laiáayoznako 

A gyógyBzertárak elhelyezésénak megállapitása küla... 

nöaen nehéz, klirl1ltekint6, összegz6 és eoeztet6 topográ

:fiai vizsgálatot igé~elo A gyógyszertárak elhelyezését 

UQIUÚS legtöbbször nea tartalmazzlill a. vizsgált korban. 

kéazült térképek és a :források helymegjelölése e tek~ 

tetben pontattano 

A gyógysaertárak létesitésének kérdését részletesen 

a ~anizsai• keszthelyi és zalaegerszegi gyóoszertá ... 

rak esetében vizsgálomo Mint azt a korábbiak tárgyalása 

során részletesen megvilágitottam e három város :fejl6d4& 

se és benne a gyógyszerészet megjelenése modellül szolgál~ 

het a korsalt gyógy8zertá.rhálózati kialakulás~ törté

nelmi vizsgálstábazo A aegye többi gyógyszertárának léte~ 
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tdtési kérdéseintil cs:ak a z egyedi és legfontoaa.bb adatok 

bemutatására szoritkozomo 

Nagykanizsa a XVIIIQ században Batthányiak birtoka 

volto A század elején a város szabad királyi városi ki• 

váltságokat vindikált magának., Ennek elérésére mintegy 

száz éven át állandó ldizdelmet folytatott, de nem silea. 

rült megszereznie [41] .. tinthogy lill mezógazdaságt termé"" 

n;yelt ldilföldf'elé irán;yuló kereskedelme a XVIlio század 

második felében egyre jelentősebbé vált, és mert Bagyk~ 

nizsa, jeletós kere~edelmi utak közt feküdt• a városban 

e XVIII. század folyamán egyre. több görög és zsidó keres .. 

kedó telepedett leo A század végére országosan is egyike 

lett a 1egjelent6aebb kereskedelmi tranzit központnako 

Simon Clemens, angol utazó 1715sben Eanizsáról a követ• 

kez6ket irje& ttJmbár a világ e sarkában városnak nev8"" 

zik e helyet, valóban nem sokkal jobo eQ falunál, valami 

100 szétszórva épitett és szalmával fedett házzal., .. [42],. 

A század végére lakóinak száme 5"5 .. ra emelkedetto A azá.,. 

zad közepén már 14 utcája volto A századfordulón mintegy 

l4 céh mültödött a városbano J'tinyes Eo a XIX.. század el.e 

só évtizedeiben Nagykanizsát Zala megye legelső és orszá~ 

go$ viazon,vl.atban is jel.ent6s kereskadó városnak tartja, 

• hol évenként több, mint 60ooo mér6 gabona adatik el,s 

e.zen kivtil szarvasmarhával, serté•el felette fontos á....,. 

meneti kereskedést folytat, valamint gyár és kézmfli kele 
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J114kke1i kereske~Wse is igen nénk .. [n. 44] o 

Hagykenizsa kösegészségügyének állapotára ~hánl 

j&l1emz6 adatot sorololt felo ~szs4gügyi szakszem4lyzet 

müködésér61 a század elején a ferences gyógyszertár és 

sz 16~ felállitott :unodochium civile kezeleSjén ki ... 

vül nem tudunko A század ela6 felében 1714-... ben folyt le 

•ta• a korra .;jellemz6 boszorkál'.l;yper• melynek folyaraán a 

vádlott vizpróbán esett át s itélete lefejezés és testás 

nek elégetése• a minde.zek okozója a prefektus teheneinek 

tejapadása volt. A szerenceétlen vádlott llol.nár llária 

mindent tagadott [45jo tit ie tehetett vona ? 

A városban 1747~ben 7 bába IllUködötte akiket a város 

megesketetto A kor jellemzésére álljon itt egy jellemz6 

r4szlet az eskü szövegéb6l: •ooo 4a személyekre való 

minden tekintet nélkül, sem a szegénynek, sem gazdagnak• 

sem ezeretetéret sem fájdalmára_. hanem a. magam legnataobb 

ereJével és te~tsda§vel minden babona és boszork~ság 

használata nálkal a gyermekágyasoknak dolgát bábaságo~ 

mal akarom elintézni ooo" [46 ]o Er6 és tehetség, boszors 

kányság és babonaság Delyettesitette a szal:tudásto 

1772-ben két orvos /kirurgus/, 1782 ... ben !iBrom, a xDC,:. 

század els5 felébell ~ta orvos müköd6tt Kagykani-.ánL47]o 

.b: 1698-ban alapitott városi ispotályt 1700..ban ki ... 

b6vi tik és ~yreálli t ják, 18~ban leát orvos fe1UQ'el..,. 

térebizza a város [48Jo 
A járványok közült melyek rendszeresen elSfordultak 
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és pusztították a lakosságot, meg kell emlékeznünk az Lll2• 

es himlf j~ll, mely Zal.a magyében dönti lökést aciott 

a bimliioltás bevezetésének megszervez4séhez11 mely a XIX.:. 

azásad közepire Qtailánoasá és rendsasressé is válto De 

aa.jnálatoa táJ.y az is ezzel kapcsola<tosan; hogy az 1840. 

es évek meaei egászségüg,yi szakvezetése nem ismerte fel 

a revakcináei6 je:lent6ségét, és azt mikor felvet&lött .. Sem 

szükségesnek, sem elfop.dhatónak " nem tartotta [49]o 

A gyógyszertárat a :tadiszl.ait.a tartományhoz t.artezó 

nagJkanizsai ferences ezerzetesek alapitották és 1714ebea 

már biztosan müködötto Errdl a szerzeteerend számadáskö~ 

'riben található bejegyzés tenuskodik L5G]o 

A gyógyszertár l(Yilvánoaan müködött, kezelését a, rend 

kirursua..patikáriusai kezel téka Id4'szekosan, ha;. a rend 

szemil,yi állományliban ily;en f'oglalkozáau laikus testvér 

nem volt, polgári személ;y.ekkel. kezeltettéko E polgári 

szaBály végzettségát nem sikerült megállapitani, feltehe& 

tden kirurgus lehetett és az 17~ években müködött a 

kanizsai ferences gyógyszertárbailo Ezt az adatot érti féle 

re Barbarita JUlytörténeti munkályál:an mikor igy ir& •A 

gyógyszertárt l73~ban adták el /toio a ferencesek/ egy 

polgári személynek"o Ez a személy valóssinnleg id5szako~ 

san csak bdrl6je lehetett a gyógyszertárnako A gyógyszer

tárt kezeliS laikus testvérek közül Bí1x !Pix/T Simon Jl.ei!" 

ve ismert, akit Szomolán,yi Antal a rendház krónika iró.ia 

/1770 l .. nginatiaaimus' Apothecerius"'"'llllk nevezo A fe& 
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renees rend l769wben a gyógyszertárat definatori hat'~ 

sattal a Somota llle&Jei Segesdre helyezi á~ Jlár a határoo> 

zat elltt Pa\Uni Inkei Boldizsár a kanisaai lis eegesdi 

zárdák seindtkusa a feltátelesett száDdák lebeszélésá• 

re és ~~~egakadlllyozására indit akeióto Rávette lialal megye 

alispánját, Forintos Gábort, ho&J haason oda, hogy a re-ndi 

tanács elhatározását másitsa meao Indokul azt hozta fel, 

hogy a me&Je egyeteme ás közönsége rosaz náven veszi a 

gyógyszertár áthelyezásét és esetleg a rendház környékée 

nek l.akói al.amizsná:ikban ellanyhulnak,. 2000 Ft,....os alapit .. 

v~t lelyez kilátásba a eegesdi kolostor javára, ha a 

döntéat megváltoztatjáko A rendtartom~ hajthatatlan ~ 

radt0 Somogyban nagyobb~ anyagi támogatásra számítottak, 

uoi., ebben az id6ben csac két gyógyszertára volt Somoo 

megyének., A gyógyszeranyagokat eladták Thein Jakab pol. ... 

gári gyógyszerésznek, a berendezést és f5lszerelést$ m~ 

lyet 4000 Fto~ra becsültek a eegesdi kolostorba helyezték 

áto Ez id6t61 a. eegesdi kolostor látta el gyógyszerekkel 

a nagykanizsai rendházat iso 

Thein Jakab müködésér6l igen keveset tudunko l786o 

Jano27oeán Süme~ József alszolgabíró vizsgálatot tlilr'"" 

tott, Thein Jakab gyógyszerész :f'eljelentésére, ., nagyka ... 

nizsai karesked6lcnálo Megállapította, hogy Perl Izsák, 

Sarndzy József, Gáber György és Pikler Ferenc kereak...,. 

d6k nem az el.<Jirásoknak megfelelden tárol.ják a gyógyitáa.

blm is használatos szereket.. Az elkobzott árucikl:ekr<il 



Tilein J,. kimutatlist készitett és azt felterjesztette Zala 

megye f6iapáajához [511 o 

).792sben Francz Antal, miután a pesti egyetemen szer-

zett diplomáját a meg,yében kihirdetik, megdsárolja, a Q6113"" 

szertárat[J21o A g,yóg,yszertár az 6 kezelésében 111Wc6dött 

az 1soo..as évek elejéig., A század ela6 éveiben a gyógyszer-

táralmár Lováok Ferdiruind kezelte, mint Dérl6 ás a levéle 

tári adatok tanusága ezerint .. l'rantzin UrSlll.a" 11 Francz 

Antal 6zvegre a gyógyszertár tulajdonosa. Francz Antal 

sorsáról nincs datunk [5'] o 

l~ Lováele Ferdinánd vásárol.ta meg a gyógyszer-

tárat Ifa egészen l8:57sig vezette [54]• 

18'7 ... ben fia, Károly veszi át a gyógyszertár veze• 

tését és a. vizsgált korszak végéig 6t ieerjUk:8 mint a 

gyógyszertár tulajdonosát [ 55] • 

1860-oban Nagykanizsa els6 gyógyszertárat mel.7 az 

1640<;oes években ao " Fekete Saa " nevet vette fe11 a Sops 

roni Relytartósági Osztály 1860o ápr. 4o/ 6565o SZo&U 

rendelete által reáljogunak ismertetett el [56] o /Lásd 

16, a •• 9ot sz. ábrák/ 

Nagkanizsa második gyógyszertárának története igen 

kalandosan kesd6dött. 180l~ben/Hallaerlt? Haller Antal 

gyógysze:risz Magykanizsára n6süJ.t és felál.litott eg 

gyógyszertáralio Id6ben meg is inditotta az engedélyezési 

akciót, me:tyhez sikerillt a város tanácsánek és :t'6lde...,. 

rának hozzájárulását is megszereznie., A megyei törvé~ 

hatóság engedélyezésre továbbitotta a kérvényt a hely

tartótanácshoz11 de az el utas i tottao A város. azonban nam 
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uyugod.ott bel.e és addig instanciázottc, mig végre • 1805& 

beamegkapták az engedélyt [5T]. A "HaUeriana Qógyszer-o 

tár" azonban nem sokáig mWtödötto Jlíikö«Mse all.att. ia1 i&*) 

sok panasz érkezett, miad a városi tlmácsho![Z, mind a Vál"" 

megyénez. Haller Antal u.i., •a mulatságot ezeretvént a 

Patikában solira nem találtatott.. hanem a betegeknek azt 

a városban felkereani kellett, • l 58] o Végill is gyógysri.er-

tárlit Lováck FerdiDálld vásárol ta meg o A város azzal a Jei.,. 

köt4ssel. él t, hogy Lováele kötel.ee lesz mindki!St gyógyaaro

tárát nyitva tartani., LováeJt pár hónap elteltével birs 

nmqel fordult a városhoz, hogy az uj "ala6-patikát,. 

bezárhaasa, "mert .. az emberek bizalma ugyis a f'elalS paU.• 

kában vagyon"• Bár a város kárését elutasitotta a gyógy• 

ezertárat laoa..ban Vidákovics bábsllt6nek adta el. A gyógw 

ezertárat egy darabig még Haller Antal, mint bérl6 v .... 

zette, véglll ie' megaztint I 59]. 

Az 1810...s években ujabb küzdelem kezd6dik f ,......., 

nizsai második gógyszertár f'elál'l itásái!Srto Szálllos j..,. 

lentkezd akad, de az engedél7f. linsszu ideig megszeres-

ni csak salSliiOn Antalnak sikerillt, de mire az megjött, 

Sal.am.on nem volt található [60]. E hosszu küzde1em tfilatt 

az egyes jeleatkez&, hol. a város, hol a f'öldesur, l:Wl. 

a megye s a legtöbb esetben ezek és LováeJt Ferdinánd1 Jd.Eo 

neJe nagon jó öaszeköt~sei lehettek: a hel.Jtartótanácse 

Dál, sugalmazására a helytartótanács engedélyezésé!W1 JIUle 

raaztaltattak. al. A korra jellemz6 az a n,yilatk:ozat ae 
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ait a Bat.tMn;w uralial011t uraitalOlit int4zóje tett Szép u
J.'Oll:· &Yógyner4sz kérván,.véhezo A legjeUegzeteseeb riszt 

idé zem& 

•.,.,.,Lováck Perdinánd a Hlller féle patikét több esz~ 

tend&k előtt lll8gának megszerezvén ezen pánzen vásárlott. 

:Patikánakp h a e z ü k s é g e 8 t ieméti f'elállitá&M 

ról nem tiltathatnék l hol azt már régen eladta ! l 8 

i&Y tekint6l.eg csak egy h 1 r m a d i le Gyógyszertál"!!lo 

nak felállitásáról volna szóp malynek azüksége a mostani 

környül.állásokban éppen nem tapasztaltaik, ... aind ezeknél 

fogva, az UradalOlll Nagykanizsán11 második, vagy harmadik 

Patileának felállitását ez alkalommal nem kivánja•., 

Végül is 1835~n Szép KárolJt Schvartz Ferenc~ Czel~ 

linger Ferenc és Lováck Károly kérvén;yedk közill a Vál""' 

megye, hogy Lováck Ferdinánd tovább ne lehessen monop61 

helyzetben, Szép Káro~ választja és a gyógyszertári en~ 

gedélyt az ó számára' kéri a helytartótanácstól [61] o 

A gyógyszertár 1836 decemberében nyilt meg, miután 

a megyei fizikus vizitációja megtörténet L62]o 

A gyógyszertárat mely az " Igazság " nevet vette fel 

l feltehetően ezzel. is demonatrálva LováCkék mesterkedé8 

sei csődjét l, a soproni helytartósági osztály 1859-oben 

reál jogunak ismerte el a 27596 azo rendeletében /lásd 

Bo szo ábra /., ~ekintette1 arra, hogy az 1830-aa évek• 

tól a helytartótanács már csak személyes jogot adománya... 

zott, a reál jog elnyerésénél Szép Károly tulajdonos 

gyógyszertárát 1801~ben alapitottnak tilntette fel, mert 
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caak igy ~erhette azt elo De mint az a fentiekb6l kitü* 

nike semmiképpen nEllll tekintheU az "Igazság" &;Yógyszertár 

a •Halleriana• jogfolytonos utódjánele r 6J] o 

bo/ ICeszthsJ.:v 
-· - . 

ICeszthel;y fejl6désé1•e dönt6 befolyást gyakorolt, 

hogr a Festetica uradalom központja volt. Az állandóan 

Qti"BPOdó Festetica uradalom, ez eg;yre b6vül6 háztertás.11 

udvartartás, é pi tkezések st bo 41 negy vonzer6t gyakorol tak: o 

Ehhez jelent6sen járult hozzá, hogy e XVIII,. század JDá<., 

aodik feUben Festetica Kristóf és Pál leülföldi morv-. 

Démet mesterembereket telepitett a városba,. Festetica 

György alatt pedig, a korszerU gazdasági müvelésformák 

bevezetésével, a Georgikon felállitásával, tovább n6tt 

ICeszthely jelent6sége [ 64}o 

A rendelkezésre álló adatokból a gyógyszertár al .... 

pitási évét megállapitani nem lehetett, ug;yani.s, hiteles 

adatot el'l!& vonatkozóan egy forrás sem ad. Az alábbi fel .. 

tételezések lehetségesek: 

Legkorábbra telilzi a gyóg;yszertár alapitáai t, a XXo 

században a gyógyszertár reáljogát örökl6 család tagj""' 

nak ~ilatkozata, mely sserint a gyóg;yszertárat még a 

Fest.etics családot megel6z6 keszthelyi földesur, a gel• 

sei Pet6 család alapitotta volna az lTJO..ae években [65]o 

~ekint.a$ hog;y az idézett munka semmilyen hiteles adatra 

nem hivatleozik és ilyet azóta sem sikerült találni, ezt 

caak tulzott feltételezésnek vehetjük. 
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Amálrodile feltevés ezerint a gyógyszertárat Festetica 

Kristóf alapitottao Erre már van levétári utalás is 178G

bálo A keszthelyi ferencesek gvardiánjaa egy gyógyszer9 

tár vizsgálat alkalmával talált hiányosságokra válaszol-

va a k:övetkezGket irja:: ".,.,., Az emlékezésre: méltó nagy&'""' 

108' J!'e.st.etics Kristóf Ur ál.tal Sll.apitott keszthelyi gyós;y .. 

szertár~" [66]o Enaek: az állitásnak látszólag ellent

mond PoTakács I., által emlitett adat, mely szerint a k:eszt~ 

:tmlyi ferences rendllázban már 174&-ban mUködött gJJógy • 

szertár, melyet kés6bb a Festetica uraság kérésére a ~ 

tomácyf&lök agedelmével az uradalom8 és a város lakói 

rfszére is müködte.ttek [67 j., J!'eatetics Kristófnak ezt a 

Upését érthette félre Szabó Do aki igy ir 3 " A lako .... 

sás; hasznához számitotta /t.,io J!'es~tics Ko/ a betegek 

gondozását is e célból 1754 ... ben 200 Ji't ... ot adott a keszt

helyi franciskánue barátoknak:, hogy gyógyszertárat állit~ 

ft r felo.. r 68] o 

Dr o Sás;i Károly • Keszthely történetének nagy ismer6e 

je arra következtetett,,hogy a gyógyszertár a Festeticsek 

tulajdona, de a fereneesek kezelésében állt t69]o 

A rendelkezésre álló ujabbb adatok alapján me~ 

tató módon csak azt jehenthetjük ki, hogy a gyó8!8zertár 

a ferencesek ~gyszertára volt, mel~t a Fe.tetiesek 

szükség eaetén adományokkal támogattak, ez az edomá~ 1 .... 

hetett magának a gyógyszertár létesi tésének anyagi bázis• 

is, de ez nem zárja ki a. randi tulajdonjogoto A fiSuri C&fP 
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lád és az uradalak alkalmazottalszámára a grógysz~rtá~ 

l:dtelbe adta a Q'ógysz~rek:et, melpk receptjeit id6ne 

ként össze&Jiljtve az: uradalomnek benylljtották és az ki"" 

egyenlitetteo .lrr&l.t e korból val611 számos recept tanus-o 

kodik a Festetics levéltárban r10jo 

A ferencesek gondoskodtak a gyógyszertár szak~ 

ri.i keael4sér6lo Bár gvógyszerészt nem dkallllaztak, a Qógy ... 

ezertárat a aindenkori kirurguaspatikue testvérek kezel• 

téko 1({3 175l"'ben lúulpp Vitua gvardián Donner János 24 

llvea tiroli kirurguat öltöztette beo Ez évben élt mtig a 

rendházban F.Gietz f16cs/ Ágoston kirurgus iso Legtovább 

azonban Fo~berg$r Kamill /17,7-lSOO/ kirurgus kezelte 

a QÓQszertárato Adataink ezerint 1776-tól a rend fel• 

oszlatásáig11 17SS.ig [7l]o 

A gyóQszertllr berendez4sér6l és i'elszerelésér61 

semmit ne111. ismerünk. 'tudjuk azonban, hogy liliután a i'eren ... 

cesek az andocsi /Somogy mo/ patikét megszüntették, a 

felszerelés egy rászét a keszthelyi rendház kapta [72]o 

PoTakács I. ezerint a keszthelyi patika jól jöve

delmezett a rendnek. A keszthelyi ferences számadáskönyv 

szerint a gyógyszertár jövedelmtib6l több alkalommal fi• 

zettek ki összegeket a rendház szükség1.eteireo Azonban 

arra is van adatu.nkp hogy a gyógyszertir számláját a gval'M 

dián k&rásére Festetica kansiliarius egyenlitette ki [ 7']• 

Ilo József 1788-ban feloszlatta a szerzetes rendeket. 

A keszthelyi ferencesek is megszüntették müködésüketo Mig 
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&konvent kiürítésének huza-vonája tartott, IIo Jdzsef 

meghalto A vármegye halogatta az elhalt császár akaratQ... 

nak végrehajtásáto A rendtagok osak 1796-o-ban hagyták e1 

véglegKeszthelyto 

Mint az ac keszthelyi uradalmi ügyésznek 1847eöen 

keltezett jelentésébl.l kitUnik a gyógyszertárat a rend 

a nagykanizsai gy6gyszerésznek1 Thein Jakabnak adta elt 

,. ki abból a legjobb gyógy és, müszereket Kanizsárac u ... 
hordváng aladta' bizonyos Laross sebászne~ ez is bil'"' 

ta azt egy kis ideig, de mivel a közönaégnek az orvosi 

ezerekre Illizve elégséget nem teletett, t6la u.,.l'eatetioa 

György készpénzben váslf~ol tal mago .. r 741 o 

Johan La Rose éldbb csurgói, majd a Festetica C888 

lád uradalmi kirurgusa volt l egyes szerz6k tévesen hasz• 

nálják a. doktor La Combe nevetl/[75]o E szolgálata mel.,. 

lett, mint a mes,ye járási kirurguaa is mUködöttr76Jo r .... 
lesége E.. Vilhelm bába volto Miután bemutatta a vármegy~ 

nél ttJMcsi bábai diplomáját" 11 a szántói járás bábájának 

nevezték ki I711o J.,La Rose, aki felteJetden ebben az i• 

d6beD a gyógyszertárat kezelte, 1798 máreiusában meghalt, 

mUködestirdl egyebet nem tudunk [ 78]o 

Ebben az iddben a Festetica uradalom tilén Festetica 

György állt, ki'hek nevéhez szálnos jelentds tett kapcsoló ... 

dik : A Georgikon feUlli tása, a keszthelyi Hellkon11 tipi t ... 

keztisek, bal.atoni hajóiáa. stbo A város is jelentds f'ej

lddést mutat e korbano A Xviilo ~zad elején S.,Clemena 



J: 

' J 

... 58 ... 

atJ&Ol. utazó két-..bárOlllSzáz házat talált a városban0&.Bright 

1815...tJen t&,tt utazása alkalmával lllii"ftbetf 4000 lakóst _.... 

lit .. •!fa~ keredediS ellátja a várost a mindemtapi 4-

let szakségleteivelo A lakosság egyébbként V817 a grófi 

tisztek'b61 és munkásokból ál.l9 vagy bizonyos takintetben 

a város isltoláival és .".Uásos intézményeivel van összes 

:filggésbenc, • [ 19] o 

A gyógyszertárat ebben az id6ben Wföldr61, liltal.áe 

ban Bécsb61 szerz6dtetett gyógyszerészek kezeltéko Ezek 

ki:lzUl az alábbiakat iamerjUk& 

1801 

1802 

1605 ... 1809 

1809 

l814 ... 1816 

1816 ... 1820 

foseph Gründl /Grundol/7 

!l'homaa Rakovetz 

Leopol.d Ifanovita 

Halbauer 

lioell 

Haaa. Károly 

A levélUri adatok két gyógyszeráq provizor eseté ... 

ben nea: emlitik keresztneve iket, esek lllint Hoch, V8&l' Hal"" 

bauer provizorokról. emlékeznek meg C80]o 

A lí:onsignaciók11 gyógyszer specifieatiolí: a győgazer

tárat •uach Grafiacher ... apotheken•, ~eszthelyi Apatita" 

u '"144l.tóságos UraliFaJud GJ-ógszertár'" ollvvel jelölik r 811 o 

1820 je1ent6s dátum ~ógyszertár életében, mert. u 

uradal.om irányi tását l'eteties László vette át, de aeért 

is, lllert erre az évr& Ciatál ja alapi tás i évé t az egyetlen 

:tell.e1het6 hivatalos okmányo Ez az okmány a "Gyógyszeré.,. 
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ezek ás G,yógyszertárak Törzskönyve•• mely a zala megyei 

Tanács Egáazségi.igy:$. osztályán ~ a ue.lyet az l~ 

inkben vettek fel a megyei gyógyezertárakr61 és gyóQ

szer4szekr61., Ezen al. api tási áv Jai tikájához tudni kti.l 

azt.11 hogy a bácsi Császári Kir~i Helytartósági Outáb 

l860o febro 16o/ lmo azo rendelete a keszthelyi gyótr:f"> 

asertárat reáljogunak nyil.vánitotta.. Ifivel a gyógyszertár 

akkori tul.ajdonosa Festetica László volt, és 6 1820...ban 

vette át a; családi birtok vezet'-ét, ea az id6pont kerül .. 

hatett a s;yógyszertár alapitási éváíil iao A gyó&YSzertár 

kés6bbi elaMsa, 11111jd öröklései folyamán ez az adat rö8"' 

z&iö'tt. [82]o 

A keszthelyi uradal.mi gyógyazertárat ebben a korszak.., 

ban két gyógyszerész kezeltao 

Irsabek Ferenc 

Pt'isZ'terer Károly 

tár eladásáigo 

1.820 ... l848o és 

1848 • l864 ... ig, a gyógyszere-

Irsabek Ferenc személyével a kés6bbiek folyamán része 

l.etesen fogl.alkozom [ 8:5 J" 

A gyógysz:ertár elhel.yeúse, :f'el.szerel.ése11 forgalmi. 

adatait a vonatkozó fejezetekben részletesen fogjuk láte 

nio Itt esek SJlnaJr megjegyzása indokelte llogy ezen adatok 

teljes részleteaséggel való :feldolgozhatósága ci~t a gyóQ

azerészet története szempontjából rendicival fontos, s hogy 

ezek rendel.kezásre állnak, az a kiterjedt, uradalmi admi ... 

nisztráwiónak köszönhet6o 
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A gyógazerész lllellatt pz uratilalmi §7Ógyszertár9an 

lldndig ott találjuk a segédazetúlyzetet, a laboránst is. 

Ezek, havi fizetéses alkalmazottak voltak. Az uradalllli 

számadáskönyvekb61 az alábbiak naveit iSlllerjiilt: 

1.822 Jofum stUIIIpfer és 

Lakatos József 

Jr.ronstein laboráns, havi bére 8 n .. 
volt, bér az uradalllli Exaetorát.us: észrevételezte, hogy 

•ezen laboráns talán olcsóbb áron is m e g k a p h a t 6 

lenne, Mly a. Provisornak ezenael ajánl ta tik " 0 

1831 s 18'4 Kerész György 

18'5 Dégi i,yörgy 

18'6 ... 1844 Varga János 

1845 ""1841 hba Györg 

1848 Varga János /ujra/ 

185Q..es évekbon Horvát Ádám és 

Varga Katalin "laboránsn6" /1/ [84l o 

A !"eatetics család uradalmi §Yógyszert.árát 1845 ... ben 

"Ut Oroszlán"enak neyezték el, mert mint ast e korból 

számos gyógyszertárvizsgálati jegysakönyv és a megye f~ 

orvoaának Smalkovita Jfibálynak fel.jelentései mu.tatják ki .. 

:fo~ alá esett., hog a gyógyszertár nem nyilvánosan mfi"' 

ködik &s lllint azt a megyei :f6orvos irju .. ooo a mostan 

fedálló uradalllli gyóQszert.ár is, hitcsak ugyan mint nyi1"' 

vánoa elism4rtetnit s lllint ilyen e~mek utánna is miiltöclni 

ki~ ooo magát 1\Y;il..váno~~~Sá alakitaa, czimerrel elllitott 

kiadó bol.tját nem az udvarra. el.dugv~. hanem az utszára 

•• sa. OOO a [85] o 
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A gyóQSzertár n;yilvánoaságának ktmléfihez Clll8k: ..,. 

rv it ki~k ehelyütt. Jlleg.jegezni, hog.y lllint az a gyógr• 

ezertáv az*mdáa kön;vve!Wl kitünik, 'telju fennáll.ása 

dat.t fi!ilvánosaa müködötto 

1864 ... be:a a Festetics4k: eladták a av,ógyszert~ Va... 

dona JánGil gyógyszeriaznek, aki azt uj épületbe Jlel;yezte 

el;. l lásd lOo sz.. ábrtt l r 86). 

1845-óen vet6dött fel Kesztbel;yen egy második gyó~ 

azertár felállitásának lehet6ségeo !Umetby Pál balaton:f'ü• 

re<lll. gy,ógszertár tuljadonoa ez; irányu kérvén;yét a váJ.'meoo 

gye fiSorvosának és a megvegyillés határozatának ajánlása 

elltenére a liel;ytartótanáca elutaai tot ta. Uganis Ieszt.,. 

1Bl7 földesura, e Festetica család Keater~zy János ura~ 

dalmj UQésezel készitett n;yllatkozatában l adntegy 5 

folio oldal l a gógyszertár fe1álli tását nem tartotta 

indokoltnak (67]. 

Zal:aeguszeg Zala megye megyeszékllrelye volt. F-ejl6-o> 

dése a XVIIlo század folyJIJD4n mint az a korábbiak:ból ki.,. 

tUnik laasu volt. A ••••'e lakosaág számát Simonff) Eo 

a XVIIlo század elejére mintegy 2000 fAre becsüli, ehhez 

viszon;yitva a század végére• a lakosság növekedése évi 

titlagban ~ ~8 Az 18'.-.as években ez az arq 10 ~ fölé 

eselkedett ue.:ran. de ez iSJ alatta maradt az országos. át

lagnak., A lakosság növekedése csak az 185Q...ea években .,.. 

malkedett 20 ~ f6lé, mely a város fejl6désének e korba

ni fellendllléfit mutatja., Ez azzal m&SYarázhatóe hog a 
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JRB&rei adminisztráwió jelentlis Wvül4se fa az ezzel kaP"' 

csolatoa jelentisebbhivatalnok r4teg és értelmiségi t6 8 

mörül.és a Bach ltol'SZ'akban jelenile meg és válile a fejl6o;!. 

clést Bdolyáseló tt&vez5vé C 88]{> A város a XVni0 század8 

ben döntGen mez6gaadesági jellegil volt• és ez nea je1en • 

tett klll.önaa vonzerdt a ltörn;yék l.alroae:inak bevándorláse 

re{> A aegeltbped6 iparos réteg is eaupán a törn,yék is'rq.

it el.égitette ld, mig maga linellátóan foglalkozott mez6-

gaadasági teraeléssel. iso A város alig kiilönbözött eg 

jobbágyfalut61o A töröle idlk alatt épitett cs~~bd1 ké~ 
szUlt mocsá.rvárá't elbontott4k:• hel:yén al.akult ki a város 

ltözpontja, mely a templom11 a megyei. törvén;yhatóság saék"' 

háza és az uradalom épületeinek nagyobbméretn voltán kia 

vcll alig mutatott városi jel.legeto A város föl.desura. .l7Tf• 

ig a veszprémi, l7T7•t61 e szombathelyi püspök volto A 

város éaföldesura állandó ellentétei, melyek olyan jel ... 

l.eJDZ!Sen mutatkoznak, ujra és ujra fel llingol tek és osak a 

feudalis rend felszámol4sakor sliUntele meg [89]{> Jelentisa 

nek kel1 tartenunk a város közegészségügyi állapotainak 

:tejl.6désébene hog; mitatán az l750ooes években megezerveze 

Uk a megyi 11 fizikus ordináriuei státuszt a megye f6orv0"' 

sa zalaegerszegen telepedett let és maködését a városban 

is kifejtettao A helytartótanács aürgetéseie hogy B:fÓJ!!.Y!"

ssertárat álli tsanak fel legalább minden meB:feszékhelyen, 

vezetett od~ hogy 1768-ban. Zalaegerszegen polgári gyó&Y'"' 

szertö· n;yil t r 90] o 

A gyógy&Eertár alapitáei kí>rüblényeit csak a legutóbe 



bi id.Sben sikerült tisztáznio Az 193l.....t>en meg.jelent zal.,.. 

e~zegi helytörténeti munka ugyanis a következ6ket iz-

ja: 

.. .Erlinger János Mih!Uy 176S..ban nem is egy., hanem 

mind.jért két gyógyszertári jogot kapotto Az egyiket Zala .. 

egerszegent a másikat Sopronban. Mint az a Sopron vármes 

gyei levt&ltár adataiból /?/ kitünikt Erlinger az l76~en 

kel t végrendeletében a soproni gyógyszertárat a leányára 

hagyta, a aalaegerszegit pedig Yl784....tlen eladta .. r91J ó 

A Zala. megyei levél tári adatok között egyetlen Erto> 

lingerr• vonatkozó adatot sem találtam a zal.aegerazegi 

gyógyszertárral kap~solatbano Adataink szarint Zala megye 

az 176Q..as években inditott akciót egy Zal!aegerszegen lé ... 

tesitendoS gyógyszertár ügyében,. A vármegye 200 Fto 4vi 

támogatást ajánl :fel. a gyógyszertár risdre:o 17~an 

Gutten G;yörgy szombathelyi gyógyszerész saját költs4gén 

:t'eláll.itotta Zalaegerszegen gyógszertárát .. Gutten György 

azonban nem maga kezelte a gyógyszertáratt hanem azt Wro;o 

be adta Háberler Péter Qógyszerisznek, aki azt 1775-.ben 

megvásárólta t6le [92]o 

Ezen ellentmondó adatokat egyértabilen sikerült tis...,. 

tázni Csatkai Endre soproni gyógyszertárak multjával fogo.. 

lslkozó 'tannlmá~a alapján., Erlin,ger Bertalan lT24 ... ben 

vásárolt Sopronban gyógyszertárat, az • ~ Oroszlán·~ .. 

Erlinger korán meghalt 4s :felesége provizorral vitte t08 

vább a patika ügyeit• &~ majdnem megvonták t61e az 
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engedél~, de 6 nagyon kérte. hogy mig fia Páduában Jdta

nuJ.ja a gyógyazerés20etet addig "kegyellaezzenek• t"] .. 
liinil ezekb6l egyért.elmüen ld tiliaik hogy :l76f3.o.ban az 

BrUnger családban János lü.hál~ neVii gyógyszerész nem mii• 

ködhetett Sopronban, ne111 is volt il.J"en, Jlert .Brlinger Bere 

talan fiát. Ferencnek hivták, aki 11n~ ve.tt.e át. as .. ...,. 

rany Oroszlán .. vezetését., A :fent idézet-t helytörténeti 

lllUllka tehát Uvea adatokat ktlz64 

Gutten G.yör&J l7778ben kéréssal fordult Zala megyé8 

hez, hogy 17688ban felállitott zalaegerszegi gyógyszer& 

tára/mel.y 1175 .;juniwsáig volt tulajdonában/ után járó u ... 

tols4 évi 200 Fto sal:láriumot neki utalja ki a megye, 

mert azt jogtalanul Háberler Péter az uj tulajdonos, ak• 

kor még b4rl61vet1e :f'elo hekig huzódott ez az ügy, mig 

végre Guttent amegye kielégitette [941o 

l716wban a helytartótanács a zalaegerszegi éa sümegi 

gyógyszertárak meg.vei támogatását megszüntetteo Hiába 

kérvényezte a két gyógyszerész, a megye többet nea volt 

hajlandó fizetni [ 951o 

Háberler Péter llliiködás4r6l keveset tudUDko llig kez ... 

detben a megyei :f'6orvos vizitációi alkalmával mindent rend~ 

ben taltUt, az l'l9Q...es években egyre több kifogás meriilt. 

:fel a gyógyszertárral kapcsolatban r 96]o Sem a gyóg&Zfl8 

rek elhelyeése, sem min6aége ne.felel t meg a követel ... 

mén,yekneko Háberler Péter is id6s, beteges ember lett. 

1796-ban a járási fö&zolgabir6 ezekre hivatkozva a me~ 
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tól a Q'Sgyazert.ár bezárisát lc4rio A gyógyszertár azonban 

~il.tva maradt, a JlleJ&fe csupán utaaitja a tulajdono&, 

hogy •:trtel:aea l~t· fogadjon [97] o llindez nea törtétoo 

ni1c meg. Háber:Lernelc nea silcerttl. lcezel.6t szereznie, ex

ról fel.ea4ge kéa6bb igy ir egy lc4rv4~ébent 

,. ooo Igaz• hogy legén nem vol t, de ennek senti selll 

oka, mert eleget irt PU'tre és Blitsbe is az Ul'elllt de nem 

kapott több más Patikáriuaokkal edgylltt, lllivel ezen szoe 

ro& katona fogdoslis /Jl'apol.eoni háboruk:/ alkalmato~ 

val töbl.n:lyire meg:f'osadtattslc ooo• [98] o 

IWg 179&--ban ia igy ir a megy,e egy, a pesti egyetem& 

hez irt kérvényében.: '"llivel az egerszegi gyógyszerész a 

Patileát vezetni. nem tudja és mert je1entkez6 eddig nem 

vo1t, a Pesti Egyetem megkéretik, hogy alkalmatos szemé• 

ly4ket jelóljön ooo• [99Jo 

Végre jelentkezik Reich Pál. szombathelyi gyógyszerész 

aki ott a "Slzentlélek" gógezertár tulajdonosa volt és 

nemes Adorján László, aki miután a Pesti egyetemen s$6r

zett diplomáját kihirdetteti a megyében. a megye által 

rendel.kezésre bocsájtott helyea gyógyszertárt állitott 

fel Zalaegerszegen. Háberler gyógyszertárát bezártálc és 

•bepötsételtették• [ 100]., 

Brr6.1. Háberlern4 fent idézett kérvényeben igy ir& 

.. Mely a&elmes és káros karban légyen állapotomnak JJd.,. 

volta,.,.,. tudván azt; hogy az uram :52 Esztend6kig itten 

Szala Egerszegen patikáriuskodván már most meglett üde& 
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jére. kenyerét vélem edgyU"tt elvesztette olly formán hog 

helette más patileárus vagon fogadvao Az Patilea is melly 

nekem vagyon móringul.va ~pötsétel.tetett, holott nem meg ... 

vetni való az orvosság benne, litinthogy azon kevés orvosi 

szaelc: mellyelc: nem jónak talál tattak j félre tétetni rell8 

deltetteleo de hol is találhatni, oly patilc:át, ilelybea. hie 

bák: ne találtassanak ooo arra való nézve l hogy toio a 

gyógyszertárat ujra felnyithassa l alázatosan esedezem, 

hogy· a Tekéntetes Nemes Vármegyell tekéntsa gyermekeimet 

az n• rru öregsigl§t mint pedilc: azt .... hogyha a Patilc:áe 

ban bebae lév6 ezerek follyásban nem lesznek ••• tönkre 

IllUillek ooo Ha pedilc: más minden esetre azen kegyesaégtül11 

mellyet nem reménylek megfosztatnám, megengedni mél tóz,.. 

tasson, hogy Jeadás végett ne talán többrtil több :tárom 

ltel:et:tesaea. az Patik.át fö~i thasS8111., Melly drása :re..., 
gyesságtUl v;árván maradok alázatos szolgája Lanaehák: 

Franciska* o 

A várlitege hajthatatlan marad\. A :felállitott gyógy

szertár már milködött és ~ Háberler Péter megbal.t. 

Végtil is a gyógyszereket Adorján László megvásárolta[lO.LJ o 

A &Yógyszertárat Ador ján László l T9S...lSOO..ig a megye 

ID.tal rendelkezelara bocsájtott helyiségben helyezte el 

l].02]. /Lásd ll sz. ábra /l.808o<-ban házat vásárolt és a 

gyoógyeartárat ie abu helyezte át [10:5]. l8la...ban I.ván 

Józae:f gyógyszerész személyében két évea át beosztottal 

kezeltette a gyógysa,ertárat .. En-e. azért volt szükság, 
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mert a megye f6orvosa nenez_telt ráp m.iután Adorján megta.. 

gadta a gyógysZ-ertár vizsgálatálirt ez id6'ben már hivata• 

Ioaan llliHil jár6 11 de el.Yárt dij kifizetáaét.. Ez4rt állapdó 

feljeJ.enttfsek és vizsgálatok tüzében vezette gyógyszert4e 

rál. Még 1808-baa uj f6orvo& keriU.t a megye élére HoUú 

Jóeef ssombathelyi orvos személyében, miu'tán a megye ele 

s6 :f5o.rvosa Szlá.W. Fe:rene, aki mintegy 40 uztend6n á't 

töl.tötte be ezt a tintét, meghalt. [104] .. HoUán Jósaef 

ela6 elkal.Ollllllalt mid6n Adorján a vizsgálati dijat megta .. 

gadta becsukásaal fenyegette a gyógyszertirato A helyta~ 

tót811ácshoz felterjesztett feljelentéseknek ett61 az id5-

t.61 kezdve se a:ae,rit ae számao B feljel.entésekben szó sem 

esik a megtagadott dijról~ annál inkább a gyógyszertár 

eiianyagolt állapotárólo Végül is a helytartótanács 1e1• 

ratában a következdket irje válaszul : 

"Szal.a :Bgerszegi Patik!Úlak megvizagálásáról fel k!il., 

dött ditentéere VlD..uzol.tatikt hogy mivel. a Megyebélli Ore 

voanak jelentése személl.y részre hajl.ásrul nem helytelen 

gyanut m;yujtana az ál ta~ hogy az e 6 !illi tása ezerént megh 

bamis4tott és l.egn rosszabb tulajdona~ fel kUldött sz .. 

reknek .a Ország FelS Orvosának szor~l.matos mesnvizsgál.yá• 

sa után l.egn jobbaknak l.enni tapaszteltattak éa a Patik~ 

Dalt vizspl.T<isát u nem azonmód szerént 11 lllint 1'6ladbb

Szabáeok Parancsol.lyák:, más Ol'VQSnak megbivásával.t hanem 

magányossan vitte vágben, ezen okból szük:ségesnek itélte 

...... Schuszter János és annak Segédcyét Beisinger Urat. es 
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zen vármegyében .... kikf.ildeni1 hogyi a Patileát ujjól.ag m.egh 

vizssállya • [ loJ] o 

A vizsgálatra l82l ... ben kerill t sor és MorjánMl ki ... 

sebb hibák találtattak esako A megyei fiSorvos és Adorján 

közt :fennálló viszály azonban nem ült el teljeseno Ujabb 

és ujabb ürügyekkel jellentették :fel a megyénél és a mege 

végül. ia egy gyógyszerész felvátelére és alkallllazáslira 

kényszeritette .-aorján Lászlót [t.061o 

1818-ban került a zalaegerszegi gyógyszertárba Iván 

József' gyógyszerészm.eater, aki e. gyógyszertárat 1820...ban 

bérbe, vette [ 107]o A szerz5dés szerint "esz~nd6nk:ént já& 

ró árendát1 :fertál.onk:ént járó J.OO i'tokat'" :fizetett és kö.,. 

t.el.ezte magát az Inventár ezerinti átvétel és majdani át-;. 

adás kiegyen1itésére [108] 0 Iván József l825eben Zala • 

szentgróton Q6gszertár :felállitásár• kapott engedályt 

a helytartótanácstól ás azt 1826-ban meg is :oyitotta [l.09]o 

l.826"'be.n kerül.t Reisinger József, aki Budapesten l625o 

novemberében végezte el. egyetemi tanulmányait, Zalae~~ 

szegre Adorján László gyógyszertániba [ll.O]., 1652-ben vet .. 

te bérbe ap:ósát.ól. • "" id5közben ugyanis megn6sül t, fel.ee 

Iitége Adorján László leánya, Amália lett t .,. .a gyógyszere 

tárat. Adorján László l64Q-ben meghalt, két fiu és két 

l.eány örököa a végrendelet. szerint örökölte összegüjtött 

vagyonát., .Amália. l.eá'nya a gyógyss:ertára:t és az épíiletet 

örököl.teo A többi gyermek közöt.t az ingatlan földvagyon 

keríil.t ezétosztáara [l.ll]o 



l~ Beisinger József és feles4ge eladta a gyó~ 

szartárat Anisit Dániel gyógyszerésznek 6000 peng6f00!> 

rintért [ll21o Anisite Dániel., aki 1844-ben végzett Bud.,.. 

pesten, Zalaege:rszegre n6sül:te felesége Stenadl Antal. :cn.. 
spektor a WVármegye mén lovainak felvigyázója• le~a volto 

Báty.ja Aniaita Pál Zalaegerszegi kereskedd. Aa adásvételi 

szerzddés ezerint 2000 Ft"''S évenkénti részletfizetés: és 

kamat mell.ett kötelea .Anisits Dániel három hónap alatt 

a gyógyszertárat elkOltöztetni., A szerz6désben foglaltak,.. 

ért Anisite Pál1 mint "kászfizetd kezes• kötel.ezettséget 

vállalt [u~]. 

Beisinger József ezután visszavonu1t a gyógyszerészi 

pályár61o Egy ideig még, mint a zalaegerszegi Ispotály 

pndnoka müködött. [ll4]o A forradalm:! id.61c után a zal.,.. 

egerszegi helyi politikai élet egyik irányitó egyénisége 

és egy ideigmint • városi tanács tagja is müködött [ll5]o 

Anisite Dániel teljeaitette a szerzddéaben foglal@ 

tak:ato A gyógyszertárat még 1848-ban elk6ltöztett.e és 

az ujboli eladásáig az~ helyen müködött, egészen 18758 

ig [116] o It. t jegyzem meg, hogy e tekintetben is tt§ves 

adatokat. közöl Pestby Pál már emlitett helytörténeti mUveo 

Szarinte ugyania Anisite 1840Mben vásárolts a gyógysze~ 

Wat ru7]. 
Zalaegerszeg második gyógyszertárának f'elállitásá<l> 

ért 1810-ben folyamodott T.aJcmflyer József gyógyszerész.,[1!&] 

De mire az uradalom letelepedési engedé1ye és a helyt~ 
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t.ótanáce jogadomán,yozása meprkezett '18l2~a, Lakmilyert 

már ~ talál tákoA vármegye ujabb: felirataira még Bécsbe.ö. 

is ke:mst4lt sikertel.enül [119] o Vége 1814 junill8ábfm a... 

mea Iaoó Ferenc azombathe'lyi aármazásu gógazer4sz :tári 

44 kap-ja meg a zalJutge;rszegi második gyógyszertár :f'elál• 

litásának engedtfl;yét .. 114g ebben az évben meg is nyUt a 

gyógyszertár az akkor Kaszaházának nevesett Zalaegem:zeg 

eld:f'alujában8 minthogy Isoó a városban. nem tudott alial• 

maa helyet szereznio Egy éves ot~i müködés után a azo.,_ 

hathelyi pUapök hozzájárulásával sikerült a városban sz~ 

bea a zalaegerszegi elad gyógyszertárra'l Isoónak f.izlethe

lyiséget. Wrel.nie, ~s a gyógysze:rtárt áthelyeznie [120]o 

Az épUletet csak 182o..ban sikerült megvásárol.nia 4500 n,... 

ért [l.2l]o 

Jogosan :fel kell tétel.eznünkt hogy a megye :f'dorvosá ... 

nak az. alsd gyógszertárral és annak tulajdonosával ki• 

al.alcult kapceol.a'Uban ennek ezerepe vo'lt., Mind a f'dorvoa, 

mind Iso6 Ferenc szombathelyi illetdség(iek vol.tak korábbsao 

Iaoó Ferenc a gyógyszertárat az l.83o•as évekig maga 

vezettao Ebben az iddben el.dbb Sz ép Károly P majd '1811<+ 

1845~ig Sipos Károly, mint bérl.6k mUködtek a gyógyszare 

tárban. [122lo Isoó Ferenc l842«+ben meghalt, a~ gyógyaze:t"e 

tárat özvege tartotta :f'ea és az el6bb emlitett Sipos 

lárollJal kezeltetteo Sipos Károly 1845~ Perlakon uj 

gyógyszertár felálli tására kért és kapott engedé1yt, ig 

távozott Zalaegerszegr&.., A gyógyszertáJo vezetésl§t Iaoó 
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· Ferenc :f'ia11 aki; közben. befejezte tan.~ait9 vette át 

éa vezette 1875-o-ise eladásáig [12:5] .. 

A bit zal.aelfl'rszegi gyógyszertár együttélése nea ne

ve.._\6 a legjobb indulattal sem békésn&ko Számtalan, a 

gazdasági érdekellentétb61 ered 6 :feljelentés, kérvény t.... 
• nuskod*lt err61 a Zala megyei Levé1 t árban., Ez a szembell8 

állás mutatk:ozott meg kés5bb is • audk:or a vdros vezetés""' 

ért kUzd5 két ellenpárt hangadói kiSzött egy:l!eUl. Relsin ... 

ger Józsefet és Aniaita Dánielt• más:felól Isoó Fe:rrencet 

és ISccaét Isoó Alajos ügyvédet t.sl.áljuk [ 124] o 

Zalaesarszeg mindlc4t gyógyszertára 11 az ekkor Isoó 

Ferenc tUlajdonában lév5 "Szent Háromság" gyógyszertár 

1858o augo 6oll:5718 azdmu, az Aniaita Dániel tulajdoná

ban. lévő "Szent. Lélek• gyógyszertár pedig az 18J9.,juao 

:50o/12217 számu helytartósági rendeletek értelmében ree 

áljoguabak nyllváni ttatta:k l lásd Soszo ábra/ [ 125] o 

do/ A megye területén millcödö többi gyógyszertár 

alapitására és mük5d4sére vonatkozó adatok 

A :fentiekben részletesen :foglalkoztam Nagykanizsa, 

Keszthely és Zalaegerszeg gyógyszertárainak alapítási é s 

mük!Sdési k5rülményeivel. A továbbiakban a megye többi 

gyóg~&zertárának létesitéséZ. és müködés4re vonatkozó .... 

gyedi és leg:fontosabb aa&tokat foglalom ösazeo 

Bucsuazentl.ász;J..ó 

A Ladiazlaita :ferences szerzetea rendi tartomány 
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a XVIII.,"éadban ae akkori szentl.ászlói rendházban a reno-

oe::U:ezdsre álló adatok sze11"int milltödtetett házi gyógyszer

tárat., Szentlászló bucsuSáró l!l!el.y volt a rendház és temP"' 

~om körül a XVllio században települds még nem létesülto 

A rendházban önálló patika• szoba Utt'.rcSl nem tudunk, va ... 

16szinüleg a gyógyszerele a füszerea kamrában nyertek: el"" 

lelyezésto A rend tagjai között iddszakosan kirurgus el• 

nevezdssel. is találkozunk:., de ezeket soha nem neveztdk 

egyben patikáriusoknak is., A gyógyszerele l.egnagyobb részét 

nem magUic készitették 11 hanem ugy szere.zték te,. mint ahog 

err61 a számadáaköti~V bejegyzései tanusk:odnak: "pro &r08 

matibus et medico composit., Sopronijo" stb., [126]o 

A föl.drajzi viszonyok és a szentlászlói rendház ds 

a ferences ezerzetesek ilyen irányu tevékenysége enged 

csupán arra következtetni,. hogy a gyógyszereket a köl'Dlllk 

lakói számára is kiszolgáltattako 

A XVIIlo század második felébene mikor rendszeressé 

vált a gyógyszertárak vizsgálata, a megyei fdorvos egyet~ 

len vizsgálatot sem tartott Bucsuszentl.ászlónp mig Keszt

lbelyen és korábban Nagykanizsán erre van adatunleo Ez is 

a gyógyszertár házi lellegének bizonyitéka [127]o 

A rendelkezésre álló adatok azt bizonyitjáki hogy 

ez a házi gyógyszertár még 1796~ban is müködött. A hely~ 

tartótanács leiratából kitűnik ~io 11 hogy "ooomég mindig 

gyakorolják az el.6ljár61<- el.nézéséb51 az orvosságk:észitéstt 

gyógyítást, ápolást • [128]., A szerzetes rend házi gyógyw 
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ezertárának további milködésérdl nines adatunk, valószi• 

nüleg az eCYre érkező tiltó rendelkezések mia~t e tev~ 

kenységükról a rendház tagjai a továbbiakban lemondtak0 

G.YóCYszertár felálli tására SUmegen még l76S...ban Gut

ten Oyöref kapott engedélyt. Azonban arra vonatkozóan, 

hogy valóban :f'el is állitotta volna• nincs adatunko Az 

első adat, CYóg;yszertárvizsgálat a Biliuit&i gyógyszertár<» 

ban l77~ból való [129]. Ezen adatok ezerint nem is Gut@ 

ten György, hanem Pummer Zakariás vol t a CfÓgyszertár tu ... 

lajdonoaa. Mlnt azt már a zalaegerezegi gyógyszertár tö~ 

ténete tárgya1ásánál említettem• a megye a süm.egi gyógy

szertárat is támogatta évi 200 Ft. sal.l.árimnma] • és Illi• 

kor ezt 177~ megszüntették, Pummer Zakariás is kárvé8 

qyezte ammk további folyősitását [l'}Oj • Ellentmondó de 

nem egyeztethető adatok szerint Pummer időszakosan a ~ 

latontüredi gyógyszertárt is birta il1 kezelte /?/o 

1825-ben Kikaker Imre vásárolta,megy a gyógyazertá ... 

rat., Kikakkar ~esben végezte gyógyszerészi tanlil..lw6n;yaito 

1.82()-.ban I\'lert diplomát(l'}lj • 'fóle Mollik Ferene gy61!3"> 

szerész vásárol ta meg a gyógyszertárat 18'.5l ... ben, lllajd Illi.,. 

után Kecskeméten vásárolt gyógyszertáratt a süaegi t Dienes 

Jilzsef'nek adta el1 még 18'.58-btm:.. Dienea egy éven át volt 

a gyógyazertár tulajdonosao 18'.59--llen Gerzsó János vás!Í>o> 

rolta meg tőle a gyógyszertárat [1'52] o 
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Gerzsó János é~etével kapcsolatban mea kell emlékez... 

ni arról, hogy mint azt más gyógyszerésztörténeti szel'8 

z& már feldolaozták 51 l.84a...ban a szabadságharc idején 11 

mint huszárkapi.tán;y a Bocskay huszároknál szolaál t és szá .. 

mos bravurjával tette magát nevezetessé.,. Távolléte miatt 

gyógyszertárát bezárta. A szabadságbarc bukása után visz~ 

szatért Sümeare és Pillich Ferenc gyógyszerész gyakor

nokkal• .,. aki szintén huszárhadnagy volt a szabadsásharc-o 

ban ~ kezelte a gyógyszertárat [1'331. Még 1828-ban kelet~ 

kezett az a gyógyszerszámlat mely ezerint a aümeai gyó~ 

ezertárat "Fekete Sas"~ nevezték. 

A gyógyszertárat a .soproni helytartósáai osztály 

l8~ban nyilvánitotta reáljogunak a l4o22'3 számu rea

deletével l lásd 8 szo ábra l [134]. 

Csáktof!Ya l Cakoveco Jugoszlávia( 

Csáktornyán Göncz IGöntzl György l777~n létesitett 

gyógyssertárato A gyógyszertár a vizsgált korszak végéig 

a Göncz csa~M birtokában volt. Az l820was nek végén a 

tulajdonos fia Göncz János György vette át a gyógJSzertár 

vezetásét., A gyógyszertár müködésércS~ igen keveset tudunk 

[~'35] o l84~~n a gyógyszertárat a< pesti egyetemen végzett 

Göncz Lajos örökölte édesapjától [~'361. 

~8lo-be~ncz György hiába fordult a vármegyéhez1 

hogy a megye alkalmazottai részére hitelezett,kiadott 

176gyszerek értékét téritse meg.,. Mive1 hitelesen nem tud~ 
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ta igazolni, hogy azok valóban a .. Vármegye commissióe. 

jába" tartoztak, a mitegy 200 l't""DYi összeget eohasem 

kapta meg [ 1'7] o 

A gyógyszertárat rendszerasen vizsgál ta a megyei f~ 
'-

orvos, sok esetben kifops at.4e aett miad a, gyógyszerele 

min6eége, mind a gyógyszertár rendetlen ás piszkos ~ 

potao Az l810....s 4vekbea e gyógyszertisz feljelentésére 

amegyei f6orvos vizsgálatbanmeg~apitotta, hogy Csák& 

tornyán ás általában Muraközben vándor gyó~zerárueok 

d's kontárok liliiködtek [l,aJ. 

A zágrábi lbelytartóság 1859~ a csáktornyai gyó&Y"'

szertárat reáljogunak D;Yil.vánitotta :S9736hl01 szám\1 ran.. 

deletével [139~ l lásd 9 sz. ábra l 

A tihanyi rendházban már a XVIIlo század elején va ... 

l.ószinüleg názigJ6gysaertár müködhetett. Ezt látszik a1á~ 

támasztani az a szaktörtJkletünk:ben ismert adat, mel.J' sz...,_ 

rint •wnárt János II.Rákóczi Ferenc 111&8badságharca ide"' 

jén T~ ban vol t gyógyszerész ••• Orvoslással is fogs 

lakozott• mert Eszterháey Antal tábori könyvében ez áll t 

ról.u lAnárt Jállos tihanyi patikáriusnak passzus adatott, 

hogy orvoaló ezereivel aebeseinkhes és betegeinkhez aza.,. 

badon járhasaon•o A Zala megyei Levéltárban azonban erre 

vonatkozóan semilyen adatot nem sikerűlt, még célzott lal<-< 

tatással aem fellelni [140]o 
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Balaton:fUred a tihanyi apátság birtoka volt., Fe1te

het6en &t engedél:yezték az 176Q...as évek legelején, hogy 

a város orvo~ Oesterrether Manes József Fareden gyógy~ 
szartárat is kezeljeno Amikor a megye ezt meg akarta til .. 

tanip Oesterreicher bizonyítványt szerzett be Winter1 Ja~ 

k:abtólt a pesti egyetemJen a kémia és botanika tanárától, 

mel:y szarint a gyógyszerészethez is érto A vármegyei és 

a helytartótanácsi eltiltás ellenére Oesterreicher még 

az l'lSO..as évek végén is kezelte a gyógyszertárat[l4l]o 

Oesterreichernek távoznia kel.lett BaiatonfUredr6l0 

Bácsben telepe.dett le. Ez id6ben lehetséges hogy Pt.mmler 

Zetariás sUmegi gyógyszerész idénygyógyszertárat tartott 

fena Bataton:f'üreden /lásd 73.old&U./ o Az első önálló gyógy ... 

szerész BallatonfUreden Kuntz l Kuntzy5 Kunszky/ János veszp .. 

rémi gyógyszerész volto A gyógyszertár t~donán kiVUl 

id&Jzak:osan a ":f'ered"házat" és a füredi gyóg.yviz értéke ... 

sitésének jogát bérelte hosszu időn át.[l42]o 

A gyógyhatáau füredi "savanyó viz• különlegea és sza .. 

bályzott kiszerelést igényelto "ooo az övegek betsinálá~ 

sát pedig az ottlévő Apatikáriusnak olly feltétel alatt 

/toi. adja bérbe az apátság/• hog jövendőre az övegeket 

a szurok felett még bőrrel is bé köaae, és az Uradalomnak 

Petsétjével is megerősitse ... ~o" jelentette l821 ... ben a fü..,. 

redi fürdőt és gy6g.yvizértékesi té st ellenőrző királyi bi..,. 

tos [143] o 

1839 .. tcS1 Némethy Pál gyógyszerész volt a gyógyszer;... 

tár tulajdonosa [~44] o Amikor Némethy Pál l8458 ben kéri 



hoc második Qógyszertárat .rzyithaeeon Keszthelyen• a károo 

vá.rzy helytarótanáesi felterjesztéséhez csatolt f6orvoai 

jelientéebdl a :t'G.reai gyógyszertárról a k5vetkez6ket tud ... 

juk meg: 

•...,b Némethy P!:U. Ur .,..., Balatonfüreden, :melly egyik 

magyarhon leg kedveltebbo :fürd6i k5zU1t a Z&lát máa Orszá .. 

gokkal is összve köti, oly gyógyszertárt köteles tartani 

millyen a leghiresebb fiSvárosiak legjobbikat s6t minte 

hogy itt idegenhoni orvosok rendelmén,yei is fordulnak meg, 

még ezek kivánataira is figyelnie kell, ezt pedig me~i~ 

re nehéz megtennie, kitetszik abból, hogy az .sz sava ... 

.rzyóvizi gyógyszeres tisle.te leg föllebb .rzyoltz hétig tart• 

és az év többi rászán, minthogy ezen elhagyatott magány 

helyen semmi alkalom össze nem hozza az embereket, tsak 

igen. ritkán téved valami teani valója• ••o a vármegyének 

pedig érdekében fekszik, hogy Ballatonf'Ureden olly gyóf!.Y"'> 

s:zeres legyen ki a k5zönségBk és kivánatainak eleget te& 

gyen. azért is én Némethy Pál Urat e tekintetb61 oo• aj~ 

ltm.dónak vélem .... " [ 1.45] • 

A bal.atonfuredi gyógyszertárat a helytartóság 1854-ben 

5946 számu rendeletével nyilvánitotta reáljogunak [146]<> 

/1ásd 8 sz.. ábra/. 

Zalgsn~ 

A Zaaa megyei Levéltár MegyegyUlési Jegyz6könyveiben 

az; 1825.,deco l~n tartott gyUlés alkalmával. -,577/4 sz., 
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alatt az alábbi határozatot találjuk: 

.. Iván József Patileárus a végett folyamodik, hogy 

minek utánna ezen Tudományára nézve ~ert Diplomájtlt Hg 
~2 

1818. noveber ~tartott Nagygúll§s alkalmatonágával 

kihirdettetvén N.,Adorján Lászlónak Patiktlját '· esztene 

d6kig Árendában birta. most pedig Szent...Qróthon letele .. 

pedni kivánván e végre a Földes Uraetlgtól ie engedelmet 

birt, most a Nemes Vármegye is ezen céljában helyben h...,. 

~ végzése által 6tet gyámolítani méltóztasson ooo mivel 

.... Szent...Qróth vidA:jéhez közel Patika ninosen ••• 8111Dak 

felállitán a közjónak hasznával vagyon igazságosnak ta ... 

Ifitatott és a folyamodónak a Földes Uraságtól Szent..Qró"tP 

on leend& letelepedésére ü a. Patikának felfili tására ...,. 

datott enged&lem olly feltétel. alatt meger6aittetett, hog 

magát a felSIS rendszabásokhoz pontoaan alkalma.ztassa •••" 

A fenti határozatot Fleisohakker József megyei f6o~ 

voa és ~áblabiró fig.ye!Hbe ajánlják• hogy annak idején 

lll&jd a sz!ikséges gyógyszertárvizsgálatot megtegye. Az el ... 

siS gyógyszertárvizsgálat 1826--ban meg is történt., A. gyó~ 

ezertár tehát megnrilto 

Iván József l832~n adómentességért folyamodott a 

vármegyéhez, a> vármegye megtagadta ezt és határozatában 

a következ6kkel indokolta megc 

'"A n811\telen fqógy Szerároaoknak ~sat: tulajdon Személy"' 

l;y,,eJc meu.tesittethetvén fel az adó alól, ez okb6l Iván J~ 

aef~ Szent..Qróthi Patikáruanak, mint ugan nemtelen szee 
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aálynek is, minden e.gyéb vagyoni Adó alá tartoznak, • [1471 

Iván József' nem sokáig vezette a &zentgróti gyógysze~ 

tárato Mint az a kés5bbi adatokból kitűnik, családi ,l..,. 

te nem lehetett harmonikusa mert mint végrendeletáben i~ 

ja f'eles~ge mindenét 8 elexequaltatta", mégis mintegy 2o5 

ezer forintot tudott H~szi Borbálára, a nála 13 év óta 

szolgálatban lév5 leányra1 és mintegy 1000 Ft'"'()t Iaári 

leányára hagyni [ 148] o 

1839-ben a gyógyszertár már Stookhoffer Rudolf' tu~ 

lajdona volto Stookho:t':fer ellen adósai 1842 ... ben cs6döt 

jal.entettek be [1491 o A Dunálltuli Kerületi Törvénytábla 

1843-as itélete ezerint a gyógyszertár esddgondnokául 

Stauszer János nagykanizsai kereskediSt fogadták elo 4 

cs:5dtömeget aránylag rövit idd, aalatt sikerül t Stockhof' .. 

:ftlrnek kiegyenlitenie• a teljes kif'izetés 1845 ... ben történt 

mego A Közbeeső iddben is Stockhof'fer vezette a gyógys 

ezertárat [150]~ Jellegzetes körülmé~ek kell tartanunk, 

hogy 1847-ben nevének megváltoztatására kérelmet :eyuj .... 

tott be a megyéhez, mely azt továbbitotta a f'elsdbb sze~ 

vekhezo Az engedély 184S...ben érkezett mego Ez iddt61 

Stockhoffer Rudolfot Bottf'y Radó néven ismerjük[l5i] o 

Mindezek:ből nyilvánvalónak látszik:, hogy a névváiltozb• 

tásra a k:ompromi~ó események: miatt lehetett szük:ségo 

~11olca elsd gyógyszertárának allapitási évét csak 

célzott és részletekbemend levéltári kutatásnak sikerült 
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egycirtelmüen tisztázni., A ~korábban is idézett •gvó~ 

sze:résaek Törzskö~e• sze rint "Tapolca :r., Oro:szllinhoz8 

alapi tás i év: 18~6.. azetiqjogu• tulajdonosa:Szalay ayu ... 

lao 1926.,-• e b&..jegyzlfs ellentmondásban álLt a ZaLa megyei 

:Levéltárban található adatokkal [i52] • Tekintettel arrat 

hogw a levéltári. források minden szempontból hitelese~ 

nek tekinthet6k:t e fenti adatot tévesnek kell tekinte-oo 

niiDko 

18:]Q-ban Sdamon Antal.• aki e z id5ben a nagykanizsa1ft 

második gyógyszertár felálli tásáért is folyamodott. és 

Xováts Márton nyujtott be kérelmet a. vármegyéhez gyógy& 

szartár felállitásáért., Xováts Márton a szigligeti uradal ... 

mi tiszttartó fia volto Apja mindent megtett, hog fia 

1\Y!erje el a. gyógyszertári jogot., A megye olyan fe1terjesze 

tést tett8 hogy a helytartótanács egyértelmUen Kováts 

mellett döntött. Mint a felterjesztésben irják: 

•.,.,., hol Tapolcsai Mez5város fekszik az Orvosi Szer 

Ároa Boltok nagy és nevezetes távolságra esnek s mint a 

vidéknek népeaséget mint a város lakóinak s ott öaszve 

gyülekezni azokott Katonaságnak számosaága a hasonló Bolt 

f'elállitásá't szük:ségessé teszie Orvosi ezer ároanak pedig 

""'" Kaváta Márton ooo mivel most is Orvosi szer áros l~ 

..-én ooo azt a maga tehetségével és Atty&. segedelméval ~too 

inkább tudhatja .• mint Salamon Antal. ooo" [i5~] o 

A gyógyszertár f'ellil.litási engedcilyt, mint asstilyes 

jogot Kaváta Márton 1831~n el is nyerte., A gyógyszert~ 
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re:t. 118g ez ávben t'elállitot.ta és megnyitotta [154] 0 

Al.sólendJ! l Dolnja LeDdava. Jugosz1ávia/ 

Kiaa Adal.bert gyógyszerész l835~ben kérvéxm:yel t'or... 

dul t a vármegyéhez, hogy Alsó l endván g.yógyszertlirat álli t"' 

haaaon t'el. A vármegye t'ebruár 23G~án megtartott közgya.,. 

lésén ellenvetés nea marült fel~ igy támogatólag terjeaz8 
[''9. 

tette fel a helytartótanácshoz a kérvényto A válasz SZ08 

katl.anul g.yorsan1 még ez év májusában megérkezett,. E sze .. 

rint Kin Adalbert a gyógyszertárat "Olly n,yil vános fel• 

tétellel megnyi that.ja, hogy az sse másnak el ne adhassa, 

su valamely sze.rz6dés utján serucire se ruházhassa ...... " 

tehát a gyógyszertár személy jogu gyógys.zertár lett [ 156] o 

A gyógyszertár "Szent Háromság" elnevezéssel m.Uködött. 

Az els6 gyógyszertárvizsgálatot 1836-ban tartotta Fleis~ 

bakker Józset' megyei f6orvos. 

~ /Prelogo Jugoszlávia/ 

Sipos Károl!' 1844-ben kérvén,yezte, hogy Perlakon 

gyógyszertárat állithasson t'elo 9eadványában arra hivat8 

kozott 10 hogy mind a zalaegerszegi alsó járás• mind Mur

köz lakossága minden fajta gyógyszertárat nélkül.özni kéeyw 

teleno Urelmét a megye :15orvosa Smalkovi ts liihály is tá-

mogatta, szakvél.eményében a következ6ket irjat 

"oooA Murak:özi és Egerszegi alsó járásoknak mind né

pességét, mind helyzetét s a Zal.a megyei gyógyszertárak ... 
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nak :f'ekvé~t tekintve, Perlakon gyógyszertár 1agalkal.JI1&.,. 

tosabban nyithatik. Ugyania emlitett két járások e~ 

sal. megütköz6 résui majdnem a, l.egnépesebbell, tie biz~._. 

ZIA' a legtehet6eebbek s igy hihet6 saját eg4sz~ek viasza 

ál.litására :legtöbbe& ttgyelnek, igy a gyógyszertároknak 

távol létében a tájikon létez6 sebészektől veszik a sz~ 

reket; ezek pedig selllllli árszabályt nem tartván bell ön

kényök ezerint zsarolják betegjeiket a nélleült hogy kél"<

désre vonathatnának, mint hogy rendes recept irás nélkül 

atm.ak, a m.eg:f'izettetikp mint tetszik; - a gyógyszertárok 

pedig ezen a tájOkon olly távol esnekt hogy azokból orv~ 

si ezereket csak olly t?ajokban nyerhetnek, mellyek vára ... 

kozást engednakt de éppen a sUrget6sb esetekben nem jut ... 

nakhozzáo-ugyan is A9Lendva egésszen kézen kivül van, 

Nagykanizsa a legközelebbi, Csáktornyaihoz, vagy három 

állapodás, ide nem számítva a Murán átkelési id6 vesztést1 

s gátokat; Zala Egerszeg pedig a most emlitett murai gá ... 

tokon kivül öt állapodás; a szomszéd Varasd és Körös me~ 

gyék gyógyszertárait is legkevesb három állapodási távol

ságra vannak, ide nem számitva a murainál még nagyobb át .. 

kelésü gátokat a Diáváno • Mindezen tekintetb6l és hogy 

a magyének legnépesb s tehet6sb közel lo négyszög mér:f'öld ... 

je gyógyszertár nélkül vant alázatos véleményem ezerint 

Parlakon a legalkalmatosban nyittathatnék ou• 

Sipos Károly, aki ebben az id6ben a zalaegerszegi 

"Szent Háromság"' gyógyszertár bérlője volt10 meg is kaP"" 



1 az engedé:Lyt. 1845 n;~ a. gyógyszertár meg is ~U [158) 0 

Sipos Xárol~al. kapcsolatban meg kell emlékeznUnk 

'1.'61• hogy elcSbb orvosi dipl.omát és doktorátust szsrzett11 

pesti egyetemen. "Orvostudori értekezés a föld szine 

ltozásáról" e .. disszertáeiója l827 ... ben jelent meg BB-

n [159]. A gyógyszerészetet csak 18,~ben végezte elo 

A perlaki "Remáeyaég .. gyógyszertárat személyes joggal á«

litotta fel és vezette [160] • 

e"/ Gyógyasertár létesitési kisérletek 

Már a korábbiakban Nagykanizsa, Kesatlllely és Zal...,. 

egerszeg gyógyszertáraá.nslc tárgyalásakor az ott felmerU-

16 gyógyszertárak felálli tására történc5 ujabb törekVések ... 

rc5l megemlékeztem., Fel.dolgozáS\U'lk aznnba.n nem lenne tel ... 

jes• ha nem emlékeznénk meg arról, hogy 18,98ben Dulff 

Ferenc IAgrádon kivánt gyógyszertárat fel.álli.tani, vala• 

mint l845•ben Perneszi Pál, aki 18,9-ben Pesten végzett 

Zal.al.övcSn felállítandó gyógyszertár engedélyezéséért fO<i<> 

lyamodot~ A légrádi gyógyszertár felállitását a helyt~ 

tótanács szükségtelennek tartotta., A zalalövc5i gyógysze~ 

tár kérv,bve már a megyei jóváhagyásnál eliutasí tás t eyert, 

hiába fordultak a lövc5i közbirtokosok is ujabb kérvéll38 

D;Yel, a megye Smalkovits 14.. feSorvos v41eményét osztotta 

[1611 .. Szeletörténeti szempontból csak U&Yt mint Jcortörttf.,. 

natileg jellemző SmaJkovita ~hály megyei feSorvos jele~ 

tése és véleménye a zalalövői gyógyszertárral kapcsola~ 

ban., JelentcSa azért• mert bel5le képet kaphatunk arról, 



ta az engedélyt, 1845 n:~án a gyógy ezertár meg is nyil.t [158J 0 

Sipoa KárollYal kapcsolatbsa megkell emlékeznUnk 

arról• hou el6bb orvosi diplomát és doktorátust szerzett1 

a pesti egyetemen. •arvostuclori értekezés a f'öl.d szine 

viltozásáról" c. disszertáeicSja l827 ... ben jelent meg Bu

dán Ct59] • A gyógyszerészetet csak 183g...ben végezte e-L 

A perlaki "Re~nység~ gyógyszertárat személyes joggal ~ 

litotta f'el és vezette [160] .. 

e~l Gyógyszertár létesitési kisérletek 

ll'ár a korábbiakban Nagykanizsa~ Kesatll!ely és Zal .... 

egerszeg gyógyszertárunak tárgyalásakor sz ott f'elmerU-

16 gyógyszertárak f'elál.li tására történiS ujabb törekvések ... 

r6l. megemlék:eztemo Fel.dolgozásunk &Z'Onban nem lenne tel..,. 

jes• ha nem emlékeznénk meg arróls hogy .l839sben Dulf'f' 

Ferenc légrádon kivánt gyógyszertárat f'elállitani, vala ... 

mint 1845 .. ben Perneszi Pál, aki 18,9-ben Pesten végzett 

Zal.a1öv6n f'elállitandó gyógyszertár engedélyez4sé4rt f'~ 

lyamodotto A légrádi gyógyszertár f'el.állitását a helyt&r8 

tótarnica szükségtelezmek tartotta., A zalalöv6i gyógyszer-<> 

tár kérvé~e már a megyei jóváhauásnál elutasítást nyert, 

hiába, :fordultak a löv6i közbirtokosok is ujabb kérvéi!Y"" 

~el, a megye Bmalkovits ~ f'6orvos vále~nyét osztotta 

[1611., Szaktörténeti szempontból csak ugy, mint kortörtéw 

netil.eg jel.lemz6 SmaJ kovi ta lli.luU.y megyei f'5orvott jeleD<O> 

tése és vél.e~nye a zal.alöv6i gyógyszertárral kapcsola~ 

ban.. JelentiSa azért, mert bel61e képet kaphattmk arr615 



mUyen ellentétek huzódtak meg korszakunkban gyógyszerész 

lis orvos között, de arra i& rávilági t e dokumentllllt, milyen 

volt a XIX., század közepén a nemesi vármegye /Zala megye/ 

osztályérdekeket szolgáló egész&égpolitikája., Bár a vél~ 

lllécy valóságos técyekre látszik hivatkozni, de azokat a 

legtl:ibb esetben eltulozva tárgyaljaolfa a jel.e:ntés adatai t 

összevetjük Zala megye té,rképével /lásd 6osz., ábra/, e 

tulzásokat azonnal észrevehetdWto 

,. ooo Egyéni véleméD,Yem és szakismeretellllilél fogva ...,. 

da' vagyok kéD,Ytelen D,Yilatkozni, hogy a kért gyógysaero;. 

tárnak Zala Lövdn felállitására tett kérelem megtagade 

tasson9mert annak felállitása :nem csak nem szükségea9 de 

a közön.ségre nézve veszedelmes lerme is ...... Mert bár a 

folyalllOdó azt hozza fel, hogy Zala Lö'v6nek l5 ... 18{)()()slre 

ru&ó n4pessége /de esek ön.4rdekbeli szmnitással/ felette 

szükségessé tesz itt egy gyógyszertár :t'elállitását; mive1 

oooZala Löv6 e Kö:rmen,d...:Fiume uton létezik9 oc><> én az ügyet 

orvosilag s részrebaJ~atlanul, de szakértdleg tekintve 

ZaJ..a, Lövft csak a mul t évben vásártarthatás ál. tal mez~Soo 

városodott oly kis helynek ismerem, hol az eddiigi nég, 

e&&k sial.ddd, közeli gyógyszertárak miatt9 aellye a tájat 

szüksé>ges gyógyszerekkel e betegesked61c nagy elkal.mat1tm"" 

Slfguk n4lkül elláthatják, éppen nem szükséges egy u,h SQ>o!> 

ha magát csak gyéren tengddésig sem emel68 s létezl5ket 

gyengit6 gyógyszertárat fel.állitanio A köi'IIle:ndi és Z...Egerw 

seegiek Löv6t61 :leg:t'ellebb hai'JIISd:fél órára vannak• mind~ 
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kor jó uttal ösazekötte.tvák' ... ezek Baksáig köDicy'en el

látják a vidéket. innen pedig a Muráigt s Vu m.egyé:ig; Al,.. 

só Landvat m.elynek távolsága a :folpmodásben csak álllitáss 

ra használtatik l t,.i., 2o5 ál.l.apodás/ "" minthogy akik a 

Löv6i dombon f'ölül laknak úr közel árik Lendvát a rögt(iE;. 

ni esetekre a löv6n lakozó járásbili orvos köteles szere

ket tartani /?!/ ezé:rt oo>o eddig soha orvosi ezer nem ve

hetés:e miatt meg nem haltak, igy ezután is mindig megsze

rezhetik azt kl:i~n ...... csak akarják; de éppen ez a baj, 

hogy nem akarnak orvosi ezerrel élni• .,. ugyanis ooo a ld.

k:ürtölt 15 ... 18000 vidékbéli lakosokból ha, ezen szám igaz 

volna is; orvosi szerakkel az; egész. vidékben semmiképp nem 

él 100 család• már ezek hogyan tegyék szükségessé aa uj 

gyógysaertárt? lillert orvoai szarekkel él6knek tekintem a 

környék:ben lakó, mintegy 1~2o uri házat alig található 

egypár uradalmi tisztett egyneháD.y korcsmárostt s a nem 

igen nagy számu izraelitákat; • A szegény :földmüves pedig$ 

c.oo még ha· tehetds is volna19 amit a J.öv6 táji :földmive .. 

sekre ráfogni nem lehet orvosi serrel. élni nem azokotto" 

A továbbiakban kétségbe vonja, hogy létezne olyan 

rendelet, mely minden lOooo lélekre gyógyszertárat ell"> 

gedélyezne; " az is csak a :folyamodó agyában, nem Budán 

kel.t ... - irja., Sdtp egyenesen veszedelmes lenne egy uj 

gyógyszertár 1étesitése~ mert •ebb61 panasz számtalan tá .. 

madna sa hibák orvoelása l.ehetetlen;-a tudatlan betegek 

kénytelenek lennének az elroml.ottt állott~ vagy ham.isi""' 
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tott szereltet egészségök kárával használni ... mart a gyÓQ/8 

szartárokra nem áll ám .... ., a eoneurrentia, haszna; ugvan 

is mid6n más boltos ezáltal javUláara sarkentetik a falu~ 

si szegény gyógyszeres esalásmt és rossz sserek adiására 

...... mert ne higyje senki• hogy rossz szareit eJ.hányjf 

a koldus bottal ldlszködó gyógyszeres •oo hanem jó drágé. 

eladja. .... Az illy visszaélést61 semmi :felvigyázat meg nem 

óvja a' közönsége't• me:nt a rossz gyóf!,y§l&erre. nem ismerhet ... 

ni ugy rá• mint a boltbéli árura~ még az orvos ist ha eg ... 

azer többféle öaszve vegyit.t.etik., nem iSIÚri ki mapt." s 

minek utánna. a foganatlan szerek miatt. ide""'lllllda kapkod.,. 

ni Jcéi!Yf.elent a bectag kárával /csak ne 4l.tével/ fizeti 

meg a gyógszertárnak ciWf'olt halál.....tárto- " 

4o A gyógyszertárak tulajdonviszonyainak vizsgálata 

A gyógwszertári hálózat :f'ejl.ddé.sének statisztikus 

vizsgálata. során láttuk• hogy a gyógyszertárak létesit~ 

sében d5ntó jelentdaége van a vizsgált korszakban azok 

tulajdonviszonyainsko Zala megyében a XVIII., század el.e<o

jén szerzetesrendi gyógyszertárak létesültek csak,. Ez a 

szerze:tea rend a ferences rend volt., Szakirodal.munk: koráb>o

ban részletesen :foglalkozott a szerzetes- rendelt gyógyszeo» 

részi maködésének részletesebb :feldolgozásával a jezsuita 

éa irgalmas re.nddel kapcsolatban [162] o A legutóbbi id~ 

ben Peré~i F .. modern történeti értékelésében foglalkozott 

a jezsuita rend ilyenir~ tevéke~ségéW&lo Ebben leszös 
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gez:te, hog a jezauiták enenref'ormáeiós tevékenységdnek 

ideológiai kiszálesitését segitették az oktatás ~s az 88 

gészségUg belll!le a gyógyszerészet m6velése. Ezen tul szée 

les kül..f"óldi bpesa:LataiJc révén a gyógysz;erészet .felent6e 

~i bázist is jelente'tt a rendnek r 16:5]. 

A marxista történettud~ is különös érdekl.6dfaael 

f'oítdlil e kérdés f'el.é, aert aint az:t Al.bert Soboul :f.rtin.,. 

eia. aarxiata történész. kifejti, a társclaloatörténetnek 

•nem.csak egyes osztályok és rétegek szmuszerü viszonyait 

keLl felt4rni, hanem ezen tulaen5en ~etmódjukat és ~ 

:t5képp ... goDdolJcodásukat is be kell autatni.,'" E kérdés 

kapcsán lllUtat rá Niederhauser E., arra, hogy meg kell viza

gáini a "saerzetes readeket l Jcülönös tekintettel az ok~ 

tatásban és egészségUgyben jáJ:szott surepWcre/'" és aat, 

hogy semxviben c§s hogyan hatottak a tömegekre [164J o 

~ekintettel arra• hogy a ferences rend egészségügyi, 

gyógyszerészi tevéken,ységét szakirodal.m.unk csak megeml.i ti 

6s mivel Zala aegyében a vizsgált korszakban e szerzetes 

read birt gyógyszertárakat és: müvelte a gyógyszerészetett 

szüksé~snek látszik szerepüknek vizsgálata szaktörténet 

szempontjából is. 

~o/ Szerzetes rendi g.yóg.vszertárak, kUlönös tekin ... 

tettel a :terences rend gyógy,ezerészi tevéken;t"" 

,ségére 

A Szent Perene által alapitott szerzetes rend els6& 

sorban hittérit6 és lelleipásztori tevékenységet fejtett kio 
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A reformáció, ~jd a XVII. század eleján a Bocskay~felk~ 

lés viaazaszoritotta müködáaüket hazánk terül.eténo A bé ... 

leekötés után az ell.enreformáció ideol.ógiájától vezetve• 

müködésük ujabb fejldd4sét figyelhetjük meg. Megkezd6ae 

nek a kolost~pitkezések, iskolákat hivnak létre, stb0 

A DunántW.on a töröle QJ.andó csatározásai miatt caak: lco:&:"ii> 

l.átozottan tudnak müködni,. Csak a török kiil!Wse után fo}3',.. 

te.tódhatott zavartalan mUköcWsük. U8&>oban a 1Wl.önböz6 

rend tartományole /Marianus, Ladiszlaita, Salvatoriua, 

at\lo/ között évtizedes harc i.nd\ll. a müködési terül.etelcértS) 

mig végre 17ll.,.ben megállapodnak a rend tartományok milkö ... 

dési területeibeno Ebben az iddben a Dunántulon 16 ko~ 

vantben és 6 székházban müködtek. Jlíiködésük eredméeyeként 

statisztikájuk szarint a XVIII. század el.ején 15oo~ elté~ 

valyedettet és pogányt téritettek leatolileus hitre [165] 0 

Minezekb61 kitünik, hogy müködésük arshaikus8.restauracióa 

jellegű volt alapvet6eno 

Zala megye területén 1714~ben Bucsuazentlászlón, 

l7o9•-ban Nagykanizsánt 1723..-ben Keszthelyen telepedtek 

le véglegesen,. Sümegen és Csáktornyán ;ár az 166~ ~ 

vekt5l volt müködó rendházuk [166]. 

Kolostoraikban, intézményeikben a külsö lelkipász~ 

torleadás mallett egy másik tevékenységlik is mutatkozikg 

ez. a közmüvelésben betöltött szerepük,. Iskolákat nem c~ 

pán a rendtagok képzésére hivtak létre, de mint az ~ 

magyében is volt• a keszthelyi gimnázium felállitásával 
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a világi ifjuság müvelásét is végeztéko A keszthelyi f~ 

rencea gimnázium 1771..,.1796-o>ig miiködött a rend tulajdonás 

ban és a rendtagok vezetésével [167} <> 

Meg kell itt emlékeznünk arról, hogy rendházaikban 

mindenütt könyvtárakat hivtak létre. A teológiai IIIÜVeken 

kivüa megtaláljuk az oktatáshoz szükséges irodalmi~ tud~ 

~es IIIÜVeket csak ugy • mint az orvosh•g,yógyszerészi ie 

rodalom e korban jelent5s IIIÜveito Mint azt egy keszthellyi 

adat bizon;ritja• e tevéken;rségüket nagyon fontosnak t~ 

tották;. A keszthel.yi pardián Festetica Pálhoz irt lev~ 

lében e:r:r61 igy ir: • Semmi s:i.nts, ami ani!iYi.ft szükeéges 

és hasznos. lenne o" Ide. tartozik az egyházi zene IIIÜvelés 

sének tevékenysége is,. Templomsikban mindenütt megtallil ... 

juk: az orgonát.• melyet kántoraik szólaltattak meg az egy ... 

házi alkalmekkoro Minden rendházban rendtagokból többszós 

lamu kórust dl.l.itottak fel 11 egy...egy szerzetes11 mint zenes 

s,zerzd vált ismerté hazánkban is LUiS] o 

Tevékenységükhöz kézműves iparüzés is tartozotto A 

rendházakban szétszórtan szinte minden kéZIIIÜves ipart ü

z6 laikus testvért megtalálunk /csak a legszembetü~ 

bek:: üYegea, O.vegg;yárt6 11 kovács• szobrá.sz, f'est6, pék:,etbo/ 

A rendházak és templomok berendezése és ezek müvészi q~ 

li tásai bizonyitják müködésük magas sz:i.nvonalát., E tevés 

ken,ységeik során kell megeml.ékezni arról, hogy plo Bucsll"" 

saentlászlón a batalmaa kiterjedt vizzel elárasztott, ~~~~ 

C!SlarU vidék csatornázását az ott müköd6 ferences barátok 
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vtigeztü: el [l69}., 

Hazánkban korábban benedekrendiakt premontreiek, cisz,.. 

terciták, jolienniták, pálosrendiek, jazsuiták foglalkoz-+ 

tak már beotegápolássa:I., A XVI. század folyamán betegáp..,.. 

16 s&arzeteaek az irgalmasok ás kami.Uiánusok is megtela. 

pedtek i tto Az utóbbiak eladsorban a ko1esto:ron ki vQlá). .... 

l.6k •lására Yálalk:oztako Azonbea az öaszee rend taCJai 

gyógyitották saját szerzeteseiket és a hozzájuk fordulóooo 

kat is [170] .. 

A ferences rendben a beteg ápolásának sulyos köteles8 

&égei SZent .t:erenc reguláiban tal.álhatóko Hazánkbea szi• 

vesen ás e16sze:retettel foglalkoztak ezzel már a XIIIo 

századtól. A ferences viszonyokra jellemz511 hogy a rende 

házban mindig megtaláljuk ~tegáp6l.6 /in:f'irmarius/ bará ... 

wt, ahol gyóQS!ll,ertár, akár házi, akár nyUvánes léteeül.t11 

ott minden esetben patik:us11 vagy patikus..Cirurgus is mü ... 

ködött. [171] o A Qógys!llertárak ás orvosok ritkasága hoz ... 

ta magával, hogy a ferencesek a XVIlio században ilyen te

rik:enys~et folytattale nyilvánosano Tudjuk• hogy a. XVIIlo 

század ellsd fel.ében Somogy és Zala magyében csak ferences 

gyógyszertármük:ödött. ~ermészetes• hogy a rendházak kö~ 

nyékének lakóit de földesurai is igyekeztek ~nybevenni 

tevQ:enység!.Ur:et. A fdurak• vagy gazdagabbak Pozsonybang 

Béesben, Sopronban, K6szegen szeresték be gy6gysz:ereiket11 

esetleg egy egy· hossz~fUvarban áll.ó Jobbágy is eljutott 

e!liekbe a városokba.. A fal.usi szegénység azonban callk ho-
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djuk fordulhatott.. De a ezerzetesek is állandóan jár

ták: a vi4éket és a rássorul.ókat g;vógy.sz:errel ia ellát

ták. 'eX'IIIészetesen e IIIÜkMésük a rend számárai ~agi 

haszonnal is ját1.1 de terül.etiink:ön e haszon világi gyó&V"" 

szereinnek is megadatott volna, csakhegy ebben az i46ben 

nellll akadt olyan polgári gyógwez:erész, aki a magyében 

gyógys ertárat ál.l.itott volna fel., Az els6 polgári gy6&Y"" 

szert.árak is, lllintegy tiz éven át, a vármegye évi 2"'"' 

2oo Ft.-.os támogatását élveztél: [172] o 

Igaz amit Ernyei J., leeöget1 hogy mig .. a patika 

jogot helyenként a ~dldesur1 Erdélyben a fejeBelem fel8 

úgjoga, a szabad királyi vánaok:ban a kirily, 'VIf&Y' a vá

roa mega adta, ooo ~ a megyegyü1ési Universitas Nobi8 

lium engedélyezi*, addig a "szerzetes rendekgyógyszertás 

rainak erigálási körülmén,yei és jogviszonya 1egtöbb eset

ben homályos volt .. , és hogy ebb611 ahol polgári gyógyszes 

rész is mO.ködött szálnos ellentét a&Sdott, melynek kapcsáa 

a szerzetes rendek ezek kárára fejtették ki tevékenységn... 

ket [ 173] o Ez főként a sz: erzetes rendek exterri torialis 

jogainak és a. polgári gyógyszerészek fejl6d5 öntudata és 

jogi státusa ellentmondásából adódott. Ezért nem tudott 

a. f6bir6 egyas ese.tekben hatásosan intézkedni, mert a rend 

dacolhatott a város összes statutumával, de ez f6leg a 

sz.abad királyi városokra jellemz5o Ugyanilyen küzdelem 

figyelhető meg bárhol másutt a kés5bbi időben, hogy ahol 

már letelepedett egy gyógyszerész, egy esetleges uj gyó~ 
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szartár l.étesitését kézzel• lábbal. ellenezte~ mégha az 

polgári tUlajdonu l.ett vo~s ~ és ha letelepedett, se 

saeri, se száma nem voU az egymás el.leni feljelentésnek, 

, veszekedésnek, stb• Ott azonban, ahol még nem értek meg 1 

a gazdasiai faltételek arra, hogy, keU6 J:f'Sr&ség biztesi.,. 1 

tékával léteaüljön polgári gyóQSzertár ott a szerzetes 

rendek Uyen mllködáse MW"Oótló .iell.eW volto Igy Z&la 

meg;yé ben iso 

Ilo József 1182~enfeloszlatta a szerzetes rendeket, 

igy a ferences rendet iso A ferencesek tulajdonában l.év6 

g;yóaazertáral: el.adás utján viUgi kezel.ésbe mentek áto 

vagy megszünteki. Igy a nagykanizai gyógyszertár 1769e>ben, 

a keszthelyi 1789eben került el.adásra• a bucsusr>ent1ász.,. 

l.ói házi gyógyszertár padig u 179Q..es évek v4gén az(ln.>o 

tette be :miiköCMséto 

Jtint az a korábbi vizsgáleitaiilkb61 ld tUnik a gyógye 

szartári hálózat fejl.6désébett Zala magyéban jelenteSs eae

repe vol.t e kiSt ferences rendi g;yó&Viszertárnak:o Ha moat 

öuzefoglalóaa akarjuk: értékelni a szerzetes readek szes 

repét a gy:ógyszerészet.ben a vizsgál t korszakbailo meg kell 

álhpitanunt. hogr a török kiűzése után beköszönt.6 b4kés 

eazt.endc5k kedvea6en hat.ottak a uerzetes rendek tevákeey., 

aés;áreo Ez szükebb vizagálódási körünk:ben is tapasztale 

hat.óo Azt is l.e kell szGgeznAnkt hogy a DIIlo szüad els 

s6 fel.ábett mut.at.kozó gyógyszertári hálózat fejl.&iés azo., 

kon a terül.eteken0 al!ol. a gazdasági fejl6dés nem ért el 
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egy adott szintet és ahol ennek tuggvényébea bár a. társa& 

dalmi ~ mutatkozott, de nem voltek meg a ke1ld anyae 

&i biztosi tékai annak, hoar polgári gyógyszerész telepeTd• 
' 

jen le• a azerzetes rendek ilyen mUködése hi~ótló volt• 

A aenetfl1l rendek: QÓDSZSrtári hálózatának e korszakban 

mutatkozó f'e,jlddéae egybeesik id5ben azzal. az általános 

f'ejl.&lási periódussal.• mel.yet a korszak kezdeti f'ellend\18 

leS szakaszának neveztllnko Ebb61 az következn. hogy a xnno 
század e:lscS f'elében je:tentk:ezcS f'e;jl&lési tendenciák azo • 

nosan hatottak baBáakba mind a pel.gári0 mind a •arzete& 

si gyógyszertári tul.ajdonf'Ol.'Jiák: :f'e,;jlddéaéreo A jezsuita 

rend :f'eloszb:túa9 val.BD4at a t5bbi azerzetea rend megaaün& 

t~a;tése tette hazánkban ál talánossá t polgári gyógyszeoré8 

szetet0 Bár az irgalmas rend továbbra is megtartotta il.yen 

irátuu t.eváken,ységét, azonban a polgári; tulajdon viaz...,. 

n,yok Q.tal.ánoaaá. vá:lásával. e tulajdonforma sarepe nea j..,. 

lentcSao 

b~ löldssuria uradalmi gyógyszertár 

Yöldesuri, uradal.mi gyógyszertár Zala magyében egy 

vo1t a vizsgált korszakbailo E tulajdon:f'o:rmának vizsgáe 

latával és szerepével. :foglalkozva ál.talánositható ismárv..,. 

ket nem ha\tározhatunk mego Az egyedi vizsgálat lllágis olyan 

ereólllénn;rel. keCSJegtet., mely e tulajdonforma értékelését 

be:f'o~ásolbatjao 
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Keaztbely város fejl6dáaát döntően befolyáao1ta~ 

hog a Jd:terjedt Festetica " 'alom székhelye volt [14Th 
A kenthelyi gyógaartár fel.állitásának. sziikségét is ez 

befol;fásolta dtSnt6eno A ferences rend feloszlatásával a 

gyógyszertár vásárlás utján kerül t as uradalom birtoká<;. 

ba~ A QcSgyszertár müködésének idejében :cyilvánosan ma ... 
k5etto Forgalmát ebeSsorban a ha1almaa U~Wdalom ember 

és állatgyógyászati szotségleteinek kielégitése és Keazt

llely várea gyarapodó polgárságának sziik:aégletei adtáko 

Jünt azt klallbb részletesen látni fogjuk a gyógyszer& 

tár tiszta jövedelme ~' 113-d rászben kertilt az us 

radalom és az általa alkálmazott aindenkori bérleS góg

sze rész között fe1oeztásrao Ez az fisszeg a XIX., század 

:5....-s éveiben minegy looO• il1o 500 Fto volto Ha az ura ... 

dalo~szeaedését tekintjiik me~ell állapitanunk• hogy 

ez teljes gazdasági viasen;ylactában az évenként mutatkozcS 

uradalmi tiszta jovedelemnek csak elenyészcS ~ volto Igw 

a gyógysertár elsődlegesen, nem mint jövedelem forrás, 

banem mint az uradalom egészségügyi szükségleteinek kie8 

Ugitését szolgál6 létesitmén;y müköda,tt,. 

Ez az igény azonban, mint a faldesur és jobbágy kapo-. 

csol.tában jelentkezett., A földesurnak érdekében álL'\ i• 

lyen intézmény fenntartása• mert a munkaercS kizsákm~ 

lás bizonyos szocrlális és egészségü&Yi követelmények j88 

vitásával továbbfokozható volto Erdekében állt azért is, 

mert az igy rendelkezéere álló gy6gysmr köl tségea felül 
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n;veres4get is eredményezett~ mig ailMk esetlege.s táYOlról 

~ló beszerzése• szállitása e kö~tságek nagyfoku eme~ke~ 

~t. rá:fizetést eredményezett vol.Dao 

Ezen érdekek azüntek meg 184,..oben az urbéri rendszer 
'-

i"e~sz-~áaáftil.., Nem. is álit érdekében +esz:thelyi urad..,. 

lomnak tovább a gyó&Yszertár tulajdonának megtartása. ~864.,. 

ben el is adták o 

Col A polgári gxógrszertát 

A vizsg á~ t korszakben e tulaj dollforma válik általá ... 

noasáo Uint az a korábbiakból kitünikt a XIX .. század el.,. 

s6 :felében nagy fellendülés mutatkozik a gyógys'a3 rtári 

hálómt fe,j16tAlsébeao E fellendülés csaknem kizáró~apaan 

polgári tulajdonviszo~k között jön létreo E :fejl6dést 

determináló gazdaságit társadalmi té~ez5k biztositották 

az allapot emtek bekövetkezáséhezo A gyógyszertárak szá~Jiáo.. 

nak gyarapodilsáll tul regisztránunk kell a f13Ó&YS113 rtár 

jöyedelmez6ságének növekedését iso Ezzel azorosan ÖSSZ88 

függ a f13Ógysze részet társadalmi azerepénEit: és helyze-tá ... 

nek változásao Hogy ez csak a XIX., század els6 feUben 

következett be hazánkban azt társadalmi• gazdasági gyik..,. 

reiben kel~ látnunk. lü.g Nyugat-Európa fejl6dése századok ... 

kal el6bb e szintet elérte és már a virágzó kapitalizmus 

társadalmában élt e korban• addig hazánk csak ebben az 

idlSben tért rá a polgári átalak:ul.ás utjárao 
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d~ H!daereg tulajdonna katonai gxó&yszertárak 

A 1116Q&r rendiség korában a nemeaség hadbavonulása$ 

az inaurrectió alkalmával tudunk arról, hogy a tábori e -

gészstigüg megszervezése már, a nemesi vármeoe hadt'el ... 

áll:i tásakor megtörténik o A vizsgál t korszakban Zal.a mee 

gyéhen a napoleoni háboruk idejéb51 ismerünk ilyen ada.-. 

tokat., Az 1848-oss szabadságharc idején az 5nkéntes had.,. 

belépés és hadaeregazervezéa is hasonló egászségUgyi 

szarvezettel birto Szaktörténetünk szempontjából ez a 

urUlet eddig egyáltalán nem viz~:gáltatott megj) hogy a 

gyógyszerészet, a gyógyszerést:i tevékenység hogyan v .... 

l.ósult meg háboruk idején. 

Disszertáció& munkám szempontjából cs~ a teljesség 

kedvéért térek ki e tulajdonforma megemlitéséreo Mivel 

Zala megye gyógyszerészetének fejl6dését vizsJ gálomp a 
'--

lakosság gyógyszerellátásában pedig a hadsereg gyó&Yszer«> 

táraknak nem volt szerepük, egy egy kivétellel l tudjukp 

hog a napoleoni háboruk idején Nagykanizsán átmenetilea 

állomásozó sereg orvosa polgári személyeket is ellátott 

gyógyszerekkell ás mert e szaktörténeti terület ctUzott 

részbtes11 tára 't. nem érint6 kv:tatást ighlyel e tulaj ... 

donfo.t"'lla tárgyal.áaakor el.épégesnek látszik megemliteni 

azt, hog a vi~ált korszakban a hadsereget el.lá'tó gyógy

szertárak» uono mezei patikák, illo szekér«>gyógyszertárak 

vol tak, kezelésüket gyógys~ részek• kirurgusok• orvosok: 

egyaránt végezhettéko 
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5o A gyógyszertárak elhelyezésének help-ajzi vise ... 

gáhta 

A telepü.1és fejlddésének döntő tényesdi a létrejö~ 

tit befol~él6 földrajzi» gazdasági és társadalmi adott@ 

ságoko A közös érdekek, feJ.adatok, lehetdségek és az egr

máarautaltság eredmdnyezi a kisebb közösségak létrejöttét 

a települések vonatkozás4ban iso Kint azt a korábbiakban 

láttuk, a XVIrio századi mez6városi fejleSdés dönteS saját .. 

&ága a mazdgazdasági és ipari árutenaelés fellen&ülésé ... 

ben vano A modellként bemutatott három Zala megyei város 

esetében lá~uk, hogy ezen gazdasági, társadalmi ténye~ 

z5k milyen determináló hatással voltak fejl6désükreo A 

gyógyszertárak létesitésének egyik legdöntdbb tényezdjét 

éppen a település fejlettségének megfelel6 szintjében is ... 

mertük felo Ezen viz~álódásaink teszik szükségessé, hogy 

eg adott település ezerkezetében megkeressük a gyógy ... 

ezertár helyét, hogy funkcióját mind a település életé~ 

ben, mind történelmi értékelésben helyesen tudjuk meg~ 

tenni0 Abból tehát, hogy egy gyógyszertár, hol található 

és milyen elhelyezésli a. település szerkezetében, helytö~ 

téneti jelenteSségén tul 9 szaktörténeti szempontból igen 

jelent6s következtetéseket vonhatunk leo Meg kell tehát 

keresnünk a gyógyszertár elhelyezésének konkrét megálla8 

pitásán tul azokat az által4nosithat6 tipusokat, melyek 

a gy6gyszerészet szakmai és társadalmi jellegét és szeree 

pét befolyásolják illo tükröziko 
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Az elhel.yezés helyrajzi vizsgálatát két települést 

Keszthel.y és Zal.aege:rszeg, Mrom gyógyszertárával. mutaa 

tom beo Ezek részletes vizsgálatán kivül a megye tötbl 

gyógyszertárainak el.helyezését összefoglalóan vizagálGD~o 

•~l Ke·t~ 

A kesztlilelyi gyógyszertár 1748 .. l7S<J<o.ig a ferences 

rend tulajdonában volt .. A gyógyszertár a rendházban volt 

rlhelye:ae., A városnak az a pontja, ahol a rendház ás a 

vele összeépült templom elhelyezkedik a XVII., századMa 

a keszthelyi végvát volt• melyet palánksorokkal és árkok~ 

kal er6sitettek meg [175]., A tBrök veszély elmultával4iszt.,. 

lbelyen sem volt szükség többé várrao A kolostort és teBIP"" 

lomot• amelyet az ell801 Cl.ements 171,._ben még tet6 nél. ... 

kü1 látott l72~as évekbenkapták vissza a ferencesek 

[176]o A lbelyreállitás után a rend szolgálatában állt 178~ 

igo A XVIllo században a település központja a vár1 tehát 

a rendház és a templom volto A XVII:Io század második f'~ 

1ében azonban a város fejlődéset mely mint az uradalom 

székhelye indult meg sulypontjával is átalskul és az ur&8 

dalommal kapcsolatos gazdasági egységek köré tev6dik áto 

Mint azt a 15 sz .. ábrán láthatjuk e sulypont áttev&!ésé& 

ve1 a város kialakulása e~jtottan, az skkori F6 utca 

mentán jött Utre [177] o 

Aa 174~an már mUköd6 gyógyszertár e~lyezésére 

a rendház egy helysége szolgál to Egyes szerz6k arra k:IS

vetkeztetnek:, hogy az ~épület ~ti oldalán befalazott 
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ajtó és négy vaeablak talán az egykori patika be:cyét je• 

J.()U meg" l lásd 15 sao ábra l.ojelzet/ o E következtetést 

alátámasztja az;;a tán,yt llogy a multban a gyógyszertárak 

lllj.taJá'ttablakait gyakran védtlfk v...,. a,j:tóval."'8iblakkal8 

lllint ahoQ erre Zala megyében másutt is van adatunk [178] o 

A gyógyszertár l78~n el.adásra ker!llt 8 el6bb La 

Rose kirurgua8 majd a Festetica család tulajdonában. JlliDt. 

röldesuri• uradalmi. g,yógyszertár müködött 1864 ... igo E kor.. 

szakban a gyógyszertár el.llelyezésének éa helyének megál ... 

lapitáaa kül.l:inös gondot okozott.. Smalkovita Millál.y megyei 

t'6orves. eg jelentésében8 mely 184~ból val.68 a követke<o> 

z6ke't olvashatjuk : 

" u.- a mul. t században keletkezett, s a század köz.e

pén lét~ett. nyilvános gyógyszertá*e mely akkoron a Szo 

:Ferenc sz.erzetbeli Atyák tul.ajdou volt ooo ez után N..Xo 

Grót' Featet.ics Györg,y Eéí Exellentiaja8 mint igen jó szá,.. 

mitt.ó, saját költségén a c u r i a l_i s é p U l e t ~ ..,. 

b e n Uradalmi gyógyszertárt nyitott • .,:[17~Jo 

A gyógyszertár ellle.lyezése a rend t'el.oszlatása után 

meg kel.lett hogy vál.tozzon8 mert a rendházba eléíbb katooo. 

uság költözött, majd l8~n gimnáziUlll l.étesUl.t a pre-;. 

mon.trei szerzetes rend Keszthelyre köl. tözésévelo Melyik 

épülete vol.t hát a vároanak a t'enti idézetben szerepl6 

"curialis épül.et-? 

Reszthely r6gi l.evél.tára, ahonnan ezt biteltérd~ 

léíen megtudhliltnánk8 szinte teljesen elpusztul.to A Fese 

tetica család levéltárában olyan adatot ~ sikertilt ta• 
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lál.ni, mely a Q"ógyszertár 8hel.yezásér51 tanuskodna, 

ig- bizonyoanak lftszik, hogy id6közben nelll helyezték á:to 

Ferletica László által. l82l .. ben készittetett keszthel;,l 

térkép megnevezéseket nem tartalmazo Mágia e térkép 888 

gitségével és az 185Q..es évekt5l kezd5d6en Keszthel;r vá& 

ros Levél tárában talál t "Városi báz és lakrés~k ro'VI!t/0> 

tos összeirásai" alapján sikerQlt meghatározni a győ~ 

szertár elhelyezésére ssolgáló épületet [180] 0 Ezek az 

összeirások minde~setben a Festetica kastéll.yal keze 
~ 

d6dnek. A kastálbtól délre :f'ekv5 F5 utca /mai Szabad ... 

ség ut/ mindkét oldalán egészen a Georgikon utcáig a Fes~ 

tetiesek tulajdonában lév6 épületek voltak. Kézen:f'ekv5, 

hogy a z összeirást itt :f'olytattáko Az összeirás szarint 

a 5o szo épület a "Festeties tisztilak", másutt "uradal~ 

mi ház" elnevezéssel került nyilvántartásba, malyben 11~ 

19 szoba't kamrák, kony,hák, pincék, istállók találhatók. 

Ezekben az összeirásokban a lakók között mindig szerepel 

az uradalmi gyógyszerész is. Azt pedig a gyógyszertár lel

táraiból tudjuk• bogy a gyógyszerészn egy épületben lakott 

a gyógyszertárral. Ez a nagy épület csak a mai Szabadság 

Uo 5o sz. lehet. Adataink ezerint itt müködött a gyógy ... 

ezertár 1864 .. ig [181] • 

Smalkovits Mihály megyei :főorvos jelentéséb61 kitüw 

nik, hogy a gyógyszertár " a mint ez ma is létezik• nem 

egészen nyilvánost hanem csak privátházi alakban, azért 

még ma' sints /1845/ az utazára ajtaja v-u .. 

A gyógyszertár tehát, udvarra nyil.6 he~égekben 
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volt el.halyezve /l.ásd 15 sz:., ábra 2 .. jelzetl<> 

A Festeticsek 1764~ben eladták a ~szertárat Va

dona János gyógyszerésznek.. A gyógyszertárat az 1865~n 

:f.'elvett házszám összeirásban a 99 .. számu házban találjuk, 

melyhen Vadana Jo mint a Festetica tulajdonu ház bérl6je, 

de mint a "Ket Oroszlán,. gyógyszertár tulajdonosa ]Akike. 

Ezen összeirásokból kitünik, hOgy 1867...t>en lesz Va~Diona J., 

az épület tulajdonaaa is. Ez a 99. sz. 4pUlet 1861~ 

még Festetica tulajdon volt• melyben Kormuth Zsigmond k88 

1'e1Jked6 lakott. Egy szobs1 egy kamra, ~ségekbdl álló 

nád:f.'edel.es épület volt. Az összeirások tanusága ezerint 

az épület "e:tpusztul t .. és: 1864-ben ujra találkozunk vele, 

ekkor már 6 szoba1 ebb61 2 bolt, valamint 2 konyha, l pine 

oe, l kamra hel.jségekb6l ál.lto A város házainak 6aazeirá

si rendszeréb61 és az l.82l....,s tárkép alapján ez as épület 

a mai Ssaibadság u. 18. számu épü1et helyén állt, u akkO'"' 

r4 F6 utca és Szalajtó utca sarkán l lásd 15. sz. ábra 

3o jelrzet l [182] o Ezt az épületet kés6bb ujra átépitet

ték mai i'oi'JIIájára l lásd 10 .. sz. ábra /. Az épület ma is 

a"Két Oroszlán•gyógyszertár utódának a~ helyet. 

Öasze:f.'oglalva és értékelve adataiokat megállapithat~ 

juk, hogy Keszthely e:Ls6; gyógyszertára. elhelyezése mind 

:f.'erences rendi, mind :f."'óldesuri, uradalmi tulajdona' ese

t4n e tulaJdon viazoayokhoz volt kötve. Az a körülmá~ 

is. hogy elhelyezésében a város :f.'ejl6déséne~ központjtás 

nak csak áttátel.es azerepe voltt ezt támasztja al~ Biz..,. 
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nyitja az is8 amit az ~:I6zcS :f'eje.setben láttunk, hogy a 

gyógyszertárak tulajdon:f'ormái miként motiválják a gy6gy~ 

szerészet egészségügyi célu ipar~ kereskedelmi jellegű 

valtáto. 

Zalaegerszeg város:f'ejlddését döntcSen be:f'olyásolta8 

ho&f a vizrmál t korszakban mindvégig megtartotta mea~ 

gazdasági Jell.egét., llint azt számos szfiró megállapítja 

a kézmüves, iparos é+ereskedcS réteg• de a megyei hiv.,. 

talokhoz kspcsol.ód6 hivatalnok ráteg is, a kiegészit6' 

:flil.dmüveléssel és sz616te·rmesztéssel 11 állattartással.11 mely 

a' saját háztartás kiel.égitásét szolgálta• :f'ogl.al.kozott 

[18'] o Ez a jell.eg ~árosképen és ~el.epülés szerkezeté ... 

ben is. megmutatkozik. Ez az oka az alacsony kertea beé ... 

pitéanek, a jellegzetes mez6gazdsági épUlettipusoknak és 

tele~reteknek~ Ilyen vonások a l.aza beépítés mellet a 

széles és mély gazdasági udvarokból keletkezett beépitet~ 

len bels6' területek, teriiletcsoportok össze:f'üggései, majd 

a város centruma :f'el.á zártá váló hagyomán.Yos épitkezéa 

/:f'a, zsupptet6' stb./ :formáiban beépitett utcák., Ez a jel.~ 

leg mutatkozik meg az utcáknek a város központja felé szé8 

l.esen vezetett voltában is,. A város központját a piactér, 
.__ 

mely a temploa és a városháza tere[is, alkotja., Köl"JlYeze ... 

tükben e~gy emeletes városi fcSépület, a pl.ébánia ház, 

a megyei törvénynatóság reprezentativ barokk épülete stb.. 

helyezkedik elo A város e jellegzetességeit igen szeml.ée 
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1frtesen mutstjál: a 16~,17 .. sz .. ábrák: [184] 0 

A gyógyszertárak helyének megállapitása igen nagy· 

nehézséget okozott, mert a városról részletes te1e:kha!tá ... 

rokat. és épületeket f'eltüntetcS térkép csak az 182~ 

készült, az skkori megiamétl~ tazvészek a1kalmávalo E 

térkép azonban elnevezéseket nem tSII'talmaz., ~pen kuta~ 

aaim all:apján sikerült a térképhez kapcsolódó házszám és 

te1ektulajdonosi 1ajstromot egyeztetni [18!)] o Ez az ösz ... 

sze,irás azonban, csak a tulajdonosok neweit tartalmazza, 

igy egyéb viszonyok_. - bolthelyiség bérlet, műhely at~ 

... nem állapithatók meg bel6leo Az 1858-ban kéazUlt zala

egerszegi katasztari tér~ép és összeirás nem minden utca 

nevét tartalmazza [ 186], és minthogy ilyen utcanév össze.,. 

irás helyrajzi meghatározással «t korábbiakban sem voltt 

és m.ert a források szálnos spontán keletkezett utcanevet 

használ.nak, kUlön célkutatást igényel.t az.ok meghatározá.,. 

sao E kutatások jelenleg is folyamatban vennako 

Zalaegerszeg 1768~an létesitett elscS gyógyszertár~ 

nak helyét csak ezen térképek és a városi ingatlan eladá~ 

ai könyvek alapján sikerült megállapi tanio Külön boeyoli"' 

totta a kérdést, hogy Ráberler Péter özvegye, aki a gyógys 

szert.árat és az ingatlant örökölte a kés6bbi évekbent mint 

kiderült9 még kétszer f'érJnez ment, mi~ végill ujra özve• 

gyenmaradva 1859eben halt meg Ll87]o Sem az időközben 

kel.etkez:ett móring levelek• sem végrendelete~ a patikár61 

már nem emlékeznek meg., Egy számunkra közönbö• inga:tlan 

e:Eadási bejegyzés 1828-ban az eladandó ingatlant az "Óh 
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Patika Uttsa'"-ban <felöli [188] o Ebben ara iddben két gy6gro 

ezertár volt a. városban., A kérdés tehát-az volt11 hegy es 

az ehlevezés az Ador ján ... Iso6 f'él.e gyógyszertárak helyét 

különbözteti-. meg, és akkor az elnevezés l814o után k~ 

letkezet.t 11 vagy a Háberler ... Adorjáa :féle gyógyszertárao

kat és akkor az 17~s években kehetkezetto A kérdé• ~ 

értelmten ugy tisztáaódot'\~ hogy sikerült igazolni, hog:r 

Rtberler özvegyének a :fenti ingatlantulajdonos szomszát ... 

ségában volt ez iddben egetlen ház és telek tu:IajdoMp 

igy az Ópatika utca elnevezás a zal.aegeNZegi elsd gy~ 

szertár elbelyezését jelöli, és mert elhelyezésérdl 176~ 

1798 között nem tudunk8 ebben az iddben itt müködött a 

gyógyszertár l láatl 18o sz libra lo jelze't/ [i89] o Az .Spü ... 

l.et. történetéhez tartozik0 hogy 182a...ban ldgett, majd 

ujjáépitették és az, hogy a legutóbbi iddben végrelajtott 

városrendezés alkalmával. az utca, mely legutóbb Madách Io 

utca ~lt, f'elszámolódotto 

Mint azt a gyógyszertár történetéból tudjuk0 1798& 

ban Adorján László ~itotta meg ujrao A Vármegyének gon... 

doskodnia keLlett elhelyezésér51, mert a bezárt B'berler 

gyógyszertár már alkalmatlan volt~ A gyógyszertár belyéü1 

a zalaegerszegi uono Kvtírté:cy..házat jeliilték• és megbiz.,. 

ták Tomsi ts J., mérnököt, hogy az épület déli traktusának 

átépitési tervét készitse elo Az átépités meg is történt 

Ll90'J., E müeml.ék jellegil épü1et többször átépülto Mai for-

máját az 1.920-as években nyerte e1o Az épület dé1i száro.. 



:DTán ma is l11Ükőd6 két he~~égb& álló menetjegy iroda tao;. 

l.án az egykori gyógyszertár ~ségeit jelöli l lásd lS.. 

sz., ábra\ 2. jelaet, valamint l.l.sz .. 6lbrs/ o 1.807...0& a 

vármegye UQr llatározott, hog.y az • Insurreetiohoz tartO& 

zott, s utóbbi MmAk e1ossl.ása után le tétetett Fegrv..,. 

rekmik ás egyéb Butoroknak <>•• további rongáltatása Illiatt 

is mál.tó t&l!'tózkodásul n• azon két KalllU'Il, melyet a ~ 

tély Házban szállást tartó Patikáriua m6atan bir" jelöU 

kio A gyógyslll!u•ész8 mi.vel háza már ellcésSUlt :u a abban 

Patika Bolt is volna, jöv5 IS&ent György napkor minden 01.

vosi Szareivel abban által. kiSltöszlcödgyön ., .... [191.] • Mol"<'> 

ján ~szl.ó lSO'&ba'l. vtisá'rol.t u .. ujonnan épétend6 Iapita 

Ház SZQIIISédaágában" egy 3 szoba, ko~ha111 kamra, "So Vo 

secretum" belyiségekMl áll.ó, gE dasági udvar és épiilet., 

tel biró ingatlant111 2500 Rho :t'orintért, részl.etre [192] o 

A ház csak 1807<ii>ben lett végleg tulajdona [19}] o Ez évben 

ll!ég át is épitették, ille Mvi tetté ko A gyógyszertárhoz 

Adorján kérte, hogy a vármegye a korábbi gyógyszertár vas 

abllllkait, k6 lépcs6it adja el. neki11 lllivel a "map ház.,. 

ban épill.t Patika Bolt ajtaját éppen azon lllértékben csie 

náltatta • [194] o Ebben ~ épületben müködött a gyógaszere> 

tár Adorján László és Beisinger József tulajdonosok ide~ 

j\bl.8 l84S..igo Ez az épület a mai :t'6posta helyén, ahogy 

azt az 1848-.s eladási s~rzódés meghatározza, "az !sJl&"'> 

tál és Csácai utca köz5tt Jrelyheztetett11
/ lásd 18o sz., 

ábra 3• ~lzet l ~95] o 
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A gyógyszertár el.adásável. a szerzódés szerint11 Ani ... 

sits Dániel. kötel.es volt a grógyszertárat elköltöztetni. 

A gyógyszertár uj helyét csak ugy sikerfUt megállapitani11 

hogy több :forrást :t:ell.ett egyeztetn.io Aniaita Dli:niel bér-o

Uként lakott Stenád1 Atal házábano Stenádl Antalnek 4 

szoba, l bolt, stbo háza a "Fehérképi Öreg utcában" ~to 

Stenád1 apósa volt Anisitsneko A már idézett Pestllljy P,.: 

Zalaegerszeg multja és jel.ene Co munk:ája szerint a QÓgye. 

szartár 18758Ös eladásakor a " fehérképi utcában a Grün8 

baum f'éle házban 119'51 1/ volt"• malynek helyén ma a Kos ... 

auth u,. 1'5., sz. ház áll l lásd 18.sz. ábra 4. jelzet/[196Jo 

1814-ben Isoó Ferenc "Zala Egerszegen egy uj patika 

f'el ál.létásához fogott -minden hozzá tartozó eszközöket$ 

és edényeket, ugy a belé való orvosságokat is mostanába~ 

li!étsbül meg hozta, é~eg szerezteo .,. Egerszegi Váresben 

<>oo helyes alkalmatosságat nem tal.ál~án~ addig is mig a

kad neki ittben Kaaeaházára melly EgerszegtUl tsak a Zala 

vifie által vagyon elválasztva és Egerszegnek mintegy ellí 

városnak boltját ki vette ooo" állapitotta meg a megyei 

közgyűlés [191] 0 Isoó kérvénnyel :fordult a vármegyéhez 

é.s Zalaegecrszeg földe.surához, hogy "Mipl a Patikának u .. 
lend6 képpen bent városnak legszebb helyén kellene ál] ni t 

ooo Méltóztasson kegyesen kieszközleni o~o hogy mivel P~ 

tikálDnak enJliYi Per:fectioiáriJ jutottam,.o<>o Házat bent ooo 

illendeS helyen Jllegqyerhessemo• [1.98]., Sikerül.t is a Jtö,.. 

vetkez6 évben bérbe vennie egy üzle~yiséget~ és b-



:töUöznie az éptlletbe., 182o..bant 4500 Ft--irt azután meg 

is vásárol ta a házat az "öreg Utiában :f'öl:l szélrül Quar .... 

'Wb "..., all szélrül Soós István Ur oo,o [199] o Ebben az 

épületben müködött a gyógyszertár korszakunkban és azután 

is., A késtSbbiekbea az épületet kiWvitették, majd uj épült 

helyére• de a gyógyszertár a Uo vi.l~boruig itt mükö s 

dötto A háborus események al.att kiégett, majd lebontáara 

került /lásd 18., sz., ábra 5o jel:zet/ o 

:drdekes és megjegyzend6 körUlmény, hogy a vizrgUt 

korszakbsa Zalaegerszeg két gyógysnrtára a város :f'6utcá ... 

jában szinte egymással szemben helyezkedett el.o Nyilván& 

való, hogy ez segitette az egymás el.l.eni konkurencia hax

cot, mel.ynek eseményeir61 számos adatunk vaa.. 

:drtéketve adatainkat megállapithatjukt hogy a zal~ 

eaarszegi gyógyszertárak polgári tulajdonjoga el~lyezé e 

scrkbea nem játszott szerepeto A tulajdonosek igyekeztek 

a vároa centrumában etil!elyezni gyógyszertáraikatt melyek 

moatmár szemben a szerzetea rendi és uradalmi tulajdonu 

gyógyszertárak ~igénykiel.égit6* jellegén tul dönt5en a 

kere.akedelmi lehettSaégek Itihas ználását célozzák a vdroa ... 

központu elhelyezéere való törekvéabeno 

A polgári tulajdonu gyógyszertárak mindegyikénál ezt 

tapasztaljuk Zal.a megyében. A lVo szo táblázatban össze.,. 

:foglalva láthatjuk az 184a..es évek gyógyszertárvizsgála ... 

ti jegyz6kö~ib61 kigyUjtött ilyen adatokato Majd mind~ 

~ a F6 utca és Piac tér szerepel. e hely megjelölés-
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beno Egyedül. Balaton:füreden a Séta, tér szolgál. t a gy~gy

azertár helyéill, de ismerve a telepillés jel.legét azonnal 

világossá válik, hogy ebben is a már emlitett törekvések 

ti.ik:rözódneko 

llegállapithatjuk tehát9 hogy a vizs~lt korszakbsA 

a. polgári tulajdonu gyógyszertárak elhelyezése !ula,~ 

vif!Z@Y!i!któl :t'ilgcet1en, és az elhelyezésbell a kereskedel

mi érdekek mind jobb kihasználása~ :vásosközpontu e1hehr 

zésf.,4eUe& dominálo 

IVo szo T Á B L Á Z A T 

Zel.a megye gyógyszertárainak elhelyezése a XIX., szo 

közepén 

Jelyaég nwe a Gyógyszertár neve ellllelyezése 

Alsólendva •szentliláromaág'" Yl5 tér 

Balatonf'üred •oroszlán" Séta tér 

Csáktornya "Zrinyi'" Vár.Varasdi ut 
Kesztlblely "Két Oroszlán" Fó utca 

Nagykenizsa "Fekete Sas" F5 utea 
•Igazság" Yó utca 

Perlak '"'Bemé~hez• Fó utca 
SUm eg ":fekete Saa,. Piac tér 
Tapolca •Oroszlán'" Piac tér 
Zal.aegerszeg .. Szent Wlek,. Fó utca 

ftSzent Háromság" F6 utca 

Zalaszentgrót "Magyar Korona" Piac tér [200] o 
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72o/ VoÖoeiomo 64o/ Koppányi, valamint 
iomo 50o/Po'llak:áes 

75o/ v.,ö.,,i.,m., 65o/Békássy, valamint 
iomo 50o/ Po~akács 



74o/ ~Lo • Jgyko l848.májo9o/l89o 

75o/ VoÖco Péczely Po..sági Ko..Sutrely A.,: A 200 éves kesz"" 
helyi korház története., Keszthelyo 1959o lOOoOo és 
Z..m.Lo ""'Jgyk0 1793ofebrol2o/ 146/28o Jollan La Re-

se sk. aláírása. 

76o/ z.m.Lo ... Jgyko 1792.,márco26o/37o 

71o/ Uo&o 1794o juno3o./ 66/25., 1795omárco7o/ 3717ot 
1794oszepto4o/ 158/134o 

78o/ u~·· 1804.febro20o/ 50615ot 1804odeco1lo/ 64/69ot 

791/ ~Bright utazásai a Dunántulono Veszprém.l969o54oOo 

80
0

/ O.L .... Fee&oLo Birtokigazgatási IratokoDo A keszt.,. 
helyi gyógyszertár iratai l továbbiakbent Gyolo/ 

1295oCSo 

81o/ u.o., 

82o/ VoÖo Gyógyszerészek Törzskönyve. Ll.a megyei Tanács 

Egészségilgyi Osztály. "' k:birat.., l A ~rzsköl'l;VV"' 
rd1 részletesen lásd még Blázy Á .. : iala megye gy6gy~ 
szerészetao Acta Pharmaceutica Hungarieao XXXIXo 

1969o lOoOo/ 

83
0

/ z~.Lo 8 Keszthely város levéltára l továbbiakban: 
Ko/ Városi M.z és lakré&: ek: rovatGs összeirásai 
l továbbiakban t hoöol 1853/54o 70.,cso 

84o/ OoLo ""' Fc.CsoL. - Gyoio l29~<>C8e> 

85o/ Z~.Lo .., Jgyko 1845onov.,l0o/ 5266o 

86o/ UoOo -Ko ~oÖo l865Q 10oCSo 

86o/ UoOo ~gyko 1845o 
88o/ iomo 23o/ Olvasókönyv 

89o/ u.,ao 

90o/ z .. moLo ~ Jgyk. 1768omájo2o/ 26/l2o 

91o/ Psthy Po! Zal.aegerazeg multja és jelene., Zalaegex

szego 193lo 104~105oo~ 
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92./ Z.,m .. L.,...Jgyk., 1768.,'1_Ug~20o/ 8/18 ... 1769 .. márc .. 15o/ 

r ... 1177 .. nov .. 27 .. /28o 

95of Csatkai Eo~ A soproni gyógyszertárak multja a XVIlio 
század elejét51 a XIX.. ~ázad közepéig., A Gy6~o~ 
ron meg.vei muzeumi szervezet kiadványsio 4oszo196ao 

94o/ ZomoLo • Jgyko l177onoVo27o/ 286 

95o/ Ue>Oo ... ].776..májo2o/16ot 1717~ szepto9onlo 

96
0

/ UoOo ~ 1780onOVol3o/20~• 1781ojano8o/ 7/28ot 1796o 

juno6o/ 100/45~ 

97o/ UoOo -1796oaugo17o/ 102/18~ 

98o/ UoOo * 1800odecol.Oo/ 90/1o 

99o/ UoOo $1798oápro24o/ '}2/70o 

100
0

/ UoOo -1798ofebro6o/ 37/45ot és 37/6~e és 37/54o 

l.Olo/ UoOo ~1800oápr.,28o/ 40/lOo 

102o/ u.,o., .,.. 1798ofebr.,6o/ 37/54o 

103o/ UoOo .,. 1.808., szepto2lo/ 71/78o 

l04o/ UoOo .,..].808.,augoBo/ 82/43o 

105
0

/ UoOo e 18ll$jungl7o/ 25o 

106
0

/ UoOo & 1812oszept.,lol 9o 

107o/ U.,Oo ... 1.818ofl0Vo3o/4o 

108o/ Uo0<> •l8a0ojulolo/1652o 

109o/ UoOo •1825olldol9o/ 3377/4o 

ll.Oo/ UoOo ~1825ojuno29o/ 1285o 

111
0

/ UoOo ... ].8'}20 aug.6./ 1.622oe 1840.novo9o/ 2802o 

112.-/ U.Oo .., 1848omáj. 9o/ 38~391.. 
113./ UoOo & ~SLae~rszeg régi,levé1tára /továbbiakban: a~o/ 

Váltó ~vások jegyzókönyveio 753ocSo és 737.eso282osZo 
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114o/ Z.~Lo 8 R&Lo ~ Ispotály iratsio 

ll5o/ iomo ';7 .. 1 Simon:t':f',y 

116 .. / Z~o ~RoLó~ Lakosok összeirása 1850o 506oCSó 

l17o/ VoÖoai~ 9lo/.Pes~ 

ll8o/ Z..m..Lo .,. Jgyk0 J.8l.Oo&ugo3o/ 79176o t 79/62 .. 

119o/ UoOo ~ 18J.2ofebro28o/ ~8/52ot 1812oszepto1o/ 75o 
120,,/ UóOo .,. 1814ojuno6o/ 929/1oil 1814ooktol2o/12o 

J.2lo/ UóOo & RoL. s 7~6oCSo 166oSZo 

122o/ UoOo & Jgyko 18~8ojanol5o/ 2022/B~ó t 1844onOVo4o/ 

375~o 

12~o/ UoOo "" 1845omárC6~o/ 415o 

124o/ iomó 37o/ SimonffY 

125o/ io~ 56o/ Examen 

126o/ io~ 50o/ Po!akács 

127o/ ZomoLo - Jgyko 1764 ás 1765o 

128o/ io~ 50o./ Po~akács 111 valamint 
Zo~Lo ~ Jgyko 1796o 

129o/ ZomoLo "' Jgyko 171lomárco5o/ 62/2o 

130o/ UoOo • 1775omárco27o/ 41177o 

1310 / UoOo ~ 1825ofebro2l~ 219o 

1',520 / UoOo - 183lefebro6o/ 397oa 18',59 .. jano28.,/365ot 1839 .. 

nov .. 4 . ./ 2974o 

l3~o/ i .. ~ 8o/ ~adlai 

134o/ Zo~Lo - Jgyk. l828 .. okto20.,/ 2598 .. , valamint 

iomo 56o/ Exameno 

l35o/ z .. m .. L. ,... Jgyk. 18o7 .,áprol4,./55/67 .. 11 1829.,novo9o/24o 
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156o/ Zom-L~ ~ Jgyko l84lojanoli4/ 1810 

1}7o/ UoOo lll0oBOVoÓo/4l/20o 

l}So/ UoOo 1810oápro26o/ 18/lo 

l58o/ iomo 56o/ Exameno 

140o/ iomo 9o/ Baradlai 

14lo/ Z.moLo '"' Jgyko 1782oBOVollo/ 70/J5oll 1786.,ápro24o/ 

655. 

142o/ UoOo l.S06ojun.9o/ 67o/41o, 1808.,augo8o/ 82/6}o 

l43o/ u.ol 182lomáj.,28./ 11}6., 

l44o/ UoOo l8J9,.márc.ll./675o 

145o/ UoOo l845.novol0o/5266o 

146o/ iom.. 56o/ :&xamelllo 

l47o/ ZomoLo • Jgyko 1833ojano7o/ }24o 

148o/ UoOo ... RoL. 673ocs,. Végrendeietek "J .. o 

l49o/ u.,o., ... Jgyko 1839.,nov.,4,,/ 2974o 

l50o/ UoOo - l844oaugol2o/ 2554o, 1845omárCo}o/ 44Jo 
15lo/ UoOo l847oaugo30o/ J406o, l848ofebro2lo/ 373o 

152o/ iomo 82.,/Töra.kö~ 

l.5Jo/ ZomoLo ,.. Jgyko l.8}0ojUBol4o/ l.879o., 18}0., augo9o/ 

233Bot l8}0onOVo8o/ 297Jo 

154o/ UoOo l83loj&nol7o/3lot 18}looktol4o/ 2297o 

155o/ UoOo 18}5ofebro23o/522o 

156o/ UoOo 18J5omájol.8o/l095o 

l57o/ UoOo 1837ojaBo9o/ l}lo 

158o/ UoOo 1844onOVo4o/ 3887 .. , 1845omárcoJo/ 415ot 1845o 

nOVo lOo/ 4440o 
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159.,/ i~mo 9o/ Baradlai~ valamint 
Z.,m.,L,. •Jgyk. l844.,novo4o/~753o 

160o/ &.,m., 56.,/ Exameno 

161.,/ Z.m.,Lo "" Jgyko Wgrád118~9 .. máj.,6./1768 .. ,1840ojano 
20o/ l.38op Zelalövd: 1845onOVol0o/4993o, l845o 
nov.,l.O:t 4997 .. 

162.,/ iomo 9o/ Baradlai, valamint 
iom~ 19~/ Peré~ 

163o/ iomo l.9o/ Peré~i 

164.,/ i.m. 6.1 Niederhauser 

165o/ Nagy &: A ferences szellem és hatása hazáDkbanoAz 
egri katolikus fdgimnázium Értesit5je .. l900 .. Egero• 
Kdnig K.,: 600 éves ferences élet Szécsé.n;ybeno 1332 ... 
1932o Vác~ 193lo 232oOot valamint 
Hermann E.,: A vallásos em.ber a barokk korbano Ma~ 
gyar Miivel6déstörténet., IV., 422.,oo 11valamint 
Vanyó T.: A bazai hódoltság vatikáni források tük" 
rébeno Vigilia .. 1973o2• aa.o. 

166 .. / Karácso.n;yi J.,: Szent Ferenc rendjének története 
Magyarországon 17ll ... ig., Akadémia.,Bpo 1922o I., lo8oOo 

167.,/ i.,m., 500 /P.Takács 

168 .. / i.m. 64o/ Koppányi 

169.,/ iomé 50o/ PoTakács 

170.,/ i.m., 165o/ Nagy 

17lo/ iomo 165o/ Kdnig 

172o/ ZomoLo ~ Jgyko 1775cmárco27o/ 41177o 

173"/ Er.n;yei Jo: A szerzetes.,.rendek gyógyszertárai hazánk ... 
bano Gyógyszerészi Értesit5 .. 1898o 243oo.,, és 
Csippék J.,; A szerzetesrendek gyógyszertárai 1724 ... 
179Q...ig., Gyógyszerészi Közlö.n;yo 1903o 591..,oo 

174o/ iomo 64o/ Keppá.n;yi 
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175o/ iomo 64o/ Koppányi 

176o/ i .. ~ 42o/ Clements 

177o/ i~~ 64./Koppányi 

178o/ Z.,m .. Lo *Jgyk~ 1808onGKol5o/ 21/29o 

179o/ UoOo ~ 184Tojano25o/ 69o ~8 
O.,Lo .,. F.,CsoLo "" Gy.,I., 1295ocs., 

180.,/ Gy5ri s.,: Mappa fundorum et intravillanorum oppidii 
~eszthely ooo 182lo Országos Széchenyi Könyvtáro 

'roBo 1847" és 
Zal.a megyei Levéltár ..,. Ko A/72o t és 70oCSo 

181o/ Keszthely városképi és lllÜemláki vizsgálatao 195lo 
-kézira~ Országos Müemléki Fe1ügyel5ség., 6ooo 

l82o/ z .. m .. L. "Ko ... l867o ~2oCSo és 1865o 70oC8o 

183o/ io~ 23e/ tejezetek 

184o/ eGer6 L.,: Történelmi városrészako Bp., 197lo 
... A városkép a NAPKELET 1857 .,-évi évfolyamában jeo

lent meg és az 1830...as ~veknek megfelel.6 állap..,. 

tot tükrözi.,, valamint 
"" a tl§rkép Zal:aegerszeg kataszteri térképe l858..,b61 

!Markt Zala Egerszegh hiezu einverleibt Ola is ~ 
garn ooo 1858o/ OoLo - S. 78o Zala mo ..zalaegel">"' 

szer()lao 

185.,/ z.,m..,Lo .., Z.,R.,L., 

186o/ iomo 184o/ térkép 

187./ ZomoLo ... Z.,R,.Lo ... 674oVégrendeletek 178c.t"" 696., 

1839 .. 

189o/ UoOo & 737oCSo 715oSZo 

190o/ UoOo - Jgyko 1798.,febro6o/ 37/54o 
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19}o/ UoOo • 735oCSo }67o8Zo 

194o/ UoOo • Jgyk. 1808onOVol5o/ 21/}9o 

l95o/ UoOo 8 1848omáj~9o/ }8~3916 

196o/ u.o., 1r ZoRoLo "" 75'3oCSo Váltó óvások 1849ot 
7':;7oCSo 282.,&Zo 
506oCSo 1850o}07oSZot valamint 

i..mo 91o/ Pest~ 

197o/ Zom.Lo ~ Jgyko 1814ojua.6o/ }41o 

198o/ U.Oo 1814onov.7./ 226o 

199./ U.O• 8 ZoRoLo 8 7'37oC8o 166.szo 

200o/ A táblázat adatai Z.m.Lo. "" Jgyko 1846.,nov.';O./ 
4525. SZo alatt felterjesztett Zlda megyei gy6&'Y8 
ezertárvizsgálati jegyz6k5nyvekb6l val6ko 



... 1.20 ... 

Az intézménytörténeti kutatás egyik l.egt'ontosabb kér--o 

dése, hogy a vizsgál.t intézmény vagy intézmények milyen 

szakmai feltétel.ek mell.ett, a kor szinvonalához viszony!.,. 

tottan11 hogyan fejtették ki müködésülceto A szaktörténeU 

kutatót elsc5dlegesen ezek a kérdések sark:al.lják, ezért 

is, mert az igy 1\Yerhet6 ereélmén;yek szakmakulturáj4Rak 

legfontosabb mutatóio Meg kel.l. azonben ál1apitenunk, hogr 

a JII8&Y&r gyó&vszerésztörténeti szakirodalom ezen a ter(l ... 

leten nyujtja az iránta, érdek16dG számára a legkeveseb

bet .. Ezen kérdésekre vonatkozóan találjuk a legkevesebb 
v 

adatot, éa/legtöbbazör követlceztetésekre vagyunk csupán .,. 

talva., A s.zakmai mük!Sdés vizsgálata, nehézségeket jelent 

azért is, mert mint arra az értekezés bevezetésében utal~ 

tam, nem alalrultak ki egységes elvek az eddigi fe1dolgo-

zásokbsn11 e kérdésterület vizsgálatára,. Az egységes elVU 

felrlolgozás leheteSségát a gyógyszerügyi szervezéstudomán;y 

elveiben, m6dszereiben és rendszerében találhatjuk meg 

[2o1 J .. Ezen egységes m6dszer alkalmazása e területen a 

késc5bbiekben• olyan eredménnyel kecsegtet, hogy a külön 

külön megszülető egyedi vizsgálódások összegezhetdklc:é és 

általánosithatókká válnak:., 

A továbbiakben e renszer alkalmazásával Zala megye 

gyógyszertárainak~ mint intézményeknek szakmai müködését 
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viz~áljuk l'lll..,.l84<J...ig., A viz~lhat.ó, rendelkezésre ál ... 

ló adatok nem adnak ugyan általánosithat6 eredményt, mert 

több esetben caak egyedi. adatok áll nak rendelkezésre• még.;. 

is kijelenthetjük, hogy a gyógyszertárak e korbani szak~ 

mai mükö~sérdl áttekintő képet képesek nyujtaft!o 

A gyógyszertárak szakmai mükadésének vizsgálatakor 

először mükö4ésük feltételeit kell vizsgálnUDko Ezek rész.;. 

ben tárgyi fel tátelek: helyiségek• berendezés• felszere-o 

Us• részben. s&emélyi fel tételek; gyógyszerészek és gyógy• 

sze:rtári aegédlBzemélyzet, mint a. szakmai feladat és munka 

ellátását végzők, lenetnek[202]o 

Másodszor.vizsgálnunk kell megát a gyógyszer készi• 

tó éa ellátó tevékenységet., Enn.ek lemérésára történeti 

vizsgálódásunkhoz eUgségesnek látszik az el6bbieken Jd ... 

vül a gyógyszertárak: forgalmáról és ~ógysza"tárak elleJ:l!<io 

örzésérdl rendelkezésre álló adatole vizsgálatao 

lo A tárgyi :f' el tételek vizsgála a 

A gyógyszertárak szakmai munkájának l.egalapvetc5bb 

tárgyi :f'eltéteb a gyógyszeralapanyag és a beleSle ké& 

szitett gyógyszer. Történeti viZlif&álódásunlc igen messze 

vezetne, ha ezen értekezés keretében ezzel is foglalkoze 

n.ánlc• Az intézméeyt/3:rténeti Jcutatásnak nem is rész:e egy 

adott kor gyógyszerkincsének vizsgál.atao Szükséges -

zonban az egyéb tárgyi :feltételek• a he1yiségekt bere;n... 

dezések és felszerelés vizagtUata. 
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a./ A gyógyezertárak helyiságei 

E viz~:gál.ódáshoz egyéb adatokon kivlll. legeredlú~.,.. 

sebben a gyógyszertárak ellen6nési jegyz6kötJ;YWi t has.,.. 

nálhatjuk f'el., Alapul, az eg.ya4gesség érdekében az l845p 

46• 47c>""Vi &Yógyszertárviz~ál.ati jegyz6könyveket vettem 

[2o'] o Ezek tanusága szarint íÍa1a megye összes gyógysze1'8 

tára rendelkezett az &lapvet6en szükséges helyiségskkelo 

Ezek: 9:vógvszertári of'f'icif.!!t a megyei f'6orvos elnevezé.,. 

se ezerint "kiadó bolt"• Laboratóri!.!l!k "gyógyszeres v~e·1 
/vi.azey:e:mühely L2041 ol An.yml:lkt4r./camera materialisi 

"szar tár, szer kamora"o Gyógyszeres pince /aquarium/1 "-ri. ... 

zes pincze, pincze"o Gyógyszeres padllis /herbarium/11 "::fU 

padl.áae f'üszer padlás,.,. Külön ki kell emelni, hogy a keszt• 

~ uradalmi gyógyszertár ezen helyiségeken kivült még 

egy uono ,.tör6 kamrá"-val is rendelkezett [205]o 

Ezen gyógyszertárvizsgálati jegyz6könyvek külön ki& 

térnek a min6ségi követelmé~ekre iso Ezek közül legfon~ 

tosabb körülmények; a helyiségek tágassága• megvilági.,. 

tottságae száraz voltao Szük of'f'icina található Bagyka• 

nizsán az "Igazság" és Zalaegerszegen a "Szentháromság• 

gyógysz;ertárakbsno Nedves a fala a Zalaegerszegi "Szent ... 

lélek" és a balatonfüredi gyógyszertáraknako Nem eléggé 

megvilágitott a nagykanizsai "FEkete Sas" gyógyszertár 

off'icinájao Csdktonzyán "nem ártana ha mind ezekre tie~ 

taaág tekintetében nagyobb szorga1om fordittatnéko• 

ilegemlékeznek a jegyz6k1in.yvek arról is 8 hogyha a 



gyógyszertár helyiségei Jlelll€Y épUl.etbea vanuak, igy Ba,.. 

!.atoR:rureden .Ss SUmegen a gyógyszeres pince11 Tapo:teán az 

1m7agraktár van az udvarról nyiJ..ó más .SpUl.etben elhelyep 

ve, a: perlaki gyógyszertár laboratóriuma pedig a IIYÓQSZf!ti> 

rész kon,yhájáb61 van •a!ka.Jmatosan" leválasztva0 

bo/ A gyógyszertárak berendezése 

A gyógyszerésztörténeti emlékek megörzés~ igen fons 

tos feladato Ennek egyik ]legfontosabb területe a Qógysze~ 

tárak berendezési tárgyainak megörzése és védelme,. A töl'"" 

ténelmi és; müvészi értékU. berendezési tárgyakon tul az 

egyszerübb11 de az adott kor gyógyszerészetére jellemz6 

berendezési tárgyak is alapját adhatják egy egy gyógyssel'"" 

tár törtelaeti gyüjteméeynek., Zala megyében az e1Imult id~ 

ben egyeUen ilyen értékes tárgya:t talál tak~ ez a nagyka,.. 

nizsai "Fekete Sas" gyógyszertár officina bulorao 

E tárgyakra vonatkozóan a már emlitett gyógyszertázo.,. 

vizsgálati jegyz6könyvek igen kevés támpontot nyujtanako 

legtöbb esetben csak arról emlékeznek meg, hogy a Rgyógy~ 

ezertárnak minden egyes része csinos és nagyszerü" /Nagy,.. 

kanizsa•Fekete Sas"/, " a szerek állása jól elrendezett" 

/Zalaegerszeg "Smntlélek"/ [206]o 

A keszthelyi ur~lmi gyógyszertát fennmaradt eszköz

leltárai is csak igen szükszavuan emlékeznek meg a beren

dezésr6lo " A Patikában Fenn álló Almáriom 6~ ezekben fiók 

145• Reeeptér tábla 1, ebben fiók 8t ••~ Fatanapé két rész~ 

llen. lll' Asztal 1 11 ~~o Meterialis leemarában Ste1ás 48 ezek.,. 

ben :fiók 1o~ ~oó fa; schameilli 1 8 o<><> Padláson dupla :fll., 
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vektar6 láda 46 :fel.osztással 10~ Stel.ás 4• 48 :t'i6kkal 11 

Asztal lo" C20TJ o 

Zala megye jelem.egi tertnetin a vizsgált korszakban 

1étesült gyógyszertár egy sem. IllUkötik eredeti helyén., A 
' 

legtöbbjüke' többször is átköltöztettéko A nagykanizsai 

.. Fekete Su" gyógyszertár berendezése is . az épület szaná

lás:& kapcsán került el.®ó· eiJ!3 pinctióe~ majd jel:enlegi he& 

13'áre1 a' zal.a:löY6i gyógyszertárba [20B]o 

Esen okok: és t~ez6lc miatt. csupán az egyetlen mep 

maradt berendezési tárgy, a nagykanizsai "Fekete Sas" gy6gy ... 

szartár berendezéséhez tartozott o:f:ficinai butor yizsgés 

latát tudjuk csak elvégezni0 

Ez a butor• mint már emlitettem.eredeti helyérdi az 

elmult évtizedben került Zalalöv6.reo A butort a Semmelweis 

Orvostörténeti lluzeum• Könyvtár és LeYél.tár a IIUYe1ödés ... 

ügyi Jlinisztérium rendel.ete értelmében védetté nyilváni.., 

totta., Ezt. a buter értékes :faanyaga. mü'riszi kivitele 

és stílusjegyei indokolták. Bár a butor az áthelyezés al.8 

kalmával némi átalakitáson esett át. az átalakitás során 

azonban igyekeztek az eredeti :felépitést és jel.leget megft 

tartani l lásd 19. sz. ábre/ [209}o 

A butor igen értékes thuja:t'a gyökér :furnirozásu és 

empiresatilusjegyeket Yiselo Az empire Iotapoleon csá8 

száraága /1.80481814/ al.att. ki:fejl.5dött és l'raneiaország<oo 

ból egész Európába e~terjedt stil.us, amely egyiptomi és 

antik eliem.eket kompil.á1t., Kb.. az ~-84Q8es éYekig voU ..., 
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19.sz. ÁBRA A NAGYKANIZSAI "FEKETE SAS" GYÓGYSZERTÁR EMPIRE BU'rORA t1AI EIJ!ELYEZESBEN 



ralkodó az iparmüvészet, butGl'lllÜvészet és divat terül.~ 

téno Hazánkban csak igen kevés emléke maradt fento A s~i~ 

lust finom ~k 's rendkivill e:tegáns me&}elent~s jellem ... 

ziko A sötét alapszinn butorok feketére :fényezett résZl~ 

tei, val.amint a& araeyozás alkalmazása kölcsönzi e stilua 

eleganciáját., A '"Fekete Sas" gyógyszertár butorán esek a 

jegyek :mind :t'el.találhatóko Az of'fieinai. korpuszokat fekll'"" 

te oszlopok &raDYOzott oezlóp:t'ókkel vál.asztják el., Az osza 

loprend is magán viseli az egyiptomi stílusjegyek példá ... 

ját., A táraesztal e16lapjánsk ová1is kivágása és a közee 

pébea elhelyezett stilizált napkorongra emlékezteta papi~ 

ruaz virág rózsa is a tiszta empire stilusjegyeket vis .... 

lik., E stilua hazánkban! igen ritka el6:t'ordulása különö ... 

sen is gyógyszertári berendezéseken~ tes i e butort szak.,. 

történeti szempontból igen értékessé [210]., 

A butor keletkezésének idejét behatárolni esek egyezs 

tat6 vizsgálattal lehet, melyhez szükséges a gyógyszertár 

tulajdonviszonyainek ismerete is • 

Els6 megközelítésben keletkezését 181~1840 id6sza~ 

kára kell tenmlnko Mig korábban a kés6i rokokó, 183Q-t61 

pedig a biedermaier stílus válik uralkodóvá a butormüv~ 

szetben hazánkbano Ha ezt az adatot összevetjük a gyó~ 

ezertár történetével megállapi thatjuk:, hogy ebben az id.S.. 

ben két olyan jelent6s dátum van a gyógyszertár történe~ 

tében» mely mindkettő indokolhatja a butor keletkezését~ 

Az egyik dátum 18o6, amikor Lováck Ferdinánd megvásárol~ 

ja a gyógyszertárat. Az uj tulajdonosnak nyilvánvalóan 
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e kereskedelmi lehetiSaégek kihasználása érdekében sz~ 

sége lehete·tt a gyógyszertár megjelenését olyanná is te~ 

ni, ho&Y értékét méltóan bemutathassao Ha e körülményhez 

azt is hozzá aaazUk, hogy ez id5ben átmenetileg mág egy 

gyógyszertár is mUködött Nagykanizsán, melyet ugyan csak 

6 megvásárolt és bezárt, ás azt, hogy az 181Q...es ávekben 

ujabb kisérletek indultak egy nagykanizsai másedik győ~ 

szartár f'elá11itására, feltételezésünk további alát!imasz .. 

tást ~ero Ezek alapján a berendezés keletkezését. az 1810... 

es évek elejére kell tennio Egyes értékeliSk azonban, ezt 

az ideipontot tul korainak tartjáleo A berendezést az 1820... 

'o-s évelere datáljáko Ez esetben a .. butor keletkezésára 

az adhatott okott hogy Lováck Ferdinándot fia váltotta 

:fel a gyógyszertár vezetésében, és az9 hogy 18,().;.ban meg& 

nyilt a nagykanizai második gyógyszertár, az "Igazság"0 

Itt meg kell emlékezni arról, hogy Nékám Lo téves 

adatot köz51 müvében e berendezéssel kapcsolatban [21.1] o 

Valószinűleg kellő információ hijján datálja a "Fekete 

Sas• berendezését az 1836-ban alapitott nagykanizsai •r ... 
gazság" gyógyszertár berendezésének. A berendezés áthelye .. 

zésekor tett intézkedésekből egyértelmüen kitünikt hogy 

ez a butor csak is a ~Fekete Sas" gyógyszertár butora le~ 

hetetto KBztünk élnek még azok a kollégák:, akik a "FekE!<'" 

te Sas,. gyógyszertárban eredeti elhelyezésben ismerték a 

berendezést [212]o 

Emlitésre méltó az a körülmény melyet Répay Lajos 
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közöl, hogy mikor a nagykanizsai ferencesek gyógyszertá~ 

rukat Segesdre helyezték át Nagykanizsáról 1769~bens a 

Pltikát a kolostor ujonnan épült nyugati szárnyában helyez~ 

ték elo Errdl tanuskodik a volt officina mennyezetét még 

ma is diszitó :.freskó, mely az irgalmas szamaritánus evllll<'> 

glliumi jelenetét ábrázolja [213] o 

A gyógysaertár berendezések vizsgálata kapcsán meg 

kell emlékeznUnk arról az általánositható kör0.1ményrdl1 

hogy a XVIIlo századból ránk maradt ilyen emlékek legért~ 

kasebb databjai szerzetes rendi gyógyszertárak berendezé8 

sei voltak l Kőszeg8 Székesfehérvárs Eger/ o Polgári gyógy~ 

ezertár reprezentatív megjelenésben csak o~an helyen l~ 

tesU1te ahol a kereskedelmi konkurencia ezt mintegy kikény~ 

szeritette /BUdapeste Poasony• stbo/ o Az olyan helyekent 

mint zala megye városait ahol szinte ~egyedárusi" feltét&

lek: voltak adottak11 a gyógyszertár tulajdonosa inkább a 

ezerény berendezésre tCirek:edett., Ezeknek: az elveknek az 

érvényesulásét kell látnunk: a későbbi időben, a kapi~ 

ta feJ~ódés eredményeiben iso 

eo/ Asyógyszertárak felszerelése 

A gyógyszertárak felszerelésének vizsgálatakor, mint8 

hogy, szak:irodalmunk részletesen eddig ezael nem foglalk~ 

zott és Zala megyei viszonylatban is e korból csak egyet ... 

len gyógyszertár ilyen adatai maradtak fenn ebb51 a ko~ 

szakbólt összehasonlító és értékelő vizsgálatot nem végez~ 

hetUnk:o Mód nyilik azonban arra~ hogy következtetéseket 
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teheasűDk a gyógyszertárak :t'elszerelts4gének szinvonal.áo;. 

ra és :t'ejl6désük irányára abb61., hogy rendelkezésre áll& 

nak a keszthelyi uradalmi gyógyszertárnak valamint a ~ 

soni /JIJDsonmsgyaróvár/ "Magyar Korona,. gyógyszertár 1862. évi 

l.eltáradatai /lásd Zfto sz o ábra/ [214] o 

Kint arra már a korábbiakban eélozt~ra keszthelyi u~ 
radalmi gyógyszertárral kapcsolatban, a ki:terjedt Feste& 

ties uradahú. sdminisatrációnak köszönhető11 hogy e gyógy.,. 

szertár felszerel.éséről. készült évenkénti leltárak ránk 

maradtako Ennek jel.ent6ségét szaktörténetünk szampontj""" 

ból ecsetelni felesleges. A feldolgozás lehet5séget nyujt 

arra is11 hogy megismerjük a XIXossáz!W- első :t'eUbea kia"" 

l.ak:ul.ó lll88YBr gyógyszerészi saak:nyelvet csak ugy, mint e 

korszakban mWcödő gyógyszertárak gyógyszerkészi t5 tevék~ 

ségét i~ 

Az eszköz5k :felhasználás szarinti csoportositása szük.-.. 

séges ~el6l azért~ hogy áttekinthetőbbé tegyük a lel~ 

tárak :felsorolását, másfelől. pedigp az !Ssszehasonlitás 

érdekéb~ Ezért az eszközöket lo gyógyszertáro1611 2o gyógy~ 

szerkészitő szak eszközökre, ~~ segédeszközökretvalamint 

4o gy6gyszervizsgá16, ellenörzO' eszközökre osztbatjuko 
'-

'!ermészetesen, bizonyos eszközök n~ategorizálhatók mere---

ven a szerint, hogy :felhasználásuk szerint miként alkal ... 

mazták &ceto 

A vizsgált alapjául a keszthelyi uradalmi gyógyszer& 

tár 18,1, 1848 és 1851 évi le1tárai szolgálnako 
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lo Gyógyszertároló eszközök 

"E,at;ikábaa ooo 

60 kisebb szertartó Stengut edény 

65 nagyobb 

64 Fa piksziseJt 

52 két itzés övegek öveg dugasszal 

1-,0 Tinetura és más eczertartó övegak ""'" 

Jllaterialis kamarában 

52 Fa pikszisek 

44 por és truisf'éle szartartó övEgek 

46 tilletura és másféle sertartó övegek 

~ Keny6ese és másfile sz.ertartó cserép edény 

1 mész viztartó edény 

5 szartartó t~eatula ooo 

KowMb@B 

1 'r4nta tartó véndely ., o • 

Padlás on 

46 f'erschlagok és hordók 

Pintzében 

22 viztartó k6 korsó 

15 külömbf'éle nagyöbb övegak 

14 lülömbfcUe kisebb öbegek 

l Máz véndely """ • 

Az 1851-s lel tár szerint a pincében található még: 

" l Pálinkás hordó 

1 Pióczás véndely • 
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l' Vas spatule 

' Réz patendula 

25 Réz capsulák 

40 Réz fontok /aulyok/ 

1 Réz mérdk 

4 Csontból mé~ 

4 l réz, l bádok és 2 csont kanalak 

5 Tölcsér, l réz11 2 bádok és 2 ö-.eg 

2 m.etz6 olló 

l. gyökér m.etz6 olló 

l táloa font vasból 

l. pilula m.aachina o o" • 

A 22oSZo ábra a XVIIlo és XIX., század elején hasz~ 
nálatos •pillenmaschine•"t m.utat beo Ezeket a pilula vágó 
késeket váltot~ fel a XIXoszo-ban a. ma is iamert pilula 

gépek o 

•.aterialis kamarában 

2 szürni való két i tzée öveg 

' szarni való deszkátaka 

l gyökér vágó kés deszkával egyUtt ooo 

gpn.ygában 

5 Destillálni val.ó vör5sréz kazán ooo .. 

A 25o szo ábra vörösréz desztilláló berendezést ~ 
tat a XIX., század els6 :feléb6l.o 

'"6 Tenaculum 

2 Agitaculum 
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Torma resze16 

egy lukas egy más kalán 

l Srófos p~s 

l nagy mozsár ooo 

Tör6 lcamtirában 

Nem minden leltár em1iti ezt a helyiséget, felsze~ 

léai tárgyait másker a konyha tárgyai közéitt tal.áljukt 

ezek: "Stelás, asztalt dob szita, rosta, közéinaéges szita 

cserép fazék, vas font, nagy mozsár, vas kalán, Olaj Qtd"o 

Ez autóbbi ábrázolja t 24 .. sz. ábra. Felépitésében hasonló 

a közelmul t ban is használatos tinctura.-.p~sekhez a prés ... 

t~ér azonban olajprés esetén lécyegesen alacs.onyabb és 

er6sebbt vastagabb fémb61 készült • 

.. P!\dláson 

2 Vas font 

l Vtlrös réz tálos font. 

Retorta ...... .. 
A gyógyszerkészitc5 eszközéik fejl6dését és differen ... 

ciálódását kell látnunk abban, hogy a mosoni leltár bővebb 

eszközaqy,·aggal rendelkezik. Ezek közül kiemelném a követ-

kez6 eszközöket; 

,. l vörösréz extraháló üst 

l vörösréz tapasz üst 

l tapasz kenő gép 

2 percelán infUndibulum 

sárgaréz emulzió mozsár keverővel .. 
OOO 

A keaztfuelyi gyógyszertár eszkéizállománya 1848~ 
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jeletősen bóVUlto Ekkor u.,i.,, a keszthelyi Georgikons mely 

a Festeticsek ál.Ul. alapitott gazdasági főiskola volt, 

megszüntette mllködését~ A Georgikon hallgatói önkéntesnek 

jelentkeztek a forradalmi seregbe., A hallgatók oktatása, 

mint azt számos; méltató emliti, igen kors!j!eril volto Az ok ... 

tatást eé1zó kémiai eszközök egy része 184&-ban az uradal.,. 

mi gyógyszertárba keriilto Ezek közül a. gyógyszerkészités ... 

ben a, következőket lehetett fel.használni: 

" l Öntött vas retorta~ 1 törött réz cs:ővel 

1 Párolgó készület, l bádok lámpával, 7 vas 

pléfózó eszközökkel, l vasplécsóve1, l. s~ 

garéz cillinderrel, 2 plé hütó11 l veresréz 

bogrács, l 6ntöttvas lábos 11 2 réz csó11 4 

kó olvasztómedé~ s mind ezekhez egy kis 

fa asztalka erre ille.szthetó bádog tálca.o 

3 fehér bádog tö1csér 

1 bádog t6lcsérhez való réz csó és szüró 

13 kisszarU párolgó készület, 10 czinnbül., 

2 bádogbul és egy "S" a1aku réz csóo 

l Vas loggó font 11 2 sárgaréz tálacskáva1 

9 mérleghez való nehezék /pondus/ fatokban11réz 

2 kőmozsár 

1 öveg hébea 

15 öveg retorta kicsin és egy faládika 

3 duplaszáju öyeg /Volfische fiascheni 

l szórszita • 

i 

l 



3o ~eszköllÖl 

A segddszközök közé azokat$ gyógyszertárban talál8 

ható egyéb eszközöket soro1tam, :mel~k nem kizárólagosan 

q:ógyszerészi szakeszközökt hanem több müvelet segédesz..,. 

közei lehetnek• valamint azokat a tárgyakatt me~ek rész~ 

ben a berendezéshezj részben a gyógyszertár müködéséhez 

tartoznako 

" Patikában 

l Recept tartó könyv 

2 Dosoli pohárka [2151• 

l Sárga réz gyertyatartó 

l cserép kalamáris 

2 téli ainak 

' Schalu 

l lámpás •<>o .. 

Az 185loo-es leltár szerint az o:t'f'icinát diszitette: 

•2 olaj kép• egy a Méltóságos Gróf Qyörgy 

vczképe Aranyos faráulában 

1 czim tábla OOO 

Materialis kamarában 

l nagy vörös réz tábla 

l vas kálha 

Qn.yhában 

3 sárga réz serpenyő 

1 sárga réz kastrol 

l vörös réz kastrol 

2 vörös réz serpenyő 



4 vörös riz fazék ezinezve 

5 caeriptál l \feidling l 

2 vizhordó és mosogató sajtár 

l fdzni való vaskálha 

l csip6vas 

l vas lapitzka 

12 SzUr5 és törld ruhák 

l feisze OOO 

IJadláson 

2 La.jtor ja egyik az padl.áson másik el5tte " OOO 

Ilyen tipusu eszközök az 1848-as leltárban még a kö"' 

vetkez eSk: 

"2 öveg oillinder 

1 sárga réz esd 

l b5rös fujtató 

5 széles száju Czukros ÖVeg 

3 Nagy övegt 4 iozés 2, két 1/2 iozés egy 

1 szdr6söveg ooo" 

4o Gyógyszervizsgáló eszközö~ 

A XIXo század els6 felében a gyógyszerek min6ségi 

vizsgálatánál az. organo]eptikus vizsgálatokon tuli szük

ségesség és a kémia tudományának eredményei következtében 

megjelennek az első kémiai és fizikai ellenőrző módszereko 

Torkos J.Jánoa: Taxa Pharmaceutica Poaonienais~e 117451 

még csupán eltartási utasításokat közölt~ ezek fő sze~ 

pontjai az eltarthatóság idejell az anyagok organoleptikus 

tulajdonaágait megroml.ás okozta változások, jabitási 1-
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hetóségek, a tárol.óedény szerepe, a gy6gyszerkészl.e1: me~ 

n;yisége voltako Mint ahogy arról. 6 maga az el.5sz6ban ta ... 

nuskodil::• még ezek az elvek sem vol.tak korábban meghatá& 

rozva [216] • A XIX. század els 6 felének gyógyeaerleön;yvei.,.. 

ben megjel.Jmek az azonositási kémiai ás a me11D3'iségi el.., 

l.enörzés fizikai m&lszereio Ennek jelent6s eredménye volt 

az 1834...t>en Pelcárile András orvos álta'JR, készitett Examen 

liedicamentorum l Gyógyszerele vizsgálata/ co munk:ájának 

megjelenése. Ez már az akkori ismeretek összegezését ad• 

ja az: organoleptileus és kémiai, valamint fizikai ellellé> 

örzési m6dszerekr61 táblázatba foglalva azokat [2l7]o 

A kémiai és fizikai vizsgálal e legegyszerUbb ess

közei\ természetesen a gyógyszertárban is megtaU.lnatjuko 

A leeazthelyi gyógyszertár 184a-s letárának aqyaga 

sze rint ezek: 

.. 2 

l. 

l 

l. 

1 

1 

2l 

5 

2 

6 

l. 

l 

lé~ér5 laerameterl fatokban 

l.égmér6 pl.átokban 

1égmár6 üvegtokban 

szeszmér6 plép l b5rös tokban hozzá ci11inder 

1ég és hévmér6 fatokban 

öveg harang 

próba öveg kupitza l fteagensgl.§ser l 

apró öveg csésze 

övegszürő 

öveg cillinder apró 

öveg tölcsér kicsin 

szeszlámpa öveg ből. ., o o,. 



Az 1862...es moaoni l.el tár e tekintetben is gazdagabb 

felszerelést mutato Itt csak azokat az eszközöket soro1om 

fel., me~ek Keszthelyen nem találhatók meg, és meJ;yek a 

gyógyszervizsgálatok fejl6dését reprezentáljáko 

.. l. száritószekrén,v 

l. üveg Liebig~féle hüt5 

l lííarsch...t:észülék 

l eprovetta áll.~ 

l porcelán égetőcsésze 

} filtráló porcelán csésze 

5 Uvegmérce /mensura/ 

4 lombik letehet5 

l kétpintes lombik 

4 tubulált lombik 

4 nagy és kicsi Woulf~alack 

l palack aljtubussal 

8 Hesseni olvasztótégely .. 
l> OO 

Mind ezekből kitünik, hogy a keszthelyi gyógyszertár 

fels.zerelése a kor aránvonalának megfelel6 vol to Mint azt 

a megyei főorvos gyógyszertári ellen6rzései alkalmával 

megáUapitotta: 

" Mint tartatik példás jóságu " [218] o 

A megye többi gyógyszertárának f'elszerelásér51 igen 

keveset tudunko A gyógyszertárak tárol6edényzete szinte 

teljesen megsemmisülto A Semmelweis Orvostörténeti Muzeum 

gyUjt5k6rütja al:Klalmával» az el.mult évtizedbent már csak 

néhány értékesetlll Altwien edényt tudott összegyüjteni11 
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m.elyek jelenl.eg ien tulajdonában vannak [219] • Az elmul.t 

évtizedek megujul.ó "selejtezési hadjáratai" során a hoz.,. 

zánemértés és érdektelenség ál.dozatául. számos értékes szak

mai emlékünk esett. 

2o A személyi fel tételek vizsgálata, tekintettel a QÓ§J""' 

szerészek gazdasági8 társadalmi helyzetére is 

A XVIII .. században, egészen 1769 .. ig Zala magyében 

csak ferences szerzetes rendi gyógyszertárak müködteko E 

gyógyszertárak vezetését, szakmai munkájáta mint láttuk 

u.n. :Laikus testvérek látták elo Epk legtöbbször kirtll"'> 

gu.sok 'Woltak., Zal.a· megye első polgári gy6gyszerészeirc51 

igen keveset tudunk. Minthogy az egyetemi végzettség e 

gyógyszertárak léte.sitési idejében mt§g nem volt előirt 

követelmény, erre vonatkozó adatot nem sikerült találni. 

Fel kell tételeznünkt hogy ezek a gy6gyszert§szek csupán 

ugy nevezhető "mester levéllel" rendelkeztek,. Midlla Mária 

terézia l17~ben elrendeli az egyetemi végzettség kötelee 
' zettségét egyben módot ad arr&t hogy a korábban bármilyen 

m6don l megyei főorvos előttt vagy tani.t6 gyógyszerész 

meater és városi orvos előtt l végzett gyógyszerészek ee 

gyetemi végzettséget nyerjenek, ha igazolni tudják a fel

tételeket. E határozatból számos visszat§lés keletkezett 1 

m.ert megfelelő összeg letéte1ével az egyetem kiadta a 

diplomát l a bécsi egyetem ilyen müködése e korban köze. 

ismert l, azonban ez az intézkedés ennek az átmeneti koro;. 
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nak a problámái t megoldotta L2201 0 Zala magyében adatunk 

van arról, hogy a sUmegi gyógyszerész, Pummer Zakariás 

U;y;en kérvémzyel :fordul. t a helytartótanácshoz [221] o Meg 

kell. emlékezni arról. is• hogy az 17SO...as évek elején Oes.., 

terreieher Manes József balatonfüredi orvos, aki gyógy.., 

ezertárat kezel.t, a pesti egyetemMl szerzett bizonyi.tv~ 

arról, hogy a gyógyszerészethez is ért /lásd 141ojegyzet/ 0 

Ez idcS után már csak ,.diplomatikus• gyógyszerésa n;yerhe ... 

tett gyógyszertári jogot Zala magyében iso A megyegyUlé• 

sek jegyz61cön;yvei az id6t6l. e jel.zcSt a l.egtöbb esetben 

hMsnáJjáke 

A nem. megyei il.let6ségü gyógyszerészek jogos milk:M4 .. 

sét a megye a diploma kihirdetéssil deklaráltao Ezen jegy ... 

z6k:Bnyvi bejegyzésekb6l a kibocsátó egyetem helyét és az 

egyetemi végzés idejét is megtudhatjuk a legtöbb esetbeno 

A XIXo század elscS évtizedeiben a magyar 1\Yelv használ.a,.. 

tának hivatalossá tétele al.Jisalmával. Zala megye egy eskü .. 

minta kiadványt bocsátott ki 11 melyben a megyei tisztség... 

viselők, orvosokt sebészek, bábák eak:Umintái mell.ett me~ 

találhatjuk a gyógyszerészek eskUmintáját is [222}o 

A gyógyszertárak s zeméll.yi ell.átottsága egységes ké .. 

fet mutato A gyógyszertárban egy gyógyszerész, legtBbbszBr 

IDill&lil a tul.ajdonos 11 némely esetben a bérleS mUk:Bdötto A 

XVIII. században segédszemélyzetr61 nincsen tudomásunko 

Itt emlékeztetnék arra, hogy mikor az id6s Haberler Pés 

ter már nem tudta gyógyszertárát vezetni "alkalmatos se8 

gádet" nem tudott magának szerezni ás ezért• az egyéb hi~ 
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mwGSságok mellettt a gyógyszertárat hatóságilag bezárták 

/lásd 97o jegyzet/o A. XIX., század elején felmarült beje ... 

lentésekb61. kitaniJet hogy a megye filorvosat ha a gyógysze'rQ. 

tárhan nem talált segéd!Bzemélyzeteio, azt sul.yosan kiffbg""' 

solta és t.örvén;yhatósági határozatha foglalták alJOalmazá ... 

sának elrendelését [22,] o A. század els6 felében további 

fejlődés eszlelhető e tekintetben is., A gyógyszerészkép~ 

zés e korbani rendszeréb61. adódóan Zala megye gyógyszer& 

táraiban is találkozunk gyógyszerész gyakornok:kal, felsza,..,. 

hadul.t gyógyszerészsegéddelo Az 1846, 47, 48oévi gyógysze,..... 

tárvizegálati jegyz6könyvek tanusága szarint csupán a ta .. 

polcai Kováts Márton gyógyszeresz l.átta el gyógyszert~ 

rát "minden segéd nélkül" ., A. fialaegerszegi "Szentháromo;. 

ság"• a süillegi, perlaki és als6lendvai gyógyszertárakban 

" 6 oskolát végzett" gyakornok, a keszthelyi, a nagykani• 

zsai "Fekete Sas" és a szentgróti gyógyszertárakban fel..,. 

szabadult s.egéd volt slka1mazásbaa • A csáktornyai és ba ... 

latonfüredi gyógyszertárakban segéd és gyakornok ist a 

Zalaesarszegi "Szentlélek" és a ~kanizsai "Igazság• 

gyógyszertárakban diplomás gyógyszerész mint s e<éd10 vala ... 

mint egy egy gyakornok is all!ia:lmazáshan áll.t • 

A. gyógyszertárak személyi ellátottságának ismeretén 

tul szaktörténetünk egyik legfontosabb kérdése a gyógy@ 

szerészek társadalmi és gazdasági he~zetéaek vizsgálata 

egy adott korban. Ha a már korábban tárgyal tak alapján 

elfogadjuk azt a tén;ytt hogy Zal.a megye gyógyszertárai 
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a vizsgált korszakban kbo azonos szinvonalon árl~ ami 

tárgyi és azemélyi k6rülményeikb5l is következikt nem szük@ 

séges e vizsgálódásunkhoz tt megye gyógyszerészeinek tál'& 

sadalllli. 11 gazdasági helyzete teljes spektrumát :felvázol."" 

nunk.> EredJilényesebbnek adódik 6§ e{!;f gjÓgyszerész U,.en 

körülményeinek minél részletesebb, a rendelkezésre álló 

adatok.alapján történiS vizsgálata .. Természetest hogy m 

korra vonatkozó és országos szélességn következtetést ad~ 

taink nea. adnak11 de feltétlen hozzá járul.llliatnak további 

il~en jellegü kutatásbozo 

E vizsgálathoz els6dlegesen is a :feudalis társadal~ 

mi rend tagozódásán belül, különö-.en a városi, és a már 

korábban értékeltek szerint, a mez6városi társadalom tae 

gösódását k.ell megvizsgálnunko Ezen tul. a gyógjszerészek 

származási, jövedelmi, vagyoni és társadalmi helyzetének 

vizsgálatát kell elvégeznilnko 

iUlönösen :fontos e vizsgálódásainkat elvégeznünk azért 

is, mert szaktörténeti irodalmunk, a legutóbbi évek B168'"" 

jelerit tanulmányai kiviil., a korábbiakban a szakma szer

tetéb5l adódóan legtöbbször tUlértékelden :foglalkozott 

ezzel a kérdéssel. Ha belyes képet akarunk magunknak al~ 

kotni'bivatásunk mtiltjáról elengedhetetlenül szükséges 

a tárgyilagos vizsgálato Ez csak komplex, tényleges ad

tokra támaszkodó vizsgálattal végezheteS el L224}• 

A :feudalis társadalmi rend kettős taaozó~at földes" 

ur és jobbágy hazánkban a XVIilo század :folytaJBán., de ldl ... 
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lőnösen a, XIX., század elejéa a1r nem mutat i.lyen egységes 

képeto Mint atiogy arra, számos szerz5 rámutat, ek a foly~ 

ma:t Európában már a XVI., században megindul t [225] o E táro>< 

aada~ tajozódáson belül azámos átfe~s, bels5 tagozott~ 

ság mutatkozotto A rendi tagozódáson belül is társddalmi 

és gazdas~ helyzetük szarint számos réteg jelentkezett., 

A so1r:szor telkasjobbágyi életszinvonal allatt teng5d5 el

szegényedett kisnemes és hatalmas latu:f'undiumokkal ren ... 

delkez5 f5uraink között óriási gazdasági különbségek mu ... 

'tatkoztak., A klérus tagozottaága a főpapságtól az alsóe

papságig hasonló különbségeket mutato A szabad királyi 

város mint nemes, polgárainak jogaiban, társadalmi és gaZM 

dasági helyzete megitésésében is e belső tagozottaligat 

kell észreve:onünko A nemea és nem nemes közötti rétegnek 

kell az agiliseket 1átnunko Mint arról már korábban szó 

volt, különös helyet foglal el e tagozottságban a mez~ 

város társadalma [225 J o 

A mezóvároi lakosság osztályjellegének kettőssége, 

e hogymint urbéres városi birtokát szabadon adhatt~ ve~ 

hette - a döntő ellentmondás társadalmi helyzetének meg~ 

határozásában, mely átmeneti jelleget mutat a szabad ki~ 

rályi városi polgár és a falusi jobbálf társadalmi hely~ 

zete közötto 

Ra közelebbrdl megvizsgáljuk Zalaegerszeg mezőváros 

e korbani társadalmát a következőket láthatjuk [226]o 

A megyei tisztségviselők a birtokosnemesi oszt~e 
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hdl kerültek kio A városi tanács tagjai 1848 előtt ll' 

részbeavoltak nemes származásuako Ezek gazdasági helyze8 

te is már al.acsonyabb szinvonalat képvisel az el6bbt ~ 

tegnél, mert legtöbbjük városi kézmüvea, keresked6. 

A város mez6gazdaségi jeUegéb6l adódóan a legsz~ 

l.esebb réteg a t'öldmüvel.6 gazdák rétege., Társadalmi láel.;r• 

zetüle megité&ésm, ennek ellentmondásaira~ már utalta.. 

Az értelmiség szerepe kevésbé jelent6s. Orvos®k• ~ 

videk, irnokok stbo száma kevés, Nemes, nem n~es szárs 

mazás azonban társadalmi helyzetüket nem befolyásolja, 

legtöbbször nemesi jogokat élveznako 

A mez6város tátsedalmának egyi& legjelentősebb réte@ 

p a keresked6, kezdve a szatócstól a nagykeresked6ig., 

'eztlkben van a pénz, mely társadalmi megbecsillést, el&.. 

rejutást eredményazo A pénz tekintély, és e társadalomban 

a rendi tagozódáson tul egyre inkább e szarint rangsorol ... 

nak,. Róluk irja PoChaunu : ..... o a kereskedelem révén ooo 

amely közmegbecsülést és tekintélyt biztosit számukra, 

••• a városokban nagy hatalmuk van; .... Ugy~ a pati::: 

k\lsok, ötvösök, ékszerész ek ooo.. [227 ]o 

A legutóbbi id6k történeti iro;::lalme tul.zott je1q.,. 

t6séget tUlajdonitott a városok céhes kézműves ipart üz6 

rétegének L228}o Holott, mint atiogy ezt ujabb értéke15k 

is hangsulyozzákr; a város társadalmában korszakunkban ez 

a csupán szolgáltató ipar, koránt sem olyan szél.es 'társa"' 

dalmi hatóerejü. A XIX. század els6 felében már a XVIII. 



ból kerültek kio A városi tanács tagjai 1648 előtt 1'/3 

riszbea voltak nemes származáauak., Ezek gazdasági helyz6"' 

te is már alacsonyabb szinvonalat képvisel az elóbb$ rés 

tegnél., mert legtöbbjük városi kézmüvea., kereskedő. 

A város mezógazdasági jellegéb6l adódóan a legszés 

lesebb nt.eg a :földmüvel.ó gazdák: rétege. Társadalmi :laely-• 

zetük megitéiés&e, ennek ellentmondásaira már utaltam. 

Az értelmiség szerepe kevésbé jelentős., Orvosek, ~ 

Véldek., írnokok stb .. száma kevés• Nemes, nem nemes szárs 

mazás azonben társadalmi helyzetüket nem befolyásolja, 

legtöbbször nemesi jogokat élveznako 

A mezóváros tátsadalmának egyik legjelent6sebb réte ... 

ae a kereskedő, kezdve a szatócstól a nagykeresked6ig .. 

fezilkben van a pénz11 mely társadalmi megbecsülést.., el6& 

rejutást eredményez., A pénz tekintély, és e társadalomban 

a rendi tagozódáson tul egyre inkább e szarint rangsorol. ... 

nak,.. Róluk irja PoChaunu : .. .,,..., a kereskedelem révén """ 

amely közmegbecsülést és tekintélyt biztosit számukra• 

••• a városokban nagy hatalmuk vanf ... Ugyantl8JV a pati:: 

kusokt öfrl'öa6k, ü:szerészek """,. C 221 l o 

A legutóbbi id5k történeti iro~lllla tu1zott jel.e*'" 

t.óséget tulajdonitott a városok céhes kézmüves ipart üzó 

rétegének [228] o Holott, mint aliogy ezt ujabb értékelők 

is bangsulyozzák:, a város társadalmában korszakunkban ez 

a csupán szolgáltató ipar• koránt sem olyan szél.es társa ... 

dalmj batóerejüo A XIX. század els6 :fe~ében már a XVIll. 



századhoz viatonyitva nagy mártékben csöikea a mez6~ 

si céhek száma és er6a5dik a fal.usi cébszervezet0 Ez a

zal magyarázhat611 hogy a mez6városi kézmüvesség sokkal 

inkább megérezte az osztrák t6kés ipar hatását a felle.,.. 

dfil6 kereskede1men keresztü19 A falu népe viszont sokk&l 

kiseb:t> mártékben vásárol t ilyen iparcikket C 229 J ,., 
A mez6város társ ada'! mának ezt kBvet.ó társadalmi ré ... 

tege a városi pl.ebejus, a napszámosok, szolgék, cs;elédekt 

kold-qsok. E társ~tdalom l.egelesettebb11 legkizsákmán,yoltabb11 

legnincstelenebb rétegeo 

Ezen általános képbsa kell tehát megkeresnünk a gy6~ 

szerész társadalmi és gazdasági helyzetéto IgJizal kell..._ 

adnunk P .. llbaun....aek? Menrvibea érvéeyesül.t korszakunkban 

a gyógysserészet kösegészségügyi célu ipar, kereskedelmi 

jellegén belill a gyógyszerész kvalif'ikált értelmiségi vé~ 

zettsége? Társadalmi, gazdasági helyzetét mi határozta 

meg? 

Els61cént a jellegzetesen fendalia alakzatban, a keszte 

helyi Festetica uradalmi gyógyszertárban müköd5 Irsabek 

Eerenc gyó~zerészt kívánom bemutatni példakéntó 

Irsabek /Irzsabek/ Ferenc Keszthelyen szü~etett 1794~ 

ben., Apja az az Irsabek Vencel asztalos voltt akit sz:ámos 

külf'öldi; német, morva meataremberrel együtt telepitett 

Festetica Kristóf és Pál a XVIII., század második felében 

Keszthelyrev Testvérei VGltak a Keszthelyen, a XIXo ssá~ 

zad els5 felében mllk5d5 Irsabek István asztalos és Irsabek 
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Sándor, aki 1849~ben esett el. a magyar szabadságért~ Ez 

a kézmtives morva család Kesztlloolyen biztos anyagi bázis..,. 

ra talált e mint társaik is, 6k ie később teljesen elmas 

gyarosodtak [2:501. Ez tette lehetővé, hogy az egik f'iuk 

a. kezdődiS kapitalia-ta társadalmi átalakulás szel.le~ben 

értelmiségi pályára kerUlto Ez általános jelensége volt 
• a v•zsgál.t korazaknako Minl a feltörekvő kézmüve~ ke ... 

reskadiS polgársá&, mind az el.szegényedett nemesség táraa<é 

dalmi rétegében ez megfigyelhetiSo A már emlitettekb& kö .. 

vetkezően az értelmiségi :foglalkozás társadalmi tekins 

tdlyt és anyagi biztonságot adbtt [2,l.J o 

Irsabek terene 182o..ban lett a keszthell;yi uradalilli 

gyógyszertár provizorao Házasságot kötött, :f'elesége1 

Fricz Eatalin, na.esi származásu volto Ez ujabb társadal~ 

mi előrelépést jelentett számárao 

A ránkmaradt gyógyszertári számadáskönyvekből ki~ 

tunik, hogy évi jövedelme két részből tevődött össze., Az 

évi ~ :f'to fizetés mell.ett a gyógyszertár tiszta jöve-

delméből 11' rész kapotto Összjövedelme e.zek alapjánt évi 

át1agban 88900 :f'to-ra tehető, malyhez szolgálati lakás 

járulto Ez az adat keveset mondana• ha nem tudnánk összes 

hasonlitani mú akár egészségügyi• akár az uradalom szol ... 

gála~ában áll.ó alkalmazott jövedelmével• fizetéséve1o A 

vármegye főorvosának ebben az időben. az évi :fizetése 600 

:f'to volt melyet szolgálati lakás és szabad orvosi gyakoz:--. 

l.atbQl adódó jövede1em egészitett kio Az uradalom tisztje--
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inek, jószágigazga'W, :f'&lzámvev611 könyvtúost irattáros, 

:f'amulus, stbo mintegy 15 személ.ynek évi átlagj5vedelme 

600 :rt~ melyhez természetbeni juttatás, angárium járult 

még. Az uradalmi gyógyszerész a második legmagasabb jöve~ 

del.mü al.Ji;almazottja volt az uradalomnak [252]o 

Irsabek F., az idők :folyamán, anyasi előbbrejutása 

következtében ingatlant bérel.t 11 .. 25 hold szánt6 11 l. ka ... 

szás rét, 5 kapás szdló/11 majd vásárolt. Az 1855~ •Ne~ 

mesi Javak: Összeirása" szarint mint "SoronkivUl l.evó N.,... 

mesek és más Tisztes belyheztetésfi személyek" között em~ 

liti nevét. Az 1851/B Rovatos Adóösszeirások~ban mint Agi~ 

lis és mint bérlő ie adózik [2'35] • 

Politikai meggyőződésének tükrét kell látni abban, 

hogy 184~ban honvédnak jelentkezett., A gyógyszertárat 

Pfiszterer Károlynak adta át,. Vil.ágos után Keszthelyen, 

apja házábant a Hosszu /mai Deák Fo/ utca és: Kovács utca 

sarkán ál1ó házban /Keszthely 525 .. sz/ é1t feleségével és 

egy szolgálóval visszahuzódvat passziv rezisztenciában, 

mint "magánzó", örökölt és összegyűjtött vagyonának e1a.,. 

dogatásából [2541o 

Irsabek visszavonulását indokolja, hogy a mintegy 50 

évi szolgálata alatt összegyüjtött vsgyona olyan társa.., 

dal.mi atátust biztosi tott. számára, hogy ,.nyugdijba" vonul ... 

va /55 éves!/ hivatását ne folytassa., E jel.enségre a ké ... 

s6bbiekben másutt is látunk még példáa .. 

1868@ban halt meg0 A keszthelyi temet6ben me is áll 
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szép romantikus stil.ü siremléke l lásd 25o sz9 ábra l 

A következőkben vizsgál.juk meg Zalaegerszeg polgá

ri gyógyszerészeinek gazdasági, társadalmi helyzetére v~ 

natkazó adatokato 

Adorján László Sopron megyei nemesi családból szál'>"' 

mazott [235]o Családja valószinü1eg elszegényedett, mert 

mid6n 179S..ban Zalaegerszegen letelepedett csak a gyógy ... 

szertári jogot tudta megvál tani11 a vármegye biztositott 

ingyenes helyet a gy6gyszert~r számárao Néhány év alatt 

annyira el6re jutott, hogy 1808...t>an házalt. vásárol t .. A 

gyógyszertár nyeresége biztositotta számára azt a forgó.,. 

tőkét, mellyel e16bb jel.zálog kölcs6~ök adásával további 

nyereségre tett szert, majd tartaléktókájét ingatlanvá ... 

s.árlás:okba fektette be [236] o E tóke:t'elhal.mozódás eredmé• 

ny,ez~e, hogy 1836eban kéltezett "Bizonyságlevél" szerint 

" a városban lév6 házai, Curialis helyen. :fekv6 sz61e.je, 

mezd földjei, és kaszáló rétjei a Patikával együtt 20ooo 

ftokat megérnek .. [2::11] o 118 e vagyonnak évi 5 $-.es kamatát, 

mint e korban általánosan elfogadott kul.caot, mint a le ... 

het6 tisztajövedel.em alapját tekintjUk is, ez mintegy 1000 

n • ..-ot tesz. A korábbi öaszehasonlitási példákkal össze.-. 

vetve önként adódik az a következtetést hogy a gyógyszers 

tár a vizsgált korban kereskedelmi je~egéből adódóan t~ 

ke:felhalmozó eszk6z11 mert nem csupán arra biztosit ker..., 

tet, hogy a gyógyszerész öregkorárae mitegy "nyugdij"...t>iz,.. 

tositékot adjon csupán0 Ez a vagyon kerU1t fe1osztásra 
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Adorján László halála után gyermekei között9 Leányának 

férje a polgári származásu Beisinger Józae:f gyógyszerésa 

az osztályrész tovább gyarapitottao Még mint a gyógysze~ 

tár bérldje l.8'}l...tlen inast9 cselédet tartott apósa házá." 

bano Házi gazdaságához tehént sertés, két vasal t ló 9 :fO#' 

gat tartozott L238]., A város belterületén vásárolt értés 

kes t még be nem épült kerteket, melyek értéke a város 

:fejl6désével arányban n6tto 184a...ban eladja a gy6gy;szer<&> 

tárat 6000 Fto""'rt és ett&. az id6t6l kezdve mint a vé,... 

ros egyik leggazdagabb po:lgára él ~ként [2'5?] o l8T2,.. 

~mint virilis a város egyik legtöbb. adót :fizet6 polgáa 

ra [240] o 

I~ Ferenc Vas megyei nemesi csálédból származott 

[241] • 1Bl.4..,ben 1'\Y'ert Zalaege.rszegen gyógyszertári jogoto 

Bérel t épiUetben helyezte el, mit kés6bb megvásáro1to v
gyon gyüjtésr6l. és gyarapodásról kevés atilbt8nk van. Két 

:fiu gyermeke tanittatása l Ferene gyógyszerész, Imre AJ.a .. 

jos ügyvéd l valószinüleg sok pénzt :felemésztett. Halála 
•• 

után :fia vette át a gyógyszertár vezetését. Ugyvéd :fia 

Zalaegerszegen települt le. Az 18358Öa "Nemesi javak ösz.,.. 

szeirása" sz:erint l. hold szánt6 11 9 hold rét ingatlan va,.. 

gyona volt, a gyógy.szertánn és házán kiVűlo Összehason ... 

litásul szolgálhat ~ az adat, hogy mikor az 184o~s évek~ 

ben özvegye házat vásárolt 5000 Fto.-.ért1 ugyan ebben az 

id5ben a megye :fóorvosa is uj házat vásárol. t 6000 Ftowért 

[242.}" Halála után a család reprezentativ siittdi vörös"' 

márv~ sirkövet emeltetett sirjára /l.ásd 26oSZo ábra/ ~ 

'i 
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Mindezekból megállapíthatjuk, hogy a XIXo század el~ 

s5 felében a gyógyszerészek jövedelmét a gyógyszertár t~ 

kefelfualmozó volta és jellege bistositottao Ez, olyan v~ 

ros esetében~ mint Zalaegerezeg, igen jelentiSa gazdasági 

státust biztositotto 

Ez a gazdasági státus határozta meg a gyógyszerészek 

társadalmi helyzetát iso 

Kalön kell foglalkoznunk a gyógyszerészeknek a várcs 

életében fOlyó mükö~sérólo 

Az értékelés igénye nélkül, mint je1lemz6 adatokat 

sorolom tel azokat a hatósági ügyeket, :f'el.jelentéseket 

melyek a zalaegerszegi gyógyszerészekkel kapcsolatosako 

Ezek : Adorján László ösztöndíjkérelme fia részéret adó~ 

sai elleni pöre, feljelentése és panasza Sós István bor~ 

bély és Isoó Ferenc gyógyszerész ellen~ Iván József gyógy~ 

szerésznek a fiSorvos elleni irásbeli panaszao Ruzsa Ma&• 
dolna bába Adorján elleni panasza mérgező gyógyszer kia .. 

dása ügyébeno A megyei fóorvos feljelentése Adorján ellen 

kuruzslásért~ kontárkodásérti zalaegerszegi elöljár61cnak 

"némely nemesek /köztük Adorján l el.len tett panasza ,.,.o 

hogy a tilosban való legeltetésról eltiltassanak és ma~ 

háiknak abbul való béhajtásáért általok és a Városi Haj .. 

dukon végben vitt kemény verésért elégtétel szereztessen"§ 

Beisinger Józsefet sógorai: Adorján Pál és I~ván jelen~ 

tik fel., hogy "5ket az ősi javakban megkárosétotta" [24:;]., 

zalaegerszeg gyógyszerészeinek társadalmi helyzetét 
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.y 
J"llemzi, hogy az 185Q...aa, 40...es években nevUket mindi.g 

ott találjuk a városi tanácsot jelöliS hatvanadosok közl:itt.. 

183~ Isoó Ferene több jelölttel ott van a meghalt Der-» 

gavits József városi tanácsos hel.yett válaaztandók listá~ 

j~ de nem 6t vál.asztották be [244]o l83~n "Ado~ok 

a mesterl.egáeyek korházára" összeirásban Isoó és Reisfn... 

ger gyóusz.erész is a l.egnagyobb a&lo~okat adja I 245] o 

Jell.emz5 körUlméeyt hogy az adakozók köz1itt más egészságe. 

Ugyi f'ogl.alkozásut nem találunk• egyetl.en orvos neve sem 

szerepel.. l84~ban Isoó Ferenc gyógyszerész az ápro 2o~~ 

városi közgyülés határozata szerint l.étrehivott nemze~ 

.Srség második századának alhadnagyaként szerepel• Mikor 

1849.. julo 14.~n a város követeket küld a császári s

reg parancsnokáhozt a küldöttség egyik tagja Isoó Feren c 

volt f246} o 

Az 184&.as 2:;. tc. elf'oga<il!ását követ6 választások 

irányitásában Reisinger József tevékenykedetto Ezn utáa 

több éven keresztül aktiv tanácstag, majd két éven át v~ 

rosi képvisel5 is volt. Jell.emzdnek kell tartanunk azt 

a. tényt1 hogy az 185ű-es években a város vezetéséért küzw 

d6 két ell.entétes csoport• a· "baloldal.i-as" és "jobbol.da1f.,. 

aa" párt fumgadói közöt.t egyfel51 a szegél\Y;ebb Aidsita D~ 

niel.1 másfelöl. Isoó Ferenc gyógyszerészeket is ott tal.ál..,. 

juk [247] o 

Zal.& megye gyógyszerészeinek társadalmi• gazdaségi 

hel.yzetének megitélásébe~ mintegy történelmi kihívást 

kel1 látnunk egy Jelentéktelennek l.átsz6 epizódban., 



~83~ '" A g[Ógyszer árusok eránt érkezett ut.asét"" 

tásró1, hogy a gyógyszertárosek bizonyos vidékekben egy8 

ben kebe1eztessenek ooo" aszal az utasítással adatik ki~ 

hogy • a megyebélli Gyógyszer árusokkal egyben gyülekezve 

..... tanátskozásokat tell.yesitsék oo•" A vál.asz nállány hO ... 

nap a1att megszületett.; "hogy a megyebáli Gyógyszeril'USok 

EgyesU1ete naatsak felesleges hanemmagának az egyesülés~ 

nek kivibetése leaetetlen is J.égye~ a llíegyét5l töké1etes 

sen elfogadtatván, az értesítés végett .,. .. fe~ fog küldet.,. 

ni It [248]. 

A kihivás tehát az volt, hogy a gyógyszerészek sze~ 

ben minden kereskedelmi érdekellentéttel az egyesillési 

~ehe.tóségek tudományos, szakmai fejl6dési lehetőségeit 

felismerve,ennek alárendelik azokat .. A vá~asz egyértelmilo 

Ezek után szinte anakronizmusnak ttlnik, hogy IS 1848. V .. 

tco 2o§o ~/ szerint a honoratiar réteg képviselőjeként, 

tudósok, ügyvédek, mérnökök, akadémiai müvészek$ tanárok, 

a magyar tudós társaság tagjai közé sorozódtako 

Az egyetemet végzett gyógyszerész természetesen nem 

tertotta magát csupán kereskedőnek, hanem a város vezető 

értelmiségéhez tartozónako Társsd<almi. érintkezéaét is ez 

jellemezte., Tulajdon képpen oda i s tartozott, de ezt 

a helyzetét oa ak részben köszönhet te végzettségének és 

a vezető, hangadó tekintélyt mégis inkább a gazdag keres~ 

kedő társadalmi sulya és jelentősége határozta meg.. Ez az 

el~entmondás a század második re~ében tovább élesedett, 



mint ahogy arra több szerzó rámutat [249] 0 

Ha tehát egyértelmű választ akarunk adni e fejezet 

elején megfogalmazott kérdésre, azt kell mondanunk, hogy 

a vizsgált korszakban a gyógyszerész társadalmi helyzetét 

döntően gazdasági, a gyógyszertárban, mint kereskedelmi 

formában képződő pénztőke határoata meg, értelmiségi vel~ 

ta csupán e társadalmi helyzet tilinőségi értékelésében ját~ 

szott szerepet., 

A feudalizmusnak mind vertikális, mind horizontális 

bonyolult tagozottságu társad~3ban~ mintegy átmeneti 

rátegben a kereskedő és értelmiségi ráteg között foglal. 

helyeto Gazdasági helyzeténél fogva emelve az értelmiség 

társadalmi sulyát, értelmiségi voltából következóen, emel"' 

ve a feltörekvő kereskedői polgári réteg társadalmi tekin.;, 

télyéto 

Távlataiban azt kell megállapítanunk;~~ hogy mig a XVo 

... rn:.. században a gyógyszerész társadalmi helyzetét csu"' 

pán az határozta meg11 hogy a z egyik legfontosabb kereske.... 

dó csoporthoz tartozoSt [250lt szemben a XXo század más~ 

dik felével~ amikor is, kalönösen a azocialista társadal ... 

mi rendszerben tisztán értelmiségi jellege a meghatározó• 

vizsgált korszakunkban a XVIIlo és XIX .. század első felé

ben e két társadalmi~ gazdasági helyzet átmeneti formái 

határozzák meg azto Ebben is tilkrözódnek a bom1ó feudalista 

társadalomnak belső ellentmondásaio 
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}o A gyógyszertárak gyógyszerellátó tevékenységének 

vizsg;álata 

A gyógyszertárak gyógyszereLlátó tevékenyaégér51 ~ 

zok az adatok szolgáltatnak legközvetlenebb képet, melyek 

a gyógyszer készitéeeel11 eladással, beszerzéssal és a gyógy ... 

ezertár szakmai ellen6rzésével kapcsolatosak., A levétári 

~orrások e tekintetben a legszegényebbako Ennek oka abban 
'-

keresend6, hogy ~6gyezertár masántulajdonáb61 követtke~ 

z6en ezek a eyilvántartások /pénztárkönyv, méregkl>nyv, 

defektusköeyv stbo/ , számlák~ receptek a gyógyszertár 

tulajdonosánál maradtak és azok az id5k :folyamán megsem"' 

mislil tek. Ilyen jellegli kötelező adatszolgáltatás és nyil .. 

vántartás, központositott jelleggel, nem volto Ha képet 

akarunk nwerni a gyógyszertárak e tevékenységéről, aat 

csak: részadatokból következtetve tudjuk megtenni. Zala 

megyében a keszthelyi uradalmi gyógyszertár számadásköny

vei az l82Q...as évektól a gyógyszertár eladásáig terjedő 

időig, rendelkezésre állnake E számadáskönyvek igen jelen ... 

t6s támpontot nyujtanak e viz~ál6dásunkhoz~ A gyógysze~ 

tárak e1len6rzéseinek jegyzőkönyvei azon tul} hogy magás 

nak az ell.enőrzésnek a tanulmányozását teszik lehet6vét 

részadatokat szolgáltatnak a gyógyszerellátó tevékenység.., 

ről is., 

A XVIII.. században mük:ödó gyógyszertárakról kalönösen 

kevás adatunk van e tekintetben. F.Takács I. szerint a 
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ferences gyógyszertárak jól jövedelmeztek a rendneko A 

keszthelyi ferences számadáskönyv szerint a gyógyszertár 

jövedelméb61 több alkalommal fizettek ki összegeket posz..,. 

tó vásárlásért l 1~100 Ftol, a rendház szükségleteire 

/100 Ft o/ a stb,. Azonban arra is van adatunk, hogy a gyógy ... 

szartár számláját, uj gyógyszeranyagoknak egy soproni gyó~ 

ezertárból való beszerzésér61., a gvardián kérésére Fest

tics kansUiarius egyenlitette ki [2511 .. 

Emlékezetas az is~ a már korábbiakban többször idé~ 

zett adatit hogy az 177~es években a Zal.a megyei gyógyszero

tárak 200 Fto évi salláriumot kaptak a megyét6l.ll Ez arra 

enged következtetni, hogy a gyógyszertárak forgalma ebben 

az időben még nem volt olyan magas, mint esetleg más me .. 

gyékben vagy városban, és a megye érdekében állt, a gyógy

sz,ertár fenntartása, anyagi áldozat árán is [252]. 

A gyógyszerel!: Kiszolgáltatása az orvost vagy kirur-

gwr által kiállitott rendelvényre és természetesen szabad 

kereskedelmi formában történto A gyógyszerek elkészítését 

a bécsi~ majd az Osztrák provinciák részére kiadott gy6gy" 

szarkönyvek szabályozták o A gy6gyszerek árai t az ársza.bá ... 

sok$ Taxák szarint állapitotta meg a gyógyszerész. A kö

telez6en használatos gyógyszerkönyvett árszabást a hely

tartótanács rendeletei szabályoztáko Ezen árszabások kö.., 

zül kim kell emelnünk1 az 1745-benmegjelent, már emlitett 

Taxa Pharmaceutica Posoniensist, valamint az l829~ben Bu 

dán megjelent Gyógyszerel!: Árszabásá-ta melyek magyar el-



nevezéseket tartalmaztak [255] o 

Igen jelent5snek kell tartanunk a gyógyszertárak hi~ 

telf'orgalmát11 mint azt kés6bb adatokban is látni :fogjuk. 

Ennek jelentősige két oldalu., Egyf'elól a gyógys.zervásál""' 

ló hitelképesooge11 más:fel51 a gyógyszerész, mint hitele-

ző, an.vagi biztonság'#iJ,.stabili tása határozta meg., Hozsá8 

jár.ilhatott ehhez a~ a körülmény is, hogy a gyógyszertár 

a gyógyszer hirtelen szüksége miatt volt kénytelen hit~ 

lezni, mivel ta pénz nem minden iddben állt szabad rendel ... 

kezésreo A természetbeni megváltásr6l, bár bizonyosan al" 

kalmazott módszert ninesenek adatainko A hitel:forgaloD18 

nak• különösen olyan helyen~ mint Zalaegerszeg, Sümeg11 

Kessthely1 Nagykanizsa, jel!entds tételét szolgáltatta a 

megyei fizetett t~sztségviselók gyógyszerellátásaQ Ezek 

uayanis ingyenes gyógyszerellátásban, minegy közgyógyszer 

ellátásbaa részesültekG Gazdasági évenként a gyógyszertár 

összesitette és a vények bemutatása mellett, a gyógysze.,. 

rek értékét a helytartótanács felülvizsgálata és ellenö~ 

zése után a vármegye kasszájából :fizették kiG Ezeknek a 

gyógyszer specifikációknak egy része megyei levéltárak~ 

ban megtalálhatók.. Azért cs.ak egy része, mert ezeket a 

mallékelt vényekkel együf:t olykor a kifizetés után kio;. 

~ejtezték• Ezek bemutatására álljon itt néhány adat: 

1820eban Lovác:k Ferdinánd Nagykaniesán négy megyei 

pandur részére 22 rendelvén.vre, nyoleszori ismételt ki.,. 

szolgáltatással adott ki gyógyszereketo A gyógyszerelt 
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között magis.ztrál.is porok11 ken6esök11 oldatok és egysz..., 

rü szerek találhatók,. A gy6gyszerek összértéke 49o45 Ft0 

volt. Ezekbdl számított egyes gyógyszerátlagérték mintegy 

1.10 Ft~ [254]• Ugyancsak hasonló összesítés alapján 1821.,. 

ben :Pummer Qakariás sümegi gy68'Jszertáráb61 "pre miseris 

Contribuentibua In:firmis is Oppido Türje" a ~~egye másod ... 

f6orvosának 23 rendelvényére 44,49 Fto összértékben ~ol~ 

gáltatott ki gyógyszereket. Az ebb51 szálnitott átlag 2 Fto 

tesz ki.[255lo Kü1ön említésre méltó, hogy a zal.aegersze.., 

gi gyógyszerészek között e közgyógyszer kisznlgáltatásért 

a XIXo század els6 felében nagy harc folyt,. Végül is a 

megye ugy rendelkezett, hogy az egyik évben az egyik, lllá,.. 

sik évben a mási gyógyszertár szolgáltassa a szereket,. Ez 

ujabb elégedetleneégre adott okot, mig végül is a félé~ 

venkénti,illo keresztfélévea kiszolgáltatás cserében ál ... 

lapadtak meg [256]o Ez az összeg az el6bbiekhez viszonyi.t.,. 

va jóval jelent6sebbo Ez, Zalaegerszeg magyeszékhelyi vol.,. 

táb61 következik,. Az 184o..es évek második felében át1a~ 

ban évenként ez mitegy 1000 Ft--ot tett ki [251]o 

A keszthelyi uradalmi gyógyszertár számadáskönyvei~ 

bdl következtetéseket tehetUnk a XIXo század gyó~sze~ 

tárainak forgalmára., Ezek a "Diarium Proventuum et expen"" 

sarum pharmaeopolii Dominalis"...ak évenként kötvet a napi 

bevételeket és kiadásokat, a hitelezettek neveit és a hi~ 

tel összegét, ezek: félévenkénti összesitését, a behajtás 

bevételi tételeit, majd a gyógyszerész évvégi pénzügyi 
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elszámolását tartalmazzák 1821- 1864.-.ig., A vizsgálat alap

jáu1 az 18~1.,..1840 ... ig terjedő id5sz.ak adatait vettem [258] .. 

Ennek a tiz évnek a megválasztása azért is indokolt• mert 

az 182g.,.ben megjelent gyógyszerárszabás ez al att az idő 

alatt csak kiaebb kiegészítéseket gert, és használata 

184~"'ig~ az uj gyógyszerárszabás megjelenéséig volt el .. 

rendelve[259]., Ezért az 18~1~ 1840...ig terjedo időben a 

gyógysz.ertár bevételi tételeinél nem kellett árkorrekeiót 

alialmaznioAz adatokat as v. sao táblázatban foglaltam 

össze. 

Vo sz. T Á B L Á Z A T 

A keszthelyi uradalmi gyógysz~rtár forgalmi adatai 

.EV összes bevétel. t1szta jÖvedelem tételszam 
1831 35o8o52 Ft., l745o"'"' FtP 20 77 
1832 2879ol8 1687 .... 203 6 
1833 2451o34 1392 ... 1398 
1854 2617.34 1~21.- 1977 
1835 23oB .. ~8 12o9o- 15o5 
1856 24 32o 31 1366.,. ... l 7o7 
l 837 2789 .. 41 1~8~ ..... l 8o2 
l 838 2635 .. 29 1328 .. - 187o 
1839 294Bo30 14o3o"' 1961 
1840. 2597 .. 4o 1219 .. - 1497 

Összesen 27171 .. 27 Fto 14o53o'"' Ft., 17828 

~i átlag 2720o-Fto 1400o- Fto 1~00 
. 

A tételszámból~ az.az a bejegyzések számából a k6vet ... 

kazó következtetéseket tehetjük., A hitelezettek nevei a 

"Diarium""'ban: naponként sorszámoz.va a hitel összegével 

együtt. vannak feltüntetve., A készpénzzel :fizető betegek 
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iU. vásárlók számára csak következtetni tudunk a napi 

ösazbevétel.ek Bsszegéból11 valfslint a hitelezettek átlagá ... 

ból.o A készpénzzel fizet61c téritésa egy összegben, eg; 

sorszámmal szerepel naponként, mig a hitelezettek nevei 

és a hitel összege tételenként szerapelo Ennek alapján 

megállapithat6, hogy a készpénzzel :fizet:6k éa a hiteles 

z.attek ~ to ; 60 So Az évi bejegyzések napi arányos 

részthiel sz,ámolva• a napi személyforgalom 9 ... 12 személyra 

t.ehet<So 

A napi átlagbevételek, a gyÓgfiSZertár összes bevéta.. 

l.eiból számítható ki1 ha 'l.O eyitvatartási napot veszünk 

figyelembeo A gyógyszertár évi összes bevételeinek 10 é~ 

ves át1agáb6l számi tva 11 ez mintegy 8~ 8 Ft""'t tesz ki. 

Az adatokból következtethetQnk az évi átlagos fel8 

ujitási összegre• és ha ezt az összes bevételekhez visz~ 
v 

nyitjlik százal.ékosan kapjuk meg a :feújitási ös.szeget• a 

személyi fizet4sekre és a gyógyszertár tiszta nyereségé~ 

re vonatkozó százalékos értéket is. Ezek szarint a gy6gy ... 

szerk:éazlet pótlására, a gógyszertár felujitására az 

összes bevételek lllintegy 'O ~t, személyi fizetésekre 

J..a ~át l gy6Qszerész évi 400 Ft.,., l.aboráne 96 Ft.,/ fozo... 

ditottáko A gyógyszertár tiszta nyeresége az összes bevés 

teUbek 52 ~ vol t,. A gy6gyaze rtár összes be.véte1i ada.,. 

tai közül. az 1831 és az 18'9 évi kiugr6 értékek l 18'1'"' 

ben közel +22 % 11 feltét1enül összefüggésbe hozhatók 

az 1831""68 kolera járvánzwal.t valamint az 1839 .... ben Keszt.,. 

l ,i 
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helyen állomásozó katonaság gyógyszerigényévelo Mint alogy 

arról másutt megjelent adatok tanuakodnak az 1831 évi k~ 

lerajárváDy gyógyítására h6zi szereke.n kivíll. számos 9 csak 

gyógyszertárban beszerezhet6 gyógyszerf'éleséget használ.,. 

tak [260} .. 

A gyógyszerész rendes évi 400 Ft fizetése mallett 

az évi n;}l'ereségb51 l/'5 részt kapotto Összjövedelme telliát, 

évi átlagban 900 Ft volt., Az uradalo~eresége az évi 

tisztajövedelem 213 része, azasit az: évi összes bevétel.ek 

34 ~, ami évi átlagban 1000 Ft volto 

A gyógyszeranyagok és szakeszközök beszerzését a keszt~ 

~lyi gyógyszert~ Béesb51, a Kunz & Pfancert nagykeres& 

ked6*ó.l eszközölte., A hazai gyógynövényeket Thelybeli gyü~ 

t6k gyüjtöttéko Az ezekért kifizetett összegek ~táiból 

tudjuk, hogy Peschekné ... , llfomunkus ""t Pitterman fazekas ... 

tól vásárolt gyógynövényeket a gyógyszertár., Egyes any8.€" 

gokat, disznózsirt» :ll'Bggyutt tüzifát az urada1olllt Nagy 

Sándor bábos ue ater viaszt szálli tot t., A gyógyszertár uj 

berendezési támait, egyszerűbb< eszközeit, különböző ja~ 

víttatásokat belybeli meatereknél szerezte be,· ill., végez

tette. Helyi jellegű beszerzésekr51 és javíttatásokról 

idézek három ~yugtátJI ; 

• A Patica részére adott 1280 db Kenydese köpöcz~ 

ért " 183l~en 11.- Ft~t fizetett ki a gyógyszertár Pi~ 

terman Károly fazekas mesternek0 

" Horváth István szal26si lakes hogy a Patica számá~ 
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ra négy és ~él icze Pioczát szedett alku szeránt egy iezét 

egy Ft." és hat :xr., Levtilben ezeJmek bizon;yéttom.,. 

" A Kesztbelyi Uradalmi Gyógyszertárban felállitandó 

főző géphez egy uj katlant vasplébüly készitettamo Ezüsts 

ben 15 Ft. iO kr,. Csák István lakatós meder" [261Jo 

A gyógyszertárak szakmai eLlenőrzését 1752~t5l a me~ 

grei ~óorvosok végezték. Zala megye első ~óorvosa Szlábi 

Ferenc a XVIn .. század mt~sodik ~elében végezte ezeket a 

vizsgálatokat,. Reánk marads jegyzőkönyvek igen szüksza~ 

ak. Legtöbbször még a gyógyszerész neaét sem. tudjuk meg 

belólüko Egyes esetekben csak az esedékes11 gyógyszerészete. 

re vonatkozó helytartótanácsi rendelet végrehajtásáról 

történt allenőrzésról számolnak be ezek a jegyzőkönyvako 

Ezen vizsgálatok többek között megállapitottákt hogy 

a gyógyszertárak rendelkeznek megfelelő gyógyszeranyagok~ 

kalt könyvekkel, és hogy a gyógyszerele "lege artis" k~ 

szülne~ Érdekes körülmény• hogy a gyógyszerele ármegál1a~ 

pi tásánál az 1770..SO"'l:ls években Zala megyében még mindig$ 

bár ujabb és ujabb javitásokkal, a Taxa Pharmaceutica P~ 

soniensist. "$1.745/ használták,. Az 1170,.novol3 ... i defináto.-. 

ri határozat utasitotta a keszthelyi ferences gyógysze~ 

tárat, hogy m.ive~ drágábban aiéita a gyógyszereket a jelzett 

Taxa al.a.pjá.n, ezentul csak értékilknek megfelelő árat ké;r.-. 

het é.teo Későbbi gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyvek 

meg is ál1apitották, hogy a Taxa helyesen átjavitva áll 

rendelkezésreo A Taxa Pharmaceutiea Posoniensishez val6 

i ! 
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ragaszkodásra, tekintettel magyar eredetére, és az oszt~ 

rák taxák ha.aná1atára tett helytartótanácsi felajánlási 

kis!h-l.etek kudarcára, melyet Ernyei J,. rész1stesen tag ... 

1a1, itt helyi, gyakorlati bizonyságot találunk [262] .. 

Midőn a vármegye a XIX~ század elején megszarvazte 

a megyei másodf'őorvosi státust, ettől az időtől a gyógy,.. 

szertár~at megosztva viz~élták a f'őorvosok:q Az e1ső fő~ 

orvos területe Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Csáktornya, A18 

e61endva, Perlak, mig a másodf'őorvosé Zalaszentgrót, Keszt~ 

hely, Sümeg, Tapolca és Ba1atonf'üre6' volt. 

A gyógyszertárak el1enörzésének teljes időspektrumu 

feldolgozása nem sztikséges. A gyógyszertárak gyógyszer ... 

el.1átó tevékenységének vizsgálatához e1ségséges az 1846-;o 

1849~ig terjedő idő gyógyszertárvizsgálati jegyz5könyve~ 

inek általános feldolgozása,. 

lllint azt már korábban láttuk a gyógyszertárvizsgála .. 

ti jegyz5kön;yvek e korszakban már minden EBetben fel tilnt

tik a tUlajdonos nevét és a beosztottaE számát~ Adatokat 

xwerhetünk ezen vizsgálatokból a gyógyszertárak belyisé ... 

geire,. a gyógyszertár felszereltségére vonatkozóan is .. 

Ezen tul az ez időben végrehajtott vizsgálatok a követ~ 

kező szempontokra terjedtek ki t 

A gyógyszertár ügyviteli munkáihoz szükséges segéd

köayvek, nyilvántartások vezetése, megléteo Ezek közül 

a Gyógyszerkönyv, hivata1os Taxa$ Manuális, defektus, és 

méreg könyvek meglétét vagy hiányát dokumentáltáko Külön 
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kitérnek e jegyz5könyvek arra, ha a gyógyszertárban eze~ 

ken kiVUl egyéb szakköm;y is található. Igy Keszthelyen 

"kil.encz chémiai könyvek", Tapoleán a "segéd könyveken 

kivta, egy kis könyvtárt képez6 más gyógyszerészi könyvek 

is találtatnak " [263]. 

A gy6g.yszerek minőségi ellenőrzést• Ezen belül az 

egyszerü /simpliciák/, és ösazetett /compositák/ gy6gy ... 

saerek, a kemikáliák /"vegyészi kész i tmányek" l, drogok 

~füszerszá~ minóségi vizsgálatát végez•• el a fóorveso 

A rossznak talált ill. itélt gyógyszeranyagokat l.egtl:ibb<;. 

ször a helysSinen semmisitette meg. 

A gyógyszerele eltart4sa ellend~zésekor külön figyel ... 

met szantel az eUenc5rzés az erőshatásu szerek eltartásQ.. 

rao A méregszekrény megléte, a kulesnak a gyógyszerész 

felügyelete alatt lételét minden esetben ellendrzik., Kü.,. 

lön kiterjed már a f'igyelmUk 11 az er6shatásu szerak esz ... 

közeire, mozsarak, kézimérleg, kevereSk meglétére és el .. 

különitett tartására,. "A mérgek, és hős stzerek k:ülön zár 

alatt mellynek kulcsa a tulajdonosnál volt, tartatnak s 

külön mozsaraikkal ellátvák " [264] o 

A méróeszközök ellenórzésekor, a gyógrszartár mé~ 

1egeinek11 sulyainak állapotát, jóságát ellen6riztéko 

Az árszabály ellen6rzéstH nem csupán a Taxák: javi ... 

tása ellenőrzésében, hanem a vények árszabványozásának 

e1len5rzésében is vizsgáltáko 

A gyógyszertárak ellenőrzésekor nem csupán a megyei 

! ! 
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főorvos volt jelen, hanem legtöbbször egy megyei tisztség8 

viselőt esküdt is jelen kellett legyeD6 Kéltán védekezett 

Adorján László gyógyszerész ezzal11 hogy a vizsgál.atnál 

nem volt jelen hivatalos szemé1ye és ezért a főorvos ei.,. 

fogult jelentést ~o A helytartótabács figyelmeztette is 

a főorvost, hogy a következdkben bizottsággal jelenjen 

meg gyógysfi!J rtárellenórzéskor (265) o 

Ha a gyógyszertárvizsgálat folyamán hiányosságokat 

észleltek az utasitást a hibdk kijavitására~ vagy egyéb 

tetend6kre /pl: a gyógyszertár bezárása, szakértói viza .. 

gál.at elrendelésére, stbo/ a' lil.elytartótanács adott uta ... 

sitást., Annak végrehajtását ujabb j~lentéssel kellett iga... 

zolnia a megyéneko Egyes esetekben más megyéból hivtak 

hatósági orvost az ellenőrzéshez~ de az is előfordult, 

hogy a pesti egyetem tanárát küldték ki vizsgálatra t266]o 

A gyógyszertárak ellenőrzését általában késő ősz~ 

sael~ a feltételezhető gyógyszeralapanyag beszerzésele 

után, az az évben begyüjtött drogok száritása után végez ... 

téko Mint az a korábbiakból kitünik a minóségi vizsgála .. 

toknál ebben az időben már az organoleptikua vizsgál~ 

tokon kivill "vegyészi meg visgályás" utjltn ellenőriz." 

ték, hogy a gyógyszerek a "vegyészi kémlést jó1 kiállot~ 

ták .. _? 

Végezetül meg kel1 emlitenij hogy a gyógyszerek el~ 

1enörzésér51i külföldi drogok hazaiakkal való helyettesi 
tésér5l~ mérgezó anyagok forgalomból va16 kivonásár61 a 

1,,. 
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helytartótanács számos esetben intézkedett [261]o 

Mindezekből. megáll.a.pithatjuk 11 hogy milyen vol.t a 

vizegál.t koirszakban a gyógyszertárak gyógyszerel1át6 te"' 

vékenységeo Ezen tul általános képet nyernetünk a gyógy ... 

szerészet :tejl6désének irányáról és helyzetéról. a gyógy.,. 

szerell.átást közvetlenül végző gyógyszertárak szintjén9 

mel,nek vizsgálata ezen értekezés :t6 célkitüzése volto 
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Irodalom és forráshelyek jegyzetei 

201.,/ i.,mo Zalai K., g Gyógyszerügy6 Szervezéso Medioina 
Bp .. 1965. t valamint 
Zalai K.,: Gyógyszerügyi Szervezés 16 <> -egyetemi jegy ... 

zet '"' Bp,. 197.2 o 

202.,/ u"a .. 

20}.,/ z .. m .. L.. .. Jgyko 1846o:f'ebr .. 6/635 .. , 1846.,nov.l2o/4527", 
1848ofebrol2o/ 487., 

204.,/ Pápai..,Pária F,.: Diotionarium ooo 180lo Pozsony., 

205o/ ~o ~ F~soLo ~ Gy .. I., 1295oCSo 

206.,/ Zom,.Lo ""' idézve 20}.,/ jegyzet 

2070 / OoLo • idézve 205o/ jegyzet 

208.,/ Fogarasi Ferenc szives közlése .. 

209o/ Antall József' szives közléseo 

2100 / Mlivésziettörténeti ABCo Bpo l96lot valamint 
Nádai P .. : A lakásberendezés müvészeteoBpol936o 94ooo, 
Koós J .. : A muvészet otthon kezdódikoBpo 1959o 

211o/ Nékám Lo: Alte Ungarisoha .Apotheken.. Corvina.,l969., 

212o/ Iván Ferencné szives közésao 

213o/ Répay L .. ~ Somogy megye gyógyszertári adatai., Acta 
Jharmaceutica Hungarieae 1969o lo 3loOo 

214o/ OoLo - FoCs~Lo ~· 1296oCSo~ valamint 
Inventarium Der Herrn Josef Pranterisehen Apotheke 
zur ungarisebe Krone in Wiese1burg Ende September 
1862o - a szerzó tulajdonában ... 

215o/ Kazay E .. : Gyógyszerészi Lexikono 1900o szerint: 
likórös pohár 

216o/ VoÖoti.,m. 1~~/ Blázy 

217 0 / Pekárik A o: Examen lliledicamentorum..Budao184 3o 
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218 .. / Z.,14L., .,. Jga;k., 1841 .. jan.,25c./59. 

219o/ Pataki Zoltán szives közlásee 

220o/ VoÖot i.m., ll.,/ Felh5 

221.,/ Zom~Lo ~ Jgyko l777~novb27o/ 4729o 

222o/ UoOo ~Tiszti Szótá•~ Zalaegerszeg., l807o Aol35okó 

2230 / UoO• ~ Jgyk., l809.,áprol7o/ 15o 

224 .. / Szentgyörgyi I.,: Gondolatok a XIX., század ~s~ 
:felének gyógyszerászi re:f'ormtörekvéseihez., Acta 
Pharmaceutiea .. Hungaricao 1969.,1. 40oo0 

225o/ v.ö .. ~io~ 35o/ Simonffy, valamint 
iomo 2o/ Várkonyi, valamint 3o/ Makkaio 

226o/ iomo 37o/ Simonfty 

22W.,/ PoChaunu: A klasszikus Europ~.,Gondolatol97lo22loOo 

22~/ VoÖo 1 iomó 33o/ Eperjessy,valamint 

229o/ Bácskai Vo3 "Cábmitosa~ a várostörtánelemben., Kéz~ 
~ves ipartörténeti Szimpozium vitaanyag.,Veszprémol972o 

230o/ iomo 64,./ Koppányi 

231./ iomo lo/ Magyarország o II.l7loOo 

232o/ ZomoLo~ Jgyko 184loaugo2o/19060 ,valamint 
iomo 36o/Szántó 

233o/ ZomoL~ ~ Adózók Lajstroma. 1836/37~eszthely .. , 

Hemesi javak összeirásao1835oKeszthelyo 7 

Rovatos ad65sszei.rások.,l837/38oKeszthely., 

234o/ UoOo ~ ~ 8 kohoÖo 1862.,, és 
Keszthely mez6város adóösszeirása.,l861/62o A/720 CS~;,'"' 

Közegészség és 15ztisztaság.,l85S..1910o 57ocs"' 

235o/ UoOo - Catastrum Nobilium ooo 1829o 245oOo 

2}6o/ u.,o$ ... ZoL9 737.cs/488o• és 
Záloglevelek 708o, 4s 
Őrökle-elek 706o 
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237~/ z~moLo ""ZoRoL ~7~7oCSo 1836/150lo 

238.,/ UoOo ... Ravatos Ad6összeirásoko Zal.aegerszeg.l83lo 

239o/ UoOo~gyko 1848omájo9o/38~lot és 
OoLo ... Original Parzellen Protoccll der Gemeinde 

Zala Egerszeg.,l858o 

240o/ i.,m. 37o/ Simontry 

241o/ z.,.m.,L., "" Catastrum Nobilium uo 1829o246ooo 

242o/ UoOo "ZoRoLo ~ 747oCSo ll50ot 735oCSó483o 

243<>/ UoOo - Jgyko 1806.,szept.l5o/ 6159ot 1813onOVo23o/ 
llll1~t l820~jo3o/ 742o, 1835omárco27o/828o, 
1820.,szepto1o/ 1657 .. , 1824o6eaol3o/267lot 180Bojuno 
20~/ 76op 1820.,ju1o1o/l652-53~t 1829ojunolo/1515~16oJ 
1813 .. jul.,22o/ 2/5ot 1840.,deco3o/ 3125o 

244o/ U..Oo "' ZoRoLo .. 75:t.,csos 748oCSo lloOo 

245o/ u.oo ~ 4BloSZo Adományok a meaterlegények korhásárao 

246o/ Sebők S .. : Adatok Zalaegerszeg R.T .. város történe~ 
tébőlo Zalaegerszego 1902o 74M75oOo 

24$o/ iomo 37o/ Simonffy 
248o/ Z"m.,Lo ....Jgyko 183B.,janol5o/ 70ot és 1838.,nov .. 5o/2553o 

249o/ iomo 224o Szentgyörgyi 
250o/ Kubinyi Aot Az egészségügyi foglalkozásuak társa~ 

dalmi és gazdasági nelyzete Budán a XVo..XVIo század 
fordulójáno Orvostörténeti Közlemények., 1970 .. 54o 53oOo 

251 .. / v.,ö.,,i.mo 69o/ Békássy, valamint 
i .. m~ 50o/P.~akács 

253
0

/ Torkos J~J.,.; Taxa Pharmaceutica Posoniensis.,Pozsony .. 

1745ot valamint 
Gy6gyszerek Árazabása Magyar Országra és a hozzá 

kaptaolt tartományokra alkalmazva~Budao1829o 

254o/ Z.,m.Lo ~ Jgyko l82lomáj.28o/ 1o28o 

: ! 
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255.,/ ZomoLo '"' Jgyko 182l.nov.-5 .. / 2287., 

256
0

/ UoOo "" 1846.,ápro30o/1565<>l! 1846."jano12o/ 39o, 

1841.,augo4o/ 242Bot 1847onoVolOo/ 4665o 

257o/ v.,öo 256o/ jegyzet levéltári adataivalo 

258.,/ 0
0
L

0 
~F .. CsoLo ~ G,y0 IQ Számadástestek az 1296 és 

következd csomóiban találhatók., 

259o/ v.,ö.,,iomo 181.,/ Blázyo, valamint 
Ernyei J.: Hi vatal.os gyógyszereink jegyz.éke /187 4 ... 

1904o/ Budapeat".l905. 19oo$ 

260o/ Bencze Jo: Adatok a multazázadbeli magyar kolera 
járvány ti:lrténetéli-eZo Orvostörténeti Szem.le .. l970o54o 

261
0

/ O.,L .. -. F.,Os.,Lo ""Gy.,I. Számadásmellékleteko 

262o/ iomo 259o/ Ernyei 

263
0

/ ZomoLo e Jgyko 1846ookto30o/ 4534o 

264o/ u.o .. 1848ofebro21.,/494o 

265o/ UoOo 1809oszeptol4o/58o 

266o/ UoOo 1809oáprol7~/15o 
267o/ u.oo 1806.,jun.9o/38ot 1806.,deco9o/52~53ot 1807onOVo 

16./ 44~t 1810.,augo3o/3lo$ 18lloszept.l6o/ 72ot 

1813.okt.l./47., 1814.aug .. 22./ 35o 

i ! 
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IIIo A disszertáci6s munka eredménvei 

Disszertációs munkám eredményeit, megállapításait 

az alábbiakban foglalom össze; 

1o Elemeztem és összefoglal tam a magyar köztörté .. 

neti irodalom• valamint a gyógyszerésztörténeti irodalom 

alapján a tárgyalt történelmi korszakot l 1711 .. 1849 Ir. 

különös tekintettel a gyógyszerészet fejl6désére" Ezen 

belill a gyógyszerellátásra közvetlenill ható téeyez6kke1 

foglalko z tam., 

2.. Kidolgoztam összehasonlitó statisztikai módszer

rel Zala, Vas és Bács~islrun megye gyógyszertári hálóza.., 

tának f'ejlddését, terilleti eloszlását és a tulajdonviszo.,. 

nyok változását 

Megállapitottam~ hogy mindhárom vizsgált köz .. 

igazgatási egység gyógyszertárhálózat fejlődésében 1711 .. 

1849-ig három fejllldési szakasz :figyelhet6 meg., Ezek 1 

a"/ kezdeti fellendülő szak:aszs b"/ átmeneti~ állandósult 

szakasz, c.,/ fokozódó fe1lendi.ilés szakasza., Zala megye 

fejl6dése nagyság és időrendben Vas megye gyógyszert~ 

hálózati :fejlődését követie mig Bács~iskun megye fejld

dési litemét megelőzi., 

Megállapitottam a tár~t korszalera jellemz6 

gyógyszertári tulajdonformákat; szerzetes rendi-, uradat~ 

mi-, polgári -, katonai gyógyszertárak., 

5o Elemeztem Zal:a megye társadalmip gadasági vi .. 



szonyai~, kalönös tekintet~l a gyógyszertárak Iétesités 

sének körülményeireó Megállapitottam, hogy a települé~ 

:formák :fejl6désén belül. Zala magyében a mezővárosi :fej<.. 

16dés tette l.ehetővi a gyógyszertárak megjelenését és a 

gyógyszertárai hálózat fejlődésáto A mezővárosí feJiődést 

három különböző fejlődési tipusu mezővároson /Nagykanie 

zsae Keszt}l)aly, Zalaegerszeg/ mutattam bet és általános 

fejlődésük társadalmi és gazdasági ellentmondásaira. mll>í> 

tattam rá., 

4ó Részletesen kidolgoztam Nagykanizsa, Keszthel.~r, 

Zalaegerszeg mezővárosokban e korszakban létesült öt 

gyógyszertár történetáto Majd a megye további hét gyó~ 

szartárának létesítésére és mükC>désére vonatkozó egyedi 

és leg:fontGSabb adatokat :foglaltam össze., A rendlelkezés.,. 

re álló adatok alapján továbbmenől.eg feldolgoztam két 

g:ógyszertár létesítésére tett kezdeményezések történe ... 

tét iso 

5o Elemeztem a gyógyszertárak tulajdonviszoQYaito 

Megállapitottam a ferences szerzetes rendnek a gy6gysze" 

részetben betöltött szarepét a vizsgált korszakban, va~ 

J.amint az uradalmi gy6gys:zrertár, mint tul.ajdon:forma jel." 

lemz5 gaBdasági és társadalmi jel1egét, majd a kapita~ 

lizmus kialakulásának hatását vizsgá1tam a gyógyszert~ .. 

ri tulajdonviszonyok polgári átal.akulásába~ irtékeltem 

a hadsereg tulajdonu, katonai gyógyszertárpic polgári gyógy"" 

szerellátásbani szerepét és hel;yát a tárgJ3lt korezakbano 

! 

' ' ' 
' ' 

i ! 
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6., nemeztem a gyógyszertá.rak e:cyrajzi elhelyezé.,. 

sének visocyaito Kidolgoztam Kesztiilely és Zalaegerszeg 

három gyógyszertárának elmelyezésében id5közben beá1lt 

változásoksto Megállapitottam, hogy a megye gyógyszert~ 

rainek elhelyezése két tipuau lehet: ac/ tulajdonviszocy .. 

tól függ6, bo/ tulajdonviszonytól fUggetlen, városközpo~ 

tu elhelyezésüo 

7o Elemeztem a gyógyszertárak szakmai müködését, 

azok tárgyi és személyi feltételeinek vizsgálata alap~ 

jáno Feldolgoztam a gy6gysz ertárak helyisége inek, beren

dezésének és felszerelésének adataito A ssemélyi felté .-. 

telek elemzése során feldolgoztam a modellül. választott 

keszthelyi és zalaegerszegi gyógyszertárak gyógyszerésze• 

inek gyzdasági és társadalmi helyzetésre vonatkozó ada

tokat .. Megállapitottam, hogy a XIXo század első :felében 

a. gyógyszerészek társadalmi helyzete bár átmeneti jelle,.. 

get mutat, mégis jelentős szerepet játszanak gyógyszeré

részeink a kBzösség /város/ életébeno A gyógyszerész tál"'"' 

sadalmi helyzetét értelmiségi jellege az adott társada ... 

lomban betöltött szerepe és jelentősége ezerint nem tel~ 

jesen egyértelműen határozza még mego 

8o Elemeztem a gyógyszertárak gyógyszerellátó tea 

vékenységétp Feldolgoztam a gyógyszertárak forgalmára, 

a gyógysz.erek beszerzésére, és a gyógyszertárak hatósá". 

gi vizsgálatára vonatkozó adatokatc 

Megállapitottam a keszthelyi gyógyszertár tiz 
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éves időszakban l 18~1 ... 1840 l vizsgál.t évi átlagforg!iil"" 

máta a gyógyszertár nyereségét, a gyógys:r;erész jöved- el.,. 

mét., Következtetéseket tettem a gyógyszertár napi pénz 

és személyf'orCJ!.lmára., Összegeztem a gyógyszertárak hatóe

sági vizagál.atának jeUegét és a vizsgál.at szempontjdt. 

amib6l. képet kaphatunk a vizsgált korszak gyógyszereli~ 

tó tevéke~ségének min6ségére. 

l 
l 
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ÖSSZEFOGLAI·ÁS 

Disszertárciós ml.lllktlm a köztörténetben is egység&"> 

sen tárgyalt korszakban, 1711 ..- 184~ig, Zala megye gyóg;f,"" 

szerészetének kialakulását és :fejl6dését tárgyaljao A 

munka hiánypótló, mert hasonló gyógyszerésztörténeti fel• 

dolgozás m.ég nem készült .. Minthogy Zala megye gyógyszeré ... 

szetávele gyógyszertárainakt gyógyszerészeinek történeté

vel sem a szaktörténeti irodalom• sem a helytörténeti i .. 

rodalom nem foglalkozott, a történeti vizsgálódást levél ... 

tári kutatások alapján kellett elvégezni. Kutatásaimat 

a Zala megyei Levéltárban• az Országos Levéltárban, vala~ 

mint az Országos Széchenyi Kö~tárban Budapesten és Keszt~ 

helyen végeztem. A kutatási anyag szolgált alapul a megy,e 

gyógyszerésztörténetének feldolgozásához. 

Ahhoz. hogy akár a gyógyszertáraknak az egészségü ... 

gyi ellátásban betöltött szerepétt akár a gyógyszerészek 

társadalmi és gazdasági helyzetét vizsgálhassuk o~omo~ 

zó feldolgozásra volt sziikség~ E cél érdekében disszel""' 

tációs munkám során összegyüjtöttem azokat a köztörténe~ 

ti irodalmi forrásokat csak ugy, mint a helytörténeti 

feldolgozáshoz szükséges irodalmi adatokat, mel.yeket szak.., 

történeti irodalmunk vonatkozó adataival együtt a pr~ 

matikus feldolgozáshoz felhasználtam. 

Munkám során különös jelent6ségü vol t az a k5rülmény t 

hogy a gyógyszerügyi szervezéstudomány kategóriáit:t fel. .. 
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osztási rendszerét és statisztikai m6dszereit alkal.maz.,. 

hattam a szaktörténeti fe.ldolgozáshozo Ez a !.ehetőség 

egységes gyógyszerésztörténeti nevezéktant és kategori ... 

ákat ad még további, esetleg más megyékre, városokra ki"' 

terjediS hasonló célu feldolgozásokhoz iso 

A disszertációs munka eredményeit megállapításait 

az alábbiakban fogl.al.em Bsszeg 

Attakintettem és megvizsgáltam azokat a történelmi 

és a gyógyszerellátásra .k:özvetlenül ható közigazgatási 

eseményeket és tényez5ket,melyek a viz::gált korszakban 

a gyógyszerészet fejlődését befolyáaoltáko 

Három megye, Zala, Vas és Bác&;Kis.lrun megyék gyógy.,. 

ezertári hálózatának fejl5dését vizsgáltam összehasonlító 

statisztikai módszerrelo Megál.l.apitottam, hogy bár időben 

és nagyságrendben különböz6en, de azonos fejlődési peri..

ódusok ismerhet51c fel mind három megye gyógys;zertári há ... 

l.ózat fej15désébeno Vizsgáltam továbbá, hogy a gyógyszer 

tárak milyen tulajdonformában müködtek, és megállapitot .... 

tam ezek átalakulásának tendenciáját a fejlődés tükrébeno 

Megkerestem azokat a gazdasági és társadalmi tényezőket 

melyek f'ejlődése a gyógyszertári hálózat fejlődését meg

határozták., Ezt a mezővárosi fejl6désben találtam meg 

Zala l!E gye viszonylatábano 

Modell és egyedi vizsgálaton keresztül mutattam be 

Zala me.gye gyógyszertárainak a vizsgál t korszalebani tö~ 

ténetét, tul.ajdon viszonyait és az adott településen be.,. 

lüli, helyrajzi elhelyezését~ 

l l 
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Bemutattam Zala megye gyógyszertárainak szakmai mü"" 

ködését azok tárgyi és személyi feltételeinek" valamint 

gyógyszerellátó tevékenységüknek tükrében~ A tárgyi fel~ 

tételek viz~álata során meghatároztam a gyógyszertárak 

felszereltségének szakmai sz:invonalát, a személyi fel.t~ 

te1ek vizsgál.atábaa pedig a gyógyszerészeknek a XIXo szá~ 

zad első felében betöltött gazdasági és társadalmi hel.y~ 

zetét. Modell vizs~Jlatban egy gyógyszertár forgalmát, 

jöve.del.mi és nyereségi adatait határoztam meg, majd a 

gyógyszerak beszerzésére, a gyógyszertárak hatósági viz~ 

gálatának adatait dolgoztam fel~ mel.yb5l e korszak of.fi& 

cinai gyógyszerészetének tevékenysége min6ségére kBvet .... 

keztethetilnko 

A fel.tárt adatok Bsszefoglalásán tul azonban meg 

kell emliteni azt, hogy Zala megye konkrét gyógyszerész .. 

történeti adatainak feldolgozásán és értékelésén keresz ... 

tUl is már a hazai gyógyszerellátás tönténetébe is bepu ... 

lantást nyerhetünko A feltárt részletek már képet adhat

nak az 1711 ... 1.849<--ig terjedő idő hazai officinai gyógy.,. 

szerészetének helyzetér61, fejlődésér61o Átfogóbb, e~ 

&éges kép kial.aki tásához azonban több megye adatainak 

hasoDl.ó feldalgozása látszik szUkségesneko 

l! 
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Iroda1mi és forrásadatok összefoglaló kimutatása 

-
IRODAilU I o II .. ÖSSZESEN 

RÉSZ FEJEZEr FEJEZEr 

BIBLIOGRAFIÁK 18 ~9 18 'J 5 

HIVATKOZÁSOK 18 87 36 141. 
SZÁMA 

LEVÉLTÁRI 164 65 229 
FORRÁSADAT 

EGYÉB ADAT 4 4 8 

/szóbeli közlés 
! i 

i 

' l 
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Hálás k5azönetemet fejezem ki 

egyetemi adjunktus urnak, az orvostu ... 

d()Jil!Úl,VOk Jtandidádusánal!:1 a Se~D~aelweis 
Orvostudom~ Egyetem Gyógyszertára 

Igazaatójának, hoD munk:álllat :figyel._... 

mel kisérte, értékes tanácsaival tá~ 
moaatott és irányitotto 

l 

i 

l 

l ,, 
l 1 

l ' 
! ., 

i ! 
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Ol.dal. 

I.,sz.. A gyógyszertári hálózat :fejl5dése létesitési 

év, hely és tulajdonviszony ezerinti meg@ 

oszlás alapján 

II,.sz
0 

A gyógyszertári hálózat fejleSdésének sta ... 

tisztikai adatai id6szakos megoszlásban :52o 

IIIoSZo A megyei és városi lakosság számszerU és 

%-os n5vekedése Zala megyében 1720-1869~ig :57o 

IV.,sz~ Zala megye gyógyszertárainak el~lyezése a 

XIXo század k5zepén 
108o 

VoSZo A kesztfuelyi uradalmi gyógyszertár forgal ... 

mi adatai 
157o 

l.9szo A gyógyszertári hálózat területi eloszlása 27o 

A gyógyszertári hálózat számszerü n5vekedése 

az alapítási évek eloszlásában /17~1845/ 21o 

3oSZo A gyógyszertárak számszarU adatai id6szak:os: 

megoszlásban 

4o.Zo A gyógyszertári hálózat %-os n5vekedése 

l 1725 ... 1845 l 
ao/ A városi lak:osaág számszerü alakulása 

l 1720-1869 l 

bo/ Zala megyei és városi lakosság ~s nö-

vekedése /1720-1869/ 

Zala megye 1792-ben 

32o 

34o 

37o 

39o 
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