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Neves debrecex>i gyógyszerés zek I.
A Ileőr-l\Iuraközy család
DR. VARGA PAL

..t1 szerző tanullnányában a család hároni nen1zedékc
életét, tevékenységét nwtatjci be, amelynek tagjai
mintegy 110 éven lceresztiil éltek Debrecenben gyógyszerészi hit•atdsuknall-. .élzt nz;indenck elé helyezve lelkesen fáradoztal' a kari összefogás érdekében is. N cm
elhanyagolható szerepet vállaltak a ráros közéletében,
a.nii ·1negérrlen1elt tckin.télyl adott nekik.

\,lihí..gszerte, így hazú.nkban is elterjedt szokás
volt., hogy az egyszer rnegszerzett gyógyszertár
birtoklása apáról fiúra szállott, nen1cgyszer több
no1nzecléken keresztül. Debrecen gyógyszertúrai nak XVIII-XIX. századi történetét nlrnsrn 1ühh
ilyen, hosszú évtizedeken keresztül tc\"l:kenvkcd('í
g}~óg_yszcrészcsalúcldal t:alúlk<1zu11k [1]. ]~zek ·küzül
tanuhnányo1nb a11 a. Bc6r-J[urakö:: 11 család élet:{•t,
tevékenvSéuét
kíYán0n1 be111utatni.'
•
0

„ ... zsendülő gyógyszeresi kora példás oktatój{tnak, tanítójának és tapasztalt, fáradhatatlan jó
urának háláclatossága és köszönete jeléül ... " [9].
A közéletben. Családja

rrekinté1yét, polgártársai n1egbccsülését jelzi,
hogy eskücltté, 1najd vúrosi képviselővé választották. Ilyen n1inőségében is éveken keresztül lelkiismeretesen munkálkodott [10].
Beőr L·ászlót az 1840-ban életre hívott Debreceni
'Takarékpénzt ár alapító részvényjegyzői között

BEŐR L:Í.8ZLÓ

Jfeglclcpcdésc Dcbrccenhcn
Debrecen város tanácsa 1823. júlins l D-i ülésön
1negcngeclte, hogy az 1802-bcn alapított Naphoz
círnzett gyúgyszertúra t
ininthogy az els6 tulajdonos „1nagvaszakad tával" hn!t ineg - , BeJ!r
( Böer, Beer, Bocr) Ldszló hcl.yben inüköclő g;yógyszerész becsült úron 1negvegye [2]. ."\z új tulajdonos, a szécsényi gyliuvszerész fia, a Pesti Egyeternen 2-1 éves kor~?~bt~~; lSln. szc.pte1nberébc~Í· szerezte rneg oklevelét [3]. ...:\ gyógyszertár eln~veré
séért szerkc.sztott beadvúnyúban inaga ír!'a, hogy
rnár tizenháro1n csztencleJe gyakorolja. 1111tikúriusi
hivatását s harn1aclik e:-;ztendejo g,~/arapítJa tuclornúnviit a debreceni .A.san r :E.!!vszarvü í!VÓ!!vsier-

l.

ril1ra.

_·t JI11ralcözy család a s::.ri::.adford11ló11. -'1;:; as;:;talnól

ilf rfr. Jr11rrd·iizy I\.ároly, fölötte áll Jlural,·ö::;y László .

...-1 falon az édesapa képe

tárb~n [·l]. J-\. fclviclökrűl ÍclcsZ'~\rrnazott.' ifj~-i~ne1n
csak útn1enetinck tartotta a patika. 1ncgszerzösót,
hiszen már 1825-ben n6ü1 vette az itteni sziiletés(í
s lakos Bészler J·uli.annát [5]. ~Debrecenhez Yaló köt6dését nH!g jobban kife.Jez(:sre juttatta„ hogy
1835-hen a v{Lros területén sz/5lőskerf-(•t, rnajd
1838-ban húzat is ·.;{isúrolt [li]. Ezek a!apjún inúr
1838. július 2G-én a yÚros polgúrai közé is felvet-

ték [7].

..:1 gyógys;:crtcír-tulajdonos
Szakrnai érdcklöclését, 11en1kü!önlien hivat:{tssze~
retetét jöl rnutatja egy gyógyszert:árv izsgúlati
jegyzőkönyv utolsó pontja: ,,J~zcn gyógyszerbírhoz a közönség nagy részének \·an !Jizodalrna,
tisztolvén a tulajdonosáha n egy hecsülotc;;.;, pontos, a szuLályokat szigorúan 1negt:art-6 c~yént.
Szen1élyzetér6l dicsérve crnlékezctt." [Sl T'anítvúnyai~"al való lelkiis1neret:cs fnglalkozús;\t j(iJ bizonyítja azok egyike értekezésének hozzú szóló s a
k:or szollcrnét is jól tükröz{í cikornyás ajánlása:

2. úiJra. Jiurokö::;y Lás::.ló gyógys::m·tárában, 19:!.l-bui
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ne1negyszer bízta rneg különböző or:izágos rnegmozclnlúsokon való képviselet ével [2,i]. Élete
utolsó éveiben kartársai 11 Debrecen -Bihar rnegyei
(}yógyszerész rrestület elnökévé is rncgválasz tották [25].
~ll-nrakö:::.y ne1ncsn.k többsíkú gyógyszer észi tevékenység et folytatott 1 hanen1 a város közéletéb en
is szerepet vállalt. Városi képviseléí volt 1807-től,
111ajd Debrecen sz. kir. város törvényha tóságúnak
tagja egészen haláláig [2ü].
C~azclasági tevékenys éget, 1nint a Debreceni rrakarékpénz tár v{Llaszt1nányi tagja fejtett ki. Ilyen
tninőségbcn 2-! éven keresztül szerepelt, 111ajd
188ü. október 15-én ezen pénzintéz et aligazgató i
tisztét nyerte el, de ezt igen rövid ideig tölthette
be, n1ert 1887. július 5-én, G5 éves korában n1eg-

is rnegtalálju k. Népszerűségének köszönhet te 1 hogy
annak választ111ányában tizenhat éven keresztül
tevékenyk edhetett [ 11 ].
Négy gyern1eke közül László, az egyetlen fiú
atyja foglalkozá sát választott a . .A.z 1848--<19-es
szabadság hn,rcban való rész;vétele n1iatt osztrák
katonának sorozták Ue, s onnan - hosszas kércsak 185G-ban szabadult .
vényezget és után élvezhette , n1ert néhány
sokáig
110111
ot
_ii_ szabadság
hónap elteltével 28 éves korában meghalt [12].
Johanna nevű leánya 1nég 1855. noven1ber 5-én
férjhez inent .iliuraközy J(ároly gyógyszer észhez
[13].
_.\. inár hosszabb ideje özvegyi sorban élő 13cőr
László elbetegesc tlve GU éves korában l 8G4. január
~l-én halt n1eg Debrecenb en [14].
MURAKÖ ZY K~~ROI,Y
~l"ngykállóban 1823. januúr 2ü-ún f'zületett Jl-uraközi ]Jorl.Jély lstcún éH Pető Eleonóra fiaként [15].
„:-\z apúnál szereplő „.13orbélyn né\'· a csalácli hugyo1nányokat , ::; egyes életrajzíró kat arra a következtetésre vezettek., hogy az atya érvágó borbély~
fClcser Yolt [lG]. Ei a rncgállapí tás téve.s, rnert
;Jfu.rakö;j Borbély l.stcrín 110111külünbcn édesatyja
is hosszú éveken keresztül a: „Nkállúi Nezncs és
:I3etsületes f:li>;ÜCS Czéhnek" volt tagja, ahol különböző tisztségek et is viselt [17]. Debrecenb en 18-!0ben telepedett le s itt is a ncrncs szücscéh tagjaként szerepelt haláláig, nen1külön ben azután öz~
vegye is [18].
J(úroly a gilnnáziu1ni osztályok elvégzése után
inár 1837-ben gyógyszer észgyakor nok, inint azt
'l'óth Béla emlékbeszédéből megtrnljn k. Az orszúg
külön bözii helyein folytatott gyakorlat ot oklevelének n1egszerzése előtt, s azután is [19]. Gyógyszerészi oldevelét a Pesti Egyetc1ne n 1848. június
2G-án 1szerozte meg [20]. ;Illír 184!!-ben Debrecenben a ICígyó gyógyszer tár társbérl6j e, s rnínt Bcnkű
közli 1850-től hét évre bérbe vette a debreceni
.t\rany 1\ngyal gyógysze rtárat [21]. 1\ bérleti id6
lejárta utún azt ncrn újította 1ncg, hane1n n1egvette
apósától a Nap patikát. _;:\_z önkényura lo1n alatt a
reáljog elisrucrtet ése 11en1 111ent sünán, inert az
csak tübbszüri kérvényez és után sikerült, így az
{Ltirás 18GO-ban történhet ett n1eg [22] . ..::~tvévc a
jó1nenetelü gyógysze rtárat céltudatos an n1unkálkodott annak t(rvábbfcj lesztésén és szakrnai színvonalúnak c111cl<~s611. 1,ürekvésc ercdrnény es volt,
an1i kitünik az 1807. október 28-án történt uyóf!vszertárviz:.Jgálatról fül vett jegy:r.Gkünyvből i~"': „ :: .
tL tulajdono s szorgalnH1 a gyógyszer ek pontos kiszolgáltat ása áltaJ teljes elis1nerést érde1ne1t ki'
[2:l].
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A közéleti [ er[ i
.J1furakö:~y a saját gyógyszcr táráva.l való foglalkozáson túlrncn6cn fölis111erte azt az er6t an1it a
szervezett , egységes füllópés biztosít. _..q_lapító tagjaként szerepelt 18Gl. n1úrcius 13-án a 11 Dehreceni
Gyógyszeré~z rrestülctn -nek. Neinkülön ben lelkesc'n t{unogatt1.1 ennek „])ebrcccn -Bihar n1cgyei
C~yógyszerész T'estület" -té való átalakítás át. Ez
utóbbi rrestület, lnint elisn1ert tekintélyű tagját

,). ábra. _·1 Jlurakö::y [J,VÓUJJS::crl!Ír 1.9:?4·b~n (ll iula)donos
jidnak tollraj::;a)

halt. i\ gyógyszer észi pályún 1nintegy ütven éven
át 1 e1Jb61 Debrecen ben közel negyven évig tevékenykede tt [27].
l:lat gycrn1ekc közül n két- legkl{ísehh fiú J{árolp
és Ldszló gyóuyszer ész, egyik leánya uyóuyszer észv
v
·
foleség let't'[2~].

DR ;v1u1L\JCÜZY KAROl~Y
Dcbrecenl Jen 1S5D. ;.;zepten1ber G-ún született .
()i1nnúzituni tann\in{1nyait:. Iulón és Bzülóvárosa
ltcforn1át us l(ollé.!.!itunában ·~,éuczt:e; a hatodik
n~ztúly hcfejt>:r.úse Útún 1874. au'.gnszlut-J l-én gyakornok lett, {~desapja Nap gyógyszer tárában, ahol
1S7 7. ittH.(u:-:zt us J -(jn fel is szahadu l t:, s letette [t
uvakorn~~kí (tirncinali s, segéd) i;-iz.s!.;Út. _.~\ :.,,r,yóSLy;;,ertúrviz sgálat:i jog,yzókön yv tanús?tga szer'.int 'ézután 187U. szepten1b cr :Jct-ig szintén édesapja patiküjában segc\closkcclct:t [20]. l{üJ:ben 1S77 J·úniusiíban inegszercz te az érettségit is [iH)]. .:\ I~écsi
J~3gyetcrnen az 187D/80-a s tanévt61 gyógyszer észhallgató, s ott 1882:. január 31-én nyer·t oklevelet
[31]. 1\z 1Dl5. július 20-ún tragikus hirtelenség gel,
korún rneg::;zakaclt- t.ernH~kt~ny g.vakorlat i é~; tudnn1ányns tevékenys égével részletesen foglalkozt ak
rnúr kutatök, ígJ' annak is1ncrfetés ére o helyen
nem tórok ki [32].

1

_\IUl:AKÖ ZY LÁSZLÓ
l)ehrcconb en .született 18G1. okt:éi!Jer 22-én [3{5].
_,\ }uit gin1náziun 1i nsztályt \·f~gzett- ifjú 1877. július 1-tGl lévctt be gyakorno knak édesa11ja gyógyszertúrtibu. [3·1]. A. kötelez6 h1-íron1 Ó•l elteltével
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1880. július l-én letette a gyakorn oki vizsgát [35].
I(özbcn 187Q. június 30-án 1negszer ezte az érettségit is [3il]. Edesaty ja gyógysz ertárába n 1880. július l-től 1882. szeptem ber 28-ig segécleskedett [37].
ii Bécsi Egyeten1 en gyógysze részhallg ató az 1882/
83-as tanévtől, s ott 1884. július 25-én kapta 1neg
oklevelé t [38].
Gyógys;~erészi

tevékenys ége

ltiegszer zett ok1evele birtokáb an rövidese n az
egyik jitszberén;ri gyógysz ertárat bérelte )d, ahol
közel két éven keresztü l működött [39]. Eclesapj a
halála után útvette lL debrecen i, családi Nap patikát. Ennek további fel,;;cirágoztatásához fiatalos
lendület tel kezdett 1887-ben. Széles körlí tapasztalatait igyekeze tt jól karnatoz tatnj. C~yógyszertá
rúnak vezetése, s az ottani 111u11ka n1ellett nlindig
szakítot t idGt nü11d

hel.~ri,

inincl orszúgos jollegíi

kari rncg11101::clulásoklJa11 való tevékenykecléf':lre.
Ernellet. t ne1n lebecsülendő szerepet vállalt szeretett szüllivúrosa,~ J)ebrecc n gazdaság i és társatlaJn 1i
közéleté ben is. Eveken keresztü l igazgató ja a 1\lagyarorsz úgi C+yógys zerészegy let }\.II. (J)ebrece n)
júrúsána k, i!Iett'.íleg elnöke, n1ajcl tiszteletb eli el-

nöke a J)cbrccen -•ticléki kcrületll ek. 1\ Debrecen i
Ciyógys;-;eré~zegylct vezctúsé gében is példan1u tatö
1
1
:.!?C!"-')10''
- .,1·'·
'~-•
t: _ L
\ L;L- [··10]
.

.:l ridéki [!lH)(JiJSZcr/:szck szcrtc::l.:cdése
_\ vidéki í..!YÓtryszerészek. cfJ;vre jobban éreztök a
szak1nai t~s 'U'azdasúu:i 11clH!zs~-~ci!~et s azon az Allús1;onto11 v~_l-Jtak, hc'J~gy a l\-JagJ~lrországi Ci-yógysy,ert:~sze'..;rlot. illct{í]eu: annak \'czetéíséze az eg\'eie1n es
sznk1~1.ai ~16rehalllclást, nc111külö11Lcn a ;-icléldek
érdekeit 11en1 kel\(ileg képviseli . rl\Jbb e](,ikészitli
1Heubeszt~lés n i.án Debrece nbe l H07. a 11!:.!:Usztus
2a~~a ö;.;szchív ták a n1auyarorszÚ!:.Ó 1.cróu:ysz'érészck
or.'Jzúgns értekezle tét [-li]. Ennek t~~- clCJkészítéséLieu fáradhat atlanul tevókeny keüett 31,uraköz y
Lá.szló s a 1H!1Jcs üh~s elnökeké nt szcrc1Jclt. l{ívúns{u..:::aikat l:J pontln1 fozlaltúk , s azokat az értekczlet':~n élénk vita közb~n túru:yalt úk 1neu. „Az cléíterjeszh.'·sck közütt - a. gazcl~sági kérclé~eket 1negeJ(;zYL! ~ kic1nelt lielYet kapott a uvnkorno kképzés
és a/: c~gyeic'Lni oktat[is Ugye. ~4llú'~t. fóglaltak a kanu1ntn:n1 [szur inel!utJ is. f\:.ü!ünbcn azt hangsúly ozt.úl~, li(lgy n10;--;galrnuk ncrn irányul a :!.\-1.agyarorszúgi
(~ yú!!yszen:·.-;ze~ylet el !cn, inkább fiegíti azt a jogok
ki\·ívü.-.:oí!n.in ["-!.:~J. ~e\ debrecen i értekezle t lelkes
haugti!at a, vnlan1i11L az ntt elfnuado tt - <l kar tokinil~l.Yt~nck 11H.>g()\'IÍ~út, gyaral7ít úsút. szolgúló hatúroza tok fC'!jogn:-.;ítottúk a:;, ott·ani elnököt 31-urof;ö~~I! .Lrí._c;::;/{;É, hnµy a n1et:Lcyózés eszközév el tovúhl1!~iizdjün azok -~;rszáuos '-Cú'ouad tatásáért, ne1nkii!ii1ibcn 1nu,:.;\·a!('1:-:ítúsni:ért. ...:-\ ;;1e1.( 11e111 Crtés f~s a
},J agyan )r;-.;z:ígi (;_y{1gyHz(_n·észegyJet':" vezetlisé génck
taktil-:c'1zú.-;a azonban lassú e!halftsra ítölte a kezdeti
1e!k!-:-;c'(lést. i!let/ílL·g a kívánság ok 1ncgvalé lsítúsúért
;,·a!t') e~y.-,t:ges 1(:1 !t~pést [~13].
J{ut'ri/;ij;;y f,ás.:·{1; u ya:.:d(1.-...·úyi {-; tár.)'ftdaln1l úlcthcn
.::\. l)ebreccn Lit\n tnrtntt- 1007-e;:; értekezle ten ;-.;z()
volt arról i:-:, horr\· az tdl_in;,:öscbb bc;:;zerzt:si lehet:éiségek V(~get.t ::;aj~'tt·_nntguk, ~ószvénytársasúgi alapon
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,.létesítse nek gyógyáru kereskcd ést. Ettől az elgondolústól különböző okok 111iatt sokan hüzódoz tak,
így abból ne1n lett se111111i. Jll'ural.~özy ezt fontosna k
tartotta, ezért inár 1DOS-ban két n1ásik gyógysze résszel n1int társak, inegalap ították ])ebrece nbcn a
„I~özponti drogéria " nevú nagykere skedést. Ez
rövidese n üzc1nn1el is bővült, rnint arról szerző egy
korábbi tanuhná nya n1úr beszfuno lt [44].
l\iár ezt n- vúllalkoz úst rnegelőzőleg J.ll·uracüzy
J~ás:tó több helyi pénzinté zet vezetésé ben, igazgató;.;ágába n is tevékeny kedett. ]~zenkívül 1nás részvénytárs as9gok alapítúsá ban, vezetésé ben is ré:-:;zt-

vett [·15].

..:-\. föllcndill ú uazclasáu i életben való részvéte lt

an~1yira keclvező~1ek vélt'e, hogy régi csalácli, reúl-

jogú gyógysz ertúrút is eladta lHll-bcn [-1ö].
öok \·állnlkoz ásnúl, így azok kC1zül is 110111 egynél.
11telybcn Jlura/;ö: y 1)rclekelve volt, az 1013-ban
fö!lépű gazdasúg i vúlság alapvctó pénzügy i nehézségeket idézett elö. Ez a körühné ny súlyos kihatáss al
volt rcánéz\'C , anyagila g teljesen tönkre111e1rve,
ingatlan aitól is kényszor Ult n1egválu i [-17].
..:lz új f!l/Ó[/JJSZcrtár alajJiiója
..:-\ széles kör(i gazdasüg i tevékeny ség ilyen kelle111etlcn kü\·etkez rnénye nehéz helyzetb e hozta
Jlí-ural.:özy Lászlót, de országos tekintély e, s nen1külön ben összeköt tetései n1eu:t;e~dtctték, inert, l 01 :J:bcn a \Jel Ugyniiní~ztertúl J)t~hn;~.en belváros ában a
.-:\.\7.I. szernélyj ogú - gyógysz ertár föl{dlítftsúra
J:::a11ot.t engedély t, an1i nz nlknl111azotti kar évtizedek óta jogosítv ányra váró köreiben jogn.'-' fölh{dJo~
rudúst- \·últ:ott ki [-1S]. Ezt a gyüg:ys:..:ertárat ís nagy
L'.Oncldal rcndezte !Jc, :-:_; rezotte 1 U3ü Yél!:éiu:. anükor
~zt ötve11húron1 c·'.v i uyakorló gvóuvsz~·é~~i n1l.iködése ntún eladta L.1U] . . .:-\. ny1{ga1;1;at 11e1n sokúig
élYezhet te, n1ert 1Ha3. Jnújns lG-ún ineghalt-- [:30].
.J/ 1t raközu l ..<Í8:.:.ló J)chrecen közéleté ben iB sokirú!lyú le\:;_:kenysL:get folytatot t. rföbLek ki:.\zött
a vúros törvénvható~ági iJjzottsáu ának is hüsz évet
rncgbala clóan ;olt tagja Lül].
'-"
lH.OD~\L0:\-1

l. j_ir,nf:ü 1'·.: .Ut~bn:cen i:;-;;6gv:>z0rtárai H 2-\.Yl.IJ. szúz;1dban. !.-arya }''.; _l)el:.rc<-:f:;l;JH)t~l H
_?L:Úzu.c~!ntn.,}Út.::
S_~t.,_:\-t gyogy;,;z(;l" Ull'H!;: \,()!'l~~!IC!.u ..D2\l]:., .! u 1 ÍI. J1J ody (1 !!· t:S
[] i<.,·áru Z. l\ö'l.rcrnülc;. szerk. Lhnd:ó 1. J)cbn;een , lü77.
t•:Í--JÜlJ, (,:-; 1.11-J:lG . okl. - ~. Varqa 1 1. : i.rn.111.
olf!, - :-l. :\-li!l(! ti s1tjú1, r11ind édvsupjn. credeti oklc•velé;
!\. Ti~.;'.r,c~tl túli l-~·-.{(1r111út.u:-.; 1~gyl1úzkerúl(:l- .).' ngykrn1y
vtára
(Tl~Ei':) örzi.
.[. ll1.1jdú-J;i !iar r110gyei Lc-.„ölt.ür
( H Hn1L) 1_V. l ·~. 11 (l(J/f-:!~: liO/ l SG:Z -- G. JJ(~!Jrcct:ni ]{eforrnút ns J::~yhtí.z (J]J-tl~) hiizusulut k r.n;~akünyve l SOha:!. ::J:\.J. (Jld. - fi. JJ.BrnL _!\:--. ~\. l!Oa/Jl/c~5fJ, tiO, Gl 6~
(i:l h.iiu't 1. llBrnL 1\' . .A. 1011/;)·:Z: 21H. old. ~lü.
r;z1\J11 ~. [[Hu1L l\'~ n. llü~l/f-'l!i: ,12.l\J/lbG O-U.
].Jra!Hi: f(., ~\ !1urk6::u\·a:-; :'zlkluui1a gról l:s n ::;zl:n.StlV<!:>
v1t;.;tt1 ~;rúl. .l 'e::le11, Tnu t tH:t' l\.úrulv n \·uoitaüi.s a, l $~1(i. 10. HHin.L IV. B. llOH/f-I; ;J5/If.:.ih, J.\T. B. 1109/g*s,
,!H-!~/l-SGO, J\ B. ! IOD/l-::10 1; .1402/1Sü5 , XXI. 505107 '._ l l. ó':::.iits .Jl.: ~.\ dubreccni t;l~ó t.nkurúkp énztür
50 r~vc~; Lürténete J!),!G-1S~J5. JJcbn:cPn , IS!Hi. 101.
old. -- !'.::. lllhn.L l\··. U. llCHJ/J-.J O. d . .J.!O:Z/lS:JO;
JV. !~. lltlrJ,/1-:2 :2·!, ::!:2fl, J0;'1S, JS47, .JU27 és ;)2:Zl/1S5! i;

x.:.:--:..

7

•.

JjJ-~!:;

JiuJott.i llllVHkiiny ;.·e 18fj{i-;JfJ .

é•Vt.'kt'l1

rJ,l5.

SZÚ/ll -

1:i. ! JJ~E !iúzc;;;;1~il1.1d: ,;~n\·uJ~.'invv.: l~G:)-iJI!. é\'('kre 11:2 .
l1q1,.:::1i111, ll!J. ~::~ÜH1 ___: !·!. ])J{f.: h1dot.t.i anyakö11y vL·
l~(j.J. 1:vn' ;.'.()/. oldol :.'./ ..~züin -- [;), ?\agykú!l{ Ji r~for
!llÚtus c;;yhú:r, ~zlili.itu.:L (:; !Ht:gk0res zuJL0k e.uyu-

473

GYÓGYSZERÉ SZET

lf.181. december

könyve I\1 . köt.et.o 100. lnpjtin n. sziirn - l G. Dr. Tóthné:
Gyói:;yszorésztiirí:t~nl'ti 'Diririuin 1 f.li -L április; IIL évf.
l i. Sznholcs-Szatin úr n1cgyei
1. (fi) szúrn 2S. oldnl LevélUir fX. t5. l. doboz j. - 1 S. T-IB1n L l\1 • }i. l 0 l ;{/f-12.
Tp1n·osnk adóbesoroliisn (Classifientio opificiuin) . - 19.
"I'útl1 FJ.: l~1nlr~kbcszé(l rH'1nn:> .ll11raf,:(j::;11 l\:árol11 dehrcc0ni g~'ógyszr:r6?.z. n dPhl'P<·en-hihar in'cgyni g)•úgyszer(!SZÜ!st Hlnf. elniikr• ft'lct i··. (-h-·úgvs:r.crészet.i l\:özlönv
(G\-. I\:.) ./, :H'i2 (l~RS) - ~O. E;·r·d17ti oklevelét:· n T.REN
drl.i-:?l. _Bc11l:1í: i.111. 102. old. -22. T··arga: i.111. 114.
old. -2:l. 1'frh11L J'\T. H. 1100/1--liG. d. 8lfl2/Sfi7 -24.
LJr. l1'1;t11scli11clc V. FJ. : Di:,hreezr•n- Bihnnnegvei Ü\·ógvszorC:sz 'I'e:-:lillvt Ti'irtt:nr~t('. D1·h1·eczen, 1SS2. :!2.'. :·IÜ.,
52 .• ;')4 .. S.L t'·s !J-!. nldnl - :2;i, C~y. í(. :2, :2~1 (lSSfl): .f,
:1?~_(1:",S~) -:: .2n'. fIBrii_L :.'\.XL. ~(lií.(a:107: l)c111~c:ez(',n
1SS1. J1il1u:-: 1-1. J;ll. sznrnn - :21. ó-::.uts; 1. ni.11.L us
lSD. old.; e._.,-. l-C. 8. 4:!S (lSSí): .f. :l:"52 (lRSS) - 28. Gy.
!\: .. /. :J:i:2 (1 i..:"'-·'l - :20. llH 8 :-:zülutt'.si nnvnkiinvve l Ri5$l.
! 0-! 2. sz üt 11: Lk•hree.zcni C: \"i°lC:V:-:zer(·sz'C.c:vlet' .T0c:vz6·
kö11-.·\'\'. k,'.zirat (l)(i-"\,..E.T) \.ÚJ. 1:'.":, liíO. old~: :FlT}p1t' f\1 .
H. l.!O;')i\J (:2H--S.!) 7ti.'1f.;7/. - ;~n. ,\ T1ebrr>(~PnÍ l~efnr11Hiíus Fric:i1nn1iziu111 f:ril!:-:í16jr~ (flr~FJ~) az JS7fi-77.
:i1. :\ B(~«si _Ei!·~·ei.1'111 Li·\·élir'lrn l-i7Dii8
tn!H~\TI'. ~\'i. C~:,·. }-\"„ 31, -171 (lfllií):
;.;zút11ú íriisl1<:li k«izh'.:-:c. ]Jr. 'l'újil\Íit/.li. J.:. · :\. n1(i:-:znki tndnn11iJJyok il,VÓ)!,\'S.Zf'r(•s7,
1n\i\·e!ói. \'. ifj. dr . .:\!u1·11ki'l:r.y Eiiroly (lS5fl-lDIG).
Ci-vóc;\·:-:zpr/·;;zet 1S. (i~ (!fl7.!): f)r. :r(;tl1né: i. ni. - :{:\.
[J'f!.E' JSfi!. {'\"i ~z(i\('t(··:-:i·\;: u11vnldinvvt' 1270. szt\n1. ;;.i. DCi'i.-1':.f \i1(l. old.· l-!Hr11L !\'. ·n. 1-!0G/b (:Hl-S-!)
:Hl. J)H.FJ~ az
:lii. !lG\~f.;.T l?iO. i1ld. /(ii1Si7. :1s.
l'-7~--l\1. i~k\ll1ti 1:-.-rt,J. -·- :\7. nc-)·E:r J:iO. nld. -.\Iini. H :11. jr•_L!:,\"ZP1, ·-- :l!l. (;\- !..:::. :?. -!·!-ln„ -!fif~n (l~SG):
.f!I. 2;;!1 (10:1:~). ·-.fn. Oy. t.:::. 1.1 • .1:H1 ns;u:-;): ::.f, :\';7
(1\JOS): ;3.5, :-lG!i, ;J/~ (l!lO\l): ,'.ifi • •pj(I (lfl20); Gyúgy:-.:zerc'-·
.JJ. C-y.
~znk Zsehnnphírn az 192G. livre. :1:1H. olll. I( . .'::-;, 45:{. -1i·1. GO'< ií~ií (ln07). - ·!2. (}v. 1(. ~8. ,174,
.1\.5, .5.in, r(Q..:-;, n:~i. ns0. i;nu, 10!1, 7-tl. 7:;7'(1007) . .:_ .t:L
c,.,c. 1(. :2.J, :n1, {\ltl. :i:r1 (lD07). - -!:!. !TTirnI.r 1\7 • TL
l.\Ofi/r::-liHl: n !i:2/lfl0~; U (j/1!112: 1Jr. l~aryo J>.:
_,\ rlnhreceni els<J gvúc:v,izerlizern. Cvi'igvszcrl'.;:;zr;t ;]} .
:2(i:J (1 D77). --- .!f). riohr;.~ecni ('t'·c:hírós.úc:i 'inut11tó T. kiiiet Ii. htp: fI. kötnt 17:1-liH. lnp: T'\T. köt-et D:·l-HG.
lap; J{BrnT_, T:"-\:. 201le-!IS, :~n~L :o:r.tlrn: \'f[. 2/cl. fl-1-D5.
\~gsz.: 50100. ·--HL ]Jcrnu! .!., l?ánl.·i Oij;; ),fn_c;-,·nrorszüs;
!!yúriparn 1\JOO-lfll4. 8zikrn. l-::11d1tpe~t., lDG;J'. (i2. old.';
\'i1rgn: i. rn. l lfi. old. - 47. 1)0!11·r•ct'n ipaninuk törtönet.n
n kí1pií:nlizn111s ki11lak11k\s1ii'ól nnpjninki:z. Tlebrccen.
l!J7(i, ss. old.: l)'f'l"-'/!t! .!., 11'1inl.·( (/11.: i. tn. i. h.: r)1'.J'i
:\f ú:t.ouni. l!t•hr\·cen. cl'iirt l··n(•lrni .;:.d1~-t Ui.r1.1 1 fl2. sztin1 SG.
l11p. - .(S. Gy. 1.:::. :;n. :1s1. (ifi2 (1Hl·!); (~_.,·<'•rryszen"·szr~k
Lnpju l!ll-L intiju~.; 10-i {··,.; iúnins ].(.j szlÍ.inn. - '!!l. (-i\'.
I( . .Jti, :202 (lfl:lO). - :íCI. ()\". !{ . .f!}, 2:i1 (ln:1:n. -· ri'1.
'
[-ll'.:\1nL :'\."_..'\:T. :)Oií/n·l07.
ri. B <i p r ;1: .'liioírun1t"
.'(c(Jp21.1c11 i. Cc."u'·'i EL;p-:'iiypin:i:':n1

.i:l·p

'.fiue:-~u11(,;n11.1

,·'011odu

Tpn nor.:o.'1'-~;uiH Cl'.>1r,r1 B Te 11eH1P.: ! !u .'Jl'T H1ic1HiT1i:1
/le\ipl··
ne11 . •-Lic 10 Glp (Jln)-1[{1).!) 1, 1eqe111r.: ,::-i .:ieT py1(r111o;uL1 He1ípcn0i;ci,~tlií anTe1-:1di. 3a illl.'·l c:H::tona:1 ero
:orri, I\:ipnli :\ivnnF0:i11 (18'.2'.·l-·-!.'iS7). :1anl!.\til!!!lllliicf!
Tal\'.,Fí: 01í·1,e:t1!lH~i1i1e.-.1· 1!l<1p:.1;u1eirr11u 11 co1o:i. Ern nep1H,1ii
CllO!(l ;\ll \llh Uldpildllt:H!Jit!eC! \Pl! fljlO(jlCCC!!l! ll r.

c1>111 11.-P 1-\apoii i\\ypJ.1\e311 (185~)--1915) HOC:le 11p11uúpere11J1íl ;u1r1:10.,1a rj)ap.~iauewra paúuTa.1 1.;:;:i.1\ npo(i1eccop

r10:11!Texuui1ecKoro 1111cT11TyTa. Ero nTopu!i Ch!!! Jlac.10
J\lypa1\l!3Jl (lSGl-1933) noc:1e c.„1epT11 oTna cra:1 pyh:o-

B0;1HTb CC.\ICi!uoii iH!TCh"Ofí, !! np!!HHJl Ha CClÍ5l :J!l,1tl1!TC.nhl!y10 pü!lb ll rocy;J.apCTBClillbl X opral!11:1al(HílX !! T<llGl\C
tHi111ecTue11J101i ;1.:11Ju11 po;uioro ropo;la.
_\~ n r ~ n:
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Dr.

1"11111011.'i' phrtr111ucisls uj lJcl1rcccn

1'hc J)'eúr-Jl11r(tfa"j,:.11 j11111ilH

Part 1 -

".l'hrf'e gent_•t·ntions of tbc f111nily. üX(~rciscd thc phnrinn·
(•euticul profl·ssion for l lO yt·ars. Lrís:::lr'i J:Jcör (Hel'l', 13üer,

Do('r) (17!J5 to lSí\4) 1nunngcd thc• "Xup" ("Sun")
1il1nnna('Y during :15 ,\'l~nrs. _f·ft1 \\'l\S folknn~d hy his soni11-la\\' h."droly Jlurak()'::,11 (l'\2:~ t.o lSSI), \\·ho 1\·ns \\'OI"k·
ing hnrd to nnilt~ i.he npoihl~{'Hl'it·s of tho Í.O\\'H inío nn
l!S::-;oc~intion. lfis fir5-J!·born snu, l\iírol,11 J[11ral.·ö::y (l~5!J
to } fJ i:"í), nfí1~r o:;ntduníinl! HS pharnHH_~ist nnrl ohtaíning
lloetor-<l1·g1·ee, ·\\·orkc<l ,;~ :\!'!socinic(l ]_)rnfessor ni.. tl1(_,
Te(~hnil·al lTnivt'rsity. \·\udttpc:-.:t. H.i,.; ;:;peond son, I>ís:::ló
.1/ !!i'rli:i;::.,11 ( j ,<...(j \ l.(J \ \l:J;)) q\·1•rtocd~ 1-lH' fn1ni];,· pharnlHCJ'
af11·r lii~ fath,·!''c; dc•Htl1 and i11 ndditinn 10 th(' n11HHl.C:«-

t\1(' phnrn111c,:.-. li« fil!\•d iinpn!'iant. pn:-:t:; a;.;._in
pl111rnult:(•t1li(•n\ (>1'.L:itnisatinn:<, n::: in tb\• j>\1hlic
lift> of hi:-: nnt i\·e in\1·11.

r111·n1

(Jf

11nti(1!\1~\

\-a 1· í..'. n: ]Jcriihmt-: .·lpothcf:t;r

['.

[lr.

-- d 1> F11n1 :t-ic

i.

!lllc! ])elJn._:ccn

.l~u;1„Jí un1f,:fj:::1

Dn:i Gen<•rndon('lJ d1'r Farnilie iil1t.en iilwr l 10 .Jnl1n·
Ín ! lt'h!'i·(~('fl ilin'!l HfHdhvknri:-:P]H·!l neniftHH! aus. Lás:://;
J;,-,:;r 1 /;'1;.·r, Jilí1~1" h''".t.I ( \ l\l:í---1 sr;.1) \1·it.t~! :·· iih••r :\i'í
.ia!in· di•) ~\pothvk" „:\nr1" ( ....:olttli~} ín 1)elirec~t.'ll. llnn
foh::t.•.' :-;tjn ~ch\\·ir'gt·r,.;ohn, /•:1írn!y J/11raf,·ii-::.y (182:1-

1S~~7). dcr sieh n11(:h nn d;·r \'ereinic;ung der loknlen

7
_.\pnth\·kvr in 1)ill\!tl \ <:!'l1au1l ht>n1iiht1~. S(•in ersi'gehorcln~r :-'ohn. 1!r. l\.rÍroly .ilurrt/,·(·;:~.'I (.IS':)!.l--1.íiI:í) ha(, nuvh·

11'.:111 r:r· :-;,~in :\poihPkt~r-fliplnn1 \!!'\\'orben hni, nls Pri·
\·nt.d11í'.Cllt un d\:1· 'l'1:,~hni,:(•1:tc11 Hueh;;ehu\<, U\!Hl'b<'iiui-.
(Jer "/,\\"''il·.L!:td JO!'Pll\! 8! )hl\, f:-ds:{(Í Jf-Ul'((f,·ii::.!f (] ,Qí) \-J Q:J:J ),
d"r nat:h ~'(~in1·,.; \~1ll."l"o' Tud di<: Fn111ilit'n-:\11uilH ·kv ülH_,!'·
nahn1, ltn! in den T.u111h•,.:organi.snt ir11H:n dt·!' ;\poihi·kc'r
,.:o\\'i1: ntH·h i1n iiff1:ntlic!H'll Ltd1pn :-:i;in;.:1· ~íiuli ('in1'
h,•d;·ni;-nd« l\o!l•: 1·rí'iil\;,

-;, Hc8111110

r.

ll-!'n
f'"C';ii

1. l>r

r11

l:.:.„'Jien1ntn:

\~Hl'

f1Jn1

F111nui i t/"tfil/1'ii-•lni ,_-{ nri10 /)ebH:
.
J·lrJ!r-Jl ur;il.:ii::!/
1

Tri L!:•'!l\~t'e.ei<1j dP la fnrni!iu -.-ivi:--: dt1111
fnrn11H·ii:::toj en J)!•br\'C\'!L l~rÍH:;f,; L'c&r
f-,'n,-:r)

J .1(1 j11n•j ki1:l

(])u-t, 13i.ier.
(17:i:J-\;-.,í\.!) durH :1ri jnn1j r_;vidis la itpotcl;:on

.. :-<np'' (.,S\11111"j 1:0 tin (·i tu·bo. Lin :-.·r:kvi,:; !i11 hofilo A"d·

,·nf;; Jíun1!:ij:>1 (l\~:\----1''.7). kiu knJ.~kti:-: f'll ~oeieion
lit fokain l'itrr1;;lvii~;<1jll. Lin l;!llt•·n1t-:kíin fi!o ÍJ-ru l\drcd;1
Jí11rt1f:(i::,_;1 (1Si"J!l-l\1lii'! fHl:-'f nkiro ,J,. :--:ia f1crr1111ciisln
<lijdi•f!1(\ Ld1\ori-: kí\'1 1·1·i\'ali\ r1r(•fi',-;on1 d1' Lt T(:knik1t
\:ni\"•r,-;itlll\I. l,in <hl+'!Hl:-'kitit filo f,,j,,·:)6 Jiuraf:(i::!f
11:-..1;1 --[!1:{:;) jHJ:'t 11101·t<1 d" :-:iH pntn1 t1«t11o:pn·11i.-: ln fa!1;ili<;n Hpnt»k•.1n. knj c-:uq•r•·!lÍc' tr" ~"i_'.:nifit!\ ro!nn kaj C!l
!!t ln11daj lll''..'.:lllliznioi d(· ln f11n11n"iio:t•1i. \:;;1j !'!l !11 pu!i\ika
··:h·1' \ i„ :-:i11 \JI'l•<>.

·utca- J.!. - ./028)
l~rkczct.t: J.S)81. IT. ~'.:.

(]:_al.:cín1: J)ebrcccn,

l\:.l'~VI_;~:-::;;:;(: 1:-.::i.íl·:!~T :'Z:\J-:<q~\·Os: :\ L' ..\TClLÖ!°;c·;-:,

lb.f: 0.-\Z, :J:í (!J) 17·! ( t !Ji; 1).
:\z 01·vr1;::i hivnu\::< t1ir.-:n,!alH1•111kl.:~n lW'.f\' 111\•'.f\l('c:-:ii·
\/·,.;n<:k iirv1·nd. !·:::y (':-'UJ111r1juk :t1.01d11u1 '1;!i.'.: i:<1111·rt a

f/1\t ~.', t.\
::;.\~;~~:.::•;;~~~'.:rt;~.}~li: ::~\\Jt '/,~_-, .' '/~'.--;;~ill:~}/,i~~-( 1'! ~'.:: 1~:;'\1'~~.:L, ;~;(';~ ·./' 1
OClllCO'Hk n

lt~·V(_~:-;

l1tik11~;11k!Htk. !utlh'!ll :-:11k kt•;-:<](1 (l!'\'(•:'n:tl.::

i'Jki'·pt'.í'!'"'''·'

\'i\11

['{.Jjil'

1!oi:Oí'.u1:i1dódik. ;\ -..-ukJ:-:IÍ:..dJl!li

i:-:

~'Z('ll!Ü\dl\'ll H !HJ!\<•f>\IÍ_,.::'!t\
H p;t\11!Ú:,,'.ll:' [(·\"("üZ E'.lt, l.i·t1:1..:•·t :''f.!1l,'!úlja.
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