
Varga Pál 

Egy debreceni gyógyszerészcsalád története 

A debreceni gyógyszertárak történetét tanulmányozva több olyan családot figyelhetünk 
meg, akik Debrecenben hosszú évtizedeken keresztül nagy odaadással éltek gyógyszerészi 
hivatásuknak. Nemzedékeket neveltek fel s nemcsak a város közéletébe, de az országos kari 
mozgalmakba is tevékenyen bekapcsolódtak. Egy ilyen család a Beőr-Muraközy, melynek éle
tével, munkásságával, a város társadalmába való beilleszkedésével kíván ez a tanulmány 
foglalkozni.1 

A család első tagja Debrecenben 

Böer (Beer, Beőr, Boer) László nevével Debrecenben először a város tanácsának jegy
zőkönyvében az 1823. július 19-i tanácsülés tárgyait rögzítő részben találkozunk. Itt olvas
hatjuk, miszerint a tanács megengedi, hogy az egyenesági örökös nélkül elhalt Nagy Mihály 
Nap gyógyszertárát, minden hozzá tartozó eszközeivel együtt, mint ajánlattevőnek neki 
eladják. Az eladás feltétele, hogy nevezett a becsült árat vagy mindjárt, vagy kezesség alatt 
adott szerződés alapján törvényes kamataival együtt legfeljebb két év alatt kifizeti.2 

Ki volt ez a Böer László, honnan került Debrecenbe ? Keresztlevele tanúsága szerint 
1795. június 19-én született, Szécsényben. Szülei Beer Frigyes pharmacopolo és Trinkl Anna? 
Böer László édesapja hivatását választva, minden valószínűség szerint, gyakornoki idejét 
nála töltvén ki, feltehetőleg több évi segédeskedés után — az akkori kiképzési rendnek meg
felelően — 1819 szeptemberében, huszonnégy éves korában a Pesti Egyetemen Gyógyszeré
szi oklevelet szerzett.4 

Debrecenbe való kerülését, itteni kezdetbeni működését saját maga írja le a Nap patika 
elnyeréséért szerkesztett beadványában a következőképpen: „Tekintetes Nemes Tanács! 
A patikáriusi tudományomról már 5. esztendeje, hogy a Pesti Universitástól diplomám va
gyon; ezen ns. városba patikárius n. Kaffka József úrnál tudományomat 3. esztendő ólta 
gyarapítóm és úgy kívántam szolgálni a nagyérdemű publikumnak, hogy bennem idővel is 

1 Benkő Ferenc: Debrecen gyógyszertárai a XVIII. században. Varga Pál: Debrecenben a XIX. 
században létesített gyógyszertárak története. DMÉ 1976. (Szerk. Dankó Imre, Mödy György és 
Újváry Zoltán közreműk. Debrecen, 1977) 89—109. és 111—135. 

2 Hajdú-Bihar megyei Levéltár (HBmL) IV. A. 101 l/a—94. Protocollum politicum de anno 1823. 
338. A családi név különböző időkben, illetőleg az egyes okmányokban különböző változatban 
fordul elő; az 1830-as évektől mindig következetesen J?ró>-ként írták nevüket. 

3 Az eredeti keresztlevél a Nagybákay család tulajdonában. Ez az alsó (kis) szellői vagy zellői ágost. 
hitv. ev. egyház keresztelési anyakönyvéből származó kivonat viszont mind az oklevelekben, 
mind a későbbi okiratokban Szécsény szerepel születési helyének. A gyógyszerek készítőinek 
elnevezése az ősidőktől fogva több változaton ment keresztül: rizomati, rhizotamen, aromatarius, 
confectuarius, pharmacopola, gyógyszeres s végül gyógyszerész vagy patikárius. 

4 Beer Frigyes, aki Besztercebányán született Zólyom megyében, gyógyszerészi oklevelét 1783-ban 
szerezte meg. A Budai Egyetem orvosi kara Beer Frigyest a gyógyszerészeti tudományok meste
rének nyilvánítja és elfogadja (Fridericum Beer Artis Pharmaceuticae Magistrum declaramus 
et tribuimus), mint azt okleveléből olvashatjuk. Mind az ő, mind fia fényképpel ellátott okle
velét a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára (TREN) őrzi. 
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1. kép. Beőr László keresztlevele 



tellyes bizodalmát helyeztesse, a minthogy nagy esmeretségbe is jöttem: ehezképpest 13. esz
tendőt meghaladván a patikáriusi tudományon eltöltött időm s mind theoriam, mind 
praxisom lévén alázatosan esedezem a T. Ns. Tanács előtt az itt rekesztett diplomám is bi
zonyságot tévén felőliem, a néhai patikárius n. Nagy Mihály úr patikáját a becsült áron ré
szemre resolválni és assignáltatni meghatározandó feltételek mellett kegyesen méltóztassék. 
Grátiájáért esedezve vagyok a T. N. Tanácsnak Debreczen 2 Julius 1823. alázatos szolgája 
Beőr László mk. diplomaticus patikárius."5 

A felvidéki származású s feltehetőleg több helyen megfordult fiatal gyógyszerész Debre
cent megkedvelhette, hiszen néhány éves itt-tartózkodás után letelepedési szándékkal pályá
zott ezen gyógyszertár elnyeréséért, amikor azt megkapta, pár hónap alatt úgy rendbe hozta, 
hogy — diplomája kihirdetése mellett — annak megvizsgálását kérte a tanácstól. Annak ki
küldöttei mindent rendben találtak a felújított patikában s azt a közönség szolgálatára már 
1823. október 6-án megfelelőnek ítélték.6 Debrecenhez való kötődését mutatja az is, hogy 
1825. szeptember 25-én nőül vette a debreceni születésű s itteni lakos Bészler Juliannát.1 

Böer László az évek folyamán nemcsak gyógyszerészi hivatásának élt, amit igen lelkiismere
tesen végzett, hanem egyre jobban beleilleszkedett a debreceni közéletbe is. Feljegyezték róla, 
hogy az evangélikusok pénztárkönyvének vezetését 1836-ban vette át s azt ettől fogva nem 
mint addig németül, hanem magyar nyelven végezte.8 

Böer Debrecenhez való kötődését avval is szorosabbá tette, hogy már 1835-ben szőlő
birtokot is vásárolt. Ennek területét néhány éven keresztül növelte, majd 1838-ban háztulaj
donos lett, melynek alapján már abban az évben, július 25-én, a város polgárai közé is fel
vették.9 A későbbi években esküdtként is tevékenykedett, sőt még 1861-ben is a város tiszt
viselői között, mint Hatvan utcai képviselő szerepelt.10 

Hivatásának odaadó teljesítését jól jellemzi egy gyógyszertári vizsgálatról készült jegyző
könyv, amelyben részletesen leírják a Nap patikában észlelteket. Annak utolsó 20. pontjában 
rögzítik: „Ezen gyógyszertárhoz a közönség nagy részének van bizodalma, tisztelvén a tu
lajdonosában egy becsületes, pontos, a szabályokat szigorúan megtartó egyént. Személyze
téről dicsérve emlékezett."11 Munkatársaival való törődését s azt, hogy jó tanítómester volt, 
ékesen bizonyítja egy nyomtatásban is fennmaradt könyv. Drabek Károly gyakorló „gyógy
szeres" 1836-ban készült értekezését a kor szellemének megfelelően igen cikornyásan Böer 
Lászlónak „zsendülő gyógyszeresi kora példás oktatójának, tanítójának és tapasztalt, fárad
hatatlan jó urának háládatossága és köszönete jeléül" ajánlja.12 Az ifjúságot — nemcsak 

5 HBmL IV. B. 1109/f—22; 60/1852. A reáljog elismeréséért írott kérvényéhez másolta le Beőr 
eredeti beadványát. 

6 HBmL IV. 1. 1011/k—105; 408/1823 és IV. A. 1011/1—69; 4195/1823 
7 Debreceni ref. egyház (DRE) házasultak anyakönyve 1808—32. 334. 

Ez egy Bajorországból a XVIII. században idetelepedett család sarja. Nevük eredetileg Basier, 
Bäszler, azaz Bázeli, de Böszler-ként is előfordul. A család első debreceni képviselője Bészler 
Jakab esztergályos (Torneator) 1788-ban kap a várostól polgárjogot. Az itteni családalapítónak 
12 gyermeke volt. Horvay Róbert: Debrecen evangélikusai (Debrecen, 1939) 26. Rickl Antal: 
A debreceni nemes vasáros társaság története (Debrecen, 1930) 47. 

8 A Debrecenben letelepedett ágostai hitvallást követő családok általában német vagy szlovák 
eredetűek voltak, de rövid idő alatt teljesen elmagyarosodva illeszkedtek be a város életébe. 
Horvay i. m. 24. és 26. 

9 HBmL IV. A. 1013/II/c—59., 60., 61., 63. kötet. Déri Múzeum történeti adattára 192. szám. 
A ház, melyet vásárolt az 1580-as számot viselte s a Hatvan utcai kapitányság területén feküdt. 
Később Piac utca 3. számot kapta. Debrecen polgárainak jegyzéke. HBmL IV. A. 101 l/S—2; 
216. old. 30. szám. Herpay Gábor: Debrecenbe beköltözött polgárok. Matricula civium. 1715— 
1867. (Debrecen, 1936) 20. A város területi s ezáltal közigazgatási felosztására részletes ismerte
tést ad Komoróczy György: Városigazgatás Debrecenben 1848-ig (Debrecen, 1969) 34. 

10 HBmL IV. B. 1109/f— 1, 55/1848; IV. B. 1109/g—8, 4948/1850; IV. B. 1109/1—301, 4402/1855; 
XXI. 505—107. Ezen megbízatások tulajdonképpen a mai tanácstagságnak felelnek meg. 

11 HBmL IV. B. 1109/f—16, 1219/1850. A gyógyszertárak vizsgálatát a polgári forradalom utáni 
időkben a felsőbb rendelkezéseknek megfelelően a városi rendőrfőkapitány, mint az egészségre 
felügyelő bizottmány elnöke, a városi tiszti főorvos és tisztiorvos közbenjöttével, végezte. 

12 Drabek Károly: A borkősavas szik-hamagról és a szénsavas vasatsról (Pesten, Trattner Károly 
nyomtatása, 1836) 
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közvetlen munkatársait —, hanem a híres Debreceni Református Kollégium diákjait is egész 
életén keresztül szeretettel támogatta s szívén viselte azok tudományos, különösen természet
tudományos képzését. Ennek a szép vonásnak állított emléket három leánya, mikor — szó
beli meghagyása alapján — halála után 1864. július 3-án a Debreceni Főiskola részére 
600 ft-os alapítványt tett, azon meghagyással, hogy a Beőr László alapítvány kamatából 
évenként a vegytanban legjobb előmenetelt felmutató tanuló nyerjen jutalmat.13 

Debrecenben a takarékpénztárat már 1846-ban megalapították. Az első részvényjegyzők 
között ott találjuk Beőr László-X is. Tekintélyének s nem utolsósorban kiterjedt s a gazda
sági életben szerepet vivő rokonságának köszönhető, hogy a megalapított Debreceni Taka
rékpénztár választmányában 16 éven keresztül tevékenykedett.14 

A Beőr család 

Böer László és Bészler Julianna házasságából négy gyermek született: 1826-ban Karolina, 
1828-ban László, 1830-ban Johanna és 1833-ban Julianna.15 

László fiú a Debreceni Református Kollégiumban tanult.16 Atyja hivatását választva — 
mint arról későbbi iratokból értesülünk — gyógyszerészi pályára lépett. Hol tanult s pontosan 
mikor, azt nem sikerült megállapítani, minden valószínűség szerint édesapja volt tanítómes
tere. A fiúról részletesen azokban az iratokban olvashatunk, mikor édesatyja — az abszolutiz
mus alatt — a katonaságtól akarta kiváltani. Ezekből arról értesülhetünk, hogy iff. Beőr 
László-X, a „felkelő" seregben volt huszárt — aki láttamozás nélküli útlevéllel barangol — 
keresteti a kerületi katonai parancsnokság. Megparancsolja elfogatását s a besorozó bizott
mány elé való állítását. Az édesapa tudomást szerezhetett a rendelkezésről, mert a kerületi 
főispánhoz azzal a kéréssel fordult, hogy fiát, mint tanult gyógyszerészsegédet, mivel a „fel
kelő" seregben sem huszár, sem honvéd nem volt, annál katonai minőségben nem szolgált, 
hagyják meg kitanult polgári foglalkozásában. Az apa beadványát Kaffka Károly tanácsnok
nak adták ki vizsgálatra. Jelentéséből értesülhetünk az apa védekezéséről, miszerint fia 1849. 
június elején egy új huszár ezred felszerelésével megbízott alezredes mellett vállalt írnoki szol
gálatot. Ez a megbízatás elenyészvén, már augusztusban visszatért atyja patikájába s ott 
november közepéig foglalatoskodott. A hatóságok barangolásnak jelzett távollétét az apa 
avval indokolta, hogy fia idegen helyen is kívánta tapasztalásait öregbíteni, ezért Kassára 
ment segédi állomást keresni. Ott nem talált, így tovább ment Szepes megyébe, de útközben 
megbetegedve rokonainál Szepesszombaton keresett gyógyulást. Felépülése után, minthogy 
az ottani bírónak is gyanús volt, hazajött Debrecenbe 1850 februárjában. Hazatérése után 
atyja gyógyszertárában segédeskedett. 

Az apa előadása nemigen hathatta meg a hatóságokat s a rebellis magyart nem kívánták 
meghagyni polgári foglalkozásában, ezért nyilván jóakarói tanácsára iff. Beőr László 1850. 
május 4-én önként jelentkezett a sorozó bizottmánynál s ott a Würtemberg nevet viselő 
huszárezredbe sorozták be. Emiatt május 11-én a kiküldött tanácsnok könnyen jelenthette, 
miszerint az apa kérése már tárgytalan, hiszen a fiú mint már valóságos katona, katonai ha
tóság és felügyelet alatt áll.17 

Közben teltek az évek s az apa hajlott korára való hivatkozással egyetlen fiának, ki 

13 Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára (TREL) II. 22/a; 2—38 
14 Szűts Mihály: A debreceni első takarékpénztár 50 éves története 1846—1895 (Debrecen, 1896) 191. 
15 A DRE keresztelési anyakönyvei szerint. 19. kötet 372. old.; 22. kötet 19. és 191. old.; 23. kötet 

360. 
16 Az 1841—42. iskolai évben, 14 éves korában elvégezte a IV. (grammatica) osztályt. Classificatio 

juventutis scholasticae inferior. TREL II. A—1/62 
17 HBmL 1109/f—11. d.; 395 és 397/1850; 1109/a—3; 1205 1297, 1326 és 1379/1850 Kaffka Károly 

tanácsnok — maga is gyógyszerész — fia az id. Beőr volt debreceni főnökének. Különben a Beőr 
család jó viszonyban lehetett mindvégig a Kaffkák-ka\, hiszen a négy gyermek keresztszülei kö
zülük kerültek ki. (15. jegyzet.) Nyilván az id. Beőr iránti megbecsülésből a rendelkezés alapján 
eljáró városi tisztviselők figyelmeztették s mikor már más lehetőség nem kínálkozott, jelentkezett 
katonának az iff. Beőr s a hivatalos vizsgálat eredményét csak ennek megtörténte után jelentették. 
Ez az egyes ügyiratok keltéből jól nyomon követhető. 
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nemcsak neki, de két leánytestvérének is támasza lehetne, a katonaságtól való elbocsátása 
kieszközlését kéri Debrecen város tanácsától 1855. május elején. A tanács annak rendje
módja szerint megbízza egyik tanácsnokát az ügy kivizsgálásával, valamint a kérelem alátá
masztásához szükséges iratoknak a folyamodótól való beszerzésével. A lefolytatott vizsgálat, 
két hitelt érdemlő tanú írásbeli nyilatkozata, valamint az orvosi bizonyítvány alapján az 
eljáró tanácsnok a következőket összegezi jelentésében: a folyamodó Beőr László gyógysze
rész hatvan éves, aggott korú és 18 év óta özvegy, testileg annyira elgyengült, hogy Hatvan 
utcában 1580. szám alatt levő házából Kos kertben 9 1/2 és Túrás kertben 1 3/4 kapa szőlőből 
álló birtokának és nagy gondot és felügyeletet kívánó tulajdon gyógyszertárának kezelésére 
majdnem egészen tehetetlenné vált. 

A vizsgálat alapján a kérést a tanács pártolólag terjesztette fel az Észak-Bihar megye cs. 
k. hatóságához, ahonnan majd egy év után jött meg az elvi hozzájárulás az elbocsátáshoz, 
vagyis 500 pft váltságdíj lefizetése után azt megengedik. A váltságdíj lefizetésének igazolása, 
majd az illetékes katonai parancsnokság engedélye után több mint egy év elteltével kapta meg 
1856. május végén id. Beőr László fia végeibocsátó levelét. A fiú nem sokáig örülhetett a terhes 
katonai szolgálattól való szabadulásnak, a szülői ház melegének, nem lehetett idős atyja tá
masza, mert megpróbáltatásokkal terhes fiatal életét szülővárosában 1856. október 17-én 
kínos körülmények között fejezte be.18 

Időközben id. Beőr László két kisebb leányát is férjhez adta, mégpedig Juliannát 1854. 
január 18-án Sesztina Lajos vasárushoz, míg Johannát 1855. november 5-én Muraközy Ká
roly gyógyszerészhez.19'20 

Muraközy Károly gyógyszerész élete, munkássága 

Beőr későbbi veje: Muraközy Károly már 1850-ben átvetie Debrecenben Tamássy 
György patikáját.21 A városi főkapitány és a tiszti főorvos 1850. november 13-án készített és 
a gyógyszertár vizsgálatokról szóló részletes jelentéséből azt is megtudjuk, hogy a helybeli 
Arany angyal gyógyszertárat a Pesten 1848. évben oklevelet szerzett Muraközi Károly az év 
július 21. óta bírja haszonbérben tulajdonosától.22 A gyógyszertár vizsgálatokra kiküldött bi
zottság a fiatal Muraközy-t már néhány hónapi munkája után bizalommal fogadta, ami kitű-

18 HBmL IV. B. 1109/1—40. d.; 4402/1850; IV. B. 1109/1—224; 226, 1088, 1847, 4927 és 5221/1856 
A kérelemhez mellékelni kellett a folyamodó egészségi állapotát tanúsító orvosi bizonyítványon 
kívül saját keresztlevelét, valamint néhai neje halotti bizonyítványát, katonáskodó fia keresztle
velét, a családi személyzet kimutatását (ebben csak két leány szerepel s azok közül az egyik már 
mint férjezett, nyilván a legidősebb, aki már szintén férjnél volt nem élt az apai házban), végeze
tül a folyamodó vagyoni állását mutató telekkönyvi kivonatot. A meghallgatott hites tanúk egyike 
id. Beőr-nék évekig esküdt társa, míg a másik háztőszomszédja volt. Az utóbbi előadásában sze
replő bizonyos — Beőr tulajdonát képező — Hatvan utcai ház, melyben a patika is volt a nagy 
piacra néző emeletes kőházként van feltüntetve. Ez a polgári ház az 185l-es összeírás szerint 
5 szobából és 1 kamrából állott. HBmL IV. B. 1109/p—46. Egy kapa szőlőn azt a területet ér
tették, melyet egy munkás, egy nap alatt meg tudott kapálni (mintegy 300 négyszögöl). A DRE 
halotti anyakönyve 1856—59 évekre 945. szám alatt a halál okaként dermenet-et (merevgörcs, 
tetanusz) tüntet fel. 

19 DRE házasultak anyakönyve 1853—56. évekre 40 és 179-es folyószámon. 
20 Sesztina Lajos-пак. Miskolcról idekerült édesapja Sesztina János már 1819-ben nyitott Debrecen

ben vaskereskedést, de azt halála után 1839-től második felesége vezette tovább s később meg
szűnt, mert 1849-ben Sesztina Lajos a gőzmalomnál volt könyvvivő s 1850-ben kért a városi 
tanácstól engedélyt vasáros kereskedés nyitására, amit meg is kapott. Rickl i. m. 44. 
A Debreceni Képes Kalendárium különböző évfolyamai. HBmL IV. B. 1109/f—11; 329/1850; 
IV. B. 1109/g—8, Beadványok jegyzőkönyve 1850. 5671, 5855-ös szám alatt. 

21 HBmL IV. B. 1109/f—34. Tanácsi rendeletek nyilvántartásában a 4948/1850. szám alatt. 
22 HBmL IV. B. 1109/f—16; 1219/1850 

Tamássy már július 8-án küldöttséget kért a várostól gyógyszertára összeírására, melynek alapján 
a leltározás lefolytatására egy tanácsnokot és esküdt Beőr László gyógyszerészt küldték ki. HBmL 
IV. B. 1109/g—8. Beadványok jegyzőkönyve 4948/1850. szám alatt. Muraközy Károly fényképpel 
ellátott s a Pesti Egyetem által 1848. június 26-án kiállított eredeti oklevele a TREN-ben található. 
Az oklevél sajátsága, hogy az előző meg a későbbi időktől eltérően — hiszen 1848-at írtak — 
nem latin, hanem magyar nyelven állították ki. 
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2. kép. A Beőr család 1864-ben, középen az apa, jobbján Johanna, balján Karolina leánya, a hátsó 
sorban balról jobbra Muraközy Károly, Sesztina Lajos és neje Julianna, Karolina férje 



í 

nik jelentésük idevonatkozó része záró pontjából: „A gyógyszertár híre a közönség előtt 
nagyon csökkent a tulajdonos hosszas betegeskedése által; de azon körülmény, miszerint 
haszonbérlő szorgalmatos, értelmes és minden áldozatra kész, jogosít minket azon reményre, 
hogy rövid időn ismét emelendi a gyógyszertár hitelét a közönség előtt." Benkő tanulmányá
ban közli, hogy a gyógyszertárat Muraközy hét évre vette bérbe, évenként 600 conv. ft-ért.23 

Ebben az időben Muraközy 28 éves volt. Ezt megelőző életéről Tóth Béla emlékbeszédé
ből alkothatunk képet.24 Nagykállóban született.25 A gimnáziumi osztályok elvégzése után 
már 1837-ben gyógyszerészgyakornok Kobilitz Károly-né\, ahol nemcsak a négyévi gyakor
noki időt tölti el, hanem a tirocinális vizsga letétele után még két és fél évig segédeskedett. 
Ezenkívül még mind oklevelének megszerzése előtt, mind utána is az ország különböző városai
ban hosszabb-rövidebb időt töltött jónevű gyógyszertárakban ismeretei gyarapítása végett.26 

A hét év letelte után az Arany angyal gyógyszertár bérletétől elállt. Ezt tette azért, mert 1858-
ban 12 000 o. é. forintért megvette ipa — minthogy annak gyógyszerész fia időközben meg
halt — Nap gyógyszertárát. A gyógyszertárnak Muraközy nevére való átírása nem ment si
mán, mint azt Varga tanulmányából megtudhatjuk. A Nagyváradi Helytartósági Kirendelt
ség a gyógyszertár reáljogát először nem ismerte el, vagyis nem nyilvánította eladhatónak. 
Az elismerés csak többszöri kérvényezés után, hosszas huzavonával történt meg 1860-ban. 
Muraközy csak az elismerés után írathatta saját nevére a gyógyszertárat. Különleges módon 
Muraközy-t mégegyszer háborgatták a Nap patika birtoklásában, ugyanis 1875. október 
22-én a m. kir. belügyminiszter leiratot küldött Debrecen szabad királyi város közönségének, 
melyben a törvényhatóság területén levő Nap gyógyszertár engedélyokmánya és üzleti jogát 
megállapító kormányszéki rendelet hiteles másolata felterjesztését kéri. A felküldött okmá
nyokat betekintés után észrevétel nélkül származtatták vissza.27 

A Nap gyógyszertárnak Muraközy részéről történt átvétele már azért is időszerű volt, 

23 Benkő i. m. 102. A gyógyszertár bérbeadása nagyon is időszerű volt, mert a jelzett hosszas bete
geskedés után Tamássy még az év december 18-án, 48 éves korában meg is halt szélhűdés követ
keztében. HBmL XXXII. 13/c—1. Debreceni róm. kat. egyház halotti anyakönyve 1839—1850. 

24 A Debrecen-Bihar megyei Gyógyszerésztestület és a Magyar Országos Gyógyszerészegylet XII. 
járása egyesített közgyűlésén, Nagyváradon 1888. május 11-én tartotta Tóth Béla debreceni gyógy
szerész. Gyógyszerészi Közlöny (Gy. K.) 4, (1888) 352 

25 Születése a nagykállói református egyház szülöttek és megkereszteltek anyakönyve IV. kötete 
100. lapján 9. szám alatt Muraközy Borbély István és Pető Eleonóra fiaként van bejegyezve 1823. 
január 26-án. A családi hagyományt, így egyes életrajzírókat is megtévesztő Borbély név tévesen 
került az anyakönyvbe, mint azt Károly házasságkötése alkalmával hitelt érdemlően bizonyítot
ták. DRE házasulandók anyakönyve 1853—56. évre, 112. lapsz. 179. folyószám. A téves bejegy
zés alapján érvágó borbély-felcsernek tüntetik fel az apát. Ez nem helytálló, ami kitűnik abból is, 
hogy az 1840-ben Debrecenbe telepedett Muraközy István a nemes szűcs céh tagjaként szerepelt 
egészen haláláig. Debrecenbe való költözésekor az 1057-es számú házat vásárolta meg, amelyik 
a Péterfia utcai kapitányságban a 282. számot viselte. HBmL IV. A. 1013/II/c—65., 67., 69., 71., 
73., 75., 77. kötet, Hadiadó személyekre terjedő kivetési könyvei. HBmL IV. A. 1013/f—12. Ipa
rosok adóbesorolása (Classificatio opificum). DRE halotti anyakönyve 1843—49. évekre, 1206. 
száma szerint 1846. november 29-én gumós tüdősenyvben halt meg Debrecenben Muraközi 
István 50 éves korában. 
Az 1850-es népösszeírás alkalmával az 1057-es házban özv. Muraközi Istvánné szül. Pető Eleonóra 
családjában, gyermekeként Károly gyógyszerész is fel van tüntetve. HBmL IV. B. 1109/p—2. 

26 Az akkori kiképzési rend szerint a gyógyszerészi pályára készülő ifjúnak négy középiskolai osz
tály sikeres elvégzése után gyakornoknak (tiro, tyro) kellett gyógyszertárba beállania. A köte
lező négyévi gyakornoki idő eltelte után abban az időben a jelöltnek az illetékes tiszti főorvos, 
egy tekintélyes gyógyszertár-tulajdonos és a tanítófőnöke előtt gyakornoki, ún. tirocinális vizs
gát kellett letennie. A sikeres vizsga alapján kapott bizonyítvány birtokában már mint segéd 
(nem okleveles gyógyszerész) vállalhatott állást s csak a kötelezően előírt segédidő letöltése után 
mehetett az egyetemi tanfolyamra. Ennek elvégzése után kapta meg az illető oklevelét, mely 
gyógyszertár önálló vezetésére is feljogosította. Tóth Béla szerint Muraközy működött: Kobilitz 
Dánielnél Nyíregyháza, Németh Lajosnál Tolcsva, Majláth Rudolfnál Nagyvárad, Krötzer Ágos
tonnál Tokaj, Sztupa Györgynél Arad, Ivánovics Jánosnál Pest, Lőrincsák Mihálynál Debrecen; 
ez utóbbival társbérlőként is. 

27 Varga i. m. 114. Dr. Róthschnek V. Emil: A Debreczen — Biharmegyei Gyógyszerész — Testü
let Története (Debreczen, 1882) 126. o. HBmL IV. B. 1405/b—18, 6493/1875 
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3. kép. id. Muraközy Károly oklevele 



mert id. Beőr László sokat betegeskedett, s nem tudta vállalni az annak vezetésével járó igen 
megterhelő munkát. A Felvidékről Debrecenbe került német származású férfira a nagy ma
gyar város s annak, valamint az ország tekintélyes része szellemi életét meghatározó Debre
ceni Református Kollégium olyan hatással volt, hogy küzdelmes, munkás élete jól példázza a 
magyar föld átalakító hatását. Debrecenben 1864. január 9-én halt meg 69 éves korában,.28 

Muraközy, átvéve apósa jómenetelű gyógyszertárát annak továbbfejlesztésén kitartóan 
munkálkodott. Ez kitűnik a vizsgálatokat végző bizottság a Nap gyógyszertárnál 1867. ok
tóber 28-án tett megállapításából is, miszerint „ . . .a tulajdonos szorgalma, a gyógyszerek 
pontos kiszolgáltatása által teljes elismerést érdemelt ki."29 

Muraközy azonban nemcsak a saját gyógyszertára vezetésével törődött, hanem felis
merve az együttes fellépésben, a közös vélemény kialakításában rejlő erőt, lelkesen vett részt 
1861. március 13-án a „Debreceni Gyógyszerész Testület" megalapításában. Úgyszintén köz
reműködött ennek egyesülés folytán „Debrecen-Biharmegyei Gyógyszerész Testület"-té való 
átalakításában. Az utóbbi Testületet — a megnyilvánult bizalom folytán — több ízben kép
viselte különböző országos jelentőségű megmozdulásokban. Muraközy rendszeretetére és 
az egyértelmű közérthetőségre való törekvésére jól rávilágít az az indítványa is, melyet a 
Testület 1877. szeptember 7-i ülésén fogadott el s annak alapján egy űrlapot rendszeresítettek 
a segédek részére adandó működési bizonyítvány részére.30 Élete utolsó éveiben a Debrecen-
Biharmegyei Gyógyszerész Testület elnöki tisztét is betöltötte.31 

A város közéletében is sokirányú tevékenységet folytatott. Az 1867 májusában tartott 
tisztújítás alkalmával, mint Hatvan utcai képviselőt tisztviselővé választották s e minősé
gében a közrendtartási és közművelődési bizottmányban is tevékenykedett. Ezen tisztségét 
hosszú éveken keresztül viselte, majd később mint Debrecen sz. kir. város törvényhatóságá
nak tagja egészen haláláig szerepelt.32 Egyike volt a Debreceni Takarékpénztár legrégibb 
választmányi, majd igazgatósági tagjainak. Ezen tisztségekben folyamatosan, 24 éven keresz
tül tevékenykedett, mígnem 1886. október 15-én a pénzintézet aligazgatójává is megválasz
tották. E tisztét nagyon kevés ideig viselhette, mivel 1887. július 5-én 65 éves korában meg
halt. A gyógyszerészi pályán mintegy ötven éven át, ebből Debrecenben közel negyven évig 
tevékenykedet t .33 

Id. Muraközy Károly hat gyermeke közül a két legidősebb fiú: Károly és László gyógy
szerészi pályára lépett, míg egyetlen leánya Teleki Béla gyógyszerész felesége lett.34 

28 DRE halotti anyakönyve 1864. évre 207. old. 27. sorszám alatt a halál okaként gőgsorvadás 
(gégesorvadás) tüntet fel. 

29 A debreceni hét gyógyszerész 1852/53. évről való megadóztatására tett bevallás szerint egy gyógy
szerésznek volt magasabb jövedelme mint Beőr-nek, egynek azonos, míg a többi négynek alacso
nyabb. A bevallásban szereplő hét gyógyszerész, illetőleg gyógyszertár, azok neve, alapítási 
ideje, valamint a városban való elhelyezkedésük a következő volt: Muraközy Karoly (bérlő), 
Arany angyal, 1700, Piac* utcán, Róthschnek Károly, Arany egyszarvú, 1772, Cegléd** utcán; 
Beőr László, Nap, 1802, Piac utcán; Szilágyi Péter Mihály, Magyar korona, 1807, Péterfia ut
cán; Lőrincsák Mihály (bérlő), Kígyó, 1812, Piac utcán; Tamássy Károly, Fehér hattyú, 1813, 
Piac utcán; Bészler Lajos, Megváltó, 1843, Piac utcán (*jelenleg Vörös Hadsereg útja, **jelen-
leg Kossuth utca). HBmL IV. B. 1109/1—42. d. 6035/1855. Benkö i. m. 92. és 102.; Varga i. m. 
111., 115., 119., 124. és 127. old.; HBmL IV. B. 1109/1—175. d. 8162/867 

30 A debreceni gyógyszerészek már az 1850-es években kívántak egyesületet létrehozni, de az illeté
kesek lassú ügyintézése folytán csak 1861-ben kapták meg a hozzájárulást. Dr. Róthschnek i. m. 
33. 

31 Gy. K. 2, (1886) 231 
32 HBmL XXI. 505/a—107; Debreczen 19, 1887. július 7-i, 131. sz. 
33 A Debreceni Takarékpénztár (ez később Debreceni Első Takarékpénztár néven szerepelt) rész

vényesei 1846-os alapításkor a vezetésre választmányt hoztak létre, majd alapszabály módosítás
sal 1876-tól helyébe 10 tagú igazgatóságot választottak. Szüts i. m. 173. és 189. Gy. K. 3, (1887) 
448; 4 (1888) 352 

34 Teleki (Tirscher) Béla bártfai születésű, okleveles tábori hadnagy-gyógyszerész 1879-ben műkö
dött Debrecenben a Nap gyógyszertárban, majd Gölnicbányán lett patikatulajdonos. Később 
Simon Aurél gyógyszerész misztótfalui kapszulagyárába, nyomdájába társult be. Ebben az időben 
Gyógyszerészet címen szaklapot is adtak ki. A vállalkozásból kilépve a zagyvarékasi gyógyszer
tár tulajdonosa lett. Debreceni Gyógyszerészegylet Jegyzőkönyve, kézirat (továbbiakban: DGYEJ) 
149. old. Gyógyszerésztörténeti Diárium 4, (1975) szeptemberi szám. Gy. K. 31, (1915) 471; 
38, (1922) 40; HBmL IV. B. 1405/b (29—84) — 76/1877 
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Iff. Muraközy Károly gyógyszerészi, tudományos munkássága 

Az első fiú, Károly, 1859. szeptember 6-án Debrecenben született. Gimnáziumi tanul
mányokat Iglón és a Debreceni Református Kollégiumban folytatott; a hatodik osztályt 
elvégezve 1874. augusztus 1-én gyakornoknak lépett be édesapja debreceni Nap gyógyszertá
rába, ahol fel is szabadult, illetőleg gyakornoki (tirocinalis, segéd) vizsgát tett 1877. augusz
tus 1-én. Ettől kezdve 1879. szeptember 24-ig ugyancsak édesatyja patikájában mint segéd 
működött. Ez a gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyvekből is kitűnik.35 Közben 1877. júniusá
ban az érettségit is megszerzi.36 Gyógyszerészhallgató a Bécsi Egyetemen az 1879/80-as tan
évtől, ahol 1882. január 31-én gyógyszerészi oklevelet szerzett. Oklevelének megszerzése után 
gyógyszerészként katonai szolgálatot teljesített 1882. október 1-től 1883. szeptember 30-ig.37 

Katonai szolgálata után ismét egyetemi hallgató Budapesten, ahol az 1883/84-es tanév
ben mint vegyésznövendék szerepelt, majd az 1884/85-ös tanévben vegyészeti ösztöndíjasként 
működött az első magyar kémikus iskolát megteremtő Than professzor mellett. Ezen idő 
alatt kidolgozta „A légenyéleg (nitrogénoxid) és ammóniák elegyének eldurranásánál kelet
kező terményekről" című doktori értekezését. Ennek alapján, valamint az előírt szigorlatok 
letétele után bölcsészdoktori képesítést szerzett 1885-ben.38 Az 1885/86-tól kezdődő kilenc 
tanéven keresztül a Királyi József-műegyetem kémiai tanársegéde, a neves analitikus és szer
vetlen kémikus Ilosvay professzor intézetében. Közben 1892-ben a Királyi József-műegyete
men magántanárrá képesítették elemző kémiából, amit a vallás és közoktatásügyi miniszter 
is jóváhagyott. így az 1892/93-as tanév II. félévétől kezdve rendszeresen tartott magántanári 
előadásokat „A természetes gázok összegyűjtése, a mesterségesen nyerhető gázok fejlesztése, 
a gázok mérése, egyes gázalakú testek felismerése, gázelegyek elemzése, gyakorlati gázelem
zési módszerek ismertetése" címen. Kedves kutatási területével szorgalmasan foglalkozott, 
hiszen a doktori értekezésében ismertetett vizsgálatait folytatva további hasznos megfigyelé
seket tett.39 Ezektől függetlenül már 1888-ban a közmunka és közlekedésügyi m. kir. minisz
ter a posta és távírda tisztképző tanfolyamhoz is kinevezte a kémia rendes tanárának. Ezt a 
megbízatását tizenhat éven keresztül látta el.40 

A földművelésügyi miniszter 1894-ben az Országos Chemiai Intézethez kultúrvegyésszé 
nevezte ki. Ennek megtörténte után — ismeretei gyarapítása végett — már az év nyarán 

35 HBmL XXXII. 1 l/a—11; Debreceni ref. egyház szül. akv. 1859. DGYEJ 149, 150. old. HBmL 
IV. B. 1045/b (29—84); 76/1877 

36 Л Debreceni Református Főgimnázium Értesítője (továbbiakban: DRFÉ) az 1876—77. tanévre 
37 Dr. Muraközy József, valamint a Bécsi Egyetem írásbeli közlése, 1479/78. szám alatt. 
38 Az akkori kiképzési rendszer szerint a gyógyszerészek az egyetemen csak négy féléven keresztül 

tanultak. Ha valaki abszolutóriumot — amit a doktori fokozathoz megköveteltek — akart sze
rezni, további négy féléven keresztül beiratkozott egyetemi hallgatóként kellett szaktanulmányo
kat folytatnia. Az ismertetettek alapján, valamint a következő adatokat figyelembe véve feltéte
lezhető, hogy már az 1881/82. tanévben a Bécsi Egyetemen is végzett bölcsészeti tanulmányokat. 
A Budapesti Kir. Magyar Tudományegyetem Almanachja 1883/84. évről. Fenti egyetem bölcsész
kari mutatója 1883/84. és 1884/85. évről. (Ezek, valamint néhány későbbi életrajzi adat, némileg 
eltérnek az eddig leírtaktól, de az itt közölt adatok saját kutatásaim okmányain alapulnak. Szerző) 
Than Károly (1834—1908) gyógyszerész-kémikus. Tizenöt évesen részt vett a szabadságharcban 
s azután lépett gyógyszerészi pályára, majd elmélyült külföldi tanulmányok következtek. Fiata
lon, 1860-ban került a Pesti Egyetemre a kémia tanárának, ahol megszakítás nélkül 1908. júniu
sáig eredményesen működött. Kiváló szakmai munkásságát, tudományszervező tevékenységét 
az MTA is már korán elismerte, negyedszázadon keresztül osztályelnök, majd végezetül az MTA 
alelnöke volt. 

39 A Királyi József-műegyetem programja a jelzett évekre. Gy. K. 8, (1892) 253; Ber. Ung. 2, 4, 
(1883—84) 93; 5, (1886—87) 207 
Ilosvay Lajos (1851—1936) gyógyszerész-kémikus, műegyetemi tanár 1882—1934 között. Az 
MTA 1891-ben választotta levelező tagjának, halálakor tiszteleti és igazgatósági tag volt, de köz
ben évekig az MTA másodelnökeként is működött. 

40 Gy. K. 4, (1888) 637; Gyógyszerészet 18, (1974) 62; Magyarország tiszti cím- és névtára 1894— 
1904. évekre 
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4. kép. A Muraközy család 1900 körül: az ülő sorban balról jobbra Aladár, Károly, 
az édesanya, Janka, állnak László és Endre. 



Francia- és Németországban, valamint Svájcban mezőgazdasági-kémiai intézeteket és az 
intenzív gazdálkodást tanulmányozza, állami küldetésben.41 

A Budapesti Kereskedelmi Akadémia kémia és áruismeret tanárának 1904-ben nevezték 
ki. A következő évben szintén tanára lett a Kereskedelmi Tanárképző Intézetnek, s mint 
ilyen tagja az Országos Tanárvizsgáló Bizottságnak is. A m. kir. Szabadalmi Hivatalnak már 
1896-tól kültagja volt. Ezeket az állásokat, megbízatásokat 1915. július 20-án — baleset foly
tán — bekövetkezett korai haláláig töltötte be.42 

Szakmai egyesületeknek tevékeny tagja volt s azok irányításában is részt vett. A Kir. 
Magyar Természettudományi Társulat választmányi tagjaként hosszú éveken keresztül sze
repelt. A Magyar Kémikusok Egyesülete, mint új országos jellegű szakmai szervezet 1910-
ben alakult. Már alapításában is részt vett dr. Muraközy Károly s az első választmányában 
szintén megtaláljuk.43 

A különböző területeken érdeklődéssel végzett több évtizedes eredményes munkálkodá
sát számos tudományos előadása, kísérleti eredményeiről, megfigyeléseiről írott közleményei 
is jól jelzik. Ezek a Magyar Tudományos Akadémia, Természettudományi, Földtani Társu
lat, stb. folyóirataiban jelentek meg.44 

Ez a jó érzékkel bíró, kiváló tudós mindenkor igyekezett elméleti megállapításait a min
dennapi élet adta kérdések gyakorlati megoldásánál hasznosítani. Sokoldalú tudományos 
munkásságát, mellőzve a teljes keresztmetszetű áttekintést néhány kiragadott példával kívá
nom bemutatni, hangsúlyozva annak közérdekű hasznát. 

Püspökladányban a vasúti állomás mellett artézi kutat fúrtak, ahol a víz kíséretében gáz 
is tört fel bőségesen. A feltörő gáz mennyiségét megmérve, azt elemezve annak pontos össze
tételét megállapította. Az ismeretek birtokában szerkesztett egy laboratóriumi készüléket a 
hasznosítási lehetőség bizonyítására. Kidolgozott eljárásával a gáz fényerősségét 1 luxról 
10 luxra tudta növelni, leszögezve, hogy az így kezelt feltörő gázmennyiség mintegy 50—60 
gázégő táplálására elegendő. A kísérletei alapján létesített berendezés évtizedeken keresztül 
biztosította az állomás világítását Püspökladányban.45 Magyar törvény már 1885-ben el
rendelte, miszerint: „Vizeknek ártalmas anyagokkal való megfertőzése tilos." Ezen kérdés 
megoldása — hazánk iparának fejletlensége ellenére — már abban az időben is nehéz felada
tot jelentett. Dr. Muraközy alapos tanulmányokat folytatott a szennyvizek tisztításával kap
csolatban. Hangsúlyozta, hogy a kidolgozandó eljárásnak a jó eredmény mellett olcsónak is 
kell lennie. Tapasztalatait egy összefoglaló tanulmányban: „Érintkezési biológiai eljárás a 
szerves anyagokkal fertőzött szennyes vizek megtisztítására" címen tette közzé.46 

41 Országos Levéltár К 184 (12094) 44. tétel 7281/1894; Pallas Nagy Lexikona, Budapest, 1896. 
12. kötet 855. old. 

42 Gy. K. 31, (1915) 471; Magyarország tiszti cím- és névtára 1897—1916. évekre 
43 Magyarország tiszti cím- és névtára 1905—1915. évekre. Gy. K. 26, (1910) 13 
44 Gy. K. 31, (1915) 471 
45 Földtani Közlöny 18. kötet (1888) 462 

A gázvilágítás meghonosításáig különböző időtartamig mintegy hatvan — egyenként 2 lux fény
erősségű — petróleum lámpát használtak. Ezt a minőségbeli különbséget jól érzékelteti a község 
helytörténésze, közölve: a MÁV állomás területén fúrt II. számú artézi kút nemcsak elegendő 
vizet, hanem annyi gázt adott, hogy a pályaudvart fényesen ki lehetett vele éjjelenként világítani. 
A gázvilágítás a villanynak a községben 1914-ben történt bevezetése után is megmaradt az állo
másépületnél, s a kút gáztartalmának lecsökkenéséig működött kb. az 1920-as évek közepéig. 
(Kecskés Gyula: Püspökladány újkori története helyneveiben. Kiadja Püspökladány nagyközség 
tanácsa, 1974 113.) 

46 1885. évi XXIII. te. 24. §; Kíséri. Közi. 1905. évf. 147. old. 
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A kiragadott példák között is említést érdemel az az átfogó mezőgazdasági kémiai elő
adás sorozat, melyet 1901-ben három estén keresztül a talajról a Kis Akadémián tartott.47 

A kísérleti munka pontosságát és megbízhatóságát célszerű laboratóriumi berendezések 
megszerkesztésével, új készülékek (deflegmátorok, nagy nyomás mellett használható csapos 
eudiometer, stb.) kigondolásával és alkalmazásával igyekezett növelni.48 

Dr. Muraközy feladatának tartotta, hogy tanítványai részére az előadott anyag jobb 
megértését tankönyv közreadásával segítse. így a posta és távírda tisztképző tanfolyam 
részére 1891-ben már második kiadásban jelentette meg a kézzel írott, kőnyomatos „Álta
lános és alkalmazott chemia" című könyvét.49 Évek folyamán tanítás közben szerzett ta
pasztalatai felhasználásával az anyagot átdolgozva, kiegészítve már 531 oldalas nyomtatott 
könyv formájában adta közre a szükséges ismereteket.50 A Kereskedelmi Akadémián termé
szetesen az előadandó anyag kiválasztásánál más szempontok érvényesültek, ezért dr. Mura
közy elgondolásait mindjárt kezdetben írásban is közreadta: „Előadási kísérletek a chemia. 
technológia és áruismeret tanításának szolgálatában" címen. Tapasztalatai alapján a szük
séges anyagot összefoglaló tankönyvet adott hallgatói kezébe. Ez mintegy 870 gépírásos 
oldalt tartalmaz kőnyomatos formában.51 Munkatársával, Csongor Györggyel áruismeretet 
tartalmazó háromrészes könyvet is írtak.52 

Külön említendő, hogy dr. Muraközy nemcsak tanulmányaiban, de könyveiben is 
a szükséges ismeretanyagot világos, érthető formában, tömören, jó magyarsággal adta 
közre. 

Dr. Muraközy Károly tulajdonképpen oklevelének megszerzése után — elvileg — elsza
kadt a gyógyszerészi tevékenységtől, hiszen értékes munkásságát hivatásszerűen más terü
leten folytatta. Ennek ellenére nem elhanyagolható gyógyszerész szakírói tevékenysége sem. 
Éveken keresztül a Gyógyszerészi Közlöny című szaklap főmunkatársaként működve, an
nak sok értékes közleményt adott. írásaiban soha sem mulasztotta el a helyes úton való 
ismeretbővítés szükségességét hangsúlyozni, illetőleg evvel kapcsolatban világos, egyértelmű 
véleményét közreadni. Nemcsak hangoztatta szükségességét, de fáradhatatlanul tevékeny-
kedett is a gyógyszerészek korszerű kiképzésének megvalósításán, képzettségük adta lehe
tőségek kihasználásával munkakörük bővítésén. A teljességre való törekvés mellőzésével 

47 Bartha—Förster: A Kis Akadémia negyvenként esztendeje. Budapest, 1941. 120. old. Közölve 
a Term. Tud. Közi. 1902. évf. 593, 650 és 713. old. A Kis Akadémia tulajdonképpen egy alap
szabály nélkül működő baráti társaság volt. Létrejötte az 1896-ban kezdeményezett ún. asszisz
tensi vacsoráknak köszönhető. Az első tizenkét résztvevőhöz mindig újabbak járultak. Új tagot 
az addigiak csak egyhangú szavazással fogadhattak maguk közé. Az így összejött társaság 1899-
ben elhatározta, hogy hetenként egy-egy tagtárs előadást tart a maga tudományterületéről, kí
sérleti eredményéről s az előadást a különböző érdeklődésű tagok megvitatják. Évek folyamán a 
tagok száma egyre gyarapodott s közöttük nemcsak egyetemi emberek (bölcsészek, orvosok, ter
mészettudósok) találhatók, hanem művészek, katonák, muzeológusok, ügyvédek stb. A tudomá
nyos életben igen nagy megtiszteltetésnek számított ebbe a baráti társaságba bekerülni. 

48 Muraközy Károly doktori értekezése (Budapest, 1884.) A Királyi József-műegyetem programja 
1886/87. évre. 
Földtani Közlöny 18. kötet (1888) 462.; Gy. K. 5, (1889) 133 
Deflegmátorok szerves anyagok lepárlás útján való szétválasztásának pontosabbá tételére szol
gáló feltétek. Az eudiométerek gázok térfogatának mérésére szolgáló beosztással ellátott csövek. 

49 Könyvében először történeti áttekintést ad a kémia kifejlődéséről. Ismerteti az általános kémia 
fontosabb, a továbbiak megértéséhez szükséges jelenségeit, törvényeit. Az elemek (nem fémes, 
fémek) tárgyalása mellett néhány közhasználatú vegyianyag kémiai technológiai folyamata 
leírását is megadja. A szerves kémia alapjainak ismertetése után szól az üveggyártásról, leírja az 
agyag és porcelán tulajdonságait, valamint a galván elemeket, akkumulátorokat. 

50 Kémia, tankönyv felsőbb tanintézetekben való használatra, kiváló tekintettel a posta-távirda 
tanfolyam céljára. (Budapest, 1897. Hornyánszky Viktor könyvnyomdája) 

51 Keresk. szakokt. 1904—05. évf. 157. 
I. rész: Általános és alkalmazott kémia. II. rész: Szénvegyületek és fontosabb áruk termelése. 
III. rész: Áruismeret. Kézirat helyett, 1909/1910. 

52 Csongor György—Muraközy Károly: Áruk ismertetése. Szervetlen áruk. Szerves áruk (Buda
pest, 1911) 
A magyar kereskedő könyve, 4. kötet. 

215 



csak néhány — gyógyszerészi szaklapokban megjelent — cikkének ismertetésével kívánom 
szerzőjük elgondolásait bemutatni. 

A gyógyszerészet kifejlődéséről részletes történelmi áttekintést ad, megmagyarázva az 
egyes elnevezések eredetét is „Az első lap a gyógyszerészet történetéből" című tanulmá
nyában.53 Véleménye szerint hátrányos az, hogy minden országban más rendszerű a gyógy
szerészképzés, más követelményeket támasztanak az előképzés és a tanult tárgyak tekin
tetében. Fejtegetéseit szinte lemondóan fejezi be: „Nem célom a gyógyszerészetre nézve 
ezen elszomorító állapotot bővebben fejtegetni, ösmerjük azt, kik benne lélegzünk, csak 
azt akartam megmutatni, hogy mi a gyógyszerészet hátramaradott fejlődésének az oka. 
Arról is meg vagyok győződve, hogy ily helyzetben fejlődésről szó sem lehet, mert ahhoz 
még a meg nem talált helyes irányú szakképzés lenne szükséges." Elgondolásai részbeni, 
kezdeti megvalósításához — hazai viszonylatban — reményt lát felcsillanni, mert 1888-tól 
gyakornoki vizsgát külön bizottságok előtt lehetett csak tenni.54 

Dr. Muraközy a többé-kevésbé nem kielégítő és ahány ház annyi szokás elve alapján 
nagyon különböző gyakornok képzés hiányait — a központi vizsga követelményeinek meg
felelően — pótlandó, előkészítő tanfolyam tartására tesz javaslatot a Magyarországi Gyógy
szerész Egyletnek. Kitűnő tervezetében szerepelt az egyes vizsgatárgyak összefoglaló okta
tása. Egyben javasolta egy olyan mikroszkópiai laboratórium felállítását evvel egyetemben, 
mely az oktatásnak is helyet biztosítana s amellett csekély térítés ellenében a gyógyszeré
szek részére vizsgálatokat végezhetne. Dr. Muraközy-X megelőzve dr. Jovica Sándor tudo
mányegyetemi tanársegéd is tett már ajánlatot előkészítő tanfolyam tartására, az Egylettől 
csak erkölcsi támogatást kérve. Az Egylet központi igazgatósága mindkét ajánlatot, ille
tőleg tervezetet az 1888. június 4-én tartott országos közgyűléshez terjesztette fel döntés 
végett. A közgyűlés Jovica ajánlatát fogadta el nemcsak elsőbbsége miatt, de azért is, mert 
anyagi segélyt nem kért. Muraközy-nek csak jegyzőkönyvi köszönetet szavazott meg jó-
szándékáért a közgyűlés.55 

Dr. Muraközy hirdette, a gyógyszerészet igazi haladását tevékenysége kiszélesítésében 
lelheti fel. Elgondolása tettekkel való bizonyítására: „Az élelmiszerek megvizsgálása a hazai 
gyógyszerészet körében" címen a Gyógyszerészi Közlönyben állandó rovat vezetését vál
lalta. A megjelölt tárgykör alapismereteit összefoglalva, valamint — naprakészen szemmel 
tartva a szakirodalmat — az idevonatkozó legújabb módszereket adta közié. Az ezzel kap
csolatos legfontosabb tudnivalókat a jelzett szaklap hasábjain éveken keresztül folyama
tosan ismertette.56 

Muraközy László gyógyszerészi, közéleti tevékenysége 

Id. Muraközy Károly halála után a családi gyógyszertárat másodszülött fia vette át.57 

László 1861. október 22-én Debrecenben született.58 A gimnázium hatodik osztályát a Deb
receni Refoimátus Kollégiumban az 1876/77-es iskolai évben elvégezte.50 Gyógyszerész
gyakornoknak 1877. július 1-től lépett be édesapja patikájába.60 A gyakornoki (segéd) 

53 Gy. K. 2, (1886) 475 
54 26. jegyzet. 

A gyógyszerészgyakornokok kiképzésére vonatkozó szabályrendelet a király által 1887. július 
16-án jóváhagyva, életbe lépett: 1888. január 1-én. Gy. H. 26, (1887) 734. Ez nemcsak az alap
képzettség tekintetében emelte a mércét, legalább hat középiskolai osztály sikeres elvégzését 
követelve meg, hanem az eddigi rendtől eltérően központi vizsgáztatást írt elő. A rendelet ilyen 
bizottságokat Budapesten és Kolozsváron létesített, megfelelő szakférfiak bevonásával, egyetemi 
tanárok elnöklete alatt. 

55 Gy. H. 27, (1888) 325, 403; Gy. K. 4, (1888) 295 
56 Gy. K. 8. (1892) és 9, (1893) több számában. 
57 A feltételekről, amelyekkel örökös társaitól a gyógyszertárat, az annak helyet adó ősi 1580-as 

(időközben Piac utca 3.) számú családi házat átvette, nem sikerült adatokat találni. 
58 HBmL XXXII. 11/a—13; DRE 1861. évi születések anyakönyve, 1279. szám. 
59 DRFÉ az 1876—77. iskolai évről 
60 DGYEJ 150. old.; HBmL IV, B. 1405/b (29—84) 76/1877 
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5. kép. A Nap patika 1904-ben 
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ОС 

6. kép. A Nap patika belső képe az 1900-as években 



vizsgát 1880. július 1-én tette le.61 Közben 1879. június 30-án megszerezte az érettségit is.62 

Az érettségi megszerzése után egyéves katonai szolgálatot teljesített mint huszár önkéntes.63 

Segéd volt ugyancsak édesatyja Nap gyógyszertárában 1880. július 1-től 1882. szeptember 
28-ig.64 Az 1882/83-as tanévtől a Bécsi Egyetem gyógyszerészhallgatója, ahol oklevelét 
1884. július 25-én meg is szerzi.65 Oklevele megszerzése után nemsokára kibérelte az egyik 
jászberényi gyógyszertárat, ahol mintegy két éven keresztül működött.66 Közben még 
1885-ben Debrecenben nőül vette Varga Gabriellát. Házasságából ugyan két fia is származott, 
de ezek nem követték elődeik nyomdokát, nem lettek gyógyszerészek.67 

Muraközy László az- 1887-ben átvett családi gyógyszertárat több évtizeden keresztül 
nagy odaadással és szakértelemmel vezette.68 A kiváló képességű, jó szervező szakembert 

7. kép. Dr. Muraközy Károly 

61 DGYEJ 150. old. 
62 DRFÉ az 1878—79. iskolai évről. 
63 Gy. K. 49, (1933) 259; Orvosok és Gyógyszerészek Lapja 4, (1933) 97 
64 DGYEJ 150. old. 
65 A Bécsi Egyetem Levéltára írásbeli közlése 1479/78. szám alatt. 
66 Gy. K. 2, (1886) 444a, 468a; 49, (1933) 259 
67 Mint a 63. jegyzet 
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nem elégítette ki patikájának vezetése, emellett fáradhatatlanul munkálkodott a helyi, vala
mint országos kari megmozdulásokban. Nemkülönben tevékeny részt vállalt szülővárosa 
Debrecen gazdasági és társadalmi közéletében is. Éveken keresztül igazgatója a Magyar
országi Gyógyszerész Egylet XII. (Debrecen) járásának. A Debreceni Gyógyszerészegylet 
vezetőségében is példamutató szerepet vitt. Az ország egész területére kiható szervezkedés
nek, mely ugyan nem a Magyarországi Gyógyszerész Egylet ellen, de bizonyos fokig annak 
munkájával való elégedetlenség alapján jött létre, fő mozgatója, lelke. A mozgalom több 
szűkebb és bővebb körű országos értekezletének elnöke vagy társelnöke. így nemcsak 
a Debrecenbe 1907. augusztus 23-ra a magyarországi gyógyszerészek országos értekezletét 
egybehívó tágabb körű bizottságnak, hanem magának az értekezletnek is elnökeként vállalt 
vezető szerepet.69 Ez a népes értekezlet a mozgalomhoz addig csatlakozott 706 gyógysze
rész képviseletében több, a gyógyszerész társadalmat mindennapi gondjai, de nemkülönben 
a jövő szempontjából érdeklő kérdést tárgyalt meg. Az előadói javaslat egyes pontjaihoz, 
sok hozzászólás hangzott el.70 Az értekezlet a tárgyalt kérdésekben félreérthetetlen állás
foglalását megszövegezte s ezek támogatására, továbbmenőleg megvalósítására az ország 
minél több gyógyszerészét kívánta mozgósítani. 

A megvalósítani kívánt kérdések nagy horderejét néhány kiragadott példa is jól érzé
kelteti. A gyógyszerészképzést behatóan tárgyalva elsősorban is a pályára lépés előfelté
telének az érettségi bizonyítványt szükségesnek tartották. A felesleges gyógyszerkülön
legességek túlburjánzása ellen rendszabályok bevezetését kívánták. Állást foglaltak a fe
gyelmi jogkörrel felhatalmazott kamara-rendszer mellett is. Ezeket a kérdéseket október 
hóban még szélesebb körben tárgyalták meg Szegeden, ahol Muraközy László mint társ
elnök szerepelt.71 Muraközy LászlóA a vidéki gyógyszerészek 1908. június 10-én Debrecenben 
tartott országos értekezletén létrehozott háromtagú végrehajtó bizottságba is beválasztot
ták. Ezt a szereplését a budapestiek nem jó szemmel nézték, ezért a Magyarországi Gyógy
szerész Egylet XII. járásához intézett nyílt levelében mindjárt júniusban lemondott a járás
igazgatóságról. Visszavonulását természetesen érdekelt kartársai nem fogadták el, sőt a kö
vetkező évben is megválasztották e tisztségre.72 Hosszú éveken keresztül végzett önzetlen 
és élenjáró munkájának köszönhető, hogy 1921-ben az újjászerveződött Magyarországi 
Gyógyszerész Egyesület Debrecen vidéki kerületének is elnökévé választották s ilyenként 
éveken keresztül működött, majd érdemei elismeréséül tiszteletbeli elnökké választották.7a 

A gyógyszerészi közéletben szinte utolsó nyilvános szereplése volt, mikor az országos egye
sület 1926. június 13-án Debrecenben tartott közgyűlését üdvözölve, mint a helybeliek nesz
tora örömének adott kifejezést, hogy a gyógyszerésztársadalom képviselőit a város falai 
között köszöntheti, hiszen ez г város már ötven évvel ezelőtt is a kari élet kovásza volt. 
Reményét fejezte ki, hogy a gyógyszerésztársadalom — mint a tárgyalási anyagból kitűnik — 
a két évtizeddel azelőtt általuk megszövegezett feladatok eddig elodázott kérdéseit is rövi
desen megvalósítva láthatja.74 

A vidéki gyógyszerészek 1907. évi értekezletén felvetődött az a tervezet is, hogy saját 
maguk, előnyös beszerzési lehetőség megleremtésére, részvénytársasági alapon gyógyáru
nagykereskedést létesítsenek. Ezt a javaslatot különböző elgondolások miatt nem nagy 
lelkesedéssel fogadták az érdekelt gyógyszerészek.70 Muraközy a felmerült akadályoktól 

68 Gy. K. 4, (1888) 352; Varga i. m. 114. és 115. 
69 A magyarországi gyógyszerészek országos értekezletének jegyzőkönyve. Kiadta az értekezlet 

vezetősége. Debrecen, 1907.; Gy. K. 23, (1907) 549, 561 
70 Az értekezlet előadói tisztét egy másik nagytekintélyű debreceni gyógyszerész, Mihalovits Jenő 

látta el 
71 Gy. K.23, (1907) 669 
72 Gy. K. 24, (1908) 377, 386; 25, (1909) 578 
73 Gy. K. 36, (1920) 450; Gyógyszerészek Zsebnaptára 1925. évre 359. old.; 1926. évre 348. 
74 Gy. H. 65, (1926) 167 
75 Mint a 69. jegyzet. Az elgondolással szemben legnyomósabb ellenérv volt a tőkeszegény gyógy

szerészek eladósodása az egyes budapesti nagykereskedőknél. Természetesen az üzleti kapcsolat 
megszűnésével a hitelt megvonva az eddigi adósság azonnali visszafizetését kívánnák, amit pedig 
éppen anyagi nehézségeik miatt teljesíteni nem lettek volna képesek. 
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nem riadt vissza, hanem már 1908-ban másik két gyógyszerésszel — társas cégként — meg
alapította Debrecenben a Központi drogéria nevű gyógyárukereskedést.76 Ennek az üzlet
helyisége a városháza épületében volt.77 Rövid idő alatt az új vállalkozásnak, ha szerény 
keretek között is, de kialakult a vevőköre, ezért célszerűnek látszott a nagykereskedés mel
lett gyógyszerüzemet is létesíteni, amit a társak 1912-ben meg is tettek.78 Üzemüket, mely-
лек telephelye a Muraközy házában Piac utca 1—3. illetőleg Hatvan utca 2. alatt volt Hat
vani laboratórium néven népszerűsítették és főleg galenusi készítmények előállítására ren
dezték be.79 Muraközy ennek a vállalkozásnak nagy jelentőséget tulajdonított, hiszen 
1911-ben gyógyszertárát is eladta.80 Abban az időben a Piac utca 3. számú régi családi ház 
melletti Piac utca 1., Hatvan utca 2. alatti sarokházat is megvette s az így összecsatolt két 
háznál nagyszabású építkezéseket, átalakításokat végeztetett.81 Kedvenc vállalkozásából 
a Hatvani laboratórium-hói érthetetlen s ma már kideríthetetlen okból kivált 1912. szep
temberében, mint azt „A debreceni első gyógyszerüzem" című s annak történetét össze
foglaló tanulmányból megtudhatjuk.82 Muraközy László ezt megelőzőleg is több debreceni 
pénzintézettel szoros kapcsolatban állott s azok igazgatóságában hosszabb-rövidebb ideig 
viselt tisztségeket, ezenkívül különböző iparvállalatok alapításában, vezetésében is részt 
vett.83 Ez a gazdasági életben való széles körű tevékenység igen szomorú következmények
kel járt Muraközy-re nézve, mert az akkor fellépő gazdasági válság következtében anya
gilag tönkrement. A különböző vállalatok igazgatóságában részt vevők közül neki volt 
ingatlan vagyona. Az egyenes jellemű, becsületes Muraközy László helyt is állott kelle
metlen kötelezettségeinek, ami nála, szinte megélhetési nehézséget idézett elő.84 

Az anyagilag tönkrement Muraközy László-X országos tekintélye és összeköttetései 
megsegítették, mert Debrecenben a belügyminiszter már 1914-ben egy személyjogú gyógy
szertár felállítását engedélyezte részére.85 Gyógyszertárától előrehaladott kora miatt s mivel 

76 HBmL IV. B. 1406/g—139; B. 62/1908 
Cégbírósági mutató és társas cégek lajstroma III. kötet 235. szám 

"77 HBmL IV. B. 1405/b 18107/908; 16185/909; 11828/911. IV. B. 1406/g—139 
78 HBmL IV. B. 1406/g—139; B6/1912 
79 HBmL IX. 201/b—171, 783. 

A galenusi készítmények, galenikumok Galenus Claudius (i. sz. 131?—201?) görög származású, 
római orvostól vették nevüket, ki először írt le ilyen gyógyszerkészítést. Ezek szárított növényi, 
állati anyagokból, az ún. drogokból egyszerű eljárással oldás, kivonás, keverés stb. a gyógyszer
tárakban, laboratóriumokban, valamint üzemekben készülhetnek. 

80 Vargái, m. 115. 
81 HBmL IV. B. 1405/b 5216, 7344, 18708/1910; 5739, 22740/1911; 21167/1912 
82 Gyógyszerészet 21, (1977) 265 
S3 Igazgatósági tagja volt a Debreceni Ipar és Kereskedelmi Banknak, a Debreceni Kölcsönös 

Segélyző egyletnek, a Debreceni Mezőgazdasági Gépgyár Rt.-nek, Egészségügyi Műszaki Vál
lalat Rt.-nek, Villamos favágó, porszívó és parkettfényező részvénytársaságnak. A két utóbbi 
alapításában oroszlánrészt vállalva. Cégbírósági mutató és lajstrom, társas cégek I. kötet 17,; 
II. kötet 173—176.; IV kötet 93—95. HBmL IX. 201/e—98, 363. szám; VII. 2/d. 94—95, cgsz.: 
50100; Magyarország tiszti cím- és névtára 1913. évre. 

84 Muraközy Andor és Lux Arnold szóbeli közlése. 
85 Gy. K. 30 (1914) 381, 662; A tulajdonosi szaklapok méltányolva a jognyertes azon érdemeit, 

hogy hosszú éveken keresztül a közügyek terén fáradhatatlanul tevékenykedett s vagyonát ön
hibáján kívül vesztette el, eltekintettek az alkalmazotti sorban hosszú éveket eltöltött váromá
nyosok mellőzése felett. Nem ilyen megértők voltak az alkalmazottak. Egyik sajtótermékükben, a 
Gyógyszerészek Lapja 1914. május 10-i, valamint június 14-i számában, igen éleshangú közle
ményben foglalkoztak a Muraközy jognyerésével. Nehezményezték, hogy egy olyan volt tulaj
donos, aki azelőtt három évvel adta el nagy jövedelmet hajtó gyógyszertárát, kapott ismét jogot, 
míg a 30—40 éven keresztül segédként dolgozókat újra mellőzték. Ez a gyógyszertár a Hunyadi 
és Barna utca (jelenleg Petőfi tér és Barna utca) sarkán nyílott meg 1914. november 9-én s annak 
eszmei nevet nem adva, mint „Muraközy László gyógyszertára" szerepelt. Ez volt Debrecenben 
sorrendben a tizenhatodik patika. Ezen gyógyszertár áthelyezését a Piac utca (jelenleg Vörös 
Hadsereg útja) 72. szám alá a m. kir. Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium 47 414/1928. számú 
rendeletével engedélyezte. Ez a gyógyszertár a második világháború alatt bombatalálat következ
tében igen súlyosan megsérült. 
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8. kép. A Hunyadi—Barna utcai patika külső képe (Körmendi-Muraközy László festőművész, 
a tulajdonos fiának tollrajza) 

utódai más hivatást választottak 1930 végén — több mint fél évszázadot gyakorló gyógy
szerészként munkálkodva — megvált. Patikáját eladva nyugalomba vonult. Ezt az állapotot 
nem sokáig élvezhette, mórt 1933. május 16-án elhunyt hetvenkét éves korában.88 

Muraközy László Debrecen közéletében fáradhatatlanul tevékenykedett, így a város 
törvényhatósági bizottságának több mint két évtizeden keresztül szinte megszakítás nélkül 
tagja volt.87 

A minden nemesért állandóan küzdő és tenni akaró Muraközy László— a maga sajátos 
eszközeivel az emberiség javáért munkálkodó — szabadkőműves mozgalomnak is lelkes 
híve. A debreceni Haladás páholy tagjai között már 1892-ben ott találjuk, évekig a páholy 
titkáraként tevékenykedett s noha már 1906-ban ..fedezni" akí>rt, de mint jó testvért nem 
engedték, így csak 1916-ban lépett ki a páholy tagjai sorából.88 

* * * 
Ez a tanulmány a négy generációval, több mint százötven éven át gyógyszerészi pályán 

működő Beör-Muraközy család munkásságát kívánta bemutatni. Tagjai a közegészségügy 
szolgálatát mindenkor szem előtt tartva, áldozatok vállalásától sem riadva vissza a gyógy
szerészi rend minél jobb képzettségét és gazdasági megerősödését igyekeztek előmozdítani. 
Munkálkodásuk során elsősorban — példát is mutatva — a gyógyszerészek korszerűbb 
kiképzésével, valamint szervezetbe való tömörítésével, a közérdeket képviselve kívánták 
a rend megerősítését szolgálni. Tapasztalhattuk: Debrecenben megtelepedve nemcsak hiva
tásuk lelkes és eredményes szolgálói, hanem a város gazdasági és társadalmi életének is 
fáradhatatlan munkásai voltak. 

86 Gy. K. 46, (1930) 262; 49, (1933) 237 
87 HBmL XXI. 505/a—107 
88 A Debrecen keletén dolgozó Haladás és Körösi Csorna Sándor szabadkőműves páholy tagjainak 

névsora. Közzéteszi és kiadja a Debreceni Fehér Újság. (Debrecen, 1919) 28. A „fedezés" egy 
sajátos szabadkőműves műszó, tulajdonképpen azt jelezték vele, ha valamelyik tag a páholyból 
való kilépési szándékát nyilvánította. 
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9. kép. Muraközy László a Hunyadi—Barna utcai patikában 1921-ben 
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10. kép. Muraközy László szobra (Somogyi Sándor debreceni szobrászművész alkotása) 
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11. kép. Muraközy László a Piac utcai patika előtt 1928-ban 
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12. kép. Muraközy László monogramos szabadkőműves pohara 
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A BEÖR —MURAKÖZY család: 

Beer Frigyes 
oki. 1783 Buda 

neje: Trinkl Anna 

Böer (Beer, Beőr, Boer) László 
1795—1864 

oki. 1819 Pest 
neje: Bészler Julianna 

1799—1837 

Karolina László 
1828—1856 

nem okleveles 

Johanna 
1830—1909 

férje: Muraközy Károly 
1823—1887 

oki. 1848 Pest 

Julianna 

Károly László Janka István 
1859—1915 1861-1933 férje: Teleki Béla 

oki. 1882 Bécs oki. 1884 Bécs 1856—1922 
műegyetemi oki. 1877. Budapest 
magántanár 

A kövér betűvel szedettek gyógyszerészek 
okl .= gyógyszerészi oklevelének megszerzési ideje és helye 

Aladár Endre 
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