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Gyógyszerészet 18. 62-65. 19H 

A JUŰSZAIH TUDOi\IÁNYOK GYűGYSZERESZ i\IŰVELOI. V .. 
IFJ. DR. JlIURAKÖZY KÁROLY (1859-1915) 

DR TÁPLÁNYIENDRE 

Muraközy Károly a magyai gyógysze1 észi kar egyik 
kiemelkedő alakja Than Károly prnjessz01 gyakoi-
1wka, inajd Ilosvay L,ajos gyógy13zerész, 1nűegyetenii. 
tanár tanársegédje, a budapesti József Nádor Mű
egyetem (rna Budapesti .Műszaki Egyetem) Anali
tikai Tanszék rnagántanára, 1na}d kereskedebni aka
déni·iai tanár, a Kere.~kedelnii TanárkéJJZŐ ] ntézet 
tanára, a niezőgazdasági ké1niának ·volt ki?_;áló úttö
r~je Tudoniánynépszerű.s-Uő irodabnával, ralaniint 
t udoniánytör tériel·i, élelmisze_r -kémiai, talajla?1n iai, 
gyógyszerészkéniiai ku.fatásaival, továbbá kiállítások 
re1tdezésével, kongresszusok .szervezésével hír1iei1et, 
dicsőséget szerzett a niagyar gyógyszerészeti katnalc. 
J elentő8ek farmakológiai, gyógyszerésztörténeti ku
tatásai is. A 1na.gyar gyógyszerészetben., különösen a 
gyalcorriokképzés refor1nálása fe'l én kie'}}ielkedő sze
repet töltött be. 

J1uraközy Károly 1859 szeptember 6-án szüle
tett Debrecenben, 1 égi gyógyszerész családból 
Atyja id. Muraközy Kámly (1823--188i) Debrecen
ben köztiszteletben álló gyógysze1 tár-tulajdonos, 
egyben a Hajdú-Bihar megvei Gyógyszerészi 
Testület egykori elnöke is volt Unokaöccse, 
dr. Örvényi Béla (18i4-1944) szintén debreceni 
születésű gyógyszerész, a budapesti vrn kei. 
Orczy üt 4 7 sz alatti „Orczy" gyógysze1 tá1 nak 
(111a, a. ]....,ővá1osi 1,anács Gyógyszertári Központ 

Dt J[u1r1kO::.y J<_ó1oly (1859-191)) yi/Úl)y'>zuC-sz, 
n1űegyete11li taná1 aicképe (a szuzű gyújteinényéből) 

802 gyógyszeitáia) volt a tulajdonosa. Édesapja a 
fiú nevelésére nagy gondot fordított [9], mert utód
ját látta benne, aki a gyógyszertárat hasonló szak
mai felkészültileggel-vezeti majd .. Alapfokú isko
láit szülővá1osában, a középfokút a debreceni re
fo1 mátus kollégiun1ban kezdte és az iglói gin1ná
ziu1n ban végezte, ahol a nén1et nyelvet is elsajá
tította, majd érnttségi vizsgát tett Gyakornoki 
éveit Debrecenben, édesapja mellett töltötte el 
Itt l{edvelte és sze1·ette n1eg a kémiát, an1it egész 
életére hivatásául választott. Két évi gyakornoki 
idő után 1879-ben Bécsbe került az egyetemre 
gyógvszerészhallgatónak [10] A bécsi egyetemen 
a hallgatók a nemzetközi kémiai élet nívóján, job
ban felszerelt laboratóriumokban, többet sajátí
tottak el kén1iából, ini11t Pesten _,_i\ tanárol{ is n1eg
becsülték, felkarolták a törekvő, tehetséges magyar 
hallgatókat Ezek között volt Redtenbacher J ózsej 
orvosdoktor (1810-1880), akinek tanítványa volt 
Than Károly, Schenek István, Say Jl16ric stb Than 
Károly szerint „a magyar ifjúságot annyira ked
Yelő, szeretetre méltó tanár" volt, Jif u.-raközy taná
rai közül ki kell emelni Liebent, akinek labmittó
riumában 6 folévet töltött, továbbá Voglt, akinél a 
gyógysze1észeti isn1ereteket szerezte ineg és 1882-
ben gyógyszerészi oklevelet szerzett [1] 

1883-ban befejezte tanulmányait a bécsi egye
temen és Budapestre jött Than Károlyhoz (1834-
1908), aki maga mellé vette ösztöndíjas vegyész
nek [3]. Itt kezdett hozzá doktoii disszertációjá
nak kidolgozásához 1884-ben „A légenyéleg (nit
rogénoxid} és an1n1oniák elegyének eldurranásánál 
keletkező te11nényekről" cín1ű értekezését 111eg
védve, 1885-ben doktorrá avatták a Budapesti 
Tudományegyetem Bölcsészeti Karán Ezt kö
vetően 1884-től 1894-ig a József Nádm Műegyete
men Ilosmy Lajos (1851-1936) tanársegéde 
1888-ban a postai távírótisztképző iskola kémia ta
nára lett Ezen állásban 16 évig (a tanfolyam meg· 
szüntetéséig) működött 1892-ben a József Nádor 
1\fűegyete1nen a11alitikai ké1niából 1nagántanári 
képesítést nyert. 1894-ben a Földművelésügyi Mi
nisztériu111 kinevezte az Országos \Tegykísé1leti 
Állomáshoz talajkémikusnak Ebben a beosztásá
ban beutazta Né1net~ és Francia.országot, Svájcot 
ahol talajkémiai tanulmányokat végzett [9] 

1895-ben a Kereskedelmi Akadémia kémia Lt
nárá' á nevezték ki és a Rzabadaln1i bíróság tagja 
lett; ebben az állásban maradt 1915-ig, vagyis ha
láláig [9]. 

Jiu1aközy J{áioly, a 1nagyr11 gyó9y13::.e1és:"képzé.s egy·1.k 
úttörője 

~ inag:'lal eg:yetenü gyógys.101ószképzé::;, inint az 
}'erényi [6], Réthelyi [7], Zalay [l 5, J ()]és TT égh [17] kuta-
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tá' iból kitűnik, 200 éves múlt1a tekint vissza ,Az ezt 
sa előző időben a gyógyszerészi tevékenység nem volt 

·rn:.temi végzettséghez kötve; elegendő volt a gyógy
:zerészi gya.ko1lat Jl~J ... A. .. gyógysze:észképzést nálunk 

-· ''ltalá.ban az osztrak orokos tartomanyokra vonatkozó 
a ndeletek szabályozták [7]. A legjelentősebb rendel<> 
~=k 1nelyek a gyóg:iSzerészképzést szabályo?.ták és 
hos~zú ideig irán~y-rnutatók voltftk-a magyar gyógyszeré
zet fejlődésében a következők: Lex Sanitaria Ferdi
~anda· Generale Nor1uativum Sanitatis és az 1876 
évi XÍ\T. közegészségügyi rendelet [15, 16] A Lex Sani
taria Ferdinanda [III Ferdinánd német-római császár 
és mag;yar király (1608-1657) 1644-ben bocsátotta ki] 
lényege az, hogy a gyógyszerészi képe_sítést főiskolai 
vizsgához kötötte. A rendelet értelmében gyógyszertárt 
a.z vezethetett, aki orvos és két gyógyszerészből álló 

Oízottság előtt a vizsgát sikerrel letette„ 'lizsgára csak 
az jelentkezhetett, aki római katholikus vallású, latin 
nyelvben járatos és fedhetetlen e1kölcsi előéletű volt 
[13]. A„ jelöltnek négy inas-(tiro-) évet kellett igazolnia. 
Innen származik a gyakornoki (tirocinális) vizsga ké
sőbbi elnevezése is [7] A sikerrel kiállott vizsga után a 
jelölt esküt tett. Ez a szabályzat magyar egyetem hiá
nyában csak elvi kívánalon1 maradt, s csak a Nagyszom
bati Egyetem orvoskarának felállítása után valósult 
meg [15, 16]. 

Na.gy haladást és fejlődést jelentett J\fá1ia Terézia 
1770-ben kiadott Generale Normativum Sanitaris ren
delete, Inelynek értelmében a gyógyszertárak vezetői 
csak egyetemi végzettséggel rendelkező diplon1ás állam
polgá1'0k lehettek. ll-fár1'.a Terézia udvari orvosának 
Gerard van Swieten (1700-1772) holland származású 
orvosprofesszornak a kezde1nényezésére indult be a 
gyógyszerészképzés a Nagyszombati Egyeten1 Orvos
tudományi Karán .. A. gyógyszerészeti tanfolyam kezdet~ 
ben háromhónapos volt JCötelező tantárgyként jelölte 
meg Swieten a kémiát és a növénytant. Az egyetem 
első kémia- és növénytanprofesszora az osztrák szárma
zású TVinterl Jakab (1739-1809) volt, aki nagy lelkese
déssel, szinte semmiből korszerű kéiniai tanszéket, labo
ratóriumot és fűvészkertet létesített a gyógyszerészek 
oktatásához„ Tanítványa volt I'iu·uúts lJfihály (1762-
1851) is, aki niagyarul szólaltatta meg a ké1uiát és a 
botanikát: a „Che1nia, vagy természettitka", illetve 
„1\ifagyar,Patika, azaz 1\íagyar és,Erdélyo1szágban termő 
Patikai Allatok, Növények és Asványok Orvosi I'lasz
naikkal egyetemben" cÍ!nen adta ki munkáját. Ez 
utóbbit a magyar gyógyszerkönyvek előfutárának is le
het tekinteni. T,Vinterl Jakab idejében, a há1omhónapos 
tanfolyam elvégzésével a jelölt 4 tantárgyból vizsgázott, 
éspedig növénytanból, gyógyszerismeretből és elméleti 
kéiniából, az összetett gyógyszerkészítményekből (ga
leniku1nokból) pedig gyakorlati vizsgát tett. 1774„ben az 
egyete1nen 2 féléves tanfolyamot írtak elő 

1770-t."61 1850-ig a gyógyszerészképzésnek ez a f01-
mája volt 1neg, kisebb változtatással A vizsga az orvos
kari dékán mint elnök, a botanika- és kémia.szaktanár, 
valan1int a Gyógyszerészi Ka1 két kiküldöttje előtt 
zajlott le 

1850 után az örökös tarto1nányok1a vonatkozó to
vábbi rendeletet követve, a gyógyszerészhallgatókat 
nem az orvosi, hane1n a bölcsészkaron vették fel, és 4 évi 
gin1náziun1 előképzettséget, továbbá latin, valamint né-
1net ny1dvben való jártasságot követeltek meg Közbc
vetől8g meg kell említeni, hogy Klauzál Gábor (180·1-
1866) föld1nűvelésügyi, ipar és kereskedehni miniszter a 
~ éves előképzettség helyett 6 évet írt elő, a gyakornoki 
időt hároin évben szabta 1neg, az egycten1i tanuhnányo
kat pedig 1 évben. Ezt a haladottabb elgondolású kikép
zési rnódszer t a szabadságha1c tragikus küncnetele niiatt 
csak l'Ö\·id ideig alkaltnazták í7J 

1859-ben -újból inódosították a g.)"·Óg).·Szerészképzésl: 
a vallás- és közoktatásügyi rniniszter elrendelte a 3 éves 
gyakornoki időt, 2 éves segédi időt és annak eltöltése után 
2 éves egyetemi tanuln1ányt írt elő„ },. középiskolai elő-· 
képzettség feltételét is változtatták .A.ki gyógyszerész
mesteri oklevelet akart szerezni, annak 4, de aki gyógy
szerészdokto1i fokozatot akart nyerni, annak 6 év gin1-
náziumi előképzettséget írtak elő [13]. 

A inagyar g~yógyszerészet· fejlődésébeµ és továbbkép„ 
zésében jelentős eredményt hozott az 1876 évi xrv-

törvénycikk, melynek értelmében a gyógyszerészt, a 
gyógyszertárat közcgészségüg.yi személynek:, ill. intéz
ménynek kell tekinteni, az állam felügyelete alá veszi 
és a gyógyszerészek tudományos kiképzéséről is gon_
doskodik 

A_ törvény értelmében gyógyszertárakat csakis az 
vezethet, akinek gyógyszerészmester i vag~y gyógys·zerész
doktori képesítése van Legfontosabb vívrnánya volt, 
hogy a középiskolai előképzettséget 4 osztályról 6 osz
tályra emelte fel és a gyakornoki 'Vizsgákat erie a. célra 
alakított álla1ni vizsgabizottság hatáskörébe utalta [7].. 
Elrendelte továbbá, hogy az egyetemeken külön speciá
lis ko1Iégiu1nokat tartsanak pl. fizik:ából, kémiából, állat
tanból, növénytanból, ásványtanból, gyógyszerészeti 
jogszabályokból stb 

1888-ban a J\iag:yarországi Gyóg·yszerész Egyesület a 
gyógyszerészgyakornokok :re.szfiK§'. Budapesten, rnajd 
később Kolozsvá.1"0lt (1889-ben) e10készítő g;yakornoki 
tanfolyamot szeivezctt, a Vallás és Közoktatásügyi Mi
nisztérium pedig kijelölte a gyógyszerészgyakornoki 
vizsgabizottság tagjait. Kétévi gyakornoki idő eltelte 
ut.á.n a gyógyszerészjelöltnok a tudományegyetem szók-
helyén n1űköCT6 bizottság előtt gyak:ornoki vizsgát kel
lett tennie A sikeresen vizsgázott jelöltek gyógyszerész
gyakornoki (tü"Ocinális) bizonyítványt kaptak, n'.lelynek 
birt.okában a gJ ógyszertár-tulajdon_osok mint nem ok
leveles gyógyszerészeket segédi minőségben alkalmaz·· 
ták [13] 

1888. április 12-én Csávássy Kiss Károly (1820-
1898), az akkori Magyarországi Gyógyszerész 
Egyesület elnöke - a „Kígyó" patika tulajdonosa 
- rámutatott a vidéki gyógyszerészgyakornokok 
hiányos képzésére, és javaslatot tett, hogy Buda
pesten a vizsgák előtt 3 hónapos tanfolyamokon 
vegyenek részt Indítványozta egy gyakotnoki 
iskola felállítását is [1] Javaslatai kedvező fogad
tatásra találtak, de a tanfolyam megrendezése, 
beindítása előtt kikérték az illetékes oktató gyógy
szerészek, tanársegédek, egyetemi tanárok véle
ményét is. Ifj dr 1J!Iuralcözy Károly gyógyszerész, 
1nűegyeten1i tanársegéd ter\rezetet állított össze 
az iskola és gyakornoki tanfolya111 beindítására 
vonatkozólag. Elvállalta a gyakornokképző inté
zet felállítását is úgy, hogy intézetének tantermét, 
laboratóriumát ajánlotta fol a kiképzés helyisé
géül 

Előadásra a következö tantárgyakat javasolta: 

1. Az általános kén1ia alapelvei. 
2. A„ vegyületek ké1niája - tekintettel a gyógyszeriil 

szolgáló vegyületekre-·, azok házi és ipari előállítására, 
sajátságaik megisme1·ésé1e és tisztaságuk n'.legvizsgálá· 
sának n1ódjaira vonatkozólag 

3 A növénytan alapvonalai. 
4 Gyógyszerül szolgáló növényi részek isrr10rtetése, 

beszerzése, esetleges romlottságuk: vagy hamisítá.suk_ 
megállapításának rnódja 

5 A. fizika alapelvei (tekintettel a vizsga tárg,yát 
képező tételek1e) 

fi Az ásványtan alapvonalai 
7 .Az állattan alapvonalai 

A felsorolt fantárgyak közül a kémiai, fizikai, 
ás\án:ytani előadásokat és a g~;o-akorlati ré~zek lJe~ 
n1utatását Jíiuaközy n1agá1a \rállalta, a l)otanil{.ai 
és állattani részeket 1nás sz;ake111.berek1e bízta 
volna [1] A„ tanfolvan1okat j1í11ius 15-től a,ugusz·~ 
tus augusztus 15-ig kívánta inegta.xtani. A gyógy
szerészgya,kornoki képzést szolgáló i11tézetet egy 
kéniiai és technikai n1il{roszkópiai lalJoratóriu1n-
1nal akarta bő\.Íteni, al1ol a gyóg3rszertár-tulajdc>
nosoknak is alkalmuk nyílt volna - csekély díja-
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zás mellett - gyógyszm-alapanyagok megvizs
gálására 

.Az Országos Gyógyszerész Egyesület 1l!l uraközy 
és J ovica Sándor volt egyeten1i ~anársegéd javas
latát elfogadta és 1888 tavaszán beindult a gyakm
noki tanfolyam~ Kettőjük elgondolásából fejlődött 
ki a budapesti gyakornoki iskola J[ uraközyt még 
ez év0 őszén kinevezték_ a postai távírótisztképző 
tanfolya1n ké1niata11á1ává, ezért aktívan nem veh_e
tett részt az ő elgondolása alapján realizálódott 
nevelésben. Fél évszázadig 1nűködött a gyakornoki 
iskola (1941-ig), amikm is ilfozsonyi Sándor pro
fesszor javaslatára a 4 éves egyetemi gyógyszerész
képzést előhó rendelet jogerőre emelkedett 

A budapesti és a kolozsvá.1i gyakornoki iskola jó 
alapképzést adott a későbbi egyetemi tanuhnányokhoz 
Kiváló oktató gá1·da tartotta az előadásokat. Pesten 
Győri István (1861-1954) analitikus gyógyszerész, aki 
az a1zén és antimon bromato1net1iás meghatározásaival 
szerzett világhhnevet.; rVeszelszky Gyula (1872-1940), 
a magyar radiológia úttö1ője; Jakabházy Zsigniond 
(1867-1945), a később gyógysze1isn1eret professzora; 
Er·nyey József ( 18 7 4-1945) gyógys_zerészet-történész, a 
későbbi l\iagyar Ner_'1zeti l\fúzeum E1emtárána.k igazga
tója; Scháhlender L1ajos (1877-1941), a Kereskedelmj 
Akadé1nia áruismereti és a drogista iskolájának igaz
gatója; Putnoky 18tván (1904-1971), a drogista iskola 
igazgatója. Utolsó előadó tanára a jelenleg is élő 85 éves 
Spergely Béla (!888-) volt. 

l(olozsvárott egy évvel később (1899-ben) nyílt meg 
az 1872-ben létesült Fe1enc József Tudományegyetem. 
(1921-ben Kolozsvá1ról elköltözött és Szegeden kezdte 
meg működését.) Előadói: Hintz Gyö1gy (1840-1890), 
a kolozsvári egyeten1gyógyszerészi1nűtan tanára; Széki 
Tibor (1879-1949), a szegedi egyetem ké1nia profesz
szora; Dávid Lajos (1889-1962-), a szegedi Egyetemi 
G-yógyszertár igazgatója és Kőszeghy Dénes (1888-1970), 
a szegedi ~gyetem Gyógysze1·észeti Kémiai Intézetének 
ve?.:etője Ok sze1·vezték ineg a szegedi gyakornoki isko
lát. 

„ __ l![ uraközy Ká1 oly titdo1nányos 1nunkássáqa 

_j_lfiuaközy n1unká.ssága széles körű volt, s füleg 
a gyógyszerészeti kén1ia, gyóg:yszerészet-történet, 
alkahnazott ké1nia, éleln1iszer, agroké1nia, ásvány
lrémia területére terjedt ki, jelentős szakirodalrni 
tevékenységgel kiegészítve. Cikkei a Gyógyszeiészi 
I{özlönyhen, az Egészség cín1ű folyóiratban, a 
Földtani Közlönyben, a Kísérletügyi Közlemé
nyekben, a l\íaten1atikai és Tern1észettudo1nányi 
:Ertesítőben jelentek meg, szán1os tudo1nányr1éP
szerűsítő cilrlre pedig a Te1111észettudon1ányi Köz
lönyben. Két, tankönyve is megjelent Az egyiket 
a postatáví1da-tanfolyan1 részére írta ,,Általános 
és alkaln1azott ké1nia" cín11nel, ainely 1891-be11 
kőnyo1nat forn1ában jelent n1eg. A 111ásik tan
könyve: ,,Kén1ia, tankönyv a fels6bb tanintézetek
ben való használás1a, kiváló tekintettel a posta 
távfrdatanfolyam céljára" (1897) Hornyánszky 
könyvkiadó adta ki Gyógyszerészeti kutatásait 
tartalmazó dolgozatai főleg a Gyógyszerészi Köz
lönyben jelentek meg Dokt01i disszertációjában -
n1elyneh_ cín1e: „A lége11yéleg és ainn1oniák elegyé
nek eldurranásánál keletkező ter1nékek" - vizs
gálta a r1it1ogénoxid és an1n1óniagáz robbanási 
termékeit ~Iegállapította, hogy víz és nitrogén ke
letkezik) ós a két gáz egyn1ás n1el1ett közönséges 
hőn1érsékletcn eltartható, reakció bekösetkezése 

J1élkül. Ásvá11ykén1iai elen1z.éseivel, valamint ha
zánk tern1észeti kincsei11ek felkutatása terén úttörő 
munkát végzett Jelentősek az ártézi kutakkal kap
csolatos vizsgálatai is Koi11oly egészségügyi pro .. 
pagandát fejtett ki az ártézi kutak létesítése, a ]a .. 
kosság egészséges ivóvízzel való ellátása érdekében 
Részt vett 1894-ben a Budapesten tartott VIII. 
1\Ten1zetközi Közegészségügyi és Den1ográfiai 
Kongresszuson, és előadást tartott „A magyar 
élelmiszerek tápértékéről és értékesítési lehetősé
géről" cín1en 

Titdoniáriynéps~fJ.lL_!_nunkássága és tá1sadal1ni 
niűködéi;;e 

Muraközy Kárnly 30 éven át volt tagja a Ter
mészcttuclományi Társulatnak (TIT), tíz éven át 
(1905-1915) választmányi tagja, 7 évig pedig 
pénztárnoka Hivatalos elfoglaltsága mellett nagy 
aktivitással tartott ismeretterjesztő előadásokat 
Lelkes tagja volt az Eötvös Lo1ánd által pártfogolt 
és l899'bcn létesült Kis Akadémiának Ott is sorn
zatos előadást tettott az „agrikultm-kémiából" 
A Kis Akadémia célja és szerepe a különböző tudo-
1nányok (nen1csak tern1észettudon1ányolr) előre
haladásának, ered1né11yeinek is1nertetése és ter
jesztése volt.. Tagjai főleg egyetemi oktatók (tanár
segédek, adjunktusok, profosszorok) és gyógyszeré
szek köréből kerültek ki. A gyógyszerészek közül: 
dr Deér Errdre [10], Göllner Kornél, dr. Ilos1oay 
Lajos, Janitsáry Iván, K. Karlovszky Geyza, dr 
J[alolcsy fiiiklós, dr Winkler Lajos, dr Thrkn 
Károly, dr SzkallaLászló [10], dr. Végh Antal. 

il{uraközy Károly elég fiatalon (56 éves korában), 
1915 július 20-án tragikus hirtelenséggel Szikra
pusztán (szerencsétlenség folytán) elhunyt Laki
teleken temették el A gyászbeszédet, a megemlé
kezését dr Szathmáry László kereskedelmi akadé
n1iai tanár tagtársa és barátja ino11dotta el. A 'l'e1 -
n1ész.ettudo1nányi Társulat részéről dr C.sabay 
Béla kecskeméti főmvos búcsúztatta és helvezte 
sírhantjárn a kegyelet koszorúját , 

11'! uraközy Károly a hivatását nagyrahecsülő és 
szerető gyógyszerész volt, aki kutató- és tudo-
111ánynépszerűsítő 1nunká,jával, sokiránvú szakiro
dal111i és társadaln1i tevékenységével elismerést, 
dicsőséget S?:erzett a n1agya1 gyógyszerésztá1sada
Iomnak. )fogérdemli, hogy emlékét - a többi ki
váló gvógyszerészével együtt-kegyelettel ápoljuk 
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L{-p 3 T a TI .JI a H H : <!Jap.Maqeembl Ja11u~1talOUJUCCR 
mexHuf.f.eCl{UAtu HayKaMu Y. ő-p l{apoü Mypa1,e3u M!laőw. 

l{apo11 MYpaKe3H 5IBJI5Ierc5I OJJ;HHM H3 B&rn;arorn;Hxc51 

,UC5ITCJieJ1 TBap;:un1 BCHrCpCK11X <íJapMal.(CBrOB-XllMllI(OB 

ÜH po.L(HJIC5I B 1859 í'OJJ;Y·B r. ,[{e6pel.(eH„ f'l1MHa3Hlű OKOH

qHJI B )J;e6pe1.1ette H a r Mr.no )J;ttnJioM qJapMau;enTa ott no

JIY4HJI B 1882 TO,Il;Y B BCHCKOM YHrraepcrrreTe, a p;HTIJIOl\I 

n;oKropa-4JapMa1.1en1a B 1884 ron;Y Y rrpo<iJeccopa l{apo5I 

TaH. 8 1884-1894 rr on 6&IJI aCCHCICHTOM KacJ"len;pbI 6Y

n;arrenncKoro no1u11exttuqecKoro HHCTHIYTa HM. Ho)J(ecp

Han;op Y npoq,cccopa JlafíoIU l1110IUsau B 1892 ron;Y n rro· 

JIHTCXHH4CCI(OM 11HCTHTYTC eMY ÓblJIO npHCBOCHO 3BaHHC 

npttsa1-,IJ;OQCHra no aHa:IllIH4CCKOÜ: XHMHH B 1894 ro,r:i;Y 

ero Ha3Ha4a.JU1 TIO'!BCHHbLM XHMHKOM B MHHHC1epcrse 

3cMne,n;eJIH5I C 1895 ro;:i;a ott 6&rJI npoqieccopoM AKan;eMu11 

TopronJI11 p;o e1 o cMepru B 1915 ro,uY .. n11repaTYpott pac

npocf'patt5IlOW:CÜ ,Il;OCTH)f(CHJ15I Ha~·KH, 11ccnegoBaHH5IMH no 

npHKJia.a:Hotí Xlli'\1HH, XHJ\lllll fTQ{jBbI H ITHW:8Bb!X npo.a:YI<IOB 

OH IlpHHCC CJiaBY senrepCKOÜ cpapMaQHH Ero il:C5IfCJib-

HOCib 5IBJI5ICIC5I BbI,LJ;aI01Líetíc5I HB 06.rraCIH 1JapMal.(HH, OH 

Óbl.iI H3I3CCI'HbIM IIHOHepoA1 06Y11eHH5? H llII(OJlbl npaKJH

KaHrOB H OCHOBareneM TIOCJIC.ll:HCro yqpC)J(ACHH51 

Dr E. Táp 1 á ny i: D·1 ]{ J.11.iuaközy Jun. 
1859-1915 

Dr Pha11n l{ :I\1u1aközy ,Jun., one of the pionee1s of 
ag1icultu1al and food chemistrJ:, reader of analytic::al 
chen1ist1J· at the Budapest University of Technology and 
professor of the Acade1ny ofComn1e1ce perfo1n1cd also
valuable "\V01k in pharmaceu.tical education. His life 
\vor k is recalled. 

Dr E. rá p 1 á ny i : Apotheker als Bahnbrechc1 der 
technischen TV,issenschaften 

V Dr. Károly 31.v:r'fhkiky~Jw..iior 
l{ J\furaközy war einer derho1vo11agenden Vertreter 

der in der Chernio tatigen unga1ischen Apotheke1. 
Gobo1·en 1859 in Dob1ec0n, vollb1achte er seine Studien 
in Deb1ecen und Igló 1882 "\VUtde ihm an d01 Unive1si
tiit de1 \.Vissenschaften in \Vien das Apothekerdiplon1 
verleiht, er pro1novie1te 1.884 bei P1'0fl:osso1 K. 'l'han 
Z\vischen 1884-1894 1va1 01 als Assistent an de1 Tech
nisch0n Unive1sitfit in Budapest nehen Prof. Ilosvay ta
tig. 1892 "\Vun1e e1 an de1 Teehnischen Univcrsitiit. aus 
analytiseher Che1nie habilitier t. 1894 \\ urde er im Land
\VÜ tschafts1ninisteriu1n als Bodenchen1ike1 engagie1 t 
Seit 1895 unterrichtete er Chernie an der Handelsakadc-
1nie bis zu seinen1 'l'ode in1 Jah1e 1915, l\llit seinen popu
liir -\vissenschaftlichcn V is1·öffentlichungen und seinE;n 
~,orschungen in de1 ange\vandten Che1nic, Bodenche1nie 
und Lebensmittelche1nie hat er cle1 ungarischen l~ha1-
n1azio Anerkennung E:l\\·orbcn. Anch irn pha.11nazcnti
schen Be1eich leistctc 01 He1vor1agendes, besonde1s als 
Bahnbrecher in de1 P1aktikantE:>n-Ausbildung 

( Fővá1osi Tanács Gyógyszei táii Közpon~fa, 822 gyógyszertár, Bitdapesti V 111, 
Szántó Kovács János i<tca 4 ) 

Érkezett: 1972 X 18 

TÚLSÁGOSAN SOK CUKHOI' FOGYASZTUNK 

SüBSaktucll · Ösl Ap -Ztg ?I (:l I), 6 IO (197:3) 
' A civilizációval együtt já1 a kevesebb testrnozgás, ai 

ételek kifinornulása, féSleg a szénhid1átok tEJién: fino1n 
tészták, fehé1 kenyér, édességek és cuko1 tö1neges fo
gyasztása. Ezekb6l azonban hiányoznak a. ter1nészetes 
táplálék kísérő an;agai, a vitarninok, főleg a tiarnin 
(B 1 ), valamint az ásványok (el0kt1'01itok), különösen 
a 1nagnéziu1n .A. legnagyobb 111agnéziun1ta1'talon1 a ga
bona külső rét0gébcn, a korpában van A fin.ont liszt, 
a búzada1a és az cz0khől készült ételek csak nyornokban 
ta1 taln1azzák ezt a füntos ásványi anyagot A cukorban 
su1111ni l\Ig nincs. A tel j0s őrlésű gabonából készült kcnyé1 
(az ún. \Tollko1nb1üt) és a fchérkisnyé1 l\lg-ta1tahna úgy 
auin) lik, rnint 6 az 1.-hez, a régi te11nészetes étrend és 
a inai (a1nc1ikai) étrend pedig 111int 17 az 1-hez A 1núlt 
század közepéig inég vízi- és széhnalrnokban 6rölték aga
bonát Az így nye1 t; lisztb61 ne1n hiányoztak az ásvánJi 
és \·"ita1nina11yagok, an-;elyek a lnodern g6zn1alrnokban 
előállított hófché1 lisztből esaknc1n teljesen eltűntek 

Né1neto1szágban 1810-ben létesült az első oukorgyá1, 
de inég 1890 üí..ján is thága volt a cuko1, íúgy hogy a ház
tartásokban zá1 alatt tartották. 1ia a né1net polgáT ká\ é
ban, t.uában, süte1nényckben napi 100 g cukrot fogyaszt 
Eg_y liGe1us palack Coca--colában vagy lünonádéban 
1.2.0 g cukor van és se1n1ni i\Ig "\·agy tian1in; viszont 480 
kalória te1heli A inagnéziurnban hiányos étrend követ
kisz1nényisi: vegetatív diszreguláció, bo1nok- és kőképző
dés a vesékben és húg:; utakban, gö1·csök és ko1ai szív~ 
panaszok Li\.z egy fOre eső legnagyobb cuko1fogyasztás 
az USA-ban van: napi 140 g1am1n. UgJ·anott viszonylag 
a legnagyobb a szívinfarktusok szá.1na Eu1ópában a leg
több cukrot fogyasztó finnek tartják - a szauna elle
nére - ezt a szornorú 1eko1dot 
Ebből a felisrnerésből fakad a 1negelőző g:yóg,y á.szat 

nagy fela<laLa, Jc ebben a?; iránJ ban 111ég nc1n sok tb1 -
tént Me1 t nen1osak a ()Saládi és VE;ndéglői reggoliz6aszta
lon találjuk odakészítve a zseuilét, fehér kenyeret és 
cuk1ot, hanen1 a legtöbb kórházban, klinik!Ln és rehabi
litációs intézetben is. Ebből a helyz0lből csak 0gy út 
vezt1t ki: vissza kell té111i a te1n1ószctcs táplálkozási mó
dokhoz, an1elyek inelletL őseink kczdettfíl füg\·a, 1nagas 
kultú1ákon keresztül egészen a géptechnika koráig (gőz-
1na1Inok és cuko1gyára.k) éllck I:Ia ezt ne1n tesszük, 
a. technika alá fogja ásni egészségünkt-~t, ainint azt n1á1 
JncgtcttA kö1ny0zetünkkel, annak elszenny ezésével ( 146) 

R. B 

l{.EINRA Ui\f-TECIINll( 

A „tisztahel:yiség-módszer" alkaln1azása a gyógysze1-
ipa1i üzemekben és mikrobiológiai laboratóriun1okban 

]{rüge1, D. Pharn1. Indust1 g4, 646 (1972-) 

A steril gyá1 tási helyek és nagy tisztaságú inikrobio
lógiai ellen6rző labo1atóriun1ok létesítését ·szolgáló el
járások az ehnúlt évben nagy jelentőségre tettek szert, 
pá1huzan1osan a növekvö rninőségi követelményekkel, 
an1elyeket a gyógyszergyá1 tással és a gyógyszerek rninő
ség-cllenőr zésÁvel szernben tán1asztot.t.ak 

Ezen kö1iilrnény kapcsán 1negkísérelLék a sze1zők 
be1nutatni a különböző lehetőségeket azon eljárások1a 
vonatkozóan, amelyekkel nagy tisztaságú n1nnkahelyet 
lehetett. bizt.osílani. Ezek közül kiemell;;:edik a „ tiszta
helyiség-módszer" alkalmazása. Ez az eljárás alkalmas 
egyrészt a nagyfokú mikrobiológiai tisztaságot igénylő 
aszeptikus gyártáshelyek kialakításá.ra, ipásrészt n1axi
mális pormentes helyiség előállítására. Igy n1egakadá
lyozható az egy helyiségben előállított különböző gyógy
szerek kereszt.szennyeződése, a1ni főleg a tablettázó 
üzemrészlegekben alapvető követehnény (148). 

Gyar 1nathy },'[ ikló.s 


