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Neves magyar gyógyszerész egyéniségek, Kazay Endre és Richter Gedeon kapcsolatáról
D1: lárenc::. lás::lú és Kutas ,fend
.-\ szcrzőpúros K.azay Endre születésének 125. évfordulójára feldolgozta dr. Lúrencz Lúszló archív „tuclo111únytörténeti" gyüjternényéböl a J(azay Endre és Richter
Gedeon(!. ábra) 19 ! 0-es évekbeli szakn1ai kapcsolataira
vonatkozó doku1nentun1okat.
;\ szúzadforduló küszöbén. ivlagyarorszúgon sok.
kezdetben kisebb 111érctü gyógyszergyúr létesült. ,.c\z
~letképes üzen1ek jogutódai ina is kulcsrontossúgúak .
.'\hazai gyógyszcrgyúrtús nagyjai közül n1incicnkinck
isrncrősen cseng Riclucr Gedeon ( 1872-1944) ne\·e. ll
volt a n1odern hazai gyógyszeripar 1ncgtere111töje [ l].
KXilfóldi tanuln1únyútjain a gyógyszeres tcrúpia lehetősé
geit. fej!ödés01 tanuhnúnyozta ..Az 1901-ben \'ÚSÚrolt üllői úti „Sas" gyógyszcrtúr laboratóriun1a. ! 907-rc inúr
szükössé v;,ílt. Elsök között ísn1ertc fe! haz~ínkban, hogy a
gyógyszcrtúri nagy laboratóriun1okkal szc1nbcn a nagyLizcnli gyúgyszergyúnúsnak van jövüjc. :\ köbúnyai Cs-:rkcsz utcúban alapított gyúra 1910-bcn n1úr is1nert volt. Fö
kutatúsi területe a honnon-kivonatok készítése. fonnulúlú.sa [2]. Ezt a profilt a gyár a inai napíg rnegtanotta. i\z
or\'ostudo1nány és a technika Cejlödésc \chctöség-:t adott
újabb, hatékonyabb készítn1ényck tlT\'ezésérc. clóúllítÍ,ísára. Ezeket a gyár a lehctöségcihcz képest kí is aknúzza.
1\ világviszonylatban is clsö. forradaln1i készlt1nényc a
Tonogen volt. ;\ korabeli hirdctésckböl kidt:rül az is,
hogy· a cég nen1csak az elsősorban orvos kez~hcz rendel!
k0szittnényeivel jelent 1neg a piacon. han1.:1n olJ'an spccialitúsokat is gyártott. arnc!yck a 1nindcnnapi terúpiúban az
últalúnosan hasznúlt gyógyszcn::k közé tartoztak. így szinte n1indcnki szán1úra isn1crtek voltak (2. úbra).
R.ichtcr Gedeon élctútjút tanulinányozva kitünik. hogy
nen1csak 1nint gy<'irigazgató \'Olt kien1elkcdó egy·éniség.
hancn1 a tudo1núnyos vilúgban is sokszor n1egjelcnt résztvcvök~nt. vagy clöadóként. .'\ kutatús-ll'.jlesztés rnindcn
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területén naprakész isn1cretei \·ol!ak ..'\ külri1!di szaklap~
okban 1ncgjelcnö cíkkek. valan1int a szc1nély1.:scn el!enörzött kísérletek t:gyar~ínt hozzújúrultak a gyúr vll;,íghíréhcz.
!\.a::::.ay f:..~ndr...: { 1876-1923) tudoinúnyos 1nunkússúga
vitathatatlan. Sokat clúrulnak rúla küzlcinényci. könyvei.
és \·égii!. de ncn1 utolsósorban a ~1 kötclt:S Lexikona. a1ni
a inai napig ritkasúgnak tckinthct(i. Jv!unkússúgút 0s szerénységét tóbbi:n Schcc!c-éhez hasonlítjúk [3 J. Rend;.;zt:~
rcscn írt szüleinek l\l!sztótfaluba. a \·clc kapcsula1us fontosabb esenu.':nyckrö!. ;\ nagyhúnyai !(azay csa!:'id an.:hivu1núban ( 1976. é\·bcn) tahilt lcvclekböl igy tal{1n az i.íszszes fontosabb ese1nény nyu1non k«,vcthctö !(azay l:li:tébcn. Sajnos. i:zcn levelek klizi.il sok. csak részletekben.
\'agy nagyon nehezen olvasható fonnúban rnaradt fenn.
(iondosan {ntanulrnúnyozva a 1negn1aradt és oh·asható suJ\lkat. nagyon sok értékes ada!ot is 111egtudhatunk. a rnindennapi gondjait. Cs kapcsolatait i!!ctöcn.
l~letrajzi adataiból is1nen [-f]. hogy 189-1-bcn Nag~ybú
nyún En1hcr Elek gyógyszcrtúróban. ni<:1.id 1~\97-ben /Ju/á::s Zsign1011d patik~\iúban gyakurnuk. l(ülöniJscn fontos
1negc1nlitcn! a 1nisztótfalusi S::in1011is:: /Jt'•/a kapszulagyúros-nyo1ndúszt. :1ki 1núr t.:bbcn az idöbcn rend.:lkezt.:lt kl1rszcrí.i könyvtúrraL és naprakész sajtt)\·;.il [5]. 1903 június
15-én vette út a Budapesti I(irú!:yi Tudo1núnyegyeten1en a
„Ciyógyszi:r~sz 1nestcr" oklevelét. Ó-Gyalhín bérlö J 9081g, Nagyszalont<Ín 1910-ig pedig tulajdonosa volt a pati-
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kának. 1910. januúr 10-től, Tör6k Sándor felkérésére Buköltözik. a „Galenus'' Gyógy- és \'egyszergyúrban betöltendő ügyvezető igazgató, vegyész-fő1nérnök
1nunkakörbe ..A.. próbaidő letelte után Török Sándor albérletet is biztosít az egész csalúd szátnúra [6]. .~\z új lakásd~1pestre

ról és állúsról április 10-én kelt

leveléből

értesültek szü-

lei. Döntésében a tudo1nány iránti érdeklődése és kutatási
lehetőségek egyaránt n1otiválták. Az 1909-ben beinduló
Fővárosi Drogista Szakiskoláb<ln vegytant tanít (1912-től
15-ig osztályfőnök is volt). ezzel is biztosította 1nagának
az állandó továbbképzést, a 1nindig bővülő új is1neretanyag elsajútítását. 1915. n1úrcius l-ig dolgozik a
,,Galenus''-gyúrban. !Vlcgélhetési és egyéb okuk 1niatt vidékre költözik ( \laskóh, tnajd 19 l 8. \lértcsacsa).
Így ben1utatva az igencsak \cegyszerüsítctt történel1ni
el(iztnénycket. szinte 111agútól adódik a kérdés. -ralúlkozott-e ez a két jeles szen1élyiség. volt-e valan1ilyen szak1na! és szc1nélyes kapcsolat kettejük között? (;\ két gyúr
alapítási ideje nagyjából egy időbe esik. Seit: Ouó „nagydrougista" és Török Sándor gyógyszerész „Galenus" Ciyógy- és \legyszergyúra 1905. 01. 0 I-ről müködöll [7].
'\
rníg Riclller Gedeon 1907-ben alapítotli
ta gyúrút.) Erre a kérdésre keressük. és
próbú!juk 1negadni a választ. Sajnos viszonylag kevés adat állt rendclkezésünkrt:, de a kutatúst e rövid tanuhnán:y

553

problé1na kiküszöbölésére nagy előrelépést telt sajút n1aga szerkesztette tablcttázógépével. E szerkezet lehetővé
tette különféle inkon1patibilitások vizsgúlatút. A túl nagy
préscrő kúros hatásait egy cikkében így írja le: „„.sok
anyagnál cheniiai clvúltozást okoz. Így pl. a phenolphtah~in tablettúk n1egvörösödnek ... ''. i'\z antiadhéziós bevonatokkal, adalékokkal való kísérletezést, egy 1923-ban
kelt leiratában r~szlctesen kif'ejti. ;\ Buro\v-tabletta préselésénél fellépő problé1nákról, azok kiküszöbölésének lchetöségeiröl n1ego!dúsokat ad. ;\ préselcndö anyag ned~
vességtartahnára külön felhívja a f1gye\n1et. valan1int a
vízüvcgréteggel bevont n1atricúk előnyeit írja le . .A..z
1910-cs években is foglalkozott a szilikútok. 111int antiadhéziós anyagok felhasználási lehetőségeivel. \la\ószinüsíthctö. hogy Richter is foglalkozott ilyen irúnyú kísérlc1ekkel. s ezt beszélgetéseik keretében rneg is vitattúk. Kazay els(ísorban a gy'Ógynövényekblll elöúllitott gyógyszeri.:kki..:L és azok lizikai-ké1níaí tulaj<lons:u.d1va! fot!lalkozik. ,.Szabadidejében" az Ó-Gyallá;1 készi7ell vizsgúlóké-

'

közreadásával ncn1 tekintjük bet'ejczettnek.
l\..azay előbbiekben i..:1nlitett csalúdi
levelezésének ,,gyári-korból" való részeiben. több levélben olvashatunk a
budapesti ,.Richter gyógyszergyárosról"'. Ezeket a leveleket szüleinek. vagy
!~leségének cí1nezte, igy nern várható
el. hogy részletesen leí~ja, 1nilyen tudo1nányos vitúi \'Oltak. :\z 1910. június
27-én kelt írásúból idézve: „.,.az új buchlpesti otthonunkban (l·lungária krt.
155. szún1 alatt) jól elférünk .. a gyár~
ba innen sokat kell gyalogolnon1.
holnap hazafClé 111cnct n1úr az egyik
diskurzus során 1negígértenL hogy
rneglátogaton1 az Üllői úti patikájában
a Richter gyógyszergyúrost. inert volna
sok 1ncgbeszélnivalónk a gyógyszerek
elöúllítúsúról is„." Ez az első levéltöredék, a1nelyben Richter neve olvasható.
i\ két gyógyszerész tehút többször is
„diskurált" szakn1ai kérdésekről. Ezt
tútnasztja alá a következő, július 17-én

kelt írúsa [6]. Ebben a levélben múr bővebben ír a „gyógyszergyárosról''. aki
n1eghívja gyárába. }(iderül, hogy n1ind
a ketten hasonlóan végzik a tudon1ányos n1unkút. l\ fchncrülő problérnák
is 1negegyeznek. l(azay több cikkében
tesz en11ítést, a tablettázásnál fellépő
rendellenességek egész soráról [8]. .A..

Bl..'. D:\ F.EST.

\'lf1.

3. ábra. A .\/agyar On·o.1·11/i is Termés:.etd:.sgúfúf,; 1910

kis:íilt hhufrány címo!tlala
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./. áhru J{a:ay budapesti eimc JIJIJ-/u111

szülékévt:l (foto1nétt:r) a „G~llcnus'"-gyúrban olyan
gyógys:tL'nnintút vizsgúiL arnit H..ichtcrtöl kapo1t!
Tovúbbra is a július 17-én kelt levélnél 1narach«.1 n1ús
érdekességekre is rény derül [6]. ;\ „gyógyszcrgyúro s"
betegsége n1iatt felkéri l(azayl. hogy egy clüadúsút tartsa

1ncg helyette, az augusztusban n1cgrcndezésre kcrülö p.„Iagyar Orvosok és Tennészctvizsgú lók \ióndorgyülésén.
l~rc\ckcs, hogy Richter ncin a cége szakc1nbcrci közül vú!asztott valakit. hane1n l(azay Endrét kérte 1ncg e!öa<lása
111cgtartús{1ra !
A. honi tcrn1észcttudon1ún~,:os élt:t egyik legfontosabb
rónuna volt a ivlag.yar Orvosok és -rcnnészctvizsgálók
184 l-től t":vcnti: 1negrcndczésrc kerü\ö vúndorgyülésc.
Célja az volt. hogy a n1agyar orvosok Cs a tcnnészctkutatússa\ foglalkozó szakc1nberek évente legalább egyszer
talúlkozzanak. rncgbeszéljék a tudornúny legújabb credn1ényeit. ;\ vúndorgyülésck progran1jai (többé-kevésbé)
rekonstru<i!hatók. n1ert a legtöbb elöadásról leírúst adott a
-rt.'.nnészcttudon1únyi I(özlöny és néhúny korabeli újság
is. J(utntúsok során fontos feljegyzés-részlet került cl(\,
egy ! 910. augusztus 21-2.:J.. között [9]. !Vliskolcon 1ncgtartott \'Úndorgyülésről (3. ábra). Ezen a vúndorgyü!éscn
az 575 1neghívott. 123 c\öadús 1negha!Jgatúsa között választhatott. ;\ résztvevők névsorában Ka::ay E11drc
(gyógyszerész. Budapest. l-Iungúria-körút 155.) 165-ik a
névsorban. Richter Gedeon ch: (gyógyszerész, Budapest)
277-ik <l névsorban [9]. Elnök ch: Ilosvay Lc~ios gyógyszerész-professzor. /\ Gyógyszerészi Szakosztály üléselnöke, a f\'fagyar Gyógyszerészeti Egyesület 1905-ben 111cgvúlasztot1 elnöke /JaJ'LT Antal, az ülés jegyzője pedig Ka::ay Endre volt. /\. rnisko!ci vúndorgyüléscn Kazay egyes
napokon néha több előadást is tartott! Kedvelt té1nakörc a
111üszcres analitika volt. J\ugusztus 22-én „1\z anyarozskészít111ények hatóanyagai és értékrneghat3.rozúsa" cin1ü
elöadúsa is hozzújúrult a jegyzökönyvben található 1ncgjcgyzéshez: „ ... ;\z elöadúsokat nagy tetszéssel fogadták a
szakosztúly teljes sz{unbanjelenlévö tagjai. .. " [10). A 23ún tartott előaciússorozat jegyzőjének igen sok dolga volt.
l..:..ét önálló tudo1núnyos értekezésének cüne: „Adatok az
clen1i gyökök izorncriújúhoz", és ,./\ színes rcactiók értékeléséről''. iv1ind a kettő ön1nagában is figyc!c1nre111éltó.
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Tovúbb olvasva a jcgyzökönyvbcn ;1z előadók sorát,
Richter neve. előadásának cíine. és az alúbbi 1negjegyzés
látható: „Richter Gedeon: ,.Seru1n- és che1notherapiúról''
in rnunkájá1 IZazay Endre olvasta fe! .. .'' [ 11]. l\.z elöadús
anyagú! jól út kellett beszélniük inincicn sze1npontból,
hogy az Oll esetlegesen rcl111crü!ő kérdésekre a felolvasó
érde1nbcn is tudjon válaszolni. és ne csak az irolt szövcgböl hivatkozzon a szerzőre. Szinte biztosnak n1ondható.
hogy Kazay. ezen év július 17-én kelt levelében erről a
tniskolci előadásról írt.
i(özvctett szaktnaí kapcsolatra utaló adatok egy kiúllitúsról is beszún1olnak . ."\ Gyógyszeri:szi 1-Ietilapban.
l 9 l l-ben gyógyszerészeti ki~11! ítús .. eszrnéjé1 pendítik"
ineg l 12]. (Ezzel a nyugdíjintt!zetnek a vagyongyarapodú:-i:út is biztosítani kívúnja a közgyült:s). Ez a hír nagy kihí\·~·ist jc!cntell a kor;,ibc!i gyógyszcrészt.'.tnck. vagy az ahhoz :\Z(1n1san kapcsolódó iparúgak \·czetliini:k. Itt nctncsak az érdeklödö küzönség ..tncgnyen:sc" a kitüzött cél.
hancn1 esetleges új szerződések al;,íirúsa is. i\ kiúllítús óri,·1:-i:i sikernek néz elébe. Nag}'0!1 sok cég bcjelentt:ttc részvételét. vahunint az úl!alúno:-i: 0rdek!ödés is oly nagy lett.
htigy a rcndcz(\ség. 1nc!ynek é!t:n Bayer ,·/11ttt! elnök és
Struus: Jenr'J állnak. a ki{i!litús idötartan1{1t egy nappal
ineghosszabbitj;i. 1nég a nyitú,..; előtt ( 13] . .-\ rendezvény
hatalinas sikert aratotl. .'\z 1911. június 17-én 9-órakor elhangzott 1nt:gnyitó utún a lúttigatók n1egis1nerkcdhcttt:k
pé!dúul a i'dohócsi Dobozgyúr ko!!ckciójúval. \'agy a
Z:>oln~1y gyúr (Pécs) ún1Í\';1l. :\ parúdi Ü\'eggyár a teljes
.. gyógy1úri berendezést beégetett czí1nkéve["' [ !.:.!-] elhozta. :\ kiú!!itl)k közül tcnnészetescn ncn1 hiúnyozhattak a
Richter (ii:dr.:on vcg;'észcti gyúr és a „Ga!cnus„ tcnnékci
sc111 l ! 5 J. Tiirhk Já:sl;fgyúr<inak kitünö cukorkúil szüntelenül kóstolgatta a kiú!lítús publikuina. /\gyúr új r\ntoid
és Creino!d készítn1énycit. Cs a 137 különf~lc készít1nényt l(aza;' n1utatja be az érdck!i.ídöknck. l\ dísztere1nben Sziinonisz rnisztótütlusi kapszulagyúros önnyí!ó kapszu\úi keltettek nagy érdcklödést. .'\ 1ncgjelentek között
szúinos clökelü orvos, sok „drouista·· szerepelt. akik nagyobb be\·ús<'irlúst is .. eszJ..:(izöltek"' [ 1(i J.
Itt s;_~jnos ncn1 tudunk cgytTtcltnü utalást adni a két
gyógyszerész kapcsolatúr<.L dc \'al6színüsíthetö. hogy a
kiúl!ítús alatt ncn1 ..rosszallóan'" tekintettek a 1núsik gyár
pa\·ilonjúra. hanc1n segíthették cgy111ás sikereit.
.:-\ soron következő. ~s jelenleg az utolsó. e té1nakürbcn eddig feldogozott levél. 1913. 1núrcius 17-én kelt. E
sorok szüleihez szólnak. anüben rnúr újabb lakásukról ín
(Róna u. 35. (egyik sógora írt erre a cítnrc- 4. ábra [4]):
,.fölcg gyógyszcr-gyúrtúsi gondjain1 vannak. dc a napokban polcnlizúlta1n a Richter gyúrossal. nehezen. dc n1cgo!doua1n. [... J .'\pus tudod írta1n rnúr. hogy egy jobb otthont találtunk a Róna utca 35. szán1 alatt. így a gyúr is közelebb. ke\·esct kel! gyalogolno1n". Ebből a rövid ídézctböl kiderül. hogy K.azay. RichtctTe! való kapcsolatút a
v{1ndorgyülés és a kiállítás után is 111egtartotta. 1\ szakn1ai
prob!én1ák 111cgoldúsúra (a111ennyibcn hitelesen lehet fordítani) t:kkorra inúr inkább az írúsos cszn1ccserét választották. \la\ószínüsíthctö, hogy 111indkcttöjüknck a sokasodó problén1úk. c!Coglaltsúg rniatt ncn1 jutott elegendő idő
a szcn1élyes „diskurzusokra''. viszont fontosnak tartottúk
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cgy1nús vélen1ényét kérni adott kérdésben. i\ fentunaradt
levél nagyon keveset úrul el 111indennck okairól. így nen1

szeretnénk túlzott találgatásokba bocsútkozni.

Összességében ehnondbató, hogy e két gyógyszerész
egyéniség többször is találkozott. Ko1noly cszn1ecserékct
folytattak a gyárakban végzett tudon1ányos 111unkáról, így
a gyártási-technológiai tapasztalatokat n1egvitattáki vnlaelőállított készít1nények kén1iai vizsgálatait is
részletesen megbeszélték. Sajnálattal. de meg kell állapítani, hogy a kitartó és következetes levéltári kutatások során a két világháború és egyéb politikai escn1ények következ1nényci 1niatt az utókon1ak eddig kevés „KazayRichtcr" e111léket sikerült feltárni.

111int az
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vizsgúlók 1910. 08. 21-24-ig i\'fiskokzon tartott XXX\'. Vándorgyülésénck történt:ti vúzlata és nninkúlatai. szerk.: dr. K.crckes Pá! és Csiki En1ö. Bp. Frank!in túrsu\at, 1911.: ezen bt:lül:
Jegyzőkönyv a gyógy~Lcn'.:s;.:t;lÍ szakoszt<'ily 1910. augusztus 22én tartott Liléséröl: 41. oldal; - 11. i\ l\·fagyar Orvosok és Tcrn1észetvizsgá!ók 1910. 08. 21-::'A-ig ~liskolczon tartol! XXXV.
Vándorgyült:sénck tört0nc!Í \"Ú7\ata és niunkúlatai. szerk.: dr.
Kt:rckcs Púl l:s Csiki Ernó. Bp. Franklin túrsulat. !911.: ezen bL'~
!ül: .kgyzi.ikönyv a gyógyszerészeti szakosztú!y 19 l 0. augusztu:;
23-ún tartott iiléséröl; 42. uldal: ! 2. Gyúgyszen":szi Hetilap 23.
szúnr. 1911: 367. old;d
13. GyógyszcrCszi Hetilap 25. sziun:
1911: 396. oldal - !4. Gyógyszerészi Közlöny: T;'ircza: 1911:
-l..J.2. u!da! - l 5. Gyógyszcrl-szi Hetilap 26. szún1: 1911; 415. oldal-· l Ii. Ciyógyszerészi Hetilap 27. szánt; 1911: -t26-429. oldal
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