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Dt: Zboray Berlalan, Szmodits László*
Kazzay Sá111uel debreceni gyógyszerészrö/ entlékeznek 111eg a

s:::erzők.

Fiatalon bejár-

ta Európát. !Jazatérve a g.vógyszerészi pályára lépett. Debrecenben az „Arany Ang;1a/"gpógvszertár tulajdonosa vall. Neves kőllJ'V-, éren1- és régiséggyiijtő; gyiij1en1ényének nagyobb részét a Debreceni Refornuítus Kollégizan örzi.

Kazzay Sámuel 1710-ben született Tótvázsonyban. Apja Kazzay /IJárton roldbírtokos volt. A betegeskedő Sá111uclt otthonában egy jc?_o:;uita szerzetes tanította. Így a latin
nyelvet is jól n1cgtanulta. Ifjú korában közel húsz évigjárta Európa könyvtárairól, lcvéltárairól és cgyctcn1ciről híres városait. Régiségeket, ódon könyveket vásárolt. Megfordult Grazban, Münchenben, Bolognában, Veronában,
Mantovában, Firenzében és 1násutl is. Sienában orvostanhallgatókkal vitázott, sőt n1ég orvosegyetemi előadásokat
is hallgatott
Hazatérése után, 1741-től több helyen, előbb Po?.sonyban, majd Besztercebányán, végül pedig két évig a Debreceni Refom1átus Kollégiun1ban volt bentlakó diák. Itt
1748-ban fejezte be tanulmányait (1, 2].
l 750-ben gyógyszerészgyakornokként lépett be az
1670-ben alapított debreceni „Arany J\ngyal"-hoz címzett
gyógyszertárba.!\ segédi vizsgáját 1753-ban kitüntetéssel
tette le. Ezt követően továbbra is a gyógyszertárban 111üködött, mint segéd.
1755-ben a gyógyszertár vezetőjének Csóti Sá111uelnek
a halála után helyét I(azzay töltötte be, rnajd 1773-ban árverésen 111eg is vásárolta a gyógyszertárat.
l(ivá!ó felkészültségű szakc1nber volt. !\város korabeli főorvosai, Csapó Júzsef. f-latva11i István és 1Veszprérni
István gyakran kérték segítségét, gyógyszerszakértöi vélcn1ényét. J\ betegek is ragaszkodtak hozzú. Hun1ánus szen1!é!ctü volt, sokszor a szegényebbek helyett kifizette az orvosságokat. Ez is oka volt anyagi gondjainak.!\ városi biróság egy 111érgczési ügyben is kikérte a szakvéle111ényét:
kukoricaleves-1nintúban arzént 111utatott ki, rnellyel egy
asszony a fé1jét rncg akarta 1nérgczni. Gyógyszerészi 1nü-

ködésére jellen1zö még: orvosi rendeletre csöréket
(klysn1a) is készített, és azokat maga adta be a betegeknek.
\Veszprén1i István főorvos rnár életében „kiváló vegyész"nek tituálta.
A Debreceni Református Kollégiun1 - hagyatékul hagyott - szá1nos régiségét őrzi, így ősnyo1ntatványokat, ró111ai kori tálakat, ősi taneszközöket, érmeket, metszett drágaköveket. A páratlan gyüjten1ényt külföldön is ismerték.
A gazdag könyvtár közel 2500 kötetből állott. Ezeknek
közel 20o/o-a orvos-gyógyszerészi tárgyú. Plinius Secundus C'aius rón1ai lcnnészettudományi szakíró I-listoria natural is" fön1üvéből az állatokról, flivekröl és a kertek 1nüveléséröl szóló részeket l(azzay magyarra fordította. Dc a
könyv példányai sajnos 111cgse1ntnisültek [3].
Ka::::ay Sánzue/t .Jókai A1ór is megemlíti az „Eget vívó
asszonysziv" címü regényében. A korabeli nevezetes
Baranyi-perben is igénybe vették szakn1ai véleményét [4].
1797. nu\jus 21-én halt n1eg Debrecenben.
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