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RÓNAY JÁCZINT
KOLOZS OSABA

A gyógysze1·észet haladó hagyomá11yait ápolva,
gyakran fordulunk a n;iúltba, ~s j_ogo~ büszkeséggel
említjük, hogy a g,yogyszeresz1 palya nem egy
kíváló személyiséget adott a társadalmi és kulturális életnek
Méltán vagyunk büszkék S c h ö n b a c h J Óz 8 e f ,jászberényi gyógyszerészre , akinek a leán~ya
S e h ö n b a e h R ó z a mint,, Déryné ifiasszony"
aratott halhatatlan érdcm~ket a magyar színjátszás területén.
Rippl
Rónai
József,
Csontvári
Kosztka
Tivadar, Kar 1 o v sz k y Bertalan, J u h ász Béla, gyógyszerész családból,
vagy egyenesen a gyógyszerészi pályáról jutottak
a kiváló festőművészek közé. T ö m ö r kén v
I~tván, K o s z t o 1 á n y i Dezső pedig szinté;,
pályánk1?1, ill. gyógyszerészc saládból származtak
át a szépirodalom halhatatlanjai sorába
Ezen az alapon szeretnék megemlékez11i . Rón a y Jáczintról, aki mint bencéspap a természeti és
haditudomány ok kiváló művelője, tanára volt és
az 1848-49-es szabadságharc ban bátorságával, kiváló szervező képességével tűnt ki
Gyógyszerésze ti vonatkozása annyiban van,
hogy évekig foglalkozott hivatásunkkal , és életének egy válságos időpontjában igen nagy jelentő
ségűvé vált számára, hog~ gyógyszerészet i ismeretekben is jártas volt

1. ábra Rónay Jríc:Úit 1nellszobra

A mellékelt kép ábrázolja Róna v

Jáczint

tn~llszobrát, mely a pannonhalmi apátság - méreteiben, diszítésében és tartalmában is nagyszerű -

könyvtártermé ben áll.
Győr egyik legforgalmasab b utcája viseli nevét,
de kevesen tudják róla, hogv ilyen kiváló tudós,
~-~anár -és -sr.aba<lságharcos ·volt az a bencéspap, aki
eleté11ek jónéhány- esztendejében gyóg~.rszerfszet-

te! is foglalkozott. Az én figyelmemet dr Végh
Antal professzor hívta fel erre a körülmény-re~ és
hivatásbeli kötelességemn ek tartom a jelen dolgozat megírásával felhívni a figyelmet Rónay
Jáczintra, aki gyógyszerészi kapcsolatai mellett,
kiváló érdemeket szerzett l1azánk tudománvos és
kulturális felemelkedéséb en
·
Rónay Jáczint 1814 május 13-án született
Székesfehérvá rott, mint Lejt z ing e r Domonkos és Far: k a s Julianna másodszülött gye1meke Hat testvére volt, akik közül három még csecsemőkorában elhúnyt. '\faga Rónay Jáczint
(eredetileg Leitzinger János) is gyenge testalkattal
jött a világra és szülei feltő gondoskodása és szeretete tudta csak életben tar tani Szülei nagyon
nehéz körülmények között éltek és a gyermek
Róna :r anyai nagyszüleinél ne\:elkedett azok elhunytáig, majdédesanyj aegyjk nővérénél maradt,
akinek -/édőszárnyai alatt végezte el a gimnáziurnot
1fidi5n azon kor befojező osztályát a II humánt
elvégezte, szeretett szülei óhajára papi pály-á1a
lépett 1831 októberében vették fel Pannonhalmára a Szt. Benedek-rendb e.
Egykorú feljegyzések szerint Le i t z ing e r
János nem nagyon örült e megoldásnak, de belenyugodott, mert látta, hogy szüleit boldoggá teszi
Ez év október 31-én vette fel a rendi ruhát és kapta
egyúttal a „Jáczint" rendi nevet is. Papi tanítómesterÁnek figyelmeztetés e alapján kezdett el naplót írni, melyet élete fügytáig szorgalmasan vezetett és igen sok értékes felvilágosítássa l szolgál szán1unkra a szabadságharc győ1i és győr-kö1nyéki
eseményeiről, majd később az emigrációbcli életéről A noviciátus eltelte után Gvőrött a rend külön
akadémiai kurzusára járt és böÍcsészetet tanult. A
természetrajz minden ágában jártasságot nyert és
a másodiké, befejezte után bölcseleti doktorátusra
jelölték. Ezt követ6en ta11á1i vizsgát tett, majd
visszament Pannonhahnár a, ahol 4 éven át teológiát tanult.
Teológiai tanulmányai alatt sok mindennel füglalkozott hi-vatásszerűen is, de még mellékes teendőkkel is elfoglalta, mágát Másolt, festett, és ami
bennünket különösen érdekel, dr. Ad 1 e r Jcízsef
háziorvos mellett gyógyszerészi gyakorfatot folytatott, inivel Gyórszentmár tonban abban az idő
ben nen1 volt gyÓgysze1 tá1 A rend háziorvosa kézigyógyszertára t tartott a klastromban, ahol erre a
célra külön szoba állott i·endelkezésre Jáczint szabadidejét itt töltötte és az üvegekből, melyekre
n1ár novieius korában{) i1 ta fel szépen a szignatúrákat, most ő készítette, keverte a gyógyszeieket.
Az 1840-es évtől már a gyf51i liceumban tanítja
a bencés növendékeket. Igen sokoldalú volt. Amellett, hogy költészettel is foglalkozott, a későbbiek
ben sáncépítészette l, az akkori idők katonai tudomán:yával, geológiával és lélektannal is elfüglalta
magát„ 1\findezen területekről szá1nos alapvető tudományos n1unkája maradt \-issza
Il"\-en komol'V- ta.nuln1ánvok között Giték R 6n a ~T t az 1848--as márciusi. események Nem érzett
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soha hivatást politikai szerePlé~re, de nemzetét
mélyen szerető szíve belesodorta őt is a szabadság:.
harcba. Az újságokból értesült a párizsi forradalomról majd a bécsi eseménvekről és ezek az eszmény~k magukkal ragadták ;;, fiatal R ó n a y t, akit
származása is az elnyomottak oldalára állított.
Ettől kezdve tevékenyen résztvett a szabadságharcban, de visszautasított n1i11den kitüntető pozíciót. Az eszmények egyszerű harcosa akart maradni. Együtt dolgozott a nagy mozgalom győri veze.
tői\rel I, u k á e s Sándorral és K á 1 ó ez y-val,
Rónay Jáczinttal együtt - utcákat
akikről neveztek el Győrött
Ahogy a zsarnoki önkény tovább és tovább szorította a lelkes felkelő hadsereget, úgy vo11ul vissza
az ország belsejébe R 6 na y is Előbb Budapestre, majd Kecskemétre, ahol elégette a Győr megyei
plébánosok ha.zafias._le-..;·elezéseit, nehogy illetéktele11
kezekbe kerül-.,;e börtönbe jussanak, mivel a magyar kmmány rendeleteit kihirdették Innen tovább ment Szegedre, majd Aradra és itt érte a
-világosi fegyverletétel. Ezt követően több i1eves
hazafival álnéven megkezdték bujdosásukat Haynau pribékjei elől Bujdosásában első állomása a
-Nádudvar k:özelébe11 levő lóré-i puszta, n1ajd egy
volt iskolatársánál Re 1n én y f )T, tiszttartónál
keresett mened~ket. Em1ek a pusztája azo11ban
közel volt az országúthoz és Ró n a y félve,
hogy fClisme1ik, Hegyi Rudolf 11évc11 ismét vissza.tért a lóré-i pusztára
Élete itt sem volt nyugodt, mert a tanya alatt az
országúton állandóan osztrák: katonaság járt-kelt.
1850 márciusában házigazdája Nagyváradról azzal
a hírrel jött, hogy a menekülőket nagyon szigorúan
keresi az újon11an behozott osztrák rendőrség. Sok:
töprengés után abban állapodtak meg, hogy
Rónay Jáczint Nádudvaron sokkal nagyobb
biztonságba11 lehet és ezért beszegődött 0da a
gyógyszerészhez segédnek Itt hasznosította a
Pannonhalmán sze·rzett négy évi gyakorlatát. Bár
a gyógyszertár forgalmát a házigazda, V a 1 k ó
egyedül is el tudta volna látni, mégis lehetővé tette
POLIVINILKLORID MÚANYAGEDÉNYEK
VIZSGÁLATA VÉR ÉS VÉRALKOTÓRÉSZEK
TAROLÁSA SZEMPONTJÁBÓL
[. H1Tw-1:g, }r. Pechtold, I-I Schneide·r, Die Pharrnazcu1ische Industrie, 27, 758 (1965)
Néhány éve kísérletek fülynak, hogy vérkon;;:e1 VfJ{_
t.árolásához használatos üv<:.·geket miíanyagokból készült
edén3··ckkel hel3·ettesítsék
A inűanyag edén>-Bk ,általános bevezetése több szempontból FJlőnnyel jái. Igy azok ü1·esen és töltötten is
lényegesen kevesebb tcrE;t foglalnak el niint az li"\ eghől
készültek és súlyuk is lényegesen csekélyebb, ami mind
szállításnál, mind tárolásnál könnyebbség és IDFJgtakarítás. A.z an) ag tihhetetlensége e1neli a szállítás biztonságát
Az újfajta cson1~golási n1ód te1n1észetesen szán1os új
problérnát vet fel Igya vérkonzer'\·ek készítése plasztik
edényekben '\'alan1ivel több id6t vesz igénybe. J{iilönöstin
figyele111n1el kell lenni az edén·v és annak tartaln1a kö·
zött fOllépő kölcsönhatásokra„ Itt olsőso1 ban az oldatok
szenny tJződésé1 e kell gondolni, IDFJlyet a tárolóEJdény
anyaga okozhat, a1nely
az oldószi:.r tulajdonságától,
az é1 i11tkt-Jzési ff;li_ilet nag;,- ságától, és
"idt'Start,a111átúl, továbbá a
hőrné1 séklcttől függ

a bujdosó hazafi átmeneti letelepedését Itt sen1
érezte azonban magát biztonságban, és kerülő uta-kon útlevelet szerzett . Hamarabb kellett menekül.
nie, mint gondolta volna. 1850 május 20-án éjféltájban egy Fi s eh b a i n nevezetű módos nád..
udvari kereskedő kopogtatott szobája ablakán, _
nBocsásson be, sürgős közlendőm van" Eee11getlte,
mert igen jó barátja volt, aki a gyógyszertárba
reggelenként be szokott nézni, és Hegyi Rudolffal
szívesen elbeszélgetett a ken idősze1 ű kérdései1ől
Ekkor Fi s u h b a i n elmondta, hogy tudomására jutott, n1iszerint ]'\Tagyváradról két rendór
jött és a gyógyszerészsegédet keresik Felajánlotta,
hog:y a fia kocsü1 elviszi 1\:fiskolcig, és onnan is
biztosítják további útját Rónay sürgősen elbúcsú,zott kedves házigazdájától, aki n1e11etléket
adott neki, és elindult külföldi emigrációjába
Május 26-án a polhorni állomásnál lépte át szeretett hazája határát és csak hosszú-hosszú szá1nkivetés után, a1nikor a ne1nzet úgy ahogy kibékült
a császá1 ral, 1866-ban tért vissza, és mint 11e\· elő, a
természettu<lományok művelője, szorgos munkálkodás közepette élt és fejezte be életét 1889 áp1ilisában, i5 éves korában
AcS'ay Fe1·cn(

IRODALOM
Rónay Jáczint János élete-.
PE3IOME

Asrop 113„1arae1 >KM3HL 11 .iJ.e511eJJhHOCTh ~IoHaxa, 111 paJOlll,ero 3H3'IH'IeJibllYfO püJib 13 6ophÓC 33 HC3ClBI1CH\·IOClb
1848-49 rr. PonaH 51UHHI B opµ;eHe H Bü BpeMH npecnc7lOBaH1fl1 IIOCJie őopb6bt 33 HC33RMCHMOC'Ib pa6oran l! B
J<a'leCTBe anrc1~ap51
ZUSAJ\1.:\1E~1'..,ASSUNG

\~·E,1faSSf-Jt

busé:b1·cibt den J__,ebenslauf von Jáczint RO-"
nay, Benediktine1, dEan in dt-Jn Freiheitskiimpicn \ on
1848-49 oine sehr >vic:htig8 Rollc zukarn.
Rónay \va1 nouh irn ()rÜGn als ApoU1F.;ke1 tátig, spi-i_.tc1, nach dem Zusamrnenbruch, als f;l Vf-;tfolgt -v.i11do,
v,andte e1 sich "\\-·iede111m do1 Pha11nazje zu.
(Győr-Sopron

megyei Tanács Gyógyszertár 1
Központja, Győr)
Érkezett: 1965 X 1

A sze1zók négyíélc P\. C, n1agasnyornásű polictilPn,
ala.csonynycnnású polietilén és polip1 opilén anyagból készült edények vizsgálatát végezték el
A kontakt n1óclsze11el vég;;-;elt kísé1lettJk eiedn16-n~r:i
szF;rint a Jlocchst AG által elóúllított p\:·c fóliák ne1n
gátolják strain L kultú1ák növ ekC:!dését és nern idé111F k
cl6 rr101fológiai F!l'\·ált.ozást a sejtekben. Az an1c1 ikai és
svájci eredetlí P\"C fóliák E:7.7.el szemben gát(Jlják a,
tö1zs növekedését és károsítják a sejtekt-1t 144 ó1ás
fo11alási idő után a két utóbbi fóliát tartaln1azó fol'\a··
dékban inegsz.-aporodt-ak a több1nagvú ó1iásscjtck __:\ ,fólia tehát olyan any~gokat adott le, rnclyek a sejtoszÜÍ··
<lást befolyásolják. Igy többmagvú sejtek keletki:-:zhf:t··
IlfJk, arnclyok az akadályo;;:ott sejtplaz:rna osztódás rniatt
jönnek lét1-e, esetleg a SF:jtek fúziój'a következik be
A_z indi1ekt, 1nódszt-J11el tö1tént viz:sgálatok SZF:1int 1
nap alatt + 1°-on a fóliákból a s;;:é1um citotoxikuRan
ható anJ agot scn1 oldott ki 1~z azt is jFJlt-Jntht-Jti, hog~ a
toxikus an) a.gok koncF:nt1ác.:iója jóval alacsonyabb tulnál, arnennyi a 10 %-os szé1 urnhozzáadás n1ellct t a táp··
talajra hatiist fi:-Jjtene ki Szerzők vizsgálatai alapján
a Hoechst-fóliákból készült edénvE-k alkalmasabbnak bizon\ ultak infúziós és tianszfú~iós oldatok tárolástÜR.·
n1ii{'1 a S'\ ájci, illetve an1E.:1ikai eH:·<letű fóliák.
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