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Kazay Endre-emlékplakett- és emlékérem

f{azay 1!Jndre - !.:ii:rl/ó 111ayyar yyÓ{flf8Zeré.~;:, ~"- Cl
hazai 111iiszcres analitika útlörűjc i:olt. l!Jn1lékére n1úr

1.924-ben. /;észil!t p1akett, Ul(tjd a J.llayyar (}yóyy-

:-;zerészeti T<lrsasdy 1968-ban új en1lékérn1rt
/('tf. „.4 s;;rrz!) e.:t a két ({fkotd8! isn1crteti.

1.-r;.~·zí!te

J(azay Endre gyúgy:-:;zeré~z (lS7ti-lU23) ki\·álóscígút kortársa. J:Jár.':fony 1~~len1/r a küvetkczóképpen
méltatta: .,Kialudt az alkotó Hzcllem. amely egyfrn·1nán nagy volt, a tudon1únynak oly' scd~ területén, s egyfor1na fénnyel tudott alkotni a hülc:-;elet.
a zencohnélct és a szépirndalon1 berkeiben is" [1].

,. \·alúszíníi. hogy ez a nen1 ntindc11napi en1her
ne1n tudott hcilleszkedni a 1ninde1111apok keretébe.
Tül1h 1ni11t vnJc'Jszín(í. bog~' hiányzott belöle az
ehhez szükséges i>élctreval(1ság« ·· --ernlékczctt n'i\a
dr. f"(;Jh Antal [:l] .
.~\ l\Iagynr (t_yögyszerészeti T'úrsaság 10í5ü-ha11
l\aza:_\·· en1lékét születésének ~~O. évfi)rdnlója alkal111ú\·;t\ felújította és l\lü8-han c111lékér111ot készíttetett . ..\ l\:azav Endrc-cn1lékére111 78 111n1 út1néréíjü. küralal~i'1. üntütt bronz. az ckilnpján
I\.:aza~' Endre <ll'('képe lúthat<>~ a hútlapján a
.. :\f arr\·n r (~ v<'1gvszl~részeti ~r{n·sas{u.! cr11 lékérn1e ·'
fclir;~·t (dYa~lu~·t(·>. ."\Z érc1n Jllad'ónyec::ky IJ/I({
sznhr;Í.sz1níi\·ész alkotÚ.S<l í·L 51 ( 1 .. 2. ábra).

I(aza_yt behatúan foglalk(~ztntttt a gale11ikun10].;
é;; a gv{1gvszerkészít1nénvek 1nü~zere:-; vizsgúlata is.
l{efra~kto;nétert és pol~trin1étcrt Hzorkcs. .ztett é:-1
értékes rncgfigyeléseket tet;t \·el ük. \„izsgftll<l:
függ-e a Ycgyiiletek színképe alkotln·észeikt6L a ref'rakc:i(Js jclenségekhéíl lehet-e kü,·ctkeztctni nz
izo1nériúra éB a hidrat{u.:i<ls folya1na.tok heíillvúfH>lj<í..k-e a folyadékok fénytiirc'í i-:épcsségét. }fÖgállt111ította, hogy az nlk<-'llifé111ek ato111.súlyuk arányú~
han hal felé. a halogén ele111ek jollh felé idéznek el(i
forgatúst. _l\.irnondta. ho12:y cls('.isorhan 11e1u az
ass~iinotri{ts szénato1t1 kijl'Lil clhelvezott ato1ncsoportok 11agy:-;;iga. hanen1 azr1knak ~clektrokétniai
jol\en1c dilnti cl az optikai llktivitús ir6.nyát és
nagyRúgtit. .-\ szaklapokban -~negjelcnt 111unk1íi
alapján ruegúllapítható. hogy (_) Ynlt- a har,ni n1íiszercs analitika olHú úttiirDjo [2J.
f(azay az egyeto111 hci't•jt•zése után

1~lll:J-b:il

iuunkatúrs<t \·olt az o:-:;ztrúk gyógy;-;zerészi szakhq1nak a Phar1nazcutische J>ost-nak, lDl·!-1018
között a Cfyógyszerészi Ifet:ilap, lül8-han a. CfyógyBzerészi Szon1le f6rnunkatársa .....'1. Tanácsköztársaság alatt a gyógyszertárak felügyel<íjo, 1010-101:)
küzült n ItEA.N~~L l?ino111vcg,yszergyúr elc'ídjénok
a C~-~\I.1EN(JS (}yúgy- és \„cgyszergyárnak yn]t az
igazgató-f6Yegyésze. ahol tevékenységével n1egalapnzta n gyár jü\"6jét. Egyedüli Inagya.r :.:zerkesz~
tr'1sé1„d tagja volt l\J20-tól haláláig az osztrák
tndl~nán)~(1s szaklapnnk n :Phnr1na~c>nti~ehe }ínna tshcf te- nek .
.l\fég egyeteuü tanultuányai elútt n1cgírta a n1a i....;
egycrliiláll6 négykötetes (Jyógyszcrészi Lexikon-t.
I-Iárorn inunkája jelent ineg kün,vvalakban. ,.,_darnint több 1nint 200 tárcaközi 1nunkúja a különböz() újságokban. szakla11(ikha11. f-[alála előtt
fejezte he ,,I(éniiai 1nlí.sZa\·u.ink eredete és rendszertana. különös tekintettel a n1agyn r és gyúgy;.;zeréHzoti Yonatkozásokra ~ círnü n1unkáját, a1nely
váratlan halála és a. világi!azdnsági váls{tg tniatt
11en1 jelenhetett 111eg.
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Az emlékérmet 1t llfagym· Gyógyszerészeti Társaság kiemelkedő, hosszú időn át tartó tudományos
vagy társasági inunka olismeréseként ado1núnyozza. Az elsőt 1968-han dr. Végh Antal professzor kapb. HIGU-ben dr. illoz8onyi Sándor és
J(1tn Ferenc 1070-ben dr. Fritz Gusztáv és Lázár
Jen6, 1972-ben dr. Horváth Dénes és dr. Vastagh
Gábor, 1974-hen dr. Ragettli János és dr. Zborny
Bertalan, 1976-bmi dr. Sárkány Sándor és Pi/lich
Lajos, 1978-ban dr. Clauder Ottó, rnso-ban dr.
Kedvessy György, 1982-ben dr. Láng Béla és dr.
Zalai. Károly, 1984-hen dr. Kiltlcl Dezső kapott.
emlékérmet [6, i].
Kazay Endréről korább1tn emlékplakettet készített Karács Ödön gyógyszerész (187ü-Hl,18), n
Népjóléti J\'Iinisztérium illetve a budapesti Gyógyszerész Testület ügyvezető titkára. Az éremgylíjtők közlései <tlapján Kovács Ödön ezt a plakettet
az lü30-ns években készítette [6].
A dr. Baradlai .J„ Bál'8ony E.: „A magyarországi gyógyszerészet. története" cí1~1ü könyv II.
kötet 592. lapján írták, hogy Korács Ödön a gipszplakettet 192•1-ben készítette. Kazay Endre leánya
Kazay Adél (190D-ID44) 1927. május 10-én Vértesacsáról kelt levelében Blahó N ária nagynénjének: Érsekújvárra azt írta, hogy , , ......L\n:yussal
megnéztük Pesten az Apuról készült gipszplakettet ... , amely elég tökéletes és szép alkotás mit ... "
~rehát a fentiek alapján egyértehnűen l\_itnondhatt'i.
1

(Da.kcínl: Pécs ..Iókai.

1988. feb1·uúr

hogy Kovács Ödön a Ifozay-plakett-0t 1D2·1-ben
készítette és non1 az 1D30-ns ÓYok elején.

A Kovács Ödön által készített plakett 2·1>:153
nagyságú gipsz, egyoldalas, téglalap alakü.
·Kazay jobbra tekintő képnu1sárnl. A mellkép alján
.. Kazay Endre" névfelirat olrnsható [8. DJ.
111111

1. l:1an11//rr.i J „ l:ítÍr8u!ly ]<,,',; ~\ 1nugynrorszúgi gyógy·
szcré:;zet t9rté11ete ( 1930), Budnpest. 2. G·yógyszcrószeli Ertesító l. (1904), (lyógyszerészi lCözlüny
i41. (190·!), :\Iugynr ChcnÜlÜ Folyóirat 162. (190,!), lli
( 190G), GyógyszeréRzi Értesítő l. (1908), 2\lugyur Chc1niai l<'olyóiro.t 23. (1920). 3. Larenc::, L.: J(azn.\
Endre (187G-1923), Egészségügyi Dolgozó 19S:L úprili~i !:izátna. 4. Zalai J(,: 75 Ó\"C'S l-tiehtcr C~cdeon
G·yúgyszcrúrugyó..r, Gyógyszerészet 241, 2,!5 (1970). -•). flcgcd1is L. írásbeli közlése n!apjün. - G. ':l1dplányi L"
írásbeli ktJzlé:.ie alapján. - 7. lius:::rir J.,., r·arannai lty.:
::\Iedicina in nu1nnlis, .Bndttpcst. (1977). - S. '1 1áp(dnyi
F.J.: ..\ legújubb g:--·ógyszcrészi jutnlo1n érn1ék, :\;i; Ere111
l'L (1971). 9. V11ra1111ai Gy.: ~\ 1nngyi:!r gyógyszerOsztudornénn~·n\ knpcsolntns 6r1nék. :\z l~rcrn :l5l.
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]Jfa1ucttc and 11wdril
}~ntlrc I\:azH)'. the ()ttí.st·anding Llungurinn pl1ar11111cist
vras tho pionopr of the l{ungttrian instrurnentnl unalysis.
~\ con1n1otnorath-C' pluqttettc has bcon issned in 1980 und
in 1908 a no"· 1nednl \\"HS 111udc by thc 1Inngurian
Phar11HH!Ct1tiC'11] Srwin1·\·. Authnr intrni11H'\'S hnth of
t !irrn.
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J;;rkezett: l \181i. IX. L

!."OGA.L?iL'!..'.t.;ZUNii !GÉNYf;SEBBEN !
linnél a kézírni.okui.. lupozgntjuk. \~issznt{!r6 hibn (H
1núlt; évi 10. sztítnunkbun nuir fölvetetlük) n l(rónika
rovutbn szúnt szövcgokbon uz, hogy a n1onclnt belsejében nagybetűvel szerepel a „doktori: rövidítése, pedig ez
helycs9u dr. (Csak u 1nondut olcjén kezdjük nugybeí.ű
vel.) Ugy gondoljuk, holyes lenno o kis rovatunk szöYi·gét u gópirónókkel is elolvastatni.
J(önyvisrncrtct.óink gyakran átveszik az iclogt•n
"1nó<lit'', ntnikor n könJ'V ilrút igy jelzik: Dl\I 08, - ;
i\. pénznen1 rövidítésének azonbnn az összeg után vnn H
helyo: 58, - D:UI.
.A „kötelező orvosi titokturtús incllot-t ... " sziivegt~t
így javítottuk: „I\:ötelezó orvosi titokturtiissul. .. ".
Ugyancsak javítottuk (egyben egyszerűsítet,tük is) n
kövotkez6 fognlmnzüst.: „ ... 11 gyógyszerek egyedi iniporttul történő beszerzésének útja ... '' - így: „ ... n
gyógyszerek egyedi Ílnport· beszerzésének útja ... ".
„.t\.z nlsó ponthatár 1J2 pont volt" - olvassuk u kézirutbun. A „pont." szó isrnétlése kiküszöbiHhot6: „Az
n1só határ 92 pont volt,''.
Non1 tetszett ez. n fognlrn_azüs sen1: „.:\.. <lékün n1ondott
nokik ünnepi büszédeV~ ..Atiratunkban oz így alnJtnli-:

.. ~\ <ll:ki.in kö,.;zi.int öLt e (ik~·t · (Lt•!H~tutL vul11n így i:•:
,,:\. dékiin szólt· hozzáj ttk:
!lHHlllOi t iinllnpi bPS'.l.é(IPt' ·
stb.)
0 „\ téuHival kuttü cikk foglalkuzik". Ez n hibit lulúu
diktálással kerülh1~t.et.f a k/.zínülin; tcr11H:szetest'n .. k1'~1
('ikk" a helyes.
, ..A beron(lozési· Dicsel 11ioior n1ükii1\ii·ti''; helvespn:
„

,, . _·. <lízeli11oi.or ... ".
·
'.l'öbbon fölvetci1L•k. ho!.!V n :c;zerzC1k <:ítnóbPn (u
•lolgozutok vt'.·gl•n) az irti:ii~\·Ítószú111ot ttHerl ne111 i'
helység elé írjuk. Xos, gon(!olutin(!!IPtii.nk a kiiv(•tkpz6:
.'\ post:n n levf'let. í_c;\· k(!ri {'Írnezni:
Szeged,
·
Postnfiók J 21
íl701
Ezt. a SO!TüIHJeL kö\·~tjük u cind.1t.:!1 í:,;, folyluuttto~;
írással; ~zegcd, l \1:-;i nfiók 1. ~ l -- () 70 l. (~\ 11ost.t1fiók
sztí.01a 1.fs uz irún\·ítüszrí.111 ut.ún <'sHk nkknr ie!-lziink
pontot, ha a inond1;L végi.~n~ esik.
lft1 a cünben a kerii!oi(:t b föl kc:ll Uiuieini, nkko!' Pzt
így írjuk: I3ókC.:sesltln1 II., Só u. 2·L - fiHOO.
l'ovábbrn. iH -;,·i'trjuk a hozzüszr'iliísuk11t.
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