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Bevezető 

Első alkalommal foglalkozik a hazai orvostörténeti kutatás a magyarörmények 
szerepével. Az egyetlen korábbi írás - Bugyi Balázs: Örmény származású n1a
gyar orvosokról - 1972-ben jelent meg a budapesti „Orvosi Hetilap" egyik szá
mában. Ebben a nem túl terjedelmes, dc igen sok adatot tartalmazó cikkben 
már benne van a lehetőség egy igen izgalmas terület megismerésére. Harminc 
év után most egy újabb fejezetet nyitottunk a legfontosabb polgári foglalkozá
sokban való n1agyarörn1ény részvétel feltérképezésében. 1'1ajdncn1 két éve kez
deményeztük az itt közölt tanulmány létrejöttét remélve a többi társintéz
mény bekapcsolódását, dc ez alig valósult meg. Ilyenformán ránk hárult külö
nösképpen az erdélyi vonatkozások ügyében a kezdeti lépések megtétele. Az 
armenisztikában végzett kutatásaimból válogattam ki azokat a személyeket, 
akiknek működése valamiképpen nyomon követhető volt. Ez magában foglalja 
nemcsak a teljesség hiányát, dc az esetleges túlkompcnzációt is. Bármelyikkel 
való találkozás esetén olvasóink szíves n1cgértését kérjük, várjuk, hisz összeál
lításunkkal csak a kutatást szeretnénk serkenteni. Ennek a jelen témakörben 
rendkívül tág lehetőségei vannak, a jövőben számítunk tehát a kötet bővített 
változatának kia<lúsára. 

A szerkesztő 



Dr. Kapronczay Károly 

Adatok a hazai orvostudomány 
magyarörményeinek történetéhez 
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1\ hazai orvostörténctírds egyik érdekes területe az idegen nemzetiségű orvo~ 
sok magyarországi gyakorlata, illetve magyarok idegen földön befutott karrier· 
jénck nyomon követése. Valójában - az érdekességen túl - a magyar orvostör· 
ténclcm teljességét hangsúlyozzák az ilyen adatok, illetve az orvostudomány 
„nemzetek felettiségét" bizonyítják. Amint az első európai egyetemek nemzet· 
köziek voltak, úgy az orvosi gyakorlatnak is voltak (és vannak) nemzetközi vo· 
násai. A középkori adatok is bizonyítják, hogy a jeles orvosokat mindig szíve· 
scn látták messzi vidékeken, királyi vagy főúri aulákban, tudásuk és gyakorla· 
tuk számos követőre talált. A magyar orvostörténelemben külön kérdést jelent 
a hazai nemzetiségi területek egészségügye, egészségi kultúrája, orvoscllátott· 
sága, hiszen a magyar királyság mindig soknemzetiségű, összetett kultúrájú 
terület volt. A történelem sodra számos népet űzött a Kárpát-medencébe, a 
magyarság mindig befogadó nép volt, így jól elkülönülten telepedtek. Így ala· 
kult ki a középkorban a kunok, a jászok, a besenyők, később a délszlávok kü· 
lönböző népcsoportja, rendelkezve nyelvhasználattal, vallási különállással, 
őrizve saját kultúráját. E kérdésben különböztek a németek, akik szervezett 
betelepítés következtében kerültek hazánk területére, illetve a szlovákok, 
akiknek ősei már a honfoglalás előtt a Kárpátok északi hegyei között éltek. Az 
idegen népek beáramlása a középkor végén csökkent, sőt a Török birodalom 
területéről állandósult a beáramlás, a Kárpátokon túlról főleg románok, a Bal· 
kánról szerbek, bolgárok, görögök, stb „. érkeztek. E népek sorába tartozott 
azon örmény csoport, amelynek letelepedését Erdélybe 1. Apafi Mihály fejede· 
lem engedélyezte 1669-hen. 

Az egykori virágz6 örmény királyság területéről a török uralom miatt folya· 
matosan vándoroltak cl a keresztény örmény csoportok, elsősorban a keresz· 
tény Európa felé igyekezve. A Kaukázus vidékéről az 1200-as évek végétől in· 
dult meg az örmények elv{mdorlása, jelentős örmény telepeket képezve a dél· 
orosz, a dél-lengyel és a moldvai területeken. Főleg kereskedelemmel foglal· 
koztak és a gazdag örmény kereskedő családok hatalma és vagyona mcghatá· 
rozó volt ezen országokban. A közvetítő kereskedelemmel, pénzváltással és -
mai szóhasználattal élve - „befektetésekkel és hitclpolitikával" foglalkozó ör· 
mény kereskedők kegyeit uralkodók is keresték, tudva, hogy a velük kiépített 
kapcsolat révén biztos pénzforrásokhoz juthatnak. Természetesen ellenkezője 
is megtörtént: az örmények megzsarolásával, a nekik pénzért adott jogokb61 
igyekeztek hasznot húzni, pillanatnyi vagy tartós pénzzavarukból kiútat talál· 
ni. Az örményeket nem csak gazdasági érdekeik, hanem örmény keresztény hi· 
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tük, évszázados kultúrájuk szoros egységbe fonta, megvédte őket a más népek 
integráló törekvéseitől. 

Apafi Mihály fejedelem a Minas örmény katolikus püspök vezette iparos 
és kereskedő családokat sem önzetlenül fogadta be: nemcsak neki, hanem a 
befogadásukra kijelölt városoknak is jelentős összegeket, rendszeresen elég 
nutgas adót fizettek évente. Ekkor jöttek létre Bátos, Beszterce, Csíkszépvíz, 
Ebesfalva, Felfalu, Gyergyószentmiklós, Görgény, Petele örmény települései, 
han1arosan felépült Erzsébetváros tiszta örmény lakossággal, míg a szellemi és 
vallási központ Szamosújvár lett. Kiváltságaikat a törökök kiűzése után meg
erősítették, sőt Lengyelországból és Moldvából jelentősnek mondható ör
mény betelepülési hullám kezdődött, továbbá Bánátban, Dél-Erdélyben és a 
törököktől visszafoglalt déli területeken örmény települések keletkeztek. Az 
örmény értelmiség jelentős szerepet töltött be a magyar királyság és a Habs
burg Birodalom gazdasági életében, a későbbiekben jelentős tudósokat - köz
tük több orvost is -, katonai vezetőket, n1inisztcrckct adott a hazai közélet~ 
nck. 

Orvoslás és egészségügy Magyarországon 
a 17 /18. században 
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A Török Birodalom terjeszkedése a 16. században valóban megpecsételte a 
középkorban virágzó n1agyar királyság sorsát: a Felvidék és az ország keskeny 
nyugati sá,:ia magyar királyságként a Habsburg Birodalom, az ország középső 
és déli vidékei a Török Birodalom, a keleti vidékek Erdélyi fejedelemségként 
éltek tovább. Lényeges színvonalbeli különbséget mutatva az ország soha nem 
adta fel újbóli egyesítésének vágyát. 1\ reformáció és az ellenreformáció nem
csak vallásbéli különbséget, hanem a magyarság szempontjából - talán az első 
pillanatban különböző, dc valójában európai színvonalú kultúrát épített fel. 
!gaz, a magyar értelmiség kiképzése szempontjából hatalmas akadályt jelen
tett az egyetem hiánya, hiszen a reményteljes niagyar egyeten1alapítási kísér
letek (l. Lajos pécsi, Mátyás király pozsonyi, majd budai elképzelései) éppen a 
török veszély miatt hiúsultak meg. A 16. század élet-halál harcai clnéptclcní
tették az ország középső területeit, a hódoltsági vidékek valóban kies t{\i ké
pét n1utatták: a lakosság elmenekült, az egykori virágzó városok a török meg
szállás miatt 11katonai helyőrségek" lettek, romossá vált vürosokból a lakosság 
zöme elmenekült. Hasonló volt a helyzet a vidékeken: elmocsarasodás, a föl
dek clvadulása mlt általános, ahol a járványok, különböző pusztító betegségek 
tizedelték a még megmaradt lakosságot és az időről időre megújuló háborúk 
katonáit. Rendezett képet mutatott a Felvidék és Erdély, bár ezen országré
szeket is megtizedelték a középkor „tipikus" j{1rványai, a pestis és a himlő, a 
folyók mentén a tifusz és a malária. A felvidéki és erdélyi városokban tovább 
működtek a jellegzetes középkori beteggondozó intézmények, az ispotályok, 
amelyek fenntartásáról a városok polgársága gondoskodott, hasonlóan a be
teggondozó szerzetes rendekhez és a protestáns botegápoló közösségekhez. 1\ 
török uralom alá került területeken az előbbiek teljesen elpusztultak. Az isz
lám vallás saját híveinek előírt személyes tisztálkodási rendszabályokat, és 
ezért a „törökké" vált városokban (Budán, Egerben, Pécsett, stb„.) fürdőket 
épített, kihasználta a gyógyvizek adta lehetfiségekct, dc a köztisztasággal, a 
keresztény lakossággal nem törődött. 1\ niocskos városok a n1cgisn1étlődő jür
ványok kiinduló pontjai lettek. A higiénia hiúnya lett a pusztító - főleg a kiüté
ses - tífusz oka, amit erősített a szennyezett víz, így lett a tífusz a 16/17. szá
zadi Magyarország jellegzetes népbetegsége. Ezt a betegséget írta le 1566-ban 
Jordán Tamás tábori orvos és nevezte cl tnorbus hungaricus-nalc, n1agyar be
tegségnek. l"rdély közegészségügye hasonló volt a felvidékhcz, a királyi Ma
gyarországon levő állapotokhoz. 

Orvos alig volt a n1agyar \idékckcn, igaz Európa nuís országaiban is nagy 
volt az orvoshiány. 1\z európai egyetemek orvosi karain - a többi karokhoz vi
szonyítva - csekély számú hallgató tanult, többségük teológiai, jogi tanulmá
nyainak kiegészítéseként fogtak orvosi studiun1okba. 1\ kor értchniségét a po
lihistor tudás jcllen1czte, több tudományt tnűvelt egy időben, gyakran niagas 
színvonalon. Több híres orvosunk volt kiemelkedő jogász, teológus vagy vala
n1clyik tcrn1észettudomány művelője. Orvos valóban alig volt az országban

1 
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csak az uralkodó., leggazdagabb főúr udvarában "tartottak" orvost, akit gyak· 
ran nlcsszc földre hívtak beteghez. 1\z orvos gyakran házi tanító, más udvari 
tisztség betöltője. 1\ vidéki lakosság, a városi polgárok számára a borbélyse· 
bész 1 a vándor szcn1ész és fogász jelenthetett "gyógyító cmbcrt1' <le gyakori 
volt a kuruzsló, akik ellen már az akkori törvények is szigorúan fel akartak lép
ni. lfüerjedt \'Olt a bába, a gyakorlati ismeretekkel rendelkező idősebb asszony, 
a vándor gyógyszerész, inkább gyógyszcrárus. Gyógyszertár csak városokban 
működött, illet\'e szerzetes házakban, ahol a gyógi1tó barátok gyógyfüvekből -
gyógynövényekből gyógyító szereket is készítettek, adtak a hozzájuk fordulók
nak. 1·Iaguk a borbélyscbészck, n1int nevük is 1nutatja, a scbgyógyításon kívül 
gyakorlati tevékenységet, borbélyko<lást is űztek. Oktatási forn1{~juk a céh volt, 
ahol - hasonlóan a többi iparűzéshez - gyakorlati képzés mellett a mesterek 
irúnyítása alatt clcn1i ismereteket sajátítottak cl, sőt n1estervizsgával önálló 
gyógyítú tevékenységet is löfcjthettek. 1\ lakosság széles körében elterjedt a 
nházi" <loktorko<lás, az cn1pirián nyugvó gyógyítús, szinte nemzedékről nemze· 
<lékrc szállva bizonyos betegségek házi kezelése, gyógyfüvek használata, az 
ilyen is111erctckct rögzítő reeeptgyűjte111ény őrzése. Elterjedt a nemesi húzak 
közötti levelezés, amelyben recepteket, gyakorlati tapasztalatokat írtak meg 
egy111ásnak. \hlóságos házi ,,gyógyszcrtúrak" keletkeztek, gyakran lejegyezték 
tapasztalataikat, a kéziratos könyveket pedig nen1zedékről nc111zetlékre hagyo· 
n1ányozták és egészítették ki. 1\ falusi lakoss{tg - a maga körüln1énycihez iga. 
zo<lva - hasonló 1nú<lon önn1agát gyógyította . .Kagy tekintélynek örvendett a 
„ füves asszony", a kisebb - nagyobb közösségek " házi orvosa". 1\ vúrosi és fa· 
lusi lakosság betegségei\'cl is a helyi paphoz vagy lelkészhez fordult, s a 15. szá
zadtól a papnevelés egyik gyakorlati tárgya a „n1edieina pastoralis11 lctt 1 az elc· 
nli orvosi és gyógyítási isn1cretck elsajútítása és talán ez is oka lett annak, 
hogy sok külföldi cgyeten1cn tanuló tl!ológus beiratkozott az orvosi karra is. 

Erdélyben és a Felvidéken \'alóban jobb körülmények voltak. 1\ városok - sa· 
jút érdekükben is - a járványok i<lején óvó rendszabályokat, karanténcket ad
tak ki , illetve szerveztek. 1\ \'Ü.rosi adó egy részét a helyi bctcgház fenntartásá· 
ra for<lított{1k, ahol a nincstelen elaggott szegények n1cllctt az egyedülálló be
tegeket. \·ún<lorokat is elhelyezték. Ilyen adatok n1ár 14. századból vannak, en· 
nek elterjedése a 1Ú·17. sr.úza<lra tehető. 1\ vúrosok - eltérő n1ódon - szabá
lyoztúk a takarítást, a szc111étszúllítást, a \·árosi üzletek tisztaságút 1 a tcrnetkc· 
zést. s ezen feladatok felügyeletére sebészt vagy orvos fogadtak, tcrn1észctc
sen. ha éppen \'Olt „jclcntkcz(i'', ;\lás formát jelentett a felvidéki bányavárosok 
küzüs „bctcgkasszúja", a111ikor ezen ,·úrosok a<l6ból és a búnyászok által fize
tett pénzckhúl ncnH..:sak a betegeket tá111ogattúk, a n1unkaképtelcn bányászok· 
nak segélyeket nyújtottak. dc az egészség 111egtartására és álladó ellenőrzésé
re is or\·ost fogadtak. Igaz - hét \'Úros tartott közösen egy or\'ost, <le ez a for· 
ina az intézrnényesített or,·ostartás clsG n1e)-J..jclcnésc hazánkban. J\z orvosi fel· 
\'ibígosítú is1neretek fontosságát jelenti, hogy a könyvnyon1tatás n1cgjl!lenésé· 
\'el egyre népszcrtíbbek lettek <L ,,füves kün)Yck", a gyógyító elj{1rüsokat tartal-
111az(J kiad,·únyok. 1\z egyik ilyen könyv Frankovits Gergely 1588~han 1negjc· 
lent „llasznos és fölütte szükséges könyv" e. n1unkája, atnclyhcn - többek 
küzött - a 111aga készítette "scrapiun1" elnevezésű gyögykcveréket t~iúnlotta 
111in<lcn betegség ellen. \'alarnivcl előbb jelent 111eg ~Iélius Juhász Péter debrc-
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eeni füvesköni,·e, valamivel később pedig Beythe István hasonló hcrbariuma. 
Ezek és a hasonló kön)''ek alkották a 17. században a gyakorlati gyógyítás 
alapját. Természetesen a felvidéki és erdélyi városokban voltak állandóan fog. 
lalkoztatott városi orvosok, akik - gyakorlatuk mellett - felkészítették azon if
jakat, akik a gyógyítást választották hivatásuknak. Igaz, a korabeli egyetemek 
tanrendje eltért a napjaink képzési rendszerétől, vizsgákat kellett letenni meg
határozott kön)''ck ismeretéből, így gyakori volt, hogy az orvosjelölt - megfe
lelő előtanulmány után - vizsgázni ment az orvosi karra, néhány hónap vagy 
egy- két év alatt több éves stu<lium ismeretéből letette vizsgáit és orvosdok· 
torrá avatták. Az orvosjelöltek gyakran több orvosi kart felkerestek, híres mes
tereket hallgattak, tudásuk elmélyültebb és szélesebb lett. Már a 17. század
ban felvidéki és erdélyi városok tehetséges i(jakat küldtek külhoni egyetemek
re, hogy hazatérésük után gyógyítsúk a vürosok lakosságát. 

A 17. század végén, 1699-ben jelent meg Pápai Pariz Ferenc (1649-1710) 
„Pax corporis" (1\ test békessége) kötete az első hazai orvosi isn1crctckct tar· 
talmazú könyv, latin, magyar, és német nyelven látott nyon1dai napvilágot. Pá
pai Pariz Ferenc kora polihisztor tudósa volt tanulmányaira a nagyenyedi re· 
formátus lmllégium küldte ki, ott németalföldi egyetemeken teológiai, jogi, 
bölcseleti és orvosi oklevelet .szerzett. I Iazaérkczésc után tanár, jeles szótúrs~ 
zcrkcsztő, teologiai értekező lett, <le itt írta n1cg a korabeli orvosi ismeretek 
tárút jelentő alapvetését is. E munkát az orvosi segítséget nélkülöző en1bcrek 
szán1ára írta, az egészséges életn1ódra való nevelést szorgalmazta. l\önyvének 
előszavában a kö,·etkezőket írta: „.„Nem aliartan1 én itt az ebben tudósol{~ 
nak értelmeket nlegfogni, nen1 is azoknak írotn: hanem a házi cselédes gaz
dáknak és gazdasszonyoknak, és az ügyefogyott szegényeknek, akiknek 
nincsen 1nindenkoron kezük ügyében érteln1es orvos: kiváltképpen falukon, 
ahol hamarább talál segédet a beteg barom, mint a beteg ember. E kiin)''ből 
pedig szükséghez képest olvashat, vagy ha maga nem tud, olvastathat más
sal nyavalyájáról a beteg. E sok különb különféle orvosságok közül, ha egyi· 
kct nem, megszerezheti a másikat: ha a maga házánál nem, feltalálhatja 
n1ásoknál: ha cgytfil nem, összeszerczheti töhbtfil. Nen1 is igazitok nlind pa
tikára: hanen1 nagy részét a házaknál feltalálhat6 szereket igyekezek a sze~ 
gényck szán1ára elfiszátnlálni." 

1\ könyv or\·osi értéke csekély, viszont nagy az isn1crcttcrjesztő, isn1ereteket 
útadó, felvilágosító vonatkozása. Sok etikus tanácsot is a<l : példúul a júrványok 
idején az or\'osoknak ncn1 szabad chnenckülni, hanem ki kell tartani a betegei 
n1ellett. F'clhh:ja a figycln1ct a járványok idején történő elkülönítésre, 1\ karan· 
tének fontosságára! an1ivel a járványt n1cg lehet 11 fékezni" 1 viszont a betegeket 
is gondosan kell ápolni. l'z lényeges, hiszen gyakran az elkülönített beteget 
magára hagyták, ami „kortünetnekn bizonyult. 

A XVII. szúzad kiemelkedő hazai orvosa volt id. Rayger Károly 
(1641-1707), a híres pozsonyi orvosesalád második generációjából. Nem
csak Pozsony nevezetes és nlessze földre hívott orvosa volt, hanem jeles szak· 
író is. Több korbonctani munkát írt, ő fedezte fel a ina is használt „tüdéí·úszó" 
próbát, amellyel meg lehet állapítani, hogy az újszülött élve vagy halva szüle
tett, (Ha élve született, légzőmozgásokat végzett, a tüdejébe levegő került; s 
ezáltal a vízbedobott tüdődarabkája úszik a \Ízen.) Városi orvosként felügyele-
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te alú tartoztak a bábák, többnyire tanulatlan, ismereteiket a gyakorlatban 
szerzett asszonyok, velük kapcsolatos tapasztalatai alapján előterjesztést tett 
a kiképzésükrc, elemi anatómiai ismeretekre való tanításukra. !viaga is írt clc· 
n1i „hábaságot", elemi ismereteket bővítő bábautasítást. 

A Jlckidék híres orvosokkal büszkélkedett, akik többsége „átjárt" Lengyel
országba is gyógyítani, viszont lengyel orvosok felvidéki pra."(isa scn1 volt ismc~ 
retlcn. l'rdély orvosai hasonló módon gyógyítottak moldvai és román fcjcdc
lcmségi vidékeken. Ez a helyzet nem javult a 18. század elején sem, viszont ke
leti területekről gyakran terjedt át hazánkba is a pestis, bár e járvány gyakran 
l\yugat-Európán is átsöpört. Ahogy l\yugat-Európában a tcngcrhqjózás által 
való behurcolására gondoltak, Kelet-Európában viszont a keleti kereskedelem
re gyanakodtak. l\yugaton szigorú karantén rendeleteket hoztak, nálunk a ha
tárvidélwn felállított és a hadsereg últal ellenőrzött vesztcgzárral próbállmz
tak. A védekezés mindenütt szinte azonos volt: a halottakat gyorsan eltemet
ték, íngósügaikat elégették, füstöléssel kísérelték megállítani a járvány terje· 
dését. 1\ városokban járványkórházakat létesítettek. Ugyancsak gyakran pusz
tított a himlő, szinte korosztályokat teljesen kiírtott. A malária főleg a volt hó
doltsági területeken tombolt és elterjedt volt a tífusz is. 

Maga az állam érdeke lett, hogy rendezze az ország egészségügyi - köz
egészségügyi állapotát, n1egtegye azokat az intézkedéseket, amelyek az adózó 
nép egészségvédelmét szolgálták. A fchilágosult abszolutizmus kormányzati 
elve ösztönözte az uralkodót (Mária Teréziát), hogy az állam legfontosabb fel
adatai közé sorolja az oktatást, a közegészségügyet és a szegénygondozást. En
nek során születnek tneg az ide szóló intézkedések - a vármegyék és a városok 
kötelező orvostartása, a falvak egészségügyét szolgáló sebészek tömeges ki
képzése, az orvosigazgatás kiépítése, a kórházépítés szorgalmazása és állami 
támogatása az állatorvosképzés kiépítése, stb. 1\z előkészítő rendeletek összes
ségét jelentette az 1770-ben megjelent Generale Normativum Santitatis .. „ 
amely első egészségügyi törvénykönyvünk, a I·Ielytartótanáeson és a vármegyé
kcn belül kiépített orvosigazgatási hivatalok (és rendszer) felállítása, a kórház
építési program elindítása és legnagyobb tette, az önálló hazai orvosképzés 
megalapítása. 1769-ben orvosi karral egészítették ki a magyar egyetemet, egy
ben felállították a húrom éves sebészképzést, a bábaképzést, Erdélyben is ön
álló sebészoktatást szerveztek Kolozsvárott (1772). 

1770. szeptember 17-én írta alá Mária Terézia királynő azt az uralkodói 
dekrétumot, amely a magyar korona területén hatályba helyezte a Generale 
Normatimm Sanitatis rcndclctgyűjteményt, ezzel életbe lépett az első hazai 
országos érvényű közegészségügyi rcndszabályzat. Igaz, még a kiadás évtizedé
ben két alkalommal kiegészítették, dc jelentősége felbecsülhetetlen volt a fel
világosult abszolutizmus kormányzati rendszerében. 1\z út a jogszabály kiadá
sáig összetett folyamat volt, dc ezen rendelctgyűjtcmény képezte azt az alapot, 
amelyre - minden túlzás nélkül mondhatjuk - felépült a hazai orvosi közigaz
gatás, a kórházügy és az orvosellátás. Ettől függetlenül a Gcneralc Normati
vum Sanitatis tipikus jogalkotása lett a felvilágosult abszolutizmus kormány
zati eszméinek, ennek alapvető törekvése volt az állami berendezkedések fe
lülről hozott reformokkal történt átalakítása, hogy teret engedjenek- az ál
lam alapvető feudális jellegének változatlanul hagyásával - a formálódó és fel-
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törekvő polgárság eszményeinek, felzárkózhassanak az egyre gyorsabban 
fejlődő l\yugat-Európához. A legfontosabb állami feladatok egyike az oktatás
és egészségügy lett, hiszen állami érdekké vált az adózó polgár kiképzése és 
n1unkacrejénck megőrzése. 

A Generale Normativum Sanitatis az előző két évtizedben hozott rendelke
zéseket összegeztc:,1 elvi munkáját Gerhard van S\Vieten, a szöveges rész kidol
gozását Chenot Adám (1721-1789) és Hódosi Skollanits Ferenc József 
(1720-1785), Pozsony város főorvosa végezte. Az egészségügyi rendelkezések 
folyamata már a Helytartótanács (1724) felállításakor elkezdődött, amikor 
összeírták az ország területén n1űkö<lő orvosdoktorokat és sebészeket, a vár· 
megyéket betegápoló intézmények alapít{1sára ösztönözték. Igaz a királyi rcn· 
dcletcknck nem sok sikert eredményeztek, dc 1738-ban a Helytartótanácson 
belül felállították az egészségügyi bizottságot, amelynek nemcsak véleménye
zési joga volt, nemcsak a királyi rendeleteket továbbította az alsóbb hatóságok 
felé, dc szakmai testületként kezdeményező szerepet játszott az egészségügy 
kérdéseinek országos rendezésében. 17 48·ban összeírták az ország orvosai
nak, gyógyszcrészeinck, polgári és katonai scbészeinek számát. 1752-bcn kirá
lyi rendelet előírta, hogy a 11Vár111egyei fizikus" lehetőleg egyetemet végzett or
vos legyen Kötelmei közé tartozott, hogy helyben lal\jon, folyamatosan el
lenőrizze a vármegye (vagy város) közegészségügyi állapotát, a gyógyszertára
kat, a kórházakat, évente adjon jelentést a vármegyékben tapasztalt járványok
ról, megbetegedésekről, gyógyítsa a szegényeket, és szakmai elöljárója lett a 
sebészeknek. A rendelet végrehajtásához isn1ét felmérték az orvosok és sebé· 
szek számát, dc ekkor kötelezték őket oklevelük megmutatására. Csak ezután 
kaphattak működési engedélyt. 1755-ben a Planum regulationis in re sanita
tis cín1ct viselő rendelet az orvosok és sebészek tevékenységét szabályozta, így 
ezt az első hazai orvosi rendtartásnak is tekinthetjük. A Planum kimondta, 
n1ilycn műveleteket végezhetnek az egyetemet végzett orvosok, és n1it a sebé· 
szck, tnibcn mutatkozik meg az orvos ellenőrzési joga. Ugyancsak szabályoz· 
ták az oklevelek bemutatásának körülményeit, és aki ezt nem tette meg, azzal 
szemben mint kuruzslóval léptek fel. 

Különben rendkívül kemény rendszabályokat foganatosítottak a kuruzslók, 
a vándorgyógyítók, foghúzók és javasok ellen - a korabeli feljegyzések szerint 
nem sok sikerrel. Bizonyítja ezt, hogy 1765-bcn ismét rendeletet adtak ki a lm
ruzslók ellen, bebörtönözéssel, a külföldiek azonnali kitoloneolásával fcnve
gctték az engedély nélküli „gyógyítókat". Mária Terézia 1756-ban olyan kÖz
alapot létesített, amelyből a vármegyéket és \'Úrosokat segítették kórházak 
építésében. Ezek a rendeletek már keretbe foglalták az egészségügyi közigaz
gatást1 az egységes fizikusi feladatkört1 viszont a hihetetlen nagy orvoshiány 
n1iatt, csak néh{1ny vármegye tudott egyetemet végzett orvost alkaltnazni, <le 
a .ió sebészckben is hiány volt. Ugyan 1763-ban a Helytartótanács a vármegyék 
figyelmébe ajánlotta a n1agyar korona területén élő volt katonaorvosokat és se
bészeket, dc mindez sem volt elegendő. Ezért is határozták cl az 1765-bcn ala
pított nagyszon1bati n1agyar egyetemneli orvosi karral történő kiegészítését 
(1769), ahol két - orvosi és sebészi - szinten indult meg a képzés 1770-bcn. 

Közel két évtizedes rendeletalkotási folyamatot zárt le ezen orvosi kar meg
alapításával és az 1770. évi Generalc Normativum Sanitatis kiadásával az 
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uralkodó. Ez a fennálló rendszert erősítette meg, dc pontosan meghatározta 
a llelytartótanúcs egészségügyi bizottsúgának (amit 1784-bcn osztállyá szer
veztek át) feladatkörét, irányító szerepét, hasonlóan a vármegyei fizikusoké
hoz1 akik ncn1 csak az adott terület egy személyben felelős orvosi vezetői let
tek, <le irúnyítói is a járásonként kötelezően alkalmazott sebészek tcvékcnysé· 
gének. Az egészségügyi bizottsúg lcgalúbb két tagjának orvosnak kellett lenni, 
dc ilyen tanúcsokat kellett szervezni Erdélyben, Horvátorszúgban és a katonai 
közigazgatás alatt álló területeken is. A Helytartótanács ezen bizottságokkal 
érintkezett, rajtuk keresztül juttatta cl rendeleteit az alsóbb közigazgatási 
egységekhez, a vármegyékhez és városokhoz. \Téleménycző szerepét már me
gosztotta a nagyszombati egyetem orvosi karával, akinek jogkörébe tartozott 
a külföldön szerzett oklevelek felülvizsgálata, magyarországi érvényességének 
kimondása. Ür\·osi kérdésekben is a I-Iclytartótanácsot véleményező és taná
csadó szerepkörrel ruházták fel. Az egyes hivatalok betöltésénél elrendelték, 
hogy vármegyei fizikus (kevés kivétellel) csak egyetemet végzett orvos lehet, 
de tisztségviselő (vármegye vagy járási) sebésznek cl kellett végeznie az orvo
si kar háron1 éves polgári sebész és szülészn1cstcri tanfolyamát. 1\ sebész csak 
az orvos irányításával végezhetett gyógyító munkát, de hasonló elveket gyako
roltak a gyógyszerészekkel szemben is. Gyógyszerészi n1unkát csak oklevéllel 
rendelkező szcrnély végezhetett, a gyógyszertár a vármegyei vagy városi fizikus 
felügyelete alatt úllt. 

Az 1770. évi rcndelctgyűjtcmény lényeges fejezete a járványokkal foglalko
zott, illetve a határzárral: a karanténolrnt és fertőtlenítő eljárásokat külön fc. 
jczctbcn tárgyalták. Alapelvként mondta ki, hogy járványveszély esetén határ
zárat kell elrendelni, a határúllomásokon szigorú egészségügyi ellenőrzést kell 
tartani, mindent meg kell vizsgálni. A gyanús személyeket megfelelő ideig 
megfigyelés alatt kell tartani, csak annak eltclté,·cl szabad elengedni, minden 
gyanús szállítmányt pedig a helyszínen kell elégetni. Ezen intézmények a helyi 
katonai parancsnok felügyelete alá tartoznak, akit a katonaorvos (vagy az 
adott vármegye fizikusa) segített munkájában. Az 1778. évi kiegészítés bőví
tette a hatósági személy jogkörét, kinevezési jogát stb. Például egy állásra a 
vármegye legalább három személyt terjesszen fel, akik közül az egészségügyi 
bizottság elnöke - a bizottsági tagok többségi szavazatával - a legmegfelelőb
bet nevezi ki. 

I. .József uralkodása alatt - a közigazgatás útszcrvczésével egy időben a llely
tartótanácson belül incgszüntették a bizottsági rcndszert 1 helyébe osztályok 
léptek. Így az egészségügyet is egy külön osztály irányította, amelynek élére 
előbb egy kijelölt tanácsost, majd országos főorvost állítottak. Az osztályt 
1783-ban szervezték meg, míg az országos fíiorvosi tisztséget (protomedicus 
Hungariae Regni) az 1768. augusztus 21-én kiadott királyi rendelet létesített. 
l~ tisztségre ruhúztúk az összes ellenőrzfi és felügyelet, valamint irányítói jo
got: cllcnörizte az összes v{1rmcgyei és városi egészségügyi-orvosi hatóságot, 
felügyelte az érvényes rendeletek végrehajtását, Jc irányítása alú került a már 
említett osztály, egyben a Hclytartótanúcson belül ő az egészségügy előadója 
is lett. Más fontos feladatai közé tartozott, hogy kegyes alapítványokat kezelő 
bizottságban az orvosi és kórházi érdekeket és kéréseket képviselte. Szakmai 
és szolgálati elöljárója lett a hazai orvosi karnak, dc az egyetem orvosi karú-
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nak igazgatói tisztségét is betöltötte. Így a kórházak, beteggondozó intézmé
nyek és patikák országos felügyeleti jogával kiegészítve olyan rendszer élére 
került, amely lényegileg nem változott a minisztériumi struktúra (1848, 1867) 
megvalósításáig. 

Itt kell megjegyeznünk, hogy Erdélyben és Horvátországban is hasonló rend
szer épült ki, ott is országos főorvos állt az orvosi és közegészségügyi közigaz
gatás élén. Az ő irányítása alá került a IIclytartóság egészségügyi osztályai Er· 
dély esetében a főorvos a kolozsvári orvos-sebészi intézet szakmai felügyelője 
is volt. 1\ protome<lieusnak olyan rendelkezési jogköre volt, an1ely a Gcnerale 
Normativun1 Sanitatis joggyűjteményrc épült , dc az alúrendclt rendszer mű· 
kö<lését szabályozta, tökéletesítette. A Norn1ativun1 rendelkezéseiből kicn1el
kedik az 1787. évi, amely a várinegyei és városi jelentések megtételét félévben 
határozta n1eg, mt~i<l ezt 1789-ben negyed évre módosították. 

E rcn<lcletbcn ismét szabályozták a vármegyei főorvosok feladatkörét: rész· 
ben saját jogkörének vármegyei és városi vonatkozásban történő tükröződését 
jelentette, hogy kiegészítette a felügyelete alá cső közegek és települések 
rendszeres szemlélésével, a bábák és sebészek oktatásával, a kuruzslás ellen 
való határozott fellépéssel, a állatjárványok elleni védekezés beiktatásával. 
1\ már en1lítctt jelentéseknek nemcsak az általúnos közegészségügyi és júrvá
nyügyi (ebben az állatjárványügyi) elemzésre kellett kitcr:jcdni, hanem a 
gyógyvizekre, a veszettségre, a ritka természeti jelenségekre, a felügyelete alá 
helyezett egészségügyi személyzetre! tevékenységükre, a n1cgcjtett törvény· 
széki boncolásokra, a börtönök helyzetére, a gyógy- és patika intézményekre, 
valan1int a helyi orvosrendészeti intézkedésekre. l(ülönös fejezetet képezett az 
orvosi meteorológiai jelentés, amiből az időjárás és a júrványok összefüggésé
re kívántak következtetni. Egy másik 1787 -bcn hozott rendelet kimondta, 
hogy a várn1egyék fizikusainak nharomorvosnak" is kell le~ni vagy ilyen képe· 
sítésscl rendelkező sebészt kell főállatorvosnak kinevezni. Ev múlt{m 1788-ban 
az eddig országos szinten szabályozatlan halottkémlcléssel és temetéssel kap
csolatban adtak ki rendelkezést. Bevezették az orvosok, sebészek és bábák díj
szabását, ez azonban "folyamatos ügynek" szán1ított, hiszen a 19. században 
állandóan módosították. 

1\ rendeletekben megjelenő orvos, sebész és orvos-egészségügyi szaken1ber 
feladatköre széles, felelőssége óriási volt, s ebből arra következtethetünk, hogy 
megfelelő javadalmazásban is részesült. 1\ várn1cgyci fizikusok rendszeresen 
tisztviselői fizetést (salláriumot) kaptak 1781-től, bár korábban is kaphattak 
kiszállási és fuvarpénzt, a szegények kezelése után meghatározott díjazúst. 1\ 
vármegyei fizetések rcndkÍ\•ül eltérőek voltak, így érthető a fizikusok állandó 
állásváltoztatása, vagy azon jelenség, hogy egy időben több vármegyében is vál
laltak állást. 1812-bcn kirúlyi rendelet szabályozta a főorvosi fizetéseket, mér
tékét legalább 400 forintban állapítva meg. A vármegyei pénzügyi elszámolá
sokban a főorvos és a járási orvos (sebész) a „szegődött szolgák" között szere
pelt, egy szinten a pandúrral, a börtönfoglúrral, nem pedig a magisztrátusok 
(tanácsnokok) között. Ez viszont még e szakterület alábccsülését jelentette, 
függetlenül attól, hogy a Gcncrale l\ormativum Sanitatis korszerű, a maga lm
rában modern jogszabály-gyűjtemény majdnem egy évszázadra, az 1876. évi 
Közegészségügyi Törvényig, hazai egészségügyünk alapja volt. 
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A 18. szúzad músodik felének legnagyobb programja a kórházépítés volt, cr· 
re 175(l-han 1hiria Terézia közalapítványt tett. 1\z írott cn1lékck bizonyítják 1 

hogy a 9. századt61111in<l több szerzetes kolostorban (bencés, cisztercita, ágos
tonrcndi. prcn1ontrci, <lon1onkos, ferences, <le különösen ajohannita-rcndnél) 
a beteg rcndtúrsak, zarúndokok, elhagyott szegények és gyógyíthatatlanok ré· 
szérc hctcgszobákat rendeztek be, ahol a rüszorulókat a gyógyításhoz is értő 
(vagy erre gyakorlatilag kiképzett) barútok gondozták. A jótékonysági alapon 
keletkezett betegszobák szúrna csakharnar a városokban is gyarapodott, ahol a 
polgúrsúg adomúnyaiból vagy adóból ispotályok létesültek. E kórházként cm· 
lcgctett intéz1nény azonban nem fedi mai fogalmainkat, sőt évszázadokon át a 
kórház és a szegényház alig választható cl egyn1ástól. Falai között inkább cm
bcrbarúti érzéstől vezérelt beteggon<lozás, n1int gyógyítás folyt. E forma a XV. 
századtól annyiban 1116<losult, hogy felekezeti alapon is létesültek ispotályok 1 

fcnntartúsukröl a városok, felekezetek gondoskodtak 1 illetve n1űkö<ltctésükrc 
- főleg a Fel\'idéken és lordélybcn - a polgúrság tagjai végrcndclctükbcn is ha
gyatkoztak. 1\ török kiűzése után éles ellentét 1nutatkozott e kórházak vonat
kozásában: a Felvidéken és Erdélyben szép szán1ban találunk ispotályokat, mi
közben a mit hódoltsúgi területen ismeretlen „forma" lett. III. Kúroly éppen 
ezért 1 714-ben ilyenek alapítására ösztönzi a vármegyéket, viszont kérése nem 
talált kü\'ctőkre. Előrelépés csupán az egyházak részéről történt: 1723-ban az 
Irgalmas l{end Pozsonyban 100 ágyas kórházat épített, amely mellett több pa· 
tik.át és íspotúlyt is 111űküdtetett. 

1\ kórházügy 111egrefor111úlúsúra az első lépések a fclvilúgosult abszolutizmus 
idején történtek: a 1Iclytart6tan{1cs egészségügyi bizottsúga 1751-bcn köte
lezövé tette a rnagyar korona területén is az 1738-ban kiadott birodaln1i kór
ház és szegényhúzi szabályzatot, 1752-ben a várn1egyei fizikusok felügyelete 
al;í helyezték a \'árosi és megyei bctcgházakat (ispotályokat). Az előbb említett 
kórházi és szegényházi rendszabály előírta, hogy a hclyhatósúgok (várn1egyék 
és városok) kötelesek kórh{1zakat létesíteni és fenntartani, folyamatos nlűkö<l
tctésükre „kórházbizottsúgut)j szcr,·ezni. 1755-ben ldária Terézia az ispotályok 
n1líküdtctését kegyes tevékenységnek ncvezte 1 így erre a kincstár java<lalmai
nak egy részénck átengedésével "kegyes alapítványt 11 hozott létre. J\ vár111egyé
kct é; városokat ad6ikb6l korházak létesítésére kötelezte, viszont tu<lva, hogy 
ezek ncn1 clcgcn<lők, a „kegyes alapítványból11 segélyeket lehetett igényelni. 

II. .József 178(„ban - az újtatos polgári egyesületek és feloszlatott kolosto· 
rok vagyonúból (1781) - újabb közalapítl'ányt tett, amelynek gyarapítúsúra cl· 
rendelte! hogy a \·égren<lelct nélkül elhunyt polgári vagy egyházi sze1nélyek va
gyonúnak cgyhanna<lát, a Inegüresc<lett egyházi 111élt6súgok javadaln1ainak 
cgyhar111adát, a horkin1úrési jog jüve<lchnének egynegycdét 1 a n1csteri jog cl· 
nycréséhfil befolyt üsszcgck egy ötödét, stb ... ide kell befizetni. J.\z egyesített 
közalap al;í rendelt közintézmények (úrl'ahúzak, kórházak, iskolák) felsőbb cl
lcnéírzését az országos föorvos látta cl. (Ennek alapján kapott általános el
lenfirzési jogot az országos főorvos a 1nagyar korona területén működő összes 
kórhúzban, ispotúlyban, stb.) A felmérések alapján az országos főorvos jal'asol· 
hatta a közalapítl'ány fclügycliíjének, hogy hol építsenek kórházat, mely kór
húzakat segélyezzcnek, illetve hol adjanak nagyobb segélyt, mivel a helyi köz· 
igazgatúsnak nincs nlcgfelclő forrása. Ennek illusztrálására en1lítsük csak a 
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pesti Szent Rókus Kórház példáját: 1781-bcn alapították, előbb csak szegény· 
háznak, dc a nlagyar egycten1 orvosi karúnak Pestre helyezése (1784) után -
Stipsies Fcrdinúnd tiszti főorvos közbcnjúrúsára 1786-ban módosítottúk az cl· 
képzclésckct, 144 beteg és 26 szülőnő befogadására alkalmas kórbúzként 
1798-ban megnyitották, igaz ekkor a betegágyak száma már 220 volt. Ezen 
építkezést mindvégig a kegyes alapítvúny tán1ogatta 1 természetesen Pest váro· 
sa is jelentős összegekkel járult hozzá az építkezésekhez. Ilyen támogat{1ssal 
nyílt meg az egri (1756), a pécsi (1764), a pápai (1771) irgalmas kórház, az 
Erzsébet nővérek pozsonyi (1769), Yáci (1780), majd budai (1785) kórházai. 
Az irgalmasok 1783-ban Yúllaltúk az elmebetegek gondozúsút, így intézmények 
(kórházak, patikák) fenntartására bővítették birtokaikat 1 javadalmaikat. i\z 
„állami beavatkozás" ösztönzően hatott a gyógyító rendekrc 1 kórházaikban 
igényesen kiképzett orvosokat foglalkoztattak, az irgalmasok oklcYclcikct a 
bécsi, a prágai és a pesti egyetemeken szerezték. J.\ polgári kórházüggyel szem· 
bcn kezdetben rendezettebb állapotok uralkodtak a hadsereg egészségügyé· 
bcn, ahol a beteg és sebesült katonák mellett gondoskodtak a rokkantak 
későbbi sorsáról is. Még a 18. század legelején az udvari haditanács Pesten - a 
rokkant és sérült katonák gondozására - lnYalidus Ház felállítását határozta cl, 
amclvct 1727-bcn -Anton fahard Martinelli tervei nyomán- megnyitottak és 
200(l katona bcfogadúsúra tették alkalmassá. A 18. század végén a hadsereg a 
nlagyar korona területén húsz állandó kórházzal rendelkezett, amelyek színvo
nala meghaladta a hasonló kórházakét. 

A reformok következtében épültek fel legrégebbi állandó kórházaink, átfor· 
málódott a kórház belső élete: vezetésük az orvosok kezébe került, 1ncgjelcnt 
a „bctcgosztúly", a férfi és női betegek elkülönítése, búr a legtöbb - főleg vi
déki - kórházban továbbra is itt gondozták az egyedül úlló szegényeket. 

„ 

Az előbbiekben reformokról, jogszabályokról, igazgatási rendszerekről mit 
szó, viszont ezek hatékonysága a szakképzett orvosokon, sebészckcn, egész
ségügyi szakcn1bcreken múlott, kiknek 11képző helyéről'\ a magyar egyetem 
orvosi karának megszervezéséről is történt intézkedés. Ennek illusztrálásúra: 
1720. évi adóösszeírás szerint a magyar korona területén 19 gyógyszertár, 96 
okleveles seborvos, 37 egyetemet végzett orvosdoktor működött, a céhbeli 
borbélysegédekct nem vették számításba. J\z orvosképzés vonatkozúsában a 
legközelebbi egyetem Bécsben működött, ahol viszont csak a katolikus Yallá
súak kaphattak oklevelet. A protestánsok a német és némctalföld egyetemeit 
lútogattúk, az itáliai egyetemek - tú\'olságuk ellenére - felekezeti szcmponto· 
kat ugyan nem érvényesítettek, viszont rendkívül költséges volt az ott folyta
tott tanulmány. A magyar orvosi karra ugyan több alkalommal történt kísérlet 
és javaslat (Pcrliczi .János 1724-bcn), dc inkább a hazai közömbösség, mint az 
udl'ar cllcnzésén bukott meg. Végül - kapcsolatban az általános egészségügyi 
reformokkal - uralkodói akaratból 1769-bcn megalapították a nagyszombati 
magyar egyetem orvosi karát. Igaz Mária Terézia Erdély területén is négykaros 
egyetemet kívánt alapítani, itt kiképezni a Habsburg Birodalom magyar kora· 
na vidékeinek értelmiségét, szükséges szakembereit. E szándékot tükrözi az a 



18 

"megszorítás" hogy az itt szerzett oklevél érvényessége csak a magyar korona 
területére korlátozódott, a Habsburg Birodalom más országaiban nem fogad
hatták cl a magyar egyetemen szerzett oklevelet. (Ez II. József alatt ugyan rö
vid időre megszűnt, majd véglegesen 1848-ban törölték cl.) Igaz, az elvándor
lást kívánták ezzel megakadályozni, dc komoly szerepet játszott a közeli bécsi 
egyetem „védelme" is. A kolozsvári egyetemből végül nem lett teljes körű uni
vcrsitas. Teljesen önállóan működött a jogakadémia, az egyetemi tanulmá
nyokra felkészítő lyccurn és az orvos-sebészi intézet, amely a vidéki gyakorlati 
tevékenységre képzett scborvosokat és szülészmcstcrekct, dc doktoravatási 
joggal nem rendelkezett. A hároméves tanulmányokra nem követeltek különö
sebb előképzettséget, viszont nem voltak vallási megkötések, ami a sok vallá
sú országban csak előnyt jelentett, és kifejezte az állam szándékát a szakcn1-
bcrképzés sürgőssége vonatkozásában. Különben az előbbi elv érvényesült a 
nagyszombati egyetem orvosi karán, illetve az itt folyt scbészképzéscn. Az 
cgyctc111i anya-könyvek tanulsága szerint: a fv"lonarchia legkülönbözőbb vidéke
iről érkeztek ide hallgatók, akik a korabeli egyetemi képzés vallási megkötött
ségei n1iatt vagy n1csszcbbrc, vagy sehol nen1 végezhettek volna ilyen speciali· 
tású tanul1nányokat. 1\ nagyszon1bati orvosképzés öt kinevezett orvostanárát -
!'lenek Jakabot, l'randt Adámot, Trnka Vencelt, Schorctich Mihályt, Winterl 
.Jakabot - a bécsi és a ~donarchia más egyetemeiről nevezték ki ide, akik taná· 
ri munkájukat Bu<lán és Pesten is folytatták. Egységes, jól összeszokott csapa· 
tot alkottak, idegen szárn1azásuk ellenére anakronisztikus velük szemben a 
nen1zeti kérdést felvetni. IIelyzctük nen1 \'olt könnyű, <le orvosi tudásukat igye· 
kcztck hallgatóiknak átadni, és az első perctől kezdve küzdöttek a tanításhoz 
és a tanuláshoz szükséges feltételeket biztosítani, hiszen hiányzott a gyakorla· 
ti képzés ele1ni feltétele, a gyakorló kórház, szegényes volt a felszerelés, és a 
város kiesett az ország szellemi vérkeringéséből. Nem csoda, hogy az egyete· 
mct és az orvosi kart 1777-bcn Budára, nH\jd 1784 - Pestre helyezték át. A 
Pestre valú áthelyezéssel az egyeten1 élvezhette a gyorsan fejlődő város tárna· 
gatását, közlekedési szempontböl is jobban elérhető lett. l\z orvosi kart a je· 
zsuitúk \'Olt - útalakított kórházába helyezték cl, dc zsúfoltság jellemezte, így 
további épületek bevonásával b(}vítették. Több olyan kiváló egyéniség nyert itt 
oklevelet, akik később fcllcn<lítctték a kart, és sokat megvalósítottak cliídcik 
111eghiúsult terveiből. 1\ 18. század végén döntő változások következtek be a ta· 
núri karban is: Bene Ferenc, Stáhly Ignác és György, H.áuz Sün1ucl, később Fa
bini Tuofil .János. Lenhossék 1-lihály, Bugát Pál, stb ... n1intl a pesti orvosi kar 
neveltjei \'oltak. Bár Béus tov{tbbra sen1 vesztette cl jelentőségét a inagyar or
vosképzésben. dc a pesti 111agyar or\·osi kar biztosította a hazai orvos· és scbé· 
szigényt. az itt 111űkii<lütt orvosok zün1c itt végzett. 

1\z 1848-as inúruiusi forradalon1 ut{u1 a magyar orvosképzés szen1pontjából 
a legfontosabb a 111agyar cgyctc111ről szóló XIX. tc .. an1cly az cgyctcn1et közvet
lenül a küzoktatúsügyi n1inisztériu111 felügyelete alú helyezte, kin1on<lta az 
cgycten1 önkor1nányzatút. cltürülte a bécsi eenzurához kötött tankön)Yek 
haszniilatúnak kütelczcttségér, reforrnbizottsúgot hozott létre a további intéz· 
ke<lések kidolgoz{tsára. 1\ szabadsúgharu bukása után a pesti egycten1cn is az 
abszolutiz1nus korának felsőoktatási politikája érvényesült: az ausztriai egyc
re1nck rncgkapták az autonó1niút, rníg a pesti egycten1 esetében ezt felfüggesz· 
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tették. A bécsi vallás- és közoktatási miniszter 1850. február 15-én kelt rende
lete a pesti egyetemet besorolta az osztrák egyetemek közé, dc azok jogai nél
kül. E politika mellett is értek cl vitathatatlan eredményeket, kivíiló tanárokat 
neveztek ki, akiket, mint magyarul nem tudókat, az októberi Diploma (1860) 
kiadása után elbocsájtottak az egyetemről. 

1\ kiegyezés után Eötvös .József n1ásodik vallás és közoktatásügyi niiniszter· 
ségc (1867-1871) döntő változásokat hozott a magyar orvosképzésben is. 
Igaz, a reformok előkészítése időt vett igénybe, dc addig az orvosi kart megfe
lelő fclszcrclésckkcl erősítették meg, új tanszékeket szerveztek. A pesti egyc
ten1 átszervezéséről szóló törvényjavaslat beterjesztésével egy időben történt a 
kolozsvári felállítását elrendelő intézkedés (1870). Már 1870 őszén meg akar
ták indítani a kolozsvári liecun1, a jogaka<lén1ia és. az orvosscbészeti intézet 
egyctem1né összevonását, <le a tényleges egyetcn1 működése csak Trefort l\gos
ton alatt, 1872-bcn következett be, noha már Eötvös ,József négy egyetem fel
állítását tervezte. 1\z orvosi karral kapcsolatos tervek n1egvalósításában szere
pet játszott a n1inisztériu1n egycten1i ügyeket irányítója, ~darkusovszky L::~jos, 
a 111agyar orvosi iskola kien1elkedő szervező egyénisége. ~lég Eötvös .József vet· 
te maga n1cllé, aki személyében képviselte a magyar felsőoktatási politika foly· 
tonosságát a dualizmus első felében. l\Z orvosi karon új tanszékek sora jött lét
re, felépültek az elméleti intézetek, a belső klinikai telep. Új iskolateremtő 
professzorokat neveztek ki, <le az orvosképzés területén <löntő jelentőségű lett 
az 1876. é\'i új tanulmányi rend, amely \'églcg eltörölte a scbészképzést, egy
séges orvosképzést teremtett Budapesten és Kolozsvárott. J.\ két magyar orvo· 
si karon szerzett oklevél egyenértékű volt, egységes érvényű lett a nlonarchia 
egész területén. i\ kolozsvári orvosi kar sen1n1ivel ncn1 volt rosszabb a budapcs· 
tinél. A budapesti orvosi kar európai hírű tanárai előbb hosszabb-rövidebb ide
ig Kolozsvárott is működtek (Fodor József, Hiígyes Endre, stb„.) bár tudomá
nyos fénykoruk a fűvúroshoz kötődött. 

Eütvös négy egyeten1re vonatkozó tcr,·énck 1ncgvalósításúra csak a század· 
forduló után került sor, bár erre javaslat az 1800-as évek végétől egyre több el
képzelés fogalmazódott meg. 1912-bcn született tör\'énycikk a debreceni és a 
pozsonyi egyete111, ezen belül az orvosi karok felállítására. 1\ debreceni orvosi 
kar \'ég ül 1918. október 23-{m, s a pozsonyi is csak az első világháború befeje
zése utún nyitotta n1eg kapuit. Ezekre az orvosi karokra is kivúló szakcn1berek 
kaptak kinevezést, többségük Budapesten és I<olozsváron végeztek. l\z első vi· 
l{1ghúború után, a területi clcsatolások n1iatt, a pozsonyi orvosi kar - az egye· 
ten1n1cl együtt - Pécsre került, hasonlóan Szegeden kapott otthont a n1ene· 
kült kolozsvári egyetem. Az utóbbi 1940-bcn újból \'isszakcrült Kolozs\'árra, dc 
jogilag ekkor létesült a szegedi tu<lon1únyegycten1. 

1\ 111odern nlagyar orvostu<lo111{1ny cl1nélcti és gyakorlati 111cgalapozása a 19. 
század közepén körvonalazódott un. pesti orvosi iskola te,·ékcnységéhez köt
hető. A ncoabszolutizmus é\'ciben (az 18S0-18f>O-as években) \'ette kezdetét 
a Balassa .Júnos köré tün1örült pesti orvosi iskola, az az orvoscsoport, amely· 
nck szclletni kisugárzása nleghat:írozta a n1agyar medicina útját és a század· 
for<lul6ra eurúpai szintre cn1clte a magyar orvostudon1ányt. 1\ pesti orvosi is· 
kola tagjainak többsége részt vett az 1848/49. évi magyar szabadságharcban, 
a bukás után sokukat felfüggesztették ·állásukból, "fiatalabbakat kényszcrso-
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rozták a csúszári hadseregbe. 1\z ű hívásukra tért vissza Pestre Bécsből Sem
melweis Ignác (1851). a legismertebb magyar orvos a világon. Ezekben az 
években felvetették mindazon kér<lésclwt, amelyek egy modern polgári állam 
egészségügyét jellemezhetik: az orvosképzés korszerűsítését, az elavult sebész
képzés kiiktatásáti elméleti és gyakorlati orvosi egyetemi intézetek alapítását, 
új szigorlati rendet, a korszerű egészségügyi (közegészségügyi) törvény meg
alkotását, a betegségmegelőzés elvének alkalmazását, a városi- és tclcpülésc
gészségügy n1cgtercmtését. E célok 111cgvalósítására a pesti orvosi iskola nem
csak elméleti felkészültséget, hancn1 ösztöndíjas európai tanuln1ányútakat is 
biztosított az i(iabb ncmzcdékelmck, akik hazatérésük után valóban a rcfor
n1ok legfontosabb szereplőivé váltak. ~vlcgtercmtctték a hazai orvosi szaksajtót 
(Orvosi Hetilap - 1857), a hazai orvosi kön)''l<ia<lást (1861). A pesti orvosi is
kola szoros kapcsolatban állt a magyar ccntralistákkal (Eötvös,'I'rcfort), így a 
magyar lihcralizn1us jeles képviselői a kiegyezés előtt és után számottevően 
építettek az orvosi iskola vélcn1ényérc. 

1\ kiegyezés után alapvctfi vúltozások következtek be a n1agyar orvosi köz
életben, az orvosképzésben és az orvos-egészségügyi irányításban. Az orvos
cgészségügyi irányít{1s a Belügyminisztériumba került, amelyet segített az Or
szágos Közegészségügyi fanács, mint e testület legmagasabb tanácsadó testü
lete, koordinálta az egészségügy, az orvosképzés, a közigazgatás összes szak
mai feladatát. A végleges formákat az 1876. évi Közegészségügyi Törvény ren
dezte, amely a korabeli Európa legkorszerűbb ilyen jogalkotása volt. A kiegye
zés után - az orvosképzés mellett - a leglátványosabb fejlődés a kórházügyek
ben mutatkozott: államilag támogatott program keretében fejlesztették a kór
házakat. Ennek következtében 1896-ra 45, a századfordulóra 70, 1914-re 140 
ezer betcgágyra nil\·ckc<lctt a befogadó képesség. E mellett egyre nagyobb sze
repet kapott a biztosítótársasági intézmény, amely a betegellátás új formáját 
jelentette. A létrehozott orvosi intézményekben gyorsan fejlődött az ipar- és 
n1unkacgészségügy1 an1it tör\·ényck is clősegítettek. (Pld. az 1880. évi ipari 
törvény). Eredmények mutatkoztak a település-egészségügy területén: gyor
san fejlődött a városok csatornahálózata, az ivóvízzel való ellátás. Az urbanizá· 
ció rendkívül nagy feladatokat adott a közegészségügynek, dc eredmények 
n1utatkoztak a halálozás - főleg a csecsen1őhalan<lóság - vonatkozásában, a 
járványügybcn 1 az iskolacgészségügyben. 

1\ trianoni békeszerződés után az egyharmadára csökkent területen a ma· 
gyar állam egészségügye is nehéz helyzetbe került. Az ország lakossága 9 mil
lióra apa<lt, <le elvesztette fejlett ipari központjainak többségét, egészségügyi 
intézn1ényeinck közel 60Wi-át, (Például a betcgúgyak szán1a mindössze 38 ezer 
volL dc - tekintettel az l. vilúgháború jelentős szán1ú tartósan vagy ideiglenes 
rokkant katonúira - új területet jelentett a hadi· és rokkant-gondozás orvosi 
ellátása. Kritikus rnlt a szociális helyzet, amit nemcsak az ide menekült kb. 
1,2-1,5 millió erdélyi, fchidéki és <lélvi<léki magyar teremtett, dc a gazdasági 
válságok, a vi<léki lakosság biztosításának lemaradása is sürgető egészségügyi 
intézkc<lésclwt kívánt. Kormányprogramban jelent meg a biztosítási törvények 
korszerűsítése, a "beteg falu felélesztése", anya· és csecsemő-, valamint a gyer
mekvé<lclcm korszerűsítése. Az Országos Stefánia Szövetség tevékenységének 
állami keretek közé emelése, a védőnői hálózat kiépítése, a középszintű szak· 
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cmbcrképzés formáinak megteremtése. Az orvosi ellátással is összefüggő szo
ciális tevékenységet segítette az 1931-bcn kiépített ún. Egri Normarendszer, 
amely nemcsak munkahelyteremtésben, a munkaerő átképzésében, a rászo
ruló rcn<lszcrcs segélyezésében mondott újat, hanem az egészségügyi ellátást 
is lényeges területnek tekintette. 

1\z első világháború utáni városokban és vidéken egyaránt a tuberkulózis 
volt a legnagyobb népbetegség Magyarországon, amely ellen való védekezés, 
Korányi Frigyes tevékenysége nyomán még 1896-ban kcz<lődiitt cl. Már az 
1900-as évek elejétől megindult a gondozói - felderítő szolgálat, épültek asza
natóriumok, az állam ingyenesen kezelte a tbc-betegeket. A két világháború 
között felgyorsult ezen tevékenység is. A tüdőgondozók száma 1932-bcn 73-ra, 
maj<l 1940-ig 141-re emelkedett, ami még sajnos csak az ország lakosságának 
felét fc<ltc le. A II. világháborúig javuló trend ellenére a gümőkór továbbra is 
vezetett az országos halálozási statisztikában, 1941-bcn 200 ezer beteget tar
tottak az országos nyilvántartásban. 

1\ II. világháború magyarországi harcai isn1ét óriási veszteségeket okoztak a 
hazai egészségügynek: az 1945. évi felmérés szerint - az 1938. év 90 ezer be
tegágyából - mindössze 2-3 ezer maradt működőképes. A kórházi épületek 
709ú-a megsemmisült, hasonló károk érték a rcndelőintézetcket is. A 1945. évi 
orvoslétszámról lehetetlen teljes képet kapni: több ezren voltak fogságban, 
sok százan vesztek el a háborúban, ezrekre tehető a munkaszolgálatos és kon
centrációs táborokban elveszett zsidó orvosok száma. J\z utolsó 1938. évi or· 
vosi nyilvántartás szerint Hl 590 orvos működött Magyarországon, 1950-cs 
statisztika 10 229 orvost vett számba, dc ebbe már szerepelt az 1945-1950 kö
zött végzettek száma, valamint Erdélyből, a !Cclvidékről és jugoszláv terüle
tekről idemenekült (mintegy ezer-ezerötszáz) magyar orvos is. 

!vlcgroppant a járványhelyzet, jelentkezett a gycrn1ckbénulási járv{tny, fc· 
!erősödött a tubcrkolózis. Az 1940-cs évek végén megkezdődött az egészség
ügyi közigazgatás SZ()\:ict mintára való átszervezése, 1951·ben n1cgalakult az 
Egészségügyi i\Hnisztérium, államosították a betegbiztosító társaságokat

1 
Ida· 

la!tították a társadalombiztosítás új rendszerét, amit 1960-ban a teljes mező
gazdasági alkalmazotti körökre is kiterjesztettek. Intenzív mó<lon emelték a 
kórházi betegágyak számát (1962-re 74 ezerre), ami még nem követte az inf
rastruktúra követelményeit. Emellett korszerű szanatóriumi rendszer épült, 
majd a kórházi rekonstrukciós program keretében (1960-1970-es évek) enyhí
tették a zsúfoltságot, korszerű feltételeket igyekeztek teremteni a betegellá
tás vonatkozásában. Ennek következtében 1990-rc közel 100 ezer volt a kór
házi ágyak száma, ami meg is felelt a lCl milliót meghaladó lakosság igényei
nek. Viszont ezen belül aránytalanság n1utatkozott a bctcggondoz6, a gyóg)i· 
tó és sürgiísségi ellátás kórházi feltételeinek vonatkozásában. Legnagyobb 
gond az egészségügyet „n1ozgatö" pénzügyi források területén n1utatkozott, 
lemaradt bérek, gyakran elavult felszerelések, stb. Az 1980-as években megin
dult a szakképzett dolgozók 11elván<lorlása". 

A 20. század második felében rendkívül jó statisztikai mutatók jelentkeztek 
a járványok-népbetegségek területén: felszámolták a tbc-t (igaz, 1990-bcn is
mét jelentkezett), emelkedett az átlagos életkor, csökkent a halálozási "jár
vány-statisztika". Viszont emelkedett az alkohol betegek száma, a r{1kos meg-
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bctcgcdésck aránya, valan1int a rendszerváltozás után - a megnyílt határok és 
a szabad utazási lehetőségek miatt is - a drogfogyasztás statisztikája. /\ 20. 
század utols6 évtizede alapos változtatásokat, átszervezéseket, szcmlélctválto
zásokat hozott a hazai egészségügy területén, a megtorpanások, a jó és rossz 
döntések váltakozúsai mellett főleg a pénzhiány szabott határt a vágyaknak és 
elképzeléseknek. 
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Örmény orvosok a magyar betegellátásban 

1\ legrégebbi hazai orvostörténeti feljegyzések gyakran szólnak örmény "cso
dadoktorokról'', akik szívesen látott vendégek lettek a királyi és fejedelmi· 
főúri udvarokban. 1\z grdélybcn megjelent örmény csoportok élete - elsősor
ban anyagi helyzetük következtében - gyorsan konszolidMódott, rendezett te· 
lepüléseiken rend, tisztaság és szervezettség uralkodott. Az örmény telcpülé· 
sckcn gyorsan kialakultak a korabeli hazai törvények szerinti állapotok, azok 
az igazgatási, közösség életét meghatározó forn1ák 1 amik a magyar települése· 
kct is jellemezték. Bizonyos különbség azonban volt: míg a magyar tclepülé· 
scn a törvény érvényesítése gyakran vontatottan, haladt főleg ha annak anyagi 
feltételei voltak, addig az örmény városokban ezt igen gyorsan végrehajtották. 
Jellemző erre 1 hogy az összeírások szerint a 18. század elején Szan1osújváron 
úllandóan 4.5 orvos működött, bctcgúpoló és segítő szervezetek létesültek, 
miközben II. I\ároly nu1gyar király állandóan "fclszólítgattan a 1nagyar várme
gyéket or\'Ostartásra és kórházak építésére. I~Iasonló helyzet volt Erzsébetvá
rosban is, ahol az örmény sebész-céh mellet 3-4 orvosdoktor is n1űködött, a vá
rosi ispotályt (bctcgházat) örmény betegápoló katolikus rend gondozta, itt he· 
lyczték cl a betegeket és a tehetetlen szegényeket. A betegházat a város által 
fizetett orvos látta cl, aki köteles volt a város összes szcgényét kezelni, szük
ség esetén távoli településekre is kimenni. lviár a 18. század elején a bécsi or· 
vasi karon több erdélyi örmény fiatal tanult mcdicinát 1 szerzett orvosdoktori 
oklevelet. Erdél)1 örmény fiatalok végeztek sebész-tanfolyamot Krakkóban és 
Prágában. Bár későbbi orvosi tevékenységükről keveset tudunk, dc az összcírá· 
sok őrzik Ákoncz, Duha, Donogán, Gopcsa, Issekutz, I\orbuly és Zakariás or
vosdoktorok neveit, s ezen családokban szinte hagyon1ánnyá vált a gyógyítás 
művészete. 

J\z örmény orvosok képzése hasonló volt a n1ás magyar területi orvosoké
hoz: Bécs, Itália és más katolikus egyetemeket látogattak, a német és a néme
talföldi protestáns egyetemek évkön)''eibcn nem talúllmzunk erdélyi és ma· 
gyarországi örmény i(iak neveivel. J\ lvionarehia korszerűsítése, a felvilágosult 
abszolutizn1us egészségügyi politikája n1egtercn1tette a hazai or\'osképzést 1 a 
nagyszombati egyetem orvosi karral történt kiegészítését. l\-Iária Terézia te· 
kintettel Erdély különállására, a keleti területek túvolságúra, Kolozsvárott is 
tervezett négykaros egyetemet, an1elynck feladata ezen terület szaken1berek
kcl történő ellátása, valamint a környező országokból érkezőknek is vonzerőt 
jelenthetett volna. l·Iivatalosan megtörtént az egyetcn1 megalapítása, viszont 
gyakorlatban nem valósult meg. Ennek részben anyagi okai is voltak (egy idő· 
bcn több Monarchiabéli egyetemet kellett korszerűsíteni), másrészt Lengyel· 
ország 1772-bcn bekövetkezett első felosztása következtében a Habsburg Ma· 
narehia jelentős lengyel területeket kapott, amit nemcsak igazgatúsi, dc az ott 
élő lengyelek 11szellemi" integrálásával is gyorsan n1eg kívánt oldani. i\ galíci
ai lengyelség „természetes" szellemi központja Krakkó és a krakkói egyetem 
volt, amit ebben az időben korszerűsítettek, valóban az összes lengyel kép· 
zőhelyévé tettek. Éppen ezért hatúrozták cl a lembcrgi (lwówi) egyetem meg. 
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alapításút, ezzel ellensúlyozni l\rakkó vonzerejét. E térségben két egyetem 
megszervezése valóban költséges lett volna, inkább a birodalmi szempontok 
érvényesültek, mint az első elhatározás esetleges ésszerűsége. I<olozsvárott 
177 4-ben felállították az Orvos-Sebész Iskolát, ahol a vidék ellátását biztosító 
sebészmestcreket, szülészmestercket képezték, illetve bábák kiképzésével is 
foglalkoztak. 1\ tanintézetben tanszéki rendszert szerveztek, vezetőik csak or
vosdoktorok lehettek, a háromé1·es képzési formában a bécsi egyetemen hasz
nálatos tankönyYckből oktattak, kincvczőjük - Erdély főorvosának javaslatára 
- az uralkodó volt. Elsőrendű célja Erdély és az ország keleti területeinek meg
felelő számú seborvost és bábát kiképezni, olyan gyakorlati szakembereket ad
ni, akik valóban a vidék betegellátását biztosítják. Képszerű iskola lett, főleg 
erdélyi fiatalok látogatták, közöttük szép számban örtnényck is. Elsősorban a 
közelség tnutatkozott döntönck, mint a színvonal. i\Z örn1ény településektől 
ncn1 n1csszc cső I\olozsvár valóban az örn1ény sebészek és bábák nevelő helye 
lett 1 han1arosan a tanári karban is xncgjclcntck az örn1ény orvosok. 

1\hrahán1 i\<lcodat, Bécsben végzett orvosdoktor1 aki a magyar tudományos 
életben nagy szerepet játszott - későbbi nevén - Pattantyús-Ábrahám család 
tagja - 1846-1851-bcn a „speciális sebészet és sebészeti gyakorlat" tanára 
volt. Szépen ívelő szakmai pályafutása 1849 őszén megszakadt, mivel lelkes hí
ve volt a magyar szabadságharcnak, így eltávolították tanszéke éléről. 1849 
őszén Kolozsvárott is - cs{iszári biztossal az élen - megvizsgálták a tanárok és 
a hallgatók magatartásút, a szabadságharcban való részvételét. Ennek legeny
hébb fokozata a megrovás, az állásból való ideiglenes felfüggesztés, majd az el
bocsájtús. Ábrahám Adcodatot a legsúlyosabb ítéletben részesítették. Hason
ló okokból kellett távoznia Verzár Györgynek, a szülészet tanárának. Viszont 
ncn1 szakadt meg az örinények ,1jclcnlétcn a kolozsvári sebészképzésben: \ 7er
zár György utóda Szabó József lett, aki szintén a szamosújvári örmény közös
séghez tartozott. Az 1850-cs években (1856-ban) szervezték meg Kolozsvárott 
az úllatorvos·képzést, amelynek megszervezője és első tanára Bruszt En1il, a 
szan1osújvári örn1ény közösség tagja volt. Sajnos tevékenységükről alig szólnak 
a k6rtársaki csupán évkönyvek és 1--laizner .Jánosnak, a kolozsvári képzés törté
netét feldolgozó könyve említi őket. A kiegyezés után, Eötvös József második 
vallás- és közoktatásügyi minisztersége idején, teljes szélességében átszervez
ték a nép -, közép - és felsőoktatást, Kolozsvárott létrehozták hazánk máso
dik egyetemét (1872) a székhely kijelölésében szerepet játszott a közel egy év
századdal azelőtti uralkodói elképzelés, a már ott működő líceum, a jogakadé
mia és az orvossebészcti intézet. Igaz, az utóbbi megerősítésére már az 
1 SMJ-as években történtek határozott intézkedések: sorra nevezték ki azon fi
atal tehetségeket, akik múr 11 tanszéket" érdemeltek volna, jeles művelői voltak 
választott szakterületüknek. Ezek egyesítéséből, az oktatás magasabb szintre 
emeléséből keletkezett az erdélyi egyetem, amely igen fontos szerepet játszott 
a hazai orvoscllátás biztosításában, a fiatal orvosncmzcdélmek az orvosképzés
be történő 11 beépítésében11

• ,\ századfordulón európai hírű pesti orvostanári 
kar tagjai (például Fodor .József, Hőgyes Endre, Schulek Vilmos stb„.) itt sze
rezve tapasztalatot kerültek a budapesti tanszékek, intézetek élére. A kolozs
vári orvosi kar első anatómia professzora Czifra Ferenc, erdélyi örmény család
ból származott orvos volt, aki már 1868-ban Kolozsvárott működött, 1871-ben 
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európai tanulmányútat tett, hogy kellő színvonalú intézetet szervezzenek a 
n1ásodik magyar orvosi karon. 

1\ Szamosújvártól, Erzsébctvárostól nem messze fekvő J\olozsvár lett az er
délyi örmény orvosok képző helye, a később világhírűvé \•ált magyarhoni ör
mény orvosok itt szerezték diplon1ájukat, nyertek tapasztalatot az orvoskép
zésben, kutatásban. Jakabházy Zsigmond (1867-1945), a Magyar Tudomá
nyos Akadémia levelező tagja (1920), a kolozsvári egyetemen szerzett orvosi 
oklevelet, majd a gyógyszerészeti intézet munkatársa lett: előbb magántanár, 
1913-tól egyetemi tanár, 1920-tól a budapesti orvosi karon a gyógyszertan 
nyilvános rendes tanárává nevezték ki. Ezen nemzedékhez tartozott Gopcsa 
Jakab (Szamosújvár későbbi főorvosa), valamint a Verzár-orvoscsalád több 
tagja. Verzár János, a család első orvos tagja Kolozsvárott lett gyakorló orvos, 
Verzár Gusztfr a Margitszigeten vált jeles fürdő-orvossá, Verzár G)~ila (1886-
1960), a debreceni orvosi karon lett az orr-,fül-gégegyógyászat egyetemi taná
ra. Erdélyi örmény családból származott Issekutz Béla (1886-1979) világhírű 
gyógyszerkutató, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (1939-bcn levelező, 
1945-bcn rendes tag), Kossuth-díjas (1952) egyetemi tanár. A modern magyar
országi gyógyszerkutatás elindítója, több gyógyszer előállítója, szakmai alapve
tésnek szúmító könyv szerzője. 

A jeles örmény orvosok között kell említeni Donogán Zakariást (1868-
1917), aki szintén a kolozsvári orvosi karon nyert oklevelet, majd szakmai pá
lyafutását az élettani intézetben kezdte, később )(éthly )(ároly bclklinikáján 
folytatta. Több éves külföldi tanulmányúton fordult figyelme az orr-fül-gégc
gyógyászat, elsősorban a légutak betegségei felé. E tárgykörből szerzett Buda
pesten magántanári képesítést. Szépen ívelő pályáját előbb az l. világháború 
alatti katonai szolgálat, majd sebesülése szakította meg, végül spanyol náthá
ban hunyt cl. 

A pesti orvosi kar első jeles örmény származású egyetemi tanára Csausz 
Márton (1796--1860) volt, aki felsőbányai örmény kereskedők leszármazottja. 
Tanulmányait l\agyváradon és Pesten végezte, itt avatták 1820-ban orvosdok
torrá. Előbb Pesten gyakorló orvos, 1831-bcn Észak-Erdélyben kolcraorvosként 
működött. 1823-ban még eredménytelenül pályázta meg a pesti scborvoskép
zés sebészeti tanszékének tanári állását, dc 1834-bcn - eredményes pályázat 
után - az anatomiai tanszék vezetését bízták rá. Volt kari jegyző, 1840-1844-
bcn dékán. Híve volt a nyelvújításnak, a magyar orvosi nyelv megalkotásának 
és csak felemelő érzés lehetett számára, amikor az orvosi karon kihirdcthcttc 
a magyar nyelv tannyelvvé nyilvánításának királyi leiratát. 1838-ban tanulmá
nyi körúton járt Nyugat-Európában. Ezen út adott neki ösztönzést, hogy 
létrehozza a fiatal kollégák és medikusok „utazási alapítványátn, an1elynek 
alaptőkéjét orvosi gyakorlatából biztosította. Elsősorban a rossz anyagi körül
mények között élő tchetségckcn kívánt segíteni, főleg a tehetséget és szakmai 
szorgalmat jutalmazni. Lelkes híve volt a magyar szabadságharcnak, a vissza
emlékezések szerint 1848. március 15-én az egyetemi ifjakkal vonult előbb a 
Hcckcnast-félc nyomda, majd a Nemzeti Múzeum elé. 1848. május l-én a Val
lás- és közoktatásügyi !vlinisztériumban - n1inisztcri tanácsosi rangban az 
egyetemi ügyek egyik ügyintézője lett, a pesti egyetem egyik alelnökének is 
megbízták. E tisztséget 1849. február l-ig betöltötte, bár nem követte a kor-
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mányt Debrecenbe, 1850-ben a Virozsil vezette egyetemi igazoló bizottság 
11 ko~promittáltn személynek nyivánította, csak igen nehezen „igazolta". 
1859-ben vonult nyugalomba, 1860-ban hunyt cl, végrendeletében minden va
gyonát az általa alapított „utazási alapnak" hagyta, amely az 1860-as években 
az orvostársadalom egyetlen ilyen segítő alapítványa és lehetősége volt. 

1\z erdélyi, elsősorban HZ erzsébetvárosi örmények között jeles családot je
lentett a Patrubány-család, amelyből származott Patrubány Gergely (1830-
1891) egyetemi tanár, a korabeli hazai orvosi közélet kiemelkedő tagja. Orvo
si oklevelét 1856-b:m Pesten szerezte, kiegészítő tanulmányokat Bécsben foly
tatott. Elsősorban közegészségügyi kérdésekkel foglalkozott, a „tisztiorvosi 
eljárásból" 1863-ban Pesten magántanári fokozatot szerzett. Volt fürdőorvos, 
járványkórhúzi igazgató (1867-1869), 1873-1889 között Budapest tiszti főor
vosa, a gyorsan fejlődő főváros közegészségügyének irányítója és formálója. 
1870-től az Országos Közegészségügyi Tanács ragja, így a magyar közegészség
ügy és orvosképzés egyik mértékadó személyisége. Sokat tett a gyermckhalan
<lósdg leküzdése területén, a kül\'árosi nyon1ortclcpek higiéniás helyzetének 
javítása érdekében. 1869-től Erzsébetváros egyik parlamenti képviselője, fel
szólalásaiban az ország közegészségügyi állapotának reformjaiért emelte fel 
szavát. A kiegyezés után megindult gyors polgárosodás kedvezően hatott a ha
zai értcln1iségre, így az örmény intelligenciára is, mind többen választották az 
orvosi pályát, az ország legkülönbözőbb vidékein vállalták hivatásuk gyakorlá
sát. Gyakran alig lehetett - a ne\'ek magyarosítása után - felismerni nemzeti 
hovatartozásukat, illetve nevük megtartásával teljesen beilleszkedtek környe
zetükbe. A hazai orvostörténelem kutatói közül Bugyi Balázs, maga is örmény 
szárn1azású orvos, kutatta elsőnek a n1agyarországi örmény or\'osok munkás· 
ságát, írt erről magyar, német és orosz nyelvű közleményeket. \Talójában a nku~ 
ri6zun1ként" szereplő adatokat tárta fel 1 dolgozta fel alapvető tanulmányai~ 
ban. 

1786/87 
1789/90 
1819/20 
1824/25 
1829/30 

1838/39 
1839/40 

1840/41 
1841/42 

1843/44 
1846/47 

1850/51 

1852/53 

1854/55 

1856/57 

. 1858/59 
1860/61 

1862/63 
1865/66 
1866/67 
1867/68 

1868/69 
1869/70 

1870/71 
1872/73 

A pesti orvosi karon végzett 
örmény orvosdoktorok névjegyzéke 

Incze Mihály, Szamosújvár, Erdély 
Gcrgclyfy András, Csíkszék, Erdély 
Csausz !viárton, Felső-Bánya, Szatmár vm. 
Gajzágó Lukács, Szamosújvár, Erdély 
Csausz Tódor Lajos, Nagy-Bánya, Szatmár vm. 
Csíky Sámuel, Homorodoklánd, Erdély 
Ivieskó János, Szamosujvár, Erdély 
Bulbuk Antal, Szamosujvár, Külső-Szolnok vm. 
Korbuly Adeodat, Szamosújvár, Erdély 
Csíki János, 1\rad 1 1\rad vn1. 
Szentpéteri .János, Zalatna, Erdély 
Kovák Sándor, Arad, Arad vm. 
Lengyel Dani, Kolozsvár, Erdély 
Pap Daniel, Deés, Erdély 
Korbuly Sándor, Szamosújvár, Erdély 
Balta Manó, Kún-Agota, Csanád m. 
Bogdánovics 1\uxcnt, \'crsccz, Tcn1es m. 
K uriesany .J únos, l(olozsvár, Erdély 
Patrubány Antal, Erzsébetváros, Erdély 
(~zifra Ferenc, Nagyvárad, Bihar vm. 
Donogány .Jakab, Magyar-Lápos, Erdély 
Lázár Márk, Gyergyószentmiklós, Erdély 
Korbuly Tamás, Tata, Esztergom vm. 
Patrubány Gergely, Erzsébetváros, Erdély 
Mály István, Szamosujvár, Erdély 
Kolozsváry .János, Erzsébetváros, Erdély 
Gajzágó László, Szamosújvár, Erdély 
Issekutz Károly, Pécska, Arad vm . 
Gálfy András, Erzsébetváros, Erdély 
Másvilági Péter, Erzsébetváros, Erdély 
Gajzágó Joachim, Szamosújvár, Erdély 
Csíky .József, lvlarosvásárhcly, Erdély 
Kovak Károly, Szamosújvár, Erdély 
Borosnyai Örmény Lukács, 1-Iarosvásárhcly, Erdély 
Felszegi .Jónás, Harangláb, l'rdély 
Kovák Károly, Beszterce, Erdély (és sebész) 
Lengyel Gyula, Kolozsvár, Erdély 
Csíky Gergely, Torda, Erdély 
lvlcskó 1\ntal, Erzsébetváros, Erdély 
Meskó Antal, Erzsébetváros, Erdély (sebész) 
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Szamosújvárí Kovak András Adeodat, Úr-Mező, Máramaros vm. (és 
sebész) 
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Hl75/76 
1876/77 

1879/80 
1881/82 
1884/85 
1885/86 
1886/87 
1887/88 

1889/90 

Verzár Gyula, Szamosújvár, Alsó-lrchér vm. 
Maros Örmény Kálmán, Marosvásárhely, Erdély 
Kabdebó N . .János, Pankota, Arad vm. 
Antalfy Mózes Manó, Erzsébetváros, Erdély 
Dön1ötör Bogdan, Erzsébetváros, Erdély 
Zakariás István, Erzsébetváros, Erdély 
Zakariás Sin1on 1 Erzsébetváros, Erdély 
Szentpétery Ferenc, 1-'larosvásárhely, lvlaros-Torda vm. 
Pattantyús Imre, Paks, Tolna vm. 
Issekutz László, Pécska, Arad vm. 
Novák Elemér, Erdőd, Szatmár m. 
Tco<lorovics Ferenc, I·I uszt, ~vláramaros m. 
Dobriban Antal Adeodat, Gyergyószentmiklós, Csík vm. 
Virágh László, Nagybánya, 
Gobcza Tódor Géza, Sz{1ntó 1 1\bauj vm. 
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A kolozsvári Orvos-Sebészi Intézet képesített 
magyarörmény polgári sebész (seborvosok) 

névsora 

J\ kolozsvári Orvos-Sebészi Intézetben végzettek névsora 1831-ig ncn1 úll a 
rendelkezésünkre, az iratanyagok részben elpusztultak, részben nem hazai 
levéltárakban őrzik. Az itt végzettek közül az alábbiak vélhetően örmény szár· 
mazásúak: 

1833 Polyák János 
1834 Kerekes Antal 
183 7 László fi Ferenc 
1839 Domokos Sámuel 
1841 Csiki Dávid, Dunts (Dunesa) Ferenc 
1843 Erunosz János 
1846 Farkas Demeter József 
184 7 Cseresor Péter 
1848 Csiki Miklós, Simonfi Sámuel, .Jakab Sándor 
1849 Gál Ignátz, Czifra Ferenc 
1852 Antalfi .Jakab, !fekete Dániel, lrófi Gergely Demeter, Csontos 

.János, Pcrsián Gergely 
1854 Zaehariás Mihály, Bcltegár Mihály lgnátz 
1855 Szentpéteri Ignátz, Jakab .János 
1856 Mály János 
1857 Simon Lajos 
1858 Nuricsán Fcrcncz 
1861 Császár Sámuel, Bogos István 
1862 Russ .l ános, Lukáts fi Géza 
1866 Kábdcbó .József 
1868 Mihály Demeter László, Kovrig Simon 
1869 Bogdán Ede 
1870 Kábdebó Kálmán, Boghosz Sándor 
1871 Nuridsán Márton 



Hírneves magyarörmények a hazai 
orvostudományban 

ÁBRAHÁM Bogdán 
(Harangláb, 1815. - Gyergyószentmiklós, 1871.) 
orvos, sebész, tanintézeti tanár 
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Örmény családból született, tanulmányait Kolozsváron kezdte, majd a pesti 
egyetem karán végzett két évet, ezt követően Bécsben folytatta tanulmányait. 
1841·bcn szerzett orvosdoktori oklevelet, 1842·bcn sebész· és szülészmesteri 
képesítést is szerzett. A bécsi Altalános Kórházban működött, 1846-ban meg
pályázta a kolozsvári Orvos-Sebészi Intézet megürült sebész-tanári állását, 
amelyre\~ Ferdinánd 1846. nove1nbcr l-én kincvcztc 1 a "különös elméleti se
bészet, s a sebészi gyógy-gyakorlat" előadása lett a feladatköre. 1851. novem
ber 3-án lemondott állásáról, amiben nem 11akadályozták és kérlelték 11

, hiszen 
a szabadságharc alatti magatartása miatt már 1849-ban felfüggesztették, 
1851 elején történt visszatérése után rendkívül feszült kapcsolatban állt az in
tézet vezetőségével és a katonai kormányzattal. Lcn1ondása után Gyergyó
szentmiklóson működött előbb magán, később hatósági orvosként. 1871-ben 
hunyt cl. 

Munl<ái: 
Disscrtatio inauguralis mcdica sistcns nc\Toses oculorun1. \1ícnnac, 1841. 
Acthcrrcli kísérlet és jószándékú kérelem. Természetbarát, 184 7. 39. sz. 
A kolozsvári kórház ügyében. Ipar és Természetbarát, 1848. 26, 27. sz. 

BUGYI Balázs 
(Kolozsvár, 1911. május- Budapest, 1982. november 18.) 
orvos, radiológus, orvostörténész 

Iskoláit Szegen végezte, majd 1929-bcn beiratkozott a szegedi Ferenc József 
Tudománycgyctcn1 orvosi karára, bár orvosi tanuln1ányainak két évét Bolognú
ban végezte. 1935-ben orvosdoktori, 193 7-bcn vcgyészetből bölcsészettudo
mányi doktori oklevelet szerzett. 1952-bcn orvostörténclcmből kandidatusi fo
kozatot kapott. J\ Pázmány Péter 1'udon1ánycgycten1 gyógyszerismcrcti és 
gyógyszertani intézetében tanársegéd (1938-1940), majd a szegedi Ferenc Jó
zsef Tudományegyetemnek Kolozsvárra való visszatérése után a belgyógyászati 
klinika tanársegéde (1940-1942), később az egyetemi röntgcnintézet adjunk
tusa (1942-1945). A második \ilágháború évei alatt a besztercei és szatmárné· 
mcti honvédkórházban belgyógyászként is szolgált (1942-1944). A második vi
lágháború után Budapesten telepedett le, előbb a Testnevelési Főiskolán a 
sportélettan és sportmozgástan megbízott előadója (1945.1948), dc egyúttal 
a Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karához tartozó sztomatológiai kli
nika tanársegéde is (1945-1947). 1947-1952 között a Népjóléti-, 1951-től az 
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Egészségügyi ii.1inisztériun1 tu<lon1ány-politikai osztályának főelőadója, főleg a 
szakorrnsképzés kérdései\'cl foglalkozott. 1952-1956 között a Szolnok megyei 
Kórhúz rüntgcnfőor\'osa, ezután a Gödölliíi Kórház és Rendelőintézet (1956-
1957), a budapesti X. kerületi Allomás utcai rendelőintézet és a csepeli Köz
ponti Rendelőintézet (1957-1958), a Ganz-Mávag üzemi rendelőintézet rönt
gen és belgyógyász főorvosa (1958-1975). 1963-tól haláláig az Országos Test
nevelési és Sportegészségügyi Intézet röntgen főorvosa. 

Tu<lománvos érdeklődését, <le még inkább kutatási lehetőségeit az újabb és 
újabb munk-ahclyei is befolyásolták. Így érthető, hogy foglalkozott sugárbioló
giával és kémiával, bclgyógyászattal, röntgcnológiával, sportorvos-tannal, 
munka- és üzcmcgészségüggycl, antropológiával és nem utolsó sorban orvos
türténelcmmcl, palcopatologiával és palcoantropológiával. A foglalkozási ere
detű mozgásszervi megbetegedések és sportsérülések röntgcn-diag~osztikája 
területén lényeges eredményekre jutott. Ugyancsak jelentősek az Arpá<l-kori 
magyarságra vonatkozó palcopatolögiai n1cgfigyclésci is. Lényegesek a magyar 
radiológia és antropológia történetével foglalkozó kutatásai, hazánkban 
elsőként használt emberen az izomzat n1cnnyiségénck meghatározására ultra
hangcchogramot. A szorgalmas, tu<lományszcrctő orvosnak három idegen 
nyelvű monográfiája és szinte hihetetlen nagy számú, közel 500 - részben ide
gen nyelvű - közleménye jelent meg. On·ostörténclmi tárgyú és vonatkozású 
közlcménvcinck száma 100, beleértve a palcopatológiai és palcoantropológiai 
fcldolgozitsait is. Az Orvostörténeti Közleményekben és az Orvosi Hetilap Bo
rus mellékletében vagy 70 írása látott nyomdai napvilágot. A német és olasz 
orvostörténeti lapok is szívesen közölték írásait. 11oszabb-rövi<lcbb közlcmé
nvci, n1int értékes mozaikkövck használhatók fel a magyar orvostörténelem 
ö~szcfoglaló képében. Közleményeinek jelentős része radiológiai, elsősorban a 
hazai radiológia történetével foglalkozik. Ezeket használta fel a Hungarian Mc
<lical Radiology Past an<l Prcscnt című, két kiadásban is megjelent munkája 
megírásakor. Szorgaln1as és szerencsés munkával feltárta, és az utókor szám{1-
ra megőrizte a magyar radiológia úttörőinek n1unkásságát. Gyakran jelentek 
meg könyvismcrtctésci, alapos kritikával megírt írásai. 1\z ilyen tárgyú mun
kásságát külföldön is elismerték: külföldi tiszteletbeli tagja volt az Olasz, a 
Lengyel, a Görög, a Nén1ct és az I\DI\ Orvostörténeti Társaságainak, a Francia 
Orvostörténeti Társaság levelező tagja volt. 

Munkái: 
i\ scxuális hormonok ibolyántúli színképci. Egyetemi doktori értekezés, Sze· 

gcd, 193 7 
Sportegészségtan. Bp. 194 7 
A mozgásszervek munkával kapcsolatos elváltozásairól és megbetegedéseiről 

Kandi<latusi értekezés. Bp. 1961 
A magyarországi rön tgcnológia hőskora. Ra<liol. Közi. 1965-1966 
Occupation Mycotic Diseascs of thc Lung. Bp. 1968 
i\ zsírszövet és az izon1zat hiszton1etriája emberen. Doktori ért. Bp. 1970 
Örmény származású magyar orvosokról. Orvosi Hetilap, 1972. 2060-2062, 
Szemelvények a Kolozsvári Orvosi Sebészi Intézet történetéből. Orvosi Heti-

lap, 1972 
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Adatok a magyar röntgenológia kezdeti történetéhez (1896-1900). Orvostör
téneti Közi. 17, 1966, 3 70 1 

A bolognai archygymnasium magyar hallgatóiról. Orvostört. Közi. 41, 196 7, 
185-18 188. 1. 

A hazai antropológia néhány korai írása. Orvostört. Közi. 87-88, 1979, 
261-268 1. 

Orvosi helyesírásunk története. Orvostört. li.özl. 93-96, 1981. 219-224. 1. 

CZIFRf1 Ferenc 
(Nagyvárad, 1826, nov. 1. - Budapest, 1878. máj, 30.) 
orvos, egyetemi tanár 

Nagyváradon született örmény kereskedő családból. Iskoláit is itt \·égczte
1 

majd beiratkozott a kolozsvári Orvos-Sebészi Iskolába, ahol sebész-mesteri és 
szülészi oklevelet szerzett 1849-bcn. 1849 őszén beiratkozott a pesti on·osi 
karra és 1853-ban orvosdoktori oklevelet szerzett. Előbb a Szent Rókus Kór
ház sebészeti osztályán működött, 1854. őszétől 1\rányi Lajos anatómiai tan
székén tanársegéd, a „bonctani múzeum" vezetője. 1859. novemberében a ko· 
lozsvári orvos-sebészi intézet "leíró bonctan, törvényszéki orvostan és tctszha
lúltan" tanárát1 Lenhossék Józsefet a pesti egyetem anatómia professzorává 
nevezték ki, kolozsvári tanszékére pályázatot hirdettek: erre pályázott Czifra 
Ferenc "kiérdemesült pesti egycten1i tanársegéd" is, aki négy pályázóval szem
ben elnyerte az állást és az uralkodó 1860.március 16-án kinevezte, egyben az 
élettani tanszéket is ide csatolta. Már 1860.március 30-án megkezdte egyete
mi előadásait, bár legfőbb feladatának a „bonctani múzeum", az előadásokhoz 
szükséges preparátum-tár bővítését tartotta, hiszen lehangoló állapotokat vett 
át. Ezen tevékenységét igen nagyra értékelték, hiszen a kolozsvári egyetem 
előkészítését célzó felmérések idején (1868) Czifra anatómiai intézetét 
minősítették arra, hogy ebből egyetemi intézetet lehet átalakítani. Ekkor költ
ségvetését 550 forinttal megemelték. 1871 január 21-én 22 300 forint utazá
si költséget ítéltek neki, hogy Európa jeles anatómiai intézeteit felkereshesse 
és tapasztalatai nyomán építsék fel a kolozsvári kar anatómiai és korbonetani 
tanszékét. Ezen útjáról az Orvosi I"lctilap hasábjain, tíz részben beszámolt

1 
ki· 

\'áló szakmai beszámolója rendkívül érdekes olvasmány ma is. Az orvosi kar tel
jes tanári karának kinevezésekor Czifra Ferenccel kapcsolatban kételyek sem 
merültek fel, annyi változatással, hogy intézetéből leválasztották az élettani 
tanszéket amelynek élére Török Aurélt állították. E kinevezés olyan kitételt is 
tett, hogy Czifra és Török kölcsönösen helyettesítették egymást. 

Czifra Ferenc európai tapasztalatai alapján épült fel a kolozsvári anatómiai 
és korbonctani intézet és a munkálatok éppen befejeződtek, amikor 1875-ben 
súlyosan megbetegedett. Előbb hosszabb betegszabadságon volt, majd kérte 
nyugdíjazását. Valójában az anatómiai és kórbonctani oktatás az ő elképzelé
sein kezdődött el, intézete évtizedekig viselte keze nyomát. 

1878. május 30-án hunyt cl Budapesten. 
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Munhái: 
A műtő sebészet körébe cső nevezetesebb ütőerek rendellenes viszonyai és \'ál· 

tozásai. Orvosi Hetilap, 1866 39-42 sz.; 1867. 14, 15, 39, 40, 46. sz.; 1868. 
6, 7. sz. 

Útirajzok. Orvosi hetilap 1872. 5, 8, 9, 11, 14, 15, 29, 31, 34, 38, 41, 43. sz.; 
1873. 6-7. sz. 

CSAUSZ Lajos Tódor 
(Nagybánya, 1805. április. 21. - Gyula, 1866. okt. 5.) 
orvos, Békés vrn. főorvosa 

Csausz Márton egyetemi tanár testvére. Apja Csausz Kristóf gazdag örmény ke
reskedő. Iskoláit Kagyváradon végezte, itt fejezte be a bölcsészeti lyecumot. 
Tanulmányai a pesti orvosi karon végezte, fivére házában élt. 1829/30. tanév
ben avatták orvosdoktorrá, a következő években fivére orvosi gyakorlatát segí~ 
tctte1 annak cgyetcn1i kinevezése után teljesen átvette. 1\ 1840. évi országos 
orvoswösszeírás szerint Pesten gyakorló orvos1 Pest vármegye tb. főorvosa.1845· 
ben megpályázta Békés vúrmcgyc főorvosi tisztségét, amelyet elnyert és e fel
adatkört látta cl haláláig. A szabadságharc bukása után a temesvári székhelyű 
IIclytartóság egészségügyi tanácsosa, az 1859/1860. évben Arad vármegye he
lyettesítő főorvosa is volt. 

.Afunhája: 
Dissertatio inauguralis rncdica sistcns febrem pucrpcralcn1. 
Budac, 1830 (Orvosdoktori disszertatio) 

CS.AUSZ 1Wárton 
(Felsií-Bánya, 1979. aug. 8. - Pest, 1860. szept. 14.) 
orvos, egycten1i tanár 

A hazai örménység legmagasabb egyetemi és orvosi pályát befutott egyénisége, 
a inagyar rcforn1kor igazi gycrn1eke, aki alapítványaival hosszú időre beírta ne· 
vét a külföldet járó orvosok és orvosjclöltek későbbi szakmai munkásságába. 

Felső Bányán született, apja Csausz Kristóf jelentős vagyonnal rendelkező 
gazdag kereskedő volt, aki sokat áldozott gyermekei neveltetésére, közvetlen 
környezete művelésére. Iskoláit beleértve az egyetemi tanulmányokra feljogo
sító „bölcseleti tanfolyan1ot" Kagyváradon végezte, majd orvosi tanulmányait 
1815 őszén kezdte meg Pesten, 1820. május 6-án avatták orvosdoktorrá. A kö
vetkező évben scborvosi és szülészmesteri oklevelet is szerzett, ezután magán~ 
orvosi gyakorlatot folytatott Pesten. A pesti örmény kereskedők közösségének 
a Szent Rókus Kórházban 16tesítctt három bctcgágyának orvosi tisztségét is 
betöltöttc1 ami egyben az itt élő örn1ények "körorvosi" tisztségét is jelentette 
- mai szóhasználattal elve. 1823-ban eredménytelenül pályázta meg az orvosi 
karon belül folyó scbészképzés céljára felállított elméleti orvostan állását, Bu
gát Pál mögött a második helyre jelölték. 1824-bcn az általános kór és gyógy-
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szcrtan tanári tisztségét pályúzta meg, de Tognio Lajos n1ögött isn1ét a máso
dik helyre rangsorolták. Nem szakismcrctében kételkedtek, inkább fiatal kora 
volt hátránya. i\z akkori egyetemi jogszabályok értelmében az orvosi kar tagja 
lehetett - nemcsak a tényleges orvostanári karon és a tanszcmélyzctcn kívül -
minden orvosi oklevéllel rendelkező orvos, akik együttesen választották meg a 
clékánt, ncn1 kis feszültséget okozva az cgyctcn1 professzori és tanári karában. 
(ltppcn ezért a dékán ,,fölé 1

i a 1-Iclytartótanács egészségügyi osztálya és az or· 
szágos főorvos kari igazgatót nevezett ki, aki tényleges vezetője volt az orvosi 
karnak. Altalában az országos főorvos töltötte be e tisztséget.) 1824. április 
4-én Csausz fl'lártont választották kari jegyzőnek, n1ég ebben az évben n1aga is 
tagja lett az "orvosi karnak", ezért természetesen jelentős összeget kellett h:i· 
fizetnie. Egyetemi karricéje így indult: 1827-bcn Stáhly Ignác helyettes tanár
kánt n1aga mellé neveztette kii ott az anatómiát oktatta az orvos- és sebész· 
hallgatóknak. Elmélyült tudású, szorgalmas i(jú volt, aki továbbra is magán
gyakorlatából élt, sőt az anatón1ia tanszék szűkös „költségvetési keretét 11 

rendszeresen 300-400 forinttal kiegészítette. 183 l-ben kolcraorvos lett, na
ponta 80-100 beteget látott cl, sőt az országos főorvosnak, Stáhly Ignácnak, 
azt ajánlotta, hogy Pest várost 22 járványkerületre osszák fel, mindegyik élére 
1·1 orvost jelöljenek, akik n1ellett az orvostanári kar tagjai segítségül és taná· 
csadóként szerepelnének. Egy biztos, hogy jeles tevékenységet fejtett ki a ko
lerajárvány idején, növelte tekintélyét hiszen 1830-1833-ban éppen ő volt a dé
kán. 1834 október 29-én az elméleti bonctan rendes tanárává nevezték ki, a 
kiírt pályázaton az első helyre rangsorolták. Az egyetemi rcforn1 híve volt, 
1834-ben azok pártján állt, akik javaslatára megszüntették a korszerűtlen és 
az egyetcn1i képzést rossz irányba befolyásoló ún. „külső orvosi kart 11

, a régcb· 
bi rendszert. liíve volt a reformkor túrsasági szellcn1ének, an1elynck nyomún 
sorra formálódtak a különböző tudon1ányos társaságok, a szc1lc1ni élt pezsgé
sét jelen tő körök. Egyetértett a bp-i Királyi Or\'Osegycsület mcgalalmlásával 
(1837), bár ennek létét és működését akadályozta az egyetemi orvosi tanári 
kar testülete, így az ott elfogadott tartózkodási magatartás őt is "mcgkötöt· 
te", viszont az elsők között lépett be 1841·ben 1 an1ikor az előbbi megkötések 
feloldódtak. 

1\ nyári szüneteket és általában minden lehetséges szabad idejét utazásokra 
használta fel, sorra felkereste a közeli és távoli egyetemeket, klinikákat, orvosi 
intézeteket, járt Kén1ctoszágban, Belgiumban, 1-Iollandiában, F'ranciaorsz{1gban, 
Angliában, Spanyolországban, 1\lgírban 1 Oroszországban, Svájcban, Olaszország. 
ban - kora „legtöbbet látottn professzora volt a pesti orvosi karnak. Talán ez volt 
az oka annak, hogy minden cgyctcn1i rcformn1al kapcsolatos tervezeten ott volt 
az aláírása, a különböző cgycten1i „utazó!! alapítvány kczdcn1ényczőjeként. 

Lelkes híve mit a polgári átalakulásnak, Eötvös .József vallás- és közoktatá
sügyi miniszter 1848 május l·én miniszteri tanácsossá nc\·cztc ki és az egye· 
tem alelnökévé tette meg, amely tisztséget 1849. február l-ig betöltött. 1849 
áprilisában nem értett egyet a függetlenségi nyilatkozattal, ideiglenesen 
visszavonult, így az 1849 őszén megtartott igazoláson nen1 távolították cl az 
állásából, csupán mcgfcddték 1848-as magatartásáért. Amikor 1850-bcn Bécs
ben az egyetem tárgyalásokat folytatott a bécsi Vallás- és közoktatásügyi Mi
nisztériumban az egyetemi autonómia tárgyában, a delegáció tagja Csausz 
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fi.fárton is, aki "an1int a korabeli ajánlás is jellemzi - "a n1agyar lakosság bizal
n1át él\'czi s emellett felvilágosításával és tanácsával az egyetem ügyének szol
gúlatot tud tenni". l\.özvctlcn tárgyalásokat folytatott Thun Leó miniszterrel, s 
nem rajta 1núlott, hogy- szcn1bcn a többi monarchiabeli cgyctcmn1cl - a pes
ti egyetem egyelőre nem kapott vissza auton6n1iát, ncn1 használlu1tta anyagi 
forrúsait, 11 költségvctését" l3écsböl határozták meg. Fájlalta, hogy Bécsben le
szólták a pesti orvosképzést, sőt szcn1élyét éles túma<lás is érte a bécsi Orvosi 
Ilctilapban. 1855-bcn a Helytartótanács közegészségügyi bizottságába bevá
lasztották, ahol az cgyctcn1i ügyek referense lett. gkkor már súlyos szívpana
szai voltak. foglalkozott a visszavonuhís gondolatával. Hosszabb betegszabad
ság után újból „felélénkült'', dc 1858-ban végleg kérte nyugalmazását. 1859. 
nlúrcius 27 -én helyezték nyugdíjba, a<ldig helyettese 1\rányi Lajos volt. 
1860.szcptcmbcr 14·én hunyt cl. Végrendeletében minden vagyonát - 35 ezer 
forintot - az cgyctcn1 orvosi karára hagyott, 100 ezer forintot a Nlagyar Tu<lo
n1ányos 1\ka<lé111iúra, 20 ezer forintot az orvosjclöltck külföldi utaztatásúra, 
amely alapítvány kamataiból évente 6 hallgatót kellett utaztatni külföldre. A 
(~sausz Jdárton alapítvány valóban korszerű szemléletű közpénz volt, szinte 
egyetlen lehetőség a külföldre járó i(júságnak. Kön:~·tárát az orvosi kar könyv
túrára hagyta, külön összegben cn1lékczctt meg a Ji,.Jagyar Orvosi l\önyvkia<ló
ról is, an1clynck egyik alapítója volt. 

M unhé1jw 
Dissertatio inauguralis medica dc intcstio sanguinis tnotu, ut praceipio circu· 
lationis adminiculo, Pest, 1820. 

CSJJ(Y Dá·vid 
(1819-) 

„1\ szélbeli tnáso<lik oláh ezrednél alscbész, elvégezte a kolozsvári lyceumot, 
ott kapott scbészpatrónusi oklevelet. Kolozsváron született, 2 éve szolgál a 
császári hadseregben. HJ48. őszén honvédormsnak jelentkezett. a 24. zászló· 
aljban alorvosként működik Csíky'' jelentik Bem József tábornoknak 1849. áp· 
rilis l-én. 1849. április 5-én a IIadügyn1inisztérium egészségügyi osztálya, Flór 
Ferenc főtörzsorvos alúírásával a 72. z:íszlóaljhoz hadnagyi rangban kinc\·czik 
alorvosnak. 1849. június 29-611 1 Lun1niczcr Sándor főtörzsorvos - Flór Ferenc 
utóda az egészségügyi osztály élén - főhadnagyi rangot adott Csiky Dávidnak. 
Az iratok szerint l 819·bcn született Kolozsvárott, 1841 ·bcn scbészmcstcri ok
b·elct kapott az Orrns-Scbészi Intézetben. A szabadságharc után Küküllő vár· 
n1cgyei Bolkúcson községi orvosként n1űködött, az 1876. évi országos orvos· 
üsszeírúson is ott szerepelt. 

csna János 

„ J\ n1aros\'Úsárhclyi kapi tán főorvos becsülettel működik a kórházban" - jelen· 
tik Bem .József tábornoknak 1849. április l-én Nagyszebenből. 1849. április 
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11-én a IIa<lügyn1inisztérium egészségügyi osztálya - Flór Ferenc főtörzsorvos 
aláírásával {~siky Jánost kinevezi a n1arosvásárhclyi tábori kórház főhadnagy 
parancsnokának, an1cly tisztségben (~csztessy fő.törzsorvos, az erdélyi hadse· 
rcg ormsfőnökc 1849. június 30·án megerősítette. Aradon született, 1840·bcn 
Pesten szerzett orvosi oklevelet. 

CSJJ(Y János 
(Arad, 1816. március 15. -Arad, 1856. július 20.) 
orvos, szemész, ffiorvos 

Iskolai tanulmányait Aradon végezte, majd a pesti egyetem bölcseleti karán ta· 
nult. Ezt követően az orvosi karon folytatott tanulmányokat, 1840·bcn szer· 
zctt orvosdoktori, 1841-ben sebész· és szülészn1csteri, még ebben az évben 
szcn1észn1csteri oklevelet kapott. \Tégzésc után Fabini ,János Teofil szemészeti 
klinikáján tanársegéd és műtőorvos. 1843-ban Pankotán, 1844·től Aradon gya
korlüorvos, kórházi főorvos lett. 1\z aradi kórházban szemészeti részleget léte· 
sített, jeles sebész és szemorvos volt. 1852-bcn delejes kórhúzat létesített, az 
elektromos áran1 gyógyászati felhasználását szorgalmazta. 

Í\·[cdikusként szerkesztői munkatársként is működött az Orvosi Tár cín1ű 
első n1agyar orvosi folyóiratnál, ahol több könyvisn1ertctése 1 kisebb szemészc· 
ti leírása látott nyomdai napvilágot. Bekapcsolódott a Természettudományos 
Társulat tevékenységébe, 1840-től több Magyar Természetvizsgálók és Orvosok 
vúndorgyúléscn vett részt, tartott előadást. 

Munhéga: 
Itrrckezés a hályogról. Pest. Orvosdoktori értekezés. 

CSIIO' János József 
(Marosvásárhely, 1800 - Marosvásárhely, 1867. máj. 13.) 
orvos, városi főorvos 

Iskoláit 1.,larosvásúrhclyen végezte, n1aj<l orvosi tanulmányait a bécsi orvosi ka· 
ron folytatta. 1826·ban orvosdoktor, 1827·bcn seborvos és szülészmcstcr volt. 
J\ 1830·as években a kolozsvári Orvos·Scbészi Intézet elméleti orvostan tanszé
kén oktató, 184 l-1847·bcn Kolozsváron gyakorló orvos. 1851-től Marosvásár
hely főorvosa, Torontál vármegye tb. főorvosa. 

Munkéga: 
Disscrtatio inauguralis mc<lica sistens functionun1 organico·anitnalium rcpen· 
tianan1 suspcnsioncm. \'icnnae, 1826 
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CSIKY József 
(Marosvásárhely, 1881. nov. 13. - Debrecen, 1929. jan. 26.) 
orvos, cgyetetni tanár 

Maros\'ásárhclycn élő, örmény or\'oscsaládban született. Apja id. Csiky .József 
(1844-1884) ismert és keresett orvosként élt Marosvásárhelyen, dc korán meg. 
halt. Özvegy édcsanY.iával Bécsbe költözött, ahol elemi és középiskoláit végez· 
tc. Tanulmányai mellett elvégezte a bécsi konzervatóriumot, kiváló zenész lett. 
llivatásválasztásában apját követte, orvosi oklevelét Budapesten szerezte 
1905-bcn. A zene később is szerepet játszott pályájímak alakulásában: a bcl- és 
i<lcggy6gyászat curöpai hírű professzora, .Jendrassik Ernő éppen a tehetséges 
„muzsikál6 11 nlc<likusra figyelt fel, n1aga n1cllé vette és végzése után e klinikán 
kezdte meg bclorvosi gyakorlatát. Elsősorban a neurológia iránt érdeklődött. 
Az első \'ilághúború alatt katonaorvosi szolgálatot teljesített, a budapesti 
helyőrségi k6rh{1z főorvosa \'ült. 1916-ban tnagántanári képesítést szerzett az 
ideg-, kór·, és gyógytan tárgyköréből. Első figyelemre méltó tanulmánya a Bu
dapesti Orvosi Újságban jelent meg (1906) Szív és gyomorbélbántalmak közti 
összefüggések címmel, az Orvosi hetilapban (1908) A hypotonia méréséről ér· 
tckczctt. g tanultnányban összeveti Frcnkc1 és .Jendrassik nézeteit a tabes ko
rai tüneteiről, amelyből saját tapasztalatát írja le. Persze ncn1 világra szó16 
eredmény, dc utal a kiváló klinikai megfigyelőre. A budapesti XV. nemzetközi 
orvosi kongresszuson (1909) a Jv"lyasthenia gravis pseudoparalyticáról és a ve
le kapcsolatosan kin1utatható izomelváltozásokról tart előadást, amelyet 
1910-bcn az On·osi Hetilap is leközölt. 

l(övctkcző kutatási témája az ischias volt, amelyről több tanulmányt közölt 
a Dcutschc Mcdizinischc Wochcnschrift 191 S·ös évfolyamában. Olyan sokszí· 
nű tudományos szakirodaln1i n1unkásságot fejtett ki 1 hogy nem volt szakmai 
kétség 111agántanári habilitációjával kapcsolatban, sőt ennek alapján javasol
ták az 1912-bcn elhatározott debreceni tudományegyetem belgyógyászati tan· 
székének élére. 1\z egyctcn1 nlég szervezés alatt állt, dc a kinevezés után nagy 
energiával kezdett klinikájának megszervezéséhez, a megfelelő orvosi kar ldvá
lasztásához. A debreceni évek már irodalmi szempontból kevésbé voltak tcr· 
n1ékenyek, minden energiáját az oktatásr;1 1 klinikájának javítására fektette. 1\ 
Rockefeller alap támogatásával megszervezte a debreceni védőnőképző intézc· 
tet, a .Jendrassik Ernő szerkesztette Bclorvostan e. tankönyvben ő írta az ideg
gyógyászati és a n1érgczések fejezeteket, a 1'1agyar sebésztársaság 1922. évi 
naggyűlésén előadást tartott Az agy és gerincvelő daganatokról címmel, amit 
az Orvos-képzés e. folyóirat is leközölt. Utolsó előadását 1926-ban a balaton
füredi on•os továbbképző konferencián tartotta a fejfájásról. 1923-ban kliniká· 
ja végleges elhelyezést kapott, dc súlyos szívbetegsége már akadályozta mun· 
kájában, korábbi „rohanó" életmódjában. Kern alapított családot. Elnöke volt 
a Debreceni orvoscgycsülctnck, a debreceni Apolónő· és Védőnőképző Intézet 
alapítója és első igazgat6ja is volt. 

Fő ntűve: 

Bclorvosi diagnosztika. Budapest, 1921. 

CsíKY J ózsEF 
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CSIKI Prliklós 

Igazolt honvédorvosként - alorvosként Belső-Szolnok vármegyében működött 
1868-ban, amikor felvételét kérte a honvédcgyletbe. 1890-bcn még élt. 

CSIKY Péter 
(Gyergyószentmiklós, 1812 - Gyergyószentmiklós, 1871) 

Orvosi tanulmányokat a pesti orvosi karon végzett, Erdély legkülönbözőbb he· 
lyein (Dés, Abrudbánya,Torda) működött gyakorló orvosként, majd a bányaka· 
mara orvosa lett. 

Munl1ája: 
A táplálatok. Orvosdoktori értekezés. Pest, 1836. 

CSIKY Samu 
(Kolozsmonostor, 1811 - Kolozsvár, 1882. nov. 11.) 
orvos, füldbirtolros 

Családja nemességet kapott homoród-oklándi előnéwel (1805). A család bir· 
tokai Kolozsmonostoron voltak, iskoláit Kolozsváron végezte, majd a pesti or· 
vasi karon szerzett orvosdoktori oklevelet. Végzése után birtokaival foglalko
zott, csak ott végzett orvosi gyakorlatot. A I\olozs várn1cgyc törvényhatósági 
választmány tagja volt. 

Munl<ája: 
Disscrtatio inauguralis mcdica dcspilanthe olcacca. Pcstini, 1836. 

DÁNIEL Elemér 
(Gyulafehérvár, 1895. nov. 1. - Budapest, 1979. ápr. 23.) 
orvos, sebész, egyetenti tanár 

A Pázn1ány Péter Tu<lon1ánycgyctcn1 orvosi karán végzett (1922), műtőorvosi 
és sebészi szakvizsgát (1926) tett. Münchenben ortopédscbészi tanulmánya· 
kat folytatott (1929), csontrendszeri betegségek tárgyköréből magántanár 
lett (193 7). Az !. világháború alatt az orosz fronton katona (1914-1918). A bp
i !.sz. l\őgyógyászati klinikán gyakornok (1922-1924), az!. Sebészeti Klinikán 
(1922-1928) tanársegéd, majd a pécsi Erzsébet Tudományegyetem !. Sebésze
ti Klinikájára került, adjunktus, 1937-1942 között magántanár, 1942-1945 kö
zött rk. tanár. Ezt követően kórházi főorvos. 

Munhái: 
Szövettani hízósejtek előfordulása és jelentősége. Mrtgyar Orv. Archívum, 1924. 
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Szülés alatt létrejött magzati bordatörésck kapcsán néhány szó a Kristccl!cr-
exprcssióról. Orvosképzés, 1928. 

Bokatörésck kezelése. Magy Sebésztársaság Munkálatai. 1930. 
i\ kéz s~~jkacsonttörésci. Orvosképzés, 1934. 
A térdizület fedett törései. Bp., 1937. 
Az Archillcs-ín fedett sérülései. Orvosi Hetilap, 1958. 
A pozitiv arthographia jelentősége a térdizülcti porcsérülésck diagnosztizálá

sában. Testnevelési és Sportegyészségügyi Szemle, 1966. 

DONOGÁNY Jakab 
(Magyar-Lápos, 1829. - Borszék, 1877.) 
orvos 

Tanulmányait Magyar-Láposon és Kassán végezte, majd beiratkozott 1846-ban 
a pesti orvosi karra. A szabadságharc idején a pesti egyetem kórházában dol
gozott, 1852-bcn szerzett orvosi oklevelet. Elsősorban orvosi vcgytannal fog. 
lalkozott, dc végzése után előbb Alsó-l<'chér megye, 1870-től Nagyenyed főor
vosa lett. Fiatalon, 1877. augusztus 12-én halt meg. 

Munkéga: 
Vegytani készítmények. Schulek Sándor után magyarra fordította D . .J„ némely 
készítményekkel és vegytani szótárral kibővítette. Pest, 1851. 

DONOG.tÍNY (DONOG.fÍN) Zakariás 
(Sülelmcd, 1868. szept. 18. - Budapest, 1917. márc. 19.) 
orvos, egyetemi magántanár 

A kolozsvári Ferenc .József Tudományegyetem orvosi karán szerzett oklevelet 
(1891), a felső légutak betegségeinek kór- és gyógytana tárgykörben magánta
nári képesítést szerzett (1905). Végzése után a bp-i tudományegyetem belgyó
gyászati klinikáján, maj<l az Anatómiai Intézet gyakornoka, tanársegéde 
(1897-1897), Korányi Frigyes által biztosított ösztöndí_Ual Bécsben, München
ben, Londonban, s Párizsban tanult (1897-1899), a bp-i Fül-gége Klinika ta
nársegéde lett (1899-1905). Egyetemi magántanári képesítésének megszerzé
se után ugyanitt tevékenykedett. Az Új Szent .János Kórház Gégc-Orrbctcg 
Osztályán rcndelőorvos (1911·1917), egyúttal a Székesfőváros Balparti Szc
génykórház{mak rcndclöorvosa (1911·1914), a pesti Hadikórház főorvosa 

(1914-1917). Az !. világháború alatt sorozóorvosként is működött. Spanyol
náthában hunyt cl. A felső légutak daganatos betegségeivel, az orrlégzés vizs
gálatával, orrnebészcttcl foglalkozott, a mandulaműtéttan kidolgozója. Az első 
magyar fül-orr-gégszcti szakbibliográfia összeállítója. (1906) 



GAJZ.fÍGÓ Lukács l\1arcel 
(Szamosújvár, 1800 - Szamosújvár, 1860) 
orvos, sebész 
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Szamosújváron végezte iskoláit 1 itt szerzett orvosdoktori oklc\·clct, dc scbor
vosi és szülészmesteri képesítést 1825-bcn l\olozsváron kapott. Kolozsváron 
gyakorlóorvos, több alkalommal pályázott a kolozsvári Orvos-Sebészi Intézet 
gyakorlati sebészeti, majd szülészeti tanszékére, eredménytelenül. Gyakorlata 
mellett helyettes tanár volt a sebészet oktatásnál. Visszatért Szamosújvárra, 
városi főorvos és a helyi kórház igazgatója lett. 1851-től Besztercén működött, 
városi főorvosként hunyt cl. 

Munhája: 
Disscrtatio inauguralis mcdiea dc nephritide. Pcstini, 1824. 

GERGELYFFI András 
(Csíkszék, 1765 - Szamosújvár, 1829) 
orvos, városi főorvos 

Orvosdoktori oklevelet a pesti orvosi karon szerzett 1790-bcn, majd 1797-től 
haláláig Szamosújvár főorvosi tisztségét töltötte be. 

Mimhái: 
Technológia, vagyis a n1cstcrségck és némely alkotn1ányok rövid lcír{1sa. Po

zsony, 1809. 
Dc aquis ct thcrmis n1incralibus tcrrac Siculorum Transylvaniac. Cibinii, 

1811. 
1\nalysis quarundum aquarum míncralium 1-'Iagni Prineipatus Transylvaniac. 

Claudiopoli, 1814. 
1\ két nu1gyar hazúban behozandó hasznos növényekről. I\olozsvúr, 1814. 

ISSEJ(UTZ Béla 
(Kéíhalom, 1886. jan. 31. - Budapest, 1979. júl. 31.) 
orvos, gy6gyszerkutató, egyete111i tanár 

Középiskolai és egyetemi tanulmányokat végzett, orvosi diplon1át ugyanott 
1910-bcn kapott. Végzése után a kolozsvári Gyógyszertani Intézetben dolgo
zott, .Jakabházy Zsigmond mellett előbb tanársegéd, majd adjunktus lett, 
1919-bcn igazgatónak nevezték ki. 1913-ban jelent meg Jakabházy Zsigmond
dal közösen írt könyve, a Gyógyszerismcrct. 1920-ban a kolozsvári egyetemmel 
Magyarországra került, 1921-től a Szegedre telepített orvosi kar Gyógyszeré
szeti Intézetét vezette, nyilvános egyctcn1i tanárrá nevezték ki. 193 7-ben, ami
kor .Jakabházy Zsigmond nyugalomba vonult Budapesten, őt nevezték ki az in
tézet és a tanszék élére. Itt dolgozott 1962-ig, nyugalomba vonulásáig. A leg
nehezebb időben volt a Pázmány Péter Tudományegyetem orvoskari dékánja, 
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e minőségben ismertette az 1944. október 21-i kari gyűlésen az egyetemi ta· 
nács döntését, hogy az orvosi kar nem települ ki Nyugatra. 

Szakmai és tu<lon1ányos n1unkássága rendkívül széles pályán mozgott: 
1917 ·ben az atropin hatását tanuln1ányozta, és a kvartcrncr ammónium bázi· 
sokkal kapcsolatban bcbizon)Ította, hogy ezek által csökkenthető az atropin· 
nak a központi idegrendszerre kifejtett hatása, viszont megnő a terápiás érté· 
kcs paraszimpatikukolitikus hatás. Az e kutatás eredményeként megszületett 
Novatropin ma is használatos. A Chinoin gyógyszergyárral való gyümölcsöző 
együttműködés eredménye egy újszerű higanyos (szerves) vízhajtó: a Novorit 
(1927). Ez az 1970-cs évekig volt forgalomban. Nevéhez fűződik a Pccparin 
(1931) és a Ilypothiazid (1959) gyógyászatba történő bevezetése is. Az előbbit 
1972-bcn törölték a törzskön)'•ből, dc az utóbbi ma is fontos gyógyszer. Szá· 
mos gyógyszertani problémával foglalkozott. Közülük kiemelkednek a pajzs· 
mirigy élettanával, az inzulin mechanizmusával kapcsolatos vizsgálatok. Ér· 
dcklődött a tudománytörténet iránt is: a gyógyszerkutatás múltját sok ezer 
irodalmi adat alapján feldolgozó német nyelvű munkája 1971-bcn az Akadémia 
Kiadónál jelent meg (Gcschichtc dcr Arzncimittclforschung) nemzetközileg is 
elismert és keresett kötet. Megírta a két Jancsó életrajzát (Id. és i(i . .Jancsó 
Miklós, a két orvostudós. Bp. l %8). 

A Gyógyszerrendelés e. kézikönyve (ezt csak röviden Issckutznak nevezik a 
gyakorlatban) igen népszerű. Negyvenedik kiadása 1979-bcn jelent meg, eb· 
bcn lánya Issekutz Lívia a társszerző. Ugyancsak számos kiadást ért meg az 
1931-bcn - ugyancsak kézikönyvként - kiadott Gyógyszertan és gyógyítás e. 
háron1 kötetes munkája. 

Nyugalomba vonulása évében megkapta a Sen1n1chvcis Orvostudományi 
Egyetem Semmelweis-érmét és díját, számos külföldi egyetem és tudományos 
társaság tall.ja kitüntetettje. 

1939-bcn a Magyar 'l\!dományos Akadémia levelező tagjává választotta, 
1945-ben rendes tag lett. 1952-ben Kossuth-díjat kapott, 1971-bcn a Szegedi 
Ür\'ostu<lon1únyi Egyetem tiszteletbeli doktorává avatta. 

Munl<ái: 
Geschiehtc der Arzneimittclforschung. Bp. Akadémia, 1971 
Gyógyszertan és gyógyítás. Bp. 1931 (45 kiadás) 
Gyógyszerrendelés. Bp. 1931 (folyamatos éves kiadás) 
Gyógyszerismcret. (.Jakabházy Zsigmonddal). Kolozsvár, 1913. 

ISSE[(UTZ Hugó 
(Székelyudvarhely, 1855. jún. 19. - Kolozsvár, 1915. júl. 23.) 
gyógyszerész, egyeten1i n1agántanár 

Apja, Issekutz Adeodat törvényszéki elnökként 1876.január 11-én magyar ne· 
mcsséget kapott. J\ gimnázium első három osztályát - a német nyelv clsajátí· 
tása érdekében - Segesváron az evangélikusoknál, a többi osztályt Marosvásár
hely"n végezte. 1869-bcn gyógyszerészi pályára lépett, gyakorló éveit Szamos· 
újváron töltJtt<.. ~gyetemi tanulmányait 1874-ben Kolozsváron kezdte meg, 

47 

ahol 1876. május 30-án gyógyszerészmesteri oklevelet szerzett. 1876-ban mint 
önkéntes - a budapesti katonai gyógyszertárban szolgíLlt, leszerelése után a 
kolozsvári orvosi kar gyógyszertárában, illetve gyógyszertani tanszékén dolgo
zott. 1881-bcn beiratkozott a vegyészeti szakra, 1882-ben gyógyszerész dokto· 
ri oklevelet szerzett, 1892-bcn magántanári képesítést kapott. A gyógyszeré
szeti műtan előadója volt. 1892-ben átszervezte, majd vezette az egyetemi 
gyógyszertárat. Jakabházy Zsigmond és N)1redy .József munkatársaként szá
mos kiváló tanulmány társszerzője. Tagja és erdélyi elnöke volt a Magyar 
Gyógyszerészeti Egyesületnek, a Természettudományi Társulat elnökségi tag. 
ja, az Erdélyi Múzeumi Egyesület természettudományi szakosztályának alelnö· 
ke a Deutsche Chcmisehe Gescllsehaft külső tagja. 

Munhái: 
Számos kisebb írása jelent meg a Vegytani Lapokban az Orvosi Hetilapban és 

a (}yógyszcrészct e. folyóiratokban. 
Tanulmányok a naphtalinnak többszörös helyettesítése által nyert származé· 

kokról. Kolozsvár, 1882. (Doktori értekezés) 
Gyógyszerisme. Kolozsvár. 1895. 
Orvos és gyógyszcrnövényck használatára a tiszti orvosi vizsgálatra készülők 

igényeire és a gyógyszertárosok vizsgálatára való tekintettel. (102 ábrával). 
Kolozsvár, 1894 

.TAI\ABHÁZY István 
(1906-1989) 
orvos, szájsebész, fogorvos 

.Jakabházy Zsigmond fia. Kolozsvárott születte, orvosi oklevelét 1930-ban Bu· 
dapesten szerezte, majd az 1. sz. Sebészeti Klinikán működött. Fogorvosi képe· 
sítést szerzett, szájscbészként a Fogászati Klinikán gyógyított. A II. világhábo· 
rú után fogorvosként dolgozott Budapesten. Szakmai írásai a Magyar Sebésze· 
ti Társaság Munkálataiban, a Gyógyászatban, a Fogormsok Lapjában, az Or
vosképzésben és az egyetemi évkön)'·ckbcn jelentek meg. 

.TAIVl.BHÁZY Zsigmond 
(füskeke, 1867. máj. 26. - Budapest, 1945. júl. 4.) 
orvos, egyetemi tanár, a ~'ITA tagja 

.Jakabházy Zsigmond és Pakot Poli házasságából született. Középiskoláit és or
vosi tanulmányait Kolozsvárott végezte. Orvosi oklevelét 1893-ban szerezte, 
majd végzése után az egyetem gyógyszertani intézetének munkatársa lett. Al
lami ösztöndí_üal 1897-ben Strassburgban, 1898-ban Lipcsében és 1901-ben 
Grazban képezte tovább magát, európai hírű intézetekben dolgozott .. 1899· 
bcn a kísérletes gyógyszerhatástan és gyógyszerismei szövettan magántanárá· 
vá habilitálták, egyben adjunktusi feladatkörben bekapcsolódott az orvoskép· 
zésbc. 1913-ban egyetemi nyilvános tanárrá nevezték ki Kolozsvárra, 1920-ban 
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- Bókay Arpád halála után - a budapesti orvosi karra a gyógyszcrismerct és 
gyógyszertan nyilvános egyetemi tanárává nevezték ki. 1923-ban a Magyar Tu
dománvos Akadémia levelező tagjává választotta. Széles szakirodalmi tevé
kenységet fejtett ki, tanulmányai a Gyógyszerészeti Értcsítőbcn 1 a Gyógyszeré· 
szcti l(özlönybcn, az Orvosi l·Ictilapban, az Erdélyi ivlúzcun1i Egyesület Orvos· 
tcrn1észcttudományi Szakosztályának Értesítőjében, az Orvosok Lapjában, a 
~·Iagyar Gyógyszcrészcttudományi Társaság l~rtcsítőjébcn jelentek meg. Szer· 
kesztctte az Erdélyi Múzeumi Egyesület folyóiratát, tagja volt a Magyar Gyógy
szerkönyv szerkesztőbizottságának. 

1\funhái: 
Gyógyszcrisn1c.1\ ~dagyar Gyógyszerkönyv 2. kiadásának bevezető fejezete. I<o· 

lozsvár, 1895. 
A gyógyszerismerct tankön)TC. 1-11. kötet. Kolozsvár, 1913 

J(ORBULY György 
(Nemesúcsa, 1903. ápr. 18. -Chicago, 1981. nov. 14.) 
orvos, orvostörténész, egyeterni magántanár 

l\cvcs örn1ény érteln1iségi családból szárn1azik. l(özépiskolai tanuln1ányait 
Kagyszon1baton és Komáron1ban 1 orvosi tanuln1ányait IIalléban, Berlinben, Zü· 
riehbcn és Budapesten ,-égczte. 1932-bcn szerzett orvosi oklevelet a budapes
ti orvosi karon. Végzése után előbb a Pajor Szanatóriumban dolgozott, majd 
1936-1941 között a II. sz. Szülészeti és l\őgyógyászati Klinika tanársegéde. 
1938-tól az Orvostovábbl<épző Központi Bizottság titkára, 1941-től az Allami 
Bábaképzö Intézet igazgatója. 1936-ban az ókori orvostörténelem tárgykö
réből nlagántanári képesítést szerzett, ettől kez<l\'e az orvosi karon az orvos· 
történelem ezen korának előadója lett. 193 7-től a Bp-i Királyi Orvosegyesület 
Orvostörténeti Szakbizottságának elnöke, sokat tett az orvostörténelem fej· 
lesztéséért, népszerűsítéséért, az egyesület Orvostörténeti J\1úzcun1ának gya· 
rapításáért. F'őbb kutatási területe az ókori n1c<licina, a szülészet és nűor\'OS· 
lás története, a hazai nőgyógyászat, Semn1chveis élete és 111unkássága, az 
egészségvédelem hazai története. Rendszeresen publikált hazai és külföldi 
szaklapokban. 1944-bcn l\;ugatra kitelepített intézetét kísérve elhagyta Ma
gyarországot. 1945-től az Egyesült Allamokban élt, ahol különböző gyúgyinté
zctckhcn, kórházakban szülész·nőgyúgyász főor\'osként nlűködött. 1954·tűl 
nyugalo111ha \'onulásáig (1973) a chicagói cgycten1hez tartozó szülészeti klini· 
ka 111áso<lprofcsszora volt. 

J\:Iunkái: 
i\quincurn orvosi c111lékci. Bp. Egyctc111i l(ia<ló, 1934. 
A magyar szülészet bölcsőkora. Bp. 11. Orvosi. Kiadó, 1936. 
Almási Balogh Pál l\émethoni naplója 1825-bűl. Bp. 1938. 

0 
_,_:A; 

Léczf alvi J(ERESZTES Elek 
(1768-1831) 
orvos, tanintézeti tanár 
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Kolozs megyei születésű, a bécsi egyetem orvosi karán végzett (1796) orvos
doktor és sebészmcster, aki a napóleoni háború idején polgári sebészként a 
hadsereg állományában dolgozott. 1811-től Kolozs megyében működött, vár
megyei főorvos is volt. 1811-bcn kinevezték a kolozsvári Orvos-Sebész Intézet 
bonctan tanárává, 1820-tól a sebészet és szülészet tanári tisztségét is ellátta. 
1821-től Kolozs vármegye táblabírójának választották. Kiváló tanára volt a tan
intézetnek, halála előtt egy éwcl - betegségére való hivatkozással lemondott 
tanintézeti és közéleti tisztségeiről. 

LUKÁCS János 
(Nagyvárad, 1813 - Nagyvárad, 1879. dec. 25.) 
orvos, megyei főorvos 

Tanulmányait, Nagyváradon kezdte, itt végezte cl a bölcsészeti tanfolyamot is, 
majd az orvosi karon 1836-ban orvosdoktori, 1837-ben sebészi és szülészmes
teri oklevelet kapott. 1841-bcn egyik alapítója volt a Bihar megyei Orvos és 
Gyógyszerész Egyesületnek, amelynek titkára, majd elnöke is volt. 1848-ban 
Bihar vármegye tiszti főorvosává választottá, amely tisztségtől 1850-bcn meg
vált, a nagyváradi kórház főorvosaként működött, dc szemorvosi gyakorlatot is 
folytatott 1856-tól Grósz Frigyes szemkórházában. 1865-ban ismét vármegyei 
tiszti főorvossá választották, 186 7 -ban az Országos Közegészségügyi Tanács 
tagjává nevezték ki. Szerepe volt, hogy 1869-ben megkezdték Nagyváradon az 
új 150 ágyas közkórház építését, megegyezett a görög katolikus püspökséggel, 
hogy Biharlürcdcn - a püspöki birtokon - klimatikai gyógyszállót és üdülő kór
házat építtessenek. 1873-ban kolcrabiztos, szerepe volt a járvány lokalizálásá
ban. 1870-1879-bcn a nag)váradi Jogakadémián és papi szemináriumban a 
közcgészségtant adta elő. 

Munkája: 
Syphilis in gcncrc. Diss. in. mcd. Pcst,1836. 

NOVÁK Sándor Agoston 
(Arad, 1816 - Szekszárd, 1885) 
orvos, n1egyei ffiorvos 

Orvosi tanulmányait Pesten és Bécsben végezte, 1842·bcn Pesten kapott orvos
doktori, 1843-ban sebész- és szülészmesteri képesítést. Előbb Pesten gyakori(> 
orms, a Szent Rókus Kórház orvosa. Honvédon·osként részt vett a szabadság
harcban, az Erdélyi Hadseregben szolgált századosként. A szabadságharc buká
sa után előbb Bonyhádon, majd Szekszárdon gyakorló orvos, 1860-tól Tolna 
vármegye főorvosává választották. 
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Munkái: 
l~szrevétclck az orvostanulók számára rendelt egyetemi kórházban múlt isim· 

lai félévben előfordult nevezetesebb esetek felett. Orvosi tár, 1841 
Kórtani nevezetességek, Orvosi tár, 1842 
llasonszcnv csak szóval és nem valósággal létezik. Orvosi tár, 1842 
A helyhatósági rendes orvos \iszonyai s kötelességei. Orvosdoktorrá iktatásá· 

ra írt disszertáció. Pest, 1842 

NOV ÁJ( .Antal Róbert 
(Kolozsvár, 1820. - Bp., 1899. nov. 19.) 
orvos, főtörzsorvos 

A pesti orvosi karon szerzett orvosdoktori oklevelet 1844-ben, 1845-bcn seb· 
orvosi és szülészmesteri vizsgát is tett. Előbb magánorvos, a szabadságharc 
idején honvédorvos. Az 1850-cs évektől ismét magánorvos, József főherceg al· 
csú ti birtokán uradalmi orvos, főhercegi háziorvos. Az 1860-as években And· 
rássy Gyula gróf háziorvosa, 1868-ban az akkor felállított magyar királyi hon· 
védség főtörzsorvosa. 

Munkája: 
A topláb ncmciről és az álizmercvcdésről. Orvostudori értekezés. Pest, 1844. 

SZABÓ Dénes 
(Pest, 1856. - Kolozsvár, 1918.) 
orvos, egyetemi tanár 

1879-ben szerzett orrnsi oklevelet a budapesti orvosi karon, majd tanulmánya· 
inak kiegészítésére külföldi tanulmányútra ment (Bécs, Drezda, Berlin, Eding
burgh, London), 1881-től a bp·i !.sz. Szülészeti Klinikán dolgozott, 1891-bcn 
a szülészet és nőorvoslás tárgyköréből magántanári képesítést szerzett. 1892· 
bcn eredménnyel pályázta meg a kolozsvári orvosi kar szülész·nőgyógyász ta· 
nári tisztségét, 1905-1906-ban az egyetem rektora, több alkalommal viselte az 
orvosi kar dékáni tisztségét. Tanulmányai jelentek meg az Orvosi Hetilap, a 
Gyógyászat és a Kolozsvári Orvostcrmészcttudomán)i Értesítőben. 

Munkái: 
A gyakorlati orvostan haladása. Bp„ 1890 
Az orvosi mentés kézikön)''c. Bp„ 1891 
A kolozsvári egyetem orvosi karának története. Kolozsvár, 1896 

SZABÓ József 
(Kolozsvár, 1882. - Szeged, 1929. júl. 5.) 
orvos, egyetemi tanár 

Orvosi tanulmányait a kolozsvári tudományegyetem orvosi karán végezte 
(1905), majd végzése után a kolozsvári idegklinikán Lechner Károly tanítvá· 
nya, tanársegéd, 1910-ben magántanári képesítést szerzett. Bécsben és Ham· 
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burgban volt tanulmányúton. A kolozsvári egyetemmel Szegedre menekült, 
ahol az Elme· és Ideggyógyászati Klinika adjunktusa, 1922-töl n)ilvános egye· 
tcmi tanár, klinikaigazgató. Tudományos munkássága kitcr;jcdt az clmcgyógyá· 
szat minden területére, foglalkozott az agy és a gerincvelői folyadék különböző 
\'cgyi reakcióival és a tabes <lorsalis és paralisis progrcssiva eseteivel. Tudomá
nyos munkássága széles területen mozgott. 

SZABÓ József 
(Csíkszereda, 1807. - Kolozsvár, 1872) 

Előbb a kolozsvúri Orvos-Sebészi Intézetben végzett seborvos és szülészmcs· 
tcrként, majd orvosi tanulmányait Pesten és Bécsben folytatta, ahol 1843-ban 
orvosdoktorrá avatták. Előbb Pesten gyakorló orvos, majd a kolozsvári Orvos· 
Sebészi Intézet sebésztanári állását pályázta meg 1839-ban, amely tisztséget 
haláláig betöltött. Közben helyettes tanár volt az orvosi kórtan tanszéken, ne· 
véhcz fűződik a gyakorló kórház átszervezése és korszerűsítése. Számításba 
vették a kolozsvári egyetem orvosi karának scbésztanári tisztségére, dc ebben 
halála megakadályozta. 1868. március 15-én - mint az intézet igazgatóját - őt 
bízták meg az egyetem előkészítő bizottságban az orvosi kar szervezésével. 
18fi9-ben országgyűlési képviselő. Képviselői minőségében tagja lett annak a 
parlamenti bizottságnak, amely az egyetemalapítás kérdésével foglalkozott. 

Afunkái: 
Vindiciac homonis nasccntis. Specimen inauguralis sistcns ncccssitatcm ... 

Vindcbonac, 1834. 
Hová építsük az új kórházat Kolozsvárott? Kolozsvár, 1865. 
A budapesti egyetemen a hasonszcrvi tanszék czélba vett felállítása ellen tar· 

tott országgyűlési beszéd. Pest, 1870. 

PATRUBÁNY Antal 
(Erzsébetváros, 1834 - Budapest, 1871) 

Patrubány Gergely testvére. Tanulmányait a Pesti Tudományegyetem orvosi ka· 
rán végezte 1859-bcn, végzése utün gyakorlóorvos Pesten, majd a Szent H.ókus 
Kórház bőrgyógyászati rendelő orvosa volt. Orvosi tárgyú tanulmányai mellett 
hírlapírással foglalkozott. 

Munkái: 
Orvosi Hetilap 
A Syphilis őstörténctéből. 1860 
Erjedés az élő testben. 1861. 
Adat a csömör léte feletti vitás kétely ellen. 1861. 
A cllentéti elvonó gyógymód. 1861. 
Adat a tarantclakór léte feletti kétely ellen. 1861. 
Néhány szó a betegápolónőkről. 1861. 
A „dcskentare" vagy is az oláhnép gyógybűvölcte. 1862. 
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A nyúri nátha. 1862. 
Kcrosolan az új anacsthcticun1. 1863. 

Orsr;cíg Tükrében: 
A lcgújabbkori nagyobb földrengések történelme. 1862. 
J\ fehér cmbcrvásúr 1()0 év előtt. 1862. 
Párbaj. 1862. 
Siam jelenlegi kirúlya. 1864. 

Az Országban: 
A népclcmi korcs vérvcgy befolyása a Mexico állam válságaira. 1864. 
Az orosz thcahamisítók. 1864. 

PATRUBJÍNY Gergely 
(Erzsébetváros, 1830 - Budapest, 1891. június 3.) 
orvos, egyeten1i tanár, országgyűlési liépviselő 

Ii.égi magyarországi örménycsaládban szülctctt1 amelyet tdária Terézia királynő 
nemesítő oklevéllel és címerrel tüntetett ki. J\ Patrubány család ősi fészke Er
zsébetvúros volt, a család többi tagja a város és Erdély közéletében fontos tiszt· 
ségckct töltött be Márton - Patrubúny Gergely nagyapja - főbíró, Gergely- a 
jeles orvos édesapja - pénztárnok, nagybátyja Antal esperes plébúnos, másik -
György- pénztárnok, István nevű rokona az erdélyi udvari kancelláriánál szám* 
vevő tiszt, János 1\.rasso vármegye jegyzője. Tanuln1ányait Erzsébctvúrosban 
kezdte, majd jogi tanulmányokat végzett és oklevelet nyert Pesten. Előbb jogi 
pályán képzelte el jövőjét, dc abbahagyta és beiratkozott az orvosi karra: 1856· 
ban orvosdoktori 1857-bcn scborvosi és szülészmesteri oklevelet szerzett. Ez 
utóbbi tanulmányának érdekessége, hogy szülészmesteri Semmelweis Ignácnál 
letett vizsgája alapján kapta meg. Ezután másfél évig Bécsben folytatott tanu· 
mányokat 1 orvosi gyakorlatot. \Tisszatérvc Pestre magánorvosként működött, 
az első hazai orvostársaságnak, a budapesti Királyi Orvoscgyesületnek előbb 
másod, majd első titkára lett. 1861-bcn a pesti orvosi karon himlőoltás isme· 
rcteiből n1agántanári képesítést szcrzctt 1 az egyetemi oltóintézet vezetője lett. 
Ezen tisztséget tíz évig töltötte be, s intézetének feladata részben a himlőol· 
tás oltóanyagának clőállatása, különböző fertőtlenítőszerek előállítása lett. Ér· 
dcklődésc főleg a közegészségügy gyakorlati területére összpontosult, bár 
1864-től a Császárfürdő fürdőorvosi és rcndclőorvosi feladatkörét is betöltöt· 
tc .. Jürványtani tu<lüsünak elismerését jelentette, hogy a nagy pesti tífuszjár· 
\'ány idején - 1867-1769-bcn - minden díjazás nélkül vezette a fővárosi tífusz· 
kórhúzat. Elismert tagja volt az orvosi közéletnek, szoros kapcsolatban állt a 
magyar orvostu<lon1ány felemelését szervező pesti orvosi iskolával. 1869-ben 
szülővárosa 1 Erzsébetváros országgyűlési képviselővé választotta, ahol az or
szág közegészségügyi állapotát, az orvosképzés reformját, az egyetemalapítá
sokat szorgalmazók táborába tartozott. 1870-ben az Országos Közegészség
ügyi Tanács tagjává is választották, tagja lett annak a parlamenti bizottságnak, 
amely kidolgozta az egyetem reform és közegészségügyi törvényt. E bizottság 

PATRUB.Á.."Y GERGELY. 
::rtckezlcti elnök. 
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nmotorja" Patrubány Gergely volt, bizton szán1íthatott rá a hazai orvostársada
lom. 187:1-ban Budapest tiszti főorvosává választották, amely feladatkört 
1889-ig betöltött. 

Tiszti főor\"Ossága alatt születtek meg és fogalmazódtak meg a magyar fővá
ros nagyszabású közegészségügyi programjai: nevéhez kötődik a nagy kórház
építési program, amcly11ek során felépült a Szent István, a Szent László Kór
h{1z, kibővítették a Szent Rókus kórházat, rendezett állapotok teremtődtek a 
köz-, a 1nagán- és egyházi kórházak között. Ebben az időszakban válnak a kór
házak a bctcggy6gyítás igazi színterévé, gyorsan emelkedtek a beteg ágyak 
száma, kezdetét vette a betegbiztosítási társasági rendszer. Ennél nagyobb je
lentőségű volt az a közegészségügyi program, amely a fővúros csatornázására, 
iv6vízcllátására, az utcák tisztántartásának megszervezésére irányult. Célul 
tűzte ki a lakható, egészséges, higiéniás szcinpontoknak mindenképpen meg
felcllí város megteremtését, an1el)11ek egyik „alpontja" például a parkosítús, a 
kürnyczcti ártalmaktól való nientesítés volt. Igaz, arra niár nen1 volt hatása, 
hogy a gyorsan fejlődő ipar mellett kialakultak a peremvárosok, azok a zsúfolt 
negyedek, ahol minden egészségügyi progran1 meghiúsult, melyek valóban a 
járványok, a népbetegségek „telepei" lettek. Kérésére végezte cl 1881-ben Fo
dor József, a magyar és az európai közegészségtan legnagyobb egyénisége, 
egyetemi tanár azt az egészségügyi felmérést, amely nemcsak Fodor Jeles el
méleteinek bizonyítékául szolgált, dc reális képet festett Budapest igazi egész
ségi állapotúról, alapul szolgúlt újabb programjainak kidolgozására. Ilyen irá
nyí1 tevékenységét külföldön is clisn1erték: 1878-ban díszvendége volt a párizsi 
Közegészségügyi I\ongrcsszusnak, ahol a Francia közegészségi Társaság tiszte
letbeli tag,jává választotta, egy éwcl később ilyen címmel tisztelte meg a Bel
ga I\özcgészségügyi Társasúg is. 

Patrubány (}ergcly világosan látta, hogy ncn1 a hazai közegészségügyi tör
vénnyel van „bajl) ,hanem az ismeretek hiányával, hiszen a nem szakmai értel
n1iség gyakran értetlenül áll szemben a törvényekkel, az egészséget védő vagy 
a közegészségügyet fejlesztő rcndclkezésckkcl. 1885-bcn az egyik kezdemé
nyezője volt Markusovszky L'\jossal és Fodor Józseffel együtt, az Országos Köz
egészségügyi ggyesülctnck, an1cly célul tűzte ki a felvilügosítást, az értcln1iség 
összefogását, a közegészségi gondolat népszerűsítésére, végrehajtására. 

1887-bcn visszarnnult a közéletből, 1889-bcn lemondott hivataláról és 
1891. Június :l-án hunyt cl Budapesten. 

Tcaiuhnán_\'ai e~ Orvosi fletilapban: 
A himlőalakú másodlagos bujakór. 1858. 
Bárfckélyes harmadlagos bujakór. 1859. 
Az orszúgos központi oltóintézct. 1863. 
Az országos \"édhimlő oltóintézct 1863. évi működése. 1864. 
1\ budai Cis{!szárfürd.ő ivóforrás mészélcg tartalm{tnak gyógytani értéke. 1868. 
Beszéd az országos közegészségi tanács költségvetése tárgyában az alsóház· 

ban. 187'1 

G_vógyász-at cúnű folyóiratban: 
Tájélmzás Virchow Rudolf tanár sejtkórtanának jelentősége körül. 1861. 
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1\ ,·é<lhi1nlőojtás közegészségi és gyógytani értéke. 1862. 
A kovasavas oldat egy esetben megfigyelt gyógytani hatásának tüneményei. 

1863. 
Az országos könyTkiadó társulat ügyében. 1864. 

f(ön.)~vei: 

Virchow sejtkórtana. Pest, 1863. 
1864. évi fürdőidény tapasztalatai a budai Császárfürdőbcn. Pest, 1865. 
Jelentés Budapest 1874. tiszti főorvosi hivataláról. Bp., 1874 

PtlTTANTYÚS - .1IBRtlI-JÁ.iW l'llárton 
(Zilah, 1857 - Trencsén, 1932) 
orvos 

Kolozsvári clötanulmányok után 1881-bcn szerzett orvosi oklevelet a kolozsvá
ri egyetem orvosi karán. Iloszabb külföldi tanulmányút után 1882-től a Felvi
déki Bánya R1'nél vállalt bányaorvosi állást, 1889-1923 között az illavai orszá
gos fegyintézet főorvosa lett. E minőségben kapcsolódott be a Korányi Frigyes 
által mcghírdctctt tbc-elleni küzdelembe, publikált szakdolgozatai bizonyíté
lmt szolgáltattak a börtönök állapotairól, a tubcrkolózis megbetegedések sú
lyos helyzetéről. Trencsén vármegyében megszervezte a tuberkulózis ellen 
küzdő cgycsülctct, maga szátnos felvilágosító előadást tartott 1 szűréseket szer
vezett, tbc-kórházat alapított. Az elsők között alkalmazta az 1900-as évek ele
jén a röntgen átvilágítást. 11cgalapította a Magyar Turista Egyesületet, Kis-Kri
ván turistaházat építtetett. Szorgalmazta a turizn1us országos n1cgszcrvczését 1 

a menedékházak lánculatának felépítését. 

VERZ.tÍR li'rigyes 
(Budapest, 1886. szept. 16. -Arlesheim, Svájc, 1979. márc. 13.) 
orvos, egyetemi tanár, MTA tagja (1973) 

Középiskolai tanuln1ányait a bp-i Dcúk téri evangélikus gimnáziun1ban, orvosi 
oklevelét a bp-i tudományegyetem orvosi karán 1908-ban szerezte. Már medi
kusként élettani kísérleteket végzett a fiziol6gus Tangl Ferenc intézetében, 
n1ajd itt kezdte orvosi pályáját is. 1914-ben a "kísérleti kórélettan" tanárává 
habilitálták. a világháborúban katonaorvosi szolgálatot teljesített, 1819-ban 
kinevezték az akkor nlegnyitott debreceni tudon1ányegyctem orvosi karának 
élettani tanszékére tanszékvezető egyctenli nyílvános tanárnak. Vészi Gyula 
korai halála miatt átvette a kórtani intézet vezetését is. 1927 -bcn Klebelsberg 
Kunó vallás· és közoktatásügyi miniszter megbízta a tihanyi Biológiai Kutató· 
intézet megszervezésével és irán)ításával, dc 1930-ban meghívták a bázeli 
cgyetcn1 élettani intézetének vezetésére és az egyetemi tanszékre nyilvános 
egyetemi tanárnak. Még Debrecenben az intézet vezetése mellett az élettani 
osztályt is irányította. Tíz évig dolgozott Tihanyban, látta el a debreceni tan
szék és a bazeli intézet irányítását. Tihanyban kiváló kutatói gárdát szervezett: 
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itt dolgozott Entz Géza, Gelei József, Varga Litjos, Szent-Györgyi Albert Bazcl
ben 1956-ig működött az cgyctcn1i intézetben, nyugalon1ba vonulása után 
kezdte meg a bázeli Kísérleti Gerontológiai Kutatóintézet szervezését. 1942-
től részt vett az l'gészségügyi Világszervezet jogelődjének munkájában, nyug
díjazása után a l\'cmzctközi Gerontológiai Társaság főtitkára lett. Tevékenyen 
részt vett az Egészségüg)i Világszervezet (WHO) táplálkozásprogramjának ki
dolgozásában, ő lett e program vezetője, s mint ilyen hónapokat töltött külön
böző dél-amerikai országokban (Peru, Bolívia, \tcnezucla), megszervezte a ca· 
racasi egyetem prcklinilrni oktatását. Gerontológusként irányította a St. Mo
ritz (Svájc) mellett épült magaslati kutatóintézetet 

Fő kutatási területe az izom-fiziológia, a bélből eredő felszívódás, a hormo
nok és a vitaminok közötti kapcsolat, az endokrin mirigyek működése. Új 
mcgúllapításokat tett az öregedési folyamat lényegét illetően. Számos magyar 
és nemzetközi társaság tagja volt, szervezetben töltött be vezető tisztséget. 

Verzár Frigyes mutatott rá, hogy a bélbolyhok szivattyúszcrű működést fej
tenek ki. A bélben történő fclszívódásnál az ccctsavak, mind lúgos, mind gyen
gén savas reakció mellett a zsírsavakkal vízben oldódó, felszívódásra alkalmas 
vegyületeket alkotnak. A bélnyállrnhártya foszfátáz enzimet tartalmaz, amely a 
mellékvesekéreg hatóanyagának szabályozása folytán elősegíti a cukrok foszfa. 
tikális folyan1atát, an1clyhcz a szükséges energiát az oxidáció, illetve az abszor
bált fény adja, s ezzel alkalmassá válnak a cukor felszívódására. - Az öregcdés
nél Verzár szerint a kollagén rostok fiziko-kémiai tulajdonságai alapvetően 
megváltoznak. Foglalkozott on·ostürténclcmmcl is, főleg Bázel és Debrecen 
kapcsolatüival. Ezért a l)cbrcceni orvostudományi Egyetem nPro Univcrsitate" 
éremmel tüntette ki, díszdoktorsággal tisztelte meg, 1973-ban a Magyar Tudo-
111ányos 1\h:adémia tagjává fogadta. 

Munluíi: 
Jtlctről, halálról. Bp. 1924. 
Dic Funktion dcr l\'cbcnnicrcnrinde. Basal, 1939. 
Thcoric dcr Muskclkontraktion. Bascl, 1943. 
Lecturcs on cxpcrimental gcrontology. Springfield, 1963. 
Absorption from thc intcstinc. l\'cw York, 1967. 

VERZ.tÍR Gyula 
(Gyulafehérvár, 1886. márc. 22. - Debrecen, 1960. jún. 18.) 
orvos, egyetemi tanár 

1\ kolozsvári cgyctcn1cn szerzett or\'osi oklevelet, maid tanársegéd a bp-i fülé~ 
szcti klinikán, 1922-bcn egyetemi magántanár. 1923-tól főorvos a bp-i Keres
kedelmi Kórház fülészeti osztályán. 1927-től a debreceni orvosi kar fül-orr-gé
gészeti klinikáján a fülészeti osztály vezetője, 1930-ban címzetes rk. tanár, 
1931-től nyílvános rendes tanár. 1935-ben a klinika vezetője. A sebgyógyulás
sal kapcsolatosan végzett kutatásokat. Számos tudományos közleménye hazai 
és külföldi szaklapokban láttak napvilágot. Több egyetemi tankönyv szerzője. 
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„Bizonyára véletlen a találkozás, dc 1685-86-ban, ... mikor Budának és Buda
várának visszafoglalása a töröktől szintoly történelmi jelentőséggel bírt, ismét 
örményeket látunk lelkesedni a magyar ügy mellett s ők azok, kik az igaz lcl
lwscdés mellett a legtevékenyebb szerepet viszik ennek a fontos nemzeti ügy
nek szolgálatában. 

Kégy érdekes szereplője van ennek a konspirációnak, n1in<lannyian beván
dorolt örmények, kik közül kettő Budán, kettő pedig Bécsben tartózkodik s in
nen értesítik egymást és Ba<lcni I-Icrmann őrgrófot, a hadi tanács elnökét a tö
rök tábor fontosabb dolgairól. Egyik kivételével, ez Sáhin Lukács bécsi orvos, 
mindannyian kereskedő emberek, kiknek azonban mcllékfoglalkozásuk is van, 
mert a török hódoltság korabeli állapotok nem nyujtottak oltalmat a személy 
és vagyonbiztosságnak s legtöbb esetben a bizonyos vcszcdclcmbc ment a ke
reskedő, n1crt két alternatíva clött állott: vagy rajtaveszt a portékáján, vagy ha 
szerencsésen túladott rajtuk, a török harácsolja cl a nyereséget. 

1\z clső 1 névszcrint Gábor mester, a kereskedésen kívül szabó mesterséget 
folytatott. Ő a konspiráció mozgatója, ki Jcvc]cit Gregor nevű kipróbált hűsé
gű szolgájával Bécsbe juttatja Johann Diodato Armcno ötvösmesterhez és Sá
hin Lukács orvoshoz, honnan a bécsi hadi tanács elnöksége informáltatni 
szokta magát. Gábor mester sok nyelvet beszélt, üzlete Budán volt, tehát 
könnyen érintkezhetett a törökökkel és nagy összcköttctésénél fogva alkalma 
volt a török tábor belső életének fontosabb mozzanatairól tudomást szerezni. 
11 (Sáhin tekintélyes bécsi örmény orvos 1 isn1erőse úgy a budai pasának, mint a 
hadi tanács elnökének, ki őt ügynökéűl használta.)" 

(Bányai !'lemér: Örmény anekdoták és egyéb apróságok. Második kötet. 
Szujv, 1902. 14-15.) 

Az egyik első kolozsvári gyógyszcrtártulajdonos ~!auksch Tóbiás református 
en1ber volt, ki német nyelven nlnstrukción·kat írt 1 akkor n1ég kiskorú fiának, 
kinek remélte átadni később a céget: 

„1\z árukat azonban a vásárhelyiek.kel mindig egyszerre hozassa egy n1cgbíz
ható fuvarossal és ugyanazzal vitesse ~1arosvásárhclyrc, ha n1indjárt 12-15 
Rbf-ot is fizet neki, csak az örményekkel ne hozassa, mert ezek a külföldi árút 
han1issal cserélik ki. Óvakodj kedves fiam, minden tekintetben az örn1é
nyektől, Csiki \Valtert is tönkretették. ivHvel \Tásárhelyt nincs droguista hiva
tal, a szan1osujvárit kell igénybe venni." lviiután lelkére köti hogy csak refor
mátus vallású gondnokot keressen, így folytatja: „A bécsi árúk megrendelésé
nél és idcszállításánál ügyelni kell, mert a bécsiek csalása sokszor kézzel fog
ható, néha acontóban 100-200 rhf-tal is megcsalják az embert." ... „Mivel mi 
egy bécsi fontot, a görög örmények pedig csak 20-24 latot adnak, úgy a ver
senyt velük szemben felvehetjük." Azt ajánlja fiának, Pesten tanuljon, mert 
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egyenlő oktatása a külföldivel, gyermekeit pedig a református kollcgiumba ad
ja, ne engedje hogy őket clmagyarosítsák. (Orient 1926. 163-184.) 

Ennyi ellentmondás dacára, a legfontosabb talán a szan1osujvári <lroguistá
ról szóló hír. Dc lássuk, miként is alakult az ottani gyógyszertár? 

1\ gyógyszertár felállítására kötelezett városok sorába került Szamosujvár is, 
igaz ennek teljesítése nem történt meg azonnal. Brassó (1720), Segesvár 
(1720), Szászváros (1727), Kolozsvár (1732), Temesvár (1737), Fogaras 
(J 738), l\ag)''árad (17 42), l\agykároly (17 4 7) után küldte a Gubcrnium átíra
tát Szan1osujvár városához. 

!. 

„Ő császári és apostoli királyi felsége, 1\usztria főhcrccgc, gr<lély nagyfcjc<lcl
n1c, Székelyek gró(ja, an1i lcgkcgyclcmcscbb Urunk, nevében a szan1osujvárí 
tanáccsal közlendő: 

35 786. A királyi kormányszék tudomására jutott, hogy azon város kebelé
ben nincs gyógyszertár, fclhívatnak ennélfogva Uraságtok, hogy tudassák a ki
rályi kormányszékkcl, szükségesnek tartják-e annak felállítását és ha annak 
szüksége csakugyan fcnnforogna, gyógyszcrészről kellően gondoskodjanak és 
a kormányszéknek ilyeténképpen jelentést tegyenek. 

Az Erdélyi Királyi Kormányszéktűl. Szeben, 1786. januar 27. 

Gróf Teleki Károly s.le 
Horváth Antal s.k. 

IL 

Székely Dávid s.le 

Kivonat az elöljárósági kiadványok töredékeiből az 1786. évből. 
"1\ folyó évi január 27 -éről 190. sz. alatti kegyclincs gubcrniális döntvény 

következtében gyógyszertárnak felállítása iránt, azt állapítottuk meg legaláza
tosabban válaszúl, hogy mi elhatároztuk magunkban a gyógyszertár felállítá
sának n16dózatáról gondoskodni és ezen gondoskodásnak olyan intézkedése
ket foganatosítottunk, n1iszcrint n1indaz, an1i a gyógyszertár létesítésével kap
csolatos a város költségén lehessen felállítani. Egyébiránt nagybecsű kegyeibe 
lcgalúzatosabban ajánlottan maradtunk a legmélyebb tisztelettel." 

Ill. 

Túrgyaltatott Szamosujvárt az 1788. év március 26-án id . .Jakabffy Kristóf el
nöklete alatt tartott tanácsülésbcn . .Jelen voltak: Dániel l\liklós, i(j . .Jakabffy 
Kristóf, Balta !v!úrton, Rácz .Joakim, i(j. l\ovák ,Jakab, Goro\"Cj Kristóf, Berkai 
Emanuel, fő - és ifj. Kovrik Tó<lor aljegyző, Karácsonyi Karácson főórátor. Be
tegsége n1iatt távol n1aradt I\arátsonyi 1\deodát. 

E tanács ülés alatt, midőn hosszas megbeszélés tárgya volt a városban felál-
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Iítandó gyógyszertár ügye, l(arátson főorátor úr önként azon ajánlatot tette, 
hogy ha a gy6gyszertár felállítására és nyitására kizárólagos jogot nyerne, ez 
esetben a plébánia templomunknak építkezéséhez 100 arannyal járulna. 

Egyhangulag határoztatott: minthogy Karátsonyi Karácson úr plébánia 
ten1plomunknak önként egyszcrsn1int mindenkorra 100 aranyat igért ő egye
dül és kizárólag állíthasson és nyithasson gyógyszertárt és polgártársaink kö
zül senki se merészeljen más új gyógyszertárt akár egyedül akár mással szövet· 
kczvc felállítani, következű feltételek mellett azonban: 

1. ha az általános érvényben álló magas rendeletek és gyógyszerészi utasítások 
mellett fog árulni és törvénytelen dijszabásokkal vevőit nem fogja terhelni, 

2. orvosoknak és sebészeknek ezentúl nen1 leend szabad gyógyszereket ma
guknál tartani, annál kevésbé áruba bocsátani, hancn1 összes gyógyszereiket 
a gyógyszertárból tartoznak beszerezni, 

J. ha Karátsony J(aráeson úr, vagy utódai e gyógyszertárt megtartani ncn1 akar
nák, avagy áruba bocsátanák, a várost illené az elővásárlási jog, és ha azt a 
város n1cg\'enni nen1 akarná, a polgárok közül bárki azt n1egvchcsse. 

Szan1osujv{1r, szab. kir város tanácsának levéltárából 1818. n1{~us 5-én. 

Kiírta: 
id. Govrik Márton s.k. 

levéltáros 

Kelt, Sza111osuj\'ár szaba<l királyi keresk. városban, 1788. n1árcius 26-án. 

Karátsony Kar{1eson s.k. id. ,Jakabffy Kristóf s.k. 
főbíró 

Bcrkai Emanucl s.k. 
főjegyző 

1\lúlírott ezennel clisn1cren1 , hogy tekintetes Karátsonyi Karátson úr a gyógy~ 
szertár felállítása fejében a plcbánia templomnak igért és fcnncbb említett 
450 frtot a városi pénztárba a n1ai napon hiány nélkül befizette. 
Szan1osujvár, 1792. szept. 14. 

Rácz .János s.k. 
városi pénztárnok 

Ezen engedély okn1ány 1792. október 10-én Szan1osujvár szab. kir. város be
táblázási jcgyzűkön)Tébc 159 és 160 lapokon szóról-szóra bevczcttctctt és ki
adatott. 

Balta iv!árton s.k. 
főbíró 

(l\its ,János gyüjtésc, Orient, 1926. 190-196.) 

Benő Imre s.k. 
városi főjegyző 
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Örn1ény „l{órház" J{olozsváron 

Kolozsváron a városközpontban (az Egyetem és .Jókai utcától határolt Bástya
ma Fortarctci utcában, a 8. sz. alatt) van egy kisebb ház, amelynek homlokza
tán az alábbi szöveg olvasható: 

„SZABEL BOLDIZSAR / istenes alapítványi vég rendelése szerint/ maradi
kai által hat szegény cl aggot/ férfiak ápolására 1814-bc létre/ hozatatt /kór
ház! újból építtetett fia SZABEL MENYI!JÍ.RD /gyámkodása alatt és költségén 
/ 1844-bcn." 

Gondolom nagyon sok olyan kolozsvári van, aki nem tud erről a nevezetes 
házról, s biztos vagyok benne, ha arra visz az útja, megáll majd az épület előtt 
és megtekinti az emléktáblát. 

Szábcl Boldizsár különben, az alapító, a múlt század elején a város tisztes 
polgára volt. És örmény. Ez kiderül Szongott Kristóf Gcncalógiájából. amely
ben így ír: 11Sabcl német szó, jelentése: kard, szablya." 

!~ kis kórházat, melyet „hat szegény elaggott férfiak ápolására 1815-bcn" 
egy örmény polgár, kereskedő létesített, 30 év múlva valamelyik utóda rcstau· 
ráltatta. És másfél évszázad elteltével a ház még ma is áll. 

J\ l\olozsváron megtelepedett örmények (a Nuridsánok, Murádinok, Gogo
mánok, Korbulyok, Patrubányok, Gajzágók, Agopcsák és még mások) számos 
olyan épülctctt cmcltcttck 1 amely a város nevezetességei közé tartoznak. Ér· 
<lckcs volna kideríteni, hogy melyek is ezek, és mivel járultak hozzá az örmé· 
nyck két-háromszáz év leforgása alatt Kolozsvár felvirágzásához. 

(Keresztes Zoltán) 

J\rménia, Kv, 1992. december. 5. 

Köztiszteletnek örvendtek elődeink, dc életük nem volt kizárólag munka és tö· 
rődés. Egy másjcllegű emléket többféle megvilágításban írtak le az utókor szá
mára. Wolf Gábor, tordai gyógyszerész jeles botanikus is volt. Növénygyűjtemé
nye között nem egy ritka példány foglalt helyet. Haynald erdélyi püspök is 
szenvedélyes botanikus volt, sűrűn levelezett Wolffal és kiegészítették egymás 
gyűjteményét. Haynald egy alkalommal Tordán bérmálást végzett, mely után a 
püspök Wolff Gábornál látogatást is tett. Ez alkalommal a tordai cívisek a püs
pök tiszteletére bankettet rendeztek, mely jó éjfélig eltartott, mikor is a két 
botanikus szívélyesen clbúcsuzva egymástól, lakásukra tértek. Egy kis idő múl
va megszólalt a gyógyszertári csengő, a püspök húszárja lépett be, receptet 
adott át: 

Rp: J\uri, optim 
l\örmöeiani 
No. Centum. 
Ds: Szüks. esetén 
naponként 1 db. 
clhasználandó 
Torda, 1851. 
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Dr. llaynald 
1\<l rationem meam ... 
J\ segéd nem értette, felköltötte a principalist. Wolff a segédet nyugalomra 

küldte, a pénzt pordobozba tette, még ostyát is mellékelt hozzá. A dobozra rá
írta: Óvatosan használandó, naponként egy darab. J\ huszárnak pedig mcg_jc· 
gycztc: ha nem használna az orvosság, hát n1cgrcpetálja szívesen. 

i\Hnt kiderült, Haynaldnak a szállodai számla kiegyenlítésére nem volt ele
gendő pénze. 

(Orient 1926. 246„ J\rménia, Kv, 1993. február. 13.) 

Ugyanakkor elődeink nemcsak haszonélvezői voltak a magyar orvosi oktatás
nak, hanem támogatói is. Elsőként Csausz Mártont említjük meg: az 1860-ban 
elhúnyt orosl'Ostudor, végrendeletileg 12 OOO Irt névleges értékű magyarorszá
gi földtehcrn1entcsítési kötvényt hagyott az orvoskar tantestületnek a kötvé
nyek szelvényei után járó évi összegeket pedig 4 orvostanhallgató és 2 sebész 
hallgató támogatására. Ugyancsak a budapesti orvostudományi egyetemet ré
szesítette adományában a baraczházi Cabdedó Gergely-féle szorgalmi dij ala
pítvány, melyet édesapja emlékére az 1894. nov. 12-én elhúnyt - özv. Hamvay 
Miklósné, született Capdcbó Antónia tett végrendeletileg. Ebben „4000 Ft lrn
nu1tait évente szorgalmas, jó viseletű és szegény sorsú n1agyar orvostanhallga
tók felscgélésérc fordítandók." 

l\cmkevésbé részesült kezdettől magyarörmények önzetlen segítségében a 
kolozsvári Egyetem. Az 1872. november 10-én induló intézmény, még felavatá
sa előtt özv. Mártonffy Gergelyné - szül. Koncz .Julianna 2000 Ft-ot adományo
zott ilyen nc\'Ű hallgatónak, vagy bárki más szegény sorsú diáknak. Rövidre rá 
a neves kolozsvári ujságíró K. Papp Miklós tett ugyancsak 2000 Ft alapítványt 
hasonló célból (1872. dec. 31.) 

Végül Szamosujvár városa két 120 !1t-os támogatást szavazott meg az emlí
tett egyetem szan1osujvári születésű, igyekvő tanulójának és két más, szabad 
felhasználású ugyancsak 120 Ft-nyi évi ösztöndíjat. (1873. nov. 27.) 
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Magyarörmény orvosok és gyógyszerészek 

Rövidítései< 

Almanach = A kolozsvári Magyar Királyi Tudomány-Egyetem Almanachja. 
1872/73-tól minden tanévben. Kv, az illető évben. 
BB = Bugyi Balázs dr.: Örmény származású magyar orvosokról. = Orvosi hc· 
tilap. Bp„ 113. évf. 34. sz. 1972. aug. 20. 2060-2062. 
Berde 1928 = dr. Berde Károly: A m. kir. Fcrcncz .József Tudomány Egyetem 
bőr- és nemi kórtani tanszékének és klinikájának félszázados története 187 4-
1924. Szeged, 1928. 
Bibi = dr. Győry Tibor: Magyarország orvosi bibliográfiája. Bp„ 1900. 
Bugát = Magyarországi orvosrcnd névsora 1840-re. Kiadták Pr. Bugát és Dr. 
l'lór. 1. Év. Pesten. Trattner-Károlyi. 
EME 1934 =Az EME kiadványainak könyvészeti leírása 1859-1934. 
EMKK = Erdélyi Magyar Ki Kicsoda. Scripta, Kag)''árnd, 2000. 
Emlékkv = A kolozsvári Fcrencz .József Tudomány I'gyetcm Emlékkön)''c. Kv, 
1903. 
Engel 1931 =A M. Kir. FJTE belgyógyászati klinikájának és tanszékének tör
ténete. 1872-1930. Írta: Dr. Engel Rudolf. Szeged, 1931. 
Fodor = Fodor Ferenc: A szemgyógyászat évszázadai Erdélyben. Mvh, 2000. 
Garda 2001 = Gyergyószentmiklós monográfi{\ja. Szerkesztette Garda Dezső. 
Csíkszereda, 2001. 
Genersich= Genersich Antal emlékkön)'' születésének 150. évfordulója alkal
mából. Bp„ 1994. 
Gudenus = Gudenus .János .József: Örmény eredetű magyar nemesi családok 
genealógiája. Bp„ 2000. 
Gyévkv = Gyógyszerészek évkön)''e 
Györffy = Dr. Györffy István: A XX. században működött jelentősebb magyar· 
országi szemorvosok életrajzi adattára. Bp„ 1987. 
Gyííry = Dr. Györy Tibor: Az orvostudományi kar története 1770-1935. ln: A 
Királyi Magyar Pázmány Péter-Tudomány Egyetem története. Ill. köt. Bp„ 1936. 
Győry 1909 =Dr. Győry Tibor: Budapest orvosi útmutatója. Bp„ 1909. 
Horváth 1934 = ~·!agyar doktor gyógyszerészek. ln: 1\ nlagyar gyógyszcrésztu~ 
dományi társaság értesítője. Szerk. Dr. Lipták Pál. Bp„ 1934. X. évf. 81-146. 
llovhannesian = Dr. I,Iovhanncsian Eghia: I·Iazai ör1nényck a ncn1zct szolgúla· 
tában. Bp„ 1940. 
Hiígyes 1896 = Dr. Hőgyes l'ndre: Emlékkön)'' a bpi Királyi Magyar Tudomány 
Egyetem orvosi karának múltjáról és jelenéről. Bp„ 1896. 
Kiss = Kiss .József Mihúly: Magyarországi diákok a bécsi Egyetemen. 1715-
1789. Bp„ 2000. 
Kvstat = A kolozsvári Magyar Királyi Fercncz .József Tudomány Egyetem törté· 
nete és statisztikája. Kv, 1896. 
filaizner = dr. iviaizncr .János: 1\ kolozsvári orvosi·scbészi tanintézet tQrténcti 
vázlata. 1775-1872. Kv, 1890. 
MÉL =Magyar Életrajzi Lexikon (1978-1991). Bp„ 1994. 
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MKL = Magyarörmény Kulturális Lapok. Budaörs, 1999. 
MÖK = A székelyföldi örmény katolikus egyház anyakönyvei. Gyergyószent· 
miklós. Első kötet (1725· 1905). Magyar-Örmény Kön)~·tár 5. Budaörs, 2002. 
MTC = Magyarország tiszti ezim· és névtára. Bp., az illető év. 
NlvhSO = A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos· és gyógyszerészképzés 50 
éve. Bp., 1995. 
Napló = Orvosi napló Magyarország gyakorló orvosai használatára .... év. Szer· 
kcszté Sugár Fábiusz. Pest, előző év. 
Npt = 1\ aptár 
Orient 1926 = Dr. Orient Gyula: Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet történe· 
te. Kv, 1926. 
Orient 1933 = Dr. Orient Gyula: Erdély gyógyszerész-polgármesterei, szenáto· 
rai, országg)iilési képviselői és természetbuvárai. Kv, 1933. 
OTÉrt = Orvostudományi ltrtesítő (Kv) 
Perg = Szabó Miklós-Szögi László: Erdélyi peregrinusok. Mvh, l 998. 
Péter 1997 = Péter H. Mária: Megemlékezés az erdélyi magyar nyelvű egyete· 
mi gyógyszerképzés neves tanárairól. ln: Orvostudományi Értesítő, 70. köt. 
1997. EME, Kv, 1997. 250-254. 
Péter 1998 =Péter ll. Mária: Erdélyi magyar gyógyszerészdoktorok. ln. Orvos· 
tudományi Értesitő, 71.köt. 1998. EME, Kv, 1998. 291-296. 
RMIL = Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. !-III. köt. Bukarest, Kriterion, 
1981-1994. 
Sas = L. Szini Karola, Puskás Ida: A gyergyószentmiklósi „Arany Sas" Gyógy
szertár. ln: Orvostudománvi Értesítő. 71. köt. 1998. EME, Kv, 1998. 264-268. 
Sepsi = Cserei Zoltán-.József Álmos: Sepsiszentgyörgy képes története. Sepsi· 
szentgyörgy, 1999. 
Száva = Dr. Száva Tibor-Sándor: A esíkszépvízi Száva család. Csíkszereda, 
2000. 
Szeged 1971 =Szegedi Egyetemi Almanach 1921-1970. Szegcd 1971. 
Szongott = Szongott Kristóf: Szamosujvár monográfiája. 1-lV. Szujv, 1901 
1903. 
Szögi = Szögi László: Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom egyeteme· 
in. l. 1790-1850. Bp. - Szeged, 1994. 
Varga = Dr. Varga Lajos: Az Országos Közegészségi Tanács kiemelkedő orvos 
tagjai (1868-1893). ln: Orsz. Orvostörténeti Kön~·tár Közleményei. Bp., 1964. 
Suppl. 2. 
Zágoni = Zágoni Elemér, Zágoniné Dobos Ágnes: Adatok a esikkarefalvi Őnm· 
gyal gyógyszertár történetéhez. ln: Orvostudományi ltrtesítő, 71. köt. 1998. 
EME, Kv, 1999. 287-290. 
Zalai Kv =Zalai Károly: A kolozsvári Tudomány Egyetem 1872-1918 között ké· 
szült gyógyszerészdoktori értekezések. ln: Aeta pharmaeeutica hungariea. Bp., 
1971. 232-240. 
Zalai Szg = Zalai Károly: Gyógyszerészdoktori értekezések a Szegedi Orvostu· 
dom{myi Egyetemen. ln: Aeta pharmaeeutica hungarica Bp., 1972. 75-86. 
Zalai W = Zalai Károly: A bécsi Egyetem gyógyszerészdoktorai a XIX. század· 
ban. ln: Aeta pharmaceutiea hungariea. Bp., 1972. 235-240. 

J-Ütalános röviclítéseh: 

adj = egyetemi adjunktus 
últ = általános 
Bp. = Budapest 
Bra = Brassó 
Buk = Bukarest 
dipl = diploma 
egy = egyetem, egyetemi 
cgytan = cgyctcn1i tanár 
cltan = előadó tanár 
grbv = grzsébctváros 
F.JTE = Fercnez .József Tudomány l'gyetem, Kv. 
főrv = főorvos 
gy = gyógyszerész 
gytár =gyógyszertár 
Gyszm = Gyergyószentmiklós 
ig = igazgató 
khz =kórház 
ki= klínika 
Kv = Kolozsvár 
mgtan = magántanár 
min = minősített 
fi-Ivh = !viarosvásárhcly 
nyilv = nyilvános 
o = osztály 
OTl' = Orvostudományi Egyetem 
orv = orvos 
polg = polgári 
PPKE = Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
r = rendes 
Szpv = Csíkszépvíz 
Szujv = Szamosújvár 
T = tanulmányok 
tan = tanár 
tszék = tanszék 
tud= tudor 
tansg = tanársegéd 
Udv = Székelyudvarhely 
vm = vármegye 
\V =Bécs 
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1. Ábrahám Adeodát (Bogdán) (Szujv, 1817. - Í'rsemlyén, 1864. aug. 14.) T: 
\V 1835-40. A brünni közkhz sebésze, ott is nősült meg. 1841 - on·tud, 
1843 - sebésztud, Kv: a különös elméleti sebészet és a sebészeti gyógygya
korlat rtan (1846. jan. 31.-1851. nov. 3.). Alig egy-két évvel az első kísér· 
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lct után, 1847-bcn bevezette Kvon az éteres altatást. Részt vett az 
1848-as forradalomban, ő amputálta Bem sebesült u.Uát a segesvári csa
tatéren. Világos után hadifogságba került, a nagyszebeni börtönben ült. 
A tanszékről 1851-bcn távolították cl, helyére pályázat nélkül Kagcl Emil 
katona-orv került. Lemondása után Kv, Zilah, Szilágysomlyó, Érdcndréd 
(n1agánpraxis). „Disscrt. ínauguralis n1c<lica sistcns ncvroscs oculorum.n 
Vicnnac, 1841. Typ. Congrcgat. Mcchitarist. 
= Arménia 1/1900. 1-3., Szongott II. 304-305„ 377„ Maizncr 23„ 26„ 
29„ 61., 63„ Pcrg 7. sz., Bibl 76., 11., BB 2061., Ezeréves 90. 

2. Ábrahám Béla (1858 - Bp., 1919. jan. 15.) orv, T: F.ITE (1876.-) Vczér
türzsor\', 1.:Járamarosszigct katona orv-a. Fcrcncz . .József·rcnd lovagja. 
=Almanach 1876. 33., 1877. 32., 1878. 33„ 1879. 33., BB 2061., Gudc
nus 397. 

3. Ajtony-Ajvász Arpád (Székelykeresztúr, 1899. szept. 18. - Csíkszereda, 
1965. ápr. 29.) gysz T: székelyudvarhelyi gimn. -1917., önkéntes a tüzér
ségnél, hol századosi rangig vitte. Erniatt internálták. 1\z első szemesztert 
a F.JT orvosi karán, majd az intézmény Szegedre költözésével gyógyszeré
szeti karon ott folytatta tanulmányait. Dipl: 1923, gyógyszerész magistcr. 
Gyakornok: Lingncr (Segesvár), Szarvas (Erzsébetváros) gyszcrtárakban. 
.Jenő bátJ:iával megvásárolták a csíkszcrcd!1i „Fekete Sas" gyógyszertárat, 
melyet az államosításig vezetett (194 7). Allás nélküli, majd a gyógyszer
lcrakat vezetője, végül saját gyógyszertárában dolgozik beosztottként. 
= Ajtony Gábor (Csíkszereda) írásbeli közlése 

4. Ajvász Jenő gy, a „Fekete Sas" gytár tulajdonosa (Alapítva 1837.) 
= Gyévkv 1941. 736., 837. 

5. Akontz Antal (1870. 07. 14. - 1914) T: F.JTI' (1890-), Kv: ált. kór- és 
gyógytani intézet gyakornoka (1894-) 
= Emlékkv 243, Almanach 1891. 82., 1892. 83„ 1893. 86., 1894. 99., 
1895. 92., 1896. 21., Alrnntz Ernő írásbeli közlése 1998. 03. 06. 

6. Akontz Károly (1861-1925. jan. 30.) T: FJTE (1879-),EKE balnco szakor
vosa F.JTE: szülészet tansg (1887 /88), szülészet és nőgyógyászat- propa
cdcutica mgtan (1893) „A vasúti balesetekről orvosi szempontból." Bp., 
1912, „A vctésckről 25 évi tapasztalat alapján." Bp., 1918., „A méhrákról, 
kóródai és kórszövettani szempontból." Bp., 1899. 
= l'rdély 1898-99, Kvstat 108., MTC 1893. 515., Akontz Ernő közlése Al
manach 1879. 33., 1880. 33., 1881. 36„ 1882. 38„ 1887. 12., 1888. 12„ 
1890. 11., 1891. 11., 1892. 11., 1893. 11„ 1894. 19., 1897. 21., 1912. 
25., BB 2062„ EME 1934. 23., Akontz Ernő közlése 1998. 

7. Antalffy András dipl: Mvh OTE 1952. (ált orv). Mvh OTE kórbonctani 
tszék mkatársa (1947-76). „Alt. kórbonctan" (Gyergyay Ferenc és mun
katársai) 2., részben módosított kiadás, 1956. és Ed. med. Bukarest 
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1959., „Részletes kórbonctan" (előbbiek) 2„ részben módosított kiadás, 
1-II. 1957. „Anatomic patologica" (rad. A. i\lurcsanu) Editura mcdicala 
Buk 1962., „Anatomic patologica" (rcd. C. Craciun) l'd Didactica Buk 
1964. 
= Mvh50 81., 329., 341., 347., 348., 370. 

8. Antalffy Jakab min. polg. sebész (Kv, 1851/52) 
= Maizncr 75. 

9. Antalffy Manó élet- és kórvcgytan tansg (Kv, 1876. jan) 
= Kvstat 108., Almanach 1875. 14. 

10. Ávéd Nóra (1930-) dipl: szemész orv, Mvh OTE. Marosludason a szem-ki 
szakorvosa nyugállományba vonulásáig. 
= Fodor 171., Mvh50 206. 

11. Avedig István (Újvidék, 1804 - Bécs, 1884) „Dissertatio inaug. mcd. dc 
ophtalmia nconatorum." Vindobonac, 1831. 'fyp. Congrcgat. Mcchitarist 
Új\odékcn gyógyított. Bécs IV. kerületében utcát neveztek cl humánus 
1848-as működéséért. 
= Bibi 115., 136., BB 2061., Hovhannesian 89 . 

12. Azbey Bogdán T: F.JTE (1876-) 
=Almanach 1876. 33., 1877. 32. 

13. Balta Gyula T: F.JTE (1879-), élet - és kórvcgytani gyakornok (1886.), 
törvényszéki orvtszéki tansg (Kv, 1888/89 -) 
= Kvstat 108., Almanach 1880. 44„ 1881. 36., 1883. 40., 1884. 42., 
1889. 90., 1890. 11., 1891. 12., 1892. 12. 

14. Balta Manó orv, „Orvosi értekezés a szélhüdésről" Pest, 1847. 
= Bibl 77., Gudcnus 13. 

15. Balta Márton orv, T: F.JTE (1888-), 
= Almanach 1889. 83., 1890. 82., 1891. 82., 1892. 83., 1893. 86. 

16. Bányai Kristóf városi főrv. (Szujv 1888-1901) 
= Szongott II. 554., MTC 1888. 172., 1893. 207. 

17. Bárány Bálint gy, a kolozsvári „Opera" gytár kezelője (alapította Virgil 
Sotropa, 1920.) 
= Gyévkv 1941. 768., 841. 

18. Bárány János gy, T: l'.lTE (1876-) 
=Almanach 1877. 44. 

19. Barbul Ödön gy, az „Arany Kereszt" gytár tulajdonosa (Alapítva, Szat-
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már, 1920.). Később, örökösei bérbe adták Kiss Gerőnek (1941.) 
= Gyévkv 1941. 808., 840. 

20. Barla Dezs() gy, Zsign1ondovics Gézával a nagyváradi „1\ranykcrcszt" 
gytár tulajdonosai (Alapítva, 1742.) 
= Gyévkv 1941. 786., 840. 

21. Beczási Gyula T: F.JTE (1880·), gyakornok a l'.JTE belgyógyászati klinká· 
ján (1887·89). 
=Almanach 1880. 33., 1882. 39., 1883. 40., Engel 1931. 78. 

22. Bedii Jenő (Balázsfalva, 1900. okt.6.- Fábiánsebestyén, 1978. júl. 11.) 
dipl: Szeged, 1927. Körzeti orv: Kiskundorozsma, Fábiánsebestyén. Érde
mes orvos. 
= Brassói Fűzctck 2000. 146-161. 

23. Benedek Tibor (Pécs, 1919. január 9. - Bp., 2002. április 3.) ortopéd-bal
eseti sebész, a-vezető főrv, egy docens. T: OTE (Szeged, 1937-39), PPTE 
Orvosi Kar (1939-43). !!.Sebészeti ki (1943-53), Orvostovábbképző Int. 
Baleseti o. (1953-66), Orsz. Trnumatológiai lnt.(1966-72), Uzsoki utcai 
Khz Ortopéd és Traumatológia o. (1972-87). Rendszeresen előadott ha
zai és nemzetközi tudomúnyos konfcrcnciúkon, aktív szerepet vállalva 
szakmai testületek munkájában, vezetésében. Kisbaeoni székelyek leszár
mazottja, dc a családi tradició szerint magyarörmény vér is folyik ereiben. 
= Benedek Katalin írásbeli közlése, 2002. 

24. Besenczky Antal orv, T: F.JTI> (1885-) 
=Almanach 1886. 44., 1889. 83., 1890. 82. 

25. Beteg Gerii gy, T: F.JTE (1884-) 
=Almanach 1884. 53., 1885. 57. 

26. Betegh Bálint gy Sepsiszentgyörgyön (1870-) 
= Sepsiszgy 151., Gyévkv 1886. 176., 1889. 169., 1891. 194. 

27. Betegh füíroly gy, 1: F.JTE (1912-), a „Sz. Antal" gyt tulajdonosa (Bp., 
Xl\é, Fürész u. 17.) (Alapítva 1933.) 
= Gyél'kv 1941. 733., 841., Almanach 1912. 117. 

28. Betegh Péter gy, T': PP'l'E 1 tanulmányai alatt az önképző· és scgédcgylct 
ffipénztárosa. 1\pja a Ncn1zctközi Gyógynövény Szövetség n1agyarországi 
Bizottságának tagja, vezérigazgató, kereskedő. 
= Gyévh 1941. 659-660. 

29. Bocsánczy Balázs gy, T: F.JTE (1885-) 
= Almanach 1885. 57 „ 1886. 58. 

30. Bogdán Ede min. polg. sebész (K,·, 1868/69.) 
= Maizncr 78. 

31. Bogdán Ernii „Baloldali coccalis sérvek gyermekeken." Bp., 1917. 
=Magyar Kön)~·észct 1911-1920. l. köt. 95. Bp., 1931. 

32. Bogdán György gy, gytára volt Erzsébetvároson. 
= Gyévkv 1889. 153. 
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33. Bogdánffy Miklós T: F.JTE (1881-), nyárádszeredai járás orvosa (l,faros
Torda vm) 
= Almanach 1880. 34., 1881. 36., 1882. 39., MTC 1888., 145., 1893. 
179. 

34. Bogdanovits 1\uxentius orv, „Disscrtatio inaug. mc<l. sistcns amcnorrho· 
cam." Pcstini 1 1847. 
=Bibi 119. 

35. Bulbuk Antal „I)isscrtatio inaug. mcd. sistcns obscrvata in clinico n1cc.l. 
pro mcdicis rcgiac scicnt. Univ. llungariac mcnsc octobri anni 1837-38. 
collccta." Budac, 1839. 
= Bibi 79. 

36. Buzáth Ferenc gy, Beregszászon volt gyógyszertára. 
= Gyévkv 1886. 157., 1887. 188., 1889. 148., 1891. 173., 1892. 173. 

37. Buzáth l\ajetán (1823 -Beregszász, 1880. febr. 13.) gy, a Yárosi bizottság 
tagja. 
= Gudenus 25. 

38. Buzáth Lajos gy T: A 3. járás igazgatója (Eger, Heves, .Jász-Kun-Szolnok 
m), Egerben volt gyógyszertára. 
= Gyévkv 1886. 150., 1887. 157., 1889. 142., 1891. 204., 1892. 204., 
1899. 179. 

39. Buzáth ft'lárton gy, l'tlára111aroszigctcn volt gyógyszert(Í.ra. (nl\ígyó", 
1778.). Később özvegye Körösmezön működtet gytárat (1899.) 
= Gyévkv 1886. 167., 1887. 189., 1889. 156., 1891. 185., 1892- 185., 
1899. 206. 

40. Czakó József (Székclykövesd, 1895. jan. - 4. Mvh, 1975. dec. 23.) dipl: 
Bp., 1921., sebész (Mvh, 1926-), a mvhi szanat. alapító igazg-főrv, Maros
Torda megyei Közkórház igazg-sebész főrv. „Szívből eltávolított varrótű 
csctc. 11 

= Gudenus 230., !Uv!!L I. 312., EME IV kgr. évkv, li.v, 1939. 
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41. Czárán György a Mezőhegyes (Csanád m.) m. kir. állami méncsintézct 
házi gytárának kezelője. 
= Gyévkv 1941. 832. 

42. Czetz Dénes 1' gysz - oklevél (F.JTE, 1890/91.) Dr. Kv 1893: „Halogénsa
vak hatása acthyl, illetve amylnitrittcl a tri-mcthm,)'-propcnyl-bcnzolra 
(asaron)". „Isteni gondviselés" gytára Kvrt 1888-tól működik. 
= Zalai Kv 233., Gyévkv 1891. 208., 1899. 205., Horváth 1934. 96., Al
manach 1889. 91., 1890. 91., 1891. 91., 1892. 93. 

43. Czifra Ferenc (l\ag:,·árad, 1826. nov. l. - Kv, 1878. máj. 30.), T: W és Bp„ 
min. polg. sebész (Kv, 1849) boncztani tansg (Pest, 1852/53), leíró- és 
t{\jbonctan tan (Kv, 1860. márc. 16.- 1872.), rtan (1872. szept. 29.-), orv. 
kar dékán (1872/73), prodckán (1873/74.). Megteremti az anatómiai 
múzcun1ot, ezzel ő az orvosi múzcológia magyarországi megteremtője. Ő 
a kolozsvári cgyctcn1 első anatómia professzora. 0 1\ műtő sebészet", 11 Úti 
rajzok" (1872-1873) 
= Maizncr 37„39„ 61„ 63„ 75„ Kvstat 90„ MTC 1875. 135„ Almanach 
1873. 13„ BB 2062„ Hovhanncsian 92. 

44. Császár Sámuel min. polg. sebész (Kv, 1860/61.) 
= Maizncr 78. 

45. Csausz István gy, l'clsőbányán (Szatmár m.) volt gytára. 
= Gyévkv 1886. 176„ 1887. 189„ 1889. 154., 1891. 178„ 1892. 178„ 
1899. 197. 

46. Csausz Károly orv, T: FJTE (1886-) díjas gyakornok a F.JTE bőr- és nemi 
kórtani tanszékén (1890/91.) 
=Berde 1928. 101„ Almanach 1886.46„ 1889. 83„ 1890. 82„ 1891. 12. 

47. Csausz L'\jos Tódor (1805-1866) Békés vm tiszti-, a gyulai uradalom r 
főn·. „Disscrtatio inaug.mcd. sistcns fcbrcm pucrpcralcm" Budac, 1830. 
=Bibi ll9„ Bugát 5., 22„ Naptár 1845. 18„ 1846. 19„ 1847. 19. 

48. Csausz Márton (1797-1860) az elemi boncztan ny rtan és az anatómia ny 
rtan (Pest 1834-58), a MTcrmTudTsg rtagja, az orvosi kar dékánja (Pest, 
1830/31-33/34). Az intézet felszerelését ő szerezte be, 35 OOO ft magán 
vagyonát diákjótékonyságra hagyta, köny>tárát a pesti Egyetem Orvostu
dományi karúnak ajándékozta. 11 Dissertatio inaug. mcd. dc intestino 
sanguinis motu ut praccipuo circulationis adminiculo.'' Pcstini, 1820. 
Magyar nyelvre átdolgozta és kiadatta Hyrtl: Anatómiáját. 
= Arménia 3/1888. 75-77„ 10/1893. 389-402„ Bibi 8„ 168„ 202„ Bugát 
3„ Naptár 1845. 6„ 1846. 6„ 1847. 6„ Győry 787„ BB 2061. Hovhanne
sian 93-94. 

49. Csausz Tivadar gy, T: lcJTE (1884-) 
=Almanach 1884. 53„ 1885. 57. 

50. Csausz Vilmos gy, T: oklevél ]c,JTE (1888/89.) 
= Gyévkv 1891. 208„ Almanach 1889. 91., 1890. 91. 

51. Csercser József min. polg. sebész (Kv, 1875/76.) 
= Maizner 78„ Almanach 1872. 35. 

52. Csercser Péter min. polg. sebész (Kv, 1845/46.) 
= Maizner 75. 

53. Csíki Dávid min. polg. sebész (Kv, 1840/41) 
= Maizner 7 5. 
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54. Csíki József (Mvh, 1881. nov. 13. - Debrecen, 1929. jan. 26.) cgitan, a 
debreceni Tisza István OTE belgyógyászati klinikájának ig, a debreceni 
Orv Egyesület elnöke, a helyi iÍ.polónő- és Védőnőképző Intézet alapítója 
és ig. A Pl~TE idegkór- és gyógytan mgtan 1915/16. „Bclorvostan ta;1-
könyvc." (Angyán - CsJ - Engel K. - stb) !-II„ Bp„ 1914. 
= Armcnia 13/1996. 15„ Gudcnus 68. 

55. Csíki Kálmán (Kézdialbis, 1914. nov. 9.-) dipl:Kvorv.1940-bcn Miskolczy 
D. mellett Kv, majd Mvh-cn. 1948 - mvhi clmcgyógy kl vezetője, elta~, 
cgytan, az orvtudományok dra (1966). Nyugállományban 1980-tól. Euró
pában elsőként írta le a vírusos cnkephalitises járványt. „Ideg- és elme
kórtani előadások." (1951, 1953). Társszerző Miskolczy D.-vel: „ldcgkór
tan" (1956), „Morfopatologia sistcmului ncrvos" (1957, 1963.) „Pszi
hiátria" (1981), „A lelki jelenségek kórfolyamatai" (1982). Számtalan 
írása található az erdélyi lapokban. 
= RMIL l. 347„ Mvh50 177-181„ 183-184„ 325„ 335„ 341„ 343., 346„ 
Genersich 112„ 116„ 142. 

56. Csíky János (Mvh, 1800-Mvh, 1867. máj. 12.) (Csehiki .Johann) T: W 
1821„ I éves. főrv. Szülővárosában dolgozott. 
= Arménia 1996. 13. sz. 15„ Gudenus 55„ 67„ Bugát 4„ Szögi 1851 sz„ 
BB 2061. 

57. Csíky János (1818-1856) Arad vm főrv 
= Armcnia 1996. 13. sz. 15„ Gudcnus 482. 

58. Csíky .János (Újcgyháza, 1874. szept. 8.- Bp„ ~) 
= Gudenus 76. 

59. Csíky János (Gycrgyócsomafalva, 1892. aug. 5. - Gyszm, 1979. szept.7.) 
dipl: Bp„ orv. A gyszmi városi khz belgyógyász orvosa 1924-től, majd szü
lész főrvsa. Khz-ig 1941-től, a Kórházotthon ig-ja 1957-77 között. „A fa-
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lu egészségvédelme" (1936), „Az anya egészsége és a gyermekáldás" 
(1939), „Adatok a gyergyói nép táplálkozásához" (1939). Számos ujság
eikkct írt, többszáz ismcrctte~jesztő, népművelő előadást tartott. 
= Garda 2001. 178-180„ 193„ Genersich 120„ 164. 

60. Csíky L. János (-Uzon, 1921. juli. 18.), előbb belgyógyászati gyakornok, 
majd elmegyógyászati tansg F.JTE (Kv, 189!. jan.-1892. jan.) 
= Kvstat 108„ Almanach 1891. 12. 

61. Csíky József (1843 - Mvh, 1884. okt. 28.) orv, fogházi orv tud. 
= Gudcnus 67„ MTC 1873. 240„ 1875. 206. 

62. Csíky László Oszkár Gábor (Gyszm, 1886. okt.21. - Pécs, 1961. okt.) orv 
= Gudcnus 61., MÖK 5. sz.40. 

63. Csíky Lukács gy, gytára volt Simándon (Arad m.), „Fekete Sas"- alapítva: 
1834. A 16. járásig-ja (1899.) 
= Gyévkv 1886. 174„ 1887. 189„ 1889. 167„ 1891. 192„ 1892.192„ 
1899. 180„ 1899. 220. 

64. Csíky Márton gy Simánd (Arad vm) 1840-bcn 
=Bugát 11. 

65. Csiky Péter Kajetán (Gyszm, 1807. okt. 11.- uo. 1845. júl. 25.) T: Pest 
1835/36. „Disscrtatio inauguralis mcdica dc Alimcnta rcspcctu diactcti
co considcrata." Pcstini 1836. 
= Armcnia 13/1996. 15„ Bugát 152„ Guc.!cnus 59„ MÖK 5. sz. 35„ 223. 

66. Csiky Sámuel (Homoróc.!oklánd -) T: W 1834: orv-canc.!. 
= Szödi 2891. 

67. Csonka József gy, 1' F.JTE (1874.-) 
=Almanach 1875. 32. 

68. Danczkai PattantyusÁbrahám (1817-1865) Kvár (1846-49). Marosvásár
hely: 1849. tavaszán itt századosi rangig főrv. Bem: törzsorvos. dr. W 
1841 
= Fodor 111 

69. Dániel Béla gy, T: F.JTE (1879-), Láday Antal g)'l:árának kezelője (Arad, 
1899.) 
= Gyévkv 1899. 186. Almanach 1879. 45„ 1880. 45. 

70. Dániel Elemér (1895-1979) khzi főrv, cgytan 
=Gudenus 96. 
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71. Dániel Gábor (Gyulafehérvár, 1894. nov. 4.-Bp„ 1943.júl.14.) cgytan, 
az Erzsébet királyné szanatórium osztályvezető főrv·a 
= Gu<lenus 96. 

72. Dániel Imre (lMw -) T: W 1771. 
=Kiss 70. 1077. sz. 

73. Dániel Tibor sebész, osztál)~·ezctő Gyszm (1974-) 
= Garda 2001. 181. 

7 4. Dávic.! Ágoston gy dr (Szeged, 1957 /58) ÍMckczésc:" l. A vas. ll . .Jodidos 
szirup eukorbomlása. III. 1\ solutio eontra sudorcm kémiai változása és 
mennyiségi meghatározása. n 

= Zalai Szg 79. 

75. Dávid Anikó T: SOTE (1972), utána a Péterffy Sánc.!or u. khz. gysz-c 
= Dávid Csaba közlése, 2002. 

7ü. Dávid János gyakornok a F.JTE belgyógyászati klinik{\ján (1898/99) 
=Engel 1931. 78. 

77. Dávic.! János gy, a marosvásárhelyi „Szentlélek" gytár működtetője (ala
pítva 1812.) 
= Gyévkv 1941. 775„ 848. 

78. Dávid József gy, a „Remény" nevű gytár tulajdonosa Kvrt (1899.) 
= Gyévkv 1899. 205. 

79. Dávid Lajos alsójárai járási orv (Torda-Aranyos vm, 1893.) 
= MTC 1888.175„ 1893„ 210. 

80. Dávid Lajos (Kzc.!v, 1889. okt. 19. - Szeged, 1962. aug. 30.) gyermek orv, 
T: gy-gyakornok (Kv, 1909), gy-dipl: 1911., dr: 1913„ cgytan (Kv, 1919. 
okt. 1-ig), 1921-től Szegeden: Egyetemi gyógyszertár szervezője és ke
zelője (1924-), mgtan (1922-), címzetes rendkívüli tan (1938-) (gyakor
lati gyógyszerészet, tszékvczctő (1944-1958.). 48 év oktatási munka alatt 
szakkön»•ci is megjelentek 1927-bcn és 1937-bcn. „A Hyc.!rastis Cana
dcnsis L. gyökértörzse és kivonata Hydrastin-tartalmának a különböző 
gyógyszerész könyvek meto<lusai szerint való meghatározásának és a ki~ 
vonat Bcrbcris~tartalmának egy új, n1ennyilcges meghatározási módjá· 
ró!." Kv, 1913. 
= Péter 1997. 252„ Zalai Kv 237„ Szg 85„ Gyévkv 1941. 634„ 637„ 832„ 
EME 1934. 28„ Generisch 99. 

81. Dávic.! M. Ferenc gy dr (Szeged, 1960/61.) Értekezése: „Adatok a hipo
foszfitos szirup értékeléséhez." 
= Zalai Szg 79. 
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82. Dávid Viktor gy, „Az oldószerek molclmláris dissociátiója." Bp., 1895. 
= llorváth 1934. 99. 

83. Dávid Viktorné Dr. gytártulajdonos Besnyő Pállal, az 1793-ban alapított 
"H.ón1ai császár" gytban. (Bp. II., Fő u. 54.) 
= Gyévkv 1941. 720., 848. 

84. Dobay Sándor gy, gytára volt Csíkszentmártonban. 
= Gyévkv 1887. 189. 

85. <lr. Dobálné gytártulajdonos (Bp. VII. ker.) 
= Gyévkv 1941. 849. 

86. Dobribán Antal (Ditró, 1862.· Gyszm 1942. aug. 17 .) T: Pest 1887 /1888. 
a gyszrni járás or\·-a (1893) 1 a gyszn1i khz első ig-ja, főrvsa és sebésze 
(1901. nov. l.·). 1918. után a teljesen kiürített kórházat dr. Borbáth 
.Jenővel újra üzemképessé teszi. .Járási tiszti orvos u.i. 1891-től. 
= MTC 1893. 155., Sas 267., Gyszm 2001., 177-178. 

87. Dobribán Antal (Gyszm, 1898. - Debrecen) orv: Máriapócs, Debrecen a 
máriapócsi „Szűz Mária" gytár tulajdonosa (alapítva 1893.) 
= MÖK 5. sz. 49., Gyévln· 1941. 776., 849. 

88. Dombi Elek min. polg. sebész (Kv, 1857·) 
= Maizncr 78. 

89. Domby József T: FJTE (1887 ·), gyakornok a F.ITE belgyógyászati klíniká· 
ján (1892/93), a nádudvari járás orv-a (1893). 
=Engel 1931. 78., Almanach 1889. 82., 1891. 82., 1892. 83., MTC 1893. 
161. 

90. Donogány Jakab (Magyarlápos -) 1' Pest 1852/53. (Schulek Sándor: 
\ 1cgytani készítn1ényck. Lviagyarra fordította nén1cly készítményekkel és 
vegytani szótárral bővítette Donogány .Jakab orvos növendék. Pest, 1851.) 
= Bibi 68., 198. 

91. Donogány Zakariás T: F.JTE (1886-) mgtan PPKE: felső légútak betegsé
geinek tana (1904/05.) „Az urobilinuria klinikai jelentősége." (Bp., 
1897 .) „A garatmandula eltávolításával összefüggő vérzésckről." Bp., 
1907., Lénárt Zoltánnal: „Az orrüreg elsődleges rákjáról." Bp., 1904., 
Lipschcr Sándorral: Magyar orr· és gégcgyógyászati bibliográfia és repcr· 
tórium 1903-ig." Bp., 1906., „A mclléln-csc·ki\'Onat alkalmazá- sáról az 
orr- és gégcbctcgségck kezelésénél." Bp., 1904.,"A laryngo-rhinologia 
Párisban." Bp., 1899., „A Vinccnt-félc angináról." Bp., 1905. 
=Bibi 82., Győry 797., Almanach 1886. 46., 1889. 83., 1890. 82., 1891. 
82. 

92. Dregán Péter (Szujv,-) T: W: 1845. V. éves. orv. 
= Perg 954. sz., Szögi 4031. sz. 
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93. Dudutz Gyöngyi (Mvh, 1943. nov. 25. ·) gy, T: OGY!ntézct Mvh (1966). 
Khzi gy (1966-67), gy (Dicsőszentmárton, 1967-68), tanít a OGYl-n 
(Mvh, 1968·), a gyógyszeripar és biotcchnologia karának docense 
(1994·), gy dr (Kv). Háromkötetes egyetemi jegyzet szcrzőjc(„Gyógyszcr· 
ipari technológia") (1981., 1982., 1994.,), mintegy hetven tudományos 
dolgozat fő. vagy társszerzője (román és magyar nyelven). 
= RKK 180-181., Mvh50 229-230., 336., 338., Genersich 103., 125. 

94. Dudutz Zoltán T: F.JTE (1905·), megyei tisztiorvos (lláromszék m.). „A 
Románia területén érvényes egészségügyi törvények és szabályrcn<lcl<.~· 
tck." Sepsiszentgyörgy, 1922. 
= Scpsiszgy 85., Almanach 1906. 87., Genersich 115. 

95. Duha Bálint gy, T:F.JTE (1883·) Temesvárt volt gytára.(„Vörös kereszt", 
alapítva 1858.) 
= Gyévkv 1891. 195., 1892. 196., 1899. 226., Almanach 1883. 52., 1884. 
53. 

96. Duha Melánia T: OGYI Mvh (1959), kezdetben az igazságügyi orvostan
ban szakosodott, majd elhagyta ezt a szakot. 
= Mvh50 106. 

97. Duha Tivadar gy, a Szeged-Felsővárosi „Szent Szív" gytár bérlője (1941.) 
= Gyévkv 1941· 809., 849. 

98. Elekes In1re fJ,)\ a gyergyószentmiklósi „fi.fincrva" gytár bérlője. 
= Gyévkv 1941. 749., 850. 

99. Ember Bogdán gy, T: F.JTE (1874-) dr: Kv 1877. „Capsicum annuum." Kv, 
1877. 
=Almanach 1876. 43., Horváth 1934. 101. 

100. Ember Elek gy, „Arany Sas" gytár tulajdonosa (l\agybánya, 1899.). Ala· 
pítva: 1787. 
= Gyévkv 1899. 211. 

101. EranoszAdeodát (Bogdán) (Gyszm, 1845.jan. 2.· uo. 1922. márc. l.) gy. 
T: bizonyítvány 1865., majd pesti OTE 1870. júl. 11.: art.pharm. magis
ter. 1874. áprilisától a gyszmi „Arany Sas" gyógyszertár tulajdonosa. (Ké· 
sőbbi kezelője Gál János, 1941-bcn.) 
= Sas 266., MÖK 5.sz. 54., 167., 235., Gyévkv 1886. 162., 1887. 189., 
1889. 155., 1891. 180., 1892. 180., 1899. 199., Gyévkv 1941. 749., 855. 
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102. Eranosz Ferenc T: l'.JTE (1876-) 
= Almanach 1876. 35., 1878. 34., 1879. 35., 1880. 35. 

103. Eránosz János képesített polg. sebész (Kv, 1842/43) 
= Maizncr 75. 

104. Eröss György gy, gytára volt Zsámbékon 
= Gyévkv 1887. 190. 

105. Eröss Gyula PPTE mgtan gyermekgyógyászat karon (1887-88) „A gya
korlati orvostan haladása." V.-VJ. évf. társszerző. Bp., 1892, 1894., „Ko
raszülött gyereke ápolásáról." (Klinikai l'özetck, Jl, Bp., 1892.), ,,Vizsgá
latok újszülött gycr1nckck rendes hőmérséki viszonyára vonatkozólag." 
(Ícrtckezések a tcrmészetudományok köréből. Bp., Akadémia, XV. köt. 
1885.), „A Poliklinika alapításának és fejlődésének vázlatos összefoglalá
sa." Bp., 1908., „A gyermekek lágyéksérvcinck orvoslásáról." Bp., 1913., 
„1\ vörhény orvoslása." Bp., 1911., „1\ szoptatásról." Bp., "Az újszülött 
gyermekek viszonyai a szülőházakban és magángyakorlatban." (Klin. l'ü
zctck, Bp. l\Z, 1894.), A diphteritisz és croup halandósága Magyarország 
nagyobb városaiban." Bp., 1904., „A külső hőmérsék befolyása a cse
csemők szervezetére." (Értek. a tcrmtud. köréből, Bp. Akadémia, 1884.), 
Brailhvood f..Jurray l~: 1\nyák tanácsadója. l~lőszó: goy, Bp., 1897., "Dr. 
Schoepf-Mérei Agost." Bp., 1908. 
= Bibi 137., Győry 797, Gyévkv 1887. 190., Magyar kön)'•észet 1901-
1910. !. 275., 1911-1920. !. 233. 

106. Eröss Sándor (Ditró, 1907- Bp., 1974) szemorv. T: Bp., 1933. Imre prof. 
mellett az állami szcmkhzban (1935-39), majd ugyancsak vele a Mária ut
cai szcn1klinikún. Onnan a .János khz H.cn<lclőintézcténck igfőrv~sa, majd 
1962- a .Júnos khz főig főorvsa lett. Itt 1967-70. között vezette a szemé
szeti osztályt is. Közel 30 szakpublikációja jelent meg. 
= Györffy 49. 

107. Esztcgár Béla gy, gytára rnlt Szegeden. 
= Gyévkv 1889. 168. 

108. Esztergár Sándor gy, gytára volt i\agyson1kúton 
= Gyévkv 1887. 189. 

109. Fejér Dávid (Barót, 1851. -Nagyenyed, 1916.) T: \V 1875, Gyszm válasz
tott községi orv-a (1883-1916.). Már 1896-ban sürgeti a vízvezeték léte
sítését, ennek rajzait is elkészítve. 1\ város parkosítási tervét ugyanő raj
zolta meg. Számtalan isn1crcttcrjcsztő cikk szerzője, hét népszerűsítő fü
zet aláírója. Létrehozta a Rózsaalapot a szegény betegek megsegítésére, 
saját anyagi hozzájárulásával. ida is példaértékű maradt személyisége. 
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= Garda 2001. 176-178., dr. Kercsó Attila: Hagyaték. Gyszm, 1994., Sas 
267. 

110. Flórián István scbon' és szülészn1cstcr1 a zárándi járás rendes Of\'-a. La
kása: Kis-.Jcnő 
=Bugát 9. 

111. Fogolyán Gyula dr. kézi gytára van Nagykovácsiban (Pest m.) 
= Gyévkv 1899. 244. 

112. Fogolyán Kristóf (Sepsiszentgyörgy, 1878- uo. 1954.) T: sebészi dipl (Kv, 
1901.), tansg a l'.JTE belgyógyászati tanszékén (1900-02), Berlin: szülé
szet, Drezda: szövettan és bőrgyógyászat. Előbb Kecskeméten, majd 
1906-tól szülővárosában dolgozik, hol 1911-1944 között ig főn-volt a me
gyei khz-ban. Még 1912-bcn egy korszerű khz építését kezdeményezte, 
melynek négy épülete 1948-ig elkészült. Nevéhez fűződik a l'crenez .Jó
zsef khz bővítése, a régi fertőző o. építése. Élete álma, a négyemeletes 
szanatórium 1936-1946. épült, majd államosították, így fcjeződvc be az 
építkezés. A helyi EKE háromszéki o.-nak vezetője 1934-től. Ő hozta a be
teg Bartók Bélát a városba, elérve egyúttal a művész egyetlen itteni hang
versenyének n1cgtartását. 
= Armenia II. sorozat 22.sz. 10-11., Művelődés 4/1998. 16-19., Magyar 
Zene (Bp.) 3/1990. 255-262. Sepsiszgy 78., 89., 104., 112., 168., Engel 
1931. 78., Almanach 1897. 101., 1998. 102., 1899. 105., 1900. 109., 
1901. 117. 

113. Fogolyán Miklós (Kecskemét, 1905 - Sepsiszentgyörgy, 1985.) T: PPKE, 
majd Bécs és Graz, hol orv dipl nyert (1931). Sebészi és fogorvosi képe
sítést szerezve (Bp., 1934-35), hazatért Sepsiszentgyörgyre. A kvi F.JTE 
OT karának sebészeti műtéttan és urologiai tanszékére hívták meg tansg
nck (1941). A háború alatt a 25-ös Honvéd Tábori Khz vezető sebésze, 
majd Pilis község körorv-a. Bp. ostroma alatt és a háború teljes idején se
besültek ezreit operálta-kezelte. Sepsiszentgyörgy 1945-ben visszahívta 
és az Allami Khz sebész főrv-a lett, majd 194 7-ben leváltották. Sebész
ként dolgozott ugyanitt 1965-ös nyugdíjazásáig, és további négy éven ke
resztül. Majd 1970-78. között fogorvosként folytatta tevékenységét. A Há· 
romszéki :Népi Sportszervezet önkéntes orv·<t, a nicgyei Egészségügyi 
szakszervezet alkotója volt. A grazi egyetem 1981-bcn 'mmydiplomával 
honorálta munk{lsságát. A rótnai katolikus egyházközség rcndcz\'énycin 
többször szerepelt, pld. 1946. aug. 2-án Messiás szerepében a .Jairus leá
nya e. bibliai zenés dráma szabadtéri előadásában. 
= Armcnia II. sorozat. 22. sz. 11-12., Művelődés 4/1998. 16-19., Magyar 
Zene (Bp.) 3/1990. 255-262., Scpsi lll. 

ll4. Fugulyán Gergely (Mátyásföld, 1920. jan. 20.-Mvh, 1996. márc. 27.) Kv-i 
tanulmányait Fugulyán Katalin szemorvos segíti, melyeket a háború 
miatt Bpcn és Hallc-ban folytatta. Itt orv-dr-rá avatták és hazatérése után, 
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Mvhcn 194 7. júl. 12-én ezt megismételték, az újonnan ideköltözött kvi 
Bólyai E orvosi karán. 1946-tól már gyakornok a helybeli szemészeti klán, 
hol 1949-től tansg 1964-ig. Ebben az időszakban az Orvosi Technikum ig· 
ja is (1953-59). A megyei poliklinika rendelőjének orv-a (1964-83), de 
nyugdíjazása után is dolgozott 1995. augusztusáig. Főorv-i fokozatot 
nyert (1959.), majd orvtudományok doktori címet kapott (1967 .) Több 
mint 160 dolgozata jelent meg a mvhi, bpi, bukaresti szaklapokban és 
külfőldön. Orvosi ismeretterjesztő cikkei heti és napilapokban találha· 
tók. Az Európai Glaukoma Tsg, a Magyar Szemorvos Tsg tagja. Számtalan 
bel· és külföldi kongresszus résztvevője. Sabadeanu V. szerk.: „Szemé· 
szctn 3. átdolg. kiadás. 1957 ., Fodor Ferenc: n1\z öregedő szcm. 11 Buk, 
1989„ ua: „lmbatrinirea ochilor." Buk, 1989. 
; Mvh50 203„ 330., 344., 352., 361., fodor 168-169. 

115. Fugulyán Katalin (Ópalánka, 1888. jan. 24. - Kv, 1969. júl. 23.) az egyik 
első erdélyi orvosnő. T: 1911 Kv, gyakornok a Kórbonctani Intézetben 
(1911-1912), tansg id. Imre .József mellett (1912-1919), 1919. okt. 15· 
én ő adta át a szemészeti kl leltárát Mihail Dumitru frissen kinevezett 
prof·nak. A román Egyetem azonnal elbocsátotta, így a két világháború 
között magánpraxist folytatott és a kvi lcányközépiskolákban iskolaorv, 
egészségtan·t. Teljes pnLxisát (1914-1967) neg)~·cn kötetbe jegyezte le. 
Társadalmi, nemzeti származástól függetlenül segített mindenkin, páci· 
cnsci között Bernády Gy., Reményik Sándor, fümffy Miklós, Kós Károly, 
Kelemen Lajos, Szabó T. Attila, Fülöp Antal Andor, Szervátiusz .Jenő, Szo· 
pos Sándor, Gv. Szabó Béla, Szentimrei .Jenő említhetők. Reform konvhai 
bemutatóit a icgszélcscbh körben tartotta meg. Irásai, előadásai az E.NIE, 
a kvi, bpi szaklapokban olvashatók. A szemészeti ki igen hiányos leltárát 
ugyancsak ő vette át 1940. szept. 11-én. Egyetemi adjunktus Horváth Bé· 
la mellett (1940-1944), m•\id megbízott egytan (1944-1945). A Vörös Kc· 
reszt kétszeres kitüntcttje, elnyerte a Nemzetvédelmi Keresztet is· a kö· 
zért tett áldozatai elismeréseként. A második világháború után folytatta 
magán prtLxisát, amig az engedve volt. 
; Fodor 155„ 159„ 160., 161., RMlL !. 637„ Györffy 54„ EME 1934. 33. 

116. Gajzágó Dezsií (·Torda, 1904. szept. 29.) khzi főn· 
; Gudenus 116. 

117. Gajzág6 Dezsií „Baktcriophag vizsgálatok különös tekintettel a'"' egész· 
ségügyi megítélésére (Népegészségügy, 1936), „A gonococeus életben· 
tartása lipoidos táptalajon" (M. Orvosi Archivum, Bp. 1927), (forró End· 
réve!): „Betegség és vértypus" (Orvosi Hetilap, Bp. 1929), „Felnőttek sza· 
márköhögése" (Népegészségügy, 1939), (és Göttchc Oszkár): „Újabb 
adatok a szamárköhögés felismeréséhez és kezeléséhez" (Orvosképzés, 
1935, 1938), (Göttchevel és Papp Gusztáwal): „Gümőkóros gyerekek cl· 
lcnanyag képzésének vizsgálata Pcrtussis·vaccinatiora (Orvosképzés 
1938), „Pertussis immunanyag átvitele anyáról magzatra" (194 7) 
; Orsz. Széchenyi Kön)~'tár katalógusa 

118. Gajzágó István(· Bp„ 1982. júl. 5.) főrv 
; Gudcnus 118. 
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119. Gajzágó Jenő (Túrkeve, 1894 - Csenger, 1973. márc. 8.) khzi főn', cgyt 
; Gudcnus 107. 

120. Gajzág6 Joachim (Szujv, 1837 - Lugos, 1893. febr. 27.) T: Pest 
(1862/63.) kir. honv. törzsorv 
; Gudcnus 122. 

121. Gajzágó Lászl6 (Szujv, 1824· uo. 1893. jún. 1.) T: Pest (1855/56) Szol· 
nok·Doboka vm főrv 
; Gudenus 113., Maizner 35., BB 2061. 

122. Gajzágó Lukács (Luc. Marc.) T: Pest (1824.) Választott ordinarius physi· 
cus Szujvrt (1825.) A város dícsérő bizonyítványt állított ki itteni műkö· 
déséről 1832. április 5-én. „Disscrt. inaug. mcd. dc ncphritide." Pcstini, 
1824. A kir. m. természettudományi társulat tagja (1862.) 
; Szongott ll. 302-303„ Bibl 84„ Bugát 5„ 152„ Naptár 1845. 17., 17„ 
1847. 17„ Napló 1862. 111. 

123. Gajzágó Róbert (1864·) gy, T: F.JTE (1881·), Makón, majd Tordán, a „Re· 
ményn gytár tulajdonosa. 111\ n1agyar gyógyszcrkönyvbe felvett, valamint 
a legújabb vegyi készítmények oldhatósági táblázata." Kv, 1924., „Gyógy. 
szerek műszó tára. Synonimák." Kv, 1924„ „A kézi eladásban előforduló 
gyógyszereknek román népies elnevezései és társalgási szavak szótára la· 
tin és magyar jelentőségükkel. ' Ií.v, 1924. 
; Gudenus 120. Gyévkv 1891. 196„ 1892. 197„ 1899. 227„ Almanach 
1881. 47„ 1882. 50„ Genersich 124. 

124. Gajzágó Salamon tud, működik Nésnán, a kir. m. tcrmészettudománvi 
társulat tagja (1862.) · 
; Napló, 1862. 111. 

125. Gajzágó Sándor (1861- Dés 1889. febr. 18.) gy, dr, T: Kvár (1882-1884), 
gytára volt Désen. 
; Gudcnus 113„ Zalai Kv 233„ Gyévkv 1889. 152„ Almanach 1882. 47., 
1883. 43. 

126. Gergelyffy György gy, T: F.JTE (1906·), a nyíregyházi „\':iskcrcszt" gvtár 
működtetője (alapítva, 1914.) · 
; Gyévkv 1941. 789„ 856., Almanach 1906. 96. 

127. Gergelyfy András (Csíkszék·) T: Pest 1789/90. Szujv város lőn· kéri apa· 
tika bezárását, mert a provisor beteg. J\ provisor ígéri, hogy szerez helyet· 
test: 1797. jún. 8. 
; Szongott II. 212„ Bibl 35. 
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128. Gopcsa Jakab (Szujv,) orv, T: l'JTl' (1884·), belgyógyászati gyakornok 
(1890/91.) Purjesz Zsigmond tansg-c, majd szülővárosába ment, hol pár 
évvel később elhunyt. 
= BB 2061., Almanach 1884. 45., 1885. 47., 1886. 48., 1889. 84., 1890. 
12. 

129. Gorove László id. (Debrecen, 1927. febr. 26.· Bp., 2000. szept. 15.) T: 
!'PTE 1951., Monoron, Óbudán, a 2. sz. gyermekklinikán, a János khzban, 
a Szabadsághegyi tüdőszanatóriumban, a rétsági tüdőszanatóriumban, 
majd Bp. II. ker. Henger utcai körzeti gycrmckorvi rendelőben dolgozott 
közel 40 éven keresztül. Aktív tagja volt a kerületnek az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság elnöki minőségében. 
= i(i. dr. Gorove László szóbeli közlése 2002. 

130. Gorove László i(j. (Bp., 1957. ápr. 12. ·) T: SOTE (1982) Az Orsz. Mentő· 
szolgálat általános főig-helyettese (1996-). 
= i(i. Gorove László szóbeli közlése 2002. szeptemberében. 

131. Go\Tik Arthúr (1855 - Mczőpctri, 1881. ápr. 27.) szigorló orv. 
= Gudcnus 140. 

132. Görög Elek (lvlvh, 1819.·) T: W !.éves (1841) 
= Pcrg 1383. sz., Szögi 3680. sz. 

133. Giirög János scborv mester. Lakik: Vác. (1840.) 
= Bugát 70. 

134. Görög László gy, a kolozsvári „Szentháromság" gyt bérlője 1941-bcn. 
(Alapítva 1842.) 
= Gyévkv 1941. 767., 857., 879. 

135. Grépály András (·Bp., 1990. dec. 27 .) adjunktus Gyermekgyógyászati ki 
(1949-53), egy cl tan (1953-85). „Előre lépést jelentett, amikor 1949 ta· 
vasz{m GA adj-t bízták meg a kl vezetésével. (Tüdőklinika). GA új szelle
met honosított meg a klinikán, megszervezte az oktatást, írt is jegyzetet 
a diákok számára (1950). A Tbc gyermeken való tei:icdése miatt égetővé 
vált egy gyermekosztály létesítése, ami GA irányitásával valósult meg még 
1951. folyamán„. Nem sokkal ezután GA a Gycrmekklinkán folytatta 
munkásságát. ahol létrehozott a tbc-s cscscmők és kicsiny gyermekek ré
szére egy külön épületben működő osztályt. Ez látta cl az akkori egész 
!vlagyar 1\utonom Tartomány területét. Ezt az osztályt vezette clőadóta
nárként egész nyug<lijba vonulásáig." 1\z 1952 őszi átszervezés után csak 
ketten maradtak oktatói státusban, egyik GA volt. „Tüdőgyógyászati jegy
zetek." (1950), „Phthysiologiai jegyzetek" (munkaegyüttcs) (1952.), 
„Gyermekgyógyászat 1." (társ szerző) (1980.), „Pediatria." (társszerző) 
Ed. med. Bucurcsti 1962. 
= Mvh50 153-155., 173., 321., 324., 335., 347., Genersich 92., 110-111. 
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136. it]. Grépály András T: OGYI lvlvh (1963), ambuláns és khzi szakon· Mvhcn 
(1972-), jelenleg Bpcn dolgozik orr, fül, gégészként. A mandula-műtétek 
után fellépett vérzésckről és a gége-légcső-idegentestek röntgcntünc
tciről közölt dolgozatokat. 
= 1'!vh50 201., 386. 

137. Hankovics Ferenc gy, T: !'.!TE (1885·) Szalacson (Bihar m.) volt gytára. 
= Gyévkv 1892. 192., Almanach 1885. 57., 1886. 58. 

138. Hankovics György T: l'.JTE (1874·) 
=Almanach 1874. 29. 

139. Hanusz András (Bp., 1938. jún. 7. -) T: Bp. (1956-1962) belgyógyász sza
korv, vegyész, a vcszprén1i Orv l\amara elnöke, a \'cszprén1i megyei khz

1 

m'~id szakrendelő orv-a. 
= Gudcnus 367., Hanusz Gyula (Bp) szóbeli közlése, 2002. 

140. Hanzulovics Lajos gy, gytára volt Nagybányán. 
= Gyévkv 1887. 192., 1889. 161. 

141. Harmath Béla tordai, T: FJTE (1873.·) orv 1888, a tordai közkórház al· 
orvosa (1893). 
= MTC 1888. 175., 1893. 210., 260. Almanach 1873. 30., 1875. 26., 
1875. 31. 

142. Harmath János förv, a tordai általános kórház igazgatója (1867) 
= Fodor 139. 

143. I·Jarmath ~Iárton nT).'Phus contagiosus cxanthcmaticus obscrvatus in cli
nico mc<lico pro mcdicis rcgiac scicnt. univcrsitatis Ilungariac. 11 Speci
men inaug. mcd. Budac, 1839. A tordai királyi törvényszék fogházi on·o· 
sa. 
= Bibl 86., MTC 1888. 460. 

144. Hátslmj Márton T: F.JTE l. éves (1872.) 
=Almanach 1872. 27. 

145. Hollósy József gy, gytára volt Zalaegerszegen, Baján, Hódmezővásárhe
lyen. 
= Gyévkv 1887. 192., 1891. 172., 1892. 172., 1899. 201. 

146. Hollósy Pál gy, a zalaszántói „Szent Antal" gyt tulajdonosa (alapítva 
1934.) 
= Gyévkv 1941. 827., 861. 

147. Issekutz Béla (Kőhalom, 1886. jan. 31.· Bp., 1979. júl. 31.)dr. mcd., gy, 
vegytan, akadémikus. T: Kvár, Gyógyszertani Intézetben (1907), orv-dr 
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(1908), OTl" mgtan (1914-), cgytan (1919-), Szegedre költözött (1921-), 
megszervezi a gyógyszertan tszékct. Rektor (1928). Bpcn tanított a 
PPTl"-n (1937-), a gyógyszertani tszék vezetője (1939-). Később (1939-
1962) a SOTE Gyógyszertani Intézetén tszékvezctő cgytan, ig. A modern 
gyógyszerkutatás magyarországi elindítója. A Troparin, l\"ovurit, Hypothi
azid felfedezője. Kossuth-díjas (1952), több állami kitüntetés birtokosa 
(1956-1976). A Magyar Farmakológiai Tsg elnöke. A MTA r tagja. „A 
gyógyszcrismeret tankön)~'e." (.Jakabházy Zsigmond és IB), 1913„ 
„Ciy6gyszcrtan és gyógyítás. n l-111. Bp., 1959-60., 11 Gyógyszcrrcn<lclés." 
(dr. Issekutz Líviával) Bp„ 1969, 1979„ „Thc ehemothcrapy of Cancer" 
Bp„ 1969. 
= MÉL 410„ Gudcnus 175„ Knoll .J.: IB„ Zalai Sz 84„ Szeged 1971. 323„ 
HB 2062„ EME 1934. 41„ Almanach 1906. 87. 

148. Issekutz Béla (Kvár, 1912. dec. 24. -) orv, az előbbinek fia 
= Gudcnus 175„ Szeged 1971. 324. 

149. Issekutz Francois Theodor (!\sz? - Gyulafehérvár) T: W 1804/05. gy 
hallgató. 
= Perg 1851 sz„ Szögi 630 sz. 

150. Issekutz Hugó (Szudv, 1855. jún. 19.-Kv, 1915. júl. 23.) gy, T: gy oklevél 
(Kv 1881), dr (1882), Löte .József tansg-e. Mgtan (1892-), gyógyszcrmű
tani és vénykészítési gyakorlat cltan (Kv). A gy-segédi viszgáló bizottság 
tagja I<.vrt. idcgbizást kap a kvi Egyetemi Gyógyszertár felállítására 
(1902), ez a Gyógyszertár- az első ilyen intézmény ~-Iagyarországon!-
1904-bcn már működik. Gyakornoki tanfolyamvezető (1914-1915). „Ta
nulmánvok a Kaftalinnak többszörös hclvcttcsítésc által nvcrt származé
kairól. -(Itrtekezés, 1882)„ + .Jakabhá~y Zsigmond + Nyiredy Géza: 
11(}y6gyszcrisn1c 11 l\v, 1895. Igen aktív egyesületi életben, E~1lE és a berli~ 
ni nén1et vegyészeti 1~ársulat tagja. 
= Gudcnus 183„ Péter 251„ Orient 1926. 232„ Zalai Kv 233„ Emlékkv 
244„ Bibi (,()„ MTC 1893. 515. Kvstat 13. Gyévkv 1892. 203„ Almanach 
1874. 31. 1875. 32„, 1881. 40„ 1895. 13„ 1912. 25„ Genersich 99-100. 

151. Issekutz Károly (Erbv, 1834 -Arad, 1903. ápr. 28.) Arad vm főn· 
Gudenus 171., MTC 1888. 107„ 1893. 138„ BB 2061. 

152. Issekutz László nO<lc viro clarissi1110 ct in artc mcdica vcrsatissimo Jo
scpho Wohllebcn, dum onomastieum diem eclcbraret 1789." Cibinii s.a. 
= Bibi 118. 

153. Issekutz László (Magyarpécska, 1861. júl. 4. -) aradi hírneves szemorvos. 
Schulek Vilmos: Ungarischc Bcitragc zur Augcnhcilkundc. Untcr Mitwir
kung von Fachgcnosscn:„.IL„„l. Band. Lcipzig und Wien, 1895. 2. Bd. 
1899. 
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= Gudenus 171, l\"agyhalmányi Sándor: Magyarpécska múltjából. Pécska, 
1999. 113„ Bibi 118. 

154. Issekutz Livia (Kvár, 1918. nov. 30.- Bp„ 1991. aug. 23.) gy, Issekutz Bé
la id. lánya. T: !'PTE, tanulmányai alatt a diákok önképző- és scgélycgylc
tének válaztmányi tagja. Kutató. 
= Gudenus 175„ Gyévkv 1941. 659-660. 

155. Issekutz Oszkár (1859 - Erbv, 1881. ápr. 17.) gy, T: F.JTE (1878-), 
= Gudcnus 175„ Almanach 1878. 44„ 1879. 45. 

156. Istvánffy Gyula „A magyar ehető és mérges gombúk kön)''c." Kv, 1899. 
= Bibi 60. 

157. Izmael Márton gy, a marosvásárhelyi „li'chérkcreszt" gyt tulajdonosa (ala
pítva 1921.) 
= Gyévkvl941. 775„ 863. 

158. Jagamos Marianna Margittán 1969-től khzi alosztály működik, vezeti ő 
=Fodor 197. 

159. Jakabffy Aladár gy, gytára volt Máslakon (Temes m.) (Alapítva 1877.) 
= Gyévkv 1886. 168„ 1887. 192„ 1891. 185„ 1892. 185„ 1899. 209. 

160. Jakabffy Ferenc gy, T: II. hallgató Bp. (1887/88.) 
= Gyévkv 1889. 177. 

161. Jakabházi Dávid T: F.JTE (1878 -) 
=Almanach 1879. 37„ 1880. 37. 

162. Jakabházy Zsigmond orv, T: F.JTI" (1884-), gyógyszertani gyakornok 
(1891/92.), gyógyszertani tansg (1892/93-1899/1900), mgtan (1900-). 
Az 11 Értesítésck az EivIE orvostudományi szakosztályából." szerkesztője 
(1913-1919), több közlemény itteni szerzője (1900-1917) 
=Almanach 1884. 46„ 1885. 48„ 1886. 49„ 1889. 84„ 1891. 12„1892. 
12„ 1893. 12„ 1894. 19„ 1895. 13„ 1896. 20„ 1897. 22„ 1898. 21„ 
1899. 21„ 1900. 21„ 1901. 21., 1902. 21„ 1906. 22„ 1912. 25. EME 
1934. 15„ 44„ Genersich 155. 

163. ifj. Jakabházy Zsigmond gy, dr: Bp„ 1928„ az „Akadémia" gyt tulajdo
nosa (Bp„ V. Akadémia u. 1.) (alapítva 1931.) „A Capita papavcris morp
hin-tartalmának meghatározása." Bp„ 1928. 
= Gyévkv 1941. 723„ 863. 

164. Kabdebó András (Székelyudvarhely, 1938. máj. 28. -) orv szülővárosában. 
= Gudenus 192. 
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165. I\abdebó Antal (1885 - Pécs, 1965. dec. 16.) T: l'.ITE (1905-), gyakornok 
l'.JTl~ bőr és nemi kórtanszékén (1910/11.), aranydiplomás orv. 
= Gudcnus 198., Berde 1928. 101., Almanach 1906. 88. 

166. ](abdebó Gergely(= Capdcbo, Capdebeau) (Erbv, 1776. ápr.27.- Pest, 
1839. dec. 29.) T: W 1797-1801., tan, Temes vm. főrv, lakhelye: Baraehá-

. za. Táblabíró. (Wallassek Vincze:" üde an Herrn Gregor Kapdebo von Ba
racháza, als derselbc <len Vcrfasscr aus cincr gefahrvollcn Krankhcit rct
tete." Tcmcswar, 1810.) 
= Bugát 94., Bibi 210., Gudcnus 42., Perg 1963 sz., Szögi 195. 

167. Kabdebó György gy, T: l'.ITE (1888/89 ·): „A rhodan képződéséről és sor
sáról a szervezetben." (Magyar Orvosi Archivum, VIII., Bp., 1907.) 
=Magyar Kön)''észct 1901-1910. 1. 608., Gyévkv 1891. 208., Almanach 
1889. 91., 1890. 91. 

168. I\abdebó József Szalárdi járás orv-a (Bihar m.) T: min. polg. sebész (Kv, 
1865/66.) 
= MTC 1888. 117., Maizner 78. 

169. I\abdebó József (Vármcllék, 1901. jan. 5. -Tatabánya, 1983. dec. 27.) 
aranydiplomás főrv, khz ig. Előbb mcntőorv (1935), műtőorv (1947), 
majd ig-főrv (-1958), utána az ált. sebészeti o. főrv-a, folyton a Komárom 
megyei khzban. Több kitüntetés birtokosa. 
= Gudcnus 191., Bajkó András (Tatabánya) szóbeli közlése, 2002. szept. 

170. ](abdebó !\álmán min. polg. sebész (Kv, 1869/70.) 
= Maizner 78. 

171. I\arácsony Márton (Gyszm, 1905 - 1975) gy, T: dipl (Szeged, 1932), ap
robációs vizsgája (1935. nov. 29.), Kalocsán működik 1944-ig, utána ha
zatér szülővárosába. 
= MÖK 5. sz. 82., OTÉrt 1999., 289-290. 

172. l\arácsony Sán<lor gy, gytúra volt I<.isbccskcrckcn. 
= Gyévkv 1889. 158., 1891. 182., 1892.182. 

17.3. I\arácsonyi János „Kalúszok a gycrtnckkórjcltan köréből" Diss. inaug. 
mcd. Buda. 1843. 
= Bibi 139. 

174. Karácsonyi IstYán orv, T: l'.JTE (1885-) 
= Almanach 1885. 49., 1886. 49., 1889. 84., 1890. 83. 

175. Karácsonyi Miklós orv, T: l'.ITE (1886-) 
=Almanach 1886. 49., 1889. 84., 1890. 83., 1892. 84., 1893. 87. 
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176. I\arátsonyi Karátson az első patika tulajdonosa Szujvrt: 1788. Özvegye 
1799-bcn eladja a patikát. Utódja a Placsintár-esalád. 
= Szongott II. 211-213. 

177. Keresztes József gy, gytára volt Huszton. 
= Gyévkv 1889. 156., 1891. 181., 1892. 181. 

178. Keszy Harmath Béla (Torda - Zilah, 1882. ápr. 24.) m. kir. honvéd főrv 
= CJu<lcnus 523. 

179. Keul Ottó orv, T: l'.JTl~ (-1912-) 
=Almanach 1912. 110. 

180. Kheil Frigyes gy, gytára volt Csíkszépvízcn. 
= Gyévkv 1889. 152., 1892. 176. 

181. Khell Antal gy, T: l'.ITE (1912.) 
=Almanach 1912. 118. 

182. Kis Dávid T: l'.ITE (1873-), 
=Almanach 1873. 30., 1874. 23., 1875. 27., 1876. 36., 1877. 42. 

183. I<onrád l{álmún gy, a csíkszcntn1ártoni n1\ttila)1 gytár tulajdonosa (alapít
va 1871.) és a tusnádfürdői fiók működtetője. 
= Gyévkv 1941. 736., 868. 

184. Kopár Bogdán T: 11.JTE (1877-) 
=Almanach 1877. 37., 1878. 37., 1879. 38., 1880. 38. 

185. Kopár Emmanuel gy, 1' 11.JTE (1885/86-) 
=Almanach 1885. 57., 1886. 58. 

186. Kopár Gerií gyakornok a l'.ITE bőr és nemi kórtani tanszékén (1911/12 
- 1912/lJ.), a Klinikák és az Országos Karolina Khz gondnoka, majd Te
mesváron rendel, később a Fogászati Klinika vezetője, Kv (1940-45) 
= l'zcrévcs 97., BB 2062., Berde 1928. 101., Almanach 1896. 54., 1900. 
61., 1912. 29., Genersich 132., 134., 143. 

187. l{opasz Lajos gy, az „Isteni gondvisclés 11 gytár tulajdonosa (Páczin, Zcinp
lén m.). Alapítva 1890. 
= Gyévkv 1899. 216. 

188. Korbuly Adeodát (Szujv, -) T: Pest 1839/1840. „Diss. inaug. ehcm-physi
ol. dc analysi chcn1ica sanguinis." Bu<lac, 1840. Kagybánya szab. kir. vá
ros orvosa (1859.) 
=Bibi 10., Napló 1859. 219. 
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189. Korbuly Emil (1900 - Bp., 1976. nov. 11.) gycrmckorv 
= Gudcnus 226. 

190. Korbuly György (l\cmcsócsa, 1903. ápr. 13. - Chicago, USA, 1981. nov. 
14.) orv, orvtörténész. T: llallc, Berlin, Zürich, Bp. Dipl: 1932. Payor Sza· 
natórium. 2. szülészeti KI (1936-), Orvtovábbképző Közp Bizottságának 
titkára (1938-), Allami Bábaképző Int. ig (1941-). Egy mgt képesítése: 
1936-. Ókori orv-tudomány előadója a PPTE-n. Kitelepített intézetét 
kísérve, 1944-ben távozott. USA-ban élt 1945-től szülész-nőgyógyászként. 
A nőgyógyászati ki. másodprofesszorja volt (Chicago). „Aquincum orvosi 
emlékei." (Bp„ 1934), „A szülészet bölcsőkora" (Bp., 1936.), „Almási 
Balogh Pál Némcthoni naplója 1825-ből." (Bp„ 1938.) 
= MltL 501-502., Hovhannesian 92. 

191. J(orbuly Mihály dr.: „Adatok a vizelet chcmiai energiatartalmának meg
állapításához." Bp„ 1904„ (és dr. Weiser István: „A magyar zab chcmiai 
összetétele és tápláló értéke." Bp„ 1904., „A Dcrby-mclassa tápláló érté
kéről." (Kisérlcti közlemények, VI., Bp„ 1903.) 
= Magyar Kön)''észet 1901-1910. l. 701. 

192. Korbuly Miklós gy, T: képesített gy-segéd Kv (1890.) 
= Gyévkv 1891. 209., Almanach 1891. 92., 1892. 93. 

193. Korbuly Sándor T: Pest, dipl: 1844. „Dissert. inaug. mcd. pharmaeeutica 
dc synthcsi pharmacorum rcspcctu mcdico." Pest, 1844. A högyeszi járás 
orvosa (Tolna m„ 1859.) 
= Bibi 61. Napló 1859. 220. 

194. Kosutány István orv, T: F.JTE (1899-) 
=Almanach 1900. 109„ 1901. 117., 1902. 121. 

195. Kovásznay Géza gy, az L. Farkas Béla tulajdonában levő „Magyar Király" 
gytár kezelője (Mezőcsát, 1899.) (Alapítva, 1829.) 
= Gyévkv 1899. 209. 

196. J(ovrig Simon min. polg. sebész (Kv, 1867/68). Szujv sebésze (1888-
1893). 
= Maizncr 77„ MTC 1888. 172., 1893. 207. 

197. Kozocsa Dú,id gy, T: F.JTE (1877-), gytára volt Resináron (Szeben m.), 
majd az 1887-bcn alapított „Remény" gytár Magyar-Csékén (Bihar m.) 
(1899.) 
= Gyévkv 1889. 166., 1891. 191., 1899. 207„ Almanach 1877. 44., 1878. 
44. 

198. Kövér Gábor „Ziegler Adolf: Hugykém!clés a betegágynál. Orvosok szá
mára. A második kiadás után magyarra átctték KG és Széles Antal. Kiad-
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ta Por Imre, Buda, 1868.", „Otta Gyula és Róbert: Útmutatás a mérgek 
kikeresése és a vérfoltok felismerésére orv-tvszéki vegyvizsgúlatolmál. 
Közlik Terstyánszky Károly és KG. Pest, 1871 
=Bibi 19„ Magyar Könyvészet II. 488. 

199. i(övér János orv 1840-ben 
=Bugát 152. 

200. Kövér Kálmán nyilvános gycrmck-gyógyintézetc működik 1876-tól, a Bp„ 
IV. ker. Reáltanoda u. 14. sz alatt. A tulajdonoson kívül egy segédorvos 
gyógyít. 
= Győry 1909. 130. 

201. Köwér Martin (rétháti) (Nagyszentmiklós-) T: W 1815-ban Ill. éves, dis
scrt: 1819. márc. 21. Temes vm második tiszti orv-a (1840, állomása: Lip
pa) „Diss. inaug. mcd. dc hcrpctc" Vicnnac, 1819. 
= Bugát 94„ Bibi 126., Szögi 1302 sz„ Pcrg 2270 sz„ BB 2061. 

202. Kresztics Johann (Arad - 1865. dec. 31.) T: W 1819/20., dipl: 1825. Ara
don gyakorló orv, majd a város förv-a (1863) „Diss. inaug. mcd sistcns dis
quisitioncm spasmi pathologicam" Vicnnae, 1825. 
=Bibi 23., Szögi 1668. sz„ Perg 2312. sz. 

203. Látlay Antal gy, özvegye tulajdonában van az aradi „Sz. Erzsébct11 gytár 
(1896-1899.) 
= Gyévkv 1899. 186. 

204. L.áday Gyíiző gy, gytára volt Mczőbándon, mely 1878-ban lett alapítva. 
Orökösei 1941-bcn is működtették a céget. 
= Gyévkv 1889. 160., 1891. 187., 1892. 185., 1899. 209., 1941. 777., 
873. 

205. Lászlófi Ferencz min. polg. sebész (Kv, 1837.) 
= Maizncr 75. 

206. Lúszlófi János gy, T: l'JTE (1886-) 
=Almanach 1886. 58. 

207. Lászlófí Mihály T: W, 1775. 
=Kiss 74. 1203. sz. 

208. Lázár Ernő gy, T: gy-segéd Kv (1890.) 
= Gyévkv 1891. 209. 

209. Lázár István gy, a marosvásárhelyi „Magyar Korona" gyt bérlője (alapítva 
1760.) . 
= Gyévkv 1942. 775., 874. 
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210. Lázár Jeromos (Gyszm, 1908 - uo. 197 4) gy. T: dipl (Szeged, 1942. júl.) 
és 

211. Lázár Miklós (Gyszm, 1913. júl. 11.-) gy. T: dipl (Buk Egyetcm,1938. 
dec. 19.) Mindketten hazatérve, az 1949. évi államosításig vezették az 
111\rany Sas" gyógyszertárat, majd helyben és Gyszm környékén működtek 
mint gy. 
= Sas 268„ Lázár Alfréd szóbeli közlése 

212. Lengyel Antal gy, T: oklevelet nyert Bp. (1898.) 
= Gyévkv 1899. 182. 

213. Lengyel Béla „A szulinyi ásván)~·íz elemzése". Pest, 1869„ u.a. német 
nycl\'cn, 1874., 111\ rank-hcrlcini és szcjkci ásványvízck chcmiai elemzé
se." Bp., 1880., „1\ mohai Ágnes-forrás vegyelemzése." Bp., 1881., 11 A pa
rádi timsós, llonavölgyi forrás és a Clarissc-forrás vizének vegyelemzése." 
Bp„ 1883. 
=Bibi 40. 

214. Lengyel Dániel l\agykörös (1854.) „Orvosi tanácsadó városon és falun." 
Bp„ 1888. 
= l\apló 1862. 113„ Magyar Könyvészet II. 

215. Lengyel Dávid „Orvostudori értekezés a fürdők gyógyercjéről s használa
táról." Buda, 1842„ „Fürdői zsebkönyv", Pest 1853„ „Die Heilqucllen in 
Biider Ungarns, Sicbcnbürgcns." Pest, 1854. 
=Bibi 40. 

216. Lengyel Gabriella gy, dr (Kv, 1918.) „!. Syncrgismus és capilláractivitás. 
II. Digitális hatású drogok." Kvár 
= Zalai Kv 238. 

217. Lengyel Gergely gy, gytára volt Déván. 
= Gyévkv 1886. 160„ 1887. 194„ 1998. 152„ 1891. 177„ 1892. 177. 

218. Lengyel József o, T: F.JTE (1878-) 
=Almanach 1878. 38„ 1879. 38„ 1880. 38. 

219. Lengyel Loránt „A köszvény kór- és gyógytanának jelen állásáról." Bp„ 
1899. 
= Bibi 91. 

220. Lengyel Márton (Szatm:ír -) gy, dr \V (1870. júl. 27.) szülővárosában van 
gyógyszertára. 
=Zalai W236„ Gyévkv 1886. 175„ 1887.194„ 1889. 167„ 1891. 192. 

l 
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221. Lengyel Samu gy, T: F.JTE (_1885-), a székelykeresztúri „Megváltó" gyt tu
lajdonosa (alapítva 1894.) Orökösci 1941-bcn még működtették a céget. 
= Gyévkv 1941. 812„ 874„ Almanach 1885. 57„ 1886. 58. 

222. Lukács Ágoston (1816 -Abony, 1905. jan. 9.) gy 
= Gudcnus 300. 

223. Lukács Farkas orv 1840-bcn 
= Bugát 152. 

224. Lukács György seb orv-mester (Detta, 1840.) 
=Bugát 96. 

225. Lukács István gy, gytára volt Kagyszcntn1iklóson. 
= Gyévkv 1887. 194. 

226. Lukács János (Mvh, 1812. - l\ag)''árad, 1879. dec. 25.) T: W 1828 cand. 
m. mcd. l\ag)''áradon dolgozik 1840-től. Bihar vm tiszti főrv„ khz ig, köz
egészségügy tan, törvényszéki orvostan mg tan a nagyváradi kir. jogaka<lé
n1ián. 
= Gudcnus 298„ 302„ Bugát 27„ MTC 1873. 158„ 1875. 137„ Szögi 
2548 sz„ Pcrg 2476 sz. Pest, 1835. 

227. Lukács Márton orv 1840-ben. „Orv. értekezés a kénsavról." Pest, 1835. 
= Bugát 152„ Bibi 63. 

228. Lukács Sándor gy, T: gy oklevele: Kv (1887 /88) 
= Gyévkv 1889. 176. 

229. Lukácsfi Géza min. polg. sebész (Kv, 1861/62) 
= Maizner 77. 

230. Lukácsffy Victor T: F.JTE (187 4-) magyarigcni járási orv 1888. 
= MTC88. 1o5. 18, Almanach 1874. 31. 

231. Lukáts Constantin „Gyógyszeres értekezések a sósavas földagról és a 
száraz szénsavas húgyagról." Pest, 1836. 
= Bibi 63. 

232. Lukáts János (Mvh,) T: \V 1828. stud és kandid„ gyakorló orv, 1840-ben 
1\ agyváradon dolgozik. 
= Pcrg 2476. sz„ Bugát 27. 

233. Mály Anna szülésznő (Pozsony, 1875.) 
= Gudcnus 342„ MTC 1875. 56. 
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234. Mály Antal (1839 -Temesvár, 1914. jún. 7.) orv, városi főrv, Csanád cgy
ház111cgyci szentszéki orv. 
= Gudenus 340. 

235. Mály Gyula gy, T: oklevél K F.JTE (1888/89.) 
= Gyévkv 1891. 208., Almanach 1889. 91. 

236. Mály István (Szujv, 1830. okt. 21 - uo. 1908.) T: Pest, W, dipl: Pest, 
1855/56., orv-tud, akinek ajánlotta Szongott Kristóf a „Genealógia"-kö
tctét. Szónok. Előbb Szujv-t, majd Kv-on dolgozott. Itt 50 éven át közel 
6000 beteget gondozott, 1906-ban a ]?,JTE rektora küldöttség élén üdvö
zölte. „Széles műveltségű, klasszikus tudású, humánus gondolkodású ha
zafi, vallásos érzületű, nagy ékes szólású férfiú és jeles orvos"-ként jelle
mezte a korabeli sajtó. 
= Szongott 11., 264., 378., IV. 84., Genealógia 3., Maizncr 35. BB 2061., 
Hovhanncsian 68. 

237. Mály János min. polg. sebész (Kv, 1855/56.) 
= l\Iaizncr 77. 

238. Mály János (1845. szept. 16. - Nagyszentmiklós, 1914. febr. 11.) gy. 
Nagyszentmiklóson volt gyógyszertára, az 1806-ban alapított „Szenthá
romság". A 14. járás aligazgatója (Torontál m.) 
= Gudcnus 340., Gyévkv 1886. 150., 1887. 158., 1889. 143., 163., 1891. 
188., 204., 1892. 188., 204., 1899. 223. 

239. Mály László (1856. dec. 28. -) gy, gytára volt: az 1812-bcn alapított „Vé<.l
anya" Ó· l\ulán. 
= Gudenus 341., Gyévkv 1887. 200., 1892. 184., 1899. 206. 

240. Mály László (1891. jún. 22. - Bp., 1961. febr. 25.) gy, a „Magyar Király" 
gyt tulajdonosa (Bp., X. Család u. 44.) (alapítva 1896.) 
= Gudenus 342., Gyévkv 1941. 730. 

241. Marosán Albert gy, T:. Máramarosszigeten gyógyszertártulajdonos (az 
1782-bcn alapított „Szerecsen"). A 10. járás aligazgatója (Bereg, Mára
maros, Ugocsa, Ung vm.). 1899-ben már csak örökösei a tulajdonosok. 
= Gyévkv 1886. 150., 167., 1887. 158., 1889. 143., 160., 1891. 185., 
204., 1892. 185., 204., 1899. 209. 

242. Marosán Béla gy, az 1895-bcn alapított „Őrangyal" gytár tulajdonosa 
(Máramarossziget, 1899.) 
= Gyévkv 1899. 209. 

243. Marosán György T: F.JTE (1873.-) 
=Almanach 1873. 32., 1875. 27., 1876. 37., 1878. 38. 

244. Marosán Tivadari, T: F.JTE (1877-) 
=Almanach 1876. 40., 42. 

245. Mártonffy Emil gy, II. éves tanhallgató Bp. (1887 /88.) 
= Gyévkv 1889. 177. 
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246. Mártonffy István (Szujv, 1895. ápr. 23. - Szilágysomlyó, 1966. szept. 20.) 
T: dipl: F.JTE, 1919.,utána rövid ideig a helybeli belgyógyászati kl-án gya
kornok, tagja az Egyetemet átadó bizottságnak (1919. okt. 14.), majd 
Szilágysomlyóra került (1920). Itt khzi orv, majd 1940 - 1946. között a 
khz ig-főrv-a, majd leváltották, később újra kinevezték. (1948-1950.) 
Nyugalomba vonult 1964-bcn. Írásai hazai és külföldi szaklapokban jelen
tek meg. Zeneszeretete, kézügyessége, rajztehctségc híres volt. "IIa fizet~ 
ni akarsz 1 akkor többet ne jöli hozzúm!"· nlondta a humanista orvos. 
ll!unkaércm (1950.) l\ét új laboratóriumi eljárás kilmtatásáért újítási dí
jat és oklevelet kapott 1 majd elnyerte az Érdemes or\'os kitüntetést is 
(1965.) Nevét őrzi lakásának két helyiségében berendezett emlék szoba, 
a ház falán látható emléktábla Szilágysomlyón (1995.) „A vörhcnyről" 
(Orv Szemle 1928. ápr. 1.), „Érbcfceskcndczésck okozta elzáródások 
megakadályozása." (OH 1942. 25. sz.), „Lég embóliák élctvcszélycségé
nck elhárítása a légmell kapcsán." (uo. 1942. 45. sz.), „Phcnolkczclés a 
különböző eredetű és typusú idegfájdalom megszüntetésére." (OH 1956. 
dr. Hulta Gyulával - Bp., X.\:I. ker. orv nagybát)jával), nEgyszcrű eljárás a 
vöröstcstsülycdés meghatározására." (lvlcdicul l\ou, Nagyvárad, 1948. 
febr.) 
= Papp Béla - dr. Hajdu Attila: Kórház a város szélén, szilágysomlyói or
rnsok. 1992., Péter Mihály: Adatok a romániai magyar orvosok és gyógy
szerészek munkásságáról. 1995., Mártonffy István örököseinek írásbeli 
közlése, 2002., Csíky Csaba családfakutató közvctitésévcl. 

247. Mártonffy László (Szujv, 1903. jan. 2. -Mvh, 1973. okt. 20.) T: dipl: Kv 
(1927.), u.i. gy dr (1931). l'gyctcmi gyakornok, tansg (1926-32), gy a 
„Diana" gytár tulajdonosa, alapítva 1932., (Kv, 1933-49), a mvhi Orv. 
Gyógysz. Intézet gyógyszerészeti karán alapító cl tan (1949-), a gyógy ké
mia tszak alapítója és vezetője az 1968/69-ig. I'lsőként írt egyetemi jegy
zeteket: „Szervetlen gyógyszerészeti kémia." (ivlvh, 1950.), ,,Gyógyszer· 
kémia" 1. (Mvh, 1959.) 
= RMIL Ill. 511., Péter 1994 254., Mvh50 218., 226., 232., Ezeréves 
116., Gyévkv 1941. 768., Genersich 92, 125., 150-152. 

248. Mélich Lajos orv, T: l'JTE (1989-) 
=Almanach 1890. 84., 1891. 83., 1892. 84., 1893. 88. 

249. Merza Lukács gy, T: F.JTE (1886-), Páncélcschcn volt gytára, az 1887-ben 
alapított „Szentháromság". Örökösei 1941-ben még működtették a cé
get. 
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= Gyél'kv 1892. 190., 1899. 216., 1941. 793., 879., Almanach 1885. 57., 
1886. 58. 

250. Meskó Aladár T: FJTE (11:190-), uo. a Sebészeti Kóroda és műtő Intézet 
növendéke, a dévai közkrh scgédorv-a (1893.) 
= MTC 1893. 257., Almanach 1891. 83., 1892. 84., 1893. 88., 1894. 
99.,1895. 94., 1896. 52. 

251. Meskó Antal hátszegi járás orv-a (Hunyad l'm) 
= MTC 1888. 134., 1893. 167. 

252. Meskó János (1805-1892) orv, dr. Csanád vm r főrv-a. Lakik Makón. 
„Diss. inaug. pharm.-mcd. dc camphora." Budac, 1830., ,~1ércs guta (Or
vosi tár, 5. köt.) 1832. 
= Bugát 30., Bibi 64., Magyar Könyvészet ll./2. 722., 1\apló 1862. 111., 
BB 2061. 

253. Meskó Miklós: „Terhesség alatt fellépett. .. és ... gyógyult súlyos histcria 
csctc." 1 Bp., 1898. 
= Magyar Könyvészet 1886-1900. l. 550. 

254. Meskó Zoltán T: FJTE (1892-), gyakornok a FJTE belgyógyászati klniká
ján (1897 /98) 
= Engel 1931. 78., Almanach 1893. 88., 1894. lol., 1895. 94., 1896. 
96., 1897. 101. 

255. Nits Dániel T: l'.ITE (1912-) 
=Almanach 1912. 110. 

256. Nits Gyula (Szujl', 1906 - uo. 1979.) előbbinek fia. T: Kv (1930.) majd 
kétszer háron1 hónapot gyakornok volt a bécsi „1\ltc Salvador 1\pothcke"
ban. Otthon a tapasztaltakat igyekezett bevezetni. 1949-ig gy., majd az 
államosítás után Désre került. Később visszaengedték beosztottként a lm
rúhbi saját patikájúba. 
= Armcnia 1993. 6. sz. 9., Konferencia 2000., 203., Orient 1926 és 
19JJ., Kits CJyuláné szóbeli közlése, Tutsek .János szíves közrctnűküdé
sévcl, 2002. augusztusában. 

257. Nits János T: F.J'rn (1890/91.). Egyetemei él'ci alatt a gyhallgatók scgé
lyegylcténck ff5jcgyzőjc. Szan1osujvárt, Placsintár Dávid gytárának, az 
1788-ban alapított „Szentháromság"-nak kezelője (1S99.) Megvette a 
szuj\·i gyszt{1rat 1918., 111ert az előző tuh~jdonos Trianon után ~„Iagyaror
szügra távozott. Több rendbeli fejlesztést végzett cl a cégen belül, így ju
tott az 1. utca sarkán levő épületbe. Mindhárom gyermeke (Lili, Margit, 
(}yula) végzett gyógyszerész volt. 
= L. 1\its Gyulánál. és Gyévl\\' 1891. 206., 208., 1899. 221., 1941. 807., 
883., Almanach 1S89. 91., 1890. 91., Genersich 124., 148. 
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258. Nits Sándor gy, Szilágyballáról Krasznára 1940-bcn áthelyezett gytár tu
lajdonosa. (alapítva 1935.) 
= Gyévkv 1941. 771., 883. 

259. Novák Antal (1819-Bp., 1879. no\'. 19.) T: dipl: Pest (1844.) m. kir. hon
l'éd főtörzsorv alezredesi jelleggel. Az Orsz. Közegészségügyi Tanács rend
kívüli tagja. "1\ topláb nemeiről és az álizn1eredésrő1." (orvostudori érte
kezés). Pest, 1844. 
= Gudenus 380., MTC 1873. 58., 65., 1875. 48., 56., Bibi 112. 

260. Novák Endre dr. med. főn' (Ungvár) „A közegészségügy mint közgazda
sági tényező az államéletben." II. kiad. Ungvár, 1893. Khz ig (1899.) 
= Gudenus 371., Bibl 153., Gyévkv 1S99. 176. 

261. Novák Ernií (1\agycnycd, 1908. márc. 21. - Bp., 1997. márc. 19.) dr. 
med. gy. T: dipl: SzOTlc (1931). Kutató orv, címzetes egytan, az Orsz. Vér
adó Intézet tudom. ig-ja. l'.JTE a sebészeti műtéttan és urológia t 
(1940/ 41. - 1945.) „A tinctura és scmcn strophanti titrimetrikus érték
meghatározása." Szeged, 1931/32. 
= Zalai Szg 76., Gudenus 366., Gaál 2002. 114·115., 126. Ezeréves 36., 
97. Genersich 142., 165. 

262. Novák Imre orvT: dipl: Huda, 1829. Aradon dolgozik 1840. „Diss. inaug. 
mcd. dc dyscnteria." Budae, 1829. 
= Bugát 10., Bibi 95. 

263. Novák Irén (Kézdivásárhely, 1889-) gy, Kézdivásárhely. 
= Gudcnus 368. 

264. Novák István (1\agyenyed, 1906. szept. 25.- Szeged, l 97S. nov. 28.) dr. 
pharm. T: dipl: SzOTE (1928), az Egyetem Gyógy,;zcrtárában (1927-
1930), lll'\id a Richter Gedeon gyógyszergyárban ooztály vezető (1931-
193 7 .) A SzOTE visszahívta gyógyozertári fől'cgyészként (193 7), közben 
az ggyctcn1 Gyógynövény- és l)rogismcrcti Intézetének incgbízott ve
zetője is volt. Ugyanitt tszak vezető professzor volt 1977 -beli nyugdíjazá
sáig. Dékán helyettes (1953-1956), rektorhelyettes (1960/61), a Gyógy
szerésztudományi Kar dékánja (1961-67). 1\yole egyetemi jegyzete, 1 tan
kiinl''c, 146 közleménye jelent meg (1961-196 7). Több hazai, német, 
an1crikai, francia szaktestületnek fontos szerepet játszó tagja volt. Szún1-
talan külföldi kongresszuson tartott előadást, „I\íváló gyógyszerész" cín1-
mcl tüntették ki (1962). A Munkaérdemrend arany fokozatát 1966-ban 
és 1977-bcn nyerte cl. l!1\ morphin n1cghatározó n1ódszcrckről általában, 
egy új morphin meghatározó módszerről." Szeged, 1929/30., „l~trmakog
nozia" Bp., 1963. 
= MlcL 667., Gudenus 366., Zalai Szg 76., 84., Szeged 1971. 402. 
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265. Novák István Sándor (Kzdv, 1879. márc. 30. -Szeged, 1950. aug. 3.) gy, 
T: FJTE (1900-) 
= Gudenus 176„ 366„ Sas 267„ Almanach 1901. 123„ 1902. 128. 

266. Novák József „Diss. inaug. mcd. dc fcbre intcrmittcnte cxanthcmatica." 
Budac, 1783 
=Bibi 95. 

267. Novák József „Diss. inaug. mcd. sistcns quacdam dc convalcscentia." 
Pcstini, 1832. 
=Bibi 95. 

268. Novák József gy, T: oklevelet nyert Bp. (1897.) Hajdúhadházon örökösei 
1941·bcn még működtették a gytárat, kezelő: Novák László. 
= Gyévkv 1899. 182„1941. 751., 883. 

269. Novák József István „Diss. inaug.mcd. dc amaurosi cjusque spccicbus et 
varictatibus." Pestini, 1816. 
= Bibl 118. 

270. Novák Károly (7). Szujv, 1842. nov. 30.-) orv, T: Pest (1866/6.) Márama
rosszigeti kincstári főn', uo. a M. Kir Allami felsőbb leán)iskola orv. 
= Gudenus 362„ MTC 1873. 120„ 1888. 372 

271. Novák Pál Ferdinánd „Diss. inaugur. med. diaetam acgrorum alimentari
am sistens." Budae, 1819. 
=Bibi 30. 

272. Novák Sándor gy, Kolozson az 1885-bcn alapított „Szent György" gytárat 
működtette. 

= Gyévkv1941. 767. 

273. Novák Sándor Ágoston (1816-Paks, 1885. nov. 17.) T. dipl: Pest (1842.) 
Tolna vm tb. főrv. „Diss. mag. pol-med. sistcns officia et rclationes physi
corum in municipiis hungaricis." Pest, 1842. 
= Gudcnus 365„ Bibl 153. 

27 4. Nuriesán Ferencz min. polg. sebész (Kv, 1857 /58) 
= Maizncr 78. 

275. Nuridsány János Gyszmi orv 1950-60, cikkei megjelentek: „Gyógyszeré· 
szct", „Acta physiologica Ac. Scient. !-Jung.", több előadássorozat gyűjte
ményes köteteinek szcrk~sztője, Bp. 
= OSzK katalogus 

276. Nuritsán Martin (Bihar,-) T: \V 1840: IV. éves mcd. 
= Szögi 3609. sz„ Pcrg 2879. sz. 

277. Ostián Gyula o, T: 11.JTE (1882.-), 
=Almanach 1882. 44„ 1884. 48„ 1885. 51., 1886. 51. 

278. Osztián Ödön orv, T: 11.JTE (1905-) 
= Almanach 1906. 97. 

279. Ötves Gerő T: F.JTE (1889-), málnási fürdőorv. 
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= „Erdély" 1898„ Almanach 1889. 85„ 1890. 84„ 1892. 85„ 1893. 95. 

280. Ötves Gyula gy, a kolozsvári „Keresztelő Szent János" gyt kezelője. (Tu
lajdonos Codarcca luliu, alapítva 1925.) 
= Gyévkv 1941. 768„ 884. 

281. Ötves Pál gy, T: l'JTE (1888-) „Korona" gyszertár Sepsiszentgyörgy 
(1909) 
= Sepsi. 84„ ll8„ Gyévkv 1890. 194„ Almanach 1889. 91. 

282. Ötvös Ágoston (Gyulafehérvár, 1811. ápr. 27. - 1861. okt. 25.) T: Pesten 
(1828-), majd \V (1834), dipl: orv dr (1836). MTA levelező tag (1860), a 
11Gyulafchérvári Füzetck 11 szerkesztője. "Orvostudori értekezés Erdélyor
szág gyóg)''izciről." Buda, 1836 (Ez volt a téma első magyar nyelvű tárgy
alása.) Cikkei: „Bpi Szemle", „Új Magyar 1·1úzcun1 11

, „Nlagyar Történelmi 
Tár1

'. l\Z E1,IE évkönyveinek társszerkesztője. 
= Bugát 152„ Bibi 43„ Szinnyei X„ 59-62„ Perg 2945. sz. Napló 1862. 
109„ Varga 203-205„ Hovhanncsian 70. 

283. Papp Emanuel T: \\\ 1777. 
= Kiss 78. 1299. sz. 

284. IC Papp Erníí orv, T: l'JTE, bőr- és bujakórtan gyakornok (1894/ 95-
95/96.), tansg (1896/97- 1900/01.) 
=Almanach 1894. 20„ 1895. 14„ 1896. 20„ 1897. 23„ 1898. 21., 1899. 
21., 1900. 22. 

285. Papp János gy, T: Bp. (1887 /88.) 
= Gyévkv 1889. 177. 

286. Patrubán Martin T: \V 1772. 
= Kiss 71. 1109. sz. 

287. Patrubány Antal (Erbv, -) T: dipl: Pest (1850/51.). Pesten orvos, majd 
Erbv orv (1888.) 
= MTC 1888. 137„ Napló 1859. 224„ Napló 1862. 113„ 117. 

288. Patrubány Dóra (Zágon, 1937-) gy, T: Mvh (1959). 
= Puskás Hajnal szóbeli közlése, 2002. szeptember. 
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289. Patrubány Gergely (lcrbv, 1830- Bp., 1891.) T: dipl: Pest (1855/56). Se
bész-szülész főn• (1858. ősztől), a bpi Kir. Orvosi Egyesület titkára 
(1862-), a himlőoltást (1863), a typhuskhz vezetője (1867-69), Bp tisz
ti főrva (1873-1888), az Orsz. Közegészségügyi Tanács r tagja (1873-
1888), a központi himlőintézct ig, a bpi Magy. Kir. TE orvosscbészi kar 
mgtan. (1861/62.). A magyar városcgészségögy megalapítója. Erbv kép
viselőházi képviselője (1873). n11imlőoltástan'1

1 "\'ircho\v scjtkórtanának 
ismertetése." Pest, 1863., uAz 1864. évi fürdőidény a budai Császár für
dőben. Gyógytani szempontból írta ... ", Pest, 1865., „.Jelentés Bp. főváros 
tiszti főorvosi hivatalának 1874. évi működéséről." Bp., 1875. 
= Bibi 24., 43., 152., Győry 797., Gudcnus 89., 386., Armenia 6/1890., 
MTC 1873. 47.„ 65., 152., 1875. 41., 1888. 100., Gyévkv 1886.148., 
1889. 141., 1891. 201., Napló 1859. 224., Napló 1862. 113., 117., BB 
2062„ Hőgyes 209-210. 

290. Pattantyús-Ábrahám Béla = Ábrahám Béla 

291. Pattantyús Ábrahám Bogdán = JÍ.brahám Adcodát (Bogdán) 

292. Petelei Livia a mvhi védőnőképző tanfolyam tanára (Mvh, 1949-50). 
= Mvh50 278-279. 

293. Placsintár Dávid (Szujv, 1826. okt. rn. - Szujv, 1901. márc. 24.) gy, T: 
dipl: W (1851). Először apja gyógyszertárában („Szentháromsághoz") 
dolgozik. Apja ugyancsak Bécsben diplomázott (1819.). l<clkercste a ve
lencei meehitaristákat is (1870). A város polgármesterré választotta 
(1872-1899), így gyógyszerészként már nem dolgozott. Ugyanakkor a 
családon belül jelen volt egy gyógyszerészeti dinasztikus törekvés: Dávid 
testvére, Veronika lett dr. Issekutz Adcodát mvhi törvény széki elnök ne· 
jc és így Issekutz Hugó édcsan)'.ja. Másfelől Dávid neje Danckai Pattan
tyus-Ábrahám lánya - Polixcna lett. Közéleti tevékenysége meghatározó 
volt Szamosujvár életére: több iskola, kaszárnya, jóléti létesítmény, az új 
Szamoshí<l, a sétatér bővítése, ösztöndíj-<ilapítvány az egyetemisták szá
mára. 1\ város ás az állam perét megnyerve, 1 millió forintot szerzett, 
mely összegnek kamata tehermentesítette a város polgárait a pótadó alól. 
Az crd. rom. kat. Status igazgatótanácsosa, a szamosvölgyi vasút, a szuj· 
vi Hitelbanknak, a szujvi Társalkodókörnck elnöke, az örmény kath. egy
ház főgondnoka. 
=Szongott 1. 218., 220., II. 191., 213., Gudenus 403., Armenia 9/1897. 
259-264., Orient 1933. 11-12., MTC 1875. 67., Gyévkv 1886. 175., 1889. 
167., 1891. 192., 1892. 192. 

294. Pladschindár Gratián (Szujv, ·) T: W: gy (1819). 
= Szögi 1686. sz. 

295. Polyák Lajos orr, garat, gége és légcsőbetegségek kór- és gyógytana 
mgtan (PPTE, 1915/16.) „A klimatológia és a klimatothcrapia kéziköny-
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vc, különös tekintettel a tüdővész klimatikus gyógykezelésére." Bp., 
1892., „.Jubiláris dolgozatok az orvostan köréből. Korányi Frigyes negyed
százados tudósi működésének megünneplésére. lrták ... PL .. " Bp., 1890., 
„Ucbcr <len Werth <len Fluorhydrogcnsaure Inhalationen bci Lungcnsch
windsucht." Wicsbadcn, 1889„ „A tüdővész orvoslása." Bp., 1892., „A 
niagyar fül· és gégcorvosok egyesületének évkönyve. 1894-99." (szcrk: 
PL) megjelenik német nyelven is. 
=Győry 798., Bibi 43., 54., 97., 176. 

296. Polyák Miklós Máramaros vn1 kir. kamarai orv. (1840). Lakik: Körösmcző 
= Bugát 51. 

297. Potoczky Dezső orv, T: F.JTE (1900-) 
=Almanach 1902. 122. 

298. Puskás Hajnal (Gycrgyórcmctc. 1937-) gy, T: Mv (1959.). Libánfalván 
(· 1963), Görgényszcntimrén (-1973), Szászrégenben (1989), Hevesen 
nyugállományba vonulásáig (-2000.) dolgozott. 
= Puskás Hajnal szóbeli közlése, 2002. szeptember. 

299. Puskás József orv Nagybányán. 
= Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek 2000. június. 4-6. 

300. Rácz Gyula gy, gytára volt Mczőkászonyban, majd Beregszászon. 
= Gyévkv 1887. 196„ 1891. 173., 1892. 173. 

301. Rácz Károly gy, T: II. éves Bp. (1887 /88.) 
= Gyévkv 1889. 177. 

302. Senlíü\ics Bálint a désaknai sóbányahivatal orv·a 
= MTC 1875. 100. 

303. Simai Márton T: F.IT!c (1881 ·), 
=Almanach 1881. 44., 1882. 45., 1883. 47. 

304. Simay Attila (Debrecen. 1927. aug. 27. ·) radiológus on', kandidátus, e. 
egyetemi docens. 
= Gudcnus 408. 

305. Simlwvits Bálint min. polg. sebész (Kv, 1867 /68) 
= fv[aizncr 77. 

306. Sinkovits Bálint gy, gytára volt Désaknán, 
= Gyévkv 1887. 200., 1889. 152., 1891. 177., 1892. 177. 

307. Slavkovits Jácint gy tulajdonos Töviscn 
= Gyévkv 1886. 179. 
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308. Száva (Isaak) Antal (Csíkszépvíz, 1785 - Balánbánya, 1852) feltehetően 
T: Bp. Gyszmon kezdett sebész-orv-ként az 1810-cs évek elején, Balánbá
nyára került 1824-től, mint a bányatelep orvosa-gyógyszerésze. 
= Száva 39., MÖK S.sz. 119-120., 189-190., 290., 293-294. 

309. Száva János-Zoltán (Csíkszépvíz, 1916. júl. 19. - Mvh, 2001. júl. 27.) orv. 
T: F.JTE (194 L) Kvi Sebészeti KI gyakornok (1940-43.), uo. tansg (1943-
44.). Mvhi Sebészeti KI tansg (1946-47.), Gyszm sebész főrv (1947-48.), 
Mvh Ortop-Traumatolog. Gyermeksebészet Ortop. egy docens tszvczető 
(1949-), cgytan (1968-82.), konzultáns prof (1982-95.). Mintegy 120 
szakközl. kongresszusokon, több mint 100 tanulmány szaklapokban ma
gyar és nén1ct nyelven. Európában másodikként készített csípóprotézist. 
18 mütéti eljárás kidolgozása füzödik nevéhez. Létrehozta, megszervezte 
a mvhi Ortop-Traumatologiai és Gyermeksebészeti, valamint az Ortopé
dia Klinil1át. í;rdcmcs professzor (1971), a bpi Magyar Ortopédiai Tsg. és 
az EME tiszteletbeli tagja, a Román Traumatológiai Tsg és a Román Or
topédiai Tsg tagja. „J\lozgásszcrvck sebészete." 1950. 1 ,,1\ gyermekkor se· 
bészctc." 1962., Turai Ion (szcrk): nOrvosi és sebészeti sürgősségi ese
tei<." Fordította: Sz.J l~s Horváth Endre. Buk, 1954., Hortolomei N„ L Tu· 
rai (szcrk): „Chirurgic" Ed. Med. Buk, I-V., 1955., 1956„ 1956., 1958„ 
1959. (Mátyás Mátyás, Sz.J, Naftali Zoltán). „Alt. sebészeti pathológia." 
jegyzet,+ Mátyás Mátyás, 1953., „Részletes sebészet" L kötet: Sz.J: A lm
ponya és a koponyaüreg sebészete. 1954., II. kötet: Mátyás M„ SzJ, Naf
tali Z., Pápai Z.: A szívburok, a szív és nagycrck sebészete. 1954„ Sz.J: 
„Ortopédia és traumatológia." 1977. 
= Mvh50 320., 325- 327„ 332., 340., 346„ Száva 73„ EMKK 2000. 614., 
Ezeréves 116„ Genersich 92„ 110„ 116., 118. 

310. Szenlmvits Ferencz orv, T: F.JTE (1904-) 
= Almanach 1906. 87. 

311. Szenti .János (Bra, 1876 - Szombathely, 1937. aug. 19.) krh ig főrv, 

szombathelyi l\!OVE elnöke. 
= Gudenus 159. 

312. Szentpéteri Bálint orv, T: F.JTE (1881 ·), „Rudolf" khz orv (Kézdivásár
hely) 
= l\!TC 1893. 258„ Almanach 1881. 44„ 1884. 49„ 1885. 52. 

313. Szentpéteri Jonás „Diss. inaug. phys-med. dc conditionc eorporum" Ha
lac l\!agd„ 17 41. 
=Bibi 14. 

314. Szentpétery Ignácz (1829 - Kudzsir, 1913. okt. 11.) T: min. polg. sebész 
(Kv, 1854/55.). l\l. kir. vasgyári orv Offcnbányán (1875), Kudzsiron 
(1888) 
= Gudcnus 434„ MTC 1875. 100., 1888. 249„ Maizncr 79. 
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315. Szentpétery János (1841 - Mvb, 1904. jan. 4.) főtörzsorv 
= Gudcnus 386. 
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316. Szentpétery József T: szigorló orv anat. tansz-cn (1944. okt.), tansg 
(1945-), majd adjunktus. Eltan (1949-1969), utána Mo-ra települt. 
„1\z ember rendszeres anatómiája 1. r. J\ mozgás~szervck rendszeres 
anatón1iája." 1960., u.a. 2. lenyomat, 1962., E. Rcpciuc szerk.: "Ana~ 
tomic"-kötetbcn: + Maros Tiborral társszcrz. Ed. Did. si Pcd., Buc, 
1966., Maros T„ Sz.J„ Bod Sándor, Nagy Ferenc, Nébcl L.: „Embriológia." 
1951., nBclorvosi gyakorlatban használatos idegen szavak ctimológi{1ja." 
1956. 
= Mvh50 42., 45., 50., 329., 332„ 349., Genersich 97„ 107. 

317. Szentpétery Lajos (1851 -Torda, 1901. júl. 23.) Torda-Aranyos vm főrv, 
a tordai vmi közkhz ig~főrv~a, az egészségtan t. 

= Gudcnus 436„ MTC 1888. 175„ 1893. 210., 260. 

318. Szentpétery Pál gys, az „Oroszlán" gytár kezelője (Bp„ IV. Prohászka Ot
tokár u. 2.) (alapítva 1794.) 
= Gyévkvl941. 721„ 899. 

319. Szongott Menyhért T: F.JTE (1875.-) 
=Almanach 1876. 40„ 1877. 40., 1878. 41., 1879. 42. 

320. Szöcs Sámuel dési Rudolf ált. közkórház igazgatója. Belső-Szolnok me
gye főorvosa 
= Fodor 139. 

321. Tamási István T: FJTE (1879-) 
=Almanach 1879. 42„ 1880. 41„ 1881. 44., 1882. 46„ 1883. 48. 

322. Temesváry Ernő gyakornok a F.JTE belgyógyászati klinikáján (1922) 
= Engel 1931. 78. 

323. Temesváry István dr. T: F.JTE (1912.·), gyakornok az élet- és kórvcgytani 
Intézetben (Kv, 1912.), gy - dr: Bp„ 1930 a „.Jézus Szíve„ gytár tulajdo
nosa (Bp. X., Üllői u. 124.) (alapítva 1924.) „Összcnhasonlító vizsgálatok 
néhány drog csersav-tartalmára vonatkozólag. Bp., 1930. 
= Gyévkv 1941. 730„ 902„ Horváth 1934. 139„ Almanach 1912. 29„ 
111. 

324. Temesváry József gy, az 1882-bcn „Angyal„ nevű gytára Zomboron mű
ködött (Bács-Bodrog m.) a gy gyakorlati vizsgáló bizottság tgja Szegeden. 
A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület társelnöke. (1941.) 
= Gyévkv 1898. 231., 1941. 634„ 640. 

325. Temesváry Rezső szülészeti propedeutika mgtan (PPTE, 1902/03.) 
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11 Übcr dic 1\n\vcn<lung <lcr I~lcktricitat bci Fraucn-1\rankhcitcn." \V, 
1890., „Dcll'clcttrotcrapia ncllc mallati dellc donnc." Parma, 1891. „A 
női betegségek balncothcrúpiája." Bp., 1895., „Előítéletek, népszokások 
és babonák a szülészet köréből." Bp., 1899., „A bpi kir. orvoscgycsülct 
gynackologilms szakosztályának évkvc." Szcrk 1896. óta TR. Németül is., 
„Szülésznők Lapja". Havonta kétszer, 1893-99. Szerk. és kiadótulajdonos 
1895- TR., TR-Török Lajos: „A bpi kir. orvoscgycsülct könyvtárának betű
rendes és szak-katalógusa." Bp., 1896. 
= Győry 797., Bibi 124., 173., 178., 182. 

326. Thodorovics Lajos T: Pest (1845), „Orvosi értekezés a bőr szcnvckről kü
lönösen a gumócsok, pörscgck, foltok s toldalékul a bujascnyvcs küte
gckről." Pest, 1845. 
= Bibi 128. 

327. Turcsa János T: l'.JTE (1875-), a Seb kóroda és műtő intézetben műtőnö
vcndék: dr. T.1 (1880-81.), az Allam-orvostani intézetben segéd, egyete
mes o tud és műtő, államorvostani tanscgéd (1881-1882.), cs. kir. főrv 
(1882.) 
=Almanach 1875. 30., 1878. 41., 1879. 42., 1880. 25., 1881. 26. 

328. Tutsek Géza (Brassó, 1874. jan. 21. - Bp., 1941.) T: Bp (1895/96: V. 
éves.), oklevél: 1897. Brassó város tiszti orv-a (1918. jan. 30. -), majd ma
gánpraxist folytatott ugyanott. J\ 30-as évek végén települt át Bp-rc. 
= Armcnia 28 sz. 1999. 4., Hőgyes 1896. 419., Bogdánffy Géza szóbeli 
közlése, 2002. szeptember. 

329. Várteresz István (- Mvh) gysz, T: ~!vh (1957), 
= Mvh50 44 7. 

330. Várterész Pál: „90 éves a II. sz. Belgyógyászati Klinika, dr. Zarándi Knöpf
ler Vilmos (1815-1882) tudományos munkássága és közéleti tevékenysé
ge. (kézirat, 1971.) 
= Mvh50 143. 

331. Várterész Vilmos (Dobra, 1917. aug. 9.- Bp., 1972. május 24.) T: Bp OTE, 
a budafoki „,J. Curie" sugárbiológiai Intézet alapítója, professzora és 
igazgatója (1960-tó! haláláig) 
= dr. Várterész Vilmosné szóbeli közlése, 2002. szeptember. 

332. Vertán Emil (Kézdivásárhely, 1883. aug. 13. - Pécs, 1943. ápr. 18.) T: Kv, 
Bp. Pécs város közkhz műtöalon· (1911), közkhzi sebész főrv (1917. má
jus), a helyi Egyetem gycrmnkkl sebészeti o. vezető főrv-a, sebész-főrv, 
egytan (1930), egészségügyi tanácsos, a .Jannus Pannonius Tsg alapítója. 
1\ sebészet n1aj<l1nindcn ágára kiterjedő tu<lon1ányos n1unkásságot fejtett 
ki, önálló n1űtéti- és kezelési eljárásai jelentős eredménnyel jártak. „1\z 

1 
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össz horn1onokat tartalmazó szárított készítn1ények gyógyhatása a stru
mákra." (1911) 
= Gudcnus 462., Hovhanncsian 93. 

333. Vertán Magda T: Mvh. Mvhcn rendelt. 
= Genersich 109., llO. 

334. Verzár Emánuel (Ujvidék, 1800.-) T: W, dipl: 1826. Pest (1831-1838) 
majd Torontál vm főrv (1839-4), „Dis. inaug. pharmacol-mcd. dc aurum." 
Vindobonac, 1826. 
= Gudcnus 4 72., Szögi 2392. sz. 

335. Verzár Frigyes kísérletes kórélettan PPTE mgtan (1913/14.) 
=Győry 798., MKL l\Z 1. 9-19. 

336. Verzár György (Szujv, 1818. dec. 17. - Kv, 1854. ápr. 6.) orv, T: dipl: 
(1842.). A bonctani és szülészet tszék helyettest (1852. júniusáig), állat 
gyógyászat t, majd 1853. okt. 7-tól: állati járványtan, á!!ati rendészet, tör
vényszéki orvostan, tetszhalott tan t (Kv). Typhus abdominalisban húnvt 
cl. · 
= Gudcnus 474., Maizncr 26., 28., 32-33., 61., Perg 4413. sz„ Szögi 
3846. sz., BB 2062. 

337. Verzár Gyula (Szujv, 1845. febr. 14. - Dombegyháza, 1899. aug. 8.) orv 
Aradon. A fülbetegségek kór- és gyógytana mgtan !'PTE (1922/23.) 
= Gudcnus 483., Éblc 37., Győry 798. 

338. Verzár Gyula (Gyulafehérvár, 1886. március 22. -) tansg (Bp., 1914.) 
= l~blc 37., Hovhanncsian 92. 

339. Verzár István (Kislckcncc, 1877. aug. 19. -) T: Jl,JTE (1996-), díjas gyakor
nok a l'.JTE bör- és nemi kórtani tanszékén (1901/02), belgyógyászati kli
nikáján (1904/05), gyakorló orv Kag)~·áradon, majd Bihar vm-i közkhzi 
osztvezető fűrv jogakadémián törvényszéki orvostan el tan. 
= Gudcnus 480., Eblc 37., Berde 1928. 101., Engel 1931. 78., Almanach 
1897. 102., 1898. 103., 1899. 106., 1900. llO., 1901. ll8. 

340. Verzár János (Szujv, 1778 (1781 ?) - uo., 1846. febr. 28.) T:W 1801-1805. 
Hazatért, majd 1813-bcn a fökormányszék Csíkszékbe küldte a pestis jár
vány idején. Utána szülővárosiiban dolgozott. 
= Szongott II. 303-305., Éblc 36., Szögi 487. sz., Gudcnus 473., BB 
2060. 

341. Verzár János (Mvh, 1859. márc. 11. - Oravicabánya, 1913. aug. 11.) orv. 
T: Jl.JTE (1878-) 
= Gudcnus 479., Eblc 37., Almanach 1878. 41., 1882. 48. 
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342. Verzár Joachim Pesten gyakorló orv (1831-38), Torontál vm főrv (1839-
49). 
= Éble 36„ Bugát 99„ Naptár 1845. 17. 

343. Verzár Joachim (Szujv, 1821. ápr. 18.-Bp„ 1889. máj. 17.) orv, T: W 1849. 
= 1. éves, dipl: W 1826. A Baromorvosi Intézet rendes tagja, 1840. 
Fürdőorv a Margitszigeten, az Orsz. Közegészségügyi Tanács rendkívüli 
tagja 1886. 
= Bugát 5., Éble 37„ Bibi 71„ Naptár 1845. 17., 1846. 18„ 1847. 18„ 
Szögi 3645. sz., Pcrg 4259 sz., MTC 1888. 100., Gyévkv 1886. 148. 1889. 
141., Napló 1859. 224„ Napló 1862. 113., 117. 

344. Verzár Katalin (Bp., 1891. nov. 20. -) T: Bp„ szigorló (1914.) 
= Éblc 37. 

345. Verzár Ödön (Oravicabánya, 1890. nov. 21. -) T: Kv orv hallgató 
= Éble 37. 

346. Vikol Géza T: lcJTE (1872. 1. éves.) 
=Almanach 1872. 29„ 1873. 33. 

347. Virág Endre orv, T: IcJTE (1886-) díjas gyakornok a FJTE bőr- és nemi kór
tani tanszékén (1891/92). 
=Berde 1928.101„Almanach 1886. 54„ 1889. 86„ 1890. 85., 1891. 85. 

348. Virág János dr. T: FJTE (1872-) kézi gytára van Bilakon (Beszterce-Na· 
szód m.) 
= Gyévkv 1899. 239„ Almanach 1873. 33„ 1874. 27„ 1875. 30. 

349. Virágh JózsefT: Pest. dipl: 1843. „A hideg vízgyógytan elméletileg és gya
korlatilag egész kiterjedésében." Pest, 1843. 
=Bibi 49. 

350. Virágh László gy, T: JcJTE (1879-), gytára volt Marosillyén, majd Vaskó· 
hon. 
= Gyévkv 1889. 160„ 1899. 229„ Almanach 1879. 43„ 1880. 43„ 1881. 
44. 

351. Voith Ferenc gy, T: oklevél Kvár (1887 /88.), Gycrgyóalfalun az „Őran· 
gyal" gytár tulajdonosa (1894-). 
= Gyévkv 1889. 176„ 1899. 199„ Almanach 1886. 59. 

352. Voith József gy, T: FJTE (1882·), a magyarláposi „Szarvas" gytár tulajdo· 
nosa. (alapítva 1854.) 
= Gyévkv 1941. 774„ 906„ Almanach 1882. 50„ 1883. 52. 

353. Voith László gy a nagyilvai gytár bérlője (1941.) 
= Gyévkv 1941. 783„ 906. 

354. Voith Mihály T: Jc,JTE (1886-) szujvi járási orv. 
= MTC 1893. 207. Almanach 1886. 55., 1889. 86„ 1891. 85. 
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355. Voith Mihály gy, a gycrgyóalfalusi „Őrangyal" gytár tulajdonosa (alapítva 
1894.) 
= Gyévkv 1941. 906. 

356. Voith Vilma,!~ gy, T: Buk (1938), majd Szujv-t gyógyszertár vezető. 
= Péter 1998. 293. 

357. Vojth Béla Tüdők! tansg (OGYJ Mvh, 1948·), főrv képesítést nyer 
(1959-). 
= Mvh50 153, 157. 

358. Wolff Bogdán gy, T: l'JTE (1881-), gytára volt Désen. 
= Gyévkv 1892. 177„ Almanach 1882. 50„ 1883. 51. 

359. Wolff Bogdán Erbv járási orv (Kisküküllő vm) 
= MTC 1893. 171. 

360. Wolff Dezső m. kir. kormánytanácsos, a „József főherceg" gytár tulajdo· 
nosa (Bp. V., Pozsonyi u. 47.) 
= Gyévkv 1941. 723„ 908. 

361. Wolff Ernő gy, gytára 1878-a működik Kőhalmon (Nagyküküllő m.), majd 
Óradnán az 1870-ben alapított „Acsculap" gytár vezetője. 
= Gyévkv 1899. 205„ 1941. 791., 908. 

362. Wolff Gábor (Kőhalom, 1811. ápr. 7. -Torda 1892. jan. 29.) gy. T: dipl: 
Pesten (1834). Kolozsvárt (1840-) átveszi János öccsével együtt Schmidt 
Adám gyógyszertárát, majd Tordán (1856·) dolgozott. Elismert kémikus 
és botanikus, a legkiválóbb külföldi botanikusokkal állott élénk kapcso
latban, cscrcpéldányok küldözgctésébcn. A Kir. M.Tud.Társulat (1834), a 
Stcttini Entomologic Vcrcin (1848), a Siebcnbürgischc Vcrein f. Natur
wisscnschaftcn (1849), a Zoologisehc-botanischc Gescllschaft \Vicn 
(1858), a K. u. K. geolog Rcichanstalt \Vien 81859) levelező-tagja. Szá
mos ritka növény in1scrtctése és elnevezése az ő nevéhez füzödik és több 
növényt az ő nevéről neveztek cl. Botanikai dolgozatai: „Scrratula Wolffi 
Andrcae." (Bot. Zcitg XII. 321„ 1885„ „Achilea Wolffii Schur op. Janka." 
(üst. bot. Zeitschr. IV. 403. 0854.), „Adonis hibrida Wolff." (Vcrh. d. Sic· 
bcnbürg. nat. Ver. VIII. 20„ 1857.)„ „Chenopodium Wolffii." (Termé· 
szettud. Közi„ III„ 164. 1879.) „Gyógyszeres értekezés az ecetsavas czüs· 
tagról és kéngyulatsavas hugyagról." Pest, 1834. 
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= Armenia 1892. 97·. Orient 1926„ 246., Orient 1933. 8-9„ Bibi 71, 
Gyévh 1886. 179., 1887. 201., 1891. 196„ 1892. 197. 

363. Wolff Gyula (Kv, 1844. ápr. 14.-1921.) gysz, T: \\é magister der Pharma 
(1866), magister der Chcmie (1867. júl.). Utána Heidelbergben Bunsen 
laboratóriumában dolgozik és Hclmholz hallgatója is (1868). A 21. járás 
(Kolozs, Torda·Aranyos, Alsó·l'chér, Hunyad, Szilágy m.) alig. Róla van el
nevezve: Dianthus Wolffii ,Janka Herb 1885., Potentilla Wolffiana Siegfr. 
Exs.Petent. spont. eult. H Siegfr.ext. 334„ Potentilla tuberosa ,J. Wolff. 
Exs.Pot. spont. eulül.Siegfr. exs. 1914 (1891)., Lappa erispa .J. Wolff. 
Exs. llcrb. 1904. „Chemisehe Untcrsuehungcn von Eisenerzcn aus dem 
l'rzgebirge bei Hüttcnberg in lGirnten." \\; 1867. 
= Orient 1933. 9., Zalai W 236., Gyévkv 1891. 204., 1892. 204., Horváth 
1934. 146. 

364. Wolff János gy, a gy-segédi vizsgáló bizottság tagja (Kv). a „Magyar Ki· 
rály" gytár tulajdonosa (Kv, 1899.) (Alapítva 1812.) 
= Gyévkv 1891. 203., 1892. 203., 1899. 205. 

365. Wolff Lajos képesített gyscgéd. T: Kv (1888.) Nyíregyházán Léderer lg
nácznál. 
= Gyévkv 1889. 175. 

366. Wolff Simon T: l'.JTE (1882·), 
=Almanach 1882. 48., 1883. 49. 

367. Zabulik László a parazitologia tszékcn tansg (Mvh, 1945-52), 
= Mvh50 73., 77. 

368. Zachariás Andor (Szujv, 1866 v. 1873? ·) főrv 
= Gudenus 500. 

369. Zaehariás Jakob (Kézdivásárhely·) T: W (1843) V. évf. 
= Perg 4487. sz., Szögi 3933. sz. 

370. Zachariás Mihály min. polg. sebész (Kv, 1853/54.) 
= l\.'Iaizner 77. 

371. Zaehariás Simon József (Erbv, 1852. szept. 28. - uo. 1938.) körorv 
= Gudcnus 492. 

3 72. Zakariás István fclesiki járás orv (Csik vm.) 
= MTC 1888. 123. 

373. Zakariás Mihály min. polg. sebész (Kv, 1853/54.) 
= Maizner 77. 

111 

374. Zárug Annamária szemész szakor\·, Payer I?crcnc főrv munkatársa Besz
tercén (1970-72). 
=Fodor 194. 
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Császár Béla (1973) 
Császár Jtva Klára (1983) 
Császár Miklós (1973) 
Csontos Í\rpád (1951) 
Dániel Imola Edit (1987) 
Dániel Tibor (196 l) 
Dávid Brigitta (1952) 

Govrig Ödön (1955) 
Grépály András (1963) 
Gy. Kristófi Cccilia (1992) 
Ilarmath Ferenc (1974) 
.Jagamas István (1961) 
.Jakab Katalin (1989) 
.Jakabffy Gy .. Júlia (1985) 
Kabdebó András (1961) 
Kapitány András (1958) 
Keresztes Csaba (1992) 
Keresztes Zoltán (1979) 
Kcul Zója .Júlia (1978) 
l\ristóf Arpád (1962) 
Kristóf Mária l\atalin (1985) 
Lázár Benedek Erzsébet (1988) 
Lázár Dávid (1958) 
Lázár György (1955) 
Lázár .Judit (1958) 
Lázár László (1976) 
Lukács Ilona (1975) 
Lukács Katalin (1958) 
Lukácsy l'crcncz Katalin (1979) 
Lukúcsy .József (1951) 
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Dávid György (197 8) 
Dinka Blága Izabella (1990) 
Duha Kristóf (1962) 

lvlardirosz Sárosi Gabriella (1978) 
Mélik Frida (1961) 

Duha Melánia (1959) 
Ellenes-Jakabffy Zoltán (1994) 
l~rőss Erzsébet (1954) 
Eröss Mária (1980) 
Erőss Mária (1991) 
Fejér Géza (1971) 
Fejér László (1956) 
Flórián Csaba (1977) 
Flórián Kálmán (1952) 
Fugulyán Katalin (1988) 
Gámentzy .Jenő (1955) 
Gampc Géza (1961) 
Gámpc P. Margit (1957) 
Gergely Lázár (1982) 
Gergclyffy Vilma (1981) 

Mélik István (1969) 
Merza Éva .Judit (1969) 
1'1crza Viktor (1959) 
Miniska .János (1973) 
l\ágó Annamária (1992) 
l\ovák .János (1952) 
Ördög Itva Katalin (1991) 
Palák László Péter (1985) 
Rácz Attila ((1992) 
Rctczar Pctru (1970) 
Sánta Dóra (1979) 
Sánta Ferenc (1979) 
Sántha Levente (1980) 
Somay Gergely (1970) 
Szabó Grépály .Júlia (1965) 
Száva György Dániel (1981) 
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Voith Emma (1953) 
Voith László (1975) 
Zakariás István (1960) 
Zakariás Zoltán (1950) 
Zakariás Zoltán (1993) 
Zárug Anna (1962) 

Gyennekgyógyásmti kar 

Avéd Eleonóra (1955) 
Barabás Gerő (1953) 
Bogdán Mihály (1965) 
Bogdán R.Zsolt (1951) 
Cosma Antalffy Éva (1978) 
Csíky Gyula (1953) 
Csontos Erzsébet (1957) 
Dániel Sándor (1990) 
Dávid Í"va (1986) 
Fejér .Júlia (1962) 
Grépály István (1968) 
Harmath Imreh Zsuzsa (1977) 
.Joikits Tibor (1955) 
Katona I"rzsébct (1978) 
Kerekes Gáspár (1953) 
Kosztándi Éva (1981) 
Kovásznai Éva (1950) 
Kristófi Zsófia (1989) 
Lázár .József (1960) 
Lázár László (1950) 
Lengyel Mária (1975) 
Lengyel Zsófia (1960) 
Mánya Zoltán (1950) 
Merza Éva (1974) 
Merza Stupctzky Éva (1977) 
Musulin Forika Margit (1958) 
Száva Bustya Edit (1979) 
Szentpétery M. Mária (1968) 
Walter Erőss Piroska (1973) 

Fogor"".:osi har 

Avéd Levente (1982) 
Avéd Szalai Judit (1978) 
Bogdán Gyula (1969) 
Császár László (1966) 

Dávid Barna István (1972) 
Dávid Károly (1976) 
Dombi Csaba(l 981) 
Dombi László (1973) 
Dragomán Pál (196 7) 
Giacomuzzi B. László (1982) 
Jozcfi Magdolna (1971) 
Katona Ilona (1989) 
Kristóf Mihály (1968) 
Lázár Margit Mária (1984) 
Lázár Zsuzsanna (1981) 
Lukács Adám (1975) 
Lukács Andrea Ildikó (1993) r. t. 
Lukácsi József István (1983) 
Mánya Zita Mária (1981) 
~fedve Lajos (1971) 
Molnár Blága Imola (1988) 
Oláh Zárug Judit (1972) 
Patrubány Judit (1972) 
Palák Mannia(l 980) 
Pongrácz Antal Sándor (1972) 
Sahin Kristóf (1973) 
Száva István (1966) 
Száva Katalin (1973) 
Székely Pongrácz Tünde (1976) 
Szekula Géza (1980) 
Várterész Mária (1978) 
Zakariás Gyöng)''ér (1976) 

G'.)•ófil•szerészeti kar 

Ajtony Gábor (1958) 
Antalffy Gyöng)'•ér (1969) 
Csontos Levente (1951) 
Dombi Vilma (1964) 
Dudutz Gyöngyi (1966) 
Eröss Rózália (1969) 
Fejér Cecilia (1973) 
Giacomuzzi .János (1955) 
Katona L. Rózália (1978) 
Kovásznai Mária Magdolna (1985) 
Kristóf 1. Ildikó (1981) 
Láday Erzsébet (1955) 
Lászlóffy G. Éva (1990) 
Lázár G. Ilona (1973) 
Lázár Ilona (1957) 

~ 
'l 

' 1 

Lukács Z. Erzsébet (1979) 
Medvés István (1964) 
Múlik ErzsébÓt (1960) 
Novák Zsuzsa (1964) 
Nuridsány Annamária (1961) 
Ördögh Katalin (1966) 
Patrubán Dóra (1959) 
Pongrácz Judit (1966) 
Sántha Gyöngyi (1980) 
Száva Anna (1977) 
Várterész István (1957) 

Voith Mihály (1951) 
Zakariás Ibolya (1951) 
Zárug Zsuzsanna (1970) 

Közegészségügy•i kar 

Csorba András (1951) 
Gáspár László (1951) 
Vertán Magda (1951) 
Zabulik László (1950) 
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Bár a fenti családnevek magyarörmény eredetéhez nem fér kétség, a teljes név~ 
sort tekintsük csak irányadó jellegűnek. J\z óvatosság indokolt, hisz nem tud
juk, valóban minden esetben megvan-e ezen eredet, dc ugyancsak kérdés hogy 
az illető vállalja-e magyarörmény identitását. Harmadsorban, kényszerülve vol
tunk csak az apa családneve szerint elkészíteni listánkat, kimaradva ilyenfor
mán azon szcn1élyck kiknél a magyarörn1ény származás anyai ágon lehetett 
volna bizonyitható. 

Mindezt figyelembe véve, számítunk az olvasó megértésére, úgy azon eset
ben amikor indokolatlannak találja a névsorbcli szereplését, miként akkor is 
ha nem találja meg nevét a felsorolásban, bár önmagát odatartozónak véli. 
Ezért is minden idevonatkozó észrevételt, pótlást hálás köszönettel fogadunk 
úttörő munkánk folytatásának reményében. 

A szeri<esztő 
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Névmutató 

Í\brahám Adeodát (Bogdán) (1817-) 
71 
Í\brahám Í\ron (1987) 113 
Í\brahám Béla (1858-) 72 
Ajtony-Ajvász Í\rpád (1899-) 72 
Ajtony Gábor (1958) 72, 114 
Ajvász .Jenő (1941-) 72 
Í\kontz Antal (1890) 72 
Í\kontz Ernő 72 
Í\lmntz Károly (1925) 72 
Almási Balogh Pál 48, 92 
Andrássy Gyula 50 
Antal Gerő (1960) 113 
Antalffy András (1952) 72, 113 
Antalffy Gyöng}~Ú (1969) 114 
Antalffy .Jakab (1851) 29, 73 
Antalffy Manó (1876) 28, 73 
Apafi Mihály 1„ fejedelem 7, 8 
Arányi Lajos 33, 36 
Í\véd Eleonóra (1955) 73, 114 
Í\véd Levente (1982) 114 
Í\véd Szalai .Judit (1978) 114 
Avcdig István (1804-) 73 
Azbey Bogdán (1876) 73 
Bajkó András 90 
Balassa .János 19 
Balta Gyula (1879) 73 
Balta Manó (1847) 27, 73 
Balta Márton (1788) 62, 63 
Balta Márton (1888) 73 
Bánffy Miklós 84 
Bányai Elemér 61 
Bányai Kristóf (1888) 73 
Barabás Gerő (1953) 114 
Bárány Bálint (1941) 73 
Bárány Béla Sándor (1984) 113 
Bárány H.Csilla (1992) 113 
Bárány .János (1876) 73 
Barbul Ödön (1941) 73 
Barla Dezső (1941) 7 4 

A név utáni zárójelben lévő é\·szán1 olvasata: 
(1817·): születési é\• 
(1888): sznkmni adat é\·c 
(·1925): clhahíloz:ís é\·c 

Batiz Etelka Mercedes (1978) 113 
Beczási György (1960) 113 
Beezási Gyula (1880) 7 4 
Bedő .Jenő (1900-) 7 4 
Belesug Gábor (1958) 113 
Beltcgár Mihály Ignátz (1854) 29 
Bem .József 36, 72 
Bene Ferenc 18 
Benedek Katalin 7 4 
Benedek Tibor (1919-) 7 4 
Benő Imre 63 
Berde Károly 69 
Bcrkai Emanuel 62 
Bernády György 84 
Bcsenezky Antal (1885) 74 
Beteg Gerő (1884) 7 4 
Betegh Bálint (1870) 7 4 
Betegh Károly (1941) 7 4 
Betegh Péter (1941) 7 4 
Beythe István 11 
Blága .József (1961) 113 
Bochdanovits Sándor (1957) 113 
Boesánezy Balázs (1885) 7 4 
Bod Sándor 105 
Bogdán Ede (1868) 29, 7 5 
Bogdán Ernő (1917) 75 
Bogdán l'iórián (1952) 113 
Bogdán György (1889) 75 
Bogdán Gyula (1961) 113 
Bogdán Gyula (1969) 114 
Bogdán Mihály (1965) 113 
Bogdán Mihály (1965) 114 
Bogdán R. Zsolt (1951) 114 
Bogdánffy Géza 106 
Bogdánffy Miklós (1881) 75 
Bogdanmits Auxentius (1847) 27, 75 
Boghosz Sándor (1870) 29 
Bogos István (1861) 29 
Bókay Arpád 48 
Borosnyai Örmény Lukács (1868) 27 
Braidwood Murray 82 
Bruszt Emil 24 
Bugát Pál 18, 34, 69 
Bugyi Balázs 26, 31-33, 69 
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Bulbuk Antal (1839) 27, 75 
Buzáth Ferenc (1886) 75 
Buzáth Kajctán (1823-) 75 
Buzáth Lajos (1886) 75 
Buzáth Márton (1886) 75 
Capdcbó Antónia 65 
Capdcbó Gergely 65 
Chcnot Adám 13 
(~odarcca, luliu 101 
Cosma Antalffy Itva (1978) 114 
Covrig Ana Maria (1972) 113 
(~raciun, e. 73 
Czakó .József (1895-) 75 
Czárán György (1941) 76 
Czetz Dénes (1890) 76 
Czifra Ferenc (1878) 24, 27, 29, 
33-34, 76 
Császár Béla (1973) 113 
Császár Éva Klára (1983) 113 
Császár László (1966) 114 
Császár ~liklós 113 
Császár Sámuel (1860) 29, 76 
Csausz István (1886) 76 
Csausz Károly (1886) 76 
Csausz Kristóf 34 
Csausz Lajos Tódor (1805-) 27, 34, 
76 
Csausz ~lárton (1797-) 25, 27, 
34-36, 76 
Csausz Tivadar (1884) 77 
Csausz Vilmos (1888) 77 
Cscrcscr .József (1875) 77 
Cseresor Péter (1845) 29, 77 
Cserei Zoltán 70 
Csiki Dávid (1840) 29, 36, 77 
Csíki .János (1849) 36-37 
Csíki .József (1881-) 38, 39, 77 
Csíki Kálmán (1914-) 77 
Csíki Wklós (1848) 29, 41 
C~síky (~saba 97 
Csíky Gergely (1870) 27 
Csiky G)~ila (1953) 114 
Csíky ,János (1800-) 37, 77 
Csíky .János (Hll6-) 37 
Csiky .János (1818-) 27, 77 
Csiky .János (1874-) 77 
Csiky .János (1892-) 77 

Csíky .József (1843-) 27, 78 
Csíky .József id. 38 
Csíky L . .János (1921) 78 
Csíky László Oszkár Gábor (1886-) 78 
Csíky Lukács (1899) 7 8 
Csíky Márton (1840) 78 
Csíky Péter (1812-) 41 
Csíky Péter Kajctán (1807) 78 
Csíky Sámuel (1834) 27, 39, 78 
Csonka .József (1874) 78 
Csontos Í\rpád (1951) 113 
Csontos 8rzsébct (1957) 114 
Csontos .János (1852) 29 
Csontos Levente (1951) 114 
Csorba András (1951) 115 
Danczkai Pattantyus Abrahám 
(1817-) 78 
Dániel Béla (1879) 78 
Dániel Elemér (1895-) 41, 78 
Dániel Gábor (1894-) 79 
Dímiel Imola Edit (1987) 113 
Dániel Imre (1771) 79 
Dániel Miklós 62 
Dániel Sándor (1990) 114 
Dániel Tibor (1974) 79, 113 
Dávid Agoston (1957) 79 
Dá,id Anikó (1972) 79 
D{t1•id Barna István (1972) 114 
Dávid Brigitta (1952) 113 
Dávid Csaba 79 
Dávid Éva (1986) 114 
Dávid György (1978) 113 
Dávid .János (1898) 79 
Dávid .János (1941) 79 
Dávid .József (1899) 79 
Dávid Károly (1976) 114 
Dávid Lajos (1893) 79 
Dávid Lajos (1889-) 79 
Dávid ~!. Ferenc (1960) 79 
Dá,·id Viktor (1895) 80 
Dá1·id Viktorné (1941) 80 
Dinka Blüga Izabella (1990) 113 
Diodato, .Johann Armcno 61 
Dobál né (1941) 80 
Dobay Sándor (1887) 80 
Dobribán Antal (1862-) 28, 80 
Dobribán Antal (1898) 80 

Dombi Csaba (1981) 114 
Dombi I'lck (1857) 80 
Dombi Lúszló (1973) 114 
Dombi Vilma (1964) 114 
Domby .József (1892) 80 
Domokos Sámuel (1839) 29 
Dömötör Bogdán 28 
Donogány .Jakab (1852) 27, 42, 80 
Donogúny Zakariás (1886) 42, 80 
Dragomán Pál (196 7) 114 
Drcgán Péter (1845) 81 
Dudutz Gyöngyi (1943-) 81, 114 
Dudutz Zoltán (1922) 81 
Duha Bálint (1883) 81 
Duha Kristóf (1962) 113 
Duha Mclúnia (1959) 81, 113 
Duha Tivadar (1941) 81 
Du111itru 1 fvlihail 84 
Duncsa !i'crcnc (1841) 29 
l>Ickcs Imre (1941) 81 
Ellenes-Jakabffy Zoltán (1994) 113 
Ember Bogdán (1877) 81 
Ember Elek (1899) 81 
Engel Rudolf 69 
gntz Cléza 57 
!'ötvös József 19, 24, 35 
Eranosz Adcodát (1845-) 81 
Eranosz Ferenc (1876) 82 
Eranosz Júnos (1843) 82 
Eránosz János (1942) 82 
Erőss Erzsébet (1954) 113 
I>rőss György (1887) 82 
I>rőss G)uia (1887) 82 
Eröss "!ária (1980) 113 
I'rőss Mária (1991) 113 
Erőss Rózália (1969) 114 
Eröss Sándor (1907-) 82 
Esztcgár Béla (1889) 82 
Esztergár Sándor (1887) 82 
Fabini .János Teofil 18, 37 
L. Farkas Béla 92 
farkas Demeter .József (1846) 29 
Fejér Cecilia (1973) 114 
Fejér Dá\id (1851·) 82 
Fejér Géza (1971) 113 
Fejér ,Júlia (1962) 114 
Fejér László (1956) 113 

Fekete Dániel (1852) 29 
Felszegi Jónás (1867) 27 
V. Ferdinánd 31 
I'lór Ferenc 36, 69 
Flóriún Csaba (1977) 113 
Flórián István (1840) 83 
Flórián Kálmán (1952) 113 
Fodor Ferenc 69, 84 
Fodor .József 19, 24 
Fogolyán Gyula 83 
Fogolyún Kristóf (1878-) 83 
Fogolyán Miklós (1905-) 83 
Frankovits Gergely 10 
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Fugulyán Gergely (1920-) 83-84 
Fugulyún Katalin (1888-) 113 
Fugulyán Kawlin (1988) ó7, 83, 84, 
113 
Fülöp Antal Andor 84 
Gábor mester 61 
Gajzágó Dezső (1904) 84 
Gajzágó Dezső (1927) 84 
Gajzágó István (1982) 85 
Gajzúgó Jcnö (1894-) 85 
Gajzágó .Joachim (1837-) 27, 85 
Gajzúgó László (1824-) 27, 85 
Gajzágó Lukács (1820-) 45 
Gajzúgó Lukács (1824) 27, 85 
Gajzágó Róbert (1864-) 85 
Gajzágó Salamon (1862) 85 
Gajzúgó Sándor (1861-) 85 
Gál Ignác (1849) 29 
Gál .János 81 
Gálfy András (1860) 27 
Gámcntzy Jenő (1955) 113 
Gampc Géza (1961) 113 
Gámpc !'. Margit (1957) 113 
Garda Dezső 69 
Gúspár Lúszló (1951) 115 
Gelei .József 57 
Genersich Antal 69 
Gergely Lázúr (1982) 113 
Gcrgclyfy András (17 89) 45, 85 
Gcrgclyffy György (1941) 85 
Gergelyffy Vilma (1981) 113 
Gcrgclyfi András 27 
Gcsztcssy főtörzs-orvos 3 7 
Giacomuzzi B. Lúszló (1982) 114 
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Giacomuzzi János (1955) 114 
Gobcza Tódor Géza 28 
Gopcsa .Jakab (1884) 25, 86 
Gorove László id. (1927-) 86 
Gorove László i(i. (1957-) 86 
Gorovcj Kristóf 62 
Govrig Ödön (1955) 113 
Govrik Arthúr (1855-) 86 
id. Govrik Márton 63 
Görög l'lck (1819-) 86 
Görög .János (1840) 86 
Görög László (1941) 86 
Göttehe Oszkár 84 
Gregor szolga 61 
Grépály András (1990) 86 
Grépály András (1963) 87, 113 
Grépály István (1968) 114 
Sz. Grépály .Júlia (1965) 113 
Grósz Jlrigycs 49 
Gudenus .János József 69 
Gy. Kristófi Cccilia (1992) 113 
Gyergyay Ji'crcnc 72 
Györffy István 69 
Győry Tibor 69 
Hajdu Attila 97 
özv. Hamvay Miklósné 65 
!Jankovics ]cercnc (1885) 87 
Hankovics György (187 4) 87 
Hanusz András (1938-) 87 
Hanusz Gyula 87 
Hanzulovics Lajos (1887) 87 
Harmath Béla (1888) 87 
Harmath Ferenc (1974) 113 
Harmath Imreh Zsuzsa (1977) 114 
Harmath János (1867) 87 
Harmath Márton (1839) 87 
Hátskuj Márton (1872) 87 
Haynald Lajos püspök 64-65 
Helmholtz, Hermann 110 
Hódosi Skollanits Ferenc ,József 13 
Hollósy .József (1887) 87 
Hollósy Pál (1941) 87 
Hortolomei, N. 104 
Horváth Antal 62 
Horváth Béla 84 
Horváth Endre 104 
Hovhanncsian Eghia 69 

Hőgyes Endre 19, 24, 69 
id. Imre József 84 
Incze Mihály (1786) 27 
lrófi Gergely Demeter (1852) 29 
Issekutz Adcodát 46, 102 
Issekutz Béla (1886-) 25, 45-46, 87 
Issekutz Béla (1912-) 88 
Issekutz l'rancois Theodor (1804) 88 
Issekutz Hugó (1855-) 46-47, 88, 102 
Issekutz l\ároly (1834-) 27, 88 
Issekutz László (1789) 88 
Issekutz László (1861-) 28, 88 
Issekutz Livia (1918-) 89 
Issekutz Oszkár (1859-) 89 
lstvánfy Gyula 89 
Izmael Márton (1941) 89 
.Jagamas István (1961) 113 
.Jagamas Marianna (1969) 89 
.Jakab Júnos (1855) 29 
.Jakab Katalin (1989) 113 
.Jakab Sándor (1848) 29 
Jakabffy Aladár (1886) 89 
.Jakabffy Ferenc (1887) 89 
Jakabffy Gy . .Júlia (1985) 113 
.Jakabffy Kristóf 62, 63 
ifj. Jakabffy Kristóf 62 
.Jakabházi Dávid (1878) 89 
.Jakabházy István (1906-) 47 
.Jakabházy Zsigmond (1884) 25, 
4 7-48, 88, 89 
ifj. Jakabházy Zsigmond (1928) 89 
Jancsó Miklós id. 46 
.Jancsó Miklós i(j. 46 
Jendrassik Ernő 38 
Joikits Tibor (1955) 114 
Jordán Tamás 9 
.Jozcfi Magdolna (1971) 114 
József Álmos 70 
József 1. 14 
.József ll. osztrák császár 16, 18 
.József főherceg 50 
Kabdebó András (1938-) 93, 113 
Kabdebó Antal (1885-) 90 
Kabdebó Gergely (1776-) 90 
Kabdebó György (1888) 90 
Kabdebó József (1866) 29 
Kabdebó .József (1888) 90 

Kabdebó .József (1901-) 90 
Kabdebó Kálmán (1869) 29, 90 
Kabdebó!\. .János (1872) 28 
Kapitány András (1958) 113 
Karácsony Márton (1905-) 90 
Karácsony Sándor (1889) 90 
Karácsonyi János (1843) 90 
Karátsonyi Adcodát 62 
Karácsonyi István (1885) 90 
Karácsonyi Miklós (1886) 90 
Karátsonyi Karátson (1788) 62, 63, 
90 
II. Károly 16, 23 
Katona Erzsébet (1978) 114 
Katona llona (1989) 114 
Katona L. Rózália (1978) 114 
Kelemen Lajos 84 
Kereső Attila 83 
Kerekes Antal (1834) 29 
Kerekes Gáspár (1953) 114 
Keresztes Csaba (1992) 113 
Keresztes Elek (1768-) 49 
Keresztes .József (1889) 91 
Keresztes Zoltán (1979) 64, 113 
Kcszy Harmath Béla (-1882) 91 
Kéthly Károly 25 
Keul Ottó (1912) 91 
Kcul Zója .Júlia (1978) 113 
Khcil Jlrigyes (1889) 91 
Khell Antal (1912) 91 
Kis Dávid (1873) 91 
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Zusammenfassung 

Zum crstcn 1lal bcfasst sich die Erforschung der Geschichtc dcr cinheimi· 
schcn Arztc n1it dcr Hollc dcr aus 1\rn1cnicn stammcn<lcn Ungarn. Dic cinzigc 
früher publizicrtc Schrift rnn Balázs Bugyi: "Ungarischc Arztc armenischcr 
Hcrkunft" "crschicn 1972 in eincr Hcft <les Budapcstcr "Arztlichcn Wochen· 
blatts". Diescr nicht allzu umfangrcichc, dafür aber schr viclc Datcn cnt· 
haltcndc Artikcl birgt bercits dic Möglichkcit zum Kcnncnlcrncn eincr rccht 
intcrcsantcn Gcbicts in sich . .Jctzt, 30 ,Jahrc spütcr, cröffncn \Vir cin ncucs 
Kapi te! im Bczug auf dic Erforsehung dcs \Virkcns armcnischcr Ungarn in <len 
wichtigstcn bürgcrlichcn Bcrufcn. \Tor knapp zwci .hthrcn wurdc das 
Zustandckommcn dcr hicr vcröffcntlichcn Studic in dcr Hoffnung angercgt, 
dass sich andcrc, fihnlich oricnticrtc Institutioncn anschlicsscn, \VUS abcr 
kaum Wirklichkcit wurdc. Auf dicse Wcise wurdc uns insbesondere die Aufgabe 
zu Tcil, die crstcn Schrittc bczuglich dcr sicbcnbürgischcn Zusammenhangc 
zu gchcn. Aus mcinem Studicn dcr Armcnistik habe ich dicjcnigcn l'crsoncn 
ausgcwiihlt, dcrcn Wirkcn sich vcrfolgcn licss. Dass bcdcutct zum Eincn Man
gcl in dcr Vollstiindigkcit, zum Andercn abcr auch cinc cvcntucllc Übcrkom· 
pcnsation. Wclehcm Ji'all dcr Lcscr auch bcgcgncn mag, wir hitten um sein Vcr
stün<lnis, \\'artcn \Vir cs ab, <lenn mit unscrcr Zusarncnnstcllung vcrfolgcn \Vir 
lcdiglich dic Absicht dic Ji'orschungcn anzurcgcn. Dicsc vcrfügt im an
gcsprochcncn Thcmcnkrcis übcr wcitgcfachertc Möglichkcitcn, in Zukunft 
rcchncn \Vir also mit cincr cr\vcitcrtcn 1\usgabc dicscs Bandcs. 

„Unscr Lcbcn dicnt dem Lcbcn" - so könntc man \Vohl das zcitlosc Lcitprin
zip unscrcr j\rztc in \\'ortc fasscn. Dic ungarn-arn1cnischcn j\rztc und i\pothc
kcr habcn in crgrcifcncr Wcisc an dem scit Jahrhundcrtcn daucrnden Kampf 
um dic Gcsundhcit dcr Kation Antcil gcnommcn. 

Dic frühzcitig vcrbürgcrlichtcn, in viclcn Gcgcndcn hcrumgekommcncn 
Ungararmcnicr wandtcn sich bald dcn Arztcwisscnschaftcn zu, cbcnso gc. 
schah cs auch in <len viclfaltigcn bürgcrlichen, spiitcr intclcktucllcn Bcrufcn, 
wobci sic dcn \Vert <les Lcrncns und Wisscns stct hoch schatztcn. 

Durch ihr stiindigcs intclcktucllcs Intcrcssc crrangcn sic bcruflichc 
Ancrkcnnung, ihr mcnschlichcs und 111oralischcs Vcrhalten vcrhalf ihncn zu 
cincr in1 Bc\vusstscin <lcr ungarischcn Kation ticfvcr\vurzcltcn Ancrkcnnung. 
Koch hcute crzahlt man sich Lcgcndcn übcr ihrc Hilfsbcrcitschaft, ihr Wohl· 
wollen bci dcr Untcrstützung dcr Krankcn, das nicht scltcn sogar übcr ihr 
Wisscn hinaus in dcr ungarischcn Gcscllschaft wirktc. 

Übcr sic bcrichtct dicscs Buch. 
(Túri Renate) 
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