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75 éve halott Kazay Endre
D1:

Lárenc~

1-Vi11k/er LL{jos professzor egy alkalon11nal K.azay Endrét a n1agyar Schcclc-nck nevezte. Kazay és Schcc!c ncn1
voltak kortársak, s a szakn1án belüli érdcklödési körük is
eltért cgy111ósétó!, 111égis összekötötte őket n1~jdnc1n azonos sorsuk, a gyógyszerészeti (kén1iai) tudon1ányok iránti szeretetük, valarnint a vidéken éli) gyóg)'Szcruir-tu!njdonosok anyagi gondokkal terhes élete. Schcclét zscnialitúsa segítette út azokon a nehézségeken. a111ikkcl 111cg kellett birkóznia tudon1Ún)'OS J~lf'cdczésci sorún. l(azayt pedig a tudós gyógyszerészekre jc\lcn1zö szívóssúg, és a testi nyavalyúit is lcgyözö akarat.

1-lctvcnöt évvel czclött értesült 1nély rnegrendülésscl
arról a rnagyar gyógyszerésztársada\0111. és kaptak hírt a
tudtH11án~'os túrsusúgok. vala111int azok. akik isn1erték és

L

Lásdó

szerették, hogy a neves vértesacsai gyóg:yszerész Ka::ay
Endre. fiatalon, 47 éves korában sok csalódús és szenvedés után 1923. április 20-án Vértesacsán elhunyt. Ravatalánál évfolyanitársa, jó barátja, a rvlagyar Gyógyszerészi
Egyesület elnöke eb: Korifsáns:::.ky Ottó búcsl1zott tőle,
n1ondv;it1. hogy

„

.. a

111agyar gyógyszerészek egyik büsz-

kesége a ravatalon „ .l(cdvenc kerti virúgaiból kis csokor
a szen1fl:dön ... a lakúshan rnindenütt valan1i. arni halottunk soko!da!úsúgót igazolja ..
,,.\ vértesacsai gyógyszcnúr több hétig z{irva n1aradt.
i\7. ajtón kis cédula l(azay jel lcgzctcs betüivel: „Clrvossúgért tessék a lakúsba bt::szólni" f ! ·1. Rüvidesen incgjt::lent
rnellcttc egy gyúszkeretcs híradús r211nclyen olvasható,
hogy elhunyt. gyúszolja felesége. gyern1ekei. szülei.
anyósa, apósa, test\·érei, sógora és sógornlii.
J(azay Endre rnúr ezt 1negelözöcn érezte ere.ién.:k
rogytút és szüleinek. vala111int L~~jos öccsének küldütt le~
velébcn írta: „ ... 01 n1i úldozatkészségünk úpolja a tudo111únyt. 1nüvészetet. a111ely úldúsaihan ... n1indenki osztozik ... 11en1 tudon1 f'ogorn-e hitni n1ég Nagybún:y~lt va!<lha'.1
Utóbbi idöbt::n nagyon nen1 jól érzeni n1aga1n. röleg a szí\·en1n1el és a vesén1n1cl van h~üo1n, annyira, hogy n1úr 3-...J.
é\·nél többet nen1 szú111ithatok. hogy inég hútn.1 \·an szún10111ra. l !arnar f'ulladok és ki Cúradok. valóban nincsen a
négy szohús lakúsornhan egy kénycln1cs hely. ahol egy
órára csendben kipihenhetc111 111agan1at. Reinélern. hogy a
jövöhen fogok kapni patikajogot Ciyilrben vagy Rákospalotán. legalúhh lesz egy jö\·cdc!n1.:zö \'Úrosi patikún1. a111ibti! csa!ádon1. 111ajd né!külen1 is n1eg fog élni. de addig is
aggaszt a he!yzetc111„ ["31.
R~~jongúsig szerette púly<'üút. annak fóleg a ké1ni~1i \'O~
natkozúsait. Gytigyszerész leúnya _./dél írta rúla: „ ... ebben
a kis svúb fr1luhan. táYol 111inden kultúrközponttúl. elfoglalta 111agút gondolatai\·cll. vagy tudon1únyt1s kutat{1saival. Rajongú lelke olyasn1inek is örült. an1iknek n1ús tal{111 netn is
tudott volna ennyire örülni . .'\ hnlála elötti napokban pé!dúul igen nagy örü111ct szerzett neki \i~~jda Júnos \·ú!i költünek
arcképe és Yizeskorsója. n1elyet a költö hagyatékúbó! kapott. Talún ez volt az llttilsó örön1c? .. Civern1ekcscn ürli!t
akkor is. an1ikor !t::vclct kaputt a szon1szi.'.:dos i\lcsutról.
1nclyhen i'v'lúria Dornthca or\cansi ht::rc.:gné s~~jút kezüleg
értesítette. hogy kinevezi ka1narai szúl!ítújúnak .. '· r-i.1.
(Jetének utolsó szakaszúban t'oglalkozott <-l gyakorlati
gyógyszerészettel. tudornúnyos kérdésekkel. gyógyszerésztörténeti tén1úkkal is. A. kis jüvi..:dcln1et nyújtó Yértesacsai p~Hika ne111 biztositotta szún1úra azt a gondtalan
111cgélhetésL c1111it a tudon1únyos n1unka 1negkívúnt. „Én
.„egy életunt. kii:gett genic. teljesen clfrísulok 111úr n1inden irónt-· i1ja egyik levelében sógorntijénck „,. csak inelcg szobút. csendet. n1agúnyossúgot, pihcnJst óhajtok: ... a
zene. ennek boncolgat~tsa, a zencí szép keresése ad nyugaln1at ... Tudod. !Vlagyarországnn pang a tudon1úny. iroda\0111. 111ÜYészct, an1i eddig fCtszt::rezte é!ctlinkct. .. '· í5].
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K.azay igazi kép\·isclöjc volt a tudós gyógyszerészeknek. Igen sokoldalú volt; n1ég n1int gyógyszcrészgyakornok, jelenteti 1ncg a napjainkban is cgycdülúlló
négykötetes Gyógyszerészi Lexikont. 1\z Organikus
Chcn1ia círnü _jegyzetét ( 1903 ), n1clybc s<tját kérnüli kísérleteit és következtetéseit is beépítette, 1908-ban bövítctt fonnában, könyv alakban is 111cgjclcntcttc, 1nclyct
tankönyvül hasznúltak a gyógyszcrészhall!!atók. l'vtaga
szerkesztette rcfrakto111étcrévcl értékes oplikai mcgÍigyclésckct végzett. /\ csillagászatot és a barlangkutatúsokat is crcdn1énycscn n1ü;cltc. Szún1os érték~s szakrnunkát irt u kén1ia, a gyógyszerészet, a 1nctcorológia, u
geofizika tárgyköréböl, 111elyct több 111int .200 n1cgjclent
közlen1énye igazol a hazai (Gyógyszerészi Hetilap, rvtagyar C'.hen1iai Folyóirat, Ciyógyszerészi l(özlöny) és kiil.fli/di (Phann. Post. Phann. fVlonatshe!le, !VIittei!unuen)
szaklapokban.
IJtolsó clöadúsút 19.23. 1núrcius 6-ún tartotta Budapesten a iVlagJ'ar (iyógyszerészi Egycsületben .,1\ tablcttúk
ko1npri111úl~isa a\kalrnúval hcá\ló kérniai vúltozúsokról"
cín11nc!. Elöadúsa bevezetéseként az Egvcsülct elnöke dr
Koritsánszky Otf(Í 111éltatta az e\öadó e;Jdigi n1unkússágú~
és kien1c\te tudon1únyos érden1eit, un1elyet „a kül f"üld is
isn1~r, söt jobban isn1crik, rnind idehaza ... '' [6 J.
Erden1eihez képest kevésbé isrnerik J(aza.y Endre é\etútjút, 1nunkássúgút. .i\ korabeli szaklapok tanúsúga szcrinL
az últala ! 905-ben alapitott Cialenus Gyógyszer: és Veuv~
szcrgyúr - rnelyet a budapesti céghivatalnúl 1904. októb~r
25-én jegyeztek be í7'1 s ~unit 19 [0-töl 19 ! 5-ig vczctctt a késöbbiekben l'vlagyar Phanna ( 1933), inaT<l 1950-tö!
Rcanal néven vúlt isn1ertté. Ebböl következö~n, a napjainkban is 111üködö cég (és Kazay Endre egykoron vé!.!Zctt
tevékenysége) ipartörténeti jelentöségü rs1.
~
K.azay a gyógyszerészeten túl rnús területeken is otthonos volt: csillagúszattal, n1eteorológiúval, zenetörténettc\, gcofizikúval is foglalkozott. Ne111 véletlen, ho!.!V
!Vinkler prol~sszor ,.polyhistorként'' c1nleuette.
~l lalúla utón a szc111élyl'vcl és n1unkúss~;uúval foulalkozt'ik -~ tlibbck küzütt -~azt irtúk róla: ..... ne~ szabad rncg-
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engedni azt, hogy Öt n1ég sajüt kora setn isrncrjc rneg tcljcscn, az utókor pedig rnegfCledkezzcn R.óla .. _·,, !'9 [. 1-la!úlát követöen szúnitalan irús n1éltatta tevékenvségét, munkásságáról több crnlékülést rendeztek. A 11~ világhúború után, az akkori politikai vezetök tanácsot kértek VCgh Antal profCsszortól - a Magyar Gyóg)-'Szerésztudon1ányi "l"úrsaság fötitkárától -, hogy a 1nagyar szabadsúgharc ccntenúriun1a alkalináhól „ki lehetne az a gvógvszerész a közcln1últból, akit ünnepelhetnénck?" Ö Kaz;~,t
ajún!otta - írta egyik !cvcléhcn e cikk szerzüjéneic
„ ... !V1indjárt n1eg is bíztak, írjak róla cuv cikket S~ékelv
Jenö lapjába „A vértesacsai halott" círnr~~I. Ezzel sikerüÍt
J(azay en1lékét visszahoznon1 a gyógyszerészek köztudatúba" [ 1O].
A Magyar Gyógyszerészeti 'l'ársasúg 1966-ban, Kazav
tiszteletére, születésének 90. évfordulója alkal1núból, cn;!ékérn1et készíttetett. Ezt annak az arra érdcn1esnck ado111únyozta, aki hosszú idön út n1ind a tudon1ányos. rnind
pcdig a társas{1gi n1unkúban kie111c!kedöt alkotott r1 ! ].
l(azay ernlékét több egészségügyi intézrnénv. va!an1int kollektíva, többek között a vértesacsai gvóu:~'SZcrtúr
és a település nyugdijas klubja is örzi.
~- ~·
1\ gyógyszerésztürténet egyik nesztorúnak dt: flahnai
Júnos pro!Csszornak cgyik elöadúsa utún e sorok írója
n1int egyetenli hallgató, bcszú1nolt arról. hogy Bácsbok~1don, ahol az ö szülei élnek, isn1cr a Fc!vidékröl J 948-ban
a falubu betelepítettek között egy id6s házaspárt, akik közül a néni - clrnondása szerint - l(azay SÚf.!ora volt. Ezt
ellenörizcndö a prof'esszor l 965 tavaszún ~éhúny napra
leutazott Búcsbokodra. fVlegúllapította: az idös nö valóban ~1 vértcs1.1csai J(azay Endn: :;ógornöjc Táth Kálnzú1tizé,
s::.iil: JJ/oluí J\Iáriu. E néh{1ny nap alatt IC!túrt J(azav einlékekct a késöhbiekben a Gyógyszerészet hasúbjai1~ publikúlta [ 12[.
·
\ 1égezetül. 1./J: Schulek E'/en1é1; a kiváltó u.vóuvszerész-analitikus 1940-ben K.assún cuv „Kazav-~~111"6keió
adúson'' elhangzott szavait idézen1~-„J(azav -Endrében a
gyógyszerészi kar nagy értékét !úton1, 1ner( tud~1sával jc!entöscn gyarapította a púlya erkölcsi erejét ... egy pt;lihisztor csodúlatos egyéniségével rnlívcltc a különbüzö tudon1únyokat .... rníg végtelen kúrára a :..:yócvszerészctnek
fiatalon. az alkotókészség teljében. 47 ~ve;Í.;,oráha11 n1e\.!.halt [ 13 [.
.
-
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IRODALOM

J(azay után több évtizeddel került a vértesacsai
gyógyszertár élére ch: Burgelli lás=ló és felesége, akik
következetes és kitartó niunkájuk eredményeként 1997
szcpte111berébcn „ Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti
Alapítványt" hoztak létre. Céljuk a vértesacsai Kazay
Endre en1lékének 111egtartása, a későbbiekben pedig
gyógyszerészi és n1ás külsö segítő partnerek összefogásával egy J(azay örökségét ápoló és ben1utató emlékház létrehozása, an1cly a fentieken kívül a gyógyszerészet törtCnctCvcl foglalkozók tudományos bázisa lehet.
J\z alapítvány megvalósítása országosan is példaértékü lehet, inert a napjainkban zömében gazdátlan hazai
patika 111úzcun1ok szakszerü f'cnntartása, a régió gyógyszerészeti einlékcinck 111cgörzésc így látható biztosítottnak.

1. Gyógyszerészi Hetilap 206 ( 1923 ). - 2. Gy<is;-Jc!cntés Kazay
Entlréröl, apósának Blahó Gyu!únak círnezvc Érsekújvárra - 3.
Kazay Endre 1922. tlcccn1ber 22-én Vértes<Jcsún írt levele szüleihez Nagybii.nyúra- 4. Gyógyszerészi Sze111lc 238 (1938). - 5.
Kazay Endre levele sógornöjénck Blahó ivláriúnak Érsekújvárra
l 921. január 7-én - 6. Gyógyszerészi Értcsítö 124 ( 1923 ). - 7.
Gyógyszerészi Köz.löny 530 ( 1905). - 8. Gyógyszerészet 33,
29-32 ( 1989). - 9. Gyógyszerészi Közlöny 200 ( 1923 ). - 10. Dr.
Végh Antal Budapcströl 1986. július 3 l-én kelt !cv. lapja tlr.
Lárencznek, Pécsre - 11. Gyógyszl!részct 32. 87-88 { 1988). 12. Gyógyszerészet !O, 361-365 (1966). - 13. Kassai Gyógyszerészi Egyesület Kon!Crenci<ija: „Kazay c1nlékelöadús",
Gyógyszerészi Szernlc 1940. szepte1nbt.:r 6-i szán1ábóL

L. ! , á rl! ne z: Endre fúrza_r died 75 years ago

JJ,?cs, Jókai i\1ár u. 51.

l<ülönleges helyszíneken, az ország 50
kastélyszállójában
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