,;..

>

A GYOGYSZERESZET
MEGJELENÉSE ÉS FEJLŐDÉSE
ZALA MEGYÉBEN
1711-1847

BLÁZY ÁRPÁD

,
~

''

T'

Zalai

Gyűjtemény

1. sz. 1974

Zala megyének gazdag hagyományai vannak a társadalomtudományi kutatásokban. Holub József 11iegyetörténeti. monográfiája a legszínvonalasabb törekvést képviseli az igen gazdagnak mondható magyar megyetörténeti i1·odalomban. Gönczi Ferenc Göcsej és Hetés néprajzáról szóló nagy mííve az egy vidéket
teljesen ismertető néprajzi monográfiák közül is lciernelkedő. Zala megye adta ki
először hatalmas kötetben a megye területe földrajzi neveinek gazdag gyűjtemé
nyét, aminek számos követője van országszerte. 1970-ben és 1971-ben két tanulmánykötet dolgozta fel a Tanácsköztársaság és a felszabadulás zalai történetét.
Tavaly jelent meg Ördög Ferencnek Göcsej és Hetés szernélyneveit vizsgáló értékes kötete.
Mégsem mondhatjuk, hogy Zala megye tö1'ténetét és néprajzát egészen is1nerjük. Holub nagy rnűve sajnos torzó 1naradt, csak a Mohács előtti közigazgatás története jelent 1neg. A török háborúk koráról., a XVIII. századi újjáépítésről, a XIX. század első felének hatalmas politikai küzdelmeiről, az egész
polgári korról ·csak egy-egy töredékes részletet dolgoztak fel historikusaink. Gönczi nagy 1nűve hatvan évvel ezelőtt jelent meg, azóta szá1nos részletkutatás egészítette ki, de a mai néprajz többet is 'L·ár a kutatótól, mint amit Gönczi kora
adni tudott.
Mielőtt a megye egységes 1nonográfiájának kidolgozásához fognánk, számos
olyan részletet kell feldolgozni és megvitatni, arrlinek ismerete nélkül ma már
nagy monográfiát nem készíthetünk. Az előzetes kérdések tisztázására nem elég
a múlt évben indított, társadalomtudornányi tanuhnányokat is közlőJ más rendeltetésű Zalai TUkör, 1nely szélesebb olvasóközönséghez szól és csak rövidebb
dolgozatok közlésére vállalkozhat.
A Zalai Gyűjtemény cím1nel induló, évente három kötetben megjelenő új
kiadványsorozatot elsősorban olyan, a megyére ·vonatkozó társadalomtudományi
tanul1nányok közlésére szánjuk, amelyek nagyobb lélegzetíiek, történeti jellegűek, tudományos színvonalúak, de a1nelyek közlését helyi érdekük miatt nem várhatjuk országos kiadóktól, központi szakfolyói.ratoktóL A Zalai Gyűjte
ményben szívesen közreadjuk nem zalai szerzőknek Zaláról szóló társadalomtudományi műveit is. A 1negye vezetése azt várja, hogy e 'lneginditló sorozat a
zalai történeti és néprajzi kutatás tudo1nányos fóru1na lesz.
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ELŐSZÓ
Őszinte örö111ünkre szolgál, hogy Zala 1negye Tanácsa 1973-ban a 1negye
kulturális és tudo11iányos életét reprezentál.ó új kiadványok ·rendsze1·es 1neg-

jelentetését határozta el. Külön öröm, hogy a Zalai
induló kiadványsorozat

első

Gyűjtemény

chnen meg-

számaként Zala 1negye gyógyszeTészi múltját fel-

dolgozó tanuhnány jelenik meg.

Zala 1negye gyógyszerészeti 11iúltjának kutatása az 1960-as években keza1nikor Jakab Géza könyvtáros rriunkásságával számos adatot tárt fel.

dődött,

Ez a kutatás adta az i1npulzust, melynek eredménye ez a tanulmány. Blázy
Arpád gyógyszerész kollégá1n 11iódszeres levéltári kutatással olyan adatokat

fedett fel, melyek neni csupán Zala megye gyógyszerészi múltjához és annak
feltárásához szolgáltatnak adatokat, hane1n össze.fonódnak a niegye helytörténetével, a megye városainak, népének, életének történetével is.
A helyi adatfeltáró, kutató munkát ki kellett egészíteni az Országos Levéltár
és más levéltárak, könyvtárak, a történettudományi szakirodalom adataival,
hogy helyesen, marxista történelemszemlélettel és kritikával értékelhessiUc
azokat. Ebben a szerző nagy seqitségére volt a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerésztörténeti Szakosztálya, valamint a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerügyi Szervezés tanszéke, kül.önösen dr. Zalai J{ároly
tanszékvezető docens, -aki felismer-ve az anyagban rejlő tudományos eredményeket, ·gyógyszerészdoktori é1·tekezésként fogadta el a tanulmányt. Ugyancsak
jelentős segítséget nyújtott a Se1n1nelweis Orvostö1·téneti Múzeum, Könyvtár
és Levéltár, ahol dr. Antall József föigazgatóhelyettes személyes irányításával
bővültek és kiegészültek a kutatások.
Külön kell megemlékezni arról a segítségről, tudo1nányos és ba1·áti tá1nogatásról, melyet a szerző a Zala megyei Levéltár munkatársaitól, dr. Simonffy
Emil igazgatótól és dr. Degré Alajos kandidátustól kapott. Az ő biztatásukkai, ie!kesítésükke! készüit e tanulmány.
Zala niegye gyógyszerészei nevében köszönetemet fejezem ki a Zala rriegyei
Tanács V. B. Művelődésügyi és Egészségügyi Osztályának a segítő támogatásért, mellyel a nagy fáradságot igénylő munka. megjelenését támogatták.
A tanulmány egy, sok évszázadon. át a titokzatosság fátylával betakart
szakma és hívatás megyei 1núltját ismerteti, gazdag anyagot nyújt helytörténetünlc, 1negyetörténetünk, honis1neretünk további elmélyítéséhez is.

Dr. Fogarasi Feranc
megyei főgyógyszerész
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BEVEZETES

A n1agyi;,_r gyógyszerésztörténeti szakirodalom a legutóbbi években különös érdeklődéssel fordult a helytörténeti kutatásokhoz kapcsolódó intézménytörténeti kutatások felé. Érdeklődésének a középpontjában egyes gyógyszertár1k történetének megisn1erése áll. Szaktörténeti irodalmunkban fellelhetők
il.yen tcirgyú. tanulmányok, dolgozatok, azonban azok nélkülözik a feldolgozás
egységes elvét. Ennek oka 11.bbnn keresendő, hogy az egyes szakírók témafeldolgozásuk során a lefró, elbeszélő történelem módszerét követték, mások
különböző

szempontok szerint csoportosították a feltárt adatokat.

E munka célkitűzése ben1ut:i.tni Zala n1egye gyógyszerészetének megjelenését és fejlődését a XIX. század közepéig. Az ese1nények n1ögött, - azok
keletkezésében és fejlődésében - f;J súllyal az okok és eredmények vizsgála-

tán keresztül tehetjük ezt meg.
A kutatási lehetőségeken túl, ·1zért esett a választás Zala megyére, mint
közigazgatá.1í egységre, mert a n1egyében a gyógyszerészet n1egjelenése, a
gyógyszertárhálóz:i.t fejlődése az első gyógyszertár 1negjelenésétől egy, a történelemtudományban is egységesen tárgyalt korc.zakban alakult ki. Ez a
történelmi kor az 1711-cs szal1n:iri békétől 1849-ig, a polgári forr1dalo1n
és szabadságharc bukásáig tart. E korszak témánkat érintő egységes voltát
a késői feudalizmusból a kapitalizn1usba való át1nenet korszakának mind
politikai, mind g·.'lzdasági és társadalmi fejlődésében láthatjuk. Szakiörténeti
szempontból is ez a korszakbeosztás (periodizáció) helyesnek bizonyul.
A. téma n1egválasztásánál jelentős az a körülmény, hogy a gyógyszertárhálózat fejlődését egy fejlődésében sajátosan egységes közigazg3-tási egységen
belül vizsgálhatjuk. Zala megye település~inek fejlődése a vizsgált korszakban
indul meg. A török Uf'llom .a]att jelentősebb települései ui. nagyobbrészt véghelyek voltak. E települések fejlődése csak a török kiűzése után indulhatott
n1eg. A megye területén szab·3.d királyi város a korábbi századokban se1n volt.
A gyógyszertárhálózat kialakulását tehát a inegyében a n1ezővárosok fejlő
désével párhuzamosan vizsgálhatjuk. Míg a korábbi századokb1:in hazánkban
gyógyszertárak csaknen1 kizárólag szabad királyi városokb·;in létesültek, a
XVIII. századtól a gyógyszertárak 1negjelennek a fejlődésnek indult mezövároc.okban is. E tekintetben vizsgálódásunk szaktörténeti, de helytörténeti
szempontból is jelentős.

A feldolgozás nem tarb·iln1bzza Zala megye összes gyógyszertárának a
jelzett korsz::ikbani teljes történeti feldolgozását. Egyes esetekben kiszélesítve
a vizsgálódás körét n1ás megyék összehasonlító adatainak bemutatásával
másokban pedig képviseleti és egyedi modell bemutatással lehetett a vizsgálat
tárgyát megvilágítani.
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I. A GYÖGYSZERTARI HALÖZAT KIALAKULASA ÉS FEJLŰDÉSE
1. AZ EGÉSZSÉGÜGY ÉS GYÓGYSZERÉSZET FEJLŐDÉSE (1711-1849)

; A XVI-XVIII. század az egyetemes tudománytörténet területén forradahni
változásokat hozott. Különösen ·a XVIII. század gazdag tern1észettudományos
felfedezései döntő hatással voltak az orvostudomány, a gyógyszerészet fejlő
désére. Nagy. a további fejlődést determináló felfedezések születtek. A gyógyszi::;részeti tudomány sze1npontjából a botanikai (K. Linne, F. B. Sertürner,
J. Pelletier, J. Caventou stb.) és a kémhi (A„ L. Lavoisier, K. V. Schale stb.)
felfedezések voltak igen jelentősek. A növényvilág genetikai rendszerezése, a
kén1i:ii felfedezések és a tern1észettudományos elméletek kialakulása e tudományok fejlődésében előre mutatnak a modern tern1észettudomány XX. századi nagy horderejű felfedezéseire. 1
H·1zánk közegészségügyi fejlődésére a XVIII. században legnagyobb hatással a m. kir. helytartótanács létrehozása, az 1770. okt. 4-én napvilágot látott
Normativu1n generale in re sanitr1tis (általános egészségügyi szabályzat)i az
első Magyarországon érvényes átfogó egészségügyi rendelkezés és a nagyszombati egyetem orvosi karán·;:i,k megszervezése volt. E háro1n nagyjelentő
ségű esemény közül szükséges a helytartótanács szerepével 1'1z egészségügyben
és a gyógyszerészet fejlődésével bővebben foglalkozni.
A Habsburg-abszolutizmus rendszerében a XVITI. század elején szükségessé vált ·a közigazgatá~ megszervezése. Az uralkodó ezzel kiépítette és fejlesztette hatalmi szervezetét, de a magyar UI":ilkodó osztály hatalmi eszközévé
is vált. Ez az uralkodói és rendi jellege a magyar kormányhatóságoknak (helytartótanács, erdélyi főkormányszék) fennállásuk .a.l::itt végig inegmaradt. A m.
kir. Helyt:irtótanácsot 1723-ban hívták létre. Mint végrehajtó központi szerv
kapcsolatban állott a vármegyékkel, szabad királyi városokkal, mint közigazgatási hatóságokkal. Szervezetében fogt:ot össze az igazgatást, tájékozódott
a közállapotokról és gondoskodott arról, hogy 11 törvényeket a megyéki szabad
királyi városok, alsóbb királyi hivatalok megtartsák és végrehajtsák.2
Működése idején egészségügyi intézkedések egész sorát ho?:ú'.l es hajt:itta
végt1e. Az egészségügyi feladatok meitszPrvezP::;:e érdekében 1738-ban egész-

1 A teljesség igénye nélkül csupán az idevonatkozó szaktörténeti irodalom legjelentősebb és könnyen elérhető műveit sorolom fel: Baradlai 1930; Halmai 1964.
2 Felhő 1961; Szekfű é. n.
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ségügyl bizottságot hívott létre. E bizottságnak legfontosabb feladata a járványok terjedésének megakadályozása volt. 1752-ben elrendeli, hogy a törvényhatóságok szervezzék meg a megyei ill. a SZ3.bad királyi városokb'in,
a városi fizikus ordináriusi (mai elnevezés szerint: főorvosi) állást. A fizikus
ordináriusok feladatai közé sorolja a gyógyszertárak időszakos ellenőrzését,

a járvány és egyéb közegészségügyi feladatok végzését. Elrendeli, hogy ahol
nincs gyógyszertár, leg>lább a megyeszékhelyeken állítsanak fel. A helytartótanács intézkedései azonban igen sok esetben megyei ellenállásba ütköztek.
Az intézkedések végrehajtását halogatták. Számos haladó, fejlődést elősegító
intézkedést a megyék nem hajtottak végre. Ez különösen is megfigyelhető

a felvilágosult abszolutizmus korában.' !gy került sor arn, hogy 1756-, 68-,
73-ban

1;i

helytartótanács egészségügyi bizottsága újabb és újabb leiratokban

szólítja fel a törvényhatóságokat, hogy a megyei fizikus ordináriusi státust
töltsék be. 1773-h·m megállapítja a megyei fizikusok fizeté5ét. E kor legjelentősebb egészségügyi intézkedése az 1770-ben kibocsátott Normativum
generale in re sanitatis királyi rendelet volt 1 a rendelkezések végrehajtását
ez esetben sem tudta 11 helytartótanács ellenőrizni. 4
1783-ban az egér;zségügyi feladatokat az egészségügyi ügyosztály ve3zi aL.
Az ügyosztály létrehozása különösen jelentős r3.z intézkedések végrehajtásánah.
ellenőrzése tekintetében. Az egészségügyi ügyosztály tovább szélesítette az
egészségügyi igazgatási szervezetet. 1785-ben

mellé

járási kirurgusok

(sebészek)

a megyei fizikus

alkalrmzását

(processualis

ordinarius

chyrurgus)

rendeli el. 1786-ban az országos főorvosi, 1802-ben az országos szemo1·vosi,

1838-ban az országos állatorvosi hivatalt állított> fel.
A. gyógyszerészképzés hazánkban a XVIII. század elejéig szabadon történt. Minden gyógyszerész tarth•:1tott tanulót, aki a legszükségesebb ismeretek
elsajátítása után ·:i mesterétől bizonyítványt kapott. E bizonyítvány birtokában szabadon dolgozhatott, gyógyszertárt nyithatott. A szabad királyi városok statutumai hoztak és mut:ittak ebben m 1::1.gasabb színvon·alat, a1nikor
bizonyos helyeken a végzettséget, a vizsgát, a gyógyszertár nyitás jogát szabályozták. A helytartótanács 1748-tól magának tartotta fenn a gyógyszertári
jog adományozását. 1759-bEn elrendeli, hogy a gyógyszerész 1a megyei orvos
előtt köteles vizsgát tenni és csak ezután válik teljes jogú gyógyszerésszé.
A már említett Normativum generale, Mária Terézia rendeletének életbelépése után gyógyszertái·at hazánkban már' csak diplomás gyógyszerész ve-

ellenőrzésének és felállításán.ak, valamint a külföldi gyógyszeranyagok behozat::tlának engedélyezése és a feladatok n1egszervczése az országos f6orvos,
a protomedikus feladatkörébe tartozott. A helytartótanács adott utasítást
gyógyszerárszabvány kidolgozására, melyet Torkos J. J. 1742-ben jelentetett
111 eg. s inclynek országos használatát a helytartótanács 1745-ben elrendelte.
Ez egészen 1779-ig, az új bécsi árszabás h·:isználatának elrendeléséig volt érvényben. A n1egyei fizikus ordináríusok időszakos gyógyszertárvizsgálatainak
a gyógyszertár berendezésére, a gyógyszerek minőségére, az árszabványok
betartására éii a gyógyszerész képzettségére kellett kiterjednie_ A megyei
fizikusnak o. gyógyszertári vizsgálatokról az 1786-b.ln elrendelt idősZ'1kos
egészségügyi jelentésében kellett beszámolnia. A helytartótanács ellenőrizte
a közalkalmazottak részére hitelezett gyógyszerek rendelvényeit és kifizetésüket a megyei hatóságoknál elrendelte. Arszabály1nódosítá.Hok, mérgező anyagok forgi::tlomból v3.ló kivonása, és számos más intézkedés 1nind-mind a helyki.rtótanács intézkedési körébe tartozott.6

Mindezen intézkedés az egészségügy megszervezése, előrehaladása szempontjából igen fontos és létérdekű volt, m·ert hazánkban a XVIII. században
az egészségügyi állapotok igen szomorú képet mutattak. 7 Az elmar3.dott, kizsákmányolt tömegeket járványok tizedelték. A. hiányos egészségügyi ellátás,
·1 népi gyógyászat, a kuruzslás felvirágzását hozta. A szegénység jobban bízott a javasasszonyokban, mint az orvosban. A falv3.k bábái szakképzetlenek
voltak. A XVIII. század elejei boszorkányperek bizonyítják legjobban a kizsákmányolt nép elmaradottságát, kiszolgáltatottságát. Nem volt sokkal jobb
•öl helyzet a városi lakosság körében se1n. Szakképzett egészségügyi személy
igen kevés volt, gyógyszertár csak legnagyobb városainkban működött. A
fejlődés azonban lassan bár, de megindult. A következőkben ezt a fejlődést

fogjuk végigkövetni a gyógyszerészet területén Zala megyében 1711-1849-ig.
A legutóbbi idők: gyógyszerésztörténeti szakírói helyesen leszögezik, hogy
a gyógyszerészi tevékenység egészségügyi célú, iparszerű, kereskedelmi jellegű foglalkozás volt a vizsgált k·orszakban. 8 A gyógyszertárak létesítésének
kétdésénél ez a körülmény döntő befolyással volt. Ahhoz, hogy helyesen
értékelni tudj Lik Zala megye gyógyszertári hálózatának kialakulását, fejlő
dését, meg kell vizsgálni azokat r=i körülményeket, n1elyek a gyógyszertár:ik
létesítését lehetővé tették.

zethetett.•
A helytartótanács jelentős szerepet töltött be a gyógyszertárak működé
sének szabályozása területén is. Mint már korábban említettem1 •a gyógyszer-
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tár felállitását az egészségügyi bizottság, majd az egészségügyi ügyosztály
Pngedélyezte. Az országos főorvosi hivatal felállításával

a

gyógyszertárak

A XVII. században Zala megye fejlődése teljesen megállt, sőt visszaAz állandó csatározások és a török inegszállók zaklatásai miatt a

fejlődött.
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A felvilágosult abszolutizmus rendszerénelr törtt:nelrn.i értéltclGse élénken érdekli
mind a h?-zai marxista, mind a nyugati polgári történetírást. E bőséges irodalomból elegségesnek látszik a következő összefoglaló jellegű munkákra utalni:

Kállai 1966; Makkai 1968; Niederhauser 1969; Varga 1960.

'Kállai 1966.
5

B

Perényi 1971.

·

Blázy 1965.
Halmai 1964; Kanyar 1970; Kőszegi 1969; Molnár 1968, 1969.
H Szentgyörgyi 1969; Perényi F.: Az ellenreformáció korszakának gyógyszerészete.
1972-ben elhangzott előadása.
6
1

9

1
falvok túlnyomó része elnéptelenedett. Nagyobb települései véghelyek volbk,
3hol szükségből és földrajzi adottságok következtében mocsárvárakat emeltek, minthogy nagyobb vár építésére nem volt pénz. Csak a szatmá1i béke
után népes..edtek be újra falvai és városai, s indultak el a 1';i.ssú fejlődés
útjánY Minthogy jelentős település a korábbi száz3.dokban Zala megye területén nem volt, gyógyszertár sem létesült korábban. E sajátos helyzet eredn1ényezte, hogy Zala megyében a gyógyszerészet a XVIII. század első felében
jelent cs•J.k meg. Az első gyógyszertárat Nagykanizsán a ferences rendi barátok állították fel az 1710-es években. A nagyobb jobbágyfalutól alig különböző mezővárosok: l::issú fejlődése miatt a gyógyszertárak tulajdonviszonyainak formái közül előbb a szerzetesrendi, majd az uradalmi és csak a
száZ'J.d második .felétől kezdve jelennek meg a polgári tulajdonban levő gyógyszertárak. E korszakbian szűnnek n1eg a szerzetesrendi és uradalmi gyógyszertárak1 ui. ezek eladá~. útján polgári kezelésbe kerülnek Zala megyében.
A század végén a gyógyszertárak létesítése, most már kizáróan polgári tulajdonformában, újabb lendületet vesz, mely fejlődés töretlenül tart '3. XIX.
száz3.d közepéig.
Hogy e fejlődést általánoslthatóan értékelhessük, másik két megye gyógyszertári hálózat fejlesztésével hasonlítjuk össze Zala megye adatait, nevezetesen VaG megyé·vel és Bács-I<:iskun megyéve1.10
A vizsgálat alapjául a Zala és Vas megye esetében '3. tárgyalt korszak
közigazgatási határai területén, Bács-Kiskun megye esetében pedig a jelenlegi
megyehatár területén létesült gyógyszertárak adatai szolgálnak. Ez utóbbi
·3-nnál is inkább értékelhető adatokat nyújt, mivel '3. jelenlegi közigazg.atási
határok a vizsgált korszakban nem léteztek, így mintegy kihasított földrajzi
területen reálisabb és általánosíthatóbb értékelést szolgáltatnak adataink. V•1s
megye esetében ki kell emelni, hogy a XVII. században nem volt hódoltsági
terület, v:=damint azt, hogy területén szabad királyi város, Kőszeg fejlődése
és szerepe már a korábbi századokbEtn jelentős. A mai Bács-Kiskun megye
területe hódoltsági terület volt .a XVII. században, fejlődése riiég inkább, mint
Zala megyéé, a XVIII. században indult meg. E megfontolásokkal a mintakiválasztás statisztikus értékelésének objektív követelményeihez igazodunk.
Az adatok rek1tív kicsinysége azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a statisztikai
értékelésnél nem érvényesülhet eléggé a nagy számok törvénye, és nagyobb
a valószínűsége, hogy az eredményekben esetlegesség tükröződik, de a 1nintavételi módszer feltétlen biztosítja az alapismérv megismerését.ti
A gyógyszertári hálózat fejlődésének vizsgálatához szükséges adatok>1t
táblázatban foglalom össze, a könnyebb értékeléshez a táblázatok adatait térképen és grafikonon ábrázoltam.

Fejezetek 1970.
Via:s megy;e aid.atairt Szi1getváry Ferienc, Bács-Kiskun megyéét Lóránd -Náindor bo-

Az I. sz. táblázatban a gyógyszertári hálóLJEtt fejlődésének létesítési év,
hely és tulajdonviszony szerinti megoszlását mutatom. be.
A II. ::;z. táblázat, az 1. sz. táblázatban levő abszolút számokból számítot_t
statisztikai adatok·1t tartalmazz·1. Tekintettel arra, hogy a gyógyszertárak
alapitá.st ideJe ne1n ad egyenletes idősort a hozzárendelt statisztikai adat~
számára, szükséges volt a számításnál 3.Z idősor egyenletessé igazítá~a. Ezér;t
az idfisort egyenletes, tízéve~ megosztáss3l időszakossá kellett tenni.
1

A gyógyszertárak számszerű adatai időszakos megoszlásban
Szá1nunkra a'rra ad választ, hogy a~ adott időszakban, az.·adott területen,
a n1egyébcn hány gyógyszertár n1űködött. Grafikus ábrázolá? esetén előnye,
hogy '3.Z alapítási' év szerinti megoszlási hasábdi'agramm szaggatottságát folyamatos görbe vonallal váltja fel, mintegy fejlődési vonalat ad.
A gyógyszc1·tá1·.i hálózat 0/o-os növekedése időszakos eloszlásban
(megoszlási viszonyszám sor)

Ezen adatok r:zámításánál bázisul az 1845-ig terjedő időszak számszerű
növekedési adatai szolgáln·.1k, abból a megfontolásból, hogy_ korszakunk gyógyszertarhálóZ'lti fejlődését egy egységnek, 100°/o-nak véve, ·a fejlődés eloszlását
reálisan tanuln1ányozhatjuk. Az így képzett bázisviszonyszám.ok .a fejlődés
12
0,. -os növekedését mutató statisztikai sort •adnak.
0
Az I. sz. táblázat adatoit az 1. sz. és a 2. sz. ábrán, a II. sz. táblázat
ad>1tait a 3. sz. és 4. sz. ábrákon mutatom be. 13
/l,,z 1. sz. ábra tai1uhnányozásából kitűnik, hogy Zala inegye északi és déli
területén a gyógyszertári hálózat eloszlása egyenletes, a középső területen,
an1i t. k. megfelel ·a mai közigazgatási területnek, öt gyógyszertár van ugyan
a kors~'lk végére, de. ezek periférikusan elhelyezketj.vE; Zalaegerszegen 2, Nagykanizsán 2, és Zalaszentgróton 1, -~találhatók.

A gyógyszertárhálózat területi eloszlása Vas megyében a legegyenlete.sebb. Bács-Kiskun megyében szintén egyenletes, a megye déli harm·3.dát kivéve, de feltűnő, hogy Vas és Zaj~ megyéhez viszonyítva ritkább az elo-szlás.
E körülmény felhívj11 a figyelmet- arra a kérdésre, hogy milyen :szerepe volt
a településfejiődésnek a gyógyszertárhálózat kialakulásában?- Itt ezzel k 1::i.pcsolatosan már -annyit mondhatunk-;. hogy a Duna-Tisza közének ·.földrajzi és
fejlődési adott~ágai, val•1~int népességi '3datai adják -e különbséget. Köztudott,
hogy a terület lakossága a hódoltság idején igen lecsökkent, és csak a korszak
végére egyenlítődik ki hazánk lakosságának területi eloszlása. Az is ismert,
hogy a Dunántúl településhálózat1. m•1 is sűrűbb, mint a Duna-Tisza közéé.

n Olvasókönyv 1961.;
10
11

csátották rendelkezésemre. Szíves
Köves 1962.

közreműködésükért

ezúton is köszönetet mondok.

K_óves 1962; Zalai 1965.
rn A térképvázlat -Lippai 1888. alapján készült.
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II.

sz. Táblázat
A gyógyszertári hálózat fejlődésének statisztikai adatai időszakos megoszlásban
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A gyógyszertárhálózat területi eloszlásának vizsgálatakor döntő jelentöségűnek látszik az adott terület földrajzi körülményein túl, településfonnái

<l

és népessége fejlődésének vizsgálata.

·•"
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"''"
~
~

12

1

1

1715-ig

'O
·~ "
0

O/o-OS

Az L sz. táblázatból kitűnik, hogy a szerzetesrendeknek cs1k a XVIII.
századlnn, •a jezsuita rendnek 1773-ig, a ferences rendnek 1788-ig volt gyógyszertáruk Vas és Zala megyében. A gyógyítással és gyógyszerészettel hivatalosan foglalkozó irgalmas rendnek, mely e kor után is működhetett, tulajdonában a két megye területén nem volt gyógyszertár. Önként adódik ·a kérdés,
hogy milyen szerepe volt 11 XVIII. században a gyógyszerészet története szem·
pontjából a szerzetesrendeknek. A jezsuita, valamint az irgalmas rend ilyen
tevékenységéről bőséges feldolgozásokat találh:llunk szakirodalmunkban. Mi·
vel Zala megye területén csak 13. ferences rend fejtett ki gyógyszerészeti tevékenységet a XVIII. század folyamán, a megye területén két nyilvános és egy
házi gyógyszertárat tartottak fenn, és mert szaktörténeti irodalmunk korábban e kérdést még nem vizsgálta, szükségesnek Játszik a későbbiekben szerepükkel részletesebben fmilalkozni.
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1. áb1·a. A gyógyszertári hálózat- területi eloszlása
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1
'!

az

Á következő tui•EljdontÍpus
ufaciaími gyógyszertár. Á viz:;gáli területeken ilyen gyógyszertár Zala és Bács-Kiskun megyékben, Keszthelyen ill. Kalocsán működött. A keszthelyi gyógyszertár a XVIII. század második felében
a ferences rend tulajdonában működött, de Keszthely földesura, a Festetic~
csJ.lád adományokkal is támogatta, amellett, hogy 11z uradalom részére beszerzett gyógyszereket megtérítette. A ferences rend feloszlatása után továbbra is nyilvánosan n1űködött, de a Festetics-család vásárolta meg és eladásáig, 1865-ig, mint uradalmi gyógyszertár ismert. A gyógyszertár:1t az
uradalom által alkJ.lmazott bérlő (provizor) gyógyszerészek kezelték.
A kalocsai ur.ad1lmi gyógyszertár a XVIII. század n1ásodik felében 1798-ig
a k:::tlocsai érsek, 1nint földesúr tulajdona volt. Időszakos'3.n a kalocsai piarista
rendház famulus apothecariusa kezelte. 1798-ban eladás útján került polgári
kezelésbe.
Külön említést kell tenni a főúri, ill. uradalmi házi gyógyszertári formáról. Bár a vizsgált korsziakban az eddigi adatok szerint 19. három megyében
ilyen típusú gyógyszertár már nem működött, adatok állnak rendelkezésre,
hogy Vas megyében a XVI-XVII. század fordulóján a rohonci Batthyányuradalomn11k Szalónakon gyógyszerészi kezelésben működött házi gyógyszertára. Arra is van adat, hogy a XVII. században az Erdődiek és a Nádasdiak
várában is volt főúri házi gyógyszertáL 1'
Katonai, „mezei p·9.tika" működéséről Zala megyében van adatunk. A
napóleoni háborúk idején a megyén átvonuló csapatokn·;ik, valamint a megyei
insurrekciós seregnek is volt időszakosan felállított gyógyszertára. Ezek mű
ködéséről Keszthelyen és Nagykanizsán van '3.datunk, melyekből kitűnik, hogy
e gyógyszertárak nyilvánosan is mükódtek, nem csupán rendeltetésszerűen.is
Itt kell foglalkozni azz;il a kérdéssel, hogy a gyógyszerésztörténeti szakirodalom nem egységes a gyógyszertári tulajdonviszonyok formáinak meghatározásánál. lti Ennek megáll•'lpítása szükséges az egységes nevezés tani és
kategorizálhatósági lehetőségen túl azért is, hogy az egyes formák vizsgálatát
exaktan tehessük meg. Több szerző h·J.sználja a főúri gyógyszertár elnevezést.
Főuraink csakúgy mint többi földesuraink, hatalmas ui;ad1~makat kormányoztak. Földesúri kötelességük volt jobbágyaik egészségvédelme. Ezen túl
az „udvartartás" és a sokszor területileg elszigetelt ur3.dalmi székhely (esetleg
vár) szükségéből létesüítek ilyen tulajdonfonnájú gyógyszertárak. Bizonyos
átal11kulás figyelhető meg a XVIII. században, amikor is az uradalmi házi
gyógyszertárakat felváltja -1z uradalmi tulajdonú, de nyilvános és szakképzett
gyógyszerésszel kezeltetett típus (Keszthely, Kalocsa stb,),
Külön jelentősége van annak, hogy a szerzetesrendi gyógyszertárak házi
i1l nyilvános jelleggel működtek-e? A polgári gyógyszertárak között is a
XVIII. szá:zi1dban ismert forma az egy-egy orvos, vagy sebész tulajdonáb"tn
álló és n1aga kezelte házi gyógyszertár, ami t. k. nyilvánosnak tekinthető,
hiszen nem csupán családja ellátását szolgálta.
14

Szigetváry F. szíves közlése.

~ Zm, kgy, 1808, aug, 8, 26/86; mm nov, 6, 2,; !Bm jan, 8, 58/16,

1

1ti

Halmai 1964; Baradlai 1930; Perényi 1971; Szentgyörgyi 1969.

Mindezeket összefoglalva, a gyógyszertárak tulajdonformáit és jellegét
az alábbiak szerint csoportosíthatjuk ·:i vizsgált korszakban:
Szerzetesrendi tulajdonú
- házi, vagy
- nyilvános gyógyszertá1~.
Földesúri tulajdonú, uradalmi
- házi, vagy
- nyilvános gyógyszertár.
Polgári tulajdonú
- házi, vagy
- nyilvános gyógyszertár.
Hadsereg tulajdonú, katonai
- helyőrségi, vagy
tábori gyógyszertár.
(Mindkét típus lehet rendeltetésszerű, ill. nem rendeltetésszerű
felhasználású.)
Városi tulajdonú, polgári kezelésű gyógyszcrtárról a vizsgált korszakban
és a háron1 nlegyében nincsen adatunk. (E forma feltehetően a XVIII.
században már inegszűnt.)
A gyógyszertári hálóz'lt számszerű növekedését, a számszerű időszakos
megoszlású, valan1int ennek 0/o-os növekedését ábrázoló 2., 3., 4. sz. ábrák
tanulmányozásakor háron1 különböző típusú fejlődési szakaszt különböztethetünk meg,

Kezdeti fellendülő szakasz. E szakasz Zala megyében az első öt

Vas

~egy,é~~n az első, né~~; Bács-Kiskun megyében az első két gyógyszertár' meg-

J~lenes:1g tart. Bar idoben nem egyszerre kezdődik és nem egyszerre végző
dik. Idos_or.r2?~ben első Vas, n1ásodik Z.1la, majd Bács-Kiskun megye. Az idő
sza~. lezarodas~t ~z 1780-~s években állapíthatjuk meg. Az ebben a fejlődési
per1od~sban 1etes1tett . gyogyszertárak tulajdonformái vegyesek. Zala megyé~~n ket szerzetesrendi, háron1 polgári, Vas megyében egy szerzetesrendi a
tobbi polgári, Bács-Kiskun megyében egy egyházi földesúri uradalmi s~er
zetes kezelésű és egy polgári tulajdonú gyógyszertár létesült. Vizsgáit korsz.a~unk. _mintegy százötven éves időt:irtamához viszonyítva, ez az első fejlő
des1 ?~r1o~u.s 75-~~. é;'i? tart, ami fél időtartam. Ehhez viszonyítv;i a gyógyszertar1 halozat feJlodeset, azt kapjuk, hogy ez alatt a viszonylag hosszú idő
~l~tt a gyógyszertári hálózatn•;i,k csak mintegy negyedrésze a13.kult ki. Ezt az
idoszakot követi az átn1eneti, állandósult szakasz. Ez a periódus Zala és Vas
megye esetében csupán 20-22 évig, Bács-Kiskun megye esetében hozzávetől'.'gesen 35 ~vig, tartott Ebben az idősz>kban a megyék területén új gyógysze1~ar n.em letesult, de e fejlődési periódusb11n történik a szerzetesrendi
tulaJdonv1szonyok átrendeződése. Ezt a fejlődési intervallumot a fokozódó
fellendülés , szakasz,? , k~veti. Ez az egész fejlődési korszaknak (1711-1849)
egy~arma~at k1tevo idoszaka 1.:i.latt a gyógyszertárak szám11 rohamosan emelkedik, mintegy háromszorosára nő. Ez a fejlődés egyenletes és állandóan
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2. ábra. A gyógyszertári hálózat szá·mszerű növekedése az alapítási évek elosztásában.
(1700-1845)

3. ábra. A gyógyszertárak számszerű adatai időszakos megoszlásban
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fokozódó. A fejlődés ábrázolásának a 4. sz. ábrán bázis-viszonyszámokkal
módszere alkalmas •:irra, hogy különböző nagyságrendű fejlődési idő
sorokat összehasonlítsunk, mert e számolási technikával azonos nagyságrendeket kapunk. Ennek eredményeként állapíthatjuk meg, hogy a három megye
fejlődésén belül r].z 1820-as évek derekán fejlődésük azonos szinten áll (a
háron~ fejlődési vonal közös metszéspontja jelzi ezt).
Az is kitűnik, hogy míg a fejlődés kezdeti fellendülő szakaszában egyenetlen a fejlödés, e korszakban egyenletes. A tulajdonviszonyok tekintetében
egyeduralkodóvá válik mindhárom n1egyében a polgári nyilvános forma. 1845ben a három n1egye 40 gyógy::izertára közül, csupán egyetlen földesúri, uradaJ111i gyógyszertár t 01.lálható, Zala megyében, l{eszthelyen.
A. gyógyszertári hálózat fejlődésének ·alapirári.yzatában mutatkozó változások.ut. összegezve megállapíthatjuk, hogy a 11áron1 inegyében nagyságrendi,
időrendi és egyedi ingadozások és különbségek mutatkoznak.
történő

mo

1

fejlődése. 111int 11z a 3. sz. ábrán jól látható, kiegyenlített.
és nagyságrendje a másik két 1negye közé kerül. Fejlődése
később indul, mint Va:~ n1egyéé és egyenletesebb, inint Bács-Kiskun megye
területéé.
Legegyenletesebb fejlődést, korb1n és nagyságrendben is Vas megye mutatja. A 3. sz. ábra tanuln1ányozásából kitűnik, hogy a Vas n1egyei gyógyszertárhálózat fejlődését bemutató görbe hullán1zása csupán a XVIII. száz·oid
n1ásodik felében jelentkezik, ez időszakos gátló, ill. serkentő hatásokra mutat.
Bác;::-Kiskun megye fejlődésében a XVIII. század folyamán ·a másik két
n1egyéhez viszonyítva tartós gátló hatás mutatkozik. Ha sz:ímításba vesszük,
hogy ·;i_ mintául szolgáló földrajzi terU1et nagysága nagyobb, mint akár Zala,
akár V·;i.s inegyéé, e gátló hatásban ezekhez viszonyított határozott elmaradást
kell látnunk. A fejlődés al.apirányzata a XIX. század első felében viszont e
területen a legnagyobb és gyorsabb, ebben .. behozó" és a másik két megyéhez viszonyított gyorsabb és n·1gyvolumenű serkentő hatásokat kell felismerni.

Zala megye
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fejlődés idő-
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3. A TELEPÜLÉSFORMAK SZEREPE
A GYÓGYSZERTARAK LÉTESfTÉSÉBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL
A MEZŐV AROSOK FEJLŐDÉSÉRE
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4. ábra. A gyé_t;,'y::.z?rtári hrilózat
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növekedése (1725-1845)

Egy terület, egy megye gyógyszertárhálózatának f,ejlődése nem vizsgálható
kiszakítoltan, csupán szaktörténeti adatokkal, hanem elengedhetetlenül szükséges megkeresni azokat a gazdasági, társadalmi alapokat, melyek a gyógyszerészet megjelenését, egy-egy gyógyszertár létesítését lehetővé teszik. A
gyógyszertárak létesítésének igénye és lehetősége tehát szorosan összefügg az
adott terület gazdasági, társadalmi fejleLLségével, ezen belül, minthogy a gyógyszerészet e korszakban elsődlegesen egészségügyi célú iparszerű kereskedelmi
tevékenység, n1egjelenése, a - gyógyszertárak létrehívása párhuzamba vonható
a hasonló jellegű (kézműves ipa"'os, kiskereskedehni) tevékenységek gazdasági,
társadalmi alapfeltételeivel.

21

A „circulatio pecuniae", n1elynek alapja az árutermelés, eszköze az áru
forgalombahozása és értékesítés~, tehát a· piac, az a döntő gazdasági alap, mely
e tevékenységek létt·ejöttét, ni.űvelését determinálja. A XV. században hazánkban megindul a nagyobb városok piaci körzeteinek osztódása, a kisebb települések fejlődését meghatározó heti piacok és országos vásárok tartásával. E
településfejlŐdés a mezővárosiasodás. A törökdúlás megállítja és visszaveti ezl
a fejlődést, csak a XVIII. század elején rendeződnek újra t:1 területi egység~k.
indul fejlődésnek a lnezőv~rosi kézn1.üves ipar, kereskedelen1.17
Ezen túlmenően, a gyógyszerészet egészségügyi célú jellegéből fakad, hogy
a fejlődést döntően n1eghatározza quantitative, a népesség gyarapodása, quaHtative, e népesség társadaln1i fejlettsége, egészségügyi kulturáltsága.
E kérdések részletes vizsgálata elengedhetetlenül szükséges.
A törökdúlás alatt Zala megye gazdasági és társadaln1i fejlődése megakadt.
A nagyobb településeiből kialakított végházak élete az önfenntartás és a haza
védelmében való helytállás. Falvainak lakossága a környező hegyekb211, erdők
ben, mocsarakban bújt meg, vagy cln1_cnekült. A szatn1ári béke után szá1nos

település állt lakatlanul.
A vizsgált korszakban Zala inegyc hataln1as egyházi és világi birtokokkal

. átszelt terület. A Balatonf.elvidék csaknem teljesen egyházi birtok, a tihanyi

i:

A Rákóczi-szabadságharc után, hiányoztek még azok a .külső és belső
is, ahol a földesurak vagy jobbfgy<.ük értékesíteni tudták volna fele:::;legeiket. A század elején-alakulnak L:i Zala megye piachelyei, L-=ndva, Bagonya,
Dobronak, Lenti, Zalaegerszeg, Zalaszentg:ót, Sümeg, Keszthely, Tapolca, Nagykanizsa, Csáktornya. Az ipari-m2z0gazdasági csere csak részleges, hiszen az
ipar fejlődésére jellen1z6, hogy a prxaszt, amit tud m0gcsinál magának házilag,
az iparos, kézmüves pedig fö~det, szőlCt ís müvel. A 8-:::é.zad második felére a
mezőgazdasági árutermelés fc:~ozód2.sával, árut a keresl;;:-edelemnek elsősorban
a mezőgazdaság ad. !gy tehát fejlettebb értelemb2n vett k2reskedele1n, csak
II. József uralkodása id2jén alalr.ult ki. A mezőgazdc..s-9.gi árutermékeknek különösen a napóleoni háborúk alatt kialakuló nagy külföldi kerGslete (gabona
konjuktúra) J"ellenditi 2- kere::::kcdelr.1et. 1:.>

p~acok

egyre gátlástalanabbá válik a földesúri mohóság.

A kereskedelem Íellendülés2nek hatása ílgyelhető meg l\Tagykanizsa fejis. Két megye, Son1ogy és Zala keresked2hni útjainak cso1nópontjában az Adria és Balkán felé irányuló, illetve onnan jövő kereskedelern
gócává válik (lásd 5. sz. ábra). Különösen jelentős a fejlődés a XVIII. század
utolsó negyedétől a vizsgált korsza~\: végéiz, mind ütemében, mind nagyságrendben nagyobb n1-int Keszthely és Zalaegerszeg fejlődése. A kereskedelerr..nek a ni.ezővárosi fejlődésben tehát döntő szerepe volt. E jellegénél fogva,
Nagykanizsát mint a korszak településfejlCdési típusát tárgyaljuk a gyógysze:Lárak történetével kapcsolatosan.

A népesség számszerű gyarapodása nagyobb lendületű a megyében a x-vIII.
század folyn1nán, mint a XIX. század első felében. Ennek oka abban keresendő,
hogy a betelepítés és bevándorlás jelentős szerepet töltött be a rn_2gye népesedésében. A mezőgazdasági tern1elés viszonylagos fellendülése i'i3yelhető rneg
a XVIII. század mc~.sodik felé"!Jen, a külíöldí f.elvevőpiacok kialakulása, az úthálózat javítása és 2.!n:i_-·vetöen a földesúri kízsákmányc·:_,:..s fokozódása kapcsán.
A század elején még viszonylc.go:; terűletbősé:z ~'- .-;zázad végére megszűnik.
Bár a müvelés formái (két nyon-:.6-sos gazciálkodás, legeltetéses állattartás) elmaradottak, de a sz::'.'.zad vé3én az u:.·c:;_dalmi gazdálkodásban, különösen a keszthelyi Festetics t.:.:radalon1 esetében, jelentős fejlődés figyelhetó tneg. 18
A megye viszonylagos mez0gaz:lasági fejlődése, érdekes pá·:~-::.·::_:_:::;:_:.o~ r,_:utat
Keszthely város népességének növekedésével és a fejlődés h.-."_,iiló tí1Ju:sú jellegével. Erre abban találhatunk rnazyarázatot, hogy Kes~~>2ly 1nezővárosi
fejlődésében döntő jelentöséggel bírt, hogy a hatalmas Fs.:t.:t.ics uradalom

A megyei közigazgatási szervezet jelen-L::::?gével a helytartótanács tárgyaltisánál már foglalkoztam. Az abszolutizmus re:.1dszer2,1:::c irányítása magával
hozta a megyei bürokrácia fejlődését is. A hivatalnok réteg lassú növekedése,
a 1negyegyülések. a megyei 1.Jrvényszé~;;: szereptnek bő-,rülésc és kiszélesedése
eredményezte Zala m~gyében a rnegyeszékhely, Z2.12cegerszeg mezőváros viszonylagos f,ejlődését. Ez a megyeszékhelyi státus i:ol.Snyös volt, Il1.ert a megyegyűlések, törvényszékek alkalmával sokan n1egfordult2.k .a városban, igyekeztek szükségleteiket beszerezni. Ez az igény fell2ndítette bizonyos mértékben
a város kézműves-iparát, és forgalrna~ak lettek és jól jövedehneztek a vendéglők. A megyei tisztségviselők h:ízat é_::>itettek, a megye allcahnazottainak
egy).k rétege letelepült, de ez létszámában fh'?'JTI, volt j2lentfs. Ez.:-:'.: a tényezők
a 2(VJII. század folyamán lényegesen lassabb fejl.Sdést eredrr..ényeztek a kereskedő városi fe~lőjési típushoz viszonyítva. E.'.::ért e inozzanatokban meg kell
látnunk a mezővárosi fejlődés újabb típusát, a „tisztviselő" várost. 20

apátság és ·:t veszprémi pü::.:pöks2g uradalma. Z.:i.lae-gcrszeg vó.rl1S a veszprémí,
majd a szombathelyi püspök uradaln1a. l'Tagykanizsa és környéke a Batthyány,
Belatinc a Csáky, Alsólendva é~s Lenti az Eszterházy, a Muraköz és Althan
család birtoka. ElaprózódoLt birtokú kisnen1esek falvai zömmel a Zala felső
folyásától délre eső Göcsej területén, valamint Nemeshetés és szomszédos falvai
területén találhatók. Az élet megind~ttisának .érdekében a XVIII. század elején
általában csökken a földesúri kizsákmányolás, betelepítések, nagyfokú né~'Jcs
ségvándorlás jellemző a század első évtizedeire. Ezen ídősz.ak uián azonban

'i

székhelye ,-olt. E jellegénél fogva. mini. a korszak településfejlődési típusát
kell vizsgálnunk a későbbiekben, amikor a keszthelyi gyógysz2rtL~r történetével
foglalkozunk. A f.ejlődésnek a XIX. század első felében történt lassulása abban
nyerheti magyarázatát, hogy a késői feudalizmus lehetőségeit a XVIII. század
folyamán, a felvilágosult abszoluiizn1us:)an teljessé teszi és a X!X. század első
felében már továbbfejlődésre képtelenné válik.

17 Varga 1960; Eperjessy
18 Simonffy 1968.
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1963; Csiz1nadia 1962.

iődésében

rn Acsá<l,-l 1886; Csapodi 1933; Szántó 1954; Tagányi 1896; Takács 1900.
F'ejez:.::-2:c lfl70; Simonffy 1971.
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Az előzőek igazolták. hogy a vizsgált korszak fejlődésében fontos szerepe
volt az árutermelés kialakulásának és fellendillésének, valamint az értékesítés,
a piac létrejötténe;~, fejlődé:.<~riek. Enn2k kcipcsán az is bizonyított, hogy egy
adott köziga~gatási terület gazdc:sági Jejlődéséb'.?n azoknak a településeknek,
ahol a piac bonyolódik, döntő szerepe van. A XVII. században a szabad királyi
városok volt~ü{_ a szerény hazai iparnak s egyúttal egy-egy piaci körzetnek a
központj~i. A XVIII. S?;ázad első fele, az 1711 után.i békés évtizedek városaink
f,ejlődét:1ét kedvezően befo]yáso1lák. Szabad királyi városaink ugyanis a feudalis
korszak viszonyai között számos o1y2.n kiváltsággal rendelkeztek, melyek Őn
álló gazdálkodást tettek lehetővé. Zala megyében nem volt szabad királyi
vfiros. A fent vázolt tényezők elsőso1·ban n1ezővárosainak fejlődésére h·J.tottak.
Ezért részletesebben meg kell vizsgálnunk a n1ezővárosok jogi, gazdasági helyzetét és fejlődését.
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Hazánkban a XVIII. század elején Ill. I'\:ároly összeírása (1715-1720) szerint 39 szabad királyi város. 44.3 mezőváros, 1230 kuriálista, 6766 úrbéres község
volt. Az első 1nagyarországi népszán1lálás idején (1784-1787) 61 sz3.bad királyi
város, 605 mezőváros és 7579 község volt. Ez a néhány adat mutatja, hogy a
XVIII. század első felében a városi fejlődés jelentősebb a községi f,ejlődésnél.
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5. ábra. zaia megye 1792-ben

24

Ha a gyógyszertárak létesít.é.'3ének szen1pontjából vizsgáljuk a szabad királyi
városok és a inezővárosok szerepét, megállapíthatjuk, hogy hazánkban a gyógyszertár-hálózat. kialakulásának első szakasza a szabad kil'álvi városokhoz kötött.
A XVIII. százacÍig, ha a földesúri uro.dabni házi-gyógyszeriárakat és egyes ma··
gányos kolostorok házi-gyógyszertárait nen.1 vesszük figyelembe. gyógyszertár
szinte kizárólagosan s:zabad királyi városban létesült. A mezővárosi íPjlődés
'ldja azt a gazdasági és jogi bázist a gyt~gyszertári hálózat további fejlődésé
hez, amit a XVIII. sz.-ban figyelhetünk meg elsösorban. A szabad királyi váro:;ok jogi státusa a XVIII. sz8.zadra te1.iesen kiépülL. Ennek alapja a királyi
kiváltságlevélben lefektetett szabc1dságjogoko~ kívül az általános törvények és
jogszokások voltak. P.~ n1ezővárosok jogi helyzete azonban nem mutat egységes
képet, egyesek privilégiuinai köze] álltak a szabad királyi város jogállásához.
a legtöbbjük azonban alig különbözött a jobbágyfa1utól. Zala megyében a török
hódoltság idején a végházak végvári szabadságot élveztek. A XVIII. században
a földesurak igyekeztek visszaszorítani a n1ezővárosokat a jobbágysorba. Fokozatosan megta[!óidták és elvették a mezővái·osoktól a török háborúk alatt adott,
ill. élvezett engedményeket, szabadságot. 11

A XIX. század 40-es éveiben Zala megyében a 656 helységből 33 mező
város volt. E vi.'.'.zonylagoS nagy szán1aránynak az oka a következőkben keresendő. A törökdúlás előtt Zala megyében virágzó gazdasági élet volt. Azok a
települések) melyek e korban a földesúrtól bjzonyos privilégiun1ot élveztek, a
törökdúlás után bármennyire is visszavetődtek létszámukban és gazdaságukban, e ki\·áltságukat továbbra .ls fenntartották 111aguknak. Más esetekben a
törökdúlás a1':i.tt a földesurak bzionyos engedményeket tettek jobbágyaiknak,

'.!1

Olvasókönyv 1061; Csizrnadia 1962; Fejezetek 1870; Simonffy 1971.
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hogy az elvándorlást megakadályozzák. A török kiűzése után e települések is
inezővárosi státust követeltek és r1 legtöbb esetben élveztek. A legjelentősebb
tényező a nagyszámú végvárnak a fentiekben n1ár í::::.inertetett jogi és gazd·asági
helyzete volt. A mezővárosokban Zala megye lakosságának mintegy 200/0 -a
élt. A falvak átlagos lako~.sága 400 fő, míg a városoké 2000 a XIX. sz. e1s0
felében. Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy a városi lakosság gazdasági, társadalmi fejletts'ége tekintetében lényeges különbségek mutatkoztak
a 11 OOO lakosú Nagykanizsa és a csak 300 lelket számláló Szécsisziget mező
város esetében. A megye legjelentősebb mezővárosai Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Keszthely, Tapolca, Sümeg, Csáktornya voltak.
A inezővárosok jogi, társadallni helyzetét az alábbiakban foglalhatjuk
össze. Jogilag a mezőváros nem volt önálló községszervezeti kategória. A Mária
Terézia-féle úrbérrendezés seni. alkalmazta ezt az elnevezést és ne1n tett különbséget inezőváros és úrbéres községek között. Nen1 alakult ki egységes mező
városi jog. Bizonyos szabadságjogok és hűbéri kötöttsége]c a mezővárosok
szinte mindegyikében más--más Viszonyt mutattak. Ez egyedi jelleget ad és
szükségessé teszi, hogy f,ejlődésük vizsgálata egyedileg tö1·ténjen. Szaktörténetünk szempontjából e fejlődést meghatározó tényezők bizonyos inértékig egyE:égesíthetők, ezért mint már erre korábban utaltunk, bizonyos típusok kivá-

laszthatók.

.l,1

·1·"'

A fejlettebb mezővárosi birtokos lakosság osztályjellege, n11nt ahogy erre
Sin1onffy E. rámutat, ke'ttősséget é::; cbböl eredően ellentmondásokat tartaln1az.
Ez abban látható, hogy a város határában levő földeket úrbéres jellegük dacár.a
a városi birtokos lakosság szabadon adhatta, vehette.
A mezővárosi polgár kézműves, kereskedő, föld1nűve.s, társadalmi helyz.:::te
nehezen meghatározható átmeneti jelleget mutat a szabad királyi városi polgár
és falusi jobbágy társadalmi helyzete között.~::!

4. A GYÓGYSZERTARI HALóZAT
A gyógyszertárak létesítésének kérdését részletesen a nagykanizsai, keszthelyi és zalaegerszegi gyógyszertárak !='setében vizsgáljuk. E három város fejlődése és benne a gyógyszerészet nl.egjelenése modellül szolgálhat a korszak
gyógyszertárhálózati ](ialakulásának törlénelmi vizsgálatához. A megye többi
gyógyszertárának létesítési kérdéseinél csak az egyedi és legfontosabb adatokat

mutatjuk be.
Nagykanizsa
Nagykanizsa a XVIII. század közepe> óta Batthyányak birtoka volt. A század elején a város szabad királyi városi kiváltságokat vindikált magán3k ..
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Ennek elérésére ni.in tcgy száz éven át állandó küzdeln1et folytatott, de nen1
sikerült megszereznie.23 Mint.hogy a mezőga12:dasági terni.ények külföld felé irányuló kereskedelme a XVIII. század második felében egyre jelentősebbé vált,
ni.iután Nagykanizsa jelentős kercskedcl.nü utak közt feküdt, a városban a
XVIII. század folyan1án egyre t.Jbb görög és zsidó kereskedő telepedett le. A
század végére országosan is egyike lett a legjelentősebb kereskedelni.i „tranzit"
központoknak. Simon Clen1ens, angol utazó 1715-ben Kanizsáról a következő
ket írja: „A1nbár a világ e sark.iban városnak nevezik e helyet, valóban nen1
sokkal jobb egy falunál, valami 100 szétszórva épített és szalmával fedetit házzal."211 A század végére lakóinak száma 3353-ra emelkedett. A század közepén
n1ár 14 utcája volt. A századfordulón mintegy 14 céh működött a váro::;bin.
Fényes E. a :;{IX. század első évtizedeiben r.J agykanizsát Zala inegye legelső
és országos viszonylatban is jelentös kereskedő városnak tartja, „hol évenként
több, mint 6000 n1érö gabonát adtak el, s ezen kívül szarvasma1~hával, sertéssel felette fontos átmeneti kereskedé~;t folytat, valan1int gyár és kézn1űi keln1ékkeli kereskeciése is igen élénk". 25
Nagykani.z.sa közegés?.ségügyének állapoitára néhány jellemző adatot sorolok fel. Egészf:>.2gügyi szakszen1élyzet n1űködéséről a S7,ázad elején a ferences

gyógyszertár és az 1698-ban felállított xenodochium civile (polgári vendég-

szoba, nl.elyben betegeket is ápoltak) kezelőjén kívül nem tudunk. A század
első felében 1714-ben folyt le egy, a korra jellemző boszorkányper, melynek
folyamán a vádlott vízpróbán esett áit s ítélete lef.ejezés és testének elégetése.
s inindezek okozója a prefektus teheneinek teja\)adása volt. A szerencsétlen
vádlott Mo1nár Mária mindent tagadatt. 26 Mit is tehetett volna?
A városb.J.n 1747-ben 7 bába működött, akiket a város megesketett. A kor
jellemzésére álljon itt egy jellemző részlet az eskü szövegéből: „ ... én személyekre való n1inden 11.eldntet né1kü1, sen1 a szegénynek, sem gazdagnak, sem
szeretetére, se1n fájdabnára, hanem a magan1 legnagyobb erejével és tehetségével ininden babona és boszorkányság használata nélkül a gyermekágyasoknak dolgát bábast.gon1ni.al akarom elintézni ... " 27 Erő és tehetség, boszorkányság és babonaság helyettesítehte a szaktudást.

1772-ben k~t orvos (valószínűleg kirurgus), 1782-ben háron1, a XIX. század
első felében négy orvos működött Nagykanizsán. 28 1848-ban 6 orvos doktor,
23
1 .O"yakorlati orvos" 1 és „hites sebész mester" található Nagykanizsán. ta
,,,_,Az 1698-ban alapított városi isnotályt 1780-ban kibővítik és helyreállítják,
1830-ban két orvos felügyeletére bízza a város. 2 ~

23 Barbárits 1929.
21, IC.ropf 1921.
2:; Szücs 1970 · Fényes 183G; Makoviczlcy 1934.
21iNk. 1714. '
11 l\nc. 1747.
~31\'!akoviczky 1934.
28n ITl;;::. feud.
:m Barbarits 1929.
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A járványok közül, melyek rendszeresen előfordultak és ousztították a
lakosságot, meg kell emlékeznü'nk az 1812-es hilnlő-járványról, ~elv Zala megyében döntő lökést adott .a himlőoltás bevezetésének megszervezéséhez. melv
a XIX. század közepére általánossá és rendszeressé is vált. De sajnálaitos ténv
az is ezzel kapcsolatosan, hogy az 1840-es évek megyei egészségügyi szakvezetése nem ismerte fel a revakcináció jelentőségét, és •03.zt, mikor felvetődött „Sen1
szükségesnek, sem elfogadhatónak" nem tartotta.30
A gyógyszertárat a ladiszlaita tartományhoz tartozó n:;igykanizsai ference.s
.;;zerzetesek alapították és 1714-ben nlár biz~osan működött. Erről a szerzetesrend számadáskönyvében található bejegyzés tanúskodik.::it
A gyógyszertár nyilvánosan működött, kezelé:::;2t ·:i_ rend kirurgus-patikáriusai végezték. Időszakosan, ha a rend személyi á11om8.nyában ilyen foglalkozású laikus testvér nen1 volt. polgári sze1nélyekkel kezeltették. E polgári
személy végzettségét nem sikerült nlegállapítani, feltehetően kirurgus lehetett
és az 1730-a.s években müködbtt a kanizsai ferences gyógyszertárban. Ezt az
adatot érti f.élre Barbarits helytörténeti n1unkájában mikor így_ ír: „A gyógyszertárt 1730-ban adták el (t. i. a ferencesek) egy polgári szen1élynek." Ez a
személy valószínűleg időszakosan csak bérlője lehetett a gyógyszertárnak. A
gyógyszertárt kezelő laikus testvérek közül Büx (Pix)? Simon neve ismert
akit Szornolányi Antal a rendház krónika írója (1770) „nominatissimus Apothe~
carius''-nak nevez. A. ferences rend 1769-ben a gyógyszertárat dcfinatori határozattal a Somogy 1negyei Segesdre helyezi át. Már a határozat előtt palini
Inkei Boldízsár a kanizsai és segesdi zárdák szindikusa a feltételezett szándék
lebeszélésére és meg.akadályozására indít akciót. Rávette Zala megye ·1lispánját.
Forintos Gábort, hasson oda, hogy a rendi tanács inásítsa nleg elhatározását.
Indokul azt hozita fel, hogy a megye egyeteme és közönsége rossz néven veszi
a gyógyszertár áthelyezését és esetleg a rendház környékének lakói alamizsnáikban ellanyhulnak. 2000 Ft-os alapítványt helyez kilátásba a segesdi kolostor javára. ha a döntést megváltozta,t,lák. A rendtarto1nány hajthatatlan 1naradt. So1nogyban nagyobb ·:inyagi tán1ogal<:ísra számítottak, ui. ebben az idő
ben csak két gyógyszertára volt Son1ogy inegyének. A gyógyszeranyagoka,t
eladták egy polgári gyógyszerésznek. a berendezést és fölszerelést, melyet 4000
Ft-ra becsültek a segesdi kolostorba helyezték át. Ez időtől a segesdi kolostor
látta el gyógyszerekkel a nagykanizsai rendházat is.
Nagykanizsa első polgári gyógyszerésze Reiner Antal volt, aki a gyógyszertárat az 1780-·:is évek derekán eladta Thein Jakab gyógyszerésznek. Thein
Jakab működéséről igen keveset tudunk. 1786. jan. 27-én Sün1eghy József
alszolgabíró vizsgálatot tartott, Thein Jakab gyógyszerész feljelentésére, a nagykanizsai kereskedőknél. Megállapíif:otta, hogy Perl Izsák, Sarnózy József, Géber
György és Piler Ferenc kereske:lők nem az előírásoknak megfelelően tárolják
a gyógyításban is használatos szereket. Az elkobzott árucikkekről Thein J. kimutatást készített és azt Ieltel'jesz,telte Zala megye főispánjához.32
i
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1792-ben Francz Antai, miután a pesti egyetemen
n1egyében kihirdetik, megvásárolja n gyógyszertárat.:n
kezelésében működött az 1880-as évek elejéig. A század
szertárat már Lov8.ck Ferdinánd kezelte, mint bérlő é.s a
sága szerint „Frantzin Ursula", Francz Antal özvegye
donosa. Francz Antal ;:;orsá1'ál nincs adatunk.3-'í.

szerzett díplomé'Íjá1t a
A gyógyszertár az ő
első éveiben a gyógylevéltári adatok tanúa gyógyszertár tulaj-

1806-ban Lováck Ferdinánd vásárolta nleg a gyógyszertárat és egészen
1837-ig vezette. :35
1837-ben fia Károly veszi át a gyógyszertár vezetését fti a vizsgált korszak
végéig őt ismerjük, mint a gyógyszertár tulajdonosát. 3G
1860-ban Nagykanizsa első gyógyszertára, mely az 1840-es években a „Fekete Sas" nevet vette fel, ,a soproni helytartósági osztály 1860. ápr. 4. (6365 sz.
l'~nJelcte által reáljogúnak isn~ertetett ei.:r7
Nagykanizsa n1ásodik gyógyszertárának története igen kalandosan kezdő
dött. 1801-ben Haller Antal gyógyszerész Nagykanizsára nősült és felállított
egy gyógyszertárat. Időben nleg is indította az engedélyezési akciót, melyhez
sikerült a város tanácsának és földesurának hozzájárulását is megszereznie.

A megyei törvényhatóság engedélyezésre továbhitotta a kérvényt a helytartótanácshoz, de az elutasította. A város azonban nem nyugodott bele és addig
instanciázott, ntíg végre, 1805-ben nlegkapták az engedélyt.38 A „Hal1eriana
gyógyszertár" azonban nem sokáig inüködbtt. Működése alatt is, igen sok panasz érkezett, mind n városi tanácshoz, 1nind a várn1egyéhez. Haller Antal ui.
„a mulatságot szerelvén, a patikában soha nem talá1iatott, hanem a betegeknek azt a városban felkeresni kellett". 3!J Végül is gyógyszertárat Lováck Ferdinánd vásárolta meg. A város azzal a kikötéssel élt, hogy Lováck köteles lesz
rnindkét gyógyszertárát nyitva tartani. Lováck pár hónap elteltével kérvénynyel fordult a városhoz, hogy az új „alsó-patikát" bezárhassa, „mert az emberek bizalma úgyis a felső patikában vagyon". Bár a város kérését elutasította
a gyógyszertárat 1808-ban Vidákovics bábsütőnek adta el. A gyógyszertárat egy
darabig még Haller Antal, n1int bérlő vezette, végül is megszűnt. 4 0
Az 1810-es években újabb küzdelem kezdődik a nagykanizsai második
gyógyszertár felá11itásáért. Szán1os jelentl:ező akad, de az engedélyt megszere:zni csak Salan~on l-\n~alnak sikerü1t, de mire az megjött, Salamon nem volt

::i:J Zm. k.gy, 1792. 1náirc. 26. 52/20.
~r. Barbarits 1929; Z1n. }{gy. 1803. márc. 19.,'4.; lö03. márc. 23. 4/2.
:1.~ Zm. kgy. 1806. febr. 24. 34 18.
:1G Zm. kgy. 1837. nov. 13. 2436.

Zala megye főorvosának kéziratos feljegyzései, n1elynek sorsáról Jakab G. a Zalai IIírlap 1962. márc. 4. számában számolt be, - jelenleg a szerző tula]donában
- alci.fjján állapíthatók meg Zala n12gye gyógyszerlárainak jogállását meghatározó helytaelótanácsi rendeletek számai. A továbbiakban erre hivatkozva idézem a rendelet számait.
38 Barbarits 1929.
;;u Zm. kgy. 1803. dec. 5. 120; 1804. febr. 20. 23.
10 Barbarits 1929.
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található:~.! E hosszú küzdelem aiatt az egyes kérvényezőket a város, a földesár
vagy a megye marasztalta el. A legtöbb esetben a helytartótanácsi engedélyl
nem kapták meg, n1ert. Lováck Ferdinánd jó összeköttetései révén, megakadályozta azt. A korr:i jellemző az a nyilatkozat, an1it -a Batthyány urac1alon1
intézője tett Szép Károly gyógyszerész kérvényéhez. A legjellegzetesebb részt
idézem:
„ ... Lováck Ferdinánd a Haller féle patikát több esztendők előtt inagának
n1egszerezvén ezen pénzen vásárlott patikának, h a sz ük s ég e s , isméti
felállításáról nem tiltathatnák (holott azt már régen eladta! szerzö j.) s így
tekintőleg csak egy harmadik gyógyszertárnak felállításáról volna szó 1
melynek szüksége a mostani környülállásokban éppen nem tapasztaltatik, mindezeknél fogva, az Uradalom Nagykanizsán, második, vagy har1nadik patikának felállítását ez alkalommal nem kívánja".
Végül is 1835-ben Szép Károly, Schvartz Fc'renc, Czellinger Ferenc és
Lováck Károly kérvényezők közül a vármegye, h•Jgy Lováck Ferdinánd tovább
ne lehessen monopolhelyzetben, Szép Károlyt választja és a gyógyszertári eqge-.
délyt az ő számára kéri a helytartótanácstól.'•~
A gyógyszertár 1836 decemberében nyílt meg, iniulán a megyei fizikus
vizsgálata (vizitá'ciója) megtörtént."3
A gyógyszertárat mely az „Igazság"' nevet vette fel (feltehetően ezzel is
demonstrálva Lováckék mesterkedései csődjét), a soproni helytartósági osztály
1859-ben reáljogúnak ismerte el (lásd 6. sz. ábra). Tekintettel arra, hogy az
1830-as évektől a helytartótanács n1Jr csak személyes jogot adományozott,
a reál jog elnyeréséhez Szép Károly tulajdonos gyógyszertárát 1801-ben alapítottnak tüntette fel, n1ert csak így nyerhette azt el. De mint az a fentiekből kitűnik, sem1niképpen nem tc!cinhető az ~,Igazság'' gyógyszertár a „Hallerianna" jogfolytonos utódjának.4 4

Keszthely

1

J

i
;.,

Keszthely fejlődését meghatározta, hogy a Festetics uradalom központja
volt Az állandóan gyarapodó Festetics uradalom, az egyre bővülő háztartás,
udvartartás, építkezések stb. nagy vonzerőt gyakoroltak. Ehhez jelentősen járult hozzá, hogy a XVIII. század második felében Festetics Kristóf és Pál külföldi morva, német mesterembereket telepített a városba. Festetics György
alatt pedig, a korszerü gazdasági művelésformák bevezetésével, a Georgikon
felállításával, tovább nött Keszthely jelentösége.'°

"Zm. kgy_ 1819. ápr. 19. 715; 1819. okt. 25. 1973; 1829. ápr. 27. 1192;1829. okt. 10.
1917, 2040; 1829. nov. 0. 2434; 1830. jan. 11. 25; 1830. márc. 15. 600; 1831. jan. 17.
266; 1831. ápr. 18. llBO: 1831. szept. 26. 3717; 1833. jan. 7. 296; 1833. ápr. 15.
1038; 1833. dec. 7. 2815; 1834. márc, 11. 450; 1835. jan. 22. 1476 .
2
.s. Zm. kgy_ 1835. nov. 12. 2183.
"Zm. kgy_ 1837. jan. 9. 132.
M
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A rendelke:.,i;ésre álló adatokból a gyógyszertár alapítási évét lnegá1lapítani
nem lehetett, ugyanis, hiteles adatot erre vonatkozóan egy forrás sem ad. Az
alábbi feltételezések lehetségesek:
L

~:

'

LegkorálJbra teszi a gyógyszertár alapítását, a XX. században a gyógyszertár reáljogát öröklő csalá!1 tagjának nyilatkozata, mely szerint a gyógyszertárat még a Festetics családot n1egelőző keszthelyi f.öldesúr, a gersei Pethő
család alapította volna az 1730-as években. 11 u Tekintve, hogy az idézett munka
semmilyen hiteles adatra ne1n hivatkozik és ilyet azóta sem sikerült találni,
ezt csak tűlzott _feltételezésnek vehetjük. A n1ásodik feltevés szerint a gyógyszertárat Festetics Kristóf alapította. Erre már van levéltári utalás is 1780-ból.
A keszthelyi ferencesek gvardiánja, egy gyógyszertár vizsgáLtt alkalmával talált hiányosságokra válaszolva a következőket írja; „ ... Az en1lékezésre méltó
nagyságos Festetics Kristóf úr által alapított keszthelyi gyógyszertár ... "47
Ennek az állításnak látszólag ellent1nond P. Takács I: által enllített adat, mely
szerint a keszthelyi ferences rendházban már 1748-ban működött gyógyszertár,
melyet később a Festetics uraság kérésére a tartományfőnök engedeLnével az
uradalom1 és a város lakói részére is múködtettek:"8 Festetics Kristófnak ezt
a lépését érthette félre Szabó D. aki így ír: „A lakosság hasznához számította
(t. i. Festetics K.) a betegek gondo"ásál is e célból 1754-ben 200 Ft-ot adott a
keszthelyi franciskánus barátoknak, hogy gyógyszertárat állítsanak fel."19
Dr. Sági Károly, Keszthely történeL2nek uagy ismerője arra következtetett, hogy a gyógyszertár a Festeticsek tulajdona, de a ferencesek kezelésében állt.50
A rendelkezésre álló újabb adatuk alapján megnyugtató módon csak azt
jelenthetjük ki, hogy a gy~gyszertár a ferencesek gyógyrrzertára volt, melyet
a Festeticsek szükség esetén adományokkal támogattak. Ez az adomány lehetett magának a gyógyszertár létesítésének anyagi bázisa is, de ez nem zárja
ki a rendi tulajdonjogot. A f,őúri család és az uradalom alkalmazottai számára
a gyógyszertár hitelbe adta a gyógyszereket, melyek receptjeit időnként összegyűjtve az uradalomnak benyújtották és az kiegyenlítette. Erről, e korból
való, számos recept tanuskodik a Festetics levéltárban.5 1

A ferencesek gondoskodtak a gyógyszertár szakszerű kezeléséről. Bár
gyógyszerészt nem alkalmaztak, a gyógyszertárat a inindenkori kirurgus-patikus .testvérek kezelték. :fgy 1751-ben Knapp Vitus gvardián Donner János 24
éves tiroli kirurgust öltöztette be. Ez évben élt még a rendházban F. Gietz
(Gőcz) Agoston kirurgus is. Legtovább azonban F. Mayberger Kamil (17371800) kirurgus kezelte a gyógyszertárat. Adataink szerint 1776-tól a rend feloszlatásáig, 1788-ig.52

46 Békássy 1930.
47 Zm. kgy. 1780.
4t1
49
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Sági K. szíves közlése.
61 Festetics.
52 P. Takács.
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A gyÓgyszertár berendezéséről és feiszereiésérői sen1mlt nem tudunk, .azori
kívül, hogy n1iután a ferencesek az andocsi (Somogy m_.) patikát megszüntették 1
felszerelés egy részét a keszthelyi rendház kapta. 53
11
P. Takács 1. szerint a keszthelyi patika jól jövedeln1ezett a rendnek. A
keszthelyi ferences számadáskönyv szerint a gyógyszertár jövedelméből több
alkalommal fizettek ki összegeket a rendház szükségleteire. Azonban arra is
van adatunk, hog·y a gyógyszertár számláját a gvardián kérésére Festetics
konziliarius egyenlítette ki.5 4

II. József 1788-ban feloszlatta a szerzetesrendeket. A keszthelyi ferencesek
is megszüntették n1űködésüket. Míg a konvent kiürítésének huza-vonája tartott, II. József meghalt. A vármegye halogatta az elhalt császár akaratának
végrehajtását. A rendtagok csak 1796-ban hagyták el végleg Keszthelyt.
Mint az a keszthelyi uradalmi ügyésznek 1847-ben keltezett jelentéséből
kitűnik a gyógyszertárat a rend a nagykanizsai gyógyszerésznek, Thein Jakabnak adta el, „ki abból a legjobb gyó-gy és műszereket Kanizsára elhordván,
eladta bizonyos Laross sebésznek, ez ls bírta azt egy kis ideig, de mivel a
közönségnek az orvosi szerekre nézve elégséget nem tehetett, tőle ... Festetics
György készpénzben vásárolt:i meg." 55
Johan La Rosé előbb csurgói, majd ~a Festetics-család uradalmi kirurgusa
volt (egyes szerzők tévesen használják .a doktor La Combe nevet!).'6 E szolgc3.lata mellett, mint et megye járási kirurgusa is működött.J 7 Felesége E. Vilhelm
bába volt. Miután bemutatt:l a vármegyénél „Bécsi bábai diplomáját", a szántói járás bábájának nevezték ki. 58 J. La Rosé, 1;1.ki feltehetően ebben az idő
ben a gyógyszertárat kezelte, 1798 márciusában _megh.alt, működéséről egyebet
nem tudunk. 59
Ebben az időben a Festetics-uradalom birtokosa Festetics György volt1
kinek nevéhez számos jelentős tett kapcsolódik: a Georgikon felállítása, :J.
keszthelyi Helikon, építkezések, balatoni hajózás stb. A város is jelentős
fejlődést mutat e korb·.m.58.a A XVIII. század elején S. Clemens angol utazó
két-háromszáz házat talált a városban. R. Bright 1815-ben tett utazása alk-31mával inűvében 4000 lakost említett. „Néhány kereskedő ellátja a várost a
mindennapi élet szükségleteivel. A lakosság egyébként vagy a grófi tisztekből
és munkásokból áll, vagy bizonyos tekintetben a város iskoláival és vallásos
intézn1ényeivel van összefüggésben." 60

s:i Koppányi 1962; P. Takács.
5~ Békássy 1930; P. Takács.
ss Zm. kgy. 1848. máj. 9. 189.
5GPéczely 1959; Zm. kgy. 1793. febr. 12. 146/28. Johan La Rosé sk. jól olvasható

aláírása.
r,; Zm. kgy. 1792. márc. 26. 37.
"zm. kgy. 1794. jan. 30. 66/25; 1795. márc. 7. 37/7; 1794. szept. 4. 158/134.
"Zm. kgy. 1804. febr. 20. 50615; 1804. dec. 11. 64/69.
59a 1rrészletesen láisd: Degrié 1964.
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A gyógyszertárat ebben az Ídőben küÍföldről, általában Bécsből szerződ
tetett gyógyszerészek kezelték. Ezek közül az alábbiakat is1nerjük:
1801
1802
1805-1809
1809
1814--1816
1816-1820

kapható lenne, n1cly
uel ajánltatik".

J OEeph Gründl (Grnndol)?
Thom·i1s Rc:ikovetz
Leopold Manovits
Halbauer
Hoch
Haas Károly

A levéltári adatok két gyógyszerész provizor esetében nem e1nlítik kcresztneveiket, csak mint Hoch, vagy Halb:i.uer provizorokról emlékeznek meg. 1H
A konszignációk, gyógyszer specificatiok a gyógyszertárat ,,1-Ioch Grafischer - apotheken", „Keszthelyi Apatika" és ,,Méltóságos Uradalmi Gyógyszertár" névvel jelölik.62
1820 jelentős dátum a gyógyszertár életében, mert .az uradalom irányítását Festetics László vette át, de azért is, mert erre az évre d11tálja alapítási évét az egyetlen fellelhető hivatalos okmány. Ez az okmány a ,.Gyógyszerészek és Gyógyszertárak Törzskönyve", mely a Zal:i megyei tanács
egészségügyi osztályán van, s melyet az 1920-as években vettek fel a megyei
gyógyszerté.rakról és gyógyszerészekröl. Az al·'lpítási év kritikájához tudni
kell azt, hogy a bécsi császári királyi Helytartósági Osztály 1860. febr. 16./1777.
sz. rendelete a keszthelyi gyógyszertárat reáljogúnak nyilvánította. Mivel a
gyógyszertár ·akkori tulajdonosa Festetics Tasziló volt, és apja 1820-ban vette
át a csialádi birtok vezetését, ez az időpont kerülhetett a gyógyszertár alapítási évéül is. A gyógyszertár későbbi eladása, majd öröklései folyamán ez
az adat rögzödött.63
A keszthelyi uradalmi gyógyszertárat' ebben a korszakb::in két gyógyszerész kezelte.
Irsabek Ferenc
1820-1848, és
Piiszterer Károly
1848-1864-ig, a gyógyszertár eladásáig.
A gyógyszerész mellett az uP1dalmi gyógyszertárban mindig ott találjuk
a segédszemélyzetet., a laboránsokat is. Ezek havi fizetéses ·;i_lkalmazottak voltak. Az uradalmi számadáskönyvekből az alábbiak neveit ismerjük:
1822

Johan Stumpfer és
L1katos József

1823-1831

Kronstein laboráns, havi bére 8 Ft volt. bár
az uradalmi Exactorátus észrevételezte, hogy
„ezen laboráns talán olcsóbb áron is m e g -

•3-

Provisornak ezen-

1832-1834

Merész György

1835

Dégi György

1836-1844

Vnrga János

1845-1847

Puha György

1848

Varga János (újra)

1850-es években

Horváth Adám és
Varga Katalin „laboránsnő" ( !)6~

A Festetics cs.alád uradahni gyógyszertárát 1845-ben „Két Oroszlán"nevezték el, mert mint azt e korból számos gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyv és a megye főorvosának Srnalkovits Mihálynak feljelentései mutatják kifogás alá esett, hogy a gyógyszertár nem nyilvános3.n működik és
mint azt a megyei főorvos í.rja: „ ... a mostan fenntálló uradalmi gyógyszertár is, hac;,ak ug::lan mint nyilvános elismertetni, s mint ilyen ennek utánn·3.
is 1nűködni kíván, ... n1agát nyilvánossá .alakítsa, címerrel ellátott kiadó
boltját nem az udvarra eldúgva, hanem az utcára nyissa, ... " .65

11•3.k

A gyógyszertár számadáskönyveiből azonb:i.n az tűnik ki, hogy a gyógyszertár teljes fennállása alatt nyilvánosan működött.

1864-ben Ll Fe~teticsék eladták a gyógyszertárat Vadona János gyógyszerésznek, aki azt új épületbe helyezte el. 66
1845-ben vetődött fel Keszthelyen egy második gyógyszertár felállításának lehetősége. l'Jémethy Pál b·3.latonfüredi gyógyszertár tulajdonos ez irányú kérvényét '':l várn1egye főorvosának és a megyegyűlés határozatának
ajánlása ellenére a Helytartótanács elutasította. Ugyanis I<eszthely földesurai a Festetics család Mesterházy János uradalmi ügyésszel készíttetett nyilatkozatában (mintegy 5 folio oldal) a gyógyszertár felállítását nem b1rtotta
indokoltnak.ITT

Zalaegerszeg
Zalaegerszeg - Zala megye székhelye - fejlődése a XVIII. század folyamán mint ·az a korábbiakból kitűnik: lassú volt. A lakosság számát Simonffy E. ,, XVIII. század elejére mintegy 2000 főre becsüli, ehhez viszonyítva a század végére, a lakosság növekedése évi átlagban 5°/oo. Az 1830-as
években ez az. arány 10°/oo fölé emelkedett ugyan, de ez is alatta ffi'3.radt az

.! '

'i
Festetics. 1295. cs.
02 Festetics. 1295. cs.
63 Blázy 1969.
öl
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65 Zm. }{gy
"Kt 1865
67 zffi. kgY.

1296-98. cs.
1845. nov. 10. 5266.

70. tétel.
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országos. átlr:ignak. A lakosság növekedése csak az 1850-es években emelkedett 20°/oo fölé, an1i a város fejlődésének fellendülését n1utatja. Ez azzal m·J.g:yarázható, , hogy a megyei adminisztráció jelentős bővülésével jelentősebb
h1:'~talnok es értelmiségi réteg jelenik meg a Bach korszakban, és válik .1
feJlodést befolyásoló tényezővé.68

:i'
'

~ város ·:i. XVIII. században döntően mezőgazdasági jellegű volt, és ez
ne1n Je:,e~tett kül?nös vonzerőt a környék lakosainak bevándorlásra. A megtel:pedo iparos reteg csupán 11 környék igényeit elégítette ki, míg maga önellatóan foglalkozott mezőgazdasági termeléssel is. A város alig különbözött
egy jobbágyfalutól. A török idők alatt épített cserényből készült mocsárvár;i.t elbontották, helyén alakult ki a város központja, mely a templom a meg~ei ~Ö~"vényhatóság székháza és ''lZ uradalom épületein kívül alig ~utatott
varosi Jelleget. A város földesura 1777-ig a veszprémi 1777-től a szombat~elyi P,?-8pök volt. A város és földesura állandó elledtétei, melyek olyan
Jelle~zoen mutatkoznak, újra és újra fellángolt:ik, és csak a feudális rend
~.els~a1;1olásak_or szü~t:k, n;eg.ű!l Jelentő~nek kell tart·anunk a város egészségu!5yi allapota1nak feJlodeseben, hogy miután az 1750-es években megszerveztek .a n1egyei fizikus ordináriusi státuszt a megye főorvosa Zalaegerszegen
t:leJ:1edett le, és működését a városb·an is kifejtette. A helytartótanács sürget,esei, hogy gyógyszertárat állítsanak fel leg•liább minden megyeszékhelyen,
vezetett oda, hogy 1768-ban Zalaegerszegen polgári gyógyszertár nyílt.70
A gyógyszertár alapítási körülményeit csak a legutóbbi időben sikerült
tisz:~zni. Az 1931-ben megjelent zalaegerszegi helytörténeti munka ugyanis
a kovetkezőket írja:
„Erlinger ~ános Mihály 1768-ban nem is egy, h•"l.nem inindjárt két
gyógys~ertári Jogot kapott. Az egyiket Zalaegerszegen, a másikat Sopronban. Mint az a ?opron vá_rn1egyei levéltár adataiból (?) kitűnik, Erlinger az
1769-ben kelt vegrendeleteben .a soproni gyógyszertárat a leányár:i hagyt·,i
a zalaegerszegit pedig 1784-ben eladta.""
'
A Zala megyei levéltári adatok között egyetlen Erlingerre vonatkozó
adatot sem sikerült a z-::i.laegerszegi gyógyszertárr1l kapcsolatban találni
Adataink sz~rinú Zala megye az 1760-as években indított akciót egy Zala~
egerszegen letesítendö gyógyszertár ügyében. A vármegye 200 Ft évi támog~tást ~ajánl fel a gyógyszertár részére. 1768-ban Gutten György szomb· 1 thely1 gyogyszerész saját költségén felállított•1 Zalaegerszegen gyógyszertárát.
Gutten György azonban nem m·:iga kezelte a gyógyszertárat, hanem nzt bérbe adta Háberler Péter gyógyszerésznek, ·aki 1775-ben meg is vásárolta.72
l'.8 Olvasókönyv 1961; Fejezetek 1971.
Fejezetek 1971
~~ Zm. kgy. 1768.· m~j. 2. 26/12.
Pest~! 1931. Az idézett munka hivatkozása hiányzik soproni levéltári adatok
alapJa~ csak, ':1-Zt sikerült egyértelniűen tisztázni, ho'gy Erlinger János Mihály
so)ron1 polgarJogo,t nyert,, és valóban pályázott gyógyszertárjogért. Arról hogy
Za aegerszegen gyogyszertara lett volna és azt 1784-ben adta volna el s'em
72 Zala megyei Levéltárban nem találtam adatot, de ilyet Csatkai 1968. sem ismera
Zrn.- kgy. 1768. aug. 20. 8/18; 1769. márc. 13./1; 1777. nov. 27, 28.
·

Gutten György 1777-ben kéréssel fordult Zala megyéhez, hogy 1768-ban
felállított zalaegerszegi gyógyszertár"l (mely 1775 júniusáig volt tulajdonában) után járó utolsó évi 200 Ft salláriumot neki utalja ki a megye, mert
azt jogtalanul Háberler Péter az új tul-3.jdonos, akkor inég bérlő, vette fel.
Evekig húzódott ez az ügy, míg végre Guttent a megye kielégítette.73
1776-ban a helytartót13-nács utasítására a vármegye a zalaegerszegi és
;:ü1n<:'gi g~yógyszertárak 1negyei támogatását n1egszüntette. Hiáb·a kérvényezte a két gyógyszerész. a megye többet nen1 volt hajlandó fizetni.71j
Háberler Péter n1űködéséről keveset tudunk. Míg kezdetben a megyei
főorvos vizitációi alkalmával n1indent rendben talált, az 1790-es években
egyre több kifogas inerült fel a gyógyszertárral k·::i.pcsolatban. 75 Sem a gyógyszerek elhelyezése, sem minősége nem felelt n1eg a követelményeknek. Háberler Péter is idős, beteges ember lett. 1796-ban a járási főszolgabíró ezekre hivatkozva a n1egyétöl a gyógyszertár bezárását kéri. A gyógyszertár
azonban nyitva maradt, a inegye csupán utasítja a tuL1jdonost. hogy ,.Érteln1es legént" fogadjon.íü Mindez nem történik n1eg. Háberlernek nem sikerül
kezelőt szereznie, erről felesége később így ír egy kérvényben:
., ... Igaz) hogy legény nem volt, de ennek senki sem oka, mert eleget
írt Pestre és Bécsbe is az uran1, de nem kapott több inás patikáriusokk;:il
együtt. mivel ezen szoros katona fogdosás (N•3-póleoni háborúk) alkalmatosságával 1 .öbbnyire n1egfogadtattak. " 77
Még 1798-ban is így ir a n1P.gye egy, a pesti egyetemhez írt kérvényében: „Mivel 'JZ eger:~zegi gyógyszerész a patikát vezetni ne1n tudja és mert
jelentkező eddig nem volt, a Pesti Egyetem megkéretik,
hogy alkalmatos
személyeket jelöljön... ". 78
Végre jelentkezik Reich Pál szombathelyi gyógyszerész, 13-ki ott a „Szentlélek" gyógyszertár tul·:1jdonosa volt és ne1nes Adorján László, aki miután 3.
pesti egyetemen szerzett diplomáját kihirdetteti a megyében, a megye által
rendelkezésre bocsájtott helyen gyógyszertárt állított fel Zalaegerszegen. Háberler gyógyszertárát bezárták és „bepötsételtették".79
Erről Háberlerné fent idézett kérvéilyében így ír; „Mely sérelmes és káros karban légyen állapotomnak mivolta, ... tudván azt, hogy az u11:1.n1 32
esztendőkig itten Zalaegerszegen patikáriusk:odván már most meglett idejére
kenyerét vélem együtt elvesztette olly formán, hogy helyette más patikárus
vagyon fogadva. A patika is mely nekem vagyon inórlingolva bepecsételtetett, holott nem megvetn~ v•].ló az orvosság benne, minthogy azon kevés orvosi szerek melyek nen1 jónak találtatt;i.k, félre tétetni rendeltettek, de hol
is találhatni, oly patikát, n1elybe11 hibák ne találtassanak ... arra való néz-
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Zm. kgy. 1777. nov. 27. 28.

'"Zm. kgy. 1776. máj. 2. 16; 1777. szept. 9. 31.
7·1

Zm.
Zm
77 Zm.
18 Zm.
Jti

kgy,
kgy.
kgy.
kgy.

1780.
1796.
1800.
1798.

nov.
aug.
dec.
ápr.

13.
17.
10.
24.

20; 1781. jan. 8. 7_.'28; 1796. jún. 6. 100/43.
102/18.
90/l.
32/70.

"' Zm. kgy. 1798. febr. 6. 37/45; 37;6; 37154;
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ve (hogy t. i. a gyógyszertárat újra felnyithass•:i.) '3.lázatosan esedezem, hogy
a Tekintetes Nemes Vánnegye, tekintse gyermekeimet az uran1nak öregségét mint pedig azt . . . hogy ha a patikában benne lévő szerek folyásban
nem lesznek . . . tönkre mennek . . . . Ha pedig más minden esetre ezen kegyességtől, melyet nem reménylek megfosztatnám, megengedni méltóztasson,
hogy eladás végett ne talán többről több károm keletkezzen a patikát fölnyithassam. Mely drága kegyességtől várván maradok alázatos szolgája
Lanschák Franciska''.

gye végül is egy_ gyógyszerész felvételérf' és alkahnr:i.zás2-ra kényszerítette
Adorján Lászlót. 8·'
1313-ban keiült a zalaegerszegi gyógyszertárba Iván József „ ?yógys~e
részn1e.ster, aki a gyógyszertárat 1820-~an ?~r~e vette.86 ;;., s~erzodes, sze~1nt
„esztendőnként járó árendát, fertálo~kent, Jaro _100. f:oka: f1~etett ~s, ~ot~;
lezte magát az Inventár szerinti átvetel e~ ma]da,n1 ata_d~s, k,1egyenl1tesere.
Iván J ózscf 1825-ben Za}'lszentgróton r,yogyszerta1 felalhtasara. kapott en88
gedélyt a helytartótanácstól és azt 1826-lJan ineg is nyitotta.

A vármegye hajthatatlan maradt. A felállított gyógyszertár működött és
1800-bm Háberler Péter megh>lt. Végül is a gyógyszereket Adorján László
megvásárolta.80

18?6-bJ.n került Reisinger József, aki Pesten 1825. novemberében végezte
el eg:, ~ten~ 1 tanuln1ányait,_ ,zalaege~"sZe6Te , 1\_d~rján ~á~zl.~ gyógyszer~árába:~
1832--be 11 vette bérbe a gyogyszcrtarLtt apo:···.Lol, - idoko.z,ben ,ugy,an1s meo
nősült, íele-::é,:;C' Adorján László lc::l1Ty·01, Aniaha lett. Ador~an .~".':'c;z.~o 18~?-ben
n·l
lt k:,L
8 fi ·i É:; k2t leány öröLl_ir; a vé2:rcnc1clet sze1·1nt orokolte osszen1e,~.'~~tt'
,.,
La· t ',,t"J"lr·a l~""nl'''l a g' 1 ·,,ry'.;i. 2 ,·~ó_rat és ·3z épületet örökölte.
gyU,l 1i)
V8gYOH ·· r1.
«
, ~ J e.
, . -_.~" . .
:
• .'
,
_
,
~JQ
A tüLbi gyerniek közöll az ingatlan Iuli:l\'~f;':ua k2rult sz2tr1szt~sra .. _
.
1G4.';~ban Reisinger Jl'izc:cr· t_·::; 1~'l:-'-'_·.,·.,;:: ci._„.:-~i'.l a !-:·yt-_•:_~y~,~-'.E'rL:~rat ~n1s1Ls D.1niel g-,-ó.'.~yszerésznek 6000 penc;·J forinll.:rt.ra .-Anisits Dániel, •1k1 1844-ben
, 1,
'VL "r!cc\'tJ z·•lae·'C'L-zccq·c n\l:-i.!ll. Jc~c-;C- ;e StenJ.c11 A_nLal Inspektor a
vegZE'l
.
l. ,
_,e "'
b
'
P'l
„Várn1eg·ye nH~'n lov~li\:uk tel\'!~~Y-· -:1'1.it-\ • ]'.· .:-1~~:a vtilt,- Dc'1iy11. An1.s1ts, a ,z.1~
laeger~·ze,-?:i k 2re::LcLl·_J. Az adú;_;vtotcli. ~zcJ_--~·- .e,: cs ~zc.r1nt ,2000 F~-os eve~kent1
részle;,i;-cl2s é's L;:FJ.:1.t nicllett kü',elc''3 An:.0;·n~> Daniel h,arom ~o_nap ,alatt 1J
gyógy~Lcit::'tr~:t e1i;:öltö?:Let~1 i A ~,„cr7-0'-:1~·:;hcn Io2l:'l.ll::1k:ert An1s1ts Fal, n1int

A gyógyszertárat Adorján László 1798-1808-ig a megye által rendelkeC
zésre bocsájtott helyiségben· helyezte el.81 1808-ban házat vásárolt és a
gyógyszertárat is abba helyezte át.82 1818-ban Iván József gyógyszerész
személyében két éven át beosztottal kezeltette a gyógyszertárat. Erre azért
volt szükség, mert a megye főorvosa neheztelt rá, miután Adorján megt1gi'ldta a gyógyszertár vizsgálatáért ez időben már hivatalosan nen1 járó, de
elvárt díj kifizetését. Ezért állandó feljelentések és vizsgálatok tüzében vezette gyógyszertárát. Még 1808-ban új főorvos került a megye élére Hollán
József szombathelyi orvos személyében, miután a megye első főorvosa Szlábi Ferenc, aki n1integy 40 esztendőn át töltötte be ezt a tisztét, meghalt.B:J
Hollán József első alkalommal, inidőn Adorján a vizsgálati díjat megtagadt•::i,
becsukással fenyegette a gyógyszertárat. A helytartótanácshoz felterjesztett
feljelentéseknek ettől az időtől kezdve se szeri, se száma. E feljelentésekben
szó sen1 esik ·a megtagadott díjról, 1nnál inkább a gyógyszertár elhanyagolt
állapotáról. Végül is a helytartótanács leiratában a következőket írja válaszul:
1

„Zalaegerszegi patikának megvizsgálásáról fel küldött jelentésre válaszoltatik, hogy mivel a megyebeli orvosn•!tk jelentése személy részrehajlásról nem helytelen gyanút nyújtana az által, hogy az ő áll~tása szerint meghamisított és legrosszabb tulajdonságú felküldött szereknek. '3.Z ország főor
vosának szorgalmatos megvizsgálása után legjobbaknak lenni t:i.pasztatattak
és a patikának vizsgálását is nem !3.ZOn mód szerént, mint felsőbb szabások
parancsolják, más orvosnak meghívásával, hanem magányosan vitte végben,
ezen okból szükségesnek ítélte ... Schuszter János és •3.nnak segédjét Reisinger urat ezen várn1egyébe ... kiküldeni, hogy a patikát újjólag megvizsgálja."8<'.i
1

:

I

','

1

1:
,1,,,

A vizsgálatn 1821-ben került sor és Adorjánnál ·csak kisebb hibákat talált. A megyei főorvos és Adorján között fennálló viszály azonban nem ült
el teljesen. Újabb és újabb ürügyekkel jelentették fel a megyénél és a me80 Zm. kgy. 1800. ápr. 28. 40/10.
81 Zm. kgy. 1798. febr. 6. 37/54.
82 Zim. i<Jgy. 1808. szept. 21. 71/78.
"Zm. kgy. 1808. aug. 8. 82/43.
84 Zm. kgy. 1811. jún. 17. 25.
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készfizel:J kl'?c'·::„ ~- ·~,>.::-lc'·'~'rts::'gcL v,·11L1ll.~ 1 :.\
„
Rei:--~nger J.·:z ~ ~-:_·1cl'i'Íil visc;c:~L·v·o;1~'1t a gyóg:•/Szerészi pályáról. Egy i_d~~g
3
n1ég, n1int a znl«e:-:cr.::-e2i Ispotily gondn.ol:a ?1~kö.d?ttY _A. f,orra?aln1i i.dok

után .3 znlaegPr~~?'._'_;l h.-:l:i i pnlitikai élet P1y1k irany1to egyen1sege es egy ideig a városi tan:-LC_-> L:'f:i'.1 is ]clt.~Vi
Anisits D.3-ni~_'l teljesítette a szerződésben foglaltakat. A gyógyszertárat
n1 ég 1848-ban elki:ltöztet\e és az újboli c1rtdc'i.s1g azon a helyen működött,
egészen 1875-igY·~,
Zalaegerszeg n1ásodik gyógyszertárának felállításáért 1810-ben folY';unodott Lakmiáyer J óz:~.eÍ gyógyszerész.~G De n1~re ·3.z . u:adalo1n letelepedési en~
gedélye és a helytartótanúcs jog<--~don1án~'?'l'-lsa n:eg~~,~ezet~ 131;2-be~, . L_ak _
n1ayert n1ár nem talált:ík. A várn1egye UJabb fel1ratar3. meg Becsben is ke
Zm. kgy. 1Bl2. szept. !. 9.
kgy, 1818. nov. 3. 4.
ll"izm. kgy, 1320. júl. 1. 1652.
t<~z.m. ,k:gy, 1825. d2c. 19. 3377 4.
f'! 1 Zm. kgy. 1325 jún. 29. 1285.
(IUZm. kgy 1832. aug. (i 1622; 1840. IlÜ\T, 9. 2802
!•tzm. kgy, 1843. máj. 9. 389-il91.
~ 12 Zeg. 753; 737.'282.
! 1:1 zeg. 1E54.
9i, Snnonffy 1971.
~:> Zeg. 506.
9(i 7.m. kgy. 1810. aug. 3. 79/76; 79/62.
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resték, sikertelenül.97 Végre 1814 júniusában nemes Isoó Ferenc szombathelyi származású gyógyszerész kéri és kapja meg a zalaegerszegi második
gyógyszertár felállításának engedélyét. Még ebben az évben meg is nyílt a
gyógyszertár Kaszaházán, Zalaegerszeg közvetlen közelében, de ia Zala tulsó
partján, minthogy Isoó a városban nem tudott alkalm·as helyet szerezni. Egy
éves ottani n1űködés után a szombathelyi püspök hozzájárulásával sikerült a
városban, szemben a zal•J.egerszegi első gyógyszertárral Isoónak üzlethelyiséget bérelnie, és a gyógyszertárt áthelyeznie.98 Az épületet csak 1820-b·3.n tudta megvásárolni 4500 Ft-ért. 99
Jogosan fel kell tételeznünk, hogy a megye főorvosának az első gyógyszertárral és annak tulajdonosával kialakult ~apcsolatában ennek szerepe.
volt. Mind .a főorvos, mind Isoó Ferenc Szo1nb·3.the~·-ről került Zalaegerszegre.
Isoó Ferenc a gyógyszertárat az 1830-as évekig maga vezette. Ezután
Szép Károly, majd 1842-1845-ig Sipos Károly, mint bérlők működtek "
gyógyszertárban. 100 Isoó Ferenc 1842-ben meghalt, a gyógyszertárat özvegye
tartotta fenn és az előbb említett Sipos Károllyal kezeltette. Sipos Károly
1845-ben Perlakon új gyógyszertár felállítására kért és kapott engedélyt, így
távozott Zalaegerszegről. A gyógyszertár vezetését Isoó Ferenc fia, aki közben befejezte tanulmányait, vette át és vezette 1875-ig, ehdásáig.101
A két zalaegerszegi gyógyszertár együttműködése nem nevezhető a legjobb indulattal sen1 békésnek. Szá1ntalan, a gazdasági érdekellentétből éredő
feljelentés, kérvény tanúskodik erről a Zala megyei Levéltárban. Ez a szembenállás mutatkozott meg később is, anlikor a város vezetéséért küzdő két ellenpárt hangadói között egyfelől Reisinger Józsefet és Anisits Dánielt, másfelől Isoó Ferencet és öccsét Isoó Alajos ügyvédet találjuk.102
Z·alaegerszeg mindkét gyógyszertárát, az ekkor Isoó Ferenc tulajdonában
levő „Szent Háron1ság" gyógyszertárt 1858-ban, az Anisits Dániel tulajdonában
levő „Szent Lélek" gyógyszertárt pedig '3.Z 1859-ben reáljogúaknak nyilvánították (lásd 6. sz. ábra.)10'

Bucsuszentlászló

i

A ladiszlaita ferences szerzetes rendtartomány a XVIII. században az akkori szentlászlói rendházban a rendelkezésre álló adatok szerint működtetett
házi gyógyszertárat. Szentlászló búcsújáró hely volt a rendház és templom körül a XVIII. század elején település még nem létesült. A rendházban önálló patika-szoba létéről nem tudunk, valószínűleg a gyógyszerek a fűszeres kamrá-

b'
nyertek elhelyezést. A rend tagjai között időszakosan kirurgus elnevezéss:ln is találkoztunk, de ezeket soha nen1 nevezt~k ~gy~en patikári~soknak, is. ,A
gyógyszerek legnagyobb részét nen1 n1aguk ~esz1t,ett_ek, h,anen1 ugy s.~ereztek
be, mint ahogy erről a szán1adáskönyv beJegyzese1 tanuskodnak „osszetett
,
k S opronb o'l . . ." stb .lOli
gyogyszere
.
,
A földrajzi viszonyok és a szentlászlói ren~ház es a ~,erences szer~etesek
·1 en irányú tevékenysége enged csupán arra kovetkeztetn1, hogy a gyogysze1. yket a környék lakói számára is kiszolgállatták.
re A XVIII. század 1násodik felében, n1ikor ren dszeresse' v áll a gy o'gysz ertá.
'l t
mogyei főorvos ecryetlPn vizsgálatot sem tartott Bucsuszentrak vizsga a a, a
'ö
•
k
·
lászlón, míg Keszthelyen és ko1~ábba~ _Na~lskan1zsán erre van adatun . Ez is a
gyógyszertár házi jellegének b1zony1teka.
, .
.
,.
A rendeil=ezésre álló adatok azt bizonyítják, hogy ez a. ~~z.1 gyo~yszerta1
inég 1796-ban is müködött. A hely:~r~ótaná:s, ~ei;,atából k1tu~1k, u., ~:· hog.~
„ ... még mindig gyakorolják az előlJar?l~ eln~zesebol, a~ orv~ssa,gk~szit:st.'. ~y~
•t, t á l' f' 10G A szerzetes rend haz1 gyogyszertaranak tovabb1 mukodesegyi as ' po as .
,
.. . ,
d lk , k
. tt
teről nincs adatunk, valószínűleg az egyre erkezo tilto ren e ezese in1a e
vékenységükről a rendház tagjai a továbbiakban len1ondtak.

Sümeg
Gyógyszertár felállítására Sü1negen n1ég 1768-ban ?u,tt:n György ka~otl
·1 t A onban arra vonatkozóan, hogy valóban fel is all1tolta volna, nincs
enge d e Y · z
"
·
·
,
t · rban 1770 ből
adatunk Az első adat, gyógyszertárviz~gálat a sUmeg1 gyogyszer a
- .,
való 101 Ezen adatok szerint nem is Gutten György, hanem Pun:n1er, Zakar1~~
.
·g zertár tulajdonosa Mint azt már a zalaegerszegi. gyogyszertar
volt a gyo ys
·
··
·
·
tárat is támo
története .tárgyalásánál említetten1, a megye a sumeg1. gyogysz~~ · ,
att::i évi 200 Ft. sal1áriummal, és n1ikor ezt 1776-ban megszuntettek, ~un1~er Zakariás is kérvényezte annak további folyósitását. 108 Eller:trno_ndo, dE
.. adatok szerint Pummer időszakosan a balatonfured1 gyogynem egyezt e th e t o
·
szertárt is bírta, ill. kezelte (?).
,
1825-ben Kikaker Imre vásárolta meg a gyógyszertá_rat Ki~~kk:.r Becsben végezte gyógyszerészi tanulmányait 1820-ban nyert d1plo1nát.
Tol: Mo~
lik Ferenc gyógyszerész vásárolta meg a gyógyszertár~t 1831,-ben, maJd miután Kecskeinéten vásárolt gyógyszertárat, a sümegit ~Jenes _Jozsefnek adta el
·g
_ban Dienes egy éven át volt a gyógyszertar tulaJdonosa. 1838-ban
me 1838
·
„
,
t't110
Gerzsó János vásárolta n1eg tole a gyogyszer ara .

,

1

'

i

D7 Zm. kgy. 1912. febr. 28. 38/52; 1812. szept. 1./75.
98 Zm. kgy. 1814. jún. 6. 929/1; 1814. okt. 12. 12.
Zeg. 736/166.
10' Zm. kgy. 1838. jan. 15. 2022/83; 1844. nov. 4, 3753.
101 Zm. kgy, 1845. márc. 3. 415.
102 Sirnonffy 1971.
103 Jakab 1962. „Szentháromság": Sopron 1858. aug. 6. 13718; „Szentlélek": Sopron
1859. jún. 30. 12217.
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P. Takács.
t05 Zrn .. kgy_ 1764, 1765.
toB P. Talcács; Z1n. kgy. 1796.
101 ZJT1. kgy. 1771. 1nárc. 5. 62/2.
tm<zrr.1. kgy. 1775. márc. 27. 41/77.
lll!l Zm. J..:gy. 1825. febr. 21. 219.
LHI zm. Jegy. 1831. febr. 6. 397; 1839. jan. 28. 365;
11139. nov. 4. 2974.
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ba Gerzió János éle~év~: kap~solatban, meg kell emlékezni arról, hogy 1848, n ~ sza.~adsághar~ i.~eJen, m1nt huszarkapitány a Bocské!y huszároknál szolgt·~~~ es sz~os bravur1aval tette magát nevezetessé. Távolléte miatt gyógyszera1at
' h arc b u k asa
·
' v1sszatert
·
·
··
, bezarta
,
· A. szab a d sag
utan
Sun1egre
és Pillich Fer:nc ~yogyszereszgyakornok~{al, - ;:iki szintén huszárhadnagy volt a szabadsaghar cban - kezelte a gyogyszertárat. llI
.. lVI:Sg 1~28-ban
keletkezett az a gyógysze1·sza'mla. me1y szerint a :Jün1egi
.
gyogyszertarat „Fekete Sas''-nak nevezték_Llla
. ~ ~yógyszertárat
a soproni helytartósági osztály 1858-ban nyilvánította
·1
· k (1
rea Joguna
ásd 6. sz. ábra).112

Csáktornya (Cakovec, Jugoszlávia)
, Csákto~·nyán ?önz (Göntz) György 1777-ben létesített gyógyszertárat A

f~~~!sze_rtar ~ ~izsgált l.rorszak _végé~g a Gönz család birtokában volt .. Az
t' .' as eve~ vegen

_a tulajdonos fia Gócz Ján'ös vette át a gyógyszertár vezeeset. A gyogyszertar működéséről igen keveset tudunk 11J 1841 b
,
szertárat
t"
·
- en a gyagya pes -~ egyete?1-en v~~zett Göncz Lajos örökölte édesnpjától.111,
ka 1810-b~n ?o~cz Gyorgy hiaba fordult a vármegyéhez, hogy a megye alh. hnazottai reszere hitelezett, kiadott gyógyszerek értékét térítse mPg M' l
b 1 ~;lesen nem tudt~ igazolni, hogy azok valóban a „Vármegye co~~issi~r:_
a tarto~nak, a ~untegy 200 Ft-nyi összeget sohasem kapta n1 eg.115
A gyogyszertarat rendszeresen vizsgálta a megyei főorvos sok
tb
k.
fog'
l'
tt
· d
,
ese en i, a~ a a e~e min a gyógyszerek minősége, mind a gyógyszertár rendetlen
e~ piszkos_ all~pota. Az 18~0-es években a gyógyszerész feljelentéSére a me ei
f,oorvo~ vizsgál~tban megallapította, hogy Csáktoryán és által<iban Mura~~z
ben vandor gyogyszerárusok és kontárok működtek.116
A helytartóság 1859T"ben a csáktornyai gyógyszertárat reáljogúnak nyilvánította. lJ7 (lásd 7. sz. ábra),

Balatonfüred
ze .1?- tih~n~i rend~ázban _má~· a ~~III. század elején valószínűleg házigyógys r tar mukodh:tett. Ezt latszik alatamasztani az a szaktörténetünkben isme t
adat, mely szerint „Lénárt János II. Rákóczi Ferenc szabadságharca idejé 11 T~ _
hany?an. vo~.t gy~gyszerész ... Orvoslással is foglalkozott, mert Esterházy Al~
tal taboií konyveben ez állt róla: Lénárt János tihanyi patikáriusnak passzus
111 Baradlai 1930.
!!~a
!kgy. 1828 ..
J1:J Jakab 1962. So~ron
tH Zm. kgy. 1807. apr.
_ Zm. kgy. 1841. jan.
~:;; Zm. kgy. 1810. nov.
Zm. kgy. 1810. ápr.

Zm.

117
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oklt.

20. 2598.
1858. szept. 26. 14223.
14. 55/67; 1829. nov. 9. 24.
11 181
6. ·41/2Ü.
26. 18/1.

Jakab 196~. Zágráb 1859. dec. 31. 397836/3101.

adatott, hogy orvosló szereivel sebeseinkhez és betcgeinkhez szabadon járhasson.118 A Zala megyei Levéltárban azonban erre vonatkozóan seni.milyen adatot nem sikerült fellelni.
Balatonfüred a tihanyi apátság birtoka volt. Feltehetően ők engedélyezték
az 1780-as évek elején, hogy a város orvosa Oesterreicher Manes József Füreden gyógyszertárat is kezeljen. Amikor a megye ezt ni.eg akarta tiltani, Oesterreicher bizonyítványt szerzett be Winterl Jakabtól, a pesti egyetemen a ké· 1nia és botanika tanárától, ni.ely szerint a gyógyszerészethez is ért. A vár1negyei és a helytartótanácsi eltiltás ellenére Oesterreicher még az 1730-as évek
végén is kezelte a gyógyszertárat. 11 !l
Oesterreichernek távoznia kellett Balatonfüredről. 1 2° Bécsben telepedett
le. Ez időben lehetséges hogy Fumni.er Zakariás sü1negi gyógyszerész idénygyógyszertár~. ~ tartott fenn Balatonfüreden. Az első önálló gyógyszerész B=tlatonfüreden Kuntz (Kuntzy, Kunczy, Kunszky) János veszprémi gyógyszerész
volt. A gyógyszertár tulajdonán kívül időszakosan a „feredőházat" és a füredi
gyógyvíz é1·tékesítésének jogát bérelte hosszú időn át.1~1
A gyógyszerhatású füredi „savanyó víz" különleges és szabályos kiszerelést igényelt. „ ... az övegek betsinillását pedig az ottlévő Apalikáriusnak olly
feltételek alatt (t..i. adja bérbe az apátság), hogy jövendőre az övegeket a szu1·ok felett még bőrrel is bé kösse, és az Uradalomnak Petsétjével is inegerősít
:::.e, ... " jelentette 1821-ben a füredi fürdőt és a gyógyvízértékesítést ellenőrző
királyi biztos.1'22
1839-től Némethy Pál gyógyszerész volt a gyógyszertár tulajdonosa.123
Amikor Nén1ethy Pál 1845-ben kéri, hogy második gyógyszerlárat nyithasson
Keszthelyen, a kérvény helytartótanácsi felterjesztéséhez csatolt főorvosi jelentésből a füredi gyógyszertárról a következőket tudjuk meg:
„ ... Némethy Pál Úr.. Balatonfüreden, melly egyik Magyarhon legkedveltebb fürdői közül, s Zalát más országokkal is össze k_öti, oly gyógyszertárt
köteles tartani milyen a leghíresebb fővárosiak, sőt minthogy itt idegenhoni
orvosok rendelvényei is fordulnak n1eg, még ezek kívánataira is figyelnie kell,
ezt pedig mennyire nehéz megtennie, kitetszik abból, hogy az egész savanyúvízi gyógyszeres üzlete legfeljebb nyolc hétig tart) és az év többi részén, minthogy ezen elhagyatott n1agányos helyen semn1i alkalo1n össze nem hozza az
embereket, csak igen ritkán téved valami tennivalója,
a várn1egyének
pedig érdekében fekszik, hogy Balatonfüreden oly gyógyszeres legyen, ki a
közönségnek és a kívánatainak eleget tegyen) azért is én Némethy Pál Urat e
tekintetből
ajánlandónak vélem
" J'.l/,
A balatonfüredi gyógyszertárat a helytartóság 1854-ben nyilvánította reáljogúnak.125 (lásd 6. sz. ábra).
us Baradlai 1930.
11\1 Zn1. kgy. 1782. nov. 11. 70/35; 1786. ápr. 24. 655.
120 Szabadváry 1972.
121 Zm. kgy_ 1806. jún. 9. 67/41; 1808. aug. 8. 82/63.
1:r2 zm. kgY. 1821. máj. 28. 1136.
t2:.i Zm. kgy. 1839. márc. 11. 675.
t:M Zm. kgy. 1845. nov. 10. 5266.
L25 JatkaJb 10!32. Soprorn. 1854. m·áj. 4. 5946.
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Zalaszentgrót
„1.

A Zala megyei Levéllár Megyegyűlési Jegyzőkönyveiben az 1825. dec.
19-én tarott gyűlés alkalmával 3377/4. sz. alatt az alábbi határozatot találjuk:

..

J~„li~,v~.~, · ,...t~0,,,,-~
' ' -'

··i

·.'.'-~r;f~; .-:!

„Iván József patikárus a végett folyamodik) hogy minek utánna ezen Tudo1nányára nézve nyert Diplomáját még 1818. novemben 3-án tartott Naggy'ű
lés alkalmatosságával kihírdettetvén N. Adorján Lászlónak patikáját 3. esztendőkig árendáben bírta, inost pedig Szenigróton letelepedni kívánván e végre a
Földes Uraságtól is engedelmet kért, n1ost a Nemes Vármegye is ezen céljából helyben hagyó végzése által gyámolítani méltóztasson ... mivel ... Szentgrót vidékéhez közel patika nincsen ... annak felállítása a közjónak hasznáVa1
nagyon igazságosnak találtatott és a folyamodónak a Földes Uraságtól Szentgróton leendő letelepedésére és a patikának felállítására adott engedelem oly
feltétel alatt megerősíttetett, hogy magát a felső rendszabásokhoz pontosan alkalmaztassa ... "

A fenti hatélrozatot Fleischakker József megyei főorvos és táblabíró figyelmébe ajánlják, hogy annak idején majd ·a szükséges gyógyszertárvizsgál:ltot megtegye. Az első gyógyszertárvizsgálat 1826-ban meg is történt. A gyógyszertár tehát megnyílt.
Iván József 1832-ben adón1entességért folya1nodott a vármegyéhez, a várn1egye megtagadta ezt és határozatában a következőkkel indokolta meg:
„A nemtelen gyógyszerárusoknak csak tulajdon személyük mentesíttethetvén fel az adó alól, ez okból Iván József, szentgróti patikáriusnak, mint ugyan
nemtelen személynek is, minden egyéb vagyonai adó alá tartoznak."126
Iván József nem sokáig vezette a szentgróti gyógyszertárat. Mint az a kéadatokból kitűnik, családi élete nem lehetett harmónikus, mert mint
végrendeletében írja felesége miildenét „elexequaltatta", mégis 1nintegy 2,5
ezer forintot tudott Hodászi Borbálára, a nála 13 év óta szolgálatban lévő
leányra, és mintegy 1OOO Ft-ot Klára leányára hagyni.127
sőbbi

1839-ben a gyógyszertár már Stockhoffer Rudolf tulajdona volt. Stockhoffer ellen adósai 1842-ben csődöt jelentettek be. 128 A Dunáritúli Kerületi
Tábla 1843-as ítélete szerint a gyógyszertár csődgondnokául Stauszer János
nagykanizsai kereskedőt fogadták el. A csődtöµi_eget aránylag rövid idő, alatt
sikerült Stockhoffernek kiegyenlítenie, a teljes kifizetés 1845-ben történt meg.
A közbeeső időben is Stockhof.fe~ vezette a gyógyszertárat. 129 Jellegzetes körülménynek kell tartanunk, hogy 1847-ben nevének megváltoztatására kérelmet
nyújtott be a megyéhez, mely azt továbbította a felsőbb szervekhez, Az enge-
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dély 1848-ban érkezett meg. Ez időtől Stockholfer Rudolfot, Bottfy Radó n~
ven isni_erjük. 130 (Vagy fia, vagy unokaöccse volt Bottfy Lajos zalaegerszegi
polgármester 1895-1900-ig).
Mindezekből nyilvánvalóan látszik, hogy a névváltoztatásra a kornpromitáló események miatt lehetett szükség

lamely szerződés útján senkire se ruházhassa ... " tehát a gyógyszertár személyjogú gyógyszertár lett.135 A gyógyszertár „Szent Háromság': elnevezéss~l
működött. Az első gyógyszertárvizsgála tot 1836-ban tartotta Fle1schakker J ozsef megyei főorvos. 1353 :

Perlak (Prelog, Jugoszlávia)
Tapolca
Tapolca· első gyógyszertárának alapítási évét csak célzott és réi:-izletekbemenő levéltári kutatásnak sikerült egyértelműen tisztázni. A inár korábban is
idézett „Gyógyszerészek Törzskönyve" szerint „Tapolca I. Oroszlánhoz, alapítási év: 1836. személyjogú, tulajdonosa: Szalay Gyula. 1926.-" E bejegyzés
ellentmondásban állt a Zala megyei Levéltárban található adatokkal.131 Tekintettel arra, hogy a levéltári források minden szempontból hitelesebbnek tekinthetők, e fenti adatot tévesnek kell tekintenünk.
1830-ban Salamon Antal, aki ez időben a nagykanizsai n1ásodik gyógyszertár felállításáért is folyamodott, és Kováts Márton nyújtott be kérelmet a
vármegyéhez gyógyszertár felállításáérl. Kováts Márton a szigligeti uradalmi
tiszttartó fia volt. Apja mindent megtett, hogy fia nyerje el a gyógyszertári
jogot. A megye olyan felterjesztést tett, hogy a helytatrtótanács egyértelműen
Kováts mellett döntött. Mint a felterjesztésben írják:
„ ... hol Tapolczai Mezőváros fekszik az Orvosi Szer Áros Boltok nagy· és
nevezetes távolságra esnek, s mint a vidéknek népessége, minl a város lakóinak, s ott összve gyülekezni szokott Katonaságnak szán~ossága a hasonló Bolt
felállítását szükségessé teszi, Orvosi szer árosnak pedig ... Kováts Márton
mivel most is Orvosi szer áras lévén ... azt a maga tehetségével és Attya segedelmével ... inkább tudhatja, mint Salamon Antal. " 132
A gyógyszertár felállítási engedélyt, 1nint személyes jogot Kováts Márton
1831-ben el is nyerte. A gyógyszertárat még ez évben felállította és megnyitotta.133

Alsólendva (Dolnja Lendava, Jugoszlávia)
Kiss Adalbert gyógyszerész 1835-ben kérvénnyel fodult a vármegyéhez,
hogy Alsólendván gyógyszertárat állíthasson fel. A vármegye február 23-án
megtartott közgyűlésén ellenvetés nem merült fel, így támogatólag terjeszette fel a helytartótanácshoz a kérvényt. 134 A válasz szokatlanul gyorsan, még ez
év májusában megérkezett. E szerint Kiss Adalbert a gyógyszertárat ,,Oly
nyilvános f.eltétellel megnyithatja, hogy azt se inásnak el ne adhassa, sem va-
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Sipos Károly 1844-ben kérvényezte, hogy Perlakon gyógyszertárat állíthasson fel. Beadványában arra hivatkozott, hogy mind a zalaegerszegi alsó járás,
mind Muraköz lakossága minden fajta gyógyszertárat nélkülözni kénytelen.
Kérelmét a megyei főorvos Smalkovits Mihály is támogatta, szakvéleményében a következőket írja:
u· •. A Muraközi és Egerszegi alsó járásoknak mind népességét, mind helyzetét s a Zala megyei gyógyszertáraknak fekvését tekintve, Perlakon gyógyszertár legalkalmatosabban nyithatik. Ugyanis említett két járások egymással
megütköző részei majdnem a legnépesebbek, de bizonyára a legtehetősebbek,
s így hihető saját egészségek vissza állítására legtöbben ügyelnek, így a gyógyszertáraknak távol létében a tájukon létező sebészektől veszik a szereket; ezek
pedig semmi árszabályt nem tartván be, önkényök szerint zsaro:j~k b~te~eiket
a nélkül hogy kérdésre vonatnának, mint hogy rendes recept iras nelkul adnak, s m'egfizettetik, mint tetszik; - a gyógyszertárak p~dig ezen a tájakon oly
távol esnek, hogy azoktól orvosi szereket csak oly ba]okon ny~rhetnek, m~
lyek várakozást engednek, de éppen a sürgetőbb esetekben nem JUtna~ hozz~.
_ Ugyan is A. Lendva egészen kézen kívül van, Nagykanizsa a le~koz.~l~~b1~
Csáktornyaihoz, vagy három állapodás, ide nem szám,ítva a Mu~án, atkeles1_1~_0
vesztést, s gátakat; Zala Egerszeg pedig a most :mlitett murai g~~kon k1vul
öt állapodás; a szomszéd Varasd és Körös megyek gyóg~szertára1 is_ legkev;sebb három állapodási távolságra vannak, ide nen1 szám1tva a mura1nál meg
nagyobb átkelésű gátakat a Dráván. - IV'.inde~.en t~kiiltetből é;' hogy a me,gy~
nek legnépesebb, s tehetőseb_b közel 10 negyszog merfoldJe gyogyszertá~ nelkul
van alázatos véleményem szerint Perlakon a legalkalmatosabban ny1ttathatnék ' ... "

Sipos Károly aki a zalaegerszegi „Szent Háromság" gyógyszertár bérlője
volt, ineg is kapta az engedélyt, 1845 nyarán a gyogyszertar meg is ny1„.
Sipos Károllyal kapcsolatban meg kell e_mlékeznünk arról, hogy ~lo~b orvosi diplomát és doktorátust szerzett, a pesti egyetemen. „Orvostudor1 ertekezés a föld színe változásairól" e. disszertációja 1827-ben jelent meg Budán 137
A gyógyszerészetet csak 1839-ben végezte el. A perlaki „Reménység" gyógyszertárat személyes joggal állította fel és vezette. 138
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Gyógyszertár-létesítési kísérletek
Már a korábbiakban Nagykanizsa, Keszthely és Zalaegerszeg gyógyszerté.rainak tárgyalásakor az ott felmerülő gyógyszertárak felállítására történő
újabb törekvésekről megemlékeztünk. Feldolgozásunk azonban nem lenne teljes, ha nem emlékeznénk meg arról, hogy 1839-ben Dulff. Ferenc Légrádon kívánt gyógyszertárat felállítani, valamint 1845-ben Perneszi Pál, aki 1839-ben
Pesten végzett Zalalövőn felállítandó gyógyszertár engedélyezéséért folyamodott. A légrádi gyógyszertár felállítását a helytartótanács szükségtelennek tartotta. A zalalövői gyógyszertár kérvénye már a megyei jóváhagyásnál elutasítást nyert, hiába fordultak ezért a lövői közbirtokosok is újabb kérvénnyel, a
megye Smalkovits M. főorvos véleményét osztotta. 139 Szaktörténeti szempontból csak úgy, mint kortörténetileg jellemző Smalkovits Mihály megyei főorvos
jelentése és véleménye a zalalövői gyógyszertárral kapcsolatban. Jelentős azért,
mert képet kaphatunk arról) milyen ellentétek húzódtak meg korszakunkban
gyógyszerész és orvos között. Arra is rávilágít e dokumentum, milyen volt a
XIX. század közepén a nemesi várrrtegye (Zala megye) osztályérdekeket szolgáló egészségpolitikája. Bár a vélemény valóságos tényekre látszik hivatkozni,
azokat a legtöbb esetben eltúlozva tárgyalja. I-Ia a jelentés adatait összevetjük

Zala megye térképével (lásd. 5. sz. ábra), e túlzásokat azonnal észrevehetjük.
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„. : . Egyéni véleményeni. és szakismeretemnél fogva oda vagyok kénytelen
nyilatkozni, hogy a kért gyógyszeriárnak Zalalövőn felállítására tett kérelem
megtagadtasson, mert annak felállítása nem csak nem szükséges, de a közönségre nézve veszedelmes lenne is. . Mert bár a IolyRmodó azt hozza fel, hogy
Zalalövőnek 15-18 OOO-re rúgó népessége (de csak
önérdekbeli számítással)
f.elette szükségessé tesz itt egy gyógyszertár felállítását; mivel ... Zalalövő a
Körmend-Fiume úton létezik, ... én az ügyet orvosilag és részrehajlatlanul,
de szakértőleg tekintve Zalalövőt csak a múlt évben vá.:>ártarthatás által n1ező
városodott oly kis helynek ismerem, hol az eddigi négy, csak sinylődő, közeli
gyógyszertárak miatt, mely a tájat szükséges gyógyszerekkel a betegeskedők
nagy alkalmatlansága nélkül elláthatják, éppen nem szükséges egy új, soha
magát csak gyéren tengődésig sem emelő, s létezőket gyengítő gyógyszertárat
felállítani. A körmendiek és zalaegerszegiek Lövőtől legfeljebb harmadfél órára vannak, mindenkor jó úttal összekötvén; - ezek Baksáig könnyen ellátják
a vidéket, innen pedig a Muráig, s Vas megyéig; Alsó Lendva, melynek távolsága a folyamodásban csak ámításra használtatik (t. i. 2.5 állapodás) - minthogy akik a lövői dombon fölül laknak már közel érik Lendvát a rögtöni esetekre a Lövőn lakozó járásbéli orvos köteles szereket tartani (?!) ezért ...
eddig soha orvosi szer nem vehetése miatt meg nem haltak, így ezután is mindig megszerezhetik azt könnyen ... csak akarják; de éppen ez a baj, hogy nem
akarnak orvosi szerrel élni, - ugyanis ... a kikürtölt 15-18 OOO vidékbéli lakosból, ha ezen szám igaz volna is orvosi szerekkel ez egész vidéken semmiképp nem él 100 család, már ezek hogyan tegyék szükségessé az új gyógyszer139
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tárt? Mert orvosi szerekkei élőknek tekintem a környékben Íakó, mintegy lú20 úri házat, alig található egypár uradalmi tisztet, egynehány korcsmárost, ~
a nem igen nagy számú izraelitákat; - A szegény földműves pedig, ... még
ha tehetős is volna, amit a_ Lövő táji földn1ívesekre ráfogni nem lehet, orvosi
szerrel élni nem szokott."
A továbbiakban kétségbe vdnja, hogy létezne dlyari rendelet, mely iniridert 10 OOO lélekre gyógyszertárat engedélyezne; „az iá csak a fdlyanibdó agyában, nem Budán kelt'', - írja. Sőt, egyenesen veszedelmes lerirte egy új gyógy..:.
szertár létesítése, mert „ebből panasz számtalan támadna, s a hibák örvoslásá
lehetetlen; - a tudatlan betegek kénytelenek lennének az elromlott, állott,
vagy hamisított szereket egészségük kárával használni - mert a gyógYszertárakra nem áll ám ... a concurrentia haszna; ugyan is, midőn más boltos ezáltal javulásra serkentetik a falusi szegény gyógyszeres csalásra és rossz ·szerek
adására ... Mert ne higyje senki, hogy rossz szereit elhányja a koldus bottal
küszködő gyógyszeres ... hanem jó drágán eladja. Az ily .visszaéléstől semmi felvigyázat n1eg nem óvja a közönséget, mert a rossz gyógyszerre nem ismerhetni úgy rá, mint a boltbéli árura, még az orvos is, ha egyszer többféle
összve vegyíttetik, nem isméri ki magát, s minek utánna a foganatlan szerek
miatt ide-amoda kapkodni kénytelen, a beteg kárával (csak ne éltével) fizeti
meg a gyógyszertárnak csúf_olt halál-tárt.''

5. A GYÓGYSZERTARAK TULAJDONVISZONYAI
A gyógyszertári hálózat fejlődésének statisztikus vizsgálata során láttuk,
hogy a gyógyszertárak létesítésében döntő jelentősége van a vizsgált korszakban azok tulajdonviszonyainak. Zala megyében a XVIII. század elején szerzetesrendi gyógyszertárak létesültek csak. Ez a szerzetes rend a ferences rend
volt. Szakirodalmunk korábban részletesen foglalkozott a szerzetes rendek
gyógyszerészi működésének részletesebb feldolgozásával a jezsuita és irgahnas

renddel kapcsolatbanHO A legutóbbi

időben

Perényi F.

mod~rn

történeti érté-

kelésében foglalkozott a jezsuita rend ilyen irányú tevékenységével. Ebben leszögezte, hogy a jezsuiták ellenreformációs tevékenységének ideológiai kiszélesítését segítették az oktatás és az egészségügy benne a gyógyszerészet műve
lése. Ezen túl széles külföldi kapcsolataik révén a gyógyszerészet jelentős
anyagi bázist is jelentett a rendnek.1" 1
Tekintettel arra, hogy a ferences rend egészségügyi, gyógyszerészi tevékenységét szakirodalmunk csak megemlíti és mivel Zala megyében a vizsgált
korszakban e szerzetes rend bírt gyógyszertárakat és művelte a gyógyszerésze·tet, szükség~snek látszik szerepük vizsgálata szaktörténet szempontjából is.

Zm. kgy. Légrád: 1839. máj. 6. 1758; 1840. jan. 20. 138; Zalalövö: 1845. nov. 10.
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Baradlai 1930.
Perényi F. előadása: Az ellenreformáció korszakának gyógyszerészete. 1972.
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Szerzetes rendi gyógyszertárak,
különös tekintettel a ferences rend gyógyszerészi tevékenységére
A Szent Ferenc által alapitotf szerzetes rend elsősorban hittérítő és lelkipásztori tevékenységet fejtett ki. A reformáció, majd a XVII. század elején a
Bocskay-felkelés visszaszorította működésüket hazánk területén. A békekötés
után az ellenreformáció ideológiájától vezetve, működésük újabb f,ejlődését figyelhetjük meg. Megkezdődnek a kolostorépítkezések, iskolákat hívnak létre,

stb. A Dunántúlon a török állandó csatározásai miatt csak korlátozattan tudnak működni. Csak a török: kiűzése után folytatódhatott zavartalan működé
sük. 1688-bah a k:ülönböző rendtartományok (Marianus, Ladiszlaita, Salvatorius, stb.) között évtizedes harc indult a működési területekért, míg végre 1711ben n1egállapodnak a rendtartományok működési területeiben. Ebben az idő
ben a Dunántúlon 16 konventben és 6 székházban működtek. Működésük
eredményeként statisztikájuk szerint a XVIII. század elején 15 OOO eltévelyedettet és pogányt térítettek katolikus hitre. 142 Mindezekből kitűnik, hogy mű
ködésük archaikus-resta"..trációs jellegű volt alapvetően.
Zala megye területén 1714-ben Bucsuszentlászlón, 1696-ban Nagykanizsán,
1723-ban Keszthelyen telepedtek le véglegesen. Sümegen és Csáktornyán már
az 1660-as évektől volt működő rendház.'"
Hazánkban benedekrendiek, premontreiek, ciszterciták, johanniták, pálosrendiek, jezsuiták foglalkoztak betegápolással. A XVI. század folyamán betegápoló szerzetesek az irgalmaso1c és kamilliánusok is megtelepedtek itt. Az utóbbiak elsősorban a kolostoron kívülállók ápolására vállalkoztak. Azonban az ösz144
szes rend tagjai gyógyították saját szerzeteseiket és a hozzájuk fordulókat is.
A ferences rendben a beteg ápolásának súlyos kötelességei Szent Ferenc
reguláiban találhatók. Hazánkban szívesen és előszeretettel foglalkoztak ezzel már a XIII. századtól. A ferences viszonyokra jellemző, hogy a rendházban mindig megtaláljuk a betegápoló (infirm•rius) barátot, ahol gyógyszertár akár házi akár nyilvános létesült, ott minden esetben patikus, vagy patik~s-kirurgus' IB működött.145 A gyógyszertárqk és orvosok ritkasága hozta
magával, hogy " ferencesek a XVIII. században ilyen tevékenységet folyt•ttak nyilvánosan. Tudjuk, hogy a XVIII. század e.lső felében Somogy és Zala
megyében csak ferences gyógyszertár működött. Természetes, hogy a rendházak környékének lakói, de földesurai is igyekeztek igénybevenni tevékenységüket. A főurak, vi3.gy általában a g3.zdagabbak Pozsonyban, Bécsben,
Sopronban, Kőszegen szerezték be gyógyszereiket, esetleg egy-egy hosszú-fuvarban járó jobbágy', is eljutott ezekbe a városokba. A falusi szegénység
azonban csak hozzájuk fordulhatott. De a szerzetesek is állandóan járták '3.

142
1"3

Karácsonyi 1922; Kőnig 1931; Nagy 1900; Niederhauser 1969; Magyar MíivelOdéstörténet é. n.; Vanyó 1973.
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vidéket és a rászorulókat gyÓgyszerrel ellátták. Ezt t~masztjt::i aiá, a bucsúszentlászlói szerzetes könyvtárban talált népgyógyászati inunka, mely gyógyszereket ír le. 11i5-a Természetesen e működésük a rend számára anyagi haszonnal is járt, de területünkön e haszon világi gyógyszerésznek is megadatott voln11, csakhogy ebben az időben ne1n .akadt olyan polgári gyógyszerész,
aki a megyében gyógyszertárat állított volna fel. Az első polgári gyógyszertárak is, mintegy tíz éven át, a vármegye évi 200-200 Ft-os ·támogatását élvezték.146
Igaz amit Ernyey J. leszögez, hogy míg „a patika jogot helyenként a
földesúr, Erdélyben .;:i fejedelem felségjoga, a sz·;i.bad. királyi városokban a
király, vagy a város maga adta, ... vagy a megyegyűlési Uriiversitas Nolilium engedélyezi", addig „a szerzetes rendek gyógyszertárainak erigálási körülményei és jogviszonya legtöbb esetben homályos volt", és hogy ebből,
ohol polgári gyógyszerész is működött számos ellentét adódott, melynek kapcsán n szerzetes rendek ezek kárára fejtették ki tevékenységüket.147 Ez fő
ként a szerzetes rendek exterritoralis jogainak és a polgári gyógyszerészek
fejlődő öntudata és jogi státusa ellentmondásából adódott. Azért nem tudott
a főbíró egyes esetekben hatásos·3.n intézkedni, mert a rend dacolhatott 1::1
város összes statutumával 1 de ez főleg a szabad királyi városokra jellemző.
Ugyanilyen küzdelem figyelhető meg bárhol másutt a későbbi időben, hogy
ahol már letelepedett egy gyógyszerész, egy esetleges új gyógyszertár létesítését kézzel, lábbal ellenezte, még ha r:;i.z polgári tulajdonú lett volna is, és
ha letelepedett, se szeri, se száma nem volt az egymás elleni feljelentésnek,
veszekedésnek, stb. Ott azonban, ahol még nem értek meg a gazdasági .feltételek arra, hogy kellő nyereség biztosítékával létesüljön polgári gyógyszertár, ott •1 szerzetes rendek ilyen működése hiánypótló jellegű volt. fgy Zala
megyében is.
II. József 1782-ben feloszlatt3. a szerzetes rendeket, így a ferences rendet
is. A ferencesek tulajdonában lévő gyógyszertárak eladás útján világi keze·
lésbe mentek át, vagy megszűntek. A nagykanizsai gyógysz-.::rtár 1769-ben, a
keszthelyi 1789-ben került eladásra, a bucsuszentlászlói házi gyógyszertár
pedig az 1790-es évek végén szüntette be működését.

Mint ''" a korábbi vizsgálabinkból kitűnik a gyógyszertári hálózat fejZala megyében jelentős szerepe volt e két ferences rendi gyógyszertárnak. Ha most összefoglalóan akarjuk értékelni a szerzetes rendek sze~
repét a gyógyszerészetben a vizsgált korszakban, meg kell állapítanunk,
hog~ a török kiűzése után beköszöntő békés esztendők kedvezően hatotb::lk a
szerzetes rendek tevékenységére. Ez szűkebb vizsgálódási körünkben is tapasztalható. Azt is le kell szögeznünk, hogy .a XVIII. század első felében mutatkozó gyógyszertári hálózat fejlődés azokon " területeken, ahol a gazdasági
fejlődés nem ért el egy adott szintet és ahol ennek függvényében bár ,, tár-·
lődésében.

H.5a Zeg. ferences.
146zm. kgy. 1775. inárc. 27. 41/47.
147 Ernyey 1898; Csippék 1903.
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sadalmi igény mutatkozott, de nem voltak meg a kellő anyagi biztosítékai
annak, hogy polgári gyógyszerész telepedjen le, a szerzetes rendek ilyen inű
ködése hi.ánypótló volt. A szerzetes rendek gyógyszertári hálózatának e korszakban mutatkozó fejlődése egybeesik időben 1:izzal az általános fejlődési
periódussal, n1elyet a korszak kezdeti fellendülő szakaszának neveztünk.
Ebből az következik, hogy a XVIII. század első felében jelentkező fejlődési
tendenciák azonos3n hatottak hazánkban mind a polgári, mind a szerzete:5]
gyógyszertári tulajdonforn1ák fejlődésére. A jezsuita rend feloszlatása, valamint a többi szerzetes rend megszüntetése tette hazánkban általánossá a
polgári gyógyszerészetet. Bár az irg'.llmas rend továbbra is n1egtartotta ilyen
irányú tevékenységét, azonban .a polgári tulajdonviszonyok általánossá válá;:;ával e tulajdonforma szerepe nem jelentős.

Földesúri, uradalmi gyógyszertár
Földesúri, uradalmi gyógyszertár Zala megyében egy volt a vizsgált
korszakban. E tulajdonformák. vizsgálatáv•J.l és szerepével foglalkozva általánositható ismérveket nen1 határozh·atunk meg. Az egyedi vizsgálat meg1s
olyan eredménnyel kecsegtet, mely e tulajdonforma értékelését befolyásolhatja.
Keszthely város fejlődését döntően meghatározta, hogy a kiterjedt Festetics uradalon1 székhelye volt.148 A keszthelyi gyógyszertár felállításán·~lc
szükségét is ez befolyásolta döntően. A ferences rend feloszlatásával a gyógyszertár vásárlás útján került az urad.alom birtokába. A gyógyszertár rendi
tulajdona idején nyilvánosan működött. Forgalmát elsősorban a hatalm·3.s
uradalom ember- és állatgyógyászati szükségleteinek kielégítése és Keszthely város gyarapodó polgárságának szükségletei adták. A gyógyszertár tiszt> jövedelme 2/3-ad, 1/3~1d részben került az uradalom és az általa alkahnazott mindenkori bérlő gyógyszerész között felosztásra. Ez az összeg a XIX.
század 30-as éveiben mintegy 1000, ill. 500 Ft volt. Ha. az uradalom részesedését tekintjük, meg kell állapítanunk, hogy ez teljes gazdasági viszonylatában 11z évenként mutatkozó uradalmi tiszta jövedelemnek csak elenyésző
0
/o-a volt. Így a gyógyszertár elsődlegesen, nem mint jövedelem forrás, hanem mint az uradalo1n elsősorban állatgyógyászati s csak másodsorban ember egészségügyi szükségleteinek kielégítését szolgáló létesítmény .működött.
Ez az igény azonban, ~3. földesúr és jobbágy kapcso1':itában jelentkezett.
A földesúrnak érdekében állt ilyen intézmény fenntartása, elsődlegesen az
állatgyógyászati ellátás miatt, másodlagosan azért, mert a munkaerő kizsákmányolás bizonyos szociális és egészségügyi követelmények javításávis.l tovább fokozható volt. Érdekében állt :azért is, mert az így rendelkezésre álló
gyógyszer költségen felül nyereséget is hozott, míg annak esetleges távolról
való beszerzése, szállítása e költségek nagyfokú emelkedését, ráfizetést eredn1ényezett volna.
148 Koppányi 1962.
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Ezen érdekek szüntek meg, 1848-ban az úrbéri rendszer felszámolásáVal.
Nem is állt ezután érdekében a keszthelyi uradalomnak a gyógyszertár tuhjdonának megtartás>. 1864-ben el is adták.

A polgári gyógyszertár

A vizsgált korszakban e tulajdonforma válik általánossá. Mint az a korábbiakból kitünik, a XIX. század első felében nagy fellendülés mutatkozik
a gyógyszertári hálózat fejlődésében. E fellendülés kizárólagosan polgári tulajdonviszonyok között jön létre. E fejlődést determináló gazd1sági, társadalmi tényezők biztosították az cilapot ennek bekövetkezéséhez. A gyógyszertárak számának gyarapodásán túl regisztrálnunk kell a gyógyszertár JO.Vedelmezőségének növekedését is. Ezzel szorosan összefügg a gyógyszeréSzet
társadaln1i szerepének és helyzetének változása. Hogy ez csak a XIX. száZ'1d
első felében következett be hazánkban, annak társadaln1i, gazdasági gyökerei vannak. Míg Nyugat-Európa fejlődése e szintet századokk•::ü előbb elérte
és már a virágzó kapitnlizn1us társad::tlmába·n élt e korban, addig hazánk
csak Pbben az időben tért rá a polgári áta1'1kulás útjára.

A hadsereg tulajdonában

levő,

katonai gyógsszertárak

A magyar rendiség korában a nen1esség hatlbavonulása, az insurrectió
J.lkalmával tudunk arról, hogy a tábori egészségügy megszervezése már a
nemesi vármegye h•"ldfelállításakor megtörténik. A vizsgált korszakban Zala
inegyében a napóleoni háborúk idejéből ismerünk ilyen adatokat. Az 1848-as
szabadságharc idején az önkéntes hadbalépés és h·adseregszervezés is ha~onló
egészségügyi szervezettel birt. Szaktörténetünk szempontjából eddig egyáltalán nem vizsgálták, hogy a gyógyszerészet, a gyógyszerészi tevékenység hogyan valósult meg a háborúk idején. Ismert, hogy a napoleoni háborúk idején
Nagykanizsán átmenetileg állomásozó sereg orvosa polgári személyeket is ellátott gyógyszerekkel. A vizsgált korszakban a hadsereget ellátó gyógyszertárak,
ún. mezei patikák, ill. szekér - gyógyszertárak voltak. Kezelésüket gyógysz,:!részek, kirurgusok, orvosok egyaránt végezhették.

6. A GYÓGYSZERTARAK ELHELYEZÉSÉNEK HELYRAJZI
VIZSGALAT A
A település fejlődésének döntő tényezői a létrejöttét befolyásoló földrajzi,··
gazdasági és társadalmi adottságok. A közös érdekek, feladatok, lehetőségek
és az egymásrautalság eredményezi a kisebb közösségek létrejöttét a települések vonatkozásában is. Milit azt a korábbiakban láttuk, a XVIII. századi mezővárosi fejlődés döntő sajátsága a mezőgazdasági és ipari árutermelés- fellendülésében van. A modellként bemutatott három Zala megyei város esetében
láttuk, hogy ezen gazdasági, társadalmi tényezők milyen determináló hatással
voltak fejlődésükre. A gyógyszertárak létesítésének egyik legdöntőbb tényező-
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jét ·éppen a település fejlettségének megf.elelő szintjében ismertük fel. Ezen
vizsgálódásaink teszik szükségessé, hogy egy adott település szerkezetében
megkeressük a gyógyszertár helyét, hogy funkcióját mind a település életében,
mint történelmi értékelésben helyesen lássuk. Abból tehát, hogy egy gyógyszertár, hol található és milyen elhelyezésű a település szerkezetében, helytörténeti jelentőségén túl, szaktörténeti szempontból igen jelentős következtetéseket vonhatunk le. Meg kell tehát keresnünk a gyógyszertár elhelyezésének
konkrét megállapításán túl azokat az általánosítható tipusokat, melyek a
gyógyszerészet szakmai és társadalmi jellegét és szerepét befolyásolják, ill.
tükrözik.

Az elhelyezés helyrajzi vizsgálatát két település, Keszthely és Zalaegerszeg, három gyógyszertárával végezzük el. A megye többi gyógyszertárainak
elhelyezését összefoglalóan tárgyaljuk .

•!

Keszthely
A keszthelyi gyógyszertár 1748-1789-ig a ferences rend tulajdona volt. A
gyógyszertár a rendházban volt elhelyezve. A városnak az a pontja, ahol a
rendház és a vele összeépült templom elhelyezkedik a XVII. században a keszthelyi végvár volt, melyet palánksorokkal és árkokkal erősítettek meg. ili.9 A török veszély elmúltával Keszthelyen sen1 volt szükség többé várra. A kolostort
és templomot, amelyet az angol Clements 1715-ben még tető nélkül látott
1720-as években kapták vissza a ferencesek. 150 A helyreállítás után a rend
szólgiilatában állt 1789-ig. A XVIII. században a település központja az egykori vár, tehát a rendház és a templom volt. A XVIII. század második felében
azonban a város fejlődése, mely mint az uradalom székhelye indul meg, súlypontjával is átalakul és az uradalommal kapcsolatös gazdasági egységek köré
tevődik át. Mint azt a 8. sz. ábrán láthatjuk e súlypont áttevődésével a városközpont elnyújtottan, az akkori Fő utca mentén jött létre. 151
Az 1748-ban már működő gyógyszertár elhelyezésére a· rendház egy helyisége szolgált. Egyes szerzők arra következtetnek, hogy az „épület nyugati oldalán befalazott ajtó és négy vasablak talán az egykori patika helyét jelöli
meg" (lásd 8. sz. ábra 1. jelzet). E következtetést alátámasztja az a tény, hogy
a múltban a gyógyszertárak ajtaját, ablakait gyakran védték vas ajtóval, ablakkal, mint aho~y erre Zala megyében másutt is van adatunk.152
A gyógyszertár 1789-ben eladásra került, előbb La Rose kirurgus, majd a
Festetics család tulajdonában, mint földesúri, uradalmi gyógyszertár műkö
dött 1864-ig. E korszakban a gyógyszertár elhelyezésének és helyének megállapítása különös gondot okozott. Smalkovits Mihály megyei f,őorvos egy jelen~
tésében, mely 1846-ból való, a következőket olvashatjuk:
Koppányi 1962.
150 Kropf 1921.
tsi Koppányi 1962.
"' Zm. kgy. !BOB. nov. 15. 21/29.
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„már a múlt században keletkezett, s a század közepén létezett nyilvános
gyógyszertár, mely akkoron a Sz. Ferenc szerzetbeli Atyák tulajdona volt ...
Ez után N. M. Gróf Festetics György Eő Exellentiaja, mint igen jó számító, saját költségén a curialis épületében Uradalmi gyógyszertárat nyitott ... 153
A gyógyszertár elhelyezése a rend feloszlatása után meg kellett, hogy változzon, mert a rendházba előbb katonaság költözött, majd 1808-ban gimnázium
létesült a premontrei szerzetes rend Keszthelyre költözésével. Melyik épülete
volt hát a városnak a fenti idézeiben szereplő „curialis épület?"
Keszthely régi levéltára, ahonnan ezt hiteltérdemlően megtudhatnánk,
szinte teljesen elpusztult. A Festetics család levéltárában olyan adatot nem sikerült találni, inely a gyógyszertár áthelyezéséről tanuskodna, így bizonyosnak látszik, hogy időközben nem helyezték át. Festetics László által 1821-ben
készítettetett keszthelyi térkép megnevezéseket nem tartalmaz. Mégis e térkép
segítségével és az 1850-es évektől kezdőden Keszthely város Levéltárában talált „Városi ház és lakrészek rovatos összeírásai" alapján sikerült meghatározni a gyógyszertár elhelyezésére szolgáló épületet. 15fi Ezek az összeírások
n1inden esetben a Festetics kastéllyal kezdődnek. A kastélytól délre fekvő Fő
utca (mai Szabadság út) mindkét oldalán egészen a Georgikon utcáig-a Festeticsek tulajdonában lévő épületek voltak. Kézenfekvő, hogy az összeírást itt
folytatták. Az összeírás szerint a 3. sz. épület a „Festetics tisztilak", másutt
uradalmi ház" elnevezéssel került nyilvántartásba, melyben 11-19 szoba,
kamrák, konyhák, pincék, istállók találhatók. Ezekben_ az összeírásokban a lakók között mindig szerepel az uradalmi gyógyszerész is. Azt pedig a gyógyszertár leltáraiból tudjuk, hogy a gyógyszerész egy épületben lakott a gyógyszertárral. Ez a nagy épület csak a mai Szadság u. 5. sz. lehet. Adataink sze„
rint itt működött a gyógyszertár 1864-ig. 155
Smalkovits Mihály megyei főorvos jelentéséből kitűnik, hogy a gyógyszertár a mint ez ma is létezik, nem egészen nyilvános, hanen1 csak privátházi
alakban, azért még ma sints (1845) az útszára ajtaja ... "
A gyógyszertár tehát, udvarra nyíló helyiségekben volt elhelyezve (lásd
8. sz. ábra 2. jelzet).
A Festeticsek 1864-ben eladták a gyógyszertárat Vadona János gyógyszerésznek. A gyógyszertárat az 1865-ben f,elvett házszám összeírásban a 9'9.
számú házban találjuk, melyben Vadona J. mint a Festetics tulajdonú ház
bérlője, de mint a „Két Oroszlán'' gyógyszertár tuJajdonosa lakik. Ezen összeírásból kitűnik, hogy 1867-ben lesz Vadona J. az épület tulajdonosa is. Ez a
99. sz. épület 1861-ben még Festetics tulajdon volt, melyben Kormuth Zsigmond kereskedő lakott. Egy szoba, egy kamra, helyiségekből álló nádfedeles
épület volt. Az összeírások tanúsága szerint az épület „elpusztult" és 1864-ben

153 zm. kgy.
15r.: Győri S.:

1847. jan. 25. 69; Festetics 1295.

Mappa fundorum et intravillanoru1n oppidii Keszthely ... 1821. Országos Széchenyi Könyvtár. T.a. 1847; Kt. A/72; 70.
155 Keszthely városképi és műemléki vizsgálata. 1951. kézirat - Országos Mű
emléki Felügyelőség.
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újra találkozunk vele, ekkor rnár 6 szob:i, ebből 2 bolt, valamint 2 konyha,
1 pince, 1 kamra helyiségekből állt. A város házainak összeírási rendszeréből
és az 1821-es térkép alapján az épüleL a n1-ai Szabadság u. 18. számú épület
helyén állt, az akkori Fő utca és Szalajtó utca sarkán (lásd 8. sz. ábra 3. jelzet).156 Ezt az épületet később újra átépítették mai formájára (lásd 9. sz. ábra).
Az épület ma is a „Két Oroszlán" gyógy$zertár utódának ad helyet.
Összefoglalva és értékelve adatainkat n1egállapíthatjuk, hogy Keszthely
első gyógyszertára elhelyezése mind ferences rendi, mind földesúri, uradalmi
tulajdona idején e tulajdon viszon,yok.hoz volt kötve. Az a körülmény is, hogy
elhelyezésében a város f,ejlődésének, központjának csak áttételes szerepe volt,
ezt támasztja alá. Bizonyítja az is, amit az előző fejezetben láttunk, hogy a
gyógyszertárak tulajdonformcii miként motíválják a gyógyszerészet egészségügyi célú ipar, kereskedelmi jellegű voltát.
Zalaegerszeg

Gczorgikon u.
Zalaegerszeg város fejlődését döntően befolyásolta, hogy a vizsgált kor1nindvégig n1cgtartotta 1nezőgazdasági jellegét. Mint azt szán1os szakíró megállapítja a kéz1nűves, iparos és kereskedő réteg, de a n1egyei hivatalokhoz kapc.:solódó hivatalnok réteg is, a ldegészitő földműveléssel és szőlőter
mesztéssel, állattartással, mely a saját háztartás kielégítését szolgálta, foglalkozott.157 Ez a jelleg a városképen és a település szerkezetében is n1egmutatkozik. Ez az oka az alacsony kertes beépítésnek, a jellegzetes mezőgazdasági
épületlípusoknak és telekméreteknek. Ilyen vonások a laza beépítés mellett
a széles és mély gazdasági udvarokból keletkezett beépíLetlen belső területek,
területcsoportok összefüggései, majd a város centru1na felé zártá váló hagyományos építkezés (fa, zsupptető stb.) formáiban beépített utcák. Ez a jelleg
mutatkozik meg az utcáknak a város központja felé szélesen vezetett voltában
is. A város központját a piactér, mely a te1nplom és a városháza tere is, alkotja.
Környezetükben egy-egy emeletes városi főépület, a plébánia ház, a megyei
törvényhatóság reprezentatív barokk épülete stb. helyezkedik el. A város e
jellegzetességeit igen szeniléletesen n1utatják a 10., 11. sz. ábrák.158
A gyógyszertárak helyének megállapítása igen nagy nehézséget okozott,
mert a városról részletes telekhatárokat és épületeket feltüntető térkép csak
1826-ban készült, az akkori megismétlődő tűzvészek alkalmával. E térkép azonban elnevezéseket nem tartalmaz. Kutatásaink alapján sikerült a térképhez
kapcsolódó házszám és tel~ktu1ajdonosi lajstromot egyeztetni. 159 Ez az összeírás
azonban, csak a tulajdonosok neveit tartalmazza, így egyéb viszonyok - boltszakb~n
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helyiség bérlet,

műhely

stb. -

nem állapíthatók meg

belőle.

Az 1858-ban ké-

szült zalaegerszegi kataszteri térkép és összeírás nem minden utca nevét tar-

l

8. ábra. A keszthelyi gyógyszertár el-helyezései

156 Kt. 1867. A/72; 1865. 70.
157 Fejezetek 1970.

Levéltár. S. 78.
1971; a tétrlkép Zalaegerszeg kataszitieri tér:k:épe 1858-iból; Magya[' Ország.J"s

158 Gerő
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9. ábra. A keszthelyi „I{ét Oroszlán'' gyógyszertár mai állapotában

'

10. ábra. :Zalaegerszeg tatiképe a XIX. század

első

felében

\1

talmazza,160 és minthogy ilyen utcanév összeírás helyrajzi meghatározással a
korábbiakban sem volt, és mert a források számos spontán keletkezett utcanevet használnak, külön kutatást igényelt azok meghatározása. E kutatások
jelenleg is folyamatban vannak.
Zalaege1·szeg 1768-ban létesített első gyógyszertárának helyét csak e térképek és a városi ingatlaneladási könyvek alapján sikerült megállapítani. Külön
bonyolította a kérdést, hogy Háberler Péter özvegye, aki a gyógyszertárat és
az ingatlant örökölte a későbbi években, mirut kiderült, még kétszer férjhez
ment, míg végül újra özvegyen maradva 1839-ben halt meg. 161 Sem az időköz
ben keletkezett móring levelek, sem végrendelete, a patikáról már nem emlékeznek meg. Egy számünkra közömbös ingatlan eladási bejegyzés 1828-ban az
eladandó ingatlant az „óh ~atika Uttza"-ban jelöli. 162 Ebben az időben két
gyógyszertár volt a városban. A kérdés tehát az volt, hogy ez az elnevezés az
Adorján - Isoó féle gyógyszertárak helyét különbözteti-e meg, és akkor az
elnevezés 1814 után keletkezett, vagy a Háberler....:.._Adorján féle gyógyszertá-

rakat és akkor az 1790-es években keletkezett. A kérdés egyértelműen úgy
tisztázódott, hogy sikerült igazolni, hogy Háberler özvegyének a fenti ingatlantulajdonos .szomszédságában volt ez időben egyetlen ház és telek tulajdona,
így az ópatika utca elnevezés a zalaegerszegi első gyógyszertár elhelyezését
jelöli, és mert elhelyezéséről 1768-1798 között nem tudunk, ebben az időben
itt működött a gyógyszertár (lásd 12. sz. ábra 1. jelzet). 163 Az épület történetéhez tartozik, hogy 1828-ban leégett, majd újjáépítették és az, hogy a legutóbbi
időben végrehajtott városrendezés alkalmával az utca, mely legutóbb Madách
L utca volt, felszámolódott.
Mint azt a gyógyszertár történetéből tudjuk, 1798-ban Adorján László
nyitotta meg újra. A Vármegyének gondoskodnia kellett elhelyezéséről, mert
a bezárt Háberler gyógyszertár már alkalmatlan volt. A gyógyszertár helyéül
a z;~laegerszegi ún. Kvártély-házat jelölték, és megbízták Tomsi·ts J. mérnököt,
hogy az épület déli traktusának átépítési tervét készítse el. Az átépítés meg
is -történt.164 E műemlék jellegű épületet többször átépítették. Mai formáját

s:

160
M.0.L.
78.
16l Zeg. 674. Végrendeletek 178; 696. 1839.
162 Zeg. 737. 912.
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163 Zeg. 737. 715.
'" Zm. kgy. 1798. febr. 6. 37/54.
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az 1920-as években nyerte el. Az épület déli szárnyán ma is működő két helyiálló menetjegy iroda talán az egykori gyógyszertár helyiségeit jelöli
(lásd 12. sz. ábra 2. jelzet, valamint 13. sz. ábra). 1807-ben a vármegye úgy
határozott, hogy az „Insurrectiohoz tartozott, s utóbbi annak eloszlása után
le tétetett Fegyvereknek é.§ egyéb Bútoroknak ... további rongáltatása miatt is
méltó tartózkodásul ... azon két Kamarát, melyet a Quartély Házban szállást
tartó patikárius mostan bír'' jelöli ki. A gyógyszerész, mivel háza már elkészült „ ... s abban patika bolt is volna, jövő Szent György napkor minden
orvosi szereivel .abban által költözködjön ..." 165 Adorján László 1803-ban vásárolt az „újo~nan építendő Ispita Ház szomszédságában" egy 3 szoba, konyha,
kamra, „S. V. secretum" helyiségekből álló, gazdasági udvar és épülettel bíró
ingatlant 2,500 Rh. forintért, részletre.166 A ház csak 1807-ben lett végleg tulajdona.167 Ez évben még át is építették, ill. bővítették. A gyógyszertárhoz Adorján
kérte, hogy a vármegye a korábbi gyógyszertár vas ablakait, kő lépcsőit adja
el neki, mivel a „maga házában épült patika bolt ajtaját éppen azon mértékben csinálta. lBB Ebben az épületben működött a gyógyszertár Adorján László
és Reisinger József tulajdonosok idején, 1848-ig. Ez az épillet a mai főposta
helyén, ahogy az 1848-as eladási szerződés meghatározza, „az Ispotál és Csácsi
utca között helyheztetett" (lásd 12. sz. ábra 3. jelzet és 14. sz. ábra).169

ségből

A gyógyszertár eladásával a szerződés szerint, Anisits Dániel köteles volt
a gyógyszertárat elköltöztetni. A gyógyszertár új helyét .csak úgy sikerült megállapítani, hogy több forrást kellett egyeztetni. Anisits Dániel bérlőként lakott
Stenádl Antal házában. Stenádl Antalnak 4 szoba, 1 bolt stb. háza a „Fehérképi öreg utcában" állt. Stenádl apósa volt Anisitsnek. A már idézett Pesthy
P.; Zalaegerszeg múltja és jelene e. munkája szerint a gyógyszertár 1875-ös
eladásakor a „fehérképi utcában a Grünbaun féle házban (1931) volt", melynek helyén ma a Kossuth u. 13. sz. ház áll (lásd 12. sz. ábra 4. jelzet).170
1814-ben Isoó Ferenc „Zalaegerszegen egy új patika felállításához fogott
minden hozzá tartozó eszközöket, és edényeket, úgy a belé való orvosságokat is mostanában Bécsből meghozta, és megszerezte. - Egerszegi Városban. , .
helyes alkaln1atosságot nem találván: addig is míg akad neki ittben Kaszaházára mely Egerszegtöl csak a Zala vize által vagyon elválasztva és Egerszegnek mintegy elő városnak boltját ki vette ... " állapította meg a megyei közgyűlés.171 Isoó kérvénnyel fordult a vármegyéhez P.s Zalaegerszeg földesúrához,
hogy „Mivel a patikának illendő képpen bent városnak legszebb helyén kellene
állnC ... Méltóztasson kegyesen kieszközölni ... hogy mivel patikámnak enµ.yi
172
Perfectioiára jutottam, ... Házat bent ... illendő helyen megnyerhessem."

lGS

Zm. kgy. 1807. szept. 21. 71/78.

t66 Zeg. 735. 208.
167 Zeg. 735. 367.

11. áb1·a.. Zalaegerszeg kataszteri térképe 1858-ból
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16.'l Zm. kgy.
'"' Zm. kgy.
t1ozeg. 753.
111 Zm. kgy.
112 zm. kgy.

1808.
1848.
Váltó
1814.
1814.

nov. 18. 21/39.
máj. 9. 389/391.
óvások 1849; 737. 282; 506. 1850 307; Pesthy 1931.
jún. 6. 341.
nov. 7. 226.
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12. ábra . Zalaegerszeg gyógyszertáraina-k elhelyezései
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SlkerilÍt is a következő évben Í:>érhe vennie egy üzletheÍyiséget, és beköitöznie
az épületbe. 1820-ban, 4500 Ft-ért azután meg is vásárolta a házat az „Örelil
Utcában föl! szélrül Quartély-ház, all szélrül Soós István úr .. ,173 Ebben az
épületben működött a gyógyszertár korszakunkban és azután is. A későbbiek
uen az épületet kibővítették, majd új épűlet helyére, de a gyógyszertár a II.
világháborúig itt működött. A háborús események alatt kiégett, majd lebontásra került (lásd 12. sz. ábra 5. jelzet).
:E:rdekes és megjegyzendő körülmény, hogy a vizsgált korszakban Zalaegerszeg két gyógyszertára a város főutcájában szinte egymással szemben ott
helyezkedett el, ahol a heti piacokat, vásárokat is tartották. Nyilvánvaló, hogy
ez segítette az egymás elleni konkurrencia-harcot, melynek eseményeirBl számos adatunk van (lásd 14. sz. ábra).
:E:rtékelve adatainkat megállapíthatjuk, hogy a zalaegerszegi gyógyszertárak
polgári tulajdonjoga elhelyezésükben nem játszott szerepet. A tulajdonosok
igyekeztek a város centrumában elhelyezni gyógyszertáraikat, melyek most
már szemben a szerzetes rendi és uradalmi tulajdonú gyógyszertárak „igénykielégítő'' jellegén túl döntően a kereskedelmi lehetőségek kihasználását célozzák a városközpontú elhelyezésre való törekvésben.
A polgári tulajdonú gyógyszertárak mindegyikénél ezt tapasztaljuk Zala
megyében. A III. sz. táblázatban összefoglalva láthatjuk az 1840-es évek gyógyszertárvízsgálati jegyzőkönyveiből kigyűjtött ilyen adatokat. Majd mindannyinál a Fő utca és a Piac tér szerepel a hely megjelölésben. Egyedül Balatonfüreden a Séta tér szolgált a gyógyszertár helyéül, de ismerve a település jellegét azonnal világossá válik, hogy ebben is a már említett törekvések tük-

.!

!
1

1'

röződnek.

Megállapíthatjuk tehát, hogy a vizsgált korszakban a polgári tulajdonú
gyógyszertárak elhelyezése tulajdonviszonyukt6l függetren, és az elhelyezésben a kereskedelmi érdekek mind jobb kihasználása, városközpontú elhelyezési jelleg dominál.

III. sz. Táolázat
Zala meave a116gyszertdrainak eLhel11ezése a XIX. sz. közepén

· A gyógyszertár neve

Helység neve

„Szentháromság"
„Oroszlán"
"Zrínyi''
11 Két Oroszlán"
"Fekete Sas"

Alsólendva.

Balatonfüred
Csáktornya

Keszthely
Nagykanizsa

„Ig-azság"
,,Reményhez''
„Fekete Sas"
„Oroszlán"
„S zent lélek"
"Szent Háromság"

Perla-k
Sümeg
Tapolca
Zalaegerszeg

„Magyar Korona"

Zalaszentgrót

173
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Elhelyezése
Fő

tér

Sét.a tér
Vár, Varasdi út
Fő utca
Fő utca
Fó utca
Fő utca
Piac tér
Piac tér
Fő utca
Fő utca
Piac tér

Zeg. 737. 166.

Zalai

Gyűjtemény

r.
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II. A GYOGYSZERTARAK SZAKMAI MŰKÖDÉSE
Az intézménytörténeti kutatás egyik legfontosabb kérdése, hogy. a vizsgált
intézmény vagy intézmények milyen szakmai feltételek mellett, a kor színvonalához viszonyítottan, hogyan fejtették ki működésüket. A szaktörténeti kutatót elsődlegesen -ezek a kérdések sarkallják, ezért is, mert az így nyerhetl'J
ererlmények szakmakultúrájának legfontosabb mutatói. Meg kell azonban állapítanunk, hogy a magyar gyógyszerésztörténeti szakirodalom ezen a területen
nyújtja az iránta érdeklődő számára a legkevesebbet. E kérdésekre vonatkozóan találjuk a legkevesebb adatot, és legtöbbször következtetésekre vagyunk
csupán utalva. A szakmai működés vizsgálata nehézségeket jelent azért is, mert
mint arra a bevezetésben utaltunk, nem alakultak ki egységes elvek az eddigi
feldolgozásokban, e kérdésterület vizsgálatára. Az egységes elvű f.eldolgozá3
lehetőségét a gyógyszerügyi szervezéstudomány elveiben, módszereiben és rendszerében találhatjuk meg. 17-i Ezen egységes módszer alkalmazása e területen a
későbbiekben, olyan eredménnyel kecsegtet, hogy a külön-külön megszülető
egy.edi vizsgálódások összegezhetőkké és általánoslthatókká válnak.
A továbbiakban e rendszer alkalmazásával Zala inegye gyógyszertárainak,
mint intézményeknek szakmai működését vizsgáljuk 1711-1849-ig. A vizogálható. rendelkezésre álló adatok nem adnak ugyan általánosítható eredményt,
mert több esetben csak egyedi adatok állnak rendelkezésre, mégis kijelenth<!tjük, hogy a gyógyszertárak e korbani szakmai működéséről áttekintő képet
képesek nyújtani.

A gyógyszertárak szakmai működésének vizsgálatakor először működésük
feltételeit kell vizsgálnunk. Ezek részben tárgyi feltételek: helyiségek, berendezés, felszerelés, részben személyi feltételek: gyógyszerészek és gyógyszertári
segédszemélyzet, mint a szakmai feladat és munka ellátását végzők, lehetnek,176
Másodszor, vizsgálnunk kell magát a gyógyszer készítő és ellátó tevékenységet. Ennek lemérésére történeti vizsgálódásunkhoz elégségesnek látszik az
előbbieken kívül a gyógyszertárak forgahnáról és a gyógyszertárak ellenőrzé
séről rendelkezésre álló adatok vizsgálata.
174
175

••

Zalai 1965.

Zalai 1965.
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1. A TARGYI FELTÉTELEK
A gyógyszertárak szakmai munkájának legalapvetőbb tárgyi feltétele a
gyógyszeralapanyag és a belőle készített gyógyszer. 'l'örténelmi vizsgálódásunk
igen messze vezetne, ha ezzel is foglalkoznánk. Az intézménytörténeti kutatásnak nem is része egy adott kor gyógyszerkincsének vizsgálata. Szükséges
azonban az egyéb tárgyi feltételek, a helyiségek, berendezések és felszerelés
vizsgálata.

A gyógyszertárak helyiségei
E vizsgálódáshoz egyéb adatokon kívül legeredményesebben a gyógyszertárak ellenőrzési jegyzőkönyveit használhatjuk fel. Alapul, az egységesség érdekében az 1845., 46., 47. évi gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyveket vettem. 176
Ezek· tanúsága szerint Zala megye összes gyógyszertára rendelkezett az alap:.
vetően szükséges helyiség~kel. Ezek: Gyógyszertá1·i officina, a megyei főorvos
elnevezése szerint „kiadó bolt", Laboratórium, „gyógyszeres viniiye", (vinnye:
műhely).177 Anyagraktár, (camera materialis) „szer tár, szer kamora". Gyógyszeres pince (aquarium), „vizes pincze, pincze''. Gyógyszeres padlás (herbarium);
„fű padlás, -fűszer padlás". ICülön ki kell errielni, hogy a keszthelyi uradalmi
gyógyszertár ezen helyiségeken kívül, még egy ún. „törő kamrá"-val is reri.:..
delkezett.17•
Ezen gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyvek külön ki térnek a minőségi követelményekre is. Ezek közül· legfontosabb körülmények; a helyiségek tágassága, megvilágítottsága, száraz volta. Szűk officina található Nagykanizsán aZ
Zalaegerszegen a ,1Szentháromság'' gyó!iYszettárakban. Nedves· a
1 ,Igazság'' és
fala a zalaegerszegi „Szentlélek" és a balatonfüredi gyógyszertára~n~. Nem
eléggé megvilágított a nagykanizsai „Fekete Sas" gyógyszertár officinája. Csáktornyán „nem ártana ha mind ezekre tisztaság tekintetében nagyobb szorgalom fordittatnék".
.
Megemlékeznek. a jegyzőkönyvek arról is, hogyha a gyógyszertár helyiségei nem egy épületben vannak 1 így Balatonfüreden és Sümegen a gyógyszeres
pince, Tapolcán az anyagraktár van az udvarról nyíló más épületben elhelyezve, a perlaki gyógyswrtár laboratóriuma pedig a gyógyszerész konyhájából van „alkalmatosan" leválasztva.

A gyógyszertárak berendezése

zése és védelme. A történelmi és muvesz1 értékű berendezési tárgyakon túl
az egyszerűbb, de az adott kor gyógyszerészetére jelleni.ző berendezési tárgyal<
is alapját adhatják egy-egy gyógyszertár történeti gyűjteménynek. Zala megyében az elmúlt időben egyetlen ilyen értékes „tárgyat" találtak:, ez a I'l.agykanizsai „Fekete Sas" gyógyszertár officina-bútora.
E tárgyakra vonatkozóan a már említett gyógyszertárvizsgálati jegyző
könyvek igen kevés támpontot nyújtanak, legtöbb esetben csak arról emlékeznek meg, hogy a ))gyógyszertárnak minden egyes része csinos és nagyszerű" (Nagykanizsa „Fekete Sas" lásd 15. sz. ábra), "a szerek állása jól elrendezett'' (Zalaegerszeg, „Szentlélek"), 179
A keszthelyi uradalmi gyógyszertár fennmaradt eszközleltárai is csak igen
szűkszavúan· emlékeznek meg a berendezésről „A patikában Fenn álló Alni.áriom 6, ezekben fiók 145, Receptér tábla 1, ebben fiók 8, ... Fakanapé két
részben 1, asztal 1, ... Materialis kamarában Stelás 4, ezekben fiók 103, ... fa
schameél!i 1, ... padláson dupla füvektartó láda 46 felosztással 10, Stelás 4,
48 fiókkal, aszt.al 1".IBO
Zala megye jelenlegi területén a vizsgált korszakban létesült gyógyszertár
egy sem működik eredeti helyén. A legtöbbjüket többször is átköltöztették.
A nagykanizsai 11 Fekete Sas" gyógyszert-ár berendezése is az épület szanálása
kapcsán került előbb egy pincébe, majd jelenlegi helyére, a zalalövői gyógyszertárba. 181
Ezen okok és tényezők miatt csupán az egyetlen megmaradt berendezési
tárgy, a nagykanizsai „Fekete Sas" gyógyszertár berendezéséhez tartozott of.ficin.ai bútor vizsgálatát tudjuk csak elvégezni.
Ez a bútor, mint már említettem, eredeti helyéről az elmúlt évtizedben
került Zalalövőre. A bútort a Művelődésügyi Miniszter rendelete értelmében
védetté nyilvánították. 182 Ezt a bútor értékes faanyaga, művészi kivitele és stílusjegyei indokolták. Bár a bútor az áthelyezés alkalmával némi átalakításon
esett át, azonban igyekeztek az eredeti felépítést és jelleget megtartani (lásd
16. sz. ábra).
A bútor igen értékes thujafa-gyökér furnirozású és empire-stílus jegyeket
visel Az empire I. Napóleon császársága (1804-1814) alatt kifejlődött és Franciaországból egész Európába elterjedt stílus, amely egyiptomi és antik elemeket
kompilált. Nálunk az 1840-es évekig érvényesül az iparművészet, bútorművé
szet és divat területén. A stílust finom arányok és rendkívül elegáns megjelenés jellemzik. A sötét alapszínű bútorok feketére fényezett részletei, valamint
az aranyozás alkalmazása kölcsönzi e stílus eleganciáját. A nFekete Sas" gyógyszertár bútorán ezek a jegyek mind feltalálhatók. A officinai korpuszókat
fekete oszlopok aranyozott oszlopfőkkel választják el. A táraasztal előlapjá
nak ovális kivágása és a közepében elhelyezett stilizált napkorongra emlékez-

A gyógyszerésztörténeti emlékek megőrzése ig<2n fontos feladat. Ennek
egyik legfontosabb területe a gyógyszertára~ berendezési tárgyainak megőr:Zm. kgy. 1846. febr. 6. 635.
ISO Festetics 12H5. cs.

119
17•
177

Zm. kgy. 1846. febr. 6. 635; 1846. nov. 12. 4527; 1646. febr. 12. 467.

Pápai-Páriz 1801.
ns Festetics 1295. cs.
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Fogarasi F. szíves közlése.
Semmelweis Or<Vostörténeti Múzeum 1 Könyvtár, és Levéltár védert:Jtsélgi nyilrvánt.artása. Bp.
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15. ábra. A nagykanizsai „Fekete Sas" g-yógyszertár a. XX. század elején
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16. ábra. A nagykanizsai „Fekete Sas" gyógyszertár empire bútora mai elhelyezésben
(Zalalövő)

,

!W

,

„

'I„
'

. i

1tt ~

'i.

tető papirusz virág rózsa is a tiszta empire stílusjegyeit viselik. E stílus hazánkbani ritka előf.ordulása különösen gyógyszertári berendezéseken, teszi e bútort
szaktörténeti szempontból igen értékessé. 183
A bútor keletkezésének idejét csak egyeztető vizsgálattal lehet körülhatárolni, melyhez szükséges a gyógyszertár tulajdonviszonyainak ismerete is.
Első megközelítésben keletkezését 1810-1840 időszakára kell tennünk. Ha
el!l az adatot összevetjük a gyógyszertár történetével megállapíthatjuk, hogy
ebben ·az időben két olyan jelentő• dátum van a gyógyszertár történetében,
mely mindkettő indoJ<olhatja a bútor keletkezését. Az egyik dátum 1806, amikor
Lováck Ferdinánd megvásárolja a gyógyszertárat. Az új tulajdonosnak nyilvánvalóan, a kereskedelmi lehetőségek kihasználása érdekében szüksége lehetett a gyógyszertár megjelenését olyanná is tenni, hogy értékét méltóan bemutathassa. Ha e körülményhez azt is hozzá vesszük1 hogy ez időben átmenetileg még egy gyógyszertár is működött Nagykanizsán, · melyet ugyancsak ő
megvásárolt és bezárt, és azt, hogy az 1810-es években újabb kísérletek indultak egy nagykanizsai második gyógyszertár felállitására, feltételezésünk további
alátámasztást nyer. Ezek alapján a berendezés keletkezését az 1810-es elejére
kell tenni. Egyes értékelők azonban, ezt az időpontot túl korainak tartják. A
berendezést az 182-0-30-as évekre datálják. Ez esetben a bútor keletkezésére
az adhatott okot, hogy Lováck Ferdinándot fia váltotta fel a gyógyszertár
vezetésében, és az, hogy 1836-ban megnyílt a nagykanizsai második gyógyszertár, az „Igazság".
Itt meg kell emlékezni arról, hogy Nékám Lajosné téves adatot közöl mű
vében e berendezéssel kapcsolatban.18< Valószínűleg kellő információ híján
datálja a „Fekete Sas" berendezését az 1836-ban alapított nagykanizsai „Igaz_
ság" gyógyszertár berendezésének. A berendezés áthelyezésekor tett intézkedésekből egyértelműen kitűnik, hogy ez a bútor csakis a „Fekete Sas" gyógySEertár bútora lehetett. Köztünk élnek még azok a kollégák, akik a „Fekete
Sas" gyógyszertárban eredeti elhelyezésben ismerték a berendezést. 185
Emlltésre méltó az a körülmény melyet Répay Lajos közöl, hogy mikor
a nagykanizsai ferencesek gyógyszertárukat Segesdre helyezték át Nagykanizsáról 1769-ben, a patikát a kolostor újonnan épült nyugati szárnyában helyezték el. Erről tanúskodik a volt officina mennyezetét még ma is díszítő freskó,
mely az irgalmas szamaritá_nus evangéliumi ·jelenetét ábrázolja. 186
A gyógyszertár berendezések vizsgálata kapcsán meg kell emlékeznünk
arról az általánosítható körülményről, hogy a XVIII. századból ránk maradt
ilyen emlékek legértékesebb darabjai szerzetes rendi gyógyszertárak berendezései voltak (K:őszeg, Székesfehérvár, Eger). Polgári gyógyszertár reprezentatlv megjelenésben csak olyan helyen létesült, ahol a kereskedelmi konkurrencia ezt mintegy kikényszerítette (Budapest, Pozsony stb.). Az olyan helyeken, mint Zala megye városai, ahol szinte „egyedárusi 11 feltételek voltak adot-

tak, a gyógyszertár tulajdonosa inkább a szerény berendezésre törekedett.
Ezeknek az elveknek az érvényesülését kell látnunk a későbbi időben, a kapitalista fejlődés eredményeiben is.

A gyógyszertárak felszerelése
A gyógyszertárak f.elszerelésének vizsgálatakor, minthogy szakirodalmunk
részletesen eddig ezzel nem foglalkozott és Zala megyei viszonylatban is e
korból csak egyetlen gyógyszertár ilyen adatai maradtak fenn ebből a korszakból összehasonlító és értékelő vizsgálatot nem végezhetünk. Következtetéseket' vonhatunk le azonban a gyógyszertárak felszereltségének színvonalára
és fejlődésük irányára a keszthelyi uradalmi gyógyszertárnak, valamint a mosoni (Mosonmagyaróvár) „Magyar Korona" gyógyszertárnak 1862. évi leltárada taibó!. 187
Mint arra már a korábbiakban céloztam a keszthelyi uradalmi gyógyszertárral kapcsolatban, a kiterjedt Festetics uradalmi adminisztrációnak köszönhető, hogy e gyógyszertár felszereléséről készült évenkénti leltárak ránk maradtak. Ennek jelentőségét szaktörténetünk szempontjából ecsetelni feleslege,.
A feldolgozás lehetőséget nyŰjt arra is, hogy megismerjük a XIX. század első
felében kialakuló magyar gyógyszerészi szaknyelvet csak úgy, mint e korszakban működő gyógyszertárak gyógyszerkészítő tevékenységét is.

Az eszközök felhasználás szerinti csoportosítása szükséges egyfelől azért,
hogy áttekinthetőbbé tegyük a leltárak felsorolását, másfelől pedig, az ösozehasonlitás .érdekében. Ezért az eszközöket gyógyszertároló, gyógyszerkész!tő
szakeszközökre, segédeszközökre, valamint gyógyszervizsgáló, ellenőrző eszközökre oszthatjuk. Természetesen, bizonyos eszközök nem kategorizálhatók mei-even aszerint, hogy felhasználásuk szerint miként alkalmazták őket.

A vizsgálat alapjául a keszthelyi uradalmi gyógyszertár 1831, 1848 és 1851
évi leltárai szolgálnak.
Gyógyszertáro]ó eszközök

„Patikában . ..
60 kisebb szertartó Stengut edény
65 nagyobb
64 Fa pikszisek
52 két itzés övegek öveg dugasszal
130 Tinctura és más szertartó övegek ...

183M:üvészettörténeti ABC. 1961; Nádai 1936; Koós 1959.

"'Nékám 1969.
185

Fogarasi F; Iván F,-né szíves közlései.

"'Rópay 1969.
72
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Festetics 1296. valamint lnventarium Der Herrn Josef Pranterischen Apotheke
zur ungarische Krone in Wieselburg Ende September 1862. - kézirat a szerz6
tulajdonában -

73

Materialis kamarában

52 Fa pikszisek
44 por és másf,éle szertartó övegek
46 Tinctura és másféle szertartó övegek
31 Kenyőcse és másféle szertartó cserép edény
1 mész víztartó edény
5 szertartó scatula ...

,.
l

'l

Konyhában
1

·:.!;

-i"

Ténta tattó véndely.

.l'·r1

Padláson

46

h

Ferschlagok és hordók

iJ.

Pintzében

22 víztartó kő korsó
15 külömbféle nagyobb övegek
14 kü.lömbféle kisebb övegek
1 Méz véndely ..
Az 1851-es leltár szerint a pincében található n1ég:
„1 Pálinkás hordó
1 Pióczás véndely''
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A németnyelvű mosoni leltár erre vonatkozÓ3.11 adatot nem tartalmaz.
Nyilván a gyógyszerek tárolására szolgáló edények összeszá1nlálását nem tartották szükségesnek, inivel a leltárösszeírás a teljes anyagleltárt is tartalm3zza.
Keszthelyen anyagleltárt csak 1848-ban vettek fel, amikoris Irsabek Ferenc
bérlőt Pfiszterer Károly váltott:i. fel.

Gyógyszerkészítő

!
j

'

l

!

eszközök

1

1.

„Patikában
2

.1

1

Fonttartó satulja" (táramérleg szekrényke)

1

Az 1851-ben felvett leltárral való összevetés szerint az officinai táramérleg
elnevezése:
„Font tartó scatula 2 (db) Aranyozott Oroszlánnyal".
Mint tudjuk, ez időben inár a gyógyszertár elnevezése: „Két Oroszlán".
~~t az elnevezést a Festetics-család címerpajzsában látható, kék mezőben
arany koronán szemközt ágaskodó két oroszlánról nyerte és a későbbiek
során is megtartotta. (Itt jegyzem meg, hogy mivel a keszthelyi gyógyszertár
eszközanyagából semmit nem ismerünk, az eszközök illusztrálására egy-két
esetben ko:ri<i.beli eszközök ábráit mutatom be.) Egy empire táramérleget mutit
be a 17. sz. ábra.
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17. ábra. Gyógysze1'tári mérleg a XIX. század elejéről
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„5
1
2
6

13
3

25
40
7
4
4

5
2
1
1
1

'

1

!

i

séges szita, cserép fazék, vas font, nagy inoZsár, vas kalári, oÍaj ütŐ'j. Éi
utóbbit ábrázolji:i a 20. sz. ábra. Felépítésében hasonló ra közelmúltban is használatos tinctura-présekhez, a préstányér azonban olajprés esetén lényegesen
alacsonyabb és erősebb, vastagabb fémből készült.

Mensurák czinnből (ón!) - térfogat mero
nagy Sárga réz mozsár törökkel együtt
kisebb Sárga réz n1ozsár
K6 kézi mozsarak
Vas spatula
Réz patendula - kenőcs keverő tál Réz capsulák - tokok
Réz fontok (súlyok)
Réz mérők
Csontból mérők
1 réz, 1 bádog és 2 CBont kamlak
Tölcsér, 1 réz, 2 bádok és 2 öveg
metző olló
gyökér metző olló
tálas font vasból
pil u1'3- mascina ... ''

A 18. sz. ábra a XVIII. és XIX. század elején használatos „pillenmaschine"-t mutat be. Ezeket a pilulavágó késeket váltották fel a XIX. sz.ban a ma is ismert pilul:1gépek.
„l\'laterialis kamrában

2
3
1

szűrni

való két itzés öveg
való deszkátska
gyökér vágó kés deszkával együtt ...
szűrni

Konyhában
3

Destillálni való vörösréz kazán ... "

A 19. sz. ábra vörösréz desztilláló berendezést mutat a XIX. század
első feléből.

„6
2
1
2
1
1

Ten·3.culum - szűrő keret Agitaculum - fanyelű, parcellán
Torma reszelő
egy lukas egy más kalán
Srófos prés
nagy mozsár ...

Törő

végű kenőcskeverő

-

kamarában

Nem minden leltár említi ezt a helyiséget, felszerelési tárgyait máskor
a konyha tárgyai között találjuk, ezek: „Stelás, asztal, dob szita, rosta, közön-

76

18. ábra. PiMula-kés (upíUenmaschine") a XVIII. századból
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20. ábra. Gyógyszertári olajprés a XVIII. századból

78

79

„Padiásori

„Patikábari

2 Vas font
1 Vörös réz tálas font
3 Retorta .. ·."

1 Recept tartó könyv
2 Rosoli pohárka1sg
1 Sárga réz gyertyatartó
1 cserép kalamáris
2 téli ablak
3 Schalu
1 lámpás ..."

A gyógyszerkészítő eszközök fejlődését és differenciálódását kell Iá tnunk
abban, hogy a mosoni leltár bővebb eszkömnyaggal rendelkezik. Ezek közül
ki€melném a következő eszközöket:
vörösréz extraháló üst - kivonat készítő vörösréz tapasz tist
tapasz kenő gép
porcelán infundibulum - tea, forrázat készítő 1 sárgaréz emulzió mozsár keverővel ... "

„1
1
1
2

Az 1851-es leltár szerint az officinát

diszf~etie:

„2

olaj kép,. egy a Méltóságos Gróf György arczképe Aranyos
f1;i.rámában
1 czim tábla ...

Materialis kamarában
A keszthelyi gyógyszertár eszközállománya 1848-ban jelentősen bővült.

1

Ekkor ui. " keszthelyi Georgikon, mely a Festeticsek által "lapított gazdasági
főiskola volt, megszüntette működését. A Georgikon hallgatói önkéntesnek
jelentkeztek a forradalmi seregbe. A hallgatók oktatása, mint azt számos
méltató emllti, igen korszerű volt. Az oktatást célzó kémiai eszközök egy
része 1848-ban "" uradalmi gyógyszertárb> került. Ezek közül a gyógyszerkész!tésben a következőket lehetett felhasználni:
„1
1

3
1
13
1
9

1

Konyhában
3 sárg::i. réz serpenyő
1 sárga réz kastrol
1 vörös réz kastrol
2 vörös réz serpenyő
4 voros réz fazék czinezve
5 cseréptál (W eidling)
2 vizhordó és mosogató sajtár
1 főzni vi;tló vaskálha
1 csipővas
1 vas lapitzka
12 Szürő és törlő ruhák
fei.sze ...

Öntött vas retorta, 1 törött réz csővel
Párolgó készület, 1 bádok lámpával, 7 vas plé főző eszközökkel,
1 vasplécsóvel, 1 sárgaréz cillinderrel, 2 plé hütó, 1 veresréz
bogrács, 1 öntöttvas lábos, 2 réz cső, 4 kő olvasztó edény s
mind ezekhez egy kis fa asztalka erre illeszthető bádok tálc>.
- desztilláló készülék fehér bádog tölcsér
bádog tölcsérhez való réz cső és szürö
kisszerű párolgó készület, 10 czinnbül, 2 bádogbul és egy
„S" ali:1kul réz cső.
Vas loggó font, 2 sárgaréz tálacskával
mérleghez való nehezék (Pondus) fatokban, réz

Padláson

2 kőmozsár
1 öveg héber
15 öveg retorta kicsin és egy faládika
3 duplaszáju öveg (Volfische fhschen)
1 szőrszita"

2

Lajtorj.a egyik az padláson másik

előtte

Ilyen típusú eszközök az 1848-as leltárban még a

..."

következők:

„2 öveg cillinder
1 sárga réz cső
1 bőrös fujtató
5 széles száj u Czukros Öveg
3 Nagy öveg, 4 iczés 2, két 1/2 iczés egy
1 szűrő~öveg ... "

Segédeszközök
A aegédeszközök közé awkat a gyógyszertárban trliálható egyéb eszközöket soroltam, melyek nem kizárólagosan gyógyszerészi szakeszközök, hanem
több művelet segédeszközei lehetnek, valamint azokat a tárgy1kat, nielyel<
részben a berendezéshez, részben a gyógyszertár működéséhez butoznak.
80

nagy vörös réz tábla
vas kálha ...

Zalai

OrűJtemény I.

Ul

J porcelán égetőcsésze
3 filtráló porcelán csésze
3 üvegmérce (mensura)
4 lombik letehető
1 kétpintes lombik
4 tubulált lombik
4 nagy és kicsi Woulf-pa)ack
1 p·3lack ''ljtubussal
8 Hesseni olvasztótégely ... '.'

Gyógyszervizsgáló eszkqzök
A XIX. század első felében a gyógyszerek minőségi vizsgálatánál az
organoleptikus (érzékszervi) vizsgálatokon túli szükségesség és a kémia tudományának eredményei következtfben megjelennek az e1ső kémiai és fizikai
ellenőrző módszerek. Torkos J. János: Taxa Pharmaceutica Posoniensis-e
(1745) inég csupán eltartási u1J3.sításokat közölt, ezek fő szempontjai az eltarthatóság ideje, az :.anyagok organoleptikus tulajdonságai, megromlás okozta
változások, javítási lehetős.égek, a tárolóedény szerepe, a gyógyszerkészlet
mennyisége voltak. Mint ahogy arról i:uaga az. ~lőszób·1n tanúskodik, még ezek
az elvek sem voltak korábbán megh8.tározva. i9t:l A XIX. száz:id első felének
gy?gy~z~r~önyv_eiben ~egjelennek -az .azon.osítási kémiai és a mennyiségi ellenőrzés fiZ"ikai módszerei. Ennek jelentős ered1nénye vol-i az 1834-ben Pekárik András orvos álb:tl készített Examen Medicamentorum .(Gyógyszerek
vizsgálata) c. munkájának megjelenése. Ez már az :akkori ismeretek összege.zését adja az organoleptikus (érzékszervi) és kémiai, valamint fizikai ellenőrzési módszerekről táblázatba foglalva azoki:it.191
A kémiai és fizikai vizsgálat e legegys~efűbb eszközeit tern1észetesen a
gyógyszertárban is megtalálhatjuk.
A keszthelyi gyógyszertár 1848-as leltárának anyaga nzerint ezek:

„2 légmérő (aerometer) fatokball
1 légmérő plétokban
1 légmérő üvegtokban
1 szeszmérő plé, 1 bőrös tokban hozzá cillinder
1 lég és hévmérő fatokban
1 öveg har.ru1g
21 próba öveg kupitza (ReagensgUiser)
5 apró öveg csésze
2 övegszürő
6 öveg cillin_der apró
1 öveg tölcsér kicsin
1 szeszlámpa övegből ... "

..
2. A SZEMÉLYI FELTÉTELEK,
TEKINTETTEL A GYÓGYSZERÉSZEK GAZDASAGI,
. TÁRSADALMI HELYZETERE IS
. ,.. ..

Az 1862-es mosoni leltár e tekintetben is gazdag'>bb felszerelést mutat.
Itt csak az:okat az ,eszközök.et sorolom f~l, melyek Keszthe_ly~n nem találhatók
meg, és melyek a 'gyógyszervizsgálatok fejlődését reprezentálják.
-

'

,·,1 ·szárítószekt.élly'
1 üveg Liebig-féle hűtő
1 Marsch-készülék
1 eprovetta állvány
Kazay 1900. szerint_:_ likőrös, R()hár.
.
.
. . , ··.
191 Pekárik 1843.

189
190

Blázy 1965.

1'

Mindezekből kitűnik, hogy a keszthelyi gyógyszertár felszerelése a kor
színvonalának megfelelő volt. l\/Iint azt a megyei főorvos gyógyszertári ellenőrzései alkalmával megállapította:
!>Mint tartatik példás jóságu".192
A megye többi gyógyszertárának felszereléséről igen keveset tudunk. A
gyógyszertárak tárolóedényzete szinte teljesen megsemmisült. A n•agykanj_zsai
Tuhry György Múzeum őriz néhány XVIII. századból való patikaedényt, mely
a nagykanizsai Fekete Sas gyógyszertár berendezéséhez tartozott ·(lásd 21. sz.
ábrát). A Semmelvveis Orvostörténeti Múzeum gyűjtőkörútja .alkahnával, ~lz
elmúlt évtizedben, már csak néhány értékesebb - XIX. század derekáról
villó - Altwien-edényt tudott összegyűjteni, melyek jelenleg is tulajdonában
vannak. J!l:J Az elmúlt. évtizedek megújuló „selejtezési hadjáratai" során a hozzánemértés és érdektelenség áldozatául számos értékes· Szakmai
emlékünk esett.
.
'.
.

•

A XVIII. században, egészen 1769-ig Zala megyében csak ferences szerzetes rendi gyógyszertárak működtek:. E gyógysz~rtárak vezetését, szakmai
munkáját, mint láttuk, ún. hikus testvérek látták el. Ezek legtöbbször kirurgusok voltak. Z_ala megye első polgári gyógyszerészeiről igen keveset tudunk.
Minthogy az egyetemi végzettség e gyógyszertárak létesítési idejében rnég
nem volt előírt követelmény, erre vonatkozó adatot nen1 sikerült találni. Fel
kell tételeznünk, hogy ezek a gyógyszerészek csupán úgy nevezhető „meste~·
levéllel" rendelkeztek. Midőn Mária Terézia 1770-ben elrendeli az egyetemi
végzettség megkövetelését, egyben rnódot ad arn, hogy a koráb!Y.n bárrnllyen
módo_fl.- (megyei főorvos előtt, vagy tanító _gyógYszerés_z mester és városi Orvos
előtt) végzett gyógyszerészek egyetemi végzettséget nyerjenek, ha igazolni
tudják a feltételeket. E határozatból számos visszaélés keletkezett, mert megfelelő összeg letételével az egyetem kiadta a diplomát (a bécsi egyetem ilyetén
működése e korb1:in közismert), azonb·3.n ez· az intézkedés ennek az átmeneti
"'Zm. kgy. 1847. jan. 25. 69.
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Semmelweis Orvostörténeti Múzeum. Gy6gysz. tört.
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'21., ábra. A nagykanizsai „Fekete Sas" gyógyszertár eredeti áUvány-edényet
a szerző felvétele

a nagykanizsai Thu1'Y György Múzeum gyűjteményében -

kOrnak a problémáit megoldotta.19-'i Zala megyében adatunk van arról, hogy a
sümegi gyógyszerész, Pummer Zakariás ilyen kérvénnyel fordult a helytartótanácshoz.195 Meg kell emlékezni arról is, hogy az 1780-as évek elején Oester19' Felhő 1961.
195 Zm. kgy. 1777. nov. 27. 4729.
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reicher M:ines József balatonfüredi orvos, aki gyógyszertárat kezelt, a pesti
egyetemtől szerzett bizonyítványt arról, hogy a gyógyszerészethez is ért.f95a
Ez idő után már csak „diplomatikus" gyógyszerész nyerhetett gyógyszertári
jogot Zala megyében is. A megyegyűlések jegyzőkönyvei ez időtől e jelzőt
a legtöbb esetben használják.
A gyógyszerészek jogos működését a megye a diploma kihirdetéssel deklarálta. Ezen jegyzőkönyvi bejegyzésekből a kibocsátó egyetem helyét és ·:sz
egyetemi végzés idejét is megtudhatjuk a legtöbb esetben. A XIX. század első
lvtizedeiben a magyar nyelv használatának hivatalossá tétele alkalmávcil Zal1!1.
megye egy esküminta kiadványt bocsátott ki, melyben a megyei tisztviselők 1
orvosok, sebészek, bábák eskümintái mellett megtalálhatjuk a gyógyszerészek
eskü1nintáját is.100
A gyógyszertár1k személyi ellátottsága egységes képet mutat. A gyógyképesek nyújtani.
szertárban egy gyógyszerész, legtöbbször m·aga a tulajdonos, némely esetben
a bérlő működött. A XVIII. században segédszemélyzetről nincsen tudomásunk.
Itt emlékeztetnék arra, hogy mikor az idős Háberler Péter már nem tudta
gyógyszertárát vezetni, „alkalmatos segédet" nem tudott magának szerezni
és ezért, és egyéb hiányosságok mi1::i.tt a gyógyszertárat hatósági1'ag bezárták.
A XIX. század elején felmerült bejelentésekből kitűnik, hogy a megye fő
orvosa, ha a gyógyszertárban nem talált segédszen1élyzetet, azt súlyosan kifogásolta és törvényhatósági határozatb·3. foglalták alkalm13.zásának elrendelés.ét.197 A század első felében további fe~1ődés észlelhető e tekintetben is. A
gyógyszerészképzés e korbani rendszeréből adódóan Zala megye gyógyszertáraiban is találkozunk gyógyszerészgyakornokkal, felszabadult gyógyszerészsegéddel. Az 1846., 47., 48. évi gyógyszertárvizsgáhti jegyzőkönyvek tanúsága
szerint csupán a tapolcai Kováts Márton gyógyszerész látta el gyógyszertárát
„minden segéd nélkül". A zalaegerszegi „Szentháromság", a sümegi, perlaki
és alsólendvai gyógyszertárakh::i.n „6 oskolát végzett" gyakornok1 a keszthelyi,
a nagykanizsai „Fekete Sas" és a szentgróti gyógyszertárakban f,elszabadult
segéd volt alkalmazásban. A csáktornyi:.i.i és balatonfüredi gyógyszertárakban
segéd és gyakornok is, a zalaegerszegi „Szentlélek" és a n·1.gykanizsai „Igazság" gyógyszertárakban diplomás gyógyszerész mint segéd, valamint egy-egy
gyi:ikornok is alkalmazásban állt.
A gyógyszertárak személyi ellátottságának is1neretén túl szak.történetünk
egyik legfontonbb kérdése a gyógyszerészek társadalmi és gazdasági helyzetének vizsgálata egy adott korban. Ha a már tárgyaltak ,,]apján elfogadjuk
azt a tényt, hogy Zala megye gyógyszertárai a vizsgált korsz;i.kban kb. azonos
színvoru3.lon álltak, ami tárgyi és személyi körülni.ényeikből is következik1 nem
szükséges e vizsgálódásunkhoz a megye gyógyszerészeinek társadalmi, gazdasági helyzete teljes spektrumát felvázolnunk. Eredményesebbnek adódik egyegy gyógyszerész ilyen körülményeinek minél részletesebb, a rendelkezésre

1mazm. kgy. 1782. nov. 11. 70/35; 1786. ápr. 24. 655.
19r; Tiszti Szótár 1807; valamint Poór 1972.
197 Zm. kgy. 1809. ápr. 17. 15.

85

álli1 J:ldatok alapján történő vizsgálata. Természetes, hogy a korra vonatkozó

éS országos szélességű következtetés( ad1taink nem adnak de feltétlen hozzá. . .
jÚulhatnak további ilyen jellegű kutatáshoz.
'
_·: „·E ·VizsgáJathnz elsődlegesen is a feudális társadalmi rend tagozódásán
be!ul, .különösen a városi, és_ a már korábban értékeltek szerint, '3. ni.ezővárosi
tál1~adal-om tagozódását k€11 Vizsgálnunk. Ezen túl a gyógyszerészek szárm·::i.zási
j_öved_ehni, v!lgyoni és társadalmi helyzetének vizsgálatát kell elvégeznünk;
, .. K#lönö~en fontos e vizsgálódásainkat elvégeznünk azért is mert- szak::..
t~jr~é~eti irodalínunk, ·ot legutóbbi évek_ megjelent tanulmányain' kívül, a ko.:.
rfi.bbrokban a szakma sz.eretetéből ·adódóan legtöbbször túlértékelően foglalkozott- ezzel a kérdéssel. Ha helyes képet akarunk ni.agunknak alkotni hivatá.sui:i~ n1últjáról, elengedhetetlenül szükséges ·<1. tárgyilagos vizsgálat. Ei csak
kon1plex,- tényleges adatokra támaszkodó vizsgálatb:i.1 végezhető eI.1ü8
.
.
A .feudális társadalmi rend kettős tagozódása, földesúr és jobbágy hazánk~~11. _a 1i.VIII. század folyainán, de külbnösen a XIX. század elején n1.ár nein
mut:u.t ilyen- egységes képet. Mint 1:i.hogy arra számos szerző rámutat ez a
foly.a1nat E~~ópában már a XVL sz~zá.dban megindult.199 E társadalmi" tagOzódason_' ..b.:lu.l számos átfedés, belső rétegződés mutatkozott. A rendi tagozó:..
dáson belul is. társadalmi és gazdasági helyzetük szerint számos réteg jelent~
l:ezett. A. sokszor telkesjobbágyi életszínvonal 1;1.latt tengődő szegény kisnemes
es ~ataln1as . latifundiumokkal rendelkező főuraink között óriási gazdasági
és tar~a?alm1 különbségek mutatkoztak. A klérus tagozottsága a főpapságtól
az alsopapságig hasonló különbségeket mutat. A szabad királyi város mínt
lie~e~ test~let, polgárainak jogaiban, társadalmi és gazdasági helyzete meg"'"
ítéleseben is a belső tagozottságot kell észrevennünk. A nen1es és ne1n-netnes
közötti· rétegnek kell az agiliseket látnunk. Mint arról inár korábban szó volt
különös helyet foglal el e tagozottságban a mezőváros társadalma.200
'
. .A fejl_ett inezővárosi lakosság osztályjellegének kettőssége, - hogy mint
u:beres varosi birtokát szabadon adhatta, vehette - a döntő ellentmondás
tarsadaln1i helyzetének meghatározásában, mely átmeneti jelleget mutat:
szabad királyi városi polgár és a falusi jobbágy társadalmi hflyzete között.

a

. , . Ha közelebbről megvizsgáljuk Zalaegerszeg mezőváros e korbani társadalmát, a következőket láthatjuk-'°!
.

A megyei tisztségviselők a birtokosnernesi osztályból kerültek ki. A városi
ta_gjai 1848 előtt egyharmad részben voltak nemes származásúak. Ezek

t~nács

~az~aság1. hel~~cte is már alacsonyabb színvonalat k:épvisel az előbbi rétegnél,
mert legtöbb1uk városi kézműves, ·kereskedő.

:, A·,_V.áros ,inezőgazdasági jellegéből adódóan a legszélesebb réteg a főld
,gazdak rétege. Társadalmi helyzetük megítélésére, ennek ellentmon'dása1ra már utaltain.
·
muv;~o

Hl.'! Szentgyörgyi 1969.
9
W 1vrakkai 1968· Simonffy 1971; V:árkonyi 1965.
wo Simonffy 19'ÍL
201
Fejezetek 1970.

Az· értelmiség szerepe kevésbé jelentős. Orvosok, 4gyvédek, Í:l:'nokok · stb::
szán1a kevés: Nemes, nem nen1es szár1naz:'j.s azonban. társadalmi h~lyzetűkét
nem befolyásolja, legtöbbször nemesi jogokat élveznek.
- A ·ni.ezőváros · társadalniáhak egyik leglentősebb rétege ~ kereskedő,
k~zdve a szatócStól a p.agyker~skedőig. Kezükben van a pénz, mely- társ~dp;lffi~
megbecsülést, előrejutást eredményez. A pénz tekintély, és e társadalomban
a rendi tagozódáson túl egyre inkább e szerint rangsorolnak. Róluk. írj~
P. Chaunu: „ . . . a kereskedelem révén . . . amely közmegbecsüléSt és ±~ki1,1.~
télyt biztosít számukra, ... a városokban nagy hatalmuk van; ... Ugy.8.nűgy
a· patikusok, ötvösök, ékszerészek ... 202
·
A. legutóbbi idők történeti irodaln1a túlzott jelentőséget tulajdonított a
városok céhes kézműves ipart űző rétegének. 203 Holott, mint ahogy ezt tljabb
~rtékelők is hangsúlyozzák, a város _társadalmába11 korszakunkban .ez ~ ·csupáp
szolgáltató ipar, korántsem széles társadalmi hatóerejű. A XIX. század e_lső
felében már a XVIII. századhoz viszonyítva nagy mértékben csö_kkeri a mező...
városi céhek száma és erősödik a falusi céhszervezet. Ez azzal m_agyarázható,
hogy. a mezővárosi k~Z111.Űvesség sokkal inkább ni.egérezte az osztrák tőkés
ip"at hatását a fellendülő kereskedelmen k:eresztül -A falu népe. viszont kisebb
mértékben vásárolt külföldi iparcikket.20'1
A mezőváros társadalmának ezt követő · társadaln1i rétege a várösL plebejus; a ·napszámosok, szolgák, cselédek, koldusok. E társadalom legelesettebh 1
legkizsákmányoltabb, legnincstelenebb tétege.
Ezen általános kéi)ben .kell tehát megkeresnünk a gyógyszerész társadá.lmi
és "gazdasági -helyzetét_ Igazat kell-e .adnunk · P. Chaunu-nek? Mennyiben érvényesült korszakunkban a gyógyszerészet egészségügyi célú ipar,- kereskect·elmi jell€gén belül a gyógyszerész kvalifikált értelmiségi végzettsége-? -Tár"sadalini, gazdasági helyzetét mi határozta meg?
Elsőkérit a jellegzetesen feudális alakzatban, a keszthelyi Festetics u-ra-;
dalmi gyógyszertárban működő Irsabek Ferenc gyógyszerészt kívánom be~
mutatni példaként.
Irsabek (Irzsabek) Ferenc Keszthelyen született 1794-ben. Apja az az
Irsabek Vencel asztalos volt, akit szá~nos külföldi; német; morva mester~
en1berrel együtt telepített Festetics Kristóf és Pál a XVÍII. század másOdik
felében Keszthelyre. Testvérei voltak· a Keszthelyen, a XIX. század elsq ·felében működő Irsabek István asztalos és Irsabek Sándor, aki 1849-ben esett el
a magyar szabadságért. Ez a kézműves" morva család Keszthelyen biztos· ai:iyagi
bázisra talált, s mint társaik is, ők is később teljesen elmagyaro.sodtak. 205 Ez
tette lehetővé, hogy az egyik fiuk a kezdődő kapitalista társadalmi átalakulás
szellemében értelÍniségi pályára került. Ez általános jelensége volt a vizsgál~
korszaknak. Mind a feltörekvő kézműves, kereskedő polgárság, rriind az el-
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szegényedett nemesség társadalmi rétegében ez megfigyelhető. A már említettekből következően az értelmiségi foglalkozás társadalmi tekintélyt és anyagi biztonságot adott.206
Irsabek Ferenc 1820-ban lett a keszthelyi uradalmi gyógyszertár provizora. Házasságot kötött, felesége, Fricz Katalin, nemesi származásű volt. Ez
újabb társadalmi előrelépést jelentett számára.
A ránkmaradt gyógyszertári számadáskönyvekből kitűnik, hogy évi jöc
vedelme két részből tev6dött össze. Az évi 400 ft. fizetés mellett a gyógyszertár tiszta jövedelméből egyharmad részt kapott. Összjövedelme ezek
alapján évi átlagban 8-900 .forintra tehető, melyhez szolgálati lakás járult.
Ez .az adat -keveset mondana, ha nem tudnánk összehasonlítani más, akár
egészségügyii akár az uradalom szolgálatában álló alkalmazott jövedelmével,
fizetésével. A vármegye főorvosának ebben az időben az évi fizetése 600 forint
volt, melyet szolgálati lakás és szabad orvosi gyakorlatból adódó jövedelem
egészített ki. Az uradalom tisztjeinek, jószágigazgató, főszámvevő, könyvtáros 1
iratt~ros, famulus stb. mintegy 15 személynek évi átlagjövedelme 600 forint,
tnelyqez természetbeni juttatás, angárium járult még. Az uradalmi gyógyszerész '!- második legmagasabb jövedelmű alkalmazottja volt az uradalomnak.'°'
Irsabek F. az idők folyamán, anyagi előbbrejutása következtében ingatlant bérelt (1,25 hold szántó, 1 kaszás rét, 5 kapás szőlő), majd vásárolt. Az
1835-ös „Nemesi Javak Összeírása" szerint mint „Soronkívül levő Nemesek
és más Tisztes helyheztetésű személyek" között említi nevét. Az 1837/8 Rovatos Adóösszeírások-ban mint Agilis és mint bérlő is adózik.2os
Politikai meggyőződésének jelét kell látni abban, hogy 1848-ban honvédnak jelentkezett. A gyógyszertárat Pfiszterer Károlynak adta át. Világos
után Keszthelyen, apja házában, a Hosszú (mai Deák F.) utca és Kovács
lltca sarkán álló házban (Keszthely 525. sz.) élt feleségével és egy szolgálóval
Visszahúzódva, passzív rezisztenciában, mint „magánzó", örökölt és ös~ze
gyűjtött vagyonának eladogatásábóJ. 209
Irsabek visszavonulását indokolja, hogy a n1integy 30 évi szolgálata .alatt
, összegyűjtött vagyona olyan társadalmi státust biztosított számára, hogy
„nyugdíjba" vonulva (55 éves!) hivatását ne folytassa. E jelenségre a későb
biekben másutt is látunk még példát.
1868-ban halt meg. A keszthelyi temetőben ma is áll szép, romantikus
stílű síremléke (lásd 22. sz. ábra).
A következőkben vizsgáljuk meg Zalaegerszeg polgári gyógyszerészeinek
gazdasági, társadalmi helyzetére vonatkozó adatokat.
Adorján László Sopron megyei nemesi családból származott.210 Családja
valószínűl~g elszegényedett, mert mindőn 1798-ban Z·al 1egerszegen letelepe1
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détt, csak a .gyógyszertá;~ jogot tudta megváltani, a várn1egye biztosított ingyenes helyet a gyógyszertár számára. Néhány év alatt annyira előrejutott,
hogy 1808-ban hcizat vásárolt. A gyógyszertár nyeresége biztosította számáM
3.zt a Iorgőtőkét, mellyel előbb jelzálog kölcsönök adásával további nyereségre tett szert,· majd tartaléktőkéjét ingatlanvásárlásokba fektette be. 211 E
tőko.{elhahnozódás eredményezte, hogy 1836-ban keltezett „Bizonyságlevél"
szrl-rint „n városban levő házai, Curir9.lis helyen fekvő szőlője, mező földjei,
·és 'kaszáló rétjei a patikával együtt 20 OOO Ft-okat megérnek" .212 Ha e vagyon_nak 6!vi 5°/o-os kamatát, mint e korban általánosan elfogadott kulcsot, mint
a }('hető tiszt·1jövedelem .alapját tekintjük is, ez mintegy 1000 Ft-ot tesz. A
kor/i2bi összehasonlítási példákk'll összevetve önként adódik az a következtet&, hogy a gyógyszertár a vizsgált korban kereskedelmi jellegéből adódóan
tőkefelhw.lmozó eszköz, mert nem csupán arra biztosít keretet, hogy a gyógyszerész öregkorára, mintegy „nyugdíj"-biztosítékot adjon. Ez a vagyon kerül felosztásra Adorján László halála után gyern1ekei között. Leányá,nak
férje a polgári származású Reisinger József gyógyszerész az osztályrészt tovább gyarapította. Még n1int a gyógyszertár bérlője 1831-ben inast, cselédet
tartott apósa házáb·3.n. Házi gazdaságához tehén, sertés, két vasalt ló, fogat
tartozott. 213 A. város belterületén vásárolt értékes, még be nem épült kerteket,
melyek értéke a város fejlődésével arányban nőtt. 1848-bm eladja a gyógy·szertárat 6000 Ft-ért és ettől az időtől kezdve mint a város egyik leggazdagabb polgár.a él mi:igánzóként. 214 1872-ben mint virilista a város egyik legtöbb adót fizető polgára.215
Isoó Ferenc Vas megyei nemesi családból szárm.azott_2l6 1814-ben nyert
Z·ó!l3.egerszegen gyógyszertári jogot. Bérelt épületben helyezte el, mit később
megvásárolt. Vagyongyűjtésről és gyarapodásról kevés adatunk van. K~t fiúgyermeke taníttatása (Ferenc gyógyszerész, Imre Al11jos ügyvéd) v-alószínűleg
sok péilzt felemésztett. Halála után fia vette át 1;i. gyógyszertár vezetését.
-Ügyvéd fia Zalaegerszegen települt le. Az 1835-ös -„Nemesi javak összeírása)'
szerint -1 hold szántó, 9' hold rét. ingatlan vagyon.a volt, 1a gyógyszertáron és
házán kívül. Összehasonlításul szolgálhat az ~az adat, hogy mikor az 1840-es
években öz'Vegye ház'at vá,sárolt 5000 Ft-ért, ugyanebben az időben a megye
főorvosa is új házat vásárolt 6000 Ft...:ért. 2 17 Halála után a család reprezentatív
'süttői vörösmárvány sírkövet emeltetett sírjára (lásd 23. sz. ábra).
Mindezekből megállapíth1tjuk, hogy a XIX. század első felében a gyógyszerészek jövedelmét a gy-ógyszertár tőkefelhalmozó volta és jellege biztosította. Ez, olyan város esetében, mint Zalaegerszeg, igen jelentős g.azdiasági
státust biztosított. Ez a gazdasági státus határozta meg a gyógyszerészek tár-

211 Zeg. 737. 488; Záloglevelek 708; Öröklevelek 708.
Zeg. 737. 1836/1501.
Dic. Zalaegerszeg. 1831.
'.!H Zm. kgy. li48. máj. 9. 389-91; Magyar Országos Levéltár. Original Parzellen
Protocoll der Gemeinde Zala Egerszeg. 1858.
215
Simonffy 1971.
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Zeg. 747. 1150; 73~. 483.

23. ábra. Isoó Ferenc sí1·emléke a zalaegerszegi kálvária

temetőben
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sadalmi helyzetét is. Külön kell foglalkoznunk a gyógyiizerészeknek a város
életében folyó működéséről.
Az értékelés igénye nélkül, mint jellemző adatokat sorolom fel azokat a
hatósági ügyeket, feljelentéseket, melyek a zalaegerszegi gyógyszerészekkel
kapcsolatosak. Ezek: Adorján László ösztöndíjkérelme fia részére, adósai elleni pöre, feljelentése és p·3.nasza Sós István borbély és Isoó Ferenc gyógyszerész ellen. Iván József gyógyszerésznek a főorvos elleni írásbeli pan.aszr.:i.
Ruzsa Magdolna bába Adorján elleni panasza mérgező gyógyszer kiadása
ügyében. A megyei főorvos feljelentése Adorján ellen kuruzslásért, kontárkodásért; zalaegerszegi elöljáróknak „némely nemesek (köztük Adorján) ellen
tett parras~• ... hogy a tilosban Való legeltetésről eltiltassanak és marháiknak
abbul való béhajtásáért általok és a Városi Hajdukon végben vitt kemény
verésért elégtétel szereztessen"; Reisinger Józsefet sógorai: Adorján Pál és
István jelentik fel, hogy „őket az ősi javakban megkárosította". 218
Zalaegerszeg gyógyszerészeinek társadalmi helyzetét jellemzi, hogy az
1830-as, 40-es években nevüket mindig ott találjuk a városi tanácsot jelölő
hatvm•adosok között.1836-ban Isoó Ferenc több jelölttel ott van a meghalt
Dergavits József városi tanácsos helyett választandók listáján, de nem őt
választották be.219 1833-ban „Adományok a mesterlegények kórházára" összeírásban Isoó és Reisinger gyógyszerész is a legnagyobb adományokat adja.220
1848-ban Isoó Ferenc gyógyszerész 13z ápr. 2-i városi közgyűlés h·J.tározata
szerint létrehívott nemzetőrség második századának alhadnagyaként szerepel.
Mikor 1849. júl. 14-én a város követeket küld a császári sereg parancsnokához,
a küldöttség egyik tagja Isoó Ferenc volt.'"
Az 1848-as 23. tc. elfogadását követő választások irányításában Reisinger
József tevékenykedett. Ez után több éven keresztül 101.ktív tanácstag, majd két
éven át városi képviselő is volt. Jellemzőnek kell tartanunk azt a tényt, hogy
az 1850-es években a város vezetéséért küzdő két ellentétes csoport, a „baloldalias" és „jobboldalias" párt hangadói között egyfelől a szegényebb Anisits
Dániel, másfelől Isoó Ferenc gyógyszerészeket is ott találjuk.222
Zala megye gyógyszerészeinek társadalmi, gazdasági helyzetének megítélésében, mintegy történelmi kihívást kell látnunk egy jelentéktelennek lútszó
epizódban.
1838-ban „A gyógyszer árusok iránt érkezett utasításról, hogy a gyógyszertárosok bizonyos vidékekben egyben kebeleztessenek ... " azzal az utasításs·3.l1 Mdéj.tik ki, hogy „a megyebéli gyógy::ozer árusokkal egyben gyülekezve
... tanátskozásokat teljesítsék ... " A válasz néhány hón·:.:ip alatt megszületett: „hogy a megyebéli Gyógyszerárusok Egyesülete nemtsak felesleges, hanem
ua Zm. ikgy, ,1806 máj. 3. 742; 183-5 márc. 27 828, 1813 nnv. 23. 11/11; 1820. máj. 3.
742; 1820. S•e<pt. 1. 1657; 1824 dec. 13. 2671; 1808 jÚ!J'l 20. 76; 1820. júL 1. 1652-53;
1829. jún. 1. 1515-16; 1813. júl. 22. 2/5; 1640. dec. 3. 3125.
2rn Zeg. 748. 11. o. 751.
220 Zeg, 481.
221 Sebők 1902.
222 Simonffy 1971.
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htagdnak az egyesüÍésnek kivÚiet~se lehetetlen is Í~gyen, a megy~tőÍ tök~
letesen elfogadtatván, az értesítés végett ... fel fog küldetni." 223
A kihíváf> tehát az volt, hogy a gyógyszerészek szemben minden kereskedelmi érdekellentéttel, felismerve ·3z egyesülési lehetőségek tudományos,
szakmai fejlődési lehetőségeit, ennek 1alárendelik érdekeiket. A válasz egyértelmű. Ezek után szinte anakronizmusnak tűnik, hogy az 1848. V. tc. 2. §
d) szerint a honoratior réteg képviselőjeként, tud6sok, ügyvédek, mé:rnökök,
akcldémiai művészek, tanárok, a magyar tudós társaság tagjai közé sorozódt:ik.
Az egyetemet végzett gyógyszerész természetesen nem tartotta magát
csupán kereskedőnek, hanem a város vezető értelmiségéhez tartozónak. Társad11lmi érintkezését is ez jellemezte. Tulajdonképpen od·a is tartozott, de ezt
a helyzetét csak részben köszönhette végzettségének, a vezető, h:angadó tekintélyt inkább a gazdag kereskedő társadalmi súlya és jelentősége határozta
meg. Ez az ellentmondás a száz3.d második felében tovább élesedett. 224
Ha tehát egyértelmű választ akarunk adni e fejezet elején megfogalmazott kérdésre, azt kell mondanunk, hogy a vizsgált korszakban a gyógyszerész társadalmi helyzetét döntően gazdasági helyzete, a gyógyszertárban,
mint kereskedelmi formában képződő pénztőke határozta meg, értelmiségi volta
csupán e társadalmi helyzet minőségi értékelésében játszott szerepet.
A feudalizmusnak mind vertikális mind horizontális bonyolult tagozottságú társadalmában, mintegy átmeneti rétegben a kereskedő és értelmiségi
réteg között foglal helyet. Gazdasági helyzeténél fogva emelve az értelmiség
tárn•dalmi súlyát, értelmiségi voltából következően, emelve a feltörekvö kereskedői polgári réteg társadalmi tekintélyét.

Történeti távlatban megállapíthatjuk, hogy a gyógyszerész társadalmi
helyzetét a XV-XVI. században csupán az egyik legfontosabb kereskedő
csoporthoz való tartozása h»tározta meg. 225 A XX. század második felében. különösen a szocialista társadalmi rendszerben - e helyzetét már tisztán
értelmiségi jellege határozza meg. A XVIII. és a XIX. század első felében
e két társadalmi, gazdasági helyzet átmeneti formái jellemezték és határozták
meg •azt. Ebben is tükröződnek a bomló feudális társadalom belső ellentmondásai.

3. A GYÓGYSZERTÁRAK GYÓGYSZERELLATó TEVÉKENYSÉGE
A gyógyszertárak gyógyszerellátó tevékenységéről azok az adatok szolgáltatnak legközvetlenebb képet, melyek a gyógyszer készítéssel, eladással,
beszerzéssel és a gyógyszertár szakmai ellenőrzésével kapcsolatosak. A levéltári források e tekintetben i::t legszegényebbek. Ennek oka ·abban keresendő,
hogy a gyógyszertár magántulajdonából következően ezek a nyilvántartások
223 Zm. kgy. 1838, jan. 15. 70; 1838. nov. 5. 2553.
22{!. Szentgyörgyi 1969.
m Kubinyi 1970.
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(pénztárkönyv, meregkönyv, defektuskönyv stb.), számlák, receptek a gyógyszertár tulajdonosánál maradtak és azok az idők folyamán megsemmisitlte~.
Ilyen jellegű kötelező adatszolgáltatás és nyilvántartás nem volt. H•1 kéPet
akarunk nyerni a _gyógyszertárak e tevékenységéről, _azt csak 'részadatokból
következtetve tudjuk megtenni. Zala megyében a keszthelyi uradalmi gyógy:..
szertár szám•3.dáskönyvei .az 1820-·3.s évektől a gyógyszertár eladásáig terjedő
időig, r~ndelkezésre állnak. E számadáskönyvek igen jelentős tán1pontot nyúj.:.
tanak e Vizsgálódásunkhoz. A gyógyszertárak ellen,őrzéseinek jegyzőköny_v~i
a_zon túl, hogy magának· a~ ellenőrzésnek ·a tanulmányozását teszik lehetöVé·,
l·észad~tokrrt szolgáltat~·3k a ,iyógyszerellátó tevékenységről is.
A XVIII. száziadban működő gyógyszertárakról különösen kevés adatunk
van e tekintetben. _P. Takács 1. szerint a ferences _gyógyszertárak jól jövedelmeztek ci. rendnek. A keszthelyi feren-ces szán1.adáskönyv szerint a gyógyszertá~· · jövei;iehnéből tÖbb alk'J.lomrnal fizettek ki_ ö_sszegeket posztó v~párlásáért
(100~100 Ft), a rendház szükségleteire (100 Ft) stb. De arrá is· van· adatunk,
hogy' a gyógyszertár 'SZámláját, Új gyógyszeran,Yagoknak egy soproni gyógyszeftátbó} való bes~erzéséröl 1 a gvárdián kérésére Festetics- konziliarius egyenlítette ki.1'"
·
·
·
· .
"Emlékezetes az is, a már korábbiakban többször idézett adat, hogy az
1770-es években a Zala megyei gyógySzertárak 200 Ft évi salláriumol kapt•1k
a - 'megyétől. Ez arra en'ged 'következtetni, -hogy a gyógysze~t~;rak forgalma
ebben az 'időben nem· ·m-ég· nen1 volt olyan mágas," mint esetleg lnás megyék~
b€n vi:igj- városban) és a lnegye "érdekében állt, a gyógysZertár .feilnÍartás-a,
·ányagi áldoZat árán ·is. 221 - ··
A gyógyszerek kiszolgáltatása az orvos, vagy kfrurgus által kiállitott rendélvértyre-1 és ·termésietesei1 szabad-kereskedelmi f0Fn1ában történt. -A gyógy~Zerek éllCészítését ·3. bécsi~ majd, az osztrák privinciák részére kiadott gy-ágy:..
szerköüJVek. r:.zabályÜzták, A g-y6gyszerek árait 13.z ársZab-ások, Tax:ák szerint
állapította még a gyógyszerész. A kötelezően hasZnálat6s gyógyszerkönjvet,
á:tszabiásf a helYtartótanács rendeletei Szabályozták. Ezeil _ársz·abások k{~ziÍl
ki kell emelnünk az -i 745-ben· ·megjelent, -n1ár említett Taxa PJ:iarm'aceuticii
Pósonierisist," vala1ni:nt itz 1029-ben Budán -megjelent -Gyógyszerek ársz·abásá-t,
melyek magyar elncveztseket tartalmaztak.228
·
Igen jelentősnek kell tartanunk a gyógyszertávok hitelforgalmát; mint
azt Msőbb adatokban. is .látni fogjuk. Ennek je)ent<isége kétoldalú. Egyfelől
a gyógyszervásárló hitelképessége 1 másfelől a gyógyszerész, mirit· .-hitelező,
anyagi .. bizto~ság.;:i., stabiJi.tá~>'3. .határozta meg. Hozzájárulhatott ehhez . az 13.
-köi'_ülmény .is, .4,ogy a _gyúgyszeitár a gyógyszer hirtelen -szüksége rrii.att volt
kényteleil hitelezni; inivel a pénz .nem minden időben állt szabad rendelkezésre. A_ természetbeni m€gváltásról, bár bizonyosan alkalm·:.lzott módszer, nincs~nek adataink: A hiiel~orgalo1nn•:i.k, különösen .olyan helyeJ.?., -mint Zala-:-

220 Békássy 1930; P. Takács.
22 ' Zm. kgy. 1776. máj. 2. 16;
228 Torkos 1745; Gyógyszerek
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egerszeg, Sümeg, keszthely, Nagykanizsa, jelentős tételét szolgáltatta a megyei
fiz-etett tisztségviselők gyógyszerellátása. Ezek ugy;i.nis ingyenes gyógyszerellátásban, mintegy közgyógyszer ellátásban részesültek. Gazdasági évenként
a gyógyszertár összesítette és a vények bemutatása mellett, a gyógyszerek
értékét a helytartótanács felülvizsgálta és. ellenőrzése után a vármegye kaszszájából' fizették ki. Ezeknek .o_ gyógyszer-specifikációknak egy része megyei
levéltárakban megb3lálható. Azért csak egy része, mert ezeket a Illellékelt
vényekkel együtt olykor a kifizetés után kiselejtezték. Ezek bemutatására álljon itt néhány adat:
1820-ban Lováck Ferdinánd Nagykanizsán négy megyei pandur részére
22 rendelvényre, nyolcszori ismételt kiszolgáltatással adott ki gyógyszereket.
A g'yógyszerek között m·agisztrális porok, kenőcsök, oldatok és egyszerű szerek találhatók. A gyógyszerek összértéke 49,45 Ft volt. Ezekből számított
egyes gyógyszerátb:igérték mintegy 1,70 Ft.229 Ugyancsak hasonlö összesítés
alapján 1821-ben Pummer Zakariás sümegi gyógyszertárából „pro miseris
Contribuentibus Infirmis in Oppido Türj·e" a me'gye másodfőorvosának .'~3
rendelvényére 44,49 Ft összértékben szolgáltatott ki gyógyszereket, Az ebből
számított átlag 2 Ft-ot tesz ki. 23° Külön említésre méltó, hogy a zalaegerszegi
gyógyszerészek között e közgyógyszer kiszolgáltatásáért '' XIX. század első
felében nagy harc folyt. Végül is a megye úgy rendelkezett, hogy az egyik
IV. sz. Táblázat
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évben az egyik, másik évben a másik ggyÓgyszertár szoigáÍtassa a szereket.
Ez újabb elégedetlenségre adott okot, míg végül is .a félévenkénti, ill. keresztféléves kiszolgáltatás cserében állapodtak meg. 231 Ez az összeg az előbbiekhez
viszonyítva jóval jelentősebb. Ez, Zalaegerszeg megyeszékhelyi voltából következik. Az 1840-es évek második felében átlagban évenként ez mintegy
1000 Ft-ot tett ki. 232
A keszthelyi uradalmi gyógyszertár számadáskönyveiből következtetéseket tehetünk a XIX. szá:n3.d gyógyszertárainak forgalmára. Ezek a „Diarurn
Proventuum et expensarum pharmacopolii Dominalis" -ok évenként kötve, ·a
napi bevételeket és kiadásokat, a hitelezettek neveit és a hitel összegét, ezek
'félévenkénti összesítését, a behajtás bevételi tételeit, majd a gyógyszerész
évvégi pénzügyi elszámolását tartalmazzák 1821-1864-ig. A vizsgálat alapjául az 18~'.1-1840-ig terjedő időszak adatait vettem. 23:..i Ennek a tíz évnek a
megválasztása azért is indokolt, mert az 1829-ben megjelent gyógyszerárszabás ez alatt az idő t.9.latt csak kisebb kiegészítéseket nyert, és használata
1843-ig, az új gyógyszerárszabás megjelenéséig volt elrendelve. 23 ~ Ezért az
1831-1840-ig terjedő időben a gyógyszertár bevételi tételeinél nem kellett
árkorrekciót alkalmazni. Az adatokat a IV. sz. táblázatban fogli.::ütam össze.
A tételszámból, -azaz a bejegyzések számából a következő következtetéseket tehetjük. A hitelezettek nevei a „Diarium"-ban naponként sors-zámozvi1
a hitel összegével együtt vannak feltüntetve. A készpénzzel fizetó betegek, ill.
vásárlók számára csak következtetni tudunk a napi összbevételek összegéből,
valamint a hitelezettek átlagából. A készpénzzel fizetők térítése egy összegben, egy sorszámmal szerepel n·:i.ponként, míg 3. hitelezettek nevei és a hitel
összege tételenként szerepel. Ennek alapján megállapítható, hogy a készpénzzel fizetők és a hitelezettek aránya 40:60"/o. Az évi bejegyzések napi arányos
részével számolva, a napi személyforgalom 9-12 személyre tehető.
A napi átlagbevételek, a gyógyszertár összes bevételeiből számíthatók ki,
ha 310 nyitvatartási napot veszünk figyelembe. A gyógyszertár évi összes
be,vételeinek 10 éves átlagából számítva, ez mintegy 8,8 Ft-ot tesz ki.
Az adatokból következtethetünk az évi átlagos felújítási· összegre, és ha
ezt az összes bevételekhez viszonyítjuk,_ százalékosan kapjuk meg 13. felújítási
ö~szeget, •:i személyi fizetésekre és a gyógyszertár tiszta nyereségére vonatkozó
százalékos értéket is. Ezek szerint a gyógyszerkészlet pótlására,. a gyógyszertár
felújítására az összes bevételek mintegy 30"/o-át, személyi fizetésekre 18"/o-át
(gyógyszerész évi 400 Ft, laboráns 96 Ft) fordították. A gyógyszertár tiszta
nyeresége az összes bevételek 52°/o-'a volt. A gyógyszertár összes bevételi adatai
közül az 1831 és az 1839' évi kiugró értékek (1831-ben közel + 22"/o), feltétlenül összefüggésbe hozhatók az 1831-es kolerajárvánnyal, valamint az 1839ben Keszthelyen állomásozó katonaság gyógyszerigényével. Mint ahogy arról
másutt megjelent adatok tanúskodnak, az 1831. évi kolerajárvány gyógyítá1

mzm. il<gy. 1846. ápr. 30. 1565; 1846. jan. 12. 39; 1847.
Zm. kgy. 1846. jan. 12. 39.
233 FeS'betics 1296-98. cs.

au~. 4. 242B; 1847.

sé.ra házi szereken kívill számos, csak gyógyszertárban beszerezhető gy6gy...
szerféleségec használtak.235
A gyóg,yszerész rendes évi 400 Ft fizetése mellett 1g_z évi nyereségből
egyharmad részt kapott. Összjövedelme tehát, évi átlagban 900 Ft volt. Az
uradalom nyeresége az évi tiszta jövedelem kétharmad része, azaz az évi
összes bevételek 34%-a, ami évi átlagbow 1000 Ft volt.
A gyógyszeranyagok és szakeszközök beszerzését a keszthelyi gyógyszertár Bécsből, a Kunz & Pfancert nagykereskedőtől eszközölte. A hazai gyógynövényeket helybeli gyűjtők gyűjtötték. Az ezekért kifizetett összegek nyugtáiból tudjuk, hogy Peschekné -, Domunkus -, Pitterman I·3zekastól vásárolt
gyógynövényeket a gyógyszertár. Egyes any>1gokat, disznózsírt, faggyút, tűzi
fát az uradalom, Nagy Sándor bábosmester viaszt szállított. A gyógyszertár
új berendezési tárgyait, egyszerűbb eszközeit, különböző javíttatásokat helybeli mestereknél szerezte be, ill. végeztette. Helyi jellegű beszerzésekről és
Javíttatásokról idézek három nyugtát:
„A patica részére adott 1280 db Kenyőcse köpöczéért" 1831-ben 11,- Ft-ot
fizetett ki a gyógyszertár Pitterman Károly fi>zekasmesternek.
„Horváth István szöllősi lakos hogy a patica számára négy és fél icze
ploczát szedett alku szerént egy iczét egy Ft és hat kr. Levélben ezennel

bizonyéttom.

1
'

„A Keszthelyi Uradalmi Gyógyszertárban felállítandó főző géphez egy új
katlant \'lSplébüly készítettem. Ezüstben 15 Ft 40 kr. Csák István lak•,tos
mester.'' 236
A gyógyszertárak szakmai ellenőrzését 1752-től a megyei főorvosok végezték. Zala megye első főorvosa Szlábi Ferenc a XVIII. század második
felében végezte ezeket a vizsgálatokat. Reánk mavadt jegyzőkönyvei igen
szűkszavú1k. Legtöbbször még a gyógyszerész nevét sem tudjuk meg belőlük.
Egyes esetekben csak az esedékes, gyógyszerészetre vonatkozó helytartótanácsi
rendelet végrehajtásáról történt ellenőrzésről számolnak be ezek a jegyző
könyvek.
Ezen vizsgálatok többek között megállapították, hogy " gyógyszertárak
rendelkeznek megfelelő gyógyszeranyagokkal, könyvekkel, és hogy a gyógyszerek „lege 13rtis" készülnek. Érdekes körülmény, hogy a gyógyszerek ár...
megállapitásánál az 1770-80-as években Zala megyében még mindig, bár
újabb és újabb javításokkal, a '.Ihxa Pharmaceutica Posoniensist (1745) használták. Az 1770. nov. 13-i definátori határozat utasította a keszthelyi ferences
gyógyszertárat, hogy mivel drágábban adta a gyógyszereket a jelzett Taxa
oalapján, ezentúl csak értéküknek megfelelő árat kérhet érte. Későbbi gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyvek meg is állapították, hogy a Taxa helyesen
átjavítva áll rendelkezésre. A Taxa Pharmaceutica Posoniensis-hez való ragaszkodásra, tekintettel magyar eredetére, és '" osztrák taxák használatára
tett helytartótanácsi felajánlási kísérletek kudarcára, melyet Ernyey J, részletesen taglal, Itt helyi, gyakorlati bizonyságot találunk."'

nov. 10. 4665.
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Midőn a vArmegye a XIX. század elején megszervezte

·;i. megyel másod.státust, ettől •3.z időtől a gyógyszertárakat megosztva vizsgálták a
főorvosük. ·Az első főorvos területe Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Csáktornya,
A.~sólendva, Perlak, míg a másodfőorvosé Z·alaszentgrót, Keszthely, Sümeg 1
·Tap61Ca és Balatonfüred volt.
A gyógyszertárak ellenőrzésének teljes időspektrumú feldolgozása nem
-szükséges. A gyógyszertárak gyógyszerellátó tevékenységének vizsgák1tához
elégséges az 1846---,1849-ig terjedő idő gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyveinek
általános feldolgozása.
Mint azt már korábban láttuk, a gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyvek e
korszakban már ininden esetben feltüntetik a tulajdonos nevét és a beosztottak
számát. Adatokat nyerhetünk ezen vizsgálatokból t3. gyógyszertárak helyiségeire,
a. gyógyszertár fels:ttereltségére vonatkozóan is. Ezen túl az ez időben végreh·ó!jtott vizsgálatok a következő szempontokra terjednek ki:
A gyógyszertár iigyviteli munkáihoz szükséges segédkönyvek, nyilvántartások vezetése, megléte. Ezek közül a Gyógyszerkönyv, hivatalos Taxa,
Manuális, defektus, és méregkönyvek jlleglétét V'lgy hiányát dokumentálták.
Külön kitérnek e jegyzőkönyvek arra, ha a gyógyszertárban ezeken kívül
egyéb szakkönyv is található. Így Keszthelyen „kilencz chémiai könyvek",
Tapolcán 11 „segéd könyveken kívül, egy kis könyvtárt képező más gyógyszerészi könyvek is találtatnak."238
A gyógysze1·ek n1inöségi ellenőrzése. Ezen belül az egyszerű (simpliciák),
és összetett (compositák) gyógyszerek, a kemikáliák („vegyészi készítmények"),
drogok („fűszerszámok") n1inőségi vizsgálatát végezte el ia főorvos. A rossznak
talált,-ill. ítélt gyógyszeranyagokat legtöbbször a helyszínen semmisítette meg.
A gyógyszerek eltartása ellenőrzésekor külön figyelmet szentel .az ellenörzés az erős h·atású szerek eltartására. A méregszekrény meglétét, a kulcsnak a gyógyszerész felügyelete alatt lételét minden esetben ellenőrzik. Külön
kiterjed n1ár 1a figyelmük, az. erős hatású szerek eszközeire, mozsarak, kézi_n1érleg, keverők n1eglétére és elkülönített tartására. „A mérgek, és hős szerek
külön zár alatt melynek: kulcsa a tulajdonosnál volt, tart3.tnak s külön mozsar<:iikkal ellátvák. 1'23a
A .mérőeszközök ellenőrzésekor, a gyógyszertár mélegeinek, súlyainak állapotát1 jóságát ellenőrizték.
Az árszabály ellenőrzését nem csupán 1:i Taxák javítása ellenőrzésében,
h·:i.nem a vények árszabványozásának ellenőrzésében is vizsgálták.
A gyógyszertárak ellenőrzésekor nem csupán a megyei főorvos volt jelen,
hanen1 legtöbbször egy megyei tisztségviselő, esküdt is jelen kellett legyen.
Méltán védekezett Adorján László gyógyszerész azzal, hogy a vizsgálatnál
nem volt jelen hivatalos személy, és ezért a főorvos elfogult jelentést írt.
A helytartótanács figyelmeztette is a főorvost, hogy 11 következőkben bizottsággal jelenjen meg a gyógyszertárellenőrzéskor.24.0

Ha a gyógyszertárvizsgáL:i.t folyan1án hiányosságokat észleltek, .a hibák
kijavítására, vagy egyéb teendőkre (pl.: a gyógys?:ertár bezárása, szakértői
vízsgálat elrendelésére stb.) 1a helytartótanács adott utasítást. Annak végrehajtását újabb jelentéssel kellett igazolni·a a n1egyének. Egyes esetekben más
megyéből hívtak hatósági orvost az ellenőrzéshez, de az is előfordult, hogy
a pesti egyetem tanárát küldték ki vizsgálatra.241
A gyógyszertárak ellenőrzését általában késő ősszel, a fel tételezhet()
gyógyszef'1lapanyag beszerzések után, az az évben begyűjtött drogok szárítása
után végezték. Mint az a korábbiakból kitűnik, a minőségi vizsgálatoknál
ebben az időben már az organoleptikus vizsgálatokon kívül „vegyészi meg
visgályás" útján ellenőrízték, hogy a gyógyszerek a „vegyészi kémlést jól
kiállották" -e?

főorvosi

23B
239

2 0
"

Zm. kgy. 1846. okt. 30. 4534.
Zm. kgy. 1848. febr. 21. 494.
Zm. kgy. 1809. szept. 14. 58.

1

i

Végezetül meg kell említeni, hogy a gyógyszerek ellenőrzéséről, külföldi
drogok h.azaiakk·:il való helyettesítéséről, mérgező any·agok forgalomból való
kivonásáról a helytartótanács számos esetben intézkedett.2li2
Mindezekből megállapíthatjuk, hogy milyen volt a vizsgált korszakban
a gyógyszertárak gyógyszerellátó tevékenysége. Ezen túl általános képet nyerhetünk a gyógyszerészet fejlődésének irányáról és helyzetéről n gyógyszerellátást közvetlenül végző gyógyszertárak szintjén.

1

2-H
2 2
"

Zm. kgy. 1809. ápi-. 17. 15.
Zm. kgy. 1806. jún. 9. 38; 1806. dec. 9. 52-53; 1807. nov. 16. 44; 1810. aug. 3. 31;
1811. szept. 16. 72; 1813. okt. 1. 47; 1814. aug. 22. 35.
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RÓVID!TESEK A LEVELTARI JELZETEKBEN

Cat. nob.

Zala megyei Levéltár IV. 1/e. Nemességi ügyek 1560-1847.

Dle.

Zala megyei Levéltár IV. 9/b. Községenkénti adóösszeírások (Cöriscriptiones Dicales) 1773-1847.

Festetics

Magyar Országos Levéltár P. 274. Festetics család keszthelyi levéltára. Birtokigazgatássa1 kapcsolatos iratok. A keszthelyi gyógyszertár iratai.

Fund. nob.

Zala megyei Levéltár IV. 9/f. Nemesi javak összeírása 1835,

Kt.

Zala megyei. Le'V.éltár V. 1734.

Nk.

nácsjegyzőkönyvének

Nk. feud.

Zala megyei Levéltár. V. 1501. b.

P. Takács

Zala megyei Levéltár XV. 2/c. Kézirat gyűjtemény. Egyéb kéziratok. P. Takács I.: Szent Ferenc fiai Veszprém egyházmegye területén, különös tekintettel a XVII. és XVIII. századra.

Zeg.

Zala megyei Levéltár V. 1601-1604. Zalaegerszeg város levéltára..
Régi levéltár.

Zm. kgy.

Zala megyei Levéltár IV. 1/a, b. Zala vármegye neme:si közgyűlé
sének iratai 1555-1848.

Zeg. ferenee,,,

Zm!1a •megy;e.i. Levéltár XII. 5. Bucsuszentlászlól ferences levéllitár.
14. köt.

1
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Ke.szthe!lymezőváros

iraitai 1715-1949.

Zala megyei Levéltár IV. 433. Letétek 5687. Nagykanizsa első tamagyar fordítása. Eredetije Nagykanizsa
Thury György Múzeum.
Nemzetőri

felmentések. 1848.
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ERSCHEINUNG UND ENTWICKLUNG DER PHARMAZIE IM
KOMITAT ZALA VON 1711 BIS 1849

Zusammenfassung

Die Abhandlung erörtert dle Gestaltung und Entwicklung der Pharmazl~
im Komitat Zala in der Zeit zwischen 1711 und 1849, dle auch. ln der allgemeinen Geschichte .als einheitliche Epoche beh1~ndelt wird.
Dle A rbeit bietet einen Űberblick der Untersuchungen hinsichtlich jener
Ereignisse und Faktoren der Verwaltung, die unmittelbar auf die Arzneiversorgung auswirkten und welche die Entwicklung der Pharmazie in der
genannten Epoche beinflussten.
Die Entwicklung des Apothekennetzes der drei Komitate Zala, Vas und
Bács-Kiskun wird anhand der vergleichenden statistischen Methode untersucht. ·Es wird festgestellt, dass - obwohl Zeit und Grössenordnung verschieden sind - in der Entwicklung des Apothekennetzes. aller drei Komiti1te
identische Entwicklungsperioden erkennbar sind. Der Autor untersucht ferner in welcher Eigentumsform die Apotheken funktionierten und bestimmt
deren Umgestaltungstendenz im Spiegel der Entwicklung. Er unterzieht jene
ökonomischen und sozialen Faktoren einer Prüfung, welche die Entwicklung
des Apothekennetzes bestirnmten. lm Komitat Zala war die~ die Entwicklung
der Marktgemeinden.
Die Geschichte der Apotheken im Komitat Zala, ihre Besitzverh8.ltnisse
und ihre topographische Lage innerhalb der gegebenen Siedlungen in der
t'..Iltersuchten Epoche werden durch Modell- und Individualforschungen dargestellt.
Der Autor demonstriert die F13.chtatigkeit der Apotheken des Komitats
Zala im Spiegel der s3.chlichen und persönlichen Bedingungen, sowie in dem
ihrer TB.tigkeit auf dem Gebiete der Medikamentenversorgung. lm Laufe
der Untersuchungen der sachlichen Bedingungen bestimmt er das fachliche
Niveau der Ausstattung der Apotheken, durch die Untersuchung der persönlichen Bedingungen aber den ökonomischen und sozialen Stand der Apotheker
in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts. ln Modelluntersuchungen werden
die Daten des Umsatzes einer Apotheke, deren Einkommen und Gewinn,
ferner die Daten bezüglich der Besch19.ffung von Arzneimitteln und der behördlichen Kontrolle der Apotheken ver:arbeitet, woraus wir auf die Arbeitsqualittit der Pharmazie jener Zeit folgern können.
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Über dic Zusén11n1enfassung der erschlos~enen Angaben hinausgehend
n1uss jedoch festgestellt werden, dass wir durch alle Verarbeitung und
VVertung del' konkreten pharmaziegeschichtlichen Daten des J{ornitats Z.ó!la
auch Einblick in clic Geschichte der MedikamentenversorgLlng Ung1rns g~
\vinncn können. Die erschlossenen Einzelheiten gebGn uns ein Bild über den
Stand und die En t\~icklung der ungarischen Pharmazie in den J ahren
]711-1849. Un1 ein un1fassenderes und einheitlicheres Bild ausgestalten zu
können, ware eine bihnliche Verarbeitung mehrerer Komitate notwendig.

TARTALOlVIJEGYZÉK

POJAVA I RAZVOJ APOTEKl\RSTVA
U ZUPANIJI ZALA
OD 1711. DO 1849. C:OUJNE
Zaa k1juCak
Ogled prilc1zuje obrazovanje i razvitak apotekarstvn 7.upanije Zala od
1711. do 1849. godine, koje doba je opisan jedinstveno i u opi:itoj istoriji.
Studija daje preged i istraZivanje o onin1 istorijskin1 dogadjajin1a i Cinjenicama, drZavne uprave, koje su vr.Silc neposredno clejsLvo 111 snabc'levan je
1ekovima, i koje su bile utic3.jen1 na razvitak apotekarstva u islraZno doba.
IstD::i.Zuje uporednon1 statistiCkon1 111ctodon1 rLlzvitak apotekarske rnreZe
triju Zupanija, i to: Zala, VaS i Bal'.-l{iSkun. Utvrdjuje da se prepozna.iu isti
periodi razvitka u razvoju ·oi_potekarske inreZe u svim Zupanijan1a, iako se
razlikuju u vidu dob·;;i, i veliCine.
IstraZuje nadalje, u kakvin1 su oblicin1a vlasni.Stva delovnle spoteke, i
odredjuje tendenciju preobraZaja istih tokom razvitka.
IstraZuje one ekonomske i druStvene faktore, koji su odredjivali r":tzvitak
mrcZe apotekarstva. U Zupaniji Zala je doveo do rezultata ovog istraZiv::tnjn
.r.azvitak varoSicu. (trgoviSt;i.).
Prikazuje ü;toriju odnose vlasniStva pojedinih apotek:l i topografski
smeStaj istih u okvirudatog nastanjenog mesta, - a sve to prikazuje n1odelin1a
pomoéu osobnih istr;i.Zenja.
Prikazuje struCnu delatnost apoteka u Zupaniji Z.1.la- u pogledu predn1clnih
OBobnih uslova, kao i u pogledu delatnosti snabdevanj a lekovin1a.
Tokon1 istraZivanja predn1etnih uslova odredjuje struCni stand·'.1rd opre-manja pojedinih apoteka, a istraZivanjem osobnlh uslova odrcdjuje ekonomsko
i druStveno stanje apotekara, u prvoj polovini XIX. vek•:=t.
Obradjuje n1odelnin1 istraZivanjem pron1et nekih apoteka, pod:1lke doholka i dobitka, kao i podatke u vezi s;i nabavljenjen1 lekov'.'l i zvaniCnih
pregleda apoteka, iz kojih podataka n10Zemo povuéi zokljuCak u vezi sa
kvalitetom de1'atnosti apotekarstv·1 u ovo doba.
Osin1 zakljuCka pronadjenih podataka ipak n1oran10 spon1enuti i ío, da
preko obradjivanja konkretnih podat:ika istorije apotek1;irstva u Zupaniji Zala,
kao i preko ocenjivanja istih, moZemo dobiti uvid veé i u istoriju snabdevanja
lekovima cele zen'llje.
Otkrivene pojedinosti n'logu nan1 dati sliku o stanju, r:izviLku apotekarstv3. cele zemlje u doba ad 1711. do 1849. godine.
}VIedjutin1 Cini se potrebniln obradjivanje sliCnih podataka ostalih Zupa·
nija, da bi dobili obuhvatniju, jedinstveniju sJiku o apotek·~1rstvu cc1e zcn1lje.
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