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A debreceni Baranyi per gyúgyszerészeti vonatkozúsai 

Benkó' F ere ne 

1-/ajdú-Bihar 111cgre debreceni Íe\·éltára Docu111e111a Bara11yia11a / l j 1n;1·e11 két 1·askos k61u!l1en cJr::i a S({ját koráhan 
11agyliir1'i Bara11yi-pe1; a I'rocessus /Jaranyiana ta11ú1·u//0111ásuit és egy(i/J hi:o11_1'Ífl;kair. J:::ck a:: irarokjclc11tús iroda
lcnn- Cs gi.·á,':{ys:erés::tc)rténeti értékkel hirnak. 
frodalonllörténeti érdekességük. hogy Jákai egyik ke1·1..'shé is111ert. Dehn..:ce11/le11 júts::.ódó kuruc-kori rt:gli11ydnek. u:: 
„ Ege11•il·á ass::o11ys::i1· "-nek f] j cseleknu}nyét he/6/iik 111erítetre .. -1 n.:gényéhl'::. csurof 1 _ji:gr::e1ekhe11 hú1·e11 kú::/il idú::e
tekcf is a per anyagú hó!. Lát1·0 c1 j(í/iúnsokhan a jh11tosahh l\;s::.ck11él a gyakori piros és kék a/úl11í::.úsu/.:a1, a k,;s/íi /.:11-
ratóhan 111egcr6siidik u gyanlÍ, hogy a::.ok 111agúró/ a 11t1gy 111csc111011dfitál s::.án11a::.11ak. TiJhhs::.('ir fit.:1'i!i'itr g11111i/i~'~i·1...);::.r'i 

ra11úsi(ia, hogy a két k6n_1·1· nlich)tr u /e1·é/1árha kcriilt, .\::.l.'ÍÍ Fúrkas ki'!11_1·1·rúrá11ak /3_/ tulajdona i·u!t. (j hil'ra /(·/ .Jákai 
jigye/111ét a tilrrénerrc. 

*** 

;-\ Bara11yi-pt.:r tulajdonképpen egy 1759-töl ! 788-ig 
húzódó birtokper. 1nelynt::k túrgya a jelentős Baranyi va
gyon örök!ésében való részesedés. :\z ügy sz{untalan t".gy
húzi és vilúgi fóru1not 111t".gjúrt. Egyházi hatóságoknúl a 
váradi püspöki consistóriun1tól VI. Pius pÓ/hÍig. vilúgiak
nál pedig a 1Ve111es Bihar 1··ár111egye Ge11erá/i:;.; G_1·ü/ésé-tö\ 
a budai Tábláig és ii. Jó::..\'l'.{csús::.árig 1nentek az !gazsúg 
kercsésébt".n. 1-\ pert az öreg Baranyi A!ikh)s he!~/ett fülcg 
veje. t::lsöszü!ött \cúnyúnak. Baranyi Er::.séhe111ck !C1~je. 

Sinai Ali/dós, a K.ollégiurn tudós professzora vittel-+}. 
1-\ per egészen rövid vázlata a kövctkczö: 
1705-bcn //. Rákúc::.i F"erenc szabadsúgharca idején 

Baranyi ;\fi/dós gazdag és c\ökelö debrcct".ni ncincs úr. a 
\ 1úradot blokúd alú fogó Palotsay kuruc gcncní!is hadi 
co1111nissionúriusa, ft:lcségü! vette [J11g1·ári Sú111111.:/ gaz
dag debreceni kereskcdö \cúnyút. Lh1g1·ári 1.·arár. :\ vúrat 
körülzáró hadak a püspöki (Biharpüspöki) súncokban tar
tózkodtak. Ez a száll{1shc!ye Baranyi j\lik/ós11ak is. 1ncn 
neki kellett gondoskodni, 1nind hadbiztosnak. a hadak tel
jes cllútúsáról. élclc1nröl. borról. ruhúzatrúl. Jizetésröl [5. 
6]. Lfngvári /\ara és Baranyi :\fik/ás húzassúgúból ! 706. 
szept. l 9-én ,\/ikhís llC\'li fiúk szült".tctt. ;\ gyerek törvé
nyes szúnnazúsút azonban az id. Baranyi nen1 is1ncrte el. 
arra hívatkozva. hogy a fogantatús idején ö nc1n júrt Deb
n::ccnben. hanen1 a püspöki hadaknúl tartózkodott. J(ülön
bcn is. köztudon1ús szerint f'clcségc akkoriban viszonyt 
folytatott t::gy 1\'en1pso1·its .Jú11os ncvü parikúrius /eg(~l/_\'-
11yel, akivt".l teátrúlis körültnényck közön rajta is kapták. 
Ezt a jelenetet valószínü!cg tvrik!ós anyja, /i::.1·. Baranyi 
(j_rórg1'1u! rendezte n1cg, aki közrcndü 111cnyét ncn1 ked
velte. Lh1g1·ári l\a1át és 1Vc111psrn·its Já11ost börtönbe z{ir

túk és füvcsztésre ítélték. :\ szigorú crkölcsü. kú!vini 
Debrcct".nbcn akkor ez \·olt a h•Ízassúgtön:s büntetése. 13a
ranyiné bi.inösségét nc1n sikerült bizunyítani. közben a 
gycnncke is 1ncgszületett és így kiszabadult. :\ patiku:-> 
1ncgvcsztegette a porko!úbot. 111cgszököt1 a börtl)nbli! és 

nyo1na veszett. Baranyi i\:liklós úttén a ka1o!ikus hitre és 
igy ch·álaszto1ták a feleségétü! és 111üdjúban \'O!t újra nö

sülni. :\ jiarul Bara11yí késöbb felnÜ\'t.:kedve. neines c111-
ber létére szokatlan 1nódon. /lelépeu a fhljJ/a11csi11úlrik cé
/Jc;hc. és e::.i·rr Pop/a11os Baranyi Aíi/.:/(ísna/.: hivtúk. i\ va
!ódí lcszúnnazús bizonyitúsüra és így· az üröksCgben való 
részesi.::dés végett indította !llég a pért Paplanos Baranyi 
ivl iklós és anyja. 

:\ pcrblil. illetve a f)ucu1nenta 13aranyianaból értékes 
adatokat 1nerithetünk J\a::.ay 5úí11111c/ sz-:111élyére és képet 
kapunk a XVIII. szúzadi Debrecen gy·úgyszcrészcint".k 
és or\·osainak 111üködésérlíl és eg.y111<'1shuz va!li viszo
nyúról. 

Lcgelöször is innen isnictjük 111cg az clsö dt:brcccni 
gyí~igyszerész nevét. :Vc11111s(1\'i!s (vagy Nen1so\·its) Já11os

ró! a n.::vén kívül annyít tudunk. hogy />ufikári11s Lcg1...;11y 
Vlllt a nen1es vúros l 700-170 l-ben alapított patikújúban. 
Ha legény voh. kc!h:tl gazciújúnak. provisornak is lenni. 
Ennek szernélyéröl azonban nen1 esik cn11it0s a perben. 

.'\ !evél!úri anyagban szúinos adatlll talú!unk k·a:oy 
.Yún111clrál. a hircs debreceni patikusról és 1nég híresebb 
1nügylijtöröl. 1\·a::.ay sze111é!ye úgy került ebbe a gyógy
szerészt:ttö! lútszó!ag 1:1vo!úl!ó perbe. hogy Pa11/011os /Ja
ra11_\'i Jfiklrl.1· tanúja \·ult és \'úradon inel!cttt: \·a!!otl. _.\ hi

vatalos !~'l!'u1nok a tuvúbbiakban az ö sze1nélyére. Clet
korúra. púlyújúra. 111egbizl1atósúgúra kerestek jri ta111ik,1t. 
Így va!lo1núsaikban Debrecen vúros vezctö szc111é!yci: 
Pá11di Pál és Do111okos Lqjos. 1nindkétten flibíróságot vi
selt !~rfiak, ll'cs::.prú111i lst\'Ú!I és J-/at1·a11i /sn·ú11 je!es or
\'Osok. C'/zer11y .lá11os ('!) Kazay alkaln1azo1tja. pa1ikújú
nak provisora és n1úsok közlik értesü!(:st".ike1. \'01einl:nyü
kct l(azay sze1né!yéröl. .1\ tanúk bóbcszédüen. a túrgytól 
elkalandoz\·a vallanak. F:1n!egetik C'sári Sú11111elr is. aki 
elödje volt K.azaynak a pru\·ísorsúgban l:s akinek az ÖZ\'é~ 
gyét. Léi'di Sánit rr:les0gül \'ette. ;\ va!!o1nÚsllkbúl ineg
elcvcncd!k a patika Ch:te. ;\Z oflicinúban \·i:ndégckct l~i

gadnak: bctl:r az orYus. is111erósökrö! 1nondanak \·élc-
111Cnyt. hírt:kct ki.izlilnek [7, 8J. 
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i\z clözö é\'bcn. 1771-ben felveti igen részletes és 
1nindcnrc kitc1jedö lcltúrból [8] képzeletben 111ég a kör
nyezetet is tudjuk rekonstruálni. \Vcszpré1ni szerint az új 
patikút 1753-ban építették a Piac téren, inc!lctte volt a pú
!inkafözö-húz. Bcjúratút eresz veclte. A. belső <~itaja üve
gezett. a patikusok elsz{uno\úsaib;1n gyakran szerepel a 
betört Ü\'cgezés javítúsa. A belsö üvegajtót éjszakára 
111egvasa!t f~1túblúk védték. r\z officina túgas. boltíves he
lyiség. n1clyct a 1nennyczctröl lelógó 111isztikus ritkasú
gok diszitcttck. Kókuszdiókat. strucctojúst. ösúllatok 
nagy csontjait. ritka fonnújú jávorszarvas agancsot en1lít 
a lel túr. Ny·itott polcokon és zúrt szekrényekben. a1nelyek
nck ajtaira képeket festettek. sorakozo!t fel a .sok orvos
súg .. A \eltür az officinában 1240 tételt sorol !CL n1elyekct 
a fiókokban. Ü\'cg. agyag. ón és fa edényekben tartottak. 
tv1inden anyagról n1cgn1onclja. hogy 1nilycn rajta és úrú 
cc10nybcn túroljúk .. '\Z ü\·egek és a kerú1ni;'1k szépen n1ar
hahó\yaggal \'Oltuk lcköt\'C. l(ülön. két drúga. dí.szes 
cdény·bcn ;íl!t az értékes terjék. /\ ICstésse\ és szerecsen fi
gur<Í\'al ékített 1nunkaa.sztalon úlltak a 1nér!cgck. súlyok. 
a sok kó- és f"21111nozsúr. nielyeknek lcírúsa a lcltúrban 
n:szletcsen 1ncgta!úlható. ;\z asztal 1ncl\ell fatökén külön 
1nég óriúsi réz1nozsúr díszlett. i\Z asztalban tanottúk a 
leggyukoribh 11.:úkat. viaszokat. l1astro1nokat. ;\ lcltúrbó! 
111ég az is kitünik. hogy kis bögrékben rnúr elöre kis:::.crclí 
kc11ó'cs6k is voltak. ;\ szo1nszéd laboratóriun1ban. 1nely
nek gazdag felszerelése szintén pontosan fCI van véve. 
gözölögtck a dcsztillú!ók. folyt a serény inunka. ivlinden 
otthon ké.szült. /\ co111positák sz{una óriLlsi volt Cs inind
egyik sok alkatrészt tartal1nazott. l-\a1al1nas 1nozsarakban 
nagy csattog;:issa! egész napon út tlirtc a 1örö a sok vcge
tábi l iút. 

Több kutató szorgos 1nunkússágúnak e!lt:nére !<.azay 
é!t:ténck vannak tisztúzatlan pontjai. Pontos születési ht:
lyc és ideje nincs 1negnyugtatóan 1iszt;ízva. Többen tudni 
vi:\ik. hogy zalai sz;:ínnazúsú. C'/1cr11y Já11os11ak. provi
sorúnak és bizal111asúnak 1naga azt 1nondta, hogy I(o1nú
ro1nban született 1711-ben. i\ kihallgatott tanúk l(azay 
életkorú! ..+O és 60 é\· között becsülik és ü!lítúsuk blzonyi
t<:'1súra n1indnyújan igyekeznek \'ala1ni t<Í1npontot találni. 
Legtöbben a kollégiu1ni beiratkozúsút. Yagy c.sctleg, 1nint 
tanulótúrsukat c1nlcgctik. dc 1nindcnki az cin!ékezctére 
\'<J!l utalva. Biztos és bizonyítható adat. hogy a l(ollégi
un1ban l 7-J.~. 111újus 2-J.-én subscribúlt. azaz ina alú a K.o!
ICg!un1 törvényeit l9}. 

Do111okus Lé'.jos 1772-ben ti vúros clsli jegyzóje (PR_l

tvL,\R!llS NOT;\RIUS) Ko111áro111i G.1·6rgy szcnótorra! ki
íratta a hi\'ata\os iratokból. hogy „ Ka:::.ay 5iá11111cl Llra111 
Patikárius lnassá lelt J 3. Jun1)· 1750. Fels:::.ahadult anno 
1753. Patikárius legúnysL;gél kc:::.dclfe f)ie l-a ;\'o\·c111bris 
! 753. Lcgúnykcdcfl J 754.dik cs:::.tc11dc'i11ek i·égéig A11110 
1755 dic 1.-a .·lpri/is kc:dr'ídli11Patikári11si1·ag1· Pro\'l'sori 
/i:::.ert'•sc. " 

Fcltünö Ka:::.ay irodalini 1nüködésénck a telje~ hiúny<L 
,;\ kor debreceni szellc1ni nagy·súga! közül szinte 1nindcn
ki !'l1!yta1ott vala1nilyen lroda!rni tevékenységet. 1'.örnyc
Zt'.tének tagjai 'J llC\'CS orvosok C'sapó. IJ'es:prt;111i, fhll1·a-

11i többnyire thco!ógiai n1üvck rordítú.sával kezdték, 111ajd 
orvosi. tennészettudornúnyi könyveket írtak. !Ordítottak. 

sör voll. aki 111ég a költészettel is próbálkozott (1/"és:pré
nliJ. 1\·a:::.ay. aki a hiradúsok szerint egész életét olvasússal. 
könyvgyüjtésseL régészettel töltötte, a hivaralos iratokon 
kívül a niaga kccl\·ére egy szót sen1 irt volna le? 

K.:1zay szívesen és dicst.:kcdvc cn1lcgcttc itáliai útjút. 
.'\ tanúvallotnúsokban crrö! is szó esik. c:herny Júnos pro
\'iSor gazdújútól hallotta. hogy az 1739--40-ben júrt Firen
zében. !Vlantu~íban. Sienában. tchút az akkor osztrák in1-
pt:riu1n <:ilatt úlló területeken. Bizonyítékul két olyan kato
natisztet c1n!it. akivel K.azay elébb Itáliában. 111ajd később 
Debrecenben talú!kozott. J(ihal!gatúsakor Hatvani ezt az 
utat kétségbcvonja. azt ineg különösen. hogy J(azay 
C)\aszországban végzett volna. Chcrny akkor 1772-ben a 
tanúval!o1nús idején 1núr a hannadik éve alkaln1azottja 
J(azaynak. tehút függö viszonyban ú\I \'Clc. Ebben az idö
ben döl! cl. hogy húro111 vcvl1 közül ncgycdévi részlet!izc-
1ésrc l\.azay \·égk:ges birtokúba kerül a patika. tch:'n érde
kében állott Chernyn.::k a fönöke szúja íze szerint va!lani. 
<Hnit 111cg is lett. inert igen bőven dicsérte és 1nindcn te
kintetben a legclünyöscbben úllította be. 

Egy 1nósik tanú. 1:orró lst1·á11 ÖZ\'egye. ;'far()tlzy ,·\hí-
1·i11 ll l]. aki 17~i7-bcn szúllúsadója voh K.azaynak és 
ugyanakkor (/s:::.ta/1 is f{!rtorr néki. úgy nyilatkozik. hogy 
dicsckvö. bö bcszédü etnbernck tartja és jobb volna. ha 
olyanokról nen1 szólna. ;unit ne1n tud biztosan állítani. 

Ugyanez a vélcn1ényc 11e111es Vi:csei János [ 12] tanú
nak i.s. Böbcszéclü e1nber. Sokszor a fele is elég volna. 
~unit szokott 1nondani és 1naga felől dicsckcclni. 

Ezzel szetnben C'hcrny [13] szerint feltétlenül !gaz-
111oncló jó indulatú. tvlindcnkinck öszintén 111cgn1ondja a 
véletnényét .. .-/:::. 5)':::.cgl;llY h~111hereke11, ki1·á/1képpe11 o Bete
geken kö11.1·iin'i!/i i:s s:::.ánaku:á . .-/ kikel halálra kii·is:::.11ek, 
o:oka1 a nagr s:::.á11(1ku:::á.1· 111ia{( 111ég csak 111eg se11111é:::hc
!rl. „ lJgy véli. hogy igazn1ondúsa és szótartúsa niiatt sok 
a titk<1s ellensége. dc 6 ezekkel nen1 türödik. Nagy tudúsa 
és vúh1gatoll könyvtúra 1niat1 nagyra tartotta öt Dr. Vé
csey József a kirúlyi biztos. dc Orosz púter a piarista pro
vinciális éppúgy becsüli. 111int a protestáns lelkészek és 
rcctorok. Söt. gyüjte1nényci 111iatt gyakran lútogatjúk az 
erdélyi és inagyarorszúgi 1núgnások is. 

:\ Docu111enta Baranyiananak orvos- és gyógyszcrész
történcti szcn1pon1búl azok a legértékesebb adatai. n1c
ly.::k a korabi..:li gyógy'1nüdokra. gyógyszcrekrt: vonatkoz
nak. Hasonlóan érdekes az a kép. inclyct a v<'irusi föor
vosoknak (physicus urdi1u1ri11s), inint a város alkalinazo1-
t~1inak l!s a szintén városi szo!gúlatban állú patikavczetök 
(provisor) cgyn1ás közötti viszonyáról és a betegek körü
li tevékenysCgéröl 1nutat. 

Sorra véve: Docu1r 11a11·l11li lsf\'Óll úgy cn1\ékezik. 
hogy aniikor Debrecenbe jött a külországi akadé1niúkró!. 
! 749-bcn. úgy Ö. n1int az akkor 1nég életben lévö 
B11:::inka.1· G)·ii1-g.1·, vúrosi föorvo.s sokszor iuénvbe vette 
Kazay ~cgitségét a chyrurgusi 1nunkúk L'lvéi.:;és0rc. boro
gat~istik, inclt:g borogatúsok alkaltnazúsúra, ~sörék bcadú
~úra [ 15. 16]. .~\z is 1ncgcsett. hogy a1nlkor az „ L>'ri Ren
dek·· körül nagyon cl volt foula!va. a rendelt uvóuvszcn 
bL·teg.einck a patikussal küldŐtte e!. ho!!v az ~1- h~;ativút 
vagy a hídeglclCs ellen való orvo.ssá!!ot ,;\.:ellö idöbcn ad
ja be. Söt. leküldte olyankor is. ;_11nikor valakinek veszc-
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dehnesen elindult az orra vére, hogy vigyúzzon reá. iv1ás 
esetben ügyeljen arra. hogy a beteg ne szedje le a kötése
it. l-Iangsúlyozza azonban, hogy a patikus első kötelessé
ge a receptek elkészítése és ez csak n1úsoclrendü feladat, 
a1ni a gyógyszerkészítés rovásúra ne111111ehet. Hatvani ar
ról is tud, hogy Kazay a 111últ évben ( 1771) Báró Vécsey 
Jó=sejl1él „ 111i11t Patikárius s=olgált a Doctorok n1el!eu" 

\'écsey betegen érkezett Debrecenbe és en1iatt állandóan 
gyógykezelésben részesült [ 17]. 

Ebben a korban a doktorok 1nüködése a diagnózis 
1ncgállapításából, a gyógykezelés elrcndeléséböl és a 
végtelenül hosszadahnas receptek 1negírásából állott. 

A beteg körüli fizikai teendőket a sebész-borbély, a 
chirurgus, esetleg búba látta el. f\ tanúvallo111úsokból ki
tünik az is. hogy előkelőbb betegeknél a patikárius közre-
111üködését is igénybe vették. igy ke:::.el!c Vécscy·t hosszas 
betegsége alatt l(azay és vált közben a királyi biztosnak 
bizalrnas c1nbcrévé. Cherny szerint \fécscy olyan jó véle-
111énnye! volt a I<.azay tudásúról. hogy n1ég a betegek gyó
gyításút is 111cgcngedtc volna neki. Dc K.azay. esküjére hi
vaikozva a patikában nen1 „ curá/i "(gyógyított) és nc1n élt 
Vécsey engcdélyévc!. ;\zt azonban bevallja, hogy a pati
kúban a hozzá forduló civiseknek ad orvosi tanúcsokat és 
fel is írja a szereket praescrihál. Cherny azt is eln1ondja 
val10111úsa folyan1án, hogy Kazay nagy orvosi tudása volt 
az oka annak. hogy l·latvani nen1 kedvelte. !·la szabadon 
gyógyíthat. akkor 111indenki, az egész Debrecen hozzú 
járt volna. Kazay egyszer azt is közölte bizahnasan 
Chcrnyvel. hogy tudja. n1indenki becsüli öt „ Docíor és 
Pr(dCss:or f!at,·a11i Ura111011 kíviil a ki hi:onyos okokra 
nC:,·e, titkos és háta 111egC nagy ellensége. "Talún a köz~ 
tük lévő ellentét volt az oka. hogy alig nyitotta n1cg 1772-
ben Zei11i11ger a 111úsodik debreceni pati kút. az ..lra11y !:....,_'<r
s:arrú-t. laborútiós könyvében [ 18] rnúr ott \útjuk a „ D. 
/). f-/at1'a11i" (Dotnini Doctoris l·latvani) 1ncgjegyzést. ;.\ 
kCszíunényck tehát Hatvani e\öirata szerint készültek. 
Feltéte\czhctölcg oda küldötte a betegeit. 

1\ perben egy n1úsik neves beteg, a t(1rténctünkbe11 
e111\itctt Baranyi rvtik\ós gyógykezeléséről is esik c111!ités. 
Cherny 1nondja el azt is. hogy egyszer csak jön l(azayhoz 
Doctor Bu:i11kai ú1; a kinek is ked,·cs ko11uUa volt /í kc
gyeh11e, hogy jöjjön han1ar v.:le, Inert isn1ét 1ncgütöttc Ba
ranyi ivliklóst a „gutta" (sic1). dc hozzon n1agával l.:../Jis
pasticu111 Boerhaa,·ia1111111ot is. l(azay előbb 1negcsinúlta a 
tapaszt [ l 9] és úgy 1ncntck el együtt gyógyítani a közel
ben lakó Baranyi ivlik\ó5t. f(az<:1y azután Buzinkai uia5Í!Ú

sa szerint a tapaszt a beteg tenyerére. térclhajlatúra és lú
búra applikúlta [20]. 

Szintén Buzinkai rcndcletéböl klistClyozni is eljárt 
Baranyihoz Buzinkai. 1.\ patika lel túrából tudjuk [21 J. 
hogy az officinúban 21 klist~lyfccskcndö volt. Ebbö! arra 
lehet következtetni. hogy ncn1csak 111aga a patikúrius júrt 
cl k!istélyozni az elökclöbb pacicnsckhez. hancn1 segédei 
is üzték az akkor oly divatos gyógy1nódot [22). 

.'"\ fentebbi példókból levonhatjuk a következtetést. .-\ 
X\1!lf. szúzad\'égi Debr.:ccnbcn, an1ikor a patika n1ég vá
rosi tukijdonban volt. a foglalkozúsok nen1 különültek t:l 
teljesen. 1\z orvosnak rendelkezési joga volt a patikus fö~ 
Jött. Ezt n1onclja erről a perben /Jándi Pál föbiró: „ Lloctor 

B11:inkai Uran1 11zi1ll a 1Ve111es Város ukkori Phisicussu, tis 
PatikcUú11uk lnspectora kiildheue Ka:ay Sú11111el Ura111a1 
vagy vihetrc 111agú1·a/ 11é111elly Patiensekhe:::., hogy a prae
scribált és el kés:ii/t Orvosságokat rigye a:okho: tis 111u
togassa 111eg 111iképpe11 kell a:ukkal élni a J)oc1or11ak ren
deléséhe: képes! [23]. 
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l. Docum..:nta Bara11yiana 1-!ajdü-Bihar 1'.lcgyd Li.:vdt[ir IV.A.6/d 20..J 
Cs 205 sz. Röviden: Doc. B<1rany. ·· 1. Jlikai tv!lir: E_gctvívli nsszony.-;zív 
- Ti.irténdmi regény. 1902 . .-\kadémiai Kiadó, Bud:ip..:st, 197..J. - 3. 
Széll Farkas (liódmczöv:is{irhi.:ly, lti.:14. úpr. 2ti. ··Bp .. 19(11/. dec. !7.) 
bíró.jogi irú ..!s törtCnész. (E!öbb megy..:i, majd birú:;;"1gi szulg[datot t..:1-
jcsítctt. 1882-91 közii1t: bp-i ítélfü;"iblai biró. U1úhb debreceni itéli'1t:"1b
L!i tan:icsdnök [ ! 89 J .„ 1907 )J. '.'leves régiség é~ küny\·gyüjtii. SzL·pir(l
da!mi lc\'ékcny~égc rndktt jogtllnén..:ti kutat;'bulJ::ti í.-; J\1gblk\1zutt 
J;_f\!. -· Ti.:sti biin1..-:tésck a Di.:br..:ccn \·;'iros régi jtlgb:1n i lkbn.:ci.:n, ! \J(l.3 J: 
l.Jcbr..:ccn v:'tros !Örté11..:1l:11ck egykorú n::rs..:s kir;'1s:1 {Bp .. 19·!3 ! stb. 
~!agyar Í:ktraj:éi Lexikon. r\kadl:mi;ii Kiadú. Bud;1p..:s1 l 9ú(J. 7-! 1. old. 

-L Egel\'ÍYÓ :\sszonys7.i\' 250-26(1 old. 5. „111d_r f'úspilkihen l'ilhi 
.cúlfúsok 11 1·.3gr.: niló \'olt. hogy 11 vára,/i nírat o lu.·1111,, h;1·ri Jfiliriií1:11f 

s:orongossúk. · (1 • .• a:: hw/11k1111k !!11sr11f. ;..·L·11.1·1.;rriil. h'ornd Rul11i:a1-
rul. li::!.'lón"if 111i11d.:11 ll<;lllii .cüksJgc;riil /'c'11dd~·SL'kL'I 1.:gyc•11. Doc. 
Barnny. 62. old.· 7. Hci!l1tck 11 pa1i/.:úh11 ,\h-/1iisúgus Co11siliiirus Xi1::k.1· 
.'únwn (/1; ductm· ll"es::prL"mi IÍ1: /'iirii.1· Jfihú!y 11 /.:al111ú1; ,\fmxi1111i ls1-
1·á11 1Jpogn1plllls, J.1· C::egl.;i~\" Súm/01: X. Ez a Czegkdi Súnd1.1r „mi
dán a 111111r 1771-i/.: es::1emhih,~11 A11g11s::111s hm·úlwn. a /d.l"(;_'.!<'S J.:iní!yi 

Comissio p11n111csolli1UÚ!i11! u: f111·.:11t111irí rult ,1 f>atikúhun, 1"iuí1 1! kc·
gydm.: 11 titulált .-lpothecurius úr rc".ch·.: 1rro a::: /ll\·c111atiol. Csú1111,~ 

s:aruil'ol .:-ln: «.c111·ahiht'l!!rl.:11. s lw:wlo:::1í Eml•er leli ll:g_n:ll" ·· 
Docum. Barany. :289. old. .'\Z említett !nvcn!:i!io r\ br. \'l:escy JllZScf 
kir:ilyi biztos :ill;d i.::lrendclt lc!t;irozús voh a p:i!ika énl:kénck mcgúllapi
t;isa és cladúsa célj;"iblil. l 11nc11 d.:riil ki. lwgy a \':Íru.~h:m küzisniert. jc
kn!Ös l:s szánwn tartott cseml:ny v<1lt a kh;"1roz:"1s. r\ kitúr ji.:lcnkg ;1 

Hajdú-Bihar megyei Li.::\'l:ltúr tulajtkina ... h11-.·1111írw111 .·!1101hcn1c' Lih~·r

Uc' Rc'g. Ci\"il:!lÍ:i Debrc..:zcn tk .-\nno 1771 :· cim<.:ll .. klzl:s-..:: !\". r\ 

10!3/J/b.2..J-26. Ugyanitt a !c!t:'ir kivonaios kópi;"0:i is. :undy csup;"rn •1 
gyúgyszer..:k..:I tanalmazz:i a!fahc1ikus sorrendben. JclY.ésc: !V :\. 
HHIJi-l Nu 52 (Fcldolgoz;'1st1m :daHJ. s1. f!at\·ani ISl\";°!11 wnú a Doi.::um 
Harany. 153. 11!d., lO. Donh.iku:i L:ijl'S tanú a Docum. B:1r:1ny. !55. uld. 

11. [)(1cum. l·L1ra11yi:111a 17S. old. · 12. Ducum. B:ir:myi:ma ! 76. old 
I}, Chcrny .l:i1ws tanú Ductun. Bar:111y1:ma :297 .J(ll). okl. 1-i 

„Buzinkai György élf\"O:ituJor. Debrecen föon·usa. B. \lih:ily gyui;1k
hl:rv;iri 1an:·!í u1wkúja. szül. a X\.I!!. .sz:iz;id ckjén Nagyb:iny;in; 1:i11ult a 
mMo.s\";is:'trhclyi bllkgiu111b:1n - Brl:m:"ib:in. Lcydcnhen l:s .-\msti.:rd:mi
h:m tanulta az ornisi lt1do111;'my\1kat. Haz:1 érk..:zvl:n. l 7}7-bcn Debrecen 
\'Úro.s rendes ,,n·o.sÚ\':Í ncv..:zt..:tc!! ki. i\lcgha!t Dcbreccnb..:11 ! 7úS. m:ir
cius li-én." Szim1yei J. i\1:igy:ir írúk éktc l:s munk{ii. BuJ:1pcst. l~ 1Jl. 

15. „.stiksznr ;1dhibc:'dtúk K:1zai Uramat ad Opera ..:hyrurgic1. :1 

f'miensd: ki\rül; úgymint :!d fomen\;!. c;1t;ipb~m:n:1, S\'. c!y~mat:i vd 
Eni.::mata adhibc11;1". Dllcum Bara11yiana 154. ,1!d. Hat\·:ini lsn·:·111 val!o
m,·1~a. · 16. t\,mcnturn = cnyhüii \in·os~úg. p:ü·U~ (1':'1ris-l':ipai1: Ji.11nc11· 
lum =--meleg borogat.is (dr Bart:; .lúzscf: On·us-Ciy{·,gy~zeré.sz-.:ti mlbzti
túr. ílt1d:ipi.::s1 lKK-! ·- Ri\\"idc11: BansJ c:aiaplasma = irc.~ n:ll:i ([':'tri.~· 

Púpain:il) = borogatú~ (Barts1d]J: c!ysrna = :dlüvct. ,.Rl:gi l:ndemben 
minden folyadék. mcllyd .sebet ti~ztilottak." Bart~: c1H::111a. több. c11i.:-
111ala = a7. alliivct. a csi.\rc <Bartsl. Balogh Kúlm:in ;1111agyar gy\1gys7.cr
l<iinyv k\l!lHnenl:\rja (Budapest, 1879) sz..:rint ;1 Brii (iykv-bcn hi\·awlo:: 
volt az Enema assa foctidae. E. aloes socotrinae, E. magnesisac sulatis 
és az E. tabaci. 17 .. ,Húró VCcscy Józsefet 1770. július 12-011 nevezl..: 
kí !\1;iria Tcré7.ia Debrecen város királyi bizlos:i\·ú l:.-; augusztu.-; 7-l:n m:"u
meg is érkezett Dcbrcdcnb..: .. ..intl:zk..:dl:sci 11chJ::: /.:iiriil11H:11_1·,:k kr"i:(ifl 
s:::üfouck 11/c'g. ()maga súlyos bc'/.:gst:ghc·11 s::enh'dl'll, a s:::,'11Úl11si iih;.I.<'· 
/.:l'I 1iíh/!s::iir hvkgúg_1·11 kiiriil. s::ú!láshelyJn f;d/L'it lllL"gla/"la11i. 111i111 
I Ti/. 1w1·c111hcr IY.-é11 l:.1. múskm: „ ... \'0\;~ey ha\;'d;"irlil 1772. :iprilis 2 !
én l:rtesílcl!e :t szqicsi kamara Ddir..:c..:nt. K11J\l(\rliczy Ciyi.irgy: a kir;"tlyi 
hizlossúg l:s a dcbrcc..:ni kiriilyi hiztossúgl'k 177í-;-ig. 1 !ajdú-Bih;tr mc· 
gy..-:í lcv011[1r évkönyv,: 1. [}.:breecn, !97-l. 77. nld. !S. Lib..:r ln uu..:m 
onmcs tam Simpliccs qu;1m C'tlmpositi Dcfcctu~ a ic:mporc err..:cti\mis 
r\po1hcc:1..: ;1d .'\urc:um U11icl1nrn Di.:brn:zim utpote ab .'\11110 ! 772"' c:t 
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Scquentibus Annis inscribcndi sunt, A Déri tvlúzeum rnlajdona. A meg
nevezése szerint hiány-. defeetus könyv a mai gyllgyszcrészi terminoló
gia szerint a „Luboráció;; napló"-nak telel meg. - 19. Epíspastíeum 
Boerhaviunum""' Boerhavc (1668-1738) szilatÜ szere. Epispastieum 
fordítás<i Pápai-P:iriz szerint :;zítató orvossúg. Összetételét sehol sem 
talúltam. lvlindcn bizonnyal az akkor e!öszcretcttel alka!mazoH 
börvörö:;ltö, vagy hólyaghúzó, tulajclonkCppcn vérclvonást célzó tapas
zok egyike lehetett. Eli\irnta nem talúlható a gyógyszertár birtok:ib:m 
lévö 1729-cs Dispcnsatorium Vicnnensebcn, sem a későbbi Disp. Pru
gcnscbcn, a Disp. Borusso-Brandenburgic:"iban. Nem ;;zerepcl az tira az 

l 745-ös T(1rl:os-félc Taxa Posoniensisben sem. 20. Eredeti szöveg 
szerint: .. ilif 1·uh1111, ad poplitem <.!t 11d p/o11/llm _„ -· 21. lnventúrban (8. 
sz. jegyz.): l11slnuncnt:i utensilia ín Officina scrvari soliia - 23. sz. tétel 
alatt: Siringac pro Cristiris Nro 2 l. - 22. !\ gyógyszerészeknek 1788· 
ban megtihouúk. hogy bci:inkseket végezzenek. (Linzbauer Ill. 1. k. 
507. old. l l 75 - 23. P;'mdi Púl föbiró, 1;111ú Dociim. Barany. 157. old. 

F. l3 e n k ó: The Pluirmac:e11ticul .1·itfr of tlie Bara1Iyai trial i11 [)ebre~ 
l'l!ll. 

A szer:ii cin1e: Derecske, Rákóc:::i 11. 10. - 4130 
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