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110!.· ( _-Jdrf1u. (/;1örr;,11. Í\.rÍni/;,1 .. -l1ulor) fl!/1íuy-~·.::.en:.<:i. 
re::ef/ii. ol:tflf1í-111'1'1'lr!i. l.·ii:ilcti 1;.-: /1uln1i1Ún,11os ter/
/;1' 11 y.~·é;11{f. 

\"es;1,pn'.·111 n1egye gy(Juy:.;zcn'.>sztürté11eb .. :\Je11 ki~ 
e111elked!i ::-:zeropet tii\ti>t.t ho a f 1c!'r11c::y-c8nlád, 
ine!ynek tlsc•i t'•::-: ta~jai úttiir{) sze.repl·i"- liilt.üt.tek 
ht~ a hazai vegyipar (kt;kfestlí, ;.;zikvíz). 111egt(•ren1-
\"(:;-;t;ben. valaniint a u:v(J!!\'Hzcrellútúshan. 

:.\ f'crc11c.:,11-r·.wtld</" r'i:~c:i \\'iirttr.~nbcrglH·;1 szúr-
111aztak. J[árin 7\,1·é::irr ( ! 7-H1-J 7,")f1) kirúlyn{i 
ura!kodtísa idejl;n jfittck he ha;1,(tn\.;:ha t:s Sün1eµen, 
rnl<emint Ye,zprt'mbcn telepedtek le• [ 1 l (i".>i 
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küzü[ kie1ueiked«í a /út1/l((8Cftcr és f 1r1u1f:>c.w!/rfr/uk. 
.-\ Flan1asetter-ek f)iin1egcn telepedtek le és l7!:'ií
hon virúgz('i kékfcst()ipart It;tesítettek [:Il }~l;szt 
vetti..'k a \CÚrn;.; kultnní\is {:!ett~hen. isko\fíkat. í'n·o
dú.kat lr;.tesítettek. :\:la is hithatú Hlin1euc11 a f(i
h'.·rett a \·tini:-:. na!.!v fiúnak: !út1iur.,·cffr'r._,Vi11tc:n1·/; 

hataltnas lironz ·s~ohra. 1nclvet !\H1(1-han [strí/,' 
Jrí11os ::-:zohrúsz1níív<::-;z alkot~itt [:'f]. /~unur.~'('/{1"1" 
r-ili('(' testvt~rhÚ!!Út:. Erzsébetet \"ette f°C'lCS(;,L':iil 
Í'\'rr'11c::..11 Ciyiiry,1,1 kt'.·s{í\ihi veszpn:111i gy('1gys;1,cr(:-;z 
'll 

:.\ Í' 1ra11!::;-r·.„·nhfd \"eszpn.:1nhe11 telepedt~t:t le. lt'
szú.rnut;1,nttjai lu'tron1 nen1;1,ed(;ken keresztiil a 
\te~zprt'.·111 f{")tt;rL l í-h7-hen lótcsített ,. Fekete Sas'' -
IHi;t, (ina \"eszpn~n1 ine.!!yei 'fanúcs (iyúgyszertúri 
l\".lizpnn tj a fi /-h:{ gyóg_v~zertúra.. f~túk('.iezi út S. f'Z.) 
l'Ín1zett .uy6gyszcrb'trnak let:ick a \-ezcb'.íi, ill. tll!aj
dnnnsaí. 
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mit, mert Pmnlz Pál (aki 173±. júl 7-én született) 
céh-f6nüki (atya-1nester) tisztet, azonkívíil vúros
bín'ii cín1ct is viselt incly a, polgúr1nesteri tisztség
nek felelt rncg abban az id6bcn. 1771. június .2-1-én 
Pitncr l!Jr,:8ébcttcl kötött házassúgából elsőszülött
b;nt Adám (1772). nrnjcl l:tnríc '(1777) és Károly 
( 1 ~l7 l) ncí7 Ü g~'cr111ckeik !':r.iilcttck (lúscl az I. túbld
zatot). 

I\ lcgiülísebb fiú: f?rantz _..•Ídá111 (1772-1827) 
gyógyszerész volt, az anyakünyvi bejegyzés szerint: 
„pharnulcopolan. 

Egyctc111i tanul1núnyait a :Budapc;;;ti ]~uc10111úny
egycte111 ()r\·osi _l(ara 1natrikulújúnak (vörös könyv) 
aílatai szerint az 17~J;J/O tanévben végezte. J(ét 
szigorlatát-- 1. 7\1() júliusúbnn tette le, gyögyszcr(•szi 
diplnn1újút ugyancr;cn (:í· auguszt.usúban tett cskti
tt:tel utú.n :--:zen.•1.h.~ (;i-i út.vett.e - \·{~tel útjún -
\-esz11n:nil)l'!l a „"F'el-:elP 0a~n c'lt11_•\·czésli reúljogú 
U\'('1uyszertúrat. f'rru1t:: ~·ldá111 n1úr 1S25 ('1ta 
i);lkl'·~1vese11 a . !„!'rC1it;~11" ('Sa]ádi nevet hasz
núlta. ·de esak lK-l:J-h'd ~·nt.;cdtP ineg törvénye:o;on 
a :\lauvar l\.irú 1 \-i I-re! vtarb')tanúci-i ~vern1ck'cinck . 
. a l'crr_:11r·.:y nóv 'vise!C:~ét [ l l !1ai111;;;; l~r;:sé/Jettel 
val('1 !iúzassúg1'dH'1l (l"iO-!) hat gyerzneke sziilet.ett, 
J[rfrirt. (/yör[J!I· P.'d1uird .. -'lfajo.~', Ottílirt, Ja11!.:ff. 
Ezek kilziil az e\i-i/1 fiúg_ycr111ek (}yöryy folytatta 
apja fogla!l\oz<Ísút 1.~s ·vette út. a veszpn.i1ni 
.. l'ekl'te ~as'' g\·6.uvszort:úr vezetl~S('.t, íuv a gyógy
szert:úr Í'\!i'CJ/C.~,11 (:/y6ryy f-ulajclonáha '~i.::orÜlt [il. 

f 1 nu1!;:-_li1crc11c:;y t)yDrgy (lSOH-1870) iskolai 
tanutrnányait sziil<'i,·úrosúhan, \ 1cszpr(:1nben a kc
gyc;-;rc11di gi11111[1ziu111lHtn Yégcztc . .Négyé,· közép
i:-:knlai tanut1nún_v ntún g:.·('iuyszcrészi pály<'tra 
lt:pc:tt. .'-\ gy6~yszertúri µyakornoki idli letöltése 
utJ111 l >l:2G-han a pe:-;t.i egyete111re iratkozott l.>e. 

:\z egyet('llti nud:rikula (viJrij::-; könyv) adatai 
;-;zorint „a \·izs_t.;ún két j!\·r'.Ju:vszcrt kés;;,ített cl, 
inint:[uutk: J(úli1u11-hydrnj~;d,{{~1nl<1t és tiszta salét~ 
ro1nsavat:. 1najd szigorlati viz~gút tett „igen ;::;zor
galrnas" ered!lH_;nnve!. L'-\~7. anu. :-30-ún, esküt 
t t:vc uy1'1uy:-.:zen'·:-.z1n~steri di 1iln1nút Í.::a1intt .. '\z egye~ 
LL'nten l1J:27-hc~n dipln1na1nunk1it írt:. a kijvetkezt'-í 
cí111n1ld: .. l{óvid c!ie1niai t~rt.ekezé:-; a llan1anv 
i hn!a t ri'il (.i ('1d kú 1 i :i (:s_ }'nj tlisavnak (salétrn111sa \:) 
rnc1.ut.Lsztít.ú.:.;{tról. 1nelvet n 1\:_ir(L!-vi .Pesti "LTni\"crsi-
1 rt.'d_;u11 un11ítpt·t kt'.•sz{t1n1.'~nyei1n J~dn1utntús1t idején 
1S:27-ik e;.;ztenrllíhen eltiaclta1n. l'\ovendék -Pati~ 
karius: f 1ra11f;:;. (/yijryy \'eszpré1nh()J l\l:27i' [-ll 

. J/1 hírfi. kivcí.l('.1 szak inai kf!{JZet l:-H!gü ~yúgysze
n}sz volL J~rn'.íl t:anúskuclik az el6!>l1 e1nlíLeti 
111auvar 11\·elvíí kl;nliai t:rtc!:.ez(;se i:-:. }~i\·úló tanít~ 
vúr~\~okat.· nevelt.. 'fanítvúnvai köziil kerii!t ki: 
i\i . ..,.:. ft'crenc { J ,'.) 1 (i-1 S\,l;!) "i~iiröt-dadún\·j_. kl„:.;(ibli 
:-:ze~ha!1ni _U)'Út..;\·;.:zer(;SZ, a' :\fa!.;\'<l['(l!'Sz/tui (;\-c'l,U:V
.--=zen'·;..;;; l·:!..'.yfpt t'-it''k_('.;.; 1nc'..:y( ·i .i ;\ r'cís;'u1n k ig:.1 z~:·1 i/1,{;1. 
\·ízaiialitiku:---:. 71/uin !1.1ír11f.1t (1,"1:{.t-----1\lllS) <1 kr'·niiH 
híres prnrc~szonlnak ('!slí tanít/nnestPre. kirtíl a 
~;yó.uy;.:zen::--:zti")rtl:nc>ti l)ifiriu1n f;Jl (;.:-; :t SúrTl:t-i 
1 rú:-.:nk rril, to\·úhh:'i a ( ;y1'1.uy.:.;zpn'.·szet [ ·r1 (', fn]y{1-
irat ha11 ["i"I rl··.:.;z]el 1,_..;f•n JrH'L'.(~Jnlr~kr·ztc·ni. 

Flrrr fi(:: (iyi,ir~1.11 a -~Y( '1~y . ..;zt'rt i't rn fr~j !c.;.;z l(::-:t"ht·z 
llll'U\·ettt'. a Inni !-:,~k1'1czi u. ,'),sz. alatti. ina is Ille!!· 
l(•;;/í !11'1z:d i'-...; 11 !!y(\!.fy;.;zprtúral ehlinn inlje:-::en {d
\.'jlÍtf'!tP. F(·Jp,..;i"!!iil \-t~ft(· _h'oii/1ts1-/lcr !.i7)()( siillH',t:i 

l. tíliro. i''crcnczi G!fiir[l!i ( JSf!l!-1810 
U!/(Í~f!fd.:'„Jilti::. 1..~., js!eö"L'.fC, l.'1u1u1.F:!tsr !Crz,;ild 

kc~kf'e:-;t.(·; iparu:-; lt1 tlnrút: j/r11iu1sriicr 12r.:.-„dhctcJ 
(lúscl. az l ."sz. kópet): }L_'tza~::--:úguldJ('Jl fi gyern1ck 
született: Í\-tÍt'nly .. L!lj::rr, Jlárirr .. fo.~<fo, .8r111t/(1r. 
Lajos [ ! ]. 

Ji'ranf::;, (/yöruy kczdt1 111l·nyezte <}::-; alapÍlqL(:a a 
\~cszprl:lll Jncgyeí c\si'.í tal-:arl·lq1énzt:úrat, n1ely 
18~15-ben l1::lc~ült. [ll ]~nnek lCl c:\·en út iga::;gat{ija 
is volt, n1clv tisztsl~uét Jninden fizeh;s 6:s c\lc•nszol
g-{dt-atú;.; n/Ú-:tll vi;~•lte, ezi_:rt a ~raka-rl~kpt~nzt:úr 
- ünzt:t [t;!l 111unkú::-:sú.u:lnak C'lisn1er«.~séiil - clí:-:zcs 
ezüst serlcuet ajándék,ozott neki. ,.1-\ serleg egyik 
oldalúra n(',1·re sz/dó kiiszünt:{} sorokat v(·;;;tek lJe, 
[l inú::-;il\ oldn!úra a 'rak~ll'(;kp(':nztúr do111hnn11íivi 
képn1Ú;::;<it. :\ SC'rle~ a 'II. \"ilú~liúl.Hirú i!\att tíint el 
n. háhorú~ e:-.:cnH;ll \·ck kii\·cl kC'zt r'.·hen [ l l 

J;1rruJt,: (/,i,1iú·u,11 · \ .li.1;~-hrLn a \-1_,:;.;zr;n;111 n10gyei 
I-Iclytart(.)t.anúc.:.;ltnz lJenyújtnt.t. k{~rehne alapj{tn 
llHl_\.!ya n 1:--:ít 1 Ji ht J ir•Yi;Í .. l'r_· (I· 11 r::1t'' -n'. ]~rn'il <t 

\TcS;:prt~rn \'ún1si I~e•:(ltúníban a; alúhl1i kt!r;;én:\-
tanú~k()dik p11. 

·rf'\zinlc·tec: >;r·nu•:-.: \'-(!nnc:1:·c1 
• 

:\n1búr ll pii...;z( :t Jll;Y ni:u..cyarn:--:ílú~' a szh· (·;-;a -t\e111-
zet szel!\'!llf,·h('z rn\;rí lí.•ti.ekre. (JlY1vlotL hajlan
dr'isúu nt'.!kfi1 :~c·!ikit J!\{:~ 111a!!vnrrú Heni tet !' 

„ 1ni\·e! a '!'eklnt.et.r'.'-=' !\:iizünst;!! clfit-1 
isn1eretc . ..; (_' . ..;a!údunk niind nyc·l··:re. n1i11d t:rz(;:.:.:rc 
-~ hajln111;"1r:i rP.'·z,:1.' i11;l~,;:yar l\;„,-(.'Jl 

.-\nna!·: nkút.·d al:.Lz;d();.;un ;,.,.;!•dt'Ziink a '!'ckinlet;:-; 
l\-ctne::: \"1inne!!\·e f(euvr 1.-.: szín;· p!(iiJ· ayr:gctt. 
houv :1 1''1:(·tnt.: n/~~nt<l·: .. b'r'i'l..'111·.:.11''-ru lelte!:{) 
v{1 l t'oz t.:L i :i :-"<i n: n b't zn t r 1.'~ f'ol ':anFH l \"tin \·unka t 
kcgyl':~f'tl jl{u·t;iJ\·;1 ri lkii!1ll'ili 1n1."lt('1z:_a;.;:::un.' 
y--e~~~pn'·n1iH·11. )S.J'.·\. i1zi -F\'br. 1:\-ún 
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l?ranlz Györ(Jy gyógyszerész n1ég abban az évben 
(l.?·1B. noven1ber 7.) rncgkapta 6 és családja a név~ 
1nagyarosí tását ]?ercnczy névre. ~'.1.z Országos Levél
tár adatai szerint is igazolható a következő leirata 
alapján: „40. 380. E consilio 7 Novembris 843. 
Co1nitatui \ 7eszpre1niensi. 1\iost érkezett J(. J(ir. 
leirat szerint J?rantz Clyörgy Eduard, Alajos és 
l(ároly veszpré111i 1akosnak ·vezeték nevöknek. 
, ,_Ferenczy" -re átváltoztatása 1egkegyesehben ineg
cngedtetett" [9]. 

J/crenczy György neves veszpré1ni gyógyszerész 
fi4 éves korában szívbajban halt meg [1], s a 
vcszpré1ni Füredi úti ternetőben 1ev6 családi sír
boltban te1nették el. Halá1a után a veszpré1ni 
.. Fekete Sas11 gyógyszertárat legidösebb, gyógy
szer6szetet tanult fia: Fcrcnc;;y l\~ároly örökölte. 

f'crcnt::y l\~ároly (18:35-1011) giinnúziu111i tanul-
111únyait .-;zülllvúro:::a, \ 7 eszpré1n kegyesrendi gi111-
núzí111núhan Yéuezte. (~yakornoki Jji;;;onvítvánvút 
l 8:"SG-l>an J?ester~· a '/ úci titcai „ \ 7 úrosi C~·.yÓgyszcr~t:ár 
Szontháro1nsúghoz 11 cín1zett gyógyszertárban 
,')'cholt::. Jdnos gyógyszcrésznél szerezte, aki ap,ia 
mit (O.;rnuídi) Schall:; 011.9:/IÍrnak (1837-1013). 
a pesti egycten1 els<:; gyógyRzerl;szcloktorának, a 
(~eorgiknn, n inai J\.cszthelyi :\grártudornún:v·i 
1Bgycten1 ké1nia professzorának és igazgatójának 
[101. Í'1crc11c:,11 f{árol,11 gyógyszerészi tanuln1ányait 
Rzintt'.·n a. pesti Tndon1únyeg5rete1ncn végezte az 
185ü/7 •'s 1857 /S tanévekben. Az egyetemi matri
kula (barna könyv) tan{1sága sz:erint n1inclhárorn 
szigorlatát „kitíinf-í 11 crcchnénnyel tette le, a gya
korln t:i sziuorlnton J\alin1nhro1nat.11rnot ós Platí
niu1n-ehlo1~tnn1ot készített és 1858. júl. lG-án tett 
gyógyszerészi esküt. 

_;\ gyógyszerbir vezetését édcsapjúnak halála 
nt:án vett:o út- és a1;L sok rnunkúval._szorgalon1111al. 
0(1aadással fejlesztette tovább. I!Jrde1ne az is, 
hogy 1880-han alapítója volt az első \' eszpré1n 
n1og,yci szikvíziize1nnck. Több rnint ti0 é-ven lÍt 
\'eszprén1 111cgyo tún'H1clahni és közéleti tevékeny
sögébcn vezető szerepet töltött be. \ 7 eszpré1n vár-
1ncgye és város közegészségügyi bizottságának 
tagja, ill. elnöke \"olt, 50 éven keresztül. Tovúhbú 
2n éven, át ~: ;"~sz-pré1.ni ~~ór:ház son,<inok~ is v~1t. 
:\z orszaggyules1 kcpv1selova1aszto b1zotisng elnokc 
v~l,t 3,~ r~ven ~t;. ,'7 :sz1~ré111i ~ak~rék~é~ztár1:úl 
1~~ü.J.-to] 1gazga1osag1 valaszt1nanyi, kesobb fel· 
figyel() bizottsági tagja, 1najd elnök volt. '1000-tól 
1 \11 l-ig heköi.-etkezett halá]{dg a takarékpénztár 
clnökigazgat6ja volt [11, 12, 131. Bore11cnőrz6 
hizottságnak is tagja volt. Sornlyói borai n1esszc 
földön híresek voltak, a brüsszeli, párizsi, londoni. 
bécsi, vala1nint a budapesti ipari kiállítúsokon 
els/) díjat nyort. l\1int híres horszakért6t dr. [Ja
rrí1n1i Jqnrlc földn1ívelésiigyi rniniszter. az i\IT~4 

tag_Ja js' 1neghÍ\'ta az últah~. renclozet.t borank(:t.ra 
Budapestre. ..._.\ n1agyar pénzintézetek oreziigos 
szöveL::ége és a 1nagyar takarékpénztárak köz
ponti jelz{dogbankjának igazgatósági tagja is 
volt [J.l]. 

J?crenr:;~11 J{áral11 ncn1csak 1nint közéleti en1ber 
volt kivúl«s, han~n1 n1int gya1i:or1ó gyógyszerész 
!':,:.; veuY(~sz is. \"'e~yt~::.:zet i h1dá::.:át n hor YeS::Yi 

vizsg{~latún f'.•s a szil~Yí'zgyúr1úson kíYiil a i.örv{·ll~·-

széki ké1niúban is ka1natoztatta. Ez kifcjezé;;re 
jut dr. ~·lntal .Jrí;;.~'ef or\·os~gyógys:t:crész, tör\·<'~ny

s:t:éki kén1ia történeti szakíró 111éltató soraiban ii:;: 
, .... nen1 kis szúrnban akadnak ve!.;vészek é::; 
g_yógyszerészek is. kik a törvénysz(!k'i ~vizsgálni 
feladatát közn1cgclégeclésscl lúttúk el és így a ha
tóságok bizahnút élveztc~k. }fegen1lítcné1n ~\ren.dl-

1cich J{ároly. 1Say Jlóric, ;:-egyészek, továbbá 
Jlalnár ,János1 '11rajrn101•ir:.';; ... --l.[Jo8lon sarkadi, lile~ 

renc:y f(ároly vcszpré111i gyógyszerészek neveit'' 
[15]. Ji'crenc.-:y ./(ároly szak1nai tudúsban kora 
legkiválóbb orvosMvcgyész. gy<'igySzerészcivel egy 
sorban szerepel. 

Első háznsstí.güból JVurda _·iloi::ritól (1842-lSiU) 
háro1n gycr111Cke született: ":\'!ária. Jlargit és 
i\ndor. :Feleségének 1870-ban bekövetkezett- halúla 
11tún 1ncgözvcgyiilve 1 Si l ~hcn fcleségiil vctlP 
f~run!„ala h'lcn11rírrít (lS.:)2-lfllfl). ]~hbö! a hú
zasságh61 líl ~ycr1nekc ~ziileiett: lA'tszh'i, J..Jujza. 
f(árnl\-. l>{tJ. CivörgY. ?vI1.í.ria. ])czs/), Zsiun1nnd. 
J)czs6~ Erzsébet·. .A;, ols{í húzasstí.gából s~'ületctt 
_4ndor fia éclc;:;apjúhoz hasonlóan gyógyszerészi 
tanuhnúnvnkat V(~azett. clo ne1n vette út a csa
ládi gy6g~'szcrtúr \~~'zctf:s~~'i, ezt:rt l11cren1·;~y _f{ároly 
18H8-han eladta a \'l\-izpré1ni „}'ckcte Rn~' 1 clnc
Yczésfi gyógyszcrtár:íJ. 

.~\ család g\·('1_uvszcrtúri .!!\'t')gvszerés;r,i tevékenv
S<~göt leányágon~ a rnkonÓ.k -\~itték tovább. _liic

rencz,11 _l{ároly nlivére: I..Jujza (8illicr .·l11talné110!.") 
egyik lrn1a ncvli leánya ]l10,~· 1\'ríndl'1r (1858-1D4:J) 
budapesti (\'. ker.) .,I..Jipöt.vár0::.:i1 1 gyógyszcrtrí.r
tu1njdonoshoz inent ft;rjhcz, a 1núsik (li::clla ncv!í 
leánya pedig JVébcr .Lajosho;; ]3udapcstcn, ]\irály 
utcai kercskccl/ihüz. LTt6lilií lulzassúuúb61 szUleteti 
dr. TVcébcr J)c::,~·6 ( 188:3-1 \);)~). aki f~-· gyóuyszerészi 
pályát választotta, a YTTT. );or. Pddcr nfra 4ií. sz. 
alatti „Szent C'salúd" elnevez1.:síí uyt:igv::;zcrtár 
tulajdonosa lett [IGl Tgen kiváló -~~,óg},szerész 
volt. „4. gyóg.vszer{szgyakornoki iskolának is kivál<í 
tanára volt:, n1ajcl egycteini 111agúntanár. f' ebben 
a 1ninGséu:hen clDadtrí. a „Bc\·czetés a .uv(Juvszcrészi 
hivatásb~ 11 cíntü knllt;l!inn1ot az -I. - ;-~v~-~;- uvÚg\·
szerészhallgatóknak [!Gl Akth- tagja volt,; :ll;t
f!VHr C+yó_uyHzcn~szf-.nclornán\-i ~rúrsasií.[!nak, aho! 
1;6nztár~s -,:olt. ~ra.~ja \·nlt. 1~z ()rszúuo.~-T-~üzcgesz-
sögiigyi ]'anúcsnak is .. ~\z approbúciós vizsgákon 
vizsgabiztosk6nt is szerepelt. Szún1(1.o.; szakeikJ::c'!l 
kívül 111cµírta a .. C~ycí.µ>-::;zcrészi prnpncdcut:icn '' 
cím(í tankönyvdc [17]. 

Ferenczy f{drnly 111úsik 1eánytestv6rc . . Jnzt:í'rr 
(18,!l~l8fi0) 12-ultncr F>;,'ánrlor vc.c.:zpré111i \·as- t::-: 
fi'iszcrkcrcskccllíhöz n1cnt fc~rjhez. I-Túza:-súgukhó! 
sz~ilcto!_.t f\-Úln1ón Ci;'d>; szi11lt:11 „uyfi,~yszcré~zi p<'.t
lvat valnsztotta. _h.C'sohh nrYos1 JHll:::?:en:rvaros es 
1~rtu:vknreskcdt) lett. 7"1en_' nr·.:11 {\~rí rof 11 _f.!\"!_;1-Ü\-szen~."Z 
J[rt;·,qit (18Gi -!Dll) ncYli ·leánya '1s,~8-f;an fe1l'
sé.r.rü1 1nent a uv6uvszertárúban éveken út alkal-
1n~Ízásában 1c~:8 z·alai [~:de (1f\5.i-1D1n) gyógy
:::zerészhcz. n ld ezt. ki)·\·ettípn ('e~ . .d<:dPn telepedett 
le. ahol az J 888-han vií.::::úrnll .. nf'nl(:n~·" <Iy/1<.I:v
szertúrát. vezette [ll. 

Fcrcnc::y ](riroly 1011. szt'pten1hPr l i-(;tl fejezte 
Le !:!:nzdn~. tcYt;krn\· (~]Pi(··t. lTal61{1r<')! H f~\·i~igY

szer-észí T'\(·iz]i)ny f l i°l (iyó_uy:-.:zer6Si:i l·i('Í iJap· f l i']. 



1 HSO. :;zepteinber GYÓGYSZERÉSZE'!' 

C-iyógyszerüszi 1~rtcsít6 [1:1] és a \'eszpré1ní Napló 
[l-t, 181 emlékezett meg. Az utóbbi kéthasábos 
1·ikkhen n16ltatta az elhalt közéleti te·vékenységét. 
külön kie111eltcn foglalkozott a \ 1eszpré1ni 'l'aka
rékpénztúr elnök.igazgatói tevékenységével, ahol 
érdc1ncit jegyzőkönyvben is 1negörökítették, arc
képét is 1ncgfestették, s a képet a 'leszprén1i 
Takarékpénztúr nagytermében helyezték el (14]. 

l:iJlhalálozásáról a „\·eszpré1ni Napló''-ban az 
alúbbi nekrológ jelent rneg: „f.Iah.ílozás: ~"\ veszp
rti1ni túrsaclaln1at és pa.trícius családokat újabb 
{~s jclent{)s csapás érte, a1nennyiben egyik előkelő 
(;s régi polgára: l 11crcnczy J{ároly„ okl. gyógyszerész 
(·'~ a \'"c::;zpré1ni rrakarékpénztár elnök.igazgatója 
t' hó l 7-ón rüvid betegség után 70-ik életévében 
elhunyt. 1~übb 1nint félszázadig volt az elhunyt 
t.(tn:i<l.da!n1i {;:-; közéletünknek egyik vezet{) tagja, 
n:~zt \·ett a \-úrosi (~s vúrn1cgyei g,yüléseken, 1nint 
\-;iro~d k1\pvi:-;el6 c:·s n1egyehizottsági tag. az acló
f'p]szö!arn!ási bizott::.;úgnak l;) é\·ig volt elnöke. 
f)un}k és ekíkclö nagy csalúclot ne·velt föl, kik 
il t:úr;.;adaloinnak és a Y;azúnak hasznos és tevékeny 
n111nkúsa i. f-[ah:~la gyúszba borította a ]?crcnczy, 
/;olai. i)ilbcr. ()cári, !{ni:ríc.,, rrrJbcr, Jtuttncr és 
lfl'an/;ala-c;.;altldokat. 1'e1nctése kedden délutún 
;i kiizönség úriúsi részvétele 1nollett 1nent \-égbe.' 1 

(:-\. :!. ri!Jrrr .f1
1crc11c:;y l\..ároly veszprérni gyógyszerészt 

idiís korában 111utatja, be.) 

Ur. b'erc11c:;y Andor (l.S7U-l\137) Veszprémben 
.--;zfilet:c•t.t. f(özépiskolai i:anuhnúnyait l{.alo9sán, 
a jezsuita gin1núzi11rnban végezte ( 18Sö). }~elcs
apja g_vógyszertúrúban volt gyakornok, a, pesti 
egyelu1ne11 Hzerzett gy('1gyszerészi oklevelet, ezután 
B("c:;;he n1ent, ahol a:;, l~uvetern I. sz{unú I\.éniiai 
lntl"zcf:{hcn El. iVeidel 1;;:ofe~szor vezetésével ki~ 
dolgozott: {"rt.ekezésövet a fi!oz('1fiai kar inaterna
t i ktt'i-tr.:rn1észettuclon1ú11 vi nsztál vún 1807 -Uen 
„(~lier das /]-aceiacetylr;.Yridyl" cí1;11ne! [u-q védte 
llll'!! a d1dzl(tri disszert<í.('j{ijút (.'J. rílir({), .A doktori 
( 1 k ]pyp[('.!Jp\.; Jllí_',!!SZPrz{•;.;p ntún Bc;('S hcn rr /! rdr1 

·.·. 1il!l'u. Fcrcnc::.y l\.ciroly ( 18.1.5-lfJJJ) rcs::11rd1ni 
!J!fÓgys,:er(,:8:: idöakori jé.nyképc 

< ••• „~ _,., ,„... "" .„ 

.'J. ú/1n1. })1·. l'i;n;,1!C::.fl .·l1ul11r ( !Stll-·--l!l:J~) !J!/Ú:Jfl
":;;T{~· .:- „~· './Y\;~s:; d ul,·1 ur i d i81l' ::.!;rlác ir) }rínak e Í.J!l la jl ja 

_,1dolfnúl. a bécsi híres nagyiparosnúl helyezkedett 
cl, 1najd hazajött és a hazai szeszgyárak clcn1z{í 
analitikus vegyészcként vúllalt. foglalkozúst. 

11han Í\~Ú roly halúla után a. pesti egyete1nen út
szervezt1jk a kl'.111iai t:ans;.:ékekot, és a bölcsészek, 
orvosok. ~\'()~vszerészek ké1niai oktatúsát. /''e* 
rcnczy !\.rf·;:~;l,1/-" púlyúzott az átszervezés kapcsún 
111oghinletet:t ugyetc111i tanári állúsra, dc azt 
l\'11-1-bcn a jobban i:-;n1crt. Buchböc/.; f}us:drlr 
( l SíH)-1 \):J;j) ;-:ze1nélyéve1 töltötték be. i\ i''e
rcnc:;y szún1úra kcd vezűtlen döntt~s azt az elha
t.úrnzúst érlelte n1cg benne, hogy újból .Bécsben 
\Cúllal úl!úst, íu\· rniutún a háborúban n1int ta.rf:a
ll·kns ].;/Jrh:'Lzi '-~·y('1u:\·szerési~ szol.t.::<ílt, IiiUhjCJ8 ()ffr, 
hócsi vogyt;sz~~tiu. laboraf:(·)riu1{iá!Jan d~)lgozot.t. 
Innen 1nent nyugdíjba, 1nunkahel.rén nagyon 1neg
liecsült1..;k és szerették. l u:~7-bcn szívbénulúshan 
B(:esbon halt 111eg, \Fcszprö1nbcn ten1c{te el a esalúd 
k(!pviseleti..;lJen 1.rr..:rc11c::y Zsiy1no11d (18S2-l~)(i(J) 
~t~pész1nérnük öccse. a cHalúdtürt:énet írója. 

l)rté/.·clds 

:\ttekintve a b1crcnc,:y-c'.."'({lád gyóg,yszerész tag
jainak é!ctót t::~ n1iíki.kl1~~sét. 1nPgúllapíthatj11k, hogy 
pt'.·ldús hazaí'iúi, C"sa!ádi. erkölcsi csclekccleteikkel. 
\-aJanünt iinzctlcn, hu1nanista közéleti icvékcny
.:-l(~giikkcl, oktató. nc\·eUi 1nunkújukkal iokint<:IyL 
rneubcesiil(·~st„ diC"s<Js(~uet ;::zcrcztck a uvó.!!vszcn:
-.zcli karnak. Neviikc't:. ft:·1njclzi ttz ó.lt'(i!n1Z· nevelt 
tanít'l.·án'l.·ok sokasá!:.'.a is. akik 111int neves cn1herck 
a gyóg.v.~zenSszcl i k-l~r dicséretére, clicsl)ségére vúl
U1k. EzL•k kii:r,ü\ kic1nc[c1n l\.isi:i Ferencet, aki a 
h1crenc.:1.1~esahidnúl szerzett kéniia irúnt n1eg11 yil
\'Únuló · külüni..i:.;·. .sza k1nai szerotot:ét út adta -'11i1an 
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J{árolynak, a ké111ia kc:siibbi neves professzorának, 
s így Than J(ároly is közvetve a. l 11crc11czyek ta
nítván,y~li közé sorolható. lTgyancsak a tanítványai 
voltak dr. IVébcr De.cső (188il-Hl52), Zalai Ede 
(1855-lHlD), iluttncr J(úln1án stb. neves gyógy
szerészek is. 

I'\.öszönctet inonclok a 1:....,crcnczy-család élő le
:-;zúr1nazottjai11ak, akik. készséggel álltak rcnclclke
zésc1nre és az iroclalo1nbl>l eddig nc1n is1ncrt ada
tokkal is ;.;zolgúltak. 

_l~öszönct illeti elslísorban n n1úr elhalt l?crcnc;~11 
Z.-;iy1nonrl ( 188:2-1 OüO) gépész1nérnököt, a bndt{
pesti posta 1nüsznki főigazgatöját, aki a csalútl 
türt('.·net1'.~t leírta. J~z tette lehetővé elsősorban a. 
dnl!D1zat e\készíh}sét, búr tühb o\ya11 u.:vóu.:y~zc
ré:-;;törtl'lll'ti adat hicí.nyzik. k0rd('.'s '1nara~Í n'}:itYa, 
1nc!.vro n1a 1nar ne1n lehetett -i;{da:.:zi találni. 

1 EU rn LU)f 

!. I>.ruH·::_;t Zs.· ;\dntok a \-,-,.;zpn:HilH~ll l,lt Fer,;uczy 
(F1·nr1tz) <·,.;11!1!dn"11. Hp. J\l:J7. (kl·zin.ttL - :Z. J)ollif/11/:0.~· 
U. · .-\. pá11ni l\„(·kfc:-:tli i\lúzi'uin. :'llil,.;znki ::\Iúzvuniok 
\'"L'Zt1n'.:1n .\fc·~y('.·ln:11. \"c,.;zprl·in l_\17~. 10. - :J. I\op
J1Ú11.'1 .L'.-l\.11:;1í/: 1\.: ;:;ti1Hc.:.:: l;tiknbuiz. \'"t·,.;zpn'.~lll 
.\lt·!.!v<d Tarul,·,.; ld\•;Ic1tft1I"~1dn1i Hi\·nt1tl UHiG. L'anur:iina. 
:iii.· -!. lJun1r!l'űi J.::...-}J(Í/"!J0/11/ Í'..:.: 2\lns:\·nror:-;ziiui 
í.;y(iuy,.;z('J'(·,.;z1·t Liir'l.t'.·rH•t ('. [. .!\.:. :Z:J:j, [ J. k. :i:l!J'," lJp. J \J:IÖ. 
- 'J. 1'1 i J ,{, í 1 ~ .·/ L J~'. : e: ,\·(:i:;.\·:-::;.,.~ n.':::0z t i"1rt l·n c·t i J..J iií.r~ u 1 n l :17 :l. 
::. ;-;z;u·\·a,.; !-!-! G. - (i. 1'1i111!i11_11i L'.: Siirn:ti lnisok J L 
l!J7fi. :::>z1·µ:halotn l:JS-1-1~. ···- 7. 'l'ápldn_1;i 1:.'.: (Jyúgy
:-:z1'n",.:z(.'i. .'!.l, jj<.; ( l U77). - S. \"cszpn'.·tni L(•vi~lt.ú.r. N0\·
B1n;:\"1u·osít1isi kt:!r\·t"nv Fnu1tzr<:1l l·'1•r(•nezvre vnlú 1na
!.!\"1~-1;nsÍi.<ÍSt'1l l S.!:L f,.\;t .. l :l-IÍ.11. - \1. Or:;ziiu:u,.; L1~:\·óltilr 
:1{l. ;J.'-.(). :-:z 1:--;„1:-:. HP\". 7. \·1:•,r_;lin!1iroznt a rH.<\·rna'..r\"lU'osí
t Ú:.; , • Fra11! z '' C·\·i'1r).!\·ni! F<·rcr1cz\" C: \·(in.rvre v1d(·j· ~·~\ ! t 07.
t 11.! 1l:-::í ri'd. ··-- ! 0 ." 7.lfi,; i Í\-. : (h·/1:..::Y~".(t'r~'.,.:;,;,·(. J fi. 1 SI.\ ( l !Ji~ ). 
-- ! l. l\!trl1.1u·s/:1r U.: (h·(;'...!'.\:~·Z('!"f.:,.;zi l\:iizk)l\\" 1>, G:\.J. 
( 1 \1 ! l ). ·-- l ~- l '11r,,·1í:;h Z . .-'-·c~:,("1gy,.;z(·n~szi _lff·tilap :}O, 
li'.!7 ( i !! l l ). - [:;. ]~11/:dcs !. · ()\·(·1µ:\·,.;z,·n":-:zi l~r\f•sítö .U.!, 
77 ! ( ! '.l l l ). l ·L j,'._.·,d:ii 1\· .-! [ 11.~:„,. ((i/.: \·t·:özpn'.:ini ..::.\apl1"1 

S, :1D. sz. ! ~! ! l. sz«pi. 2-L .!. l~1p. - l .'""1 • • ·lntlll .f.: Urszií.goc: 
( h'\"(•St (irH'.•!)( ·( i I\:C111\"\"i1í r l\ (',z\(.'/! l(„!l\"f:i s-n. füZ\:L 

l 7-!. i l nriH). J\p. -- ln. ,':,':;rí8:; 'J'.: Gy(·;gy.sz(.:n:,.;zi .:\lina-
1111cli l!l.!:!. Bp. :100. ;J!Jti. -17. lrt:licrlJ.: C+y<'1;;y:.:zl'r0!':d 
pn111a<"df•ut!1·1L l\1·\·+:z· tt'.:.: a ~,·!)u\·.szf'n'.~szi hi,:atii.~l.in. 
!\p. ! \!-!-!. :'IL U ~·<"1!..::y,.;zer1'.·::0zt u;h)~)á11yi Túr.:-;. -- l S. 
1,:-e::Z!H'l~l!lÍ :\a1;]<'i Ii. (·,·[, :1..;. :-'Z. lHl l. i-;Z('JlL l 7. - l(J. 
Fcru11:.:!/ .·i. · l.li.:1· drt:O i;'.;\c1:1av;·t_,·lpyridy1. .:\t1:' df:t!l 

l. C'lP·H1is(•li<'tl Lahil!'H\(l!'Íttnl dvr !\:. E:. l;ni\·vr,.;itiit iu 
\\"i"ll (11\•kturi '."1't1·k1··1J;:.:). \\'i\·11, [."1!1/. 

Jl·p ~). T a 11 :1 a H u: l.iaunLIL' no ucrnopuu (j!up-11a1,11u1 
o Juarnn1'1X :fidJUra1rcnrnax ori.1ai:rnu Becnpc.11. !fcr11op1I.'1 
cc·.11,,1! :/11111Jta11ci;rrzon 1f>epei11111 

;\nTilP !!:! UC!!llll;\1!11!! i<paene;\l!t.'Cl\l!X, ;trl.'!t.'C CC.\!CÜllhl:\ 
jl ~1p:--,;iii'.li!,1:-: ;(;HIHl.1>: (J/j(JO\;J)!(:T Ct.'.">lb!O 1!1ap:.1a!\Cl\TO!l c!Je
jh:!ilUl iil'jl'.ii(•i!l}"lfl iH,r;\~\!(iJ!\Yi\IC!! pu:11, Jl 111Í!!\t.'CTBC!!Jl\);'í 

JlCf!TCJihHOCTH oő:1acT11 Becnpc.;1 (A;1:i:.1, .UUp;i.u, l\apoi'!, 
;\u;top), 113 h'.OTOpb!X uepn1,1c Tj)I! Jil!l(a B TCl!CHJIC 10:1 JICT 
PYKOUO;l.IL'lll anTCJ(Oii ,,!-( 11epHo:.1y 0]1.'IY" Ha r11au11oii 
rL1ou11uu1 r. Becupc.;1 (cero:uiH AnTCI(a J'<~7 i43 1\1rrcl!Horo 
ne11rpa Conera oő.nacr11 Bcc1Jpc.\1, ;t. 8. y.'L Pa1-::oun). An
TO p :1an11.;1aeTCf! 1jla p,\1auc1rru '! eci;:o il-p y 1.:0 no;11rre:1i.c1.:0 ii, 
npcnoHanaTCJihCKO-BOClll!Tf\TCJlhllOii, otit!\CCTUC!!l!Oii ll 11<1-
YlJl!Oii ;i.es1Te"11>nocTh!1J q;1e1Jon CC.\l'J,Jl <l)cpc111ur 11 !IX no
To.>u;:oB. 

])r. E. T ú p 1 ii ny i : fi i8toricul rfut11 n:lulcd 11; 

jan10u8 phar111aci.'J'l8 oj Count._1,1 oj l'cs::.pn.;111. IlislrJl"!I nj 
thc ]Jlu1n111icisl8 of llic 1''en:nc::.t1 j1u11 il;/ 

(}n t·hc l!HSP t1f lo<·al"hist.ol'ival. n,.; \\"\·\\ a:' an·hivalin 
nru! fiuni\\· J'(•111inisccn{~(~S. illf' lifv c11rrir·11ln of ;.:0111l· 
011i.st.andi1~g nH:rnbcrs nf t!H· F<'r1~n„·y fnniily. \\·hn. a~~ 
1dutrn1ncísts. perfon11<'d \"a!11nl•IP 1nd.!i1· H('\iviti\':-: in 
Cot1nty of \·cszpn~ni, arc n:r·nl!t·d. 'J'hn·" 11H·inln'l':' nf 
í.hP fnrnily (_·Ídri111, O!ti;1·y;1 and l\"1i((1/.'/) \\.1'rc- 11lünng1'1".S 
in ~(·qnen•:v (lf t!ti~ "J'.]avk Ert.!..'.l•' l 1haniHt(·:-··· (nt. pn·
:-:r~ni ]'h1u·1n1u.-y :\o 7/-l:l of tl11· l'!i1n·nuu"y Cr·utvr of t!i1· 
C(luncil of C(1unt~· '{lr \~1,:.:zpn:in). durlnu !0:2 yl·1tr!"'. 
Th•• ph1u·1nn('i:-it !lll'11d1er,:; nf i !H! farnii~- (in(·ludinu <i 

foitl'ih !llt'!lll.H.'l', !llllll<'d ~·l11rfor) nnd th,,ir d1•::0c1.:!ldf't:-' 
perfunllf:d val111LIJ\e i1hnn11H\.'\'11ti\'nl ri1tu1nc:ing. ir·1wl1i11u. 
vd ucili.ing and pulili(·-scit'tl l ifi(' 1u,1 ivit h~. 

flr .. E. '1' 1i 11 ! ü ny i l'/11u1Nu.:ic/,i.-t(Jri,-:r·l1•. 11111111 
!U;er beriih111t•; l'hun1111.:~;11/i:11 do< !\.u111ii'dt 1 "~· !"cs::.11r/n1 

\-t,rfn:-::.:vr lii:-:,.;L anf:.·:r·1u1,J h.!~al!ii:·;J(lri:.:('!ier :-'(l\\"Í(' fn111i
liiln:t' und an.·hivai:-:(·ÍÍer l.Jnif·n. dit· 11!1 i'ill\·nilit'lH)!l \rir
ku11 (lt:;;; I\:011iitntt·s \r1•élzpn!111 lu·r\·01Tnt.;1·1;(!t• I'l1nr11ia
;-,c1I!vnfarnilit' l;' (· r f.' ne z :,· (.-\daiu. G(•orc;. !\:nrl, 
.:\ndn·nf;) nuf!eb1~n, vun \\·eh'hen dii' 1.~r:::t(•l\ drPi l'vrS(>TH'll 
l0:2 .Titlil"!' lnnµ-. die :-:ivh 1111f dc·n1 !Inuptplatz \.{Jll \',,:-:z
pré1n bcfindli«lie ;\p(lt.!u)k(· :•.tl!!l „:--:t'.h\\·nrzt•n Adl(·r·· 
(!if.'ll!v: :\polhf•ki· 7/!:l d1•r :\potlu)kl·o"Zt·ntralP .'[",.; 
J-\.n11iitat:.;rtttv:.: \ 7 f',.;zprr'·111. l~1ík"1(·zi út :-\1-. S) :!f'.l(•1(1·t 
linlH)!l. \- erfa:CSPt' \\"ii n ligt < li1· 11l 1nn1u1zeu! 1:-:<·!H·. 
Lr,hr- uHd l.·~rt".it·hllnU~"'·, i"1fft•ntlivh(' un•l wi,.;st'n,.;ehaft!i•·hr· 
'l'iüiukf~it dcr :'1Iit::rlil~di>1' ::;ov:if• d•:r .-\J.kr1nl!!\('!l:-i('hnfi d,·r 
F1u11ili(' F e~ 1· (' n ·,. :: ,\·. 

J).ri1 .E T ti f1l1í 11 y i: F11011111·ilii,,·/,1r: 1 1J 
p1·! jan111J f111·11ir1cii8toj 11! Í\-!!111iiulu J",>·::.1,1·/111. 
!ori.11 r!e la f1t!"!i!(/CÍi<'>'l'1·/111uilir1 F::r·':l!r'.:.11 

i 1ul i /:ni 
Í.!I /,;s~ 

Ln aút.uru ~ur!.JHY-t' dv !uklii:-'!rH·iaj, f:u11ilinj kaj n1·kivaj 
irHliknj n·\·i,·iL"::t~ Irt fnn11ncii:-:to-fa1!1ilion Ft>n:n(·zy. 
di:-;tin~i.:!intn1t t·n 111 pq\1likn \·i\"(• d•' !Zoinitato \'e:-:1.pr(·in 
(.-\d1ini. C~yi.Jr;;~-, l~;\roly, :\ndor). 1J kiuj 11:. 1u1tutj t ~-~ 
p(:rsonui dt!!11 !01 j.'Lroj g\·j,(i::; ll11q•(ltt~k()!l ,.:\igrn .-\.~lo 
Sttl" .l1t e;,_.fplnv11 dc. \"t':-'Zpr<'.·in. (h(ldiitü .:!i t•,;tn,.: in 7.::-,!:l-a 
npoivko d1! Irt ;\p(1tvk11 (\·nirn d!• \-!.-,.;zpn:·ni-k(l!lll!H!n 
[(onsi!ani.nr11 i'n itt ,.;tntin !~1\k,·wzi :\-ro 0.). Ln aüturn 
priti·;t!d _as la fn_n 1 u:ci i,.;t ~•!!-.'...!'.\"i• !au tan, inc;t 1;ua i.i -1~d ~1 !~<t n: 
pubhkv1\·1tn knJ :-l('!l:nv1u1 n!.!ndun df· !i!('!\ll1!"!1j kilj idr•J 
d\• l:t fnrni!i(l Ft•r; fl(~;r.y. 

( f-',·;rrft"r1.„.-i 'f1(1111í1-.,' (i//f;;1ys;;ctlriri Í\.i.i;:po11tjn /..,':;.r1/,·n.·odcl!·; 111 i {-;cl (; .11r;~ 1 f /"':::(' rt ri r11 

/flS.J) f,';11f111v.,·t f"fff„ .[1111Íru 11/r11 :!:2 ,>(,_ 

I;~rkezc:t·t: 1 \f7\l. ~\ l l. -!. 


