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MEGEMLÉKEZÉS KAZAY ENDRÉRŐL' 
DR HALMAI JÁNOS 

Immár 90 esztendő pergett le az idő végtelen 
homokóráján azóta, hogy a hírneves magyar gyógy
szerész, K az a y E n dr e Nagybányán megpil
lantotta a napvilágot. Rövid 46 esztendőt élt át e 
nagy glóbus hazai rögös útjain, sokat dolgozott, 
küzdött, de számos maradandót alkotott, értékes 
szellemi munkássága rendkívül gazdag, széles körű 
és változatos volt 

Igazi értékét halála után ismertük fol. Többször 
megemlékezett róla a szaksajtó: S t u d é n y -
V o i1 dr a a nllírneve8 gyógyszerészek" között ír
tak róla; idézték nagyságát a Kazay-emlékelőadá
sok Így S eh u 1 e k professzor 1940-ben, Kassán 
„A gyógys.zer és az enibern című Kazay-emlékelő
adásában a következőket mondotta: 

„E kiváló magyar gyógyszerész zsenijének emJékelÖ·· 
adásban hódolni, részemre nagy megtiszteltetés„ Vala
hogy úgy érzem, hogy l{azay 11-.:ndrének adósa vagyok 
Adósává lettem, mikor a gyógyszerész pályán elindulva 
először nyitottam fel azt a piros fedelű kis könyvet, 
melynek címe „Organikus Chenüa", szerzője pedig 
Kazay Endre volt. Adósává tett Kazay a külföldi és 
belföldi szakfolyóiratokban közzétett értekozéseivel, me· 
lyekben az elhivatott tudós és tudományművelő ötle
tességét és eredetiségét csodálhattam. . 2\fikor évek
kel -később külföldi tanulmányutam .során egy előkelő 
intézetben különböző folyadékok felületi feszültségét 
torziós mérlegen mértem és később ilyen műszert magam 
is besze1-eztem, gondolatban Kazay Endre emlékének 
áldoztam . Kazay End~·e csodálatos egyéniség volt 
Hihetetlen szorgalma, univerzális érdeklődése és tudo
mányszomja polihisztorokra en1lékeztet„ A benne rejlő 
produktív, alkotási készség - bármihez nyúl is -· 
csodálatra indít„ „ . Életrajzírói tragikus magyar sorsát 
emelik ki,. Ha volt is életében egyéni tragikum, ma azt 
már csak kevéssé érezzük„ _<\.nnál tisztábban áll előttünk 
az az érték, mellyel a magyar gyógyszerészet erkölcsi 
tőkéjét gyarapította. Ebből merít idealizmust és ambí
ciót a pályára lépő; ez ad önbizalmat és öntudatot a 
pályán működőnek és ez biztosítja a kívülállók részéről 
a foglalkozás meg becsülését. '' 

1948-ban Végh professzm „A vbtewcsai ha
lott" címmel emlékezett n1cg Kazay Endréről. 2 

„Adósai maradtunk - mondja többek között -
sírjának méltó megbecsülésé,-el is" Ennek a köte
lességüknek tesznek eleget a mai gyógyszerészek, 

1 Székesfehérvárott július hó l·:i-16„ között rende
zett Alba Regia Gyógyszerész na.pokon elhangzott előadás 

'„A gyógyszerész" 3. 529 (1948) 

midőn a Fejér megyei Gyógyszertári Központ méltó 
megbecsülésben részesíti sírját, és emlékkövet állí-
tott sírhelyén · 

Megítélésem szerint azonban van még egy nagy 
tartozásunk Kazay Endrével szemben. Ez pedig 
az, hogy nem tártuk a nagyvilág elé, kí is volt 
Kazay Endre, akinek helye ott van a hírneves 
gyógyszerészek nemzetközi, nagy táborában Ezt 
a hiányt, illetve adósságunkat igazolja Otto 
Z e eke 1 t l)lüf'esszornak, nemzetközi szinten a 
gyógyszerészet-története nesztorának - aki most 
töltötte be 81 életévét - jól ismert kétkötetes 
könyve: Die berühmten Apotheker. ,Ez a mű 121 
gyógyszerészről szól, 1472--1953-ig; számos nem
zet dicső fiait említi, azonban magyar gyógysze
részt nem találunk közöttük, pedig például Rozs
nyai Mátyást, Láng Adolfot, Kabai Ján<,>st, egyes 
kiváló professzorainkat, pl. Winkler Lajost, Than 
Károlyt, igazán megemlíthette volna, hiszen az 
első kötet 1955-ben jelent meg Érdemes egy pil
lantást vetni bele 

152 oldalon, 68 gyógyszerészről emlékezik n~eg (X\' -
XVIIL század), sokról négy-hat vagy 10-· 12 sorban 
Az első közülük Lucas Cranach (1472-1553), az utolsó 
Heinrich \Vilhelm \Vachenroder (1798-1859). Hat nem·· 
zet fiai szerepelnek és 85 kép gazdagítja az első kötetet. 

A második kötet 1962-ben jelent meg. 88 oldalon 47 
képpel, 54 ki'\áló gyógyszerész szerepel benne, 7 nem
..:et fiai; azonban magyar ismét egy se. Kezdődik Jahn 
Ficter ..\iincheless-szel ( l 'i 48-1824) és \ égződik Fritz 
Ferchl-lel (1829-1953), a Nemzetközi Gyógyszerész
történeti Társaság egyik megalapítójával (XIX-XX. 
száz:ad anyagát hozza). 

Osszesen 74 német, 23 francia, 5 osztrák, 3-3 angol, 
holland, svéd, 2 svájci és 1-1 orosz és dán gyógyszerész 
szerepel. Ez módfelett elgondolkodtató, hiszen virágzott 
tt ?11agya1 Gyógyszerésztudo1náuyi Társaság Értesítője, 
ebből csaknem félszázat küldtünk külföld.Te cserepél
dánykónt, továbbá az Acta Pharmaceutica Hnngarica 
és a GyógyszeTészet révén is számos, neves, magyar 
g) óg;y sze1·észről értesülhet.ott a külföldi szaksajtó. Igaz, 
hogy az első kiadás címe „Deutsche ~4..potheker" volt, 
de a másodikban már „\7e1tráter anderer \ ölker·", ille
tőleg „Aus verschiedener Nation"-t említ az előszóban! 
(1iindkettő a Deutscher Apotheker \." erlag kiadásában 
kréta.papíron látott napvilágot) 

Szeretném, ha ez az előadás nemcsak Kazay em
lékének szólna, hanem a nemzetközi gyógyszeré
szetnek is, és így adósságtörlesztés is lerme A ren. 
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delkezésre álló idő nagyon kevés ahhoz, hogy 
Kazay életrajzát, munkásságát 1 észletesebben is
mertessem és értékeljen1; ez talán a szaksajtóban 
később bővebben közölhető lesz. Itt most életraj
zát és munkásságát isn1ertetem és csak röviden mél
tatom; bővebben szeretnék kitérni az újabb a,datok 
k:özlésére és az igazi, 11 példaképül szolgáló, a szó 
legszorosabb értelmében vett gyógyszerész, a kuta
tó, az alkotó, az igaz ember nemes profiljának 
n1egalkotásá1a 

187() november 10-én született Nagybányán Kazay 
Endre, egyszerű, elszegényedett, nemesi szá11nazású 
iparos szülők gye1mekeként, és 1nint abiineves debreceni 
éremgyűjtő orvos, Kazay Sámuel egyik leszá1mazottja. 
(Jtt végzett 6 gimnáziumi osztályt és készült a papi 
pályára. Gyenge szervezete miatt ezt nem valósíthatta 
meg, 6s mivel kiváló tanárai rnegkedveltették vele a 
terrnészettudományokat, a gyógyszerészi pályát válasz
totta élethivatásul 

?1-íár gimnáziumi tanuhnánya.it is nehéz anyagi körül
mények között végezte szülőhelyén, ahol 1894 nyarától 
1897. augusztus 20-ig Ember Eleknek, az 1787-ben 
erigált és az Arany Sashoz címzett gyógyszertárában 
gyakornokoskodott. (Az időben még egy reáljogú gyógy
szertár működött - az 1811-ben felállított és a 1ía
gyar Koronához címzett patika - a 9830 lélekszámú 
élénk bán:yavároskában .. ) Gyakornoki működését Szi
lágysomlyón, Balázs Zsigmond gyógyszertárában foly
tatta 189'7 augusztus 21·-től 1898 január l-ig„ Az akko1 
megjelent Pallas lexikon inspirálta egy gyógyszerészi 
lexikon megírására (lemásolta előbb a lexikon őt érdeklő 
részét, majd az ábrák lemásolására pantográfot szer
kesztett, mivel rajzkészségével nem volt megelégedve) 
Pokol tanító véletlen aranyérc-lelése, majd hirtelen meg
gazdagodása indította részben a természetkutatására, 
később barlangkuta.tásra; jellemző rá, hogy később el
ismert szakember lett e téren is Hollósy Simon festő
iskolája hatásá1a sze1·etctt volna szépen rajzolni, azon
ban tehetsége nem volt és így megelégedett a pantog
ráffal készHet.t számos iajzmásolattal Ez időben szor
galmasan gyűjtötte a pénzt a g,} akornoki vizsgára, 
an1it 1898-han Kolozsvárott tett le„ Életrajzából idé
ze1n a következőket: ;,I1ány nélkül folytatott tanulmá
nyai, jóllehet a természettudományok minden ágába„n 
képezte magát, oda vezettek, hogy a gyakornoki vizs
gálaton 1898-ban Kolozsvárott elbukott a gyógyszeT
isméből, és csak javítóvizsgával nyerte el a gyakornoki 
absolutoriumot. '' Ezek megértésére tudnunk kell, hogy 
tanköny\r csak a Csurgai·félo v·olt; általában kurzust 
kellett venniök a vizsgázóknak. l{azay persze ezt nem 
tudta megfizetni, a tankönyvet ugyan jól megtanulta, 
mégis rosszindulattal kezelték a vizsgán. Gyógyszer
ismoret ből a Jaborandi foliumot és a Jalapae tubert 
kapta; nem isn1erte fel ,azokat, hiszen a vidéki kis pati· 
kában nem is láthatta. !gy történt, hogy három hónapra 
elmarasztalták és a pótvizsgát aztán Pesten tette le jó 
eredménnyel. ~lás forrás szerint (Pinczési) „Kazay a 
feltett kérdésekre akár félórás 8lőadást is tudott volna 
tartani, de n1egmakacsolta magát, s kijelentette, hogy 
nem fClol, mert a kérdés nem hivatalos gyógyszerre 
vonatkozik „ Nem akart precedenst teremteni " 
Nagybányán vállalt azután alkalmazást 1901 májusáig„ 
Ezután rövid ideig Szilágysbm.lyón Balázs 1iikl6snak 
a 1fegváltóhoz címzett. és 1861-beu alapított gyógyszer
tárában, majd ~íarosludason, az 1854-ben alapított 
Angyal gyógysz.ertár ban lvfoldványi Károlynál. Azután 
Nagybányán, majd Debrecenben kondicióskodott még 
és gyűjtött pénzt egyetemi tanulmányaira 

Budapesten 1901-1903-ig igen nehéz anyagi kö
rülmények között, teljesen magára utalva végezte 
egyetemi tanulmányait. Azonban n1ég volt ideje 
akkor, hogy tevékeny önképzőköri működést fejt
sen ki. Idézek életrajzából: „ 1.ra11ulmánJrait nehéz 
anyagi zavarokkal küzdve, kollégái segélyezésével 
végezte el, de az egyetemen töltött két év alatt 

sem tudta 1negismerni azt az irányt, nmelyet R ter~ 
mészettudományi irodalommal foglalkozónak kö
vetnie kell, sőt Lengyel professzor, az egyébként 
tevékeny önképzőköri működést felmutató fiatal
ember egyik felolvasása után szen1rehá11yó meg„ 
jegyzéseket tett - a felolvasásás folyamán - a 
fölolvasó fegyelmezetlen te1mészettudományi fol
fügásaira 

Sem első bukása, sem az egyetemi idő alatt é1 t 
kuda1ca nem kedvetlenítették el őt, jóllehet mái 
akkor meglehetős irodalmi munkásságot fejtett ki, s 
négykötetes »Gyógyszerészeti lexikon«-ja is köz. 
kézen forgott " 

1903 július lG--tól októbeJ. 21-ig gondnoki állást 
vállalt a Királyi Miklós füököseinek 188:3--ban Jé
t~sült, Szentháromság „nev-ű gyógyszertárában, 
Ogyallán. Ez időben hív~a meg tanárnegédjének 
Than Károly profosszor Ő azonban nem fogadta 
el a megtisztelő meghívást. A gyógyszertárat egyéb
ként 1908 július l-ig bérelte. 

Ógyallán a csillagvizsgáló intézet, továbbá a 
\ieteornlogiai Földmágnességi Obszervatórium ve
zetőjével és tisztviselőiv-cl hamarosan baráti vi
szonyt kötött és sokat tanult tőlük Életrajzából 
idézek: „ megtalálta az ottani Csillagda és 
Mcteorologiai Intézet vezetőjében a régen óhajtott 
irányítást tudományos kutatásai részére A tudo
mányos kutatásokra szolgáló műszerek egyszerű
sítését tiizte ki célul, refraktométert és polarimétert 
szerkesztett, amikkel jelentős munkásságot is fej
tett ki, s amik miatt egyik volt tanára »magya1 
Scheele« jelzővel tüntette ki" Ez a tanára \V i" k-
1 e r professzor volt, akiben sok i okon vonás volt 
Kazayval, és aki egy időben szintén foglalkozott 
asztronómiával Az ógyallai csillagvizsgálót meg
tekintők vezetésére is csaknem mindig Kazayt 
kérték fel. 

Patikája Ógyallán olyan volt, mint a kaszinó 
Ez akkm így volt általában széles e hazában; pap, 
tanító, oryos, jegyző, csillagász, idósebb mágnások, 
nyugalmazott kúriai ofrók voltak gyakori vendégei 
Közben növényi metszeteket is készített bo1otvá
jával és vizsgálgatta azokat kis mik1oszkópjával 
Itt nősült meg; példás családi életet élt, később 
szép óra- és éremgyűjteménye is volti tová1)bá bé
lyegeket és címereket is gyűjtött. 

Szorgos munkával megtakarított pénzecskéjé'cl 
megvette Zólyom megyében a 2500 lakosú Nagy
szalatna község, Szentlélekhez címzett, 1883-ban 
alapított gyógyszertárát. A gyógyszertár előző tu
lajdonosa Döri Mihály 1903-ban kapta a jogot. Itt 
mindössze két évig volt boldog tulajdonos (1908--
1910). Folytatta irodalmi munkásságát, azonban 
a falusi magány, talán a környezet nem volt ked
vére való, mert dr Seitz és Török Sándor „Ga.le
nus" című zúglói (VII , Telepi u 45) kémiai
gyógyszerészeti gyárának vezetésére törté11t meg
hívást szívesen elfogadta 1910-től 1915-ig vezette 
a gyá1at rnint vegyész ::V1ég vasárnap is bejárt fele
ségé' el együtt és készítette a normáloldatokat; 
akkor ug,yanis nem zavarta senki. Kedves epizódot 
írt le egyik levelében: a gyárban gyakran fordu}t 
elő lopás, minden óvintézkedés ellenére is, pl. ma.1 
a szublimát cilinderek felhasználásához szükséges 
nátriumkloridot is lopkodták Az a gondolata tá· 
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madt, hogy a konyhasót káliumstibiumtartaráttal 
szennyezi és így igyekszik a tettes nyomára jutni 
Ez később valóban sikerült is, persze a hatóság 
is segített benne. 1912 októberétől 1915 június ele
jéig a Székesfővárosi Drogista Iskolában a kémia 
tanárának tisztét is nagy megelégedéssel és kedvte
léssel látta el. 

Úgy látszik, hogy a gyáli, a1ánylag kis igényű 
rutinmunka, sem elégítette ki Kazay Endrének; a 
vérbeli gyógyszerésznek kutató vágyait, talán ideje 
sen1 volt rá. 'ralószítiű, ezért vette bérbe 1915. már
cius l-én Virág T__,ászló örököseitől a Bihar megyei, 
mindössze 1364 lakosú Vaskóh gyógyszertárát. Az 
1885-ben létesített Szentháromság gyógyszertár
ban dolgozott 1918 szeptember l-ig. Itt foglalko
zott a golyva-endemiával is Válasz-levelezőlapokat 
küldött a környék gyógyszerészeihez és az adatok' 
ból igyekezett összefüggéseket találni Erről egy 
értekezést is írt Szóbeli közlés alapján értesültem 
arról, hogv valami összefüggésre go11dolt az arany~ 
és a golr a-endemiák között. 

1918-ban Fejér megyében, az akkor 2490 lakosú 
Vértesacsa községben 1906-ban alapított és a Ma
gyar Koronához címzett gyógyszertárat vásárolta 
meg - részint hitelbe - Janovics Istvántól. Érde
kes, hogy Kazay egyik levelén „SzentE1zsébethez" 
cínnett gyógyszei tári gumibélyegző szerepel (1920 
október 12. ). Ene vonatkozó hivatalos adatot 
sehol sem találtam; a naptárakban is 1921-től és 
n1ég K_azay utá11 is a Magyar Korona 8Zerepel, 

,,cőt azel6tt i8. 
Érdekes és említésrnméltó, hogy itt, sőt már 

Vaskóhon is a kánt01 nékül maradt katolikus hit
község összes kántoii teendőit is ellátta. Csak 40 
éves kmában kezdett a zenével foglalkozni, ekkm 
tanulta meg a kottát és kezdett orgonán játszani, 
csodálatosképpen néhány· év múlva 1nár énekes
könyvet, zene-teoriát és zeneesztétikát is írt, sőt 
egyes alkalmakra kisebb darabokat is szerzett. A 
zenéhez pedig azért fogott hozzá, illetőleg kezdte 
azt tanulmányozni, inert eg:y- társaságban beszél
getés közben a zcné1ől esett szó. Ő nem tudott hoz
zászólni, illetőleg idevágó ismerete nem volt, ez 
annyim bántotta, hogy vassz01galommal fogott 
hozzá ennek a pótlásához, majd e téren is értékes 
eredn1ényt ért el 

Sajnos, a vértesacsai gondok és küzdelmek szer
vezetét erősen megrongálták, anyagi helyzetére jel
lemző, hogy még kisegítő gyógyszerészt sem tudott 
alkalmazni súlyos betegségében Idézem dr Abay 
Nemes Gyula kar társunkhoz í1 t szavait: „1\'.Iidőn az 
élet fájt - és ez mindennap fájt -- ellenállhatatla-· 
nul a tudomány zöld szigetére menekültem, bár 
kicsiny hazánkban mindig elég nagy, hogy onna,n 
a többi világot mosolyogva nézzük" Később írja: 
„ csak annak köszönöm, l1ogy még életerő van 
bennem, n1e1t megtanultam elviselni_ a nélkülözé
seket." Jellemző Kazayra, hogy sohasem csüggedt 
el és önmagával szemben sz_igorú, olykor maró ön
kiitikát gyakornlt Idézek egyik leveléből: „Ily 
hízelgő levelet még gyógyszerésztől nem kaptam; 
nen1 is a, gyógyszerész beRzél abból - tudvalevő
leg Magyarország összes gyógyszerészei úgy ma
gukban mind oly kiválóknak ta1tják magunkat, 
hogy hozzájuk hasonló más nem létezik - hanem 

a földi. Köszönöm! Ami a kérdés meritumát illeti, 
keresve sem találhatott volna kedves kartárnam 
kényesebb kérdést, amelyekről őszintén szólva 
nen1 merek é1demlegese11 válaszolni, án1bár a ké1- _ 
déssel egyidőben foglakoztam is (digitálisz gluko
zidák) .. 

Bizony régideje, hogy elkerültem szülőföldem
ről s most, hogy 2 éve odahaza voltam, alig 
akadt aki rnám ismmt, teljesen idegenül járkáltam 
az utcáko11, n b. 111ég dr ~foldován FeJivel is 
találkoztam s nen1 ismert meg, én meg nem szól
tam A patikában kedves és mindig kellemes em
lékű időket éltem át s azt nem felejti el az ember 
öreg korába11 sem, ami fiatalk:orának legszebb ide
jére esett Azóta gyérült a hajam, kihullott a fo
gam, számtalan illuzióval lettem szegényebb és sok 
keserű csalódással gazdagabb. De ez az élet; meg
lehet-é mondani azt, hogy milyen é1 tékű a jó, ha 
nem tudjuk a rossznak fájdalmas hatását. Tud
nánk-é valan1inek örülni akkor, ha minden vá
gyaink teljesülnének? Igen jólesik tehát ha a min
dennapi élet zűrzavarában felkeres egy kedves, 
1 eményteli fiatal kartárs, aki még oly boldog, mint 
illo tempore é11 voltam s kívánom, hogy mindig 
is ilyen maradjon " 

1923 ápiilis elején Pesten tudományos előadást 
tartott. Valószínűleg akk01 hűlt meg, gyengélke
dett, dc cnől nem panaszkodott; végül a leromlott 
szervezetet ágynak dö11tötte a k:ór Hitvese segí
tette betegágyán a g~yógysze1 ek: elkészítésében és 
ápiilis 20-án e munkája közben szűnt meg dobogni 
súlyosan beteg, nemes szíve 

Halála mély gyászba bmította a magyar gyógy
szerészetet Gyűjtés indult ineg ira.tai, könyvei 
inegvételére és egyik, kézüatban n1aradt n1unká
jának kiadására Az Egyesület és tanulótársai sa
ját halottjuknak tekintették Az egyik nekrnlóg
ból idézek: „Kopmsójánál ott állott az alcsuti fö. 
hercegi család képviselője és ott volt V é1 tesacsa 
egész népe, legszegényebb p6rja is" Szomorú, hogy 
küszöbön állott egy megfelelő patikajog adomá
n:yozása, amelyet az Egyesület két évi íliradozása 
utá11 néhá11y nap múlva kézbesíthctte volna és 
ezzel jobb anyagi helyzet köszöntött volna be 

ltöviden csa1ádjá1·ól kívánok még megemlékezni 
Kaz_ay End1·e édesapja I{azay András Buságmisztót

friluban - Xagybánya lllF;llett -· \'Olt vízimolnár ós 
Kazay esküvőjeko1· még élt :Édesanyja Brigitte, német 

szá11nazású; Kazay kisebbik leán:ya róla kapta a nevét 
\Tolt még \;-eronika nevű nővére, kinek fia többször 
járt Pesten Kazaynál. Fivére pedig sajnos még Kazay 
Életébün meghalt. 

1905. április 20-án volt eljegyzése Érsekújvárott 
Blahó _,,\.rankával, az esküvő pedig július 29-én ugyan
ott Érdekes, hogy előzőleg apósához címzett névtelen 
lev-élbcn 1negfens egették, ha leányát Kazay el meri 
·venni. Az esküvö utál}- néhány nap múlva az utcáról 
belőttek a patikába Ogyallán. Szerencsére Kazaynak 
sem1ni baja ne1n tö1tént, mire kiment nem látott senkit 
az utcán. Később sem derült ki a telles ne,e, sőt a 
család sem tudott r'ála, pedig az egyik szaklapban 
jelent meg a híi. 

Adél leán)-a 1909„ június 20-án született Nagyszalat
nán, B1 igitta pedig 1920. július 24-én \;-értesacsán. Adél 
.Q:VÓgvszerészi diplomát szerzett Brüritta uedie- nosta.
n;esternő lett. Liikásukat 19.:14 karáCson~yá:kor~bÜmba
támadás érte, mindhárman könnyebben megsebesültek 
és beljebb mentek lakni a faiub8-., 1944 decembe:r 28-án 
tragikus körülmén:; ek között ott haltak meg mind a 
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hárman. Szinte megdöbbentő, amit 25 évvel azelőtt 
családi címerük.kel kapcsolatban írt Kazaysógornőjé
nek: „Családo1n címere, a bal oldal felé a naptól 
ellenkező üányban - ami a heraldikában ritkaság_ -
vágtató, fékezhetetlen ló, azt jelenti, hogy a család 
vakon rohan a végzete felé Tudod a históriából - a 
felbőszült Zách Felicián kardjától az én ősöm önfel
áldozása mentette meg a királyné és a kis Lajos életét." 

Felesége családjáról}s röviden megemlékezem. Blahó Gyula tanítónak, aki Ersekújvárott született (1851. X 
19 ) és feleségének Csizmadia Ilonának, kik É1sekúj
várott esküdtek (1879. augusztus 12.) hat gye11nekük 
volt: Dezső, élt mindössze 11 hónapot (1880. ·vIII.. 12-
1881 \ 7II„ 14. ), J\1ariska kiskorában halt meg (1882-· 
1887 .. ), Ilonka., férjezett Szénási Béláné (1882-1922 
X„ 20.), Gyula (1889-1905.), Aranka., Kazay Endre 
felesége (1887 április 6··tól 1944. XII. 28-ig), Etelka, 
férje,,;ett Szentg;yörgyi Béláné (Í890„ május 5.) éf; végül 
:?líária (1892„ n;iájus 28) férjezett Tóth Kálmánné, kik 
1947„ október 24-én esküdtek„ Utóbbi hármukat itt 
tisztelhetjük körünkben. Köszönjük, hogy eljöttek és 
értékes adatokat nyújtotta.k nekünk 

Kazay Endre élcelődő, olykor humoros, gyak-
1 a.n szinte kesern.yés szájízű, de lnindenko1 kedélyes 
ember és igen jó családapa volt. Szerette a társasá
got, gyakran rándult ki bmátai, később családja 
körében. Tele volt tudományszeretettel, lelkesedés
sel, a természet titkai utáni vágyódással, invenció
val Egya1ánt érdekelte az ember, a társadalom, 
a haladás, a kultúra, a múlt, a tudon1ánv, melvnek 
ötök fáklyavívője volt. Egyben pedig ,;'. természet 
tönényeinek, titkainak fáradhatatlan kutatója 

A gyógyszerészeti tudományok számos ágában 
volt otthonos Kazay Endre. A gyakorlati gyógy
szerészet, a tudományos gyógyszerészet, a gyógy
szerészeti történelem, a gyógyszerismeret, a gyógy
szerészi kémia, az elméleti, az általános, az a.11ali
tikai és a fizikai kémia, továbbá a csillagászat, me
teorologia, geofizika, földrnjz tárgyköréből Íl t 
számos értékes dolgozatot, de foglalkozott a szép
irodalomn1al és a te1·mészcttudon1ányok ismerte
tésével is. Koritsánszky Ottó adatai szerint négy 
enciklopédikus szakmunkát írt, három könyve, 30 
kémiai dolgozata és 120 egyéb közleménye jelent 
meg. Hátramaradt kéziratai között a szűkebb ér~ 
telemben vett gyógyszeiészi tudományokon kívül 
kémiai, fizikai, csillagászati, Jneteorologiai, geolo
giai, ze1;i.eesztétikai, heraldikai, n1űvelődés- és em
bertörténeti tanulmányokat is hagyott hátra; ezen 
kívül régies versfürmában írt színdarabjai, filo
zófiai költe1nényei és egyéb szépirodalmi művei is 
kiadásra vártak Foglalkozott a székely rovásírás 
sal is, kézüatban maradt nagy munkája is melynek 
címe „Kémiai 1nűsza·vaink és jelző módszerünk 
eredete és rendszertana, különös tekintettel a ma
gyar gyógyszerészeti vonatkozásokr_a " E Jnunká
hoz dr Ilosvay Lajos műegyetemi tanár, gvógy
szerész, a j\fagyar Tudományos Akadémia akkori 
alelnöke írt előszót. Egyébként Kazay Endrét „a 
legkíválóbb magyar gyógyszerész" címmel tisz
telte meg 

1915-ben „A semipermeabilzs szilikáthártyák" 
című témájának kidolgozásához 400 koronás se
gélyt kapott a J\fagyar Tudományos Akadémiától 
Munkásságának értékes eredményeit külföldön 
is részben elismerték; így az Association Inte1na
tiór1ale <les Academies kiadvánvai i·endszeresen kö
zölték Kazav eredményeit; Í920-tól a Pharma
zeutische .Thfo;1atshefte rendszeres munkatársa volt; 

e folyóiratban 12 dolgozata jelent meg, 1919-ben a 
Forradalmi Kmmány gyógyszerész-felügyelőnek 
nevezte ki 1921-ben a l\íagyarornzági Gyógysze
rész Egyesület tiszteletbeli tagjává választotta, 
majd Mária Dorottya főhercegnő kamarai szállí
tója címet kapta kíváló munkája elismeréséül 

Értékes, kutató, kísérletező, szinte polihisztor 
munkássága alapján néhai W i n k 1 e r Lajos pro
fesszor „a magyar Scheele" -nek r1evezte és nagy 
elismeréssel adózott a széles látókörű) nag,y művelt
ségű, kíváló szaktudású, örökké kutató, alkotni
vágyó, immár halhatatlan 111agyar gy·ógyszerész 
iránt ]\fa például a ráckevei gyógyszertár >iseli 
nevét 1948-ban a Gyógyszerész Otthont róla ne
yezték el Legyen példaképünk, merjük és akarjuk 
őt követni a tudás, a humánu1n és az igazság kere. 
sésének rügös útjain! 

Ezúton mondok köszönetet ,„- i s k i B a 1 á z s p á l, 
L á i· e ne z László, Per én y i Frigyes és dr·. Te_ 
m e s v á. 1 y lr,;tván gyóg}'Szerészeknek, akik n1egem
lékezése1nhez értékes segítséget nyújtottak, to,:-ábbá 
mindazoknak, akik Kazay Endre sírjának felkutatásá
ban, rendbehozatalában és méltó síren1lékének: felállí· 
tásában közreműködtek: így a bicskei Járás Tanát:sá
nak, a. Hazafias Népfront járási kép\. iselőjónek, az 
liíSZNIP bicskei járási VB első titkáránaJ{, a \1-értes
acsai Tanács VB elnökének, d1 „ Gács Béla templom
igazgatónak és a Fejór megyei Tanács Gyógyszertári 
Központja vezetőinek, 

Kazay Endre iránti mély tiszteletünk, igaz nagy
' abecsülésünk és hálánk indít arra, hogy javaslatot 
tegyek e halhatatlan magyar gyógyszerész teljes 
életrajzának és összes művei is1nertetésének kiadá
sára. lTgy gondolom, hogy ezzel megindíthatnánk 
a „l\Tagy niagyar gyógyszerészek" című sorozat 
kiadását, n1ellyel az ifjabb nemzedék és a i1agyvi
lág elé tárnánk, ismertetnénk a mi gyógyszerész 
büszkeségeinket. 

PE3!0M3 
flo CJIYqaro 90-.nertteH f0JlOBlll)1HhI, HapO)f{JleHH5I BbI;:i:a

IOUlerocR BettrepCKOfO ipapMaueBra MbI BCOOMHHaeJ\I ero 
6orarbrtí, pasttoo6pa3HhIJ1, T5oKenbrt'r )l<I13HeHHhrtí DY1h. 

3nµ;pe I{asaH poDJ1JJCR 17-ro H05!6P5I 1876 r B Ha;:i:b-
6atte, B CeMbC peMeCJICHHHKa. 3µ,ecb, npH TpY,;~HhIX M3Te
PH3JibHh1X YCJIOBH.HX OH OKQHqJ1JI 06YlfCHHe B rH!'>íH33HH H 
Őb!JI B reqrHHC rpex JICT <j.lapM3llCBTOM-CTa)f{CpeiM H B STO 
BpCM5I BblllLlH HCCl{0J1bl(0 ero flY6.:IHK3UHtí 

B 1900 ro;:i:Y ott HanHca.n 4JapMauesr11'íeCKYIO a1-u~HK
Jrone;::i;r110 B qeTb1pex ro111ax Ott rrpoxoµ,Hn YH11Bepcttrer
cxoe OÓYGCHHC B EY)~anernre 11 B 1903 fOJlY ITO.~YGHJI 
;::1;11nnoM. Ero npttr.rracHJJH K npo4Jeccopy fattY accnc1ett
roM; TI03)HC OH apeHLl;OB3JI 13!\Iűllll-lfOIO anICKY, 3aTeM sa 
c6epe)f(eHHbIC JlCHbfH OH KYITHJI anreKY B Ha;:i:bCaJIOTHC 
ÜH npoBe.n 'T3M Bcero JlB3 rona B 1910-15 TOJ.lbI OH pY
h'.OBO,!J,J1JI na6opaiopHeH sano.r:i;a „Galenus" 3a1eL1'1 ott apett
nosan anTCKY B Bann<oxe 

B 1918 ron;Y OH KYITB;l L'IIa.nettbKYlO anre101 B BepTe
rnaqe, raM H ~'Mep 20-ro anpen.H 1923 rona 

3a CBűfO )f{I13Hb 3ttnpe J{a3aH OGeHb MHOfO 6opO.J1C51' 
MarepH3JlbHbl~U1 TpY,UHOC1.H.,1I1, no HCC.'\10TPH Ha 3TO ero 
6ecrroKOHHbII':í: Jl.YX CHOBa H CHOBa no6YIU!Jl ero Ha noc10-
5IHHOe IiCCJie;.xosaHHe H pa6orY. A1ttoro ero crarbe1't H 
pa6or BhIWJIH 113 neGarH no ca.'11hI!'ll pa3.:-rHttHbE'lt reMa.r,1: 4 
8HUHKJIOITC,él;I1qecKHX pa6oT, 3 yqe6H11Ka, 30 XHMIPICCKHX, 
120 ,U:pYrHx pa6or 11 nYŐ.lHK3UHii ÜH H3ITHCa.TI no npaK
TH'-ICCKOli II reopeTHGCCFOÜ qiapI11a1.v111, XHMHl1, cfJH3Jf
Ke, ascrpottoM1111, I11ereoponor11H, reonorHn: coxp·aHHJJHCh 
ero PYKOITHCH no repa.nn~HKe, !11Y3blKOBe,'J..eHIHO, rro HC"' 
ropHH KYJlb'IYpbI H '-lCIJOBC4CCTBa, <fJJ1Jl0COIÍJHl1, xyno
)KCCTHeHHOH :JHTeparYpe 11 0 ceFetíCKOIII tta.upe3HOi\I 
ITHCbMC (27)„ ÜD;HH pa3 OH TIO,ilYGHJI 3HalIHTe.TihHVIO Mare·· 
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1epHaJ1bHYFü n0,11,,iJ..CP>KKY 01 AKa,UCMHH HaYK Ero pa6ora 
6r.,1.aa npH3Hatta 11 sa rpaH11ueH 

CTpocrb1~1 np116opoM co6crueanoH KOHcrpYKLIJ:lH OH 
,J,OŐHHC5I UCHHblX HaYYHblX pe3YJlhTaroo; 3a ero 3KCnepn..: 
.\~€HTaJlbHO-l1CC;1ep,OBaI'eJlbCKYIO pa60IY rrpo4Jeccop fla
ÜOW 8HHKJ1ep ttasna11 e1 o noIJe'fHbIJ\I: 11:11cttcJ11 „BeHrep
CKOI 0 Wee ne" 

ZUSA'>IMENFASSUNG 

\:oT 90 Jah1en \Vurdc End1e Kazay, deT he1vorra
gende ungarische Pharmazeut geboren .. Dies gibt Anlass 
.zuJ EiinncJung an seinen reichen, ab\\ et:hslungsvollen, 
n1ühseligcn Leht:Jnslauf 

l{azay \.VUide am 1'7. N-ovcmber 187G, als Sohn einor 
fland\ve1kc1 familic, in NagJ· bánya gebo1e11. Hier vollen
dete er unto1 sch\VEJien >vütschaftliohcn y·erhaltnissen 
scine Gyn1nasialstudien, ansuhliessend \\'aJ CT A. potheke1-
pTaktikant d1E-;i Jahre h.indruch. ln dieser Zeit véröffcnt
lichte er einige Ar bciton 

J 900 schricb e1· sein Pharmazcutischcs Loxlkon in 
'\·ier Bandcn. Die Univf:rsitiitsstudic nabsolvie1ie er in 
Budapest und \í·urde 1903 promoviert. Hie1nach \\UJde 
f:I \·On P1of Than :Lun1 A.ssistent an die Universitiit 
gerufE,n; Kazay }ibcJnabm jedoch den Posten des Apo
tbckenleiters in Ogyalla. Spüter \\"l!Ide diesclbe_Ai.potheke 
von ihn1. gepachtet NachhE-JI kaufte er die Apotheke in 
Nagyszalatna. In seiner eigenen ApothE-Jke verbrauhte 
er jedoch nur z>vei Jahrc, da er als Laboratoriumsleiter 
der Fahrik Calcnus angestellt >vurde„ ln diescr Position 
war er 1910- J 91.5 tatig. Spiitf;I pauhtete er die Apo
thf1ke in \'askóh 1918 kaufte er die Apotheke in 'lér·· 

KÁRIBSZPROFLAXlS 

Jllfü_,hleu1.rn1n, H. R, Sc:h>veiz Apoth Ztg 104 201 
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A_ fogs7uvHsoc1ás tipikusan f>.iviiizációs betegség; oka a 
1negváltozott táplálkozás, az életszintváltozás„ A szerve
zet lE:-Jgkernényr~bb anyaga, a zo111ánc, s amellett a fog 
a.lapállornánya a dentin pusztul cl Ez a 1ágófClület 
csökkentésén kívül rontja a száj esztétikus képét.. A Vi·· 
lágegészségügyi 87.olgálat a leggyakoribb betegség0k 
közé so1olja, sőt civilizáGió-károsodásnak rninősíti, mcl t 
hiszen nc1n ott fordul elő, ahol éhség és szegénység honol, 
s ezenfelül hiány van vitan1inokban, ásványi sókban, fE-J
hér jékben, hanern éppen el1E:1nkezől0g: ahol az édesség, a 
lágy élE-Jlmiszc1, a bőség uralkodó az élclrnczésben 
Svájcnak évi 300 millió fJankjába kerül a káriesz 
111egelőzése és kezelése .. l\{ég a legjobb ktzelés is 50 %-ban 
fogágybetf1gségct okoz: a fógtámasztó és tar tórendszer 
betegségében-sajnos-- a legjobb kezeléssel sem é1het6 
el isrr1ét az egészséges állapot. Következ1nény még a fOg
hús és íny megbetegedése. A n1ár n1E-~gindult fogszu' aso
dás kez(:;}ésé1 e kétsi'er annyi fOgo1 vos kellene, vagy a fog
betE-;gE-1k szárnát kellE-JUf_: feléni csökkenteni, hogy min
denki megkaphassa a jogos kezelést. Viszont jogosultnak 
csak az ta1 thatja ma.gát, aki a megf'J!őzés szerint jár el 
}\findenki jogosult a mE:-1gelőzés10, a fclvilágosítá:31a 
An1ennyiben a lcgf:lfJmibJ.j profilaxis érdekében sern tesz 
s8mmit, űgy alapvető joga a kezelésre er·ősen kétségt::ssé 
válik. ~I\. rnegel6zés, az ivóvíz fluorozá.sa már 50 %-ban 
usökkentheti a káricsi-:t - még cukor-abuzus és pépes 
élelE;m mellett is - így 1ná1 jobban 1na1ad idő a többiek 
kezelésé1e. A:-: lJSA-ban mtir 60 millió e111bf~r jut fluoros 
ivóvízhez PF;rszt1 E:-JZ nem oldható rneg minclenütt, de se
gít a tabletta, a tej, só, fogpép fluorozása is. A sz:áj bak
térium- és gornbaszónyege a fogfclülethez l'Oppant E-Jl'Ő· 
sen tapad; ha gyenge fukszinoldatos szájöblítéssel ezt 
rncgfcstjük, úgy a fogkofés fogmosás után látjuk a még 
1negLapadt vö1ös iészekcn az el ne111 távolított telepe
ket, s ezzel é1zékelhetjük a fogmosás s:1.ükségességét, 
niértékét„ Iskolákban évente 6-8 demonstr;áció kellene 
Svájc 2 kantonjában fogápolónóvéreket állítot,tak be 
t·_,1re a célra. Isn1eretcs, hog) csak a fogakkal érintkező 
szénhidrát okoz ártalmat, n1E-;rt a bakté1iun1ok tejsavvá 
bontják, viszont ~,i)-e:::i pH érték alat.t Jná1 kezJőJik a. 
inészbontás„ Fiíképp a mono- és diszacGha:ridok á1 talma
sak, s leginkább a. kockacuko1. A kenyé1nek hosszabb 
időre van szüksége, míg a. nyál szénhid1áttá alakítja, 

tf.-sacsa, >vo ci: bis zu Sf:incm 'lodf; an1 20 A.p1il 1923 
tatig -~var. 

Kazay's Leben war _oft mi.t Vl·Ü tschaftlichen Schv, ie-
1~gkeiten beha±~et Sein unruhigf;l Geist t1ieb ihn jedoch 
st.ets zur A1 be1t und Forschung an Seinc zahlrtichen 
Ar beiten und Bcitrrige sind aus dcn verschiedensien 
Bereichen ,,-eröffentlicht wo1d0n u. a. scbl'iéb er 3 lehi
bücheJ, 30 Ar beiten über e;hemische, 120 ühoi: sonstige 
Themen. 

Der Gf;gf;nstand seine1· Abh8-.ndlungf:n umfasste die 
verschiedensten F~icher, \\-ie p1aktischE und theo1ctische 
Pharm-:i.zie, Che~iE-, Phy~ik, Ast1_o~omic, llfe1eJ1·ologie, 
Geolog1e,. Heral<;tik, l\Ius1k,. ~esoh1uhtt-J, Kulturgeschi
chte, Phrlosoph1e und Schönllteratru. _Auch sind :iia
nuskripte hintorblieben, dio sich mii dE-; siebenbür·· 
gischen _ Ker bscbrift befassen I3ei f:inur Gelegonbeit 
\VUJ de Kazay eine c1 heblichE-J maicriellE- l:-nto1stü1zung 
df;I Akadcmie der -YVisscnschaftE-;n zuteil 

DiE-1 \Virkung Kazay's wu1de auch ün Ausland ancr
kannt 

?l.fiL Hclbst konst;_uierten, einfachen lnHtrumonten 
konnte eT \\'ertfolle \\ issenschaf1licbf~ Ero-Ebnisse e1 -

rE-iichE:n~ Fü1 seine Expcrimontierkunst >-vu~de ihm der 
ehrende 'Iit(~l „dor ungarischc Schf.tk" vo1n P1ofessor 
\Vinkler zuetkann1 

( BudaJJesti Or vostudoniányi Egyetenz., (}yógy-növény
é8 Drogi,mernti.Intézet, Budapest V III, 
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t:zért rnég odatapadva is csak hosszabb idő ntán á1tal
mas. Sőt, a kt:,n1ény ke~1yó1 hígnyálképzése puíf0ráló, 
alkalizáló irán:y ba hat Art az étkezési idők között fo
gyasztott édesség; nincs szó tilalonnól, csak az ajánlatos, 
hogy_ főétkezésekt e ko1látozzuk az édflsségfogyasztást 

A íluor azáltal hatékony, hogy a iügzománc felületén 
haln10:1.óúik fel, és így enzirn-gátló. A fogzománc apatit 
jának nagy a fluor -affinitása. A folyamatos fluorozás a 
kívánatos má1· 2 éves kortól. A ne:rn fólyarna.tos (átke
félés, fogpép stb.) kezelés is 30%-os c1·edn1ényt biztosít 
l\íegjegyzcndő, hogy a pl'OÍilaxishoz a D-vita111in nern 
szükséges, hisl".Cll ez csak az elrn0szesedéshfJZ kell, és ké
sőbb a legjobb fogak is szuvasodhatnak„ 1'oxicitást eddig 
nern észleltek, sőt: az időseknél kevesebb a csonttörés. 
S>'á.jcban a csont1itkulás egyes eseteiben napi 30-60 
1ng-t adnak, anii 60 liter fluo1izált ivóvíznc-Jk felel n1eg 
Az USA-banhelyenkint n1ár 17 éve alkalmazzák az ivóvíz 
fluorozását a profiJa„ isb_an és nemrég iskolafügászati kli
nikákat zárhattak le Ne várjunk jobb1a, E:-JZ a rnód olv 
olcsó, hogy rncgéri ! n1ondja végül a gazdag Sváj~J 
proÍE-Jsszora Schuth János 

ALKALOIDA l'ARTALMÚ KIVONATOK ÉS TINK
TÚRÁK VÉKONYRÉTEGKROMATOGRÁFIÁS KI

MUTATÁSA 

F'1a,-11.('0. TVrutina..nn-Hafne1. Pharm. Actn l!l':lv. 41 40f.i 
( 1966) 

_t\_ gyógyszerkönyv azonossági reakciói általában csak 
csoport reakciók, (s nem adn:1k felvilágosítást a jelen· 
lc\-Ő összes anyagra,. Ezé1t a sze1ző megvizsgálta, hogy a 
Ph I-Iclv Vl kivonatai ós tinktúrái azonosíthatók-e 
'ékonyré1.egkron1atog1áíiáva.l l'liinden egyes készít-
1nén)ht,z megadja <'l pontos módsze1t és u. kapott Rf-ér
tékeket _\-Iegállapítása szerint a vékonyrétegkroma.tog· 
Jáfia igen alkalmas olyan növényi készítmények azono
sitására, n1clyek kettőnél több kis mennyiségű, nehezen 
elkülöníthető h1.dóan) a_go1 Luia.ln1aznak. Igen jó erecl· 
ményeket kapott a .SolanauE:a-, Chinchana·, Cola-, 
Opium- és Strychnin-készítményeknél.. Az Ipecacuanha· 
alkaloidák azonosítását megnehezítette, hogy azok nem 
hivatalosak, és így ne1n volt mihez hasonlítania. _l\.z 
_c\conitum- Co(.,a- és Colchicum-készít-mények vizsgála
t-áhau f.g}' t1lkttlc1itltt. dorninált, 1tn1ii hc: lelielc-LL .SLenoznl. 
Ezekre a készítményekre vonatkozóan a. módszer a 
kvantitatív meghatározásra alkalmas 

D1 Szepe.<;y .4ngéla 


