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1 Boros· István 1 és dr. Zboray Bertalan: 

Zomba közsé~ neves gyógyszerésze, 
Rozsnyay Mátyás élete és munkássága 

Tolna meg~e lakosságát a török uralom nemcsak hogy megtizedelte, de 
mondhatjuk - s az egyko1i dokumentumok alapján - igazolni lehet, hogy 
egyes helyek lakossága kipusztult A megye 1680-ban szabadult fel vé~leg a 
török uralom alól, de csak 1692-ből van hivatalos okmány arról, hogy Dombó
váron 278 lakos, Ozorán 273, Simontornyán 147, Szekszárdon 290, Tolnán pedig 
160 volt a lakosok száma A kuruc-labanc idő háborüskodásai, valamirit az 
1707-iki pestisjárvány tovább tizedelték a lakosságot. Egy népességéből ki
pusztult és gazdaságilag szinte megsemmisült országrész segítő kezet várt. A 
kormányzat igyekezett a bajokon betelepítéssel segíteni s ügynökei Bajororszá
got és Elszász-Lotharingiát járták be, hogy bevándorlókat toborozzanak Ugyan
akkor a felső-magyarországi részekre menekültek között is hírül adták, hogy 
visszatelepülhetnek régi falvaikba 

Hogy mindezek a törekvések nem voltak eredménytelenek, azt bizonyítja 
az a körülmény, hogy az 1720-.iki összeírás még mint Zomba-pusztát említi a 
községet, viszont Tolna megye 1767-iki űrbéri összeírása (családok száma, telki 
állomány, belső telkek, szántó, a lakosság összetétele és a földesúr) Zombáról a 
következőket írja: 

„A zombai c.saládoJ.c száma 78, lakossai magyarok, több német, a földesúr 
Kápolnai Mónaszterly István és a Dőry-család." 

A törökök kiűzése után Zomba a császári kincstár birtokába került, sok 
más területtel együtt, melyeket a kincstár - ar1a érdemes személyeknek -
megfelelő váltságdíj lefizetése mellett tulajdonba adott Monaszterly István, a 
császári ser·egben szolgáló rác csapatok generálisa - hadi érdemeire hivatkoz. 
va - szintén birtokot kért adományba és kérelmének elintézésével Dóry Lászlót, 
a magyaf' királyi kancellária és az udvari haditanács mellett Bécsben működő 
ügyvivőt bízta meg Dőry László valóban kieszközölte, hogy Monaszterly 1701-
ben Tolna megyében 12 pusztát kapott adományba köztük Zombát, Paradicsom
és Szentgál-pusztát is. Miután !vlonaszterlynek nem volt pénze a váltságdíj meg
fizetésér·e (40 OOO váltóforint), ezt Dőry László fizette le, melynek fejében a 12 
puszta közül hatot Dőry László vett birtokba így került Zomba és közvetlen 
környéke a D{íry esalád kezébe. Zomba betelepítésére vonr<.tkozólag nincsenek 
pontos adataink Németországbül bizonyára hajóval jöttek és Tolnán kiszállva 
ke1 esték fel a még lakatlan és n1űveletlen Zomba-.pusztát fiogy n lakosság a 
rnár említett összeírásban is vegyesnek van feltüntetve, arra r itat, hogy nem 
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egyszerre, nagyobb tömegben jöttek, hanem kisebb csoportokban, talán csalá
donkint hol magyarok, hol németek 

. 1732-ben Dőry László özvegye, m~sodik. házasságában Andor .Józsefn~ 
(innen ered az Andor-puszta elnevez_és!) s_z~_rződést-köt a jobbágyokkal az akkori 
hűbérszolgáltatások tárgyában Atengedl a jobbágyoknak az egész zombai ha
tárt, de Szentgál-pusztát magának tartja fenn. Megállapították a házas és a 
háztalan jobbágyok, valamint a zsellérek szolgáltatásait, a kilencedet, kiadják 
az italméré,,; jogát a községnek, szabályozzák. a fakitermelést és megállapították 
a szabad költözködés feltételeit. E szerződés ellenére azonban egyre nőtt az elé
gedetlenség a jobbágyok soraiban főleg a vallási ellentétek miatt„ Az első tele
pesek között - valószínűleg a németek - nagy számmal voltak evangélikusok, 
akiknek már 1 728-ban saját imaházuk volt és a sárszentlőrinci lelkész tartott 
számukra időnkint istentiszteletet Az ellenreformáció foly.ományakérÍt a kato
likus földesúr Dőry Ádám elvette imaházukat, megtiltotta a szentbeszédek tar
tását, valamint a hétköznapi könyörgéseket is. Az elégedetlen zombaiak -
megtudva, hogy báró Harruckern J György Békés megyei földbirtokos és fő
ispán terjedelmes, de lakatlan birtokaira jobbágyokat keres - felkerekedtek és 
Békés n1egyébe vándoroltak, ahol" a báró elegendő földet és szabad vallásgya
korlatot ígért nekik Így lettek az említett zombaiak a mai Orosháza alapítói 

De a Zombán maradt, részben német nyelvű lakosság szorgalmas munká
val egyre jobb anyagi körülmények közé került és virágzó mezőgazdasági kultú
rát teremtett a termékeny lösztalajon, de a Szekszárd vidéki szőlőkultúrának is 
élenjáró művelői voltak, különösen a szentgálpusztaiak 

Az 1756-os esztendő jelentős dátum volt a megye egészségügyét illetően 
Ebben az évben nyílt meg az első Tolna megyei gyógyszertár Szekszárdon 
.. Fekete Sas" néven 1778-ban követi a paksi „Szentháromság", majd 1796-ban a 
dunaföldvári, ugyancsak „Szenthá.romság"-hoz címzett patika megnyitása 

A XIX. század első felében már űjabb 8 gyógyszertár létesül; éspedig: 
1802-ben a hőgyészi, 1818-ban a simontornyai, 1820-ban a bonyhádi, 1830-ban a 
tolnai, 1835-ben a faddi, 1836-ban a bátaszéki, 1836-ban a tamási, 1837-ben a 
gyönki patika. Ezeket követi 1857-ben a második dunaföldvári, majd 1861-ben a 
zombai gyógyszertár megnyitása Ha végigtekintünk a felsorolt neveken, feltűnő, 
hogy az említett községek szinte kivétel nélkül víz, illetve víziűt mellett féküsz
nek A megye domborzati viszonyainak ismeretében könnyen érthető, hogy a 
l)una mint fő közlekedési út szerepelt ebben az időben, annyira, hogy még a 
délről északra vivő - s már a rómaiak által használt hadiút is jórészt a Duna 
n1el1ett vezetett, így hát a jelentősebb települések a Duna partján, vagy ahhoz 
nagyon közel találhatók a megyében 

Zomba község nem feküdt víziűt mellett, mint az eddig tátgyalt helyek, 
hogy az egészségügyi hatóságok méltányolták a folyamodó Dőry Frigyes föld
birtokosnak kérelmét, ezt bizonyára a lakosság és a környék szapor·odásával és 
jelentős megnagyobbodásával magyarázható 

A megye által meghirdetett pályázat eredményeként a megye 13-ik 
gyógyszertárának jogosítványát Rozsnyay Mátyás szabadszállási születésű gyógy
szerésznek ítélték oda, nem is sejtve, hogy ezzel egy szor·gafmas, jól képzett, 
foglalkozását rajongásig szerető fiatalembernek adtak lehetőséget tehetsége ki
bontakoztatásához, aki a következő években egy olyan találmánnyal lép az 
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orvos-gyógyszerészi világ elé, an1~llyel a szakkörök elismerésén kívül, a betegek 
ezreinek háláját is ki fogja érdemeini. Ennek a Zombán felemelkedő és ét:
tizedek múltán Aradon befejeződő életnek és pályafutásnak megörökítése a 

célur.k 

ELETRAJZA 

Rozsnyay Mályás 1833. május 14-én született1 a Pest megyei Szabadszállá
son, ahol apja: marosjárai Rozsnyay János főbíró volt, anyja neve: Wirtzfeld 
Eszter Alsófokú iskoláit szülőfalujában végezte el, középfokú tanulmányait a 
jóhírű kecskeméti református kollégiumban folytatta. Az itt elért jó tanulmányi 
eicdmén:yei tették lEhetővé,. hogy a magyar fiú felvételt nyert a bécsújhelyi 
katonai akadémiára amelynek elvégzése az ak:ko1i viszonyok közepette is 
biztos inegéthetésl jelentett az egész osztrák császárság területén 

A katonai pályát azonban rövidesen otthagyta, mert a kitört szabadság
harc nyomán támadt nemzeii felbuzdulás benne i_s ellenszenvet keltett a hazája 
szabadsága ellen harcoló osztrák tisztikarral szemben 

H:-..zatérve a gyógyszerészi pályát választotta élethivatásának, s ieltehe
tően gyakornoki éveit is a szabadszállási gyógyszertárban töltötte k-i 

Egyeten1i tanulmányait részben Pesten, r·észben Bécsben végezte, mely 
utóbbiról írásbeli dokumentumunk is maradt 2 Ez idő alatt a maga erejére volt 
utalva, n1agának kellett a létfenntartáshoz szükséges anyagiakat előteremtenie 
Későbbi éveiben gyakran hivatkozott a bécsi évek fáradalmaira, hol napközben 
laboratóriumban dolgozott, este pedig az Operában statisztált 

o:~k\dOlét elnyerve:; többfelé vclt „conditió"-ban; így Szegeden és Kecs
keméten id l{atona Zsigni-ondnál is Katona a város egyik nevezetes embere 
volt, nl.'incsak mint gyógyszerész és közéleti funkcionárius, hanem mint szöllös
gazda és gyümölcskei tesz: is Az ó hatása láiszik Rozsnyay széles kö1 ű 
érdeKlődésén és munkálkodásán is Barátságuk és szakmai össze~öttetésük 
később is - Rozsnyay aradi évei alatt is - fennállott Ennelr bizonyítására 
szolgál az a levélmásolat" is, melyben n1egköszöni a ldtüntetése alkalmából 
ko.pott üdvözléseket és egyúttal az áltcda készített Gelatinograph elöiratát közli 
-Katonával 

Rozsn)'ay több évi alku;n1azot! (segéd-) gyógyszerészi rnüködés után haza
tért Szabadszállásra ahol feltehPtóle;; a tulajdonos elhunytával az özvegyi ha
szonélvezetben lévő gyógysze1 tú) vezetését vagy bérletét vállalta el A gyógy-
szertári elfoglaltság mellett bi:-:onyára talált időt arra, hogy sok irányú érdeklő·
désének kielégítésére ké1niúv;1l és a ; okontudo1nányokkaJ foglalkozzon 

Ug: ancSclk szabadszállási tartózkodásánctk éveiben történt. hogy étdek
!űdése a sakkozás fel~ fordult A s:ikkozá.snak Jl/íagyarországon nagy n1últja 
volt múr akkor is.'' de mt-igyar nyeh Li szakkönyv még nem volt a sakkozók 
kcz~'o<-.n Rozsn)'a) tehát nekifogott és lSGO. januc'ir· 9-én megjelentette a „Sakk
játék elen1ei, vezérfonál a sukkjcHf;k megtanulására' című füzetet K.ülönböző 

sz~'IZÖk, így Baradlay·-Bárson.\- i,;; a munkával kapcsolatban azt írták, hogy 
H.oz_'',J1Y'1Y írta 3.Z első rr1agya1nyt>h'Ü ->Sakkjá1ékról~~ szóló könyvet" 

Miutún az E.I edeti könyvi:::t n1c;:;szerezni 11€111 sikerült, a IVIagy&r Sukk
s:1:ii\'é1 s(g· b11cfr1prsti kön)- •:tá1 áb,-:.n i,t-;yckcztünk ol.) an -- a sakkozás rnagy<'-l -

___. _________ -------
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,-,z:: ;'"i ;(,r :(neté.. el foglcükozó ~ szakkönyvet keresni. mely inegnyugtató n1ó
rl\.:1 i~-rnc1tc<i Rozsny,.;.y sze1epét. 

}!Llr/d Ist1xin: A sakkjáték tankönyve,ü melyet a I'.fagyar Sakkszövetség 
z ( ;~o önc.\lló n-~::<g:,-ar nyElvű tankönyvnek tekint, a játék történetéről szóló 

,_; 1'.Z':1\ ~-bcin :-<. kii"rtkezöket írja: 
n1Lrt niig a niűt:elt k-iil-föld annak (a sakkozásnak) egész külön iro

d:d-nuít ~·.épe~ felmutatni, míg külföldön majd minden városkának van egy, sőt 
;- .::; 1 't'l:f_e(Jjlete. addig i.rodalmunk Rozsnyay Mátyás (szül. 183.'3, megh. 1895.) 

A. sakkjáték. elemei« (Pest, 1860., 16-rét, 96 lap). 111/. Lange »Leitfaden für 
SLhac/1.~piel.et·• ci1nű tankönyve nyo1nán magyarított munkáján kívül egyetlen 
i!yennemű forditott vagy eredeti tankönyvet sem mutathat fel " Márki tehát 
rn:ir ekkor n1egállapította. hogy 1860 és 1870. között Rozsnyay munkáján kívül 
n1ús magyat nyelvú. sakkozással foglalkozó tankönyv nem volt, s hogy Rozsnyay 
munkája is fordítás 

A gyüri sakk-kongresszus, nemzetközi mesterve1seny és főtorna alkalmá
ból' Maróczy Géza és Chalupetzky Ferenc szerkesztésében megjelent emlék
kiinyvbtn Galgóczy Fer·enc: „A magyar sakkozás és a magyar sakkirodalom 
Hirténelme · című monográfiájábans Rozsnyay szerepéről a következőket írja: 

Megjelenésekor elsőnek és egyetlennek tekintett, m.ég Má·rki István is 
18 í 2-ben ?negjelent sakkönyvének előszavában annak mondja. Címe: A sakk
játék ele1nei. Vezérfonal a sakkjáték megtanulására. Lange M„ után Rozsnyay 
i\iátyá~ Kezdők számára, Pest, 1860 Kiadja Heckenast Gusztáv. " 

„A fordító Rozsnyay Mátyás 1833-ban született és 1895 ... ben halt meg, 
füzetében az előszót Szabadszállásról keltezi 1860. január 9-én. A magyar- sakk
rnűszótárt, C.seresnyéssel együtt, kivel levélileg érintkezésben volt - már· akkor 
is termé.szetszerüleg közhasználatban lévő sakk-szavakon kívül - részben neki 
leellett megalkotnia." 

Hozsnya;y tuzet~ben a következő „terminus technikus ·-okat találjuk: el
.sáncolás, haladlában ütés (on passant), csel (Gambit értelmezéssel), párhuszár
játék utóbb húzva (Zweispringerspiel im Nachzuge), egyszerű játék (giuoco 
piano), szárnycsel (Flügelgambit, Evans-csel),. scotcsel {skótcsel) stb. Tehát e 
munkájában Galgóczy F is fordításnak mondja Rozsnyay munkáját, továbbá 
megállapítja,. hogy a inüszavak egyrészének megalkotásában is vitathatatlan 
érdemei vannak 

Tisztázandónak találtuk ezek után Ma.x Lange tevékenységét is, ami a 
Hévai Le:xikon!l útján sikerült is Ezt írja; 

,,Lange Ma1· német író és sakkjá.tszó 1832-ben született, 1861-ben a nyu
nari nénzet Saklcszövet<iéget al,apít:ia meg. 1\llunkái.: „.Lehrbuch des Schasch
~pi('fR·•. A Sakkjáték e[e1nei. Fordította· R.ozsnyay M Pest 1860 Továbbá: 
>-S/.~itze aus de1 Schachtvelt« 1881 

Szabadszállási inúködése közben szerzett tudomást Rozsnyay arról hogy 
'Iolna \'3.11ncgye Zo1nba községben felállítandó gyég-yszertár elnyerésére pá
lyázatot hirdet .-\ felállítás ügyét a helybeli birtokos és képviselő jobba
hE.zy Dőr:-i J-<'1 igyes szo1galn1azta azzal az indokolással. hogy Zomba község 
és a l:örn:vék ];1kossága megszaporod\·án (kb 10 OOO fő1e), annyi lakos már 
nemcsak fiók- dc r:gy önálló g·yógJsze1tár elta1tásá1a is képes '0 A köz
c~·yülis d1 N,-,,~~k Súndor föorvos- pá1toló javaslatával 11 t(1if's'l.tette ftl az 
ugyct 1 I-!c:lyt:u tó Tanáco,hoz ahol hE:lyt adtak a ké1ésnek s lc0lh::italn1azták a 
n1t.g~ ( t :_1 p;ll~ aznt kíít cisú1a. illctv< a jugnak a legérdemesebb gyógys2c 1 úsl 
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a gyógyszertár felállítására 



számára való adományozására A jogosítványt a törvényhatóság 1861. október 
18-án tartott ülésén Rozsnyay Mátyás szabadszállási gyógyszerésznek ítél-
ték. oda 11 -

Az érdeklődő természetű és sok mindennel foglalkozó Rozsnyay mint 
gyógyszertártulajdonos is kitűnt. A Tolna megyei Levéltár Tolna Vármegye köz
gyűlési iratai 1357/1865 7 szám alatt feltalált és az 1865 november 19-i gyógy
szertárvizsgálatról szóló jegyzőkönyv néhány pontja így szól; 

„7. A gyógyszertár elegendő világos, tágas és magas helyen fekvő. Bútor
zata csinos, edényein a felirat olvasható 

8,. A gyógyszerek a .szükséglethez elegendő mennyiségben s a legkitűnőbb 
minőségben tartatnak, még a ritkán előírni szokott .szerek is, úgy annyira, hogy 
a gyógyszertár bár rövid ideje áll fenn, mégis a megye egyik legkitiinőbbjei 

közé számlálható, a szerek kitűnő minősége, s a gyógyszerész pontossága és 
szakképzettsége folytán 

10 Az osztrák gyógyszerkönyvben előfo7duló vegytani kémszerek Ten
desen összeáUítvák, a Meis,zner-féle önsúlymérő feltalál.ható 

17 A gyógyszerészet- és egyéb segédtanulmdnyokat. vezető könyveknek 
igenis birtokában van a tudományos sza.kismeretű gyógyszerész 

18. A hiányzó szerek rendesen vitetnek nap- és hónaponként, a hiányzó 
szerek Stuttgart-bál Louis Du Vernoistól szereztetnelc be. 

Végül a vizsgálat eredményéről így nyilatkozott a bizott.sá.g · 
20 A kelethez mérten ilég csinnal és dúsan berendezett gyógyszertár 

iránt a közönség bizalrna folytonos, a szerek mértéke és ár.szabása rendes. A 
gyógy.szertár tulajdonosa a szakképzettség maga.s színvonalán állván azon 1é.sz
vételt és bizalmat, mi őtet üzlete megnyitása és folytatásában kíséri, teljes 
mértékben klérdemelte 

dr„ Kelen uradalmi orvos, Krohn Mihály bíró, olvashatatlan aláírás 
megyei főorvos." 

E véleményből könnyen megállapítható, hogy Rozsnyay a jól felszerelt 
és szakszen.1en vezetett falusi gyógyszertárban sem hanyagolta el a szakmai 
továbbképzést. Feltehető, hogy ismerte az akkoriban még jórészt idegen nyelvű 
szakirodalmat, így bécsi tanulmányai idejéből nemcsak az osztrák, hanem az 
akkor már jóhírü német irodalmat is Lehet, hogy dr„ Kelen J zombai körorvos 
biztatására kezdett foglalkozni a lázcsillapító kinin (chinal) olyan vegyületének 
előállításával, mely íztelen és így alkalmazása főleg a gyern1ekgyógyászatban 
bírt volna nagy jelentőséggel. Mindezeket valószínasfti az a tény, hogy dr:. 
Kelen és Rozsnyay közös beadványban fordultak 1863. július hó 30-án a Magyar 
Kir. Helytartó Tanácshoz, hogy „Kinal czukorkák"-at (Chinin bonbons) forga
lomba hozhassák, illetve újságokban hirdethessék rn A Helytartó Tanács azonban 
elutasította a kérést, mert a „gyógykontárkodás előmozdítását és egy hatályos 
gyógyszerreli visszaélést" látott a kérés mögött 14 Rozsnyay ennek ellenéri= nen1 
kedvetlenedett el az engedély megtagadása n1iatt, dr Kelen is bizonyára to
vábbra is alkalmazta a Kinal czukorkákat praxisában, mert midőn Rozsnyay a 
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Egerb~n megtartott XVIII. vándorgyüié
sér-e beküldte azokat, mint évek ótn kipróbált hat.ású anyagokat ismertette 
Hogy a készítmények akkor sikert nem arattak, erre majd az alábbiakban rész
letesen ki fogunk térni. Az 18:69-ben Fi·un1é-·ban rnegta.rtott XIV vándorgyűlés 



8.Züián "·- nem annyira a v·egyészek, mint inkább az orvos-proíesszorok véle
ml:n:- e alapján meghozta az elismerést és a kitűzött pályadíjat Az összeget 
Rozsn-:,.ay gyógyszertára bútorzatának felújítására használta fel, legalábbis erre 
ut:-i.1 ciz 1810 október 13-án kelt gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyv,15 melyben 
ezek oh- ashatók: 

7 A. gyógyszertár tágas, világos, szár-az. -Edényei csinosak, olvasható fel
ilc.ttal ellátva Bútorzata újonnan és célszerűen berendezett.16 

20. A m.egvizsgált gyógyszertár közhíre és hitele teljesen kielégítő, mit a 
ttt-lajdonos szakképzettsége és kitűnő pontosságának lehet tulajdonítani, miért a 
JYógy.~zertá1 a legkeresettebbek egyike" Aláírások: dr. Láng helyi orvos, Pesti 
Györ9y bíró, olvashatatlan aláírás, megyei főorvos. 

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűléseivel való meg~ 
ismerkedés a sikeren kívül más fontos változást is hozott Rozsnyay életében 
r\_ vándorgyűlések mozgalmas légköre, az egész ország megismerését célzó ama 
törekvése, hogy évről évre az ország különböző és főleg tiijképileg is szép 
lielyEin tartották az összejöveteleket, nagy hatással lehetett a kis dunántúlí 
~aluhoz kötött, külföldet járt emberre, nem is szólva arról, hogy a résztvevők 
-· az ország haladó szellemű tudósai, tanárai, orvosai kutatásaik vagy terveik 
javát a gyűlés szakosztályaiban adták elő. Mindenesetre Rozsnyay a következő 
25 évben nemcsak a legszorgalmasabb gyógyszerész látogatója, de az egyik leg
népszerűbb előadója is lett a vándorgyűléseknek, akit csak betegsége akadályo
zott meg a megjelenésben. Az említett évek alatt 9 előadást tartott, a későbbiek
ben felsorolandó címek alatt. 

Roz~nyay és a fényképészet 

Itozsnyay a már említett fiumei vándorgyűlésen előadást tartott a „Fény
képészet legújabb haladásárói" és fényképeket osztott szét a jelenlévők között. 
E dolgozatában Rozsnyay először a fényképészet történetével, fejlődésével fog
lalkozik, elmondja miért volt szükséges, hogy a papírra , való fényképezés 
helyett, az üvegre való fényképezést alkalmazták Különféle technikai meg
oldást javasol. Indokolja, mennyivel célszerűbb a fényképezés mint az acél-, 
réz-, vagy fametszés, s megjósolja, hogy a természettudományi könyvekből ki 
fogják szorítani a rajzokat a természethű fényképek lenyomatai 

Az előadás nyilvánvalóvá teszi azt a feltevést, hogy Rozsnyay nemcsak 
elméletileg foglalkozott a fényképezéssel, hanem annak gyakorlatban is mes
tere volt 

A bizonyítékot erre Vörös Lajosné öcsödi lakos által rendelkezésünkre bo
csátott fényképek szolgáltatták A Vörös család jó ismerőse volt a Rozsnyay és 
Poór családnak, s máig is megőrizték a Rozsnyay által készített fénykép€ket 
A fényképek Poór Endrét (Rozsnyay sógora) és feleségét ábrázolták, s a képek 
hátlapján korabeli fényképészeti embléma van a következő szöveggel: 

„Rozsnyay Mátyás gyógyszerész fényképészete Zombán, "17 

Az emblémát látva, több idős fényképész megerősítette azt a feltevésün
ket, hogy ilyen emblémája csak iparengedélyes fényképésznek lehetett Ipar
engedélyre vonatkozó bejegyzést a2onban sem Szekszárdon, sem pedig az 
Ipartestület Pécsre került irattári anyagában feltalálni nem sikerült A „Fotó-
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Rozsnyayt ábrázoló o,la_jf~stmény 
a temesvári gyógyszertar'l központban 

-

lexikon"IB azonban, a fényképészet fejlődésénél megemHtí k:cgy ";>; 1870--es 
években, a kis Tolna megyei faluban: Zombán Rozsnyay l\Iátyás gyógyszerész a 
fényképész 

,!;_ vándorgyűléseken a gyógyszerészeknek több ízben külön szakcs;.:;tályuk 
1:olt, ahol nemcsak a résztvevők szakin.ai előadásai hangzottak el. ha.11e1n rn.eg-
t31gyalták az aktuális kari prohlé1nákat is, így pl : 1363-ban az Országos 
Gyógyszerész Egyesület l}legalakításának ügyét. Rozsnyay később fcl:;;orolandó 
előadásai l'észben itt a gyógyszerészi, részben természettudományi és kénüaí 
szak.osztályban hangzottak el, s így természetes, hogy az 1892-ben ü.jjáalakult 
gyógyszerész-szakosztilly ·- legbuzgóbb tagját, Rozsnyay t\íátj:ást vála_sztotta 
elnökévé A vándorgyűlések szervezésével és előkészítésével foglalkozó pesti 
„Allandó Választmány"-nak Rozsnyay már 1882-től kezdve 1nr:.gszakitás nélkül 
tagja volt 

Az 1871-ben Aradon megtartott vándorgyűlés jelentős fordulatot hozott 
R.ozsnyay életében is Ekkor ismezkedett meg Araddal, azzal a várossal, rnely 
élete második felében mínd szakmai, mind társadalmi munkásságának RZínhelye 
lett Az aradi városi tanács 1871. augusztus 28-szeptember 2-ben jelölte meg az 
Arv.don tartandó vándo1gyülés időpontját s az előkészítő bizottságba Szarka 
János és Ring Károly gyógyszerészeket is beválasztották. Ezen a vándorgyűlé
sen az akkor még zombai gyógyszerész Rozsnyay előadást is tartott a jelen és 
a régi kor robbanószereiröl De nemcsak előadást tartott, hanem barátságba 
kerül a rendezésben részt vevő Szarka gyógyszerésszel és megérlelődik benne az 
a gondolat, hogy n1egvegye a Szarka-féle, 1824 óta fennálló , Szentháromság" 
gyógyszertárat A vétel meg is történik és 1874. augusztus 9-·én a helyi lapok
ban a következő hirdetés jelenik meg: 

„Van szerencsém köztudomásra juttatni, hogy az aradi, Fő tér lS .szám 
alatt lévő gyógyszertárat megvevén, azt saját felügyeletem alatt fogom vezetni 
Addig is, míg annak újjáalakítását gyökeresen eszközöltetném bőven elláttam 
friss és kitűnő minőségű szerekkel 

Rozsnyay Mátyás gyógyszerész" 

Zombai gyógyszertárát 1874 október l-én bérbe adta Ü'lváth Ferenc 
gyógyszerésznek, aki - miután oklevelét Pesten 1874 október 26-án meg
~;zerezte - november 15-én átvette a gyógyszertár bérletét 

Arra, hogy Rozsnyay végleg búcsút mondjon a zombai gyógyszertárnak, 
1879-ben kerül sor, amikor Poór Endre sógorával közösen beadott kérvényükben 
kérik a jogo:Sítvány átruházását Poór Endrére 19 

Rozsnyay tehát a ZombátÓl távoli forgalmas városba, Aradra tette át 
működésének: színterét, s folytatta a Zombán megkezdett szakmai tudományos 
_munkásságát, de amellett maradt ideje arra is, hogy részt vegyen a város életé
ben mint törvényhatósági bizottsági tag, a Takarékpénztár elnöke stb 

l{ésőbb tárgyalandó tudományos - és gyakorlati gyógyszerészet problé
máit tárgyaló cikkei élénk visszhangot keltettek hazai és külföldi szakkörökben 
egyaráht Alább felsorolt közleményei között számos olyan található, melyben 
vitázik szaktársaival, vagy megvédi masok által kifogásolt eljárását Mint kiváló 
gyakorló gyógyszerész kartásai szemében is a kor· legkiválóbb technológusa volt. 
Két egymással vitában álló gyógyszerész meghívta egy alkalommal Rozsnyayt 
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döntőbüónak, egy különleges recept elkészítéséhez A i·ecepten 2 g chininsulfát, 
10 csepp acidum sulfuricum dilulum volt felirva, 10 pilulára. Rozsnyay eljárása 
a kö\etkező volt: lemérte a chininsulfátot, rácsöppentette a savat, megmelegí
lcttEc a mozsár pisztillusát és minden kötőariya"g nélkül elkészítette a 10 pilulát 

Rozsnyay ll1átyás családja 

A_ zombai centenáriumi ünnepségek~o lezajlása után jutott tudomására 
Doros István Tolna megyei igazgató-főgyógyszerésznek, hogy Aradon még nap
jainkban is élnek Rozsnyay egyenesági leszármazottai. Boros ezért Aradra uta
zott Rozsnyay aradi szereplésének még feltalálható emlékeit összegyűjteni, 
másrészt, hogy Rozsnyay még életben lévő unokájától, Kálmán Lajos gyógysze
résztől Rozsnyayról clyan adatokat szerezzen, amelyek eddig a nyilvánosság 
előtt nem voltak ismertek 

A családra vonatkozólag Kálmán gyógyszerésztől a következő adatokat 
sikerült megtudnia. 

Rozsnyay felesége: pirityi Burián Teréz volt. Házasságukból született 
gyermekeik közül a következőket nevelték fel: 

Kálmán fiuk 1869-ben született Zombán Mint okleveles gyógyszerész 
apja halála után ő vezette 1894-től az aradi családi tulajdonban lévő gyógyszer
tárat.. A budapesti egyetem évkönyveiben az oklevél kiadásának idejét meg
állapítani nem sikerült 

Aranka leányuk született 1870-·ben, Remetei Fülöp Dezső gyógyszerész 
fele">ége lett, fiuk ifj. Remetei Fülöp Dezső Debrecenben volt gyógyszerész 

Jolán leányuk 1872-ben született és Kálmán Ferenc aradi járásbíró fele.:.. 
sége lett, fiuk - a ma is élő - Kálmán Lajos szintén gyógyszerész, utolsó tu
lajdonosa volt a Rozsnyay-féle gyógyszertárnak, annak államosításáig. 

,József fiuk 1873-ban született, gyógyszerészi okle·velét a budapesti egyete
men szerezte 21 Neve - özvegy édesanyjával együtt az 1899-ik, valamint az 
1901-ben tartott Magyar Or:\rosok és Tefmészetvizsgálók Vándorgyűlésén rneg
jelentek jegyzékében szerepel 

Hona és 
Etelka leányok már Aradon születtek, férjhez nem mentek 

Rozsnyay aradi. gyógyszertára 

A ,Szentháron1ság '-hoz címzett, reáljogú gyógyszertárat - mint mát· 
említettük - Szarka Károly-tól az aradi Fő tér 13 sz. házban berendezve vette 
át Rozsnyay, s n1int··m<ir a közölt hirdetésből is láttuk, az 1824. óta fennálló 
gyógyszertár „újjáalakítását gyökeresen fogja eszközöltetni". Már a zombai 
gyógyszertára jegyzőkönyveiből is olvashattuk, Rozsnyay nemcsak a laborató
rium korszerű felszereltségére, de a gyógyszertár berendezésének tetszetőssé
gére is sokat adott Erre bizonyára szükség is volt egy olyan forgalmas, élénk 
Városba11, nünt Atad, ahol Rozsnyay idejében már 6 gyógyszertár működött, 
tehát „versenytársak"-ra is kellett számítani 

liogy az átalakítás milyen mértékű volt, arra nézve sem feljegyzést, sem 
k(pet ne1n sikerült találnunk Annyi bizonyo~.;, hogy Rozsnyay még 13 éven át 

Rozsnyay 1897-ben sógorára ruházta át 
. a gyógyszertár üzleti jogát. 

Az ahspán El belügyminiszterhez küldött felü:atában 
ennek nem látja akadályát. 



A helytartótanács elutasítj~ , 
K 'nal-czukorkák" forgalmazasat a „ 1 

működött ezen a helyen mindaddig, mig az a tér 1887-ben bekövetkezett terep
I"endezése miatt, a gyógyszertár számára alkalmatlanná vált 

Ekkor a Városi Kapitányi Hivatal, mint elsőfokú közegészségügyi hatóság, 
e.'1gedélyt adott arra, hogy a gyógyszertárat az Eötvös utca 5. sz. házba, annak 
a Szabadság térre néző sarnkhelyiségébe helyezze át. Rozsnyay az áthelyezéssel 
kapcsolatban a helyi lapokban a követl{ező jelentést adta ki: 

„A »Szentháromság«-hoz címzett gyógyszertáramat Eötvös utca 5 számú 
házamba, a Szabadság téren iévő szeg].ethelyiségbe helyeztem át, ahol azt csi
nosan és a gyógyszerészeti műtan mai fejlett.ségéhez képest rendeztem be. Saját 
személyes felügyeletem alatt, teljesen megbízható segéd.személyzettel, oly módon 
fogom vezetni, hogy az a Tcz. közönség jogos igényét kielégítve, eddigi nívón 
bizalmát továbbra is kiérdemeljem." 

Az új gyógyszertárral a helyi sajtó is foglalkozott, így az „Alföld"Z'l és az 
„Arad és Vidéke". 23 A két újságban megjelent cikkekből a következőket 
idézzük: 

„El kell, hogy mindenki ismerje, a gyógyszerészet tudományos alapon a 
tudomány irányába tolódott el é.s fejlődött. A gyógyszerészek haiadva a meg
állapodást nem ismeiő vegytudomány fejlődésével~ vetélkednek egymással a 
gyógyszer tárak korszerűsítésével." 

„lzlés és ipari ügyesség párosul Rozsnyay gyógyszerész Ú7' új gyógyszer
tárának kivitelezésében. A bútort üveglapok, tükrök, fú.ggönyök, fekete már
ványlapok és mozaik padozat egészítik ki." 

„A dolgozók asztalai körül összpontosítva van minden mire szükség van, 
a rendelvények elészítéséhez" 

„A gyógyszertárból nyílik Rozsnyay gyógyszerész Úr saját eszméi .szerint 
berendezett laboratóriuma, ahol a lepárló, hűtő, szárító .stb. berendezések úgy 
vannalc elhelyezve, hogy a rend mindig fenntartható legyen Itt vannak a 
Rozsnyay találmányok készítéséhez való eszközök, mig a világhírű Chinin 
cukorkákat, az l. emeletf!n lévő helyiségekben készítik." 

„Újításokat vezettek be a gyógyszertárban, a porok nem papírban, hanem 
ostyatokban expedíáltatnak, az osztásuk gépek segítségével történik" 

A cikk még megemlíti, hogy Rozsnyay 14 szaklapot járat, s hogy készít
ményeinek előállításához szükséges eszközöket, az ő személyes felügyelete alatt 
Cseh Úr, aradi iparos készítette 

Rozsnyay érdeklődése különösen nagy volt a technika vívmányai iránt 
Így Aradon Rozsnyaynál működött az első telefon AZ „Alföld" című helyi lap
ban ~rre vonatkozólag a következő híradás jelent meg: 

„Az utóbbi időben oly nagy port felvert me.sszeszóló egy példánya tegnap 
(1877 december 10-én) érkezett Aradra Roz.snyay gyógyszerész Úr részére, ki a 
Liceum épületébe szállítatta át, hol Antolek Úr a természettan tanára kisériete
ket tőn azzal." 

Mint Rozsnyay unokája, Kálmán Lajos gyógyszerész elmondta, ez a ké
szülék házitelefon volt, mely a gyógyszertárat az 1. emeleten lévő üzemréssze! 
és a második emeleten lévő lakással kötötte össze 

Boros igazgató említett aradi látogatása alkalmával már nem sikerül1 
képet sem találnia Rozsnyay gyógyszertáráról, mert bár helyén ma is gyógy· 
szertár működik, ez már űj berendezésű és beosztású. A régi gyógyszertár he 
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lyiségeiből elvettek, berendezése pedig áldozatul esett a kor·szerűsítésnek. Boros 
ellátqg;atott a temesvári gyógyszertári központba, de ott - egy Rozsnyayt áb
ráZiJlO olajfestményen24 kívül más emléket nem talált 

Rozsnyay ,iSzentháromság" gyógyszertára nem ·volt a legnagyobb forgal
mú aradi gyógyszertár, de tág teret nyújtott tulajdonosának a tudományos te
v~kenységhez A gyógyszertár laboratóriumát is nagy áldozatokkal szerelte fel 
a vegytani tudomány akkori legújabb eszközeivel. ő maga is ott ült egész nap 
könyvei és műszerei között, dolgozott vagy levelezett kül- és belföldi tudós 
batátaival. Munkatársai között ábrázolja Rozsnyayt a Inellékelt fénykép. 25 

Rozsnyay a kiállításokon 

I\.1int jó gyakor1ati szakember, Rozsnyay kezdettől fogva súlyt helyezett 
arra, hogy íztelen chinin-készítményét a hírverés (reklám) útján, mind a gyógy
„szerészekkel, mind az orvosokkal megismertesse Az 1869-ben elnyert pályadíj 
ut&n kb fél évre jelenik meg első hirdetése'.!6 a Gyógyszerészeti Hetilapban, 
amélyben ,a kinal-csokoládét, ~.cukorkát és a piskótát 100 db-os csomagolásban 
hirdeti. Beszerzési helyül a pesti Thallmayer B és fia céget, valamint a Köz
ponti Magyar Gyógyszerészeti és Müvegyészeti Vállalatot és a készítő zombai 
gyógyszertárat jelöli meg A készítmény sikerére és közkedveliségére jellemző, 
hogy az 1875-ben megjelent újabb hirdetése szerint már Aradon kívül Debre
cenben ('.I'amássy K.), Bécsben (Fritz Testv.), Szathmáron (dr. Lengyel), Seges
váron (Teutsch .J. B ), valamint a pesti gyógyárukereskedőknél (Török J , Thall
mayer B. és Kochmeister) i:s kaphatók készítm9nyei 27 Figyelmezteti a7..onban az 
ügyfeleket, hogy a készítményt mások is utánozzák, tehát ügyeljenek a névre! 
A harmadik hü·detés a felsorolt hazai gyógySzertárakhoz még a székesfehérvárit 
(Dieballa) továbbá két bécsi gyógyárukereskedőt is említ, ugyanakkor közli, 
hogy a brüssz~li egészségügyi kiállításon is (1876), a párizsi kiállításon (1873) 
arany- és bronzéren1mel lett a készítmény kitüntetve.28 A párizsi kiállításról a 
„Gyógyszerészeti Hetilap" „Tárca" rovatában számol be egy francia szakla~ 
(Repertoíre Pharmacie) tudósítása alapján A francia tudósító Rozsnyay készít..; 
ményeiről az „osztrákok" cím alatt beszél, mint szép küllemű és nagy helyi nép~ 
szerüségnek örven~dő készít1nényről, előnyös tulajdonságairól (iztelenség) nem is 
tesz említést 

1879~ben Székesfehérváron I"endezett kiállításon Rozsnyay készítményei
vel újabb aranyérmet nyer 

1883-ban Bécsbe1<; 'rendezett kiállításon szintén aranyéremmel jutalmazzák 
készítményeit 

1885-ben Budapest rendezi meg az első országos kiállitást, ahol Rozsnyay 
két „ügytársával" és barátjával, l{atona Zsigmonddal és Poór Endrével együtt 
állítat1ak ki készíbnényeket Rozsnyay a készítn1ények isn1ertetésére külön kis 
füzetet állít össze, melyben a gyógyszerek leírásán kívül kísérleteinek leírását, 
a hasonló készítmények kritikáját, sőt az ellenőrző reakciók n1ódját is megadja. 
A „Gyógyszerészeti Hetilap" két számában a füzet teljes tartalmát leközli, 
esze1int a kiállításon négyféle chinin-tannát készítmény, háromféle gyógycukor
ka, háromféle gelatin- és kakóvajjal készült gyógyszerforn1a s végül ötféle 
gyógybor szeI"epelt 

394 

1 
1 
' f 

r -, 

I; " 

1 
1 
~ 



.. ·,~. '·-'-, A:magyar orvoaok éa termés•etvizagáió~ 
· Fiuméban 

nagygyűlése által 

ltin~lbsok~ládei 100 drb. 5 frt egy drb. 8 kr„ 
Kinalcukorkái 100 drb, 5 frt. egy drb 8 kr 

kö·vetk13zö helyeken J;:aphatók: '\: 
R . a. y ]:[., gv0gJ sr.erésznér.c 

'Ata<lon o z sTn Y .i.. v ·Kái·ol.Y g~·ógy!l~.erés:r, ur11ál Debrecenben; a m °'s 8 .J 

Bécsben: }„ r i t z te11tvt'neknél. , . át 
Pesten : T ö I' ö k József g~· óg)' szer és~ ur.~ k~ál 

T ha 11 m a y e r B. és t~r~a u1 a. 
" K o eh m eisz te r uLódJatná.l - ál 

Sil;thmáron. Dr. Leng Jel ?ti. gyógyszercsz urn . -
' T t h J B ur nál. Segesváron : e u 8 e ." k i n a 1 t ta1·-talmat.„ 

Minden darab 0.08 gi·a.min t 1 ~ z t a több rendbeli utánzatok 
Mivel készitménycim eliemcrt si~el'c u~án 

8 
y a y ?lt pálya·· 

is támadtak, kérem tisztelt Ogyfele1m~·· 1 1e~tebbi helyekre fordulni. 
k o ev. o t' u z o t t kéezitinényeiért! egyk u a cdül ná-l:llll megrendelve, u. 

Továbbá ajánlom t t\gytár~~::a.~ oe:i~iui neutrumot. 

20 l Írt 80 k·ért (T,Ch,+HO) 
gramu1 · ,_ k d'k) IO f t. áru megren„ 

J Ch. . árú. val száll V&O'V emel e 1 r , 
(Ara a 1n1nl . i élktt'f bérmentvo küldetik„ 

delé@, csomagolas fc szá.m1t aa n R o z s n y a y 

Hirdetések népszerűsítik 
3 Gyógyszerészi Hetilapban 
K inal-csokoládét" (1869., 1875.) a" 

1 
1890-ben Araáoiz_ rendezik meg az „Alföld" és „Délmagyarország'- általá

nos kiállítást Ez alkalommal Rozsnyay Mátyás állami aranyérmet és dísz
oklevelet kap Ezen a kiállításon nemcsak mint gyógysze_rész, hanem mint bor
tcrn1elő is szerepel 

Vita a Rozsnyay-féle készítmények felett 

Rozsnyay megérte, hegy az emlékezetes fiumei vándorgyűlés óta eltelt 
kb 25 év alatt készítményei mind belföldön, mind külföldön sikert arattak 
H Hager, a neves német gyógyszerész és szakíró a ,Pharmazeutische Zentral
halle" c szaklapban29 foglalkozott Rozsnyay készítményeinek chinin-bázistartal
mával, s azt ismételt vizsgálat után a cukorkáknál 0,063 g-nak, a csokoládéban 
0,0G g-nak találta darabonkint. Hager ezután a „Gyógyszerészeti Hetilap" cikke 
szerint. a chínin-tannát „legbuzgóbb apostolává" szegődött 

Meg kell emlékeznünk egy másik német professzorról, aki sZintén el
ismerte a Rozsnyay-féle chinin-készítmény előnyös készítésn1ódját e;. G. Witt
stein a „Pharmaceutische Zentralhalle"-ban foglalkozik Rozsnyay Pastilli e 
Ferro készítményével, s megállapítja, hogy a vas nern reagál a készítményben a 
tannin-na! s így a készítményt nem színezi. A gyógyszert szájba véve sem a 
kinin keserű íze, sen1 a vas fanyar íze nem érezhető Végül leírja több gyermek 
esetét, akiknél a Rozsnyay-féle készítményeket sikerrel alkalmazták 30 

Voltak azonban akik támadták a Rozsnyay-féle készítményeket! Így még 
1877-ben beszámol maga Rozsnyay3La ,,Gyógyszerészeti He_tilap"-ban arról, hogy 
<:gy drezdai nagykereskedő cég áijegyzékében megtámadta Rozsnyay chinin
tannáiját, mely szerinte csak chinidin.: és cinchonin-tannát-ot tartalmaz p,_ hír 
eredete után kutatva Rozsnyay egy holland szaklapra bukkant, ahová - fei
tétefezése szerint - „egy magyar· g;'1ógyszerésztöl" származott a hír, aki szin
tén chinin-tannát-ot gyárt, s így konkurrensnek tekinthető Rozsnyay azonban 
megállapítja, hogy a cikk felhívta a fogyasztók figyelmét a készítményre s így 
egyenesen reklámul szolgált ~ 1 ~ 

A Rozsnyay-féle chinin-tannat készítmények chininbasis-tartalma felett 
fannak idején zajlott vitához - manapság - mát szinte lehetetlen érdemben 
hozzászólni, miután az eredeti - bizonyithatóan Rozsnyay Mátyás által előállí-· 
tott anyagból már nem áll rendelkezésünkre minta 

Kérésünkre dr Halrnai JánOs egyetc:mi taná1 úr kész volt az általa 
örzött muzeális gyógyszer-ek között szer·eplő „eredeti csomagolást(' chinin-cukor
kákból néhány darabot egy eredeti dobozban33 vizsgálatra átengedni Halrnai 
professzor azonban a doboz eredetéről és főleg a begyűjtés idejé1öl bővebb 
adattal nem rendelkezett. Hogy a készítmény régi (kb a XX sz elejéről vuló) 
lehetett, az feltételezhető a dobozon lévő, tintával írt ánnegjelölés olvasJ.sa 
alapján\. A felirat ugyanis a cukorkái( kézi eladási árát darabonkint: 4 kr 
(kraiczár )-nak, majd ezt áthúzva: 20 fill. (fillér )-nek tünteti fel A doboz külön-· 
ben „Rozsnyay Mátyás gyógyszertára Aradon" felíratú papírpecséttel van le
zá1 va, a cukorkák papírburkolatán is Rozsnyay Mátyás aláír ásána.k litografált 
másolata szerepel 

Bár· a készítn1ény alig'ha készült még Rozsnyay Mátyás életében,:J~ mégis 
ér·dekesnek találtuk a készítmény chinin-basis tartalmát quantitative ellenőrizni. 
illetve a chinin-basis azonosítását kromatográfiás úton is elvégezqi 
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, szerész (Szekszárd} volt szív~~ -: 
A vizsgálatot Boros .t.va ~eoszto~t gyo~1ári Központ szekszárdi a?"ah:1ka1 

részben - a Tol.ha megyei ranacs d?yogy~ze gyógyszerészi kémiai intezeteben 
laboratóriumában, részben a szegel1 ~gye.e~a'bbiakban kivonatosan közlünk -

. . 'nyről me yel az a l" d' 'b n szá el végezní, s az er eame - 1' külésen elhangzott e oa asa a -
Zombán 1969-ben tartott Rozsnyay-eme 

molt be h' in-tannát hivatalos készítés-
A dolgozat elején áttekintést adott a e in„ t Rozsnyay-féle készítés

•no· "1.áról a különböző gyógyszerkönyvekbe:-1:. Eysvze1fu~?ggealéke valamint a II, III 
, u Gvógyszerl;;:on ' .. ' 
módot alkalmazta az I Magyar ~ 'k . IV román gyógyszerkonyv, m1g a 

· bb , VIII osztra es a , r könyv és IV, magyar, tova a a „ , 1 . t az v magyar gyogysze 
. I ·ugoszláv. az V helvet, va amin . 

IV nemet, az · 1 , .· 'lt tást tette hivatalossa. 
a szeszes közegben valo reaga a - M. 'tyás készítményeiről, aki 

·1 'nyét is Rozsnyay a k l' Felemlíti H Hager ve eme . . k k'k mind a kinin-cso o a-
1 ·1t mind a k1n1n-cu or a ' . d a 

18 76-ban még elismerésse .szo. . t Rozsnyay készítményeit min 
d'król s a készítmények izte1en volta m1~t 't'sa terén nélkülózhetetlenne~ 

e ' · d gyermekek gyogyi a t i · n mar 
nőgyógyászatban, min a . , Manuale" 1893-as kiadása - a a _ 
tart'a. Ezzel szemben a Hager-fele " , . ·án azt közli, hogy a Rozsnyay 

ne~ is H Hager tollából - újabb an3aOl/1z1shanla1nPJ 12 720.10 chinidin, 5,43~/o cincho-· 
. · 't , yben 5 8 o e 1 , ' 1 

féle 3 kinin-tannat keszi ~en . : w csersav és víz mellett 
nidin található a megfelelo menny1segu , 1 lt utódai - ekkor már 

Feltehető hogy Rozsnyay -. vagy ~e:~lgsmeg~e arr1aa· r bizonyíthatóan meg-
' · l'" tat am1ro "" 1 · megváltoztatták ~z eredeti e ona n ~ készítmény hatásosságát ennek el enere 

oyőződni nincs modunkban, azon~a , b 
0 1 em vonja ketseg e. 
az említett Manua e n . káb _ először azt tartotta 

k k z adatoknak buto an , · 1 leg 
Boros Éva - eze ne .a. f'l előirat35 alapján es a Je en . 

tisztázandónak, hogy az ere.det~k ~o~:;t~a6hi~i:um tannicum insipidum mennyi 
rendelkezésre álló anyago~?0:: ae~~vetkező volt: 
chinínbazist tartalmaz. ElJaras , , 1·· ·t módon háromszor ké-

k .. . r függelekeben e OlI • t ál 
Az I Magyar Gyógyszer onJ\ . 't t A előállított készitmeny -· 

f.1- , telen ch1n1n-tanna o. z á . t vég 
szíiette el a Rozsnyay- e e ~z . 't, . próbát és tartalmi meghat ro~as "1 -
landó súlyig szárította, m~Jd ~zo~os1 a~lalciumoxyd elbontott -készítmenyb~ a 

Zett A tartalmi n1eghatarozasnal a k z említett Függelékben - a ch1na
. t ugyancsa a · · t A chinin-bázíst szesszel kivon a, - . l 'lt chinin-bazist sűly szerint mer e 

1 .. , t , don végezte s az izo a 
kéregnél e olI U:0

. . t t'alma a következő volt: 
készítmények ch1n1n-baz1s ar F .. g l 'k értéke: 3QO/o 

'l 26 680/o a ug e e o r sz készítményne : ' 0~ a Függelék értéke: 30 /o 
II sz készítményn~l: 26•42

0
.1° a Függelék értéke: 30°/o 

III sz készítlnénynel: 26,67 10 . 

. . . a Fü gelékben előírt Tha1leoch1n-
Az ily módon izolált ch1n1n-baz1st . .d.g ·e 1· ellen1ző - ugyancsak ott. 

El · te további a chini inr ' -- r hér 
próbával azono~itotta .ve.<ge~ készítményben a chinidinie :jcllP:i:zo ~(-
előírt -· jódkahUffiúS probat IS, de a r 

csapadékot nem kapta ·- ·- l> 'd]í;0ct 1· 
, , rr áfiásan36 vizsgálta meg a:."·'·" 

Ezután vékonyreteg-kro~natoh"".1_. t'a·1nátokat s mellett();-:-" 1-~, ·;-n:il pro- -11 
. 1 t R snyay-fele e unn- -1 

' ( • t 
I, II, III-al Je zet oz . _ bl '-t-'k- )1. nyert chinil\-tanna ü 
fesszor által átengedett eredeti ta CL „.i D'-. 
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Az anyagokat natriumhydroxyd- és metanol elegyében oldotta, majd 
alumíniumoxyd rétegre vitte fel, futtató elegyként 90 súlyrész kloroform és 10 
súlyrész diethylamin keverékét alkalmazta. Az előhívás ultraibolya fényben 
történt Valamennyi mintánál a chinin foltja 0,26 Rf értéknél kék színbEn 
fluoreszkált, míg a chinidin foltja nem jelent meg 

Hogy a chinin és chinidin kromatográfiás úton való elkülönítÉse - a fel
sorolt készítményekben n1ég hatál'ozottabb legyen, az elkülönítést elvégezte a 
Walthie;-féle Kiesel-géles módSzerrel is :i7 E célból törzsoldatot készített: 1 chi
nin-szulfátból._ 2 chinidin-szulfátból, 3 a Rozsnyay-féle előállítási módon nyert 
chinin-tannátb61 és végül 4 ugyanabból a chinin-tannátból és chinídin-szulfát 
keverékéből A bemért anyagokat rázótölcsérbe mosta, majd i-lakmusz mellett 
kémhatását lúgosra állította be Ezt követően 5x20 ml kloroformmal kirázta az 
alkaloida-bázisokat, s a kloroformos oldatot szárított nátriumszulfáton át 100 
ml-es mérőlombikba szűrve 100 ml-re egészítette ki Az elkészített törzsoldatból 
mikropipettával 0,2 ml-t vitt fel az előre elkészített Kiesel-gél rétegre. A futta
tás 90 súlyrész kloroform és 10 súlyrész dietilamin elegyében 60 percig tartott 
Utána exicatorban fejlesztett klórgáz térben 5 percig tartotta a lemezt Az elő
hívó elegyet a következőképpen készítette: 0,32 g tolidint 100 ml n-ecetsavban 
oldott, majd hozzáadott 10 ml olyan vizes oldatot, amely 1,5 g nátriumwolfra
mátot tartalmazott A keletkező csapadékot leszűrte, majd a szüredékben fel
oldott 0,43 g káliumjodid-ot Ezzel a reagenssel a lemezt átnedvesedésig befújta 
A foltok zöld színe jelentkezett 

A kr·omatogramon látható volt, hogy a 3-as startpontból futtatott chinin
bazis (Rozsnyay-féle készítmény) foltja megegyezik az l-es és 4-es készítmény
ből nyert chinin-bazis foltokkal, ami amellett bizonyít, hogy a vizsgált és a 
Rozsnyay-féle gyógyszertárból származó készítmény valóban chinin-bazist tar.., 
talmazott A 2-es és 4-es készítményekből nyert chinidin foltoknak megfelelő 
foltokat, a kérdéses 3-as (Rozsnyay-féle) készítményben nem kapott 

A bortermelő Roz.snyay 

Az Aradra települt Rozsnyay figyelmét hamar felkeltették a környékbeli 
ún ménesi borok Tanítómesterétöl, a kecskeméti Katona Zsigmondtól magával 
hozta a szőlőtermelés iránti szeretetet. Az Arad-hegyaljai vonUlaton 3 borter
melő község fekszik egymás mellett: Ménes (ezt a bort említi Rozsnyay tanul
mányaiban), továbbá Györök és Kuvin Hogy mikor szerezte meg Rozsnyay Ku
vinban szőlőjét és ma is fennálló házát, pontosan nem tudjuk, de a család ma 
élő leszármazottjai úgy emlékeznek, hogy a Roz:onyay.-család már tavasszal ki
ment a kényelmes és tágas falusi házba és ott is maradtak szüretig 

Rozsnyay, mint kortársai megemlékeztek róla, lelkes hazafi volt, s ez köz
leményeiben is megnyilvánult. „A Gyógyszerészeti Hetilap·" 1880 december 5-i 
számában jelent meg tanulmánya a „Gyógyborokról" Ebben felteszi a kérdést, 
hogy a Magyar Gyógyszerkönyvben miért szerepel a malagai bor, melyről a 
Gyógyszerkönyv sem tud egyebet írni, mint hogy „kelleme<; illatú, valódi bor, 
mely cserenyt, sem ártalmps fémeket ne tartalmazzon" Ugyanakkor az amerikai 
Gyógyszerkönyv a „Vinum tokajonse"-t is használtatja Az 1836-os „Pharma
copea Austriaca"-hoz 1842-ben kiadott supplementum és taxában már szerepelt 
a tokaji bor. Majd ezeket Íl ja: 
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, , , , .... borokra itt bővebbRn ki- neni . ,„„ · /· ·zaT-ii lures vuros . 
Ha. az egri_ LJu,tw.l es sze „s . , ··i, h' „ ménesi as.szut eni~item meg, 

" , , . 1 ·k szinten vi ag nu , . , 
t:e1 jeszkedek is, csal~ a t;a am.i ~r, 'U I készült vörö.s-asszu, valoban unicum ci 
1nely ~ ni.int te1 rneszetes er1es"'tes a a . 

niaga nemében." • . . b r· k t melyekről bátran el lehet mondani,' 
P.ijánlja az Arad-heg~al3a1 et~b~ ~;da~ka hazánkban sehol sem t~rem E 

ho(;y édesebb. zamatosabb es fek 1 ' f ! ·tán alkalmasaknak bizonyul-
""' , · d lkoholtarta muK o Y - i • bb 

borol\: mind za1na~uk, mn:- .a, , . E kben az években ugyanis egyre JO ~n 
t::tk az ún gyógyborok ~e~zües~rerlat~:n a lábadozók felerősítésére és a „\>~e_r~ 
általánossá lettek az or vos1. g.y~,~o 1 tt r s-készítmények: a vas::,s pilu
sze.gény·' gyern1ekek gyógyitasara alka mazo 'a 
lák, szörpök és a gy~gyb~rok. "' , r 1885-ben a budapesti országos kiállítá:so~ 

Ivlint már emhtettuk, Roz:n;) aJ , . 1 pelt s a kiállított ,anyagok 
„ , k„lbnlegessege1ve szere , . : 

saját készíiményu gyogysz~r u ch· - chinae ferratun1, - peps1n1, - cas-
között ötféle gyógybort (V1num . inae, 
c~uae sagradae, - coca) állított k1. 0 kés Természetvizsgálók XXIII. Vá.n-

1886-ban Buziáson a :rvI.agyar rv~~od, t bemutatta saját termésű cherry
dorgvűlésén szintén a borokrol tartott e oa da~ ' ménesi vörös bor analízisének 

. ~ , ··1t , borokat mega Ja a , t't l't lét és az azzal keszu gyogy . ' 1 tt _ hazai bor hivatalossa e e e · 
eredményeit és sü1geti a malaga~ b;\ hea~;arországi kiállításon szintén rész~ 

1390--ben Aradon rendezet e-m á . !'tett gyórrvborokkal is. Allam1 
.. lhanemamrem1 E>-' vesz nemcsak gyogyszere1ve , . , „ 1 ' , , kl l t kap ehsmeresu . . tt és 

aranyérmet.es d1szo ev4? ~ . „ XX\TI vándorgyűlésen elhangzo - , 
Az 1892-ben B1assoban tarto.'.t J. , , b rokról illetve a borokban gyo-

hattyúdalának számító - elő~dás~ is ~,;;;;:ta~lan m~nkásságának eredmén~ 
gyító céllal feloldott a~y~go~rol szolt; F~alála után több évtizeddel is megbecsulL 
ke'ppen a Rozsnyay-keszitmenyek meg k' 1 . , , gyógyszer 1ncsne :e tagjai voltak a inagyaro1szag1 . 

Az utolsó évek 
t d mást szerzett arról, ho_gy a Budapesten 

Rozsnyay Mátyás 1891-ben. u o 1 tárgyakat (Gyakorlati urosc~-
rendezett IV. szünidei orvoskoi:gres.~zuson lo ydani mely·ek a gyógyszerészeket lS 

, h' , gálat) is elo fogna;;: a n' ·1 "f' yel pia tápszerek- es usvizs · h' t fel a Gvógyszerészeti I-Ieh ap, ig, : 
ködelebbről érdekelhetik, levélben iv .ak' d t"e -dr, Dollinoer Gyula egyetemi 

A 1 után meg er ez 0 
, b 

n1ét a tanfolyamra ap a7: é k 1 1 'tele tárgy:ában. a valasz azon an 
. 1 , ·át g 0 gyszer sze e ve · 

tanárt a kurzus tit ;;:ai a Y 1 zámára rendezték. 
elut8,sÍtó volt, mert az előadás~k~t orvos; ta s gyógyszerészi közélet terén is a~tív 

A közügyekért lelkesedo ozsnya . „·l t - a Magyarországi Gyogy-
1874 b a~ országos egyesu e . é k' 

szcr·epet vállalt Már -· en k találjuk nevét a tisztség viselés r~ 1-

szerész Egy~et - n1egalakul,~~e orzé~~;n Rozsnyay mint az V. kerület 4 ~~r~; 
jelöltek scraban Ebben a ne J g~"lt" ése után pedig rövidesen a IV. kerulet 
sának38 elnöke szerepel Aradra o oz 
alelnölréül választották meg 

, . , . . t ógyszerész dolgozott sokat, ha-· 
Rozsnyay nemcsak szakn:a. pdnaln ~n:1l1 tégbyen is Egész életében vall. ot~a a 

, ttA·adtal'saanuee IltMaZ 
nem aktívan reszt ve . l . J 1 t, iHindcri íettiink. és- 1nindcn gonc o .a u 
diákkorában tanult Tacitus_-1, e \,C ·.: ,','' . 

élet hasznosítására legyen nanyitva 
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r 
Az 1890 és 1893 évi jegyzőkönyvek szerint a város törvényhatósági bi

zottságának tagja, az aradi Polgári Takarékpénztár elnökigazgatója, járvány
bizottsági tag stb 

Külön szeretnénk l<:ien1elni a „Kölcsey Egyesület"-ben kifejtett működé
sét Az EgyEsületrűl a Rf-;,;ui Lexi'r\:on;,o a következőket írja: „Az Egyesület 
Aradon 1881-··ben alakult rneg azGn célból, hogy felolvasásokat rendezzen 
könyvtárat létesítsen és a zene terjesztését művelje Később kezébe vette az 
Egyesület a kulturális és társadalmi 1nunkák egé.sz sorozatát Megíratta Arad és 
A1ad-1,ár1negye egész monográfiáját, felállította az ereklye-múzeumot, kiadta 
az , Aradi Vértanúk Albumát<<, az aradi ve.sztőhelyet obeiiszkkel jelölte mey 
l:ezde1nényezte az aradi kultúrpalota. felállítását, melyben az ereklye-múzeuni. 
a 40 OOO kötetes könyvtár és a 400 OOO korona értékű képtár nyert elhelyezést·· 
A Marns partján álló impozáns épületben Rozsnyay több népszerű, ismerette1-
jesztő előadást tartott, de előadást tartott a Kereskedő-ifjak Társaságában is: 
„Szédelgés a tudomány terén", „Kempelen sakkozó gépe", „Barum csodái· 
címmel, valamint az Iparosifjak önképző- és Betegsegélyző Egyletében a „ Ke
nyérről" (1892) 

Betegségének kezdetéről nincsenek adataink, de feltehető, hogy egészsége 
már 1892-ben sem volt kifogástalan, ennek ellenére a szívéhez nőtt Orvosok és 
Természetvizsgálók vándorgyűlésén Brassóban megjelent, a gyógyszerészi szak
osztály elnöke volt, előadást is tartott;H tov.~bbá bemutatta turistabotját, inelyet 
asztalosával együtt úgy szerkesztett m.eg, hogy a bot belsejében 13-féle gyógy
szert lehetett elhelyezni. Erejének hanyatlására mutat - véleményünk szerint 
- az is, hogy az előadás nyomtatásban már nem jelent meg, s csak a gyűlések 
jegyzőkönyveiből értesültünk róla 

Két év múlva, az 1894-ben Pécsen tartott vándorgyűlésen még családjával 
együtt megjelent, sőt a gyógyszerészi szakosztály elnökévé is megválasztották 
de előadást már nem tartott 

Rozsnyay Mátyás a következő évben, 1895 augusztus 5-én fejezte be 
páratlanul munkás és eredményekben gazdag életét 

Az utolsó hónapok történetét a Gyógyszerészi Közlöny'i2 szeptemberi szá
ma a következő nekrológban örökíti meg: 

„Pár hónappal ezelőtt öltött akut jelleget betegsége: a szervezetében ré
gebben lappangott gyomor- és májrú.k. Nagy her'oizmussal Budapestre, majd 
Bécsbe ment akkor Rozsnyay és műtétnek vetette magát alá. A műtétet már 
nem lehetett végrehajtani.: késő volt Ezt az embert, akit nem törhetett le az 
élet fél.százados, napról-napra újra kezdett súlyos. küzdelme, s minden vihara, 
azt az embert, aki va.s akaratával, ernyedést nem ismert szívósságával felkii..z
dötte magát az erkölc.si és anyagi jólét magaslatára, néhány hónap alatt le
tiporta a kór, s folyó hó 5-én övéinek, barátainak s a gyógyszer·észi karnak leg
nagyobb fájdalmára, behunyta örökké szemeit." 

A lap ezután beszámol arról a valóságos búcsújárásról, arriellyel az aradi 
társadalüm a gyászháznál enyhíteni igyekezett a Rozsnyay-család fájdalmát és 
gyászát 

Az ugyancsak leközö~t gyászjelentés szerint a temetés már másnap, 
augusztus 6-án zajlott le, a család rendelkezése alapján, aminek következtében 
a végtisztességen csak a helybeliek vehettek részt A megjelentek között volt a 
város tisztikara Salacz Gyula polgármesterrel az élen, valamint az aradi gyógy-
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szerészek közül többen és a város polgárainak - Rozsnyay barátainak - hatal
mas tábora 

A szertartás az Aradi Dalegylet .gyászdalával kezdődött, majd Csécsy 
Imre ev ref lelkész búcsúztatta a halottat. Ezután Terna.jgó Caesar új aradi 
gyógyszerész búcsúzott a gyógyszerészi kar és a Magy'arországi Gyógyszerész 
Egylet nevében a halottól A beszédből idézzük a következőket: 

„A veszteség azonban, amelyet a halál kíméletlen műve itt okozott, nem
csak a tisztelt, vigasztalan mélységesen gyászos családtagoké, de nem is csupán 
e nemes város közönségéé, hanem a magyar gyógyszerészet összességéé is -
mert Őbenne a hazai gyógyszerészet egyik fényesen világító csillaga aludt ki, 
egyik erős oszlopa dőlt le, törött ősszel 

Rozsnyay Mátyás, mint e nemes város polgára, teljes odaadással vett 
részt annak minden jóravaló mozgalmában, áldozatkészségével, félreismerhetet
len alapos tehetségének egész hatalmával hatott minden hazafias irányban, al
kotott itt, ott s mindenütt, hol a nemesebb lelkek közreműködése nélkülözhetet
len volt, de azért a közérdek iránt táplált meleg érdeklődésének közepette, fi
gyelmét egy percre sem vonta el saját szakmájlitól, mert hivatását nemcsak 
példás lcötelességtudással, kipróbált buzgalomnwl és tiszteletre méltó szerény
séggel töltötte mindenkor be, hanem életét széppé és hasznossá tudta tenni, 
hangyaszorgalommal szerzett tudományossága, utazgatásai és gazdag tapasz
talatai áital, melyet azután oly jól tudott felhasználni embertársai javára, hogy 
saját fontos .s a közegészségügyre nézve áldásos találmányaival teljesen ki tudta 
érde1nelni a művelt világ tiszteletét és közbecsülését és azok révén kétségtelenül 
meg is örökítette nevét." 

A gyászszertartást - mely az akkori szokás szerinl - a gyászháznál zaj
lott le, az aradi Dalegylet gyászdala zárta be, s ezután megindult az óriási menet 
a temetőbe, egy nagyrabecsült ember, egy szorgalmas és tudós gyógyszerész és 
a város értékes polgárának :fl,ozsnyay Mátyásnak koporsójával 

A „Gyógyszerészi Közlöny"-t a lap főmunkatársa, dr. '\Vinkler Lajos 
egyetemi magántanár - Rozsnyay egykori gyakornoka - képviselte a teme
tésen, s így joggal feltételezhető, hogy mind az idézett nekrológ, mind a teme
tésről szóló tudósítás Winkler tollából szár·mazott. Miután a „Gyógyszerészi 
Közlöny" akkor még nem volt a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület hivata
los lapja, a temetésről szóló tudósításban a cikk megbírálta az Egyesület Vezető
ségét, hogy a temetésen - a hivatalos szónokon kívül -· küldöttséggel nem 
képviseltették magukat az or·szág vezető gyógyszerészei, azt a látszatot keltve, 
mintha már nem méltányolnák Rozsnyay Mátyás érdemeit Az ügy folyománya
ként a lap következő számában"3 bejelenti, hogy a Magyarországi Gyógyszerész 
Egylet elnöke"" nyilatkozatot adott ki az üggyel kapcsolatban, s az elnökség 
távolmaradását azzal indokolta meg, hog:it vidéki tartózkodás közben kapta a 
Rozsnyay család táviratát a halálesetről, s így a másnap nlegtartott temetésre 
már nem volt módjában a megboldogult emlékéhez méltó képV'iseltetésről intéz
kedni 

Rozsnyay emléke 

A „Gyógyszerészi Közlöny" 1895 39. számában hírt ad at'!'ól, hogy a 
prágai Gyógyszerész Társulat külön részvéttáviratot küldött Rozsnyay özveiwé
hez, s ebben külön hangsúlyozza, hogy az elhunytnak a szakma körüli érdemei, 
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Rozsnyay Mátyás emlékét őrző obeliszk 
az aradi temetőben 



1 
'f„ u· t1tár8flÚn szil1es .tudtnrufaá-~l .1 

- . -

. k g .. ·' ·r.me·,.;elv1·zsgálók. a.Ital. pály·akO!>;i;ortn:ott keHz11 A ar or'voi-;o e!' .e ", · „ - - .... b · 
.- magy - . -. -h :· zpjí_ - ~gés:i;gégügii congr·essuson _ 18 tő- <Hl._ ug~ 

inéuyeimi __ 1nE"~~~ ak··11'1~~o·n .1"· bron?.e·remmel lettek kitünte1ve ug~' nal:un . 1R„8-1k paTl!'I •ta 1 ~~ .., • ' - . • . - -
,\z_ ' ~ - .. zlött her eken kovetke7.ü arakon kaphatok ' ; 
u11n1 az alabb kQ • ( 

8
Y h .. h dra! tartalommal 1.00 dL ·t-. frl nh· .. lcor·ka 0) e in1n v -- . f 

Óh~nt.n~u koládé Ű 08 chininhVdritt-tarta!ommal. - 100 dh 4 rt. 
„ tni1!'tso k i 1 00 n1annit.-'tartalo1nmal.. 100 dh _2 fr~ -- - - ' 
j~annttcuh"-?'. a, k- ka (Past.i!li tannochinini ferrati) O (~H- vafloxyii·' i'" 

f·aRas e .inincu or_ . - - 1 1 ·.100 dh .. 4- l_f't 
· Chlninh\'drat··-1.art.a omma · l ugyanannyi , , 'al. :· ·,,..;,:, m Rozsnyay, - Pharm 1ung. a 

Chininu,m tannwu>n neutr ~ .t_ utsi~1 .... uáé.t, -- - - -
ak k .. ülheiöl 05-60 w r 

cbinin._ sulf árán or - - :- -~. - ,· -- él. JJebrecenben: 'farnt\.<;_y- Kál'oly 
d !{ •a\' !\-1 g~'ogv~zere.~:r.n . ál 

Ara on: oz:;n~ : , Jhér\raron Oiehal_la Györ'gY gyógysz. . urn 
. t)'iJgyszer_ész l!rnál . _Szek.~sfe, - . H F „t Röder Raabe és Frant.z \Vdhehu 

... lle·csben.: FrifY- testvere'knel_ (J. ~~h· l·I ri :z.. . ce',.1, iJraknál.. Kochmeiszter 
B d t • 1 a mayer eli- •J • · • drog.u.il.sla uraknál. u apes :en . - . 1 . t 'f)rök József gyógyszeres;i. 

_ . 1 . N uda Nándornal. va amin ' . ·. . 1. " 
Fr.- ,_lit6dJaLnli 1 es er . -J __ H · , ál. Mivel ké.<;ztlmeny_e1m e 1sme 

-:'._-:.-_ilrnát.-: Seg~svá_ron: Tm~t.sch r.di k ! _ur~dtak. tnel11elt .~em kedves ~~ükre, .sem 
-"=-~•\e.ere után több rendbeh utánz_ > a~,_,,. __ z..; ek kére1n tiR?.teh. ugy-fele1me1 >·,--_ • · -- Ukr _ enybn1nel tiem msr:w~u;in ' . R M. 1 

c~i~i.rt~t~al~n a a?! ed''l fenl kitett helyekre foi·dnln1 oz.<tn!laV·-~- ·- .J. 
kéR:t..1lm~n.ye1m_érL egy __ u a 

P,S ~i~~ t~~mJ!iji"'llil'elk~~I 
\ (SACHAROLACH\NINl) 

es Stilcl< d1eser angenehrr. sch!Mckend_en luckerl 
enthdlt O OB Gr~mm reinen Chinm 

11!.lllO%•M'UT, A.IUD •. 

A hír·nevet és aranyér·mek sokas~gá~ hoz? gyógyszer 
árusítóhelyét ismerteto hudetes 

és a Chinin-cukorkák eredeti csomagolása 

valamint személyes tuíajdonságai biztos~tc1.tcí.k i.észére a prágai ka1társak rokon
szenvét is. 

A haláleset után a „Gyógyszerészi Közlöny" szinte valamennyi szán1ában 
megemlékezik Rozsnyayról. Így még az augusztusi egyik számban „Emlékoszlo
pot Rozsnyay Mátyásnak" címmel vezércikkben veti fel a gondolatot, hogy a 
magyar gyógyszerész társadalom állit.son a halott emlékéhez méltó oszlopot, sír-
emléket az aradi sírra. Rámutat arra, hogy Rozsnyay önzetlenül, térítés nélkül 
engedte át jóhírű találmánYát a gyógyszerészetnek - s így az egész szenvedő 
emberiségnek -, most tehát a kartársakon van a sor, hogy adományaikkal 
méltó emléket állítsanak annak a kiváló magyar gyógyszer-észnek, akinek neve 
- készítményei révén -· bekerült a Magyar Gyógyszerkönyvbe, amelyet az 
egész gyógyszerészi kar bibliájának tart és tisztel. A felhívás nem is maradt 
eredmény nélkül, mert a lap már következő számában közli az adakozók nevét 
is A sor a két egyetemi tanár, Than Károly és Winkler Lajos, valamint Budai 
Emil és Kriegner György budapesti gyógyszerészek neve nyitja meg 20-20 ko
runás adományokkal 45 Az év végére 347 koronára emelkedett összeg., fel
ajánlói között a budapestiek mellett, megtaláljuk a vidéki gyógyszerészek koro
náit is, jeléül annak a tiszteletnek, melynek Rozsnyay kartársai részéről ör-· 
vendett 

A "Gyógyszerészi Közlöny" a következő évben is folytatta az agitációt s 
szinte havonta beszámolt a begyűlt adományckról. Így 1896. februárban az ösz
szeg 512 korona, áprilisban 591 korona, május 31-én pedig 100'7 korona volt az 
adakozás eredménye A sírkő megrendelését elintézve a lap augusztus 16-i sz;í„ 
mában már arról ad hírt, hogy 

„Boldog em.lélcezetű aradi kartársunk emlékoszlopa immár elkészült, 
c,;upán az elszállításra 'l.1ár. Az inipozáns em.lékniii, 1nely a Gerenday A, és Fia 
czég müre1neke lesz, folyó hó '30-án fog lelepleztetní az aradi sírkertben„ Kar
társainkat a szo1norú ünnepélyre már nio.st is meghívjuk azzal, hogy a boklo
gultnak a pályán .szerzett nagy érde1neit nientől nagyobb szá1nú 1negjelenésök
kel 1néltányolják .. " 

Az emlék1nü"G leírását a lap szeptember 6-i száma közli, eszerint 
„Alapzatával együtt több mínt 5 méter magas a díszes kivitelű karcsú 

oszlop. Anyaga .süttői, márványkernénységű mészkő. Elülső részén fölül nagy 
pálmaág, középütt pedig a régí gyógyszerész-embléma, a csésze a kígyóval van 
rajta Tcifaragva 

Elii.lső oldal.án aranybetűkkel a következő felírat van belevésve: 
Afarosjárai 

ROZSNYAY MATYAS 
született 1831. május 14-én"1 
meghalt 189.5 augusztus 5-én 

Jobb1ól és balról a következő aranybetűs feliratok díszítik: 
„l{artársailc közül a legkiválóbbnak, a szorgalo11i és tudás rnintaképének 

cnielték a »-Gyógyszerészi KiJzlöny« olvasói." 
„A pótolhatatlan férj és apának emelték bánatos özPcgye és vígasztalha

tatlan gyermekei." 
A „Gyógyszerészi Közlöny" ugyancsak e számában több oldalas cikkben 

számol be az augusztus 30-án délelőtt lezajlott sírköavatási ünnepségről. Felso
rolja a család tagjait, a városi orvosi kar több tagját, az ügyvédi kamara elnö-

2:J ranulm<\J))ok rolna megye történetéből VI 401 
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olvasói. dr Szabó Gyula. miskolci gyógyszeresz a Jobaratok lJevében he ye 
koszorút a sírra 
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Rozsnyay unokáját. Kálmán Lajos nyugd13as gyogyszeresz , . 
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ROZSNYAY SZEREPLESE A MAGYAR ORVOc'.OK ES TERMESZETV!ZSGA

L()K VANDORGYúLESEIN 

Rozsnyay l\/Iátyás nevével először a XIII-ik, Eg;rben megtartott vándor-
g űl 's' 1 medjclent 30 <Tyógyszerésztag névsorában talalkozunk 

Y eei "'" "' k ll l"" 's Rinia Mielőtt azonban ezzel foglalkozunk, ismernünk e az e _ozo e ~ , -
szonibatban, 1867-ben meJtai to1.t XIl-i:c vándorgy~lés,en _elhan~zottak~t A va~~ 
dorgyűléseken szokásban volt_ egyes megoldando kerdesek k1dolg?zasá~ahv~,o 
iisztönzés gyanánt ~ pályadíjat kitűzni így Rimaszon:~atban l{ocziano~ic '. o
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· • ,:,,., ··.Jcii kc.·seru" ízú kinint o1c:sóbb alakban ~- a rnalár1ava SUJ o hogy a drngu _, 
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vidékek néposztályának gyógykezelésére és főleg íztelen formában a gyermé
kekre való tekintettel - előállítsa. Rozsnyay kísérletei során rájött, hogy a 
kinin - bizonyos körülmények (napfény, vagy hő hatására) amorí, sárga színű 
anyaggá alakul át, 9.melyet azonosnak talált a chiningyárak4-9 által olcsóbb áron 
és Chinoidin néven forgalomba hozott és a gyárak által a chinin előállftásakor 
visszamaradt anyalúgból előállított anyaggal. :rvíiután ez is adja a chínin reac-· 
tióit, Rozsnyay a Chinoidin-ből előállított amorf chinin-nek csersavas vegyüle
tével végezte lázcsillapító kisérleteit Tanulmányában részletesen ismerteti a 
készítésmódot is. Eszerint kezdetben a csersavas chinin porát kávéfőzettel ízesí
tett cukorporral gyúrta masszává, s ebből alakított lepénykéket (pastilla) adta 
ki használatra. Mivel azonban az így nyert pastillák állás közben megkemé
nyedve bevételkor· nehezen oldódtak, a későbbiekben áttért a csokoládés masz
sz:ira, s az ilyen pastillák jobban oldódtak, s csokoládétartalmuk következtébei:i 
a betegek tetszését is megnyerték. 

Rozsnyay e több évi munkájáról tanúskodó tanulmánya alapján joggal 
állapíthatjuk meg, hogy a kérdéssel nem a kiírt pályázat ismeretében kezdett 
foglalkozni, hanem már bevégzett 1nunkájának eredményével lépett a vándor~ 
gyűlés nyilvánossága elé Hogy a pályázatra benyújtott készítményeivel mégsem 
érte el a kellő sikert, annak két magyarázata lehet. A bizottság orvosprofesszor 
tagja, Bókay János gyermekgyógyász nem nyilatkozott a készítmény hatásoSsá
gár-ól, feltevésünk szerint azért, mert nem kapta meg idejében kipróbálásra az 
anyagot, s így nem lévén elég gyógyult eset rendelkezésére, inkább nem nyilat
kozott a készítmény mellett. A bizottság vegyész tagjai50 nem találták a készít-· 
inényt, illetve a cukorkákat megfelelőknek, miután bennük a kinint kémiailag 
kimutatni - az akkor ismeretes módszerekkel - nc>m lehetett Száz év távlatá
ban azonban nyugodtan állítható, hogy a chinin kimutatása nem azért nem 
siker ült, inintha Rozsnyay nem tette volna bele a készítmények be, hanem azért, 
n1ert a készítmények cukor-, csokoládé- és nem utolsó sorban a cse1sav-tartaln1a 
állított akadál:Yokat a vizsgálók elé Ezeket az akadályokat csak századunk má-· 
sodik harmadában meginduló gyógyszerkülönlegességi (specialitás) vizsgálatok
kal kapcsolatban sikerült Schulek Elemér· professzornak és munkatársainak le
győzni 

A Fiuméban 1869-ben megtartott XIV-ik vándorgyűlés azután meghozta 
Rozsnyay számára az elismerést. A készítményeket és a pályamunkát már elő
zőleg benyújtotta a Pesten működő állandó választmányhoz, mert a választ
mány q fiumei vándorgyűlésen már azt jelenti, hogy a Koczianovich-Szurtnák
féle pályázatra beérkezett 2 (kettő) pályamunka közül a kiküldött bizottság51 
Rozsnyay Mátyás zombai gyógyszerész l>Csak szemnek és szájnak egyfo"rmán 
ízletes kiállítás győzheti le a beteg undorát, a gyógysze1· iránt" jeligéjű pálya
munkáját fogadta el. A vegyvizsgálatra vonatkozó és korábban említett fel
tevésünket illetően aligha történt változás, ellenben feltehető, hogy az orvos-, 
prof0s!;zo1ok kedvező véleménye hozta meg az elis1nerést Rozsnyaynak, valamint 
azt a kitüntetést is, hogy készítménye „Chininum tannicum insipidu'Tti- Rozs
nyay" néven az első Magyar Gyógyszerkönyv 1883-ban megjelent pótlásában 
(Addendum) hivatalossá lett és e minöségben a II ~ III, IV, V. Gyógyszerkönyv
ben is szerepelt 

A fiumei vándorgyűlésen Rozsnyay a ,,Fénylcépé~zet legújabb haladá3fi
~·ól" címen tartott előadást. Kimerítő részletességgel ismerteti a Dagu.erre52 által 
használt eljárás óta alkalmazott újabb fényképrögzítö eljárásokat, így a Talbot-



f<e „ib]8n;'os" ezüsttel átitatott papírlap módszert, a collodium és az albumin 
hr,s;;;náln.tát a .tényér·zékeny papirosok előállításáná], a Pounc-y és Poitevin által 
~Ja~~znált t.usp11ios módszert, majd a Swan által alkalr11azott kaliumbichromatos 
cl;,,! {i.:;;f: .. :\:;:c•<b::1;1 nemcsak az egyes.fényképek készítésmódját ismertette, hanem 
!'c"i~.n1fr\,e a Eotografiának a nyomdatechnikában J.eendő fontos szerepét, ismer
ü ~· :i •>ócsi ?ret~ch gelatinchromatos eljárását a nyomdatechnikában, ,;alamint a 
ni.:l11r. :-,eni Albert üveglapos sokszorosítási eljárását. Rozsnyay ebben az előadás
b:,.r1 ·L.;11csa1;:: mint amatőr fotografus mutatkozott be, de az eljárások pontos 
\:·!lnc1tetése. valamint az anyagok felhasználásának recEptszerű közlése arra en
g·cc.1 következtetni hogy a gyakorlatban maga is kipróbálta, illetve alkalmazta 
is az akkor még új eljárások jó részét Hogy maga is „fényképészeti műtermet" 
tD.rtott fenn Zombán erre nezve sikerült-bizonyítékot találni a család által át
engedett egyik sógornőjét és férjét ábrázoló korabeli fényképen 

A XV-ik vándorgyűlésen 1871-ben Aradon ismét megtaláljuk Rozsnyay 
nevét nemcsak a résztvevők, hanem az előadók között is Előadásának címe: 
„A robbanó és öl,döklő szerekről" - bizonyítja érdeklődését a kémiai techno
lógiának a gyógyítástól igen távoleső területei iránt is A zárógyűlésen elhang
zott és inkább népszerűsítő előadásban a lőportól kezdve ismerteti a különböző 
- akkor ismert robbanó anyagokat. Így a gyutacsgyártásnál alkalmazott „durr
saYas higany''-t, azután az a1nmóniás arany- és ezüstoxydot; felhívja ez utób~· 
binál a figyelmet a fototechnikában is használatos ezüstoxyd robbanékony vol
lára. Tárgyalja a Schőnbein által felfedezett53 lőgyapotot, ennek hadászati al
kalmazását, illetve ennek a haditechnika céljaira való alkalmatlanságát. Részle
tesen tárgyalja a Nobel A. által felfedezett nitroglycerin, illetve a később ki
dolgozott „Dynamit" készítését és széles kötű felhasználását. Megtárgyalja a 
szénkénegben oldott foszfor alkalmazását és szinte megjósolja a II. világháború
ban használt „gyújtóbombák" alkalmazásának lehetőségét Ugyancsak részlete
sen ismerteti - az akkor még újdonságnak számító - „torpedó" szerkezetét, 
illetve a célba ütődés folytán robbanó - gyújtófej szerkezetét és működését. 
Végül mint harci eszközt, a kakodyloxydot említi fel, amely nemcsak r·endkívül 
kellemetlen szagával kelt riadalmat, hanem arzén-tartalmával, sőt cyanhydro~· 
génnel kombinálva halálosan mérgező is. 

18i2-ben Herlculesfürdőn tartott XVI-ik vándorgyűlésen ismét „nép
szerű" előadást tart Rozsnyay. „Babona a te1mészettudományokban" című elő
adása első részében a babonás szokások: Hpéntek szerencsétlen nap", vagy a 
)3-as szerencsétlen szám" magyarázatát igyekszik adni, míg a második felében 

egyes hiedelmek természettudományos alapon történő magyar·ázatával igyekszik 
e tévedéseket eloszlatni. Így r·észletesen tárgyalja az or"Oszlán rendkívüli erejéről 
szállongó hiedelmeket, valamint a teve rendkívüli szomjúságtűrésének adja 
magyarázatát Érdekes saját élményét mondja el az ún bolygótúz-jelenség ma
gyarázatáVal kapcsolatban 

1873-ban - a kitört kolerajárvány miatt - nem tartottak vándorgyűlést, 
1874-ben azután Győ1·ben gyűltek össze a tagok, de a járványtól való félelem 
miatt, erősen megfogyatkozott számban. Rozsnyay itt a ,,Hús-kivonatokrólH 
tar lott előadást, illetve ismertetést, melyben kihangsúlyozza, hogy a kivonat 
bármily kellemes ízű is, nem teljes értékű táplálék, s véleménye szerint csak 
ételízesítésre alkalmas Az ismertetés teljes szövege nem jelent meg a gyűlés 
,,Munkálatai"-ban 
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ÁLLVÁNYEDENY 

Rozsnyay orodi gyógyszertárából. 

í 
1 

1 

A következő évben51 ismét Erdélyben, éspedig Elöpaíakon gyűltek ö.sszl'.· 
a XVIII. vándo1gyűlésen a természetvizsgálók s a megjelent 26 gyógyszerész 
megtárgyalta a készülő és a közegészségügy rendezéséről szóló törvénytervezet-· 
nek a gyógyszerészi kart érdeklő fejezeteit. Rozsnyay ezúttal „A .sulfocarbon
savas és :x:anthogensavas kari" címmel tartott előadást, de a vegyületeket nem 
hatástani szempontból, mint inkább a szőlőket pusztító ph:yloxera elleni hatásos 
védekező anyagokat tárgyalja, ismertetve az említett vegyületekből keletkező 
széndisulfid (CS2) védő hatását. 

Három év szünet után 1878-ban Már1naro.sszi9eten i·erideznek isméf ván
dorgyűlést, ahol Rozsnyay szintén megjelent, de előadást nem tartott. 

A XX-ik' vándorgyűlést 1879-ben megint Budapesten rendezték meg 11.t 
már külön gyógyszerész-szakosztály ülésezik. Rozsnyay „Sarkító készülék allcal
mazása" címmel tartott ·- feltehetően - rövid ismertetőt, mely nyomtatásban 
a "Munkálatok"-ban nem jelent meg 

A következő 10-12 évben észrevehetően csökken a gyógyszerészek érdek
lődése a vándorgyűlések iránt. Ezt nemcsak a megjelentek számából állapíthat
juk meg, hanem abból ís, hogy sem Szombathelyen,55 sem Debrecenben56 nem 
hangzott el gyógyszerészi tárgyú előadás Rozsnyay 1882-től az állandó választ
mány tagja, úgyszólván a gyógyszerészek képviseletében 

1886-ban a XXIV. vándorgyűlést részben Temesváron, részben Buziá.<; 
fürdőn tar.tják meg Rozsnyay ekkor már ::uadi gyógyszerész és szőlőtermelő 

„A gyógyborok"-ról szóló előadásában először hazafiúi érzelmeiben megbántva 
panaszolja fel, hogy a magyar Gyógyszerkönyvek eddig az idegen, spanyol ma
lagabort tették hivatalossá, mikor pedig nálunk terem a boiok királya, a 
„Tokaji! ' Ez mind szesztartalmánál, mind a gyógyjelleget adó foszforsav
tartalmánál fogva (0,07-0,075°/o) megüti a gyógyborokkal szemben támasztott 
követelmények mértékét. Vörösbor-fajták közül pedig a ménesi kada1kát említi 
meg, amely 15-16°/o szesztartalmánál, valamint 0,05-0,085c/o foszforsav
tar lalmánál fogva szintén eleget tesz a gyógyborokkal szemben támasztott köve
telményeknek. Végül annak a reményének ad kifejezést, hogy a Gyógyszetkönyv 
szerkesztő bizottsága a jövőben el fogja ejteni a külföldi és mesterségesen fel
erősített bor használatát s a tokaji bort - amely egyidőben már hivatalosan el
ismert volt - újból alkalmaztatni fogja a hivatalos készítmény~k alapanyagául 

A következő két vándorgyűlésen, Éspedig 1888-ban Tát1afü1eden, vala
mint 1890-ben Nagyváradon nem szerepel gyógyszerész-tárgyú előadás. Maga 
Rozsnyay mindkét alkalommal jelen volt mint választmányi tag, de előadást 
nem tartott 

1892-ben Brassóban gyűlnek össze az orvosok és természetvizsgálók, s a 
megjelent 16 gyógyszerész önálló gyógyszerészi szakosztályt alakít. Természetes, 
hogy elnökül a legnépszerűbb és legszorgalmasabb tagot, Rozsnyay Mátyást 
választják meg A „Fer10-l(alium tartaricum c1y.stallisatum" cím alatt elhang~ 
zott előadása egész terjedelmében, nyomtatásban nem jelent meg a Természet
tudományi Közlönyben A gyűlés lefolyásáról szóló tudósításban csak annyi ol
vasható, hogy a „ferro-kalium tartaric. kristályosításáról értekezve, bebizonyí
tani törekedett, hogy a gyógyító borok készítéséhez csak olyan kémiai szereket 
lehet használni, amelyek a borban lévő alkatrészekkel bizonyos rokonságban 
vannak'' 

Ez az előadás egyúttal Rozsnyay hattyúdala is volt, mert az 1894-ben 
Pécsen tartott gyűlésen - bár megjelent -, de nevét nem találjuk az elnöklete 
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alatt összeült gyógyszerészeti szakosztály előadói között. yalósz.ínűleg. egé~zsége 
sem volt már kifogástalan, mert a következö évben - mint mar emlitettuk -, 
1895. augusztus 5-én Aradon elhunyt . 

Az orvosok és természetvizsgáló,k legközelebbi összejövetelén --: 1~96-ban 
a millenniumi ünnepségek alkalmából .......: a központi választmány t1tkara, dr. 
Lakits Ferenc vett tőle búcsút és méltatta érdemeit. Beszédéből idézzük a követ.. 
kező sorokat: Rozsnyay az 1868-as egri gyűléstől kezdve valamennyi gyűlésen 
részt vett (eg;' kivételével), 1869~·ben megnyerte a Kaczianovich-Szurmák-féle 
pál.yázatat, állandó választmányi tag volt, főérdeme volt az Országos Gyógy
szerész Egylet megalapítása, később több ízben elnöke volt a vándorgyűlések 
gyógyszerészeti szakosztályának, s a gyűléseken a résztvevők közti minél sűrűbb 
és bensőbb érintkezésnek pártolója volt„" Eszerint tehát Rozsnyay Mátyá~ egyike 
volt a gyógyszerészek közül azoknak, akik egész közéleti szereplésük alatt Bene 
Ferenc egyetemi tanár, alapító-elnöknek 1841-ben elhangzott szavait magukévá 
tették, amely szerint: „a tudományoknak tökélete.sebQ kiművelésére és elterjesz
lésé1 e leghatható.sabb eszköz, a tudósok minél többszöri összejövetele" 

ROZSNYAY MATYAS KÖZLEMÉNYEI 

A vidéki születésű Rozsnyay Mátyás, aki gyógyszerész működésének több 
évtizedét falusi gyakorlatban töltötte el, képzettsége folytán mint szakíró is ki
tűnt kortársai közül Ha végigtekintünk különböző lapokban megjelent mint
egy 50 dolgozata címein, elismeréssel kell adóznunk nemcsak szakmai érdeklő
dése,. de általános n1űveltsége iránt is 

Rlső munkája a „Sakk.játék elemei" címen látott napvilágot, s ezzel mint 
nem gyógyszerészi munkával - életrajzában foglalkoztunk Hogy azonban eb
ben a témakörben is maradandót alkotott, az minden kétséget kizáróan világos. 

Az egri, de főleg a fiumei vándorgyűlés után neve országosan ismertté 
vált, s így érthető, hogy a magyar gyógyszerészet akkor egyetlen szaklapja, a 
„Gyógyszeré.szeti Hetilap" szívesen adott helyet - legtöbbször a vezércikk he
lyén az első oldalon - Rozsnyay Mátyás évről évre megjelenő és a gyakorlati 
gyógyszer·észet szinte minden ágát felölelő - cikkeinek. Népszerűségére jellemző, 
hogy a később - 1885-ben - meginduló „Gyógyszerészeti Közlöny" is munka
társai közé fogadta Rozsnyayt annál 'is inkább, mert a szerkesztő Csurgay Kál--
1nánt annak idején Rozsnyay üdvözölte az Országos Egyesület nevében, mikor 
Csargay .,,Gyakornoki Tankönyv"-ével az Egyesület által kitűzött díjat elnyerte 

A felsorolt szaklapokon kívül cikkei jelentek meg a „Vasárnapi Újság"
ban, a „Reform"-ban, a „MagyaT"or.szág"-ban, valamint az aradi helyi lapok
ban57 is Ezenkívül tudományos mnnkatársa volt a német „Pha1maceutische 
CentralhaUe"-nak és az „Indust1ie Bliitter"-nek is Irodalmilag tehát igen tevé
keny volt, bár nagyobb szakmunkát nem hagyott hátra, de sűrűn megjelenő, 
hosszabb-rövidebb értekezései mindig a felmerült aktuális problémákkal foglal
koztak. A chininnel kapcsolatos tanulmányai magyar és német nyelven jelentek 
meg, s ezeket az angol és amerikai lapok is közölték. 

A „chinin-kérdés" minden bizonnyal már pályája elején foglalkoztatta, 
sőt végigkísérte szinte egész életútján, így érthető, hogy dolgozatainak is jelen
tős része (200/0) e témakörbe vág. A „Gyógyszerészi Hetilap" 1868. szeptember 
19-én a 38. számában hozza Rozsnyay tanulmányát: „A ch~nin és chinchoidin 
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l'.í!;' , ' ;jy1J:r!Jti"c.<11i 1:is2ut1.:jui _11..:!eui Uu1tú"t1kíny -:·„,: cirricl' Ebben kifciti n
ny:.t;. hri~y a C1·1inü:: a lcg"-1eIJc:s0_bb és a k.gtCbb'.ozör hasznült g)'ógysz-21'€-l·: e;',,. 
;~e 1ippc:1 Lzé1 t a ..;_,::;yész2;<;; i~;J-t;kcztel.;: azt, önn1«.-tu;·:b.:u: i:~ hatf{:.;os szc_-;J e\°'<_~-; 
üsszeköttc~ésbe ho;;:.,ii, rrdri.1- pé:ldául: • .. as. jód a1zén, \;.-:1cijánsc1'" c~Lh ·-·-;íj;:_,,] 

11e1r:csai;: hogy a g3·Óg~„ halo~s ne1n csökken[ h&:ncm rné~ i 3l1boid.:i.1Ú\· á \ i'i.)t· TiI -!~ _-;:e; 1 
1..'·!11lí1cnen1, hogy· O'.~ 1818-as Hetgc1 ?vI2nuale - Íi ):-;. -· T~-fC:J> c.h~111·_. 
sót sc1·0] fc! /'\.zo:;"'.:.~--n ,_. chLlin d1:.i:rc. 1-J:lci. ;0< .o:_-:;er, - , >..~)e , flii )•_1(-:-,~J 
k8scrű íze pedig 0. :-i.Ye1n1ekorvoslásban ak;:>d:íl;,-ozz~~ elterji:(,~.sc~: ,, ,_ 
aüatt neki is mindell törekvése oda irányult,- hogy 1 clünlnnck ol:yar:. \eg:-1 c.·•-
:'tllíísa c1ö: 

. 1n1iy an1eilett, hoqy gyógyhatása eredeti c1ejében 111Gradna ol;n c;c;,i 

lenne, hogy né1nely tájakon a 1-'áltó-láz által annyira m.eglái'oqaío ~·zeqc'
ll?fel)b osztály is könnyen rnegszeTezhetné, vaí.arnint cp:i n;áúi--:.. r 1:crnn'i
leí[t hozni léfre_ 1nely telje.s gyógyereje m.erlett oly iztele;;. '-e Jl!IC hnqy 
a.zf- n 9ye1elcek-nek, kikneh: a chi.nüi bármely vegyüiei:ét a k1° ;·!l 7:: 1ri11.f.i 
r;l~r nehéz adagolni, kellenies alakban, könnyen lehesseu ad ;{" 

I''.1nulmányában r·ész1etesen foglalkozik a chinin eiőú11il.ó.sá"::~1 Cs kitC; 
'll 1 '1 hogy a kénsavas chininnek oldatát cse.rsa1 as oldattal inelyi;,_i c:lözőlcg né
hány csöpp ammóniákk:al ton1pítottunk, lecsapjuk, vilá~:ossúrga port n:.:c1 Lítü; 
n1ely 56--60~ -os vízben kézhez nen1 ragad gyantanen1ű, gyöng:vházfú:1~ lí és 
brnnzszínű tön1b lesz, melyt-:t ha vékony rudacská1i.ba sodorva légh.~za1nb:-tn 
o;:,:árítunk, 5-6 nap n1úlva poritható Ugy11.nakkor kísérletet tett a közönsé~es 
('.·s alaktalan csersavas chinin oldékonyságának rncg8.llapítás;ira A..ri-a él nv?1~
győzödésre jutott, hogy Ebből a csersavas chininből ccikorral <.sokoládé,al n1éz
:-:el kellene lepénykéket csinálni Idézzük Rozsnyayt: „M[után k.fsérLeteirn ncn1 
rncnlck, niegpróbáltani az alaktalan cse1sa.ua.s chbúnl t:sukulúdé-va[ keverni 
El.ső kísérleteim itt .sem. silce1·ültek, de ké'lőbb egy ügyes cukrá~.z lcözrenúilcödé~ 
se 1neHett rájöttem a dolog nyit.iára é'l most olyan c.solcoláclés;:clctk.:éket ké.szi(:elc 
rnel.yek a célnak lehetöieg 1negfel-elnek . .4. gye1'Jnekck .szíve'lc'.1 bet,eszi.k anéllcül, 
hogy észrevennél-e, l1ogy gyógys.zert -vettek be'' 

Miután az is1neretes fiumei vándu1 g\ (\k~,sen RozsnyRy más tárgyról (a 
fényképezés haladásáról) ta1 toti' előadá:'it a díjnyertes íztelen chinin-•;f:;·gyülct 
leírását és készíLésmódiát a Gyóg} szer~-":::eti I--Ietilap 1869, 47-48 szá1naibc~n 
nH-:~.rjclent dolgozatában: , A ldnalt ( chinín) Hlilcéni /.ehet úgy elké.szíteni_. hogy az 
/;,eserű ízét veszítvén, de hat:ályo~sáyál ·mcgtarf'l:án. uyermekekne/c is lcönn.:1tn 
ridagolható legyen' ~: 1 ho?.ta nyilvitnnsság1a A dolg'o?.at elejf_n áttekintést ctd a 
különböző chinin-sókról. továbbá Rzokról - ;~;;; áltc:i.t·i imnt-~rt -- cljár<Í.sok1 e·' 

n1clyek a chinin-sók ízének clfedésé1;El i.:ryekrztek a ké.szíünény gye1mek.!!,;ló
gyászatban tö1 ténő h<.1sználaüi.t rnE::gkönr:yíteni Így l-':tnlíti a. chinin-szeroesék 
cukorral tö1iénö bevonását, \·é-dan1int a chinin-nck hDn<:;;,-hal\·ctg-gd.1 (chloro
fo1i11) való keverését nrninck sZCi(:_P'=' az \Olt l1og·y (:1zéo;t{]enil\e az íny idE:cgeit, 
~;c;~ítené elő a kinin adLJ.go1úsát. Ez(;k utcí.n 1negt.·mlt:kf:'_zik ~~ai::<i kfa(dl'teiröl, 
a1nelyek ana \CZett.ek. hogy a forró vízbln frJoldott chinint gondosan sc111lc
~C'iíte~t (arnmóniával) csersav-oldattal 1~~·1] lecsapni A leszű1 l és megszárított 
halványsárga por bevételkor h:tclen. dc .,Lórl cukorporral adagqlni eélsze1ű 

i\ por suspensio alakjában is &dagolhcü,J, leglcJ_jebb arra kell Yigyázni, hogy 
izjo.vítóul nlkaln1azot1 -:;zitup ne it.gyen növé11;yi i;;1ed:;;tü, n1ed „azok - a ~y1u
pos rnoro1'u1n-ot l-,·hJ2ve -- mind s.rabad nöi:ényi savat, vagy savanyú sót tarlal--
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mazván a csersavas kinalra felbontóltig hatnak és a szert megkeserítenék." 
Rozsny~y körültekintésére jellemző, hogy a t?nulmány végén a chLlin kimuta
tásának leírását is megadja. Eszerint savanyú vízben melegen feloldjuk a vizs-· 
gálandó cukorkát vagy csokoládét. A mélegen megszűrt oldatban fölös káli
vagy nátronlúgot adva állni hagyjuk. A 12 óra múlva kivált csapadékot.kevés 
chloroformmal rázzuk össze, a szétvált chloroformot bepárologtatva fehér só
réteg alakjában visszamarad a chinin, amit a klórosvíz-ammóniás (Thalleochin) 
próbával azonosíthatunk 

Rozsnyay következő dolgozata „Vegyvizsgálati jegyzőkönyv"6'J címen je
lent meg Ebben leírja, hogy a Tolna megyei főorvos megbízására elvégezte egy 
- talán bűnjelként - lefoglalt sűrü, barnás-sárga, zavaros folyadék vizsgá
latát, melynek olajos részét különválasztva, azt egyharmad részben Oleum 
Sabinaenek, kétharmad részben Oieum Crotonisnak találta A már korábban 
említett gyógyszertár-vizsgálati jegyzőkönyv dicsé1ő megállapításai mellett ez a 
vegyvizsgálati megbízás is amellett szól, hogy Rozsnyay zombai gyógyszerész 
volt a n1egye szakmailag legjobban felkészült gyóg;s. szerésze 

A következő é\:ben „Górcső a gyógyszerészetben"GJ. című ismeretterjesztő 
cikke jelent meg a szaklapban A cikk főleg növényi eredetű gyógyszerek azo
nosításának fontos segédeszközéül említi a mikroszkópot, s ezenkívül felsorol 
több olyan vizsgálati eljárást, ahol a mikroszkóp nem nélkülözhető. lgy pl vörös
vérsejtek azonositása, vizeletvizsgálat 'alkalmával hámsejtek azonosítása vagy 
élesztősejtek azonosítása, mézvizsgálat alkalmával stb Megemlékezik arról is, 
hogy egy jó mikroszkóp (500-600-szoros nagyítású) kb. 150-160,- Ft-ba kerül, 
míg a 25~30 Ft-ér L kinált egyszerűbb készülékek megbízhatatlanok ő maga 
E. Grundlach Charlottenburg-i némci mikroszkóppal dvlgozik 

Néh<.1ny évi szünet uián „Egy dús cserenytartalmú növényről"62 szóló 
értekezése 18 75-ben jelent meg. Hivatkozik arra, hogy a bőripar töménytelen 
1nennyiségű cserzőanyagot emészt fel, a jelenleg rendelkezésre álló cserző

anyagok közül a cserhéj az, a1nelyik 12°/0 csersavat ta1talmaz Mi lesz azonban, 
ha a szükséglet ~melkedik és ha nem nézünk új CS81ZŐanyag után? Ajánlja a 
Polygonurn Amphibium (vidra-cikszár) megvizsgálását és használatát, mert 
ennek csersav-tartalma magas 

Ugyanebben az évben jelent meg „Adatok a saricyl.sav allcalniazásához· ·n:i 
cím(i cikke. amelyben a borok, szörpök, gyürnölcslevek konzerválásával foglal
kozik és tiltakozik az ellen, hogy erre a célra a salicylsavat használja a gyógy
szerész. Szerinte e célra csak a cukros erjesztés alkalmazható, s ez minden eset
ben megfelelő is kivéve a citromszörpöt, amely 2-3 hét múlva penészt kap. 
Allandó szörpöt tigy nyerhetünk a citromból, ha az erjesztést JQO/o-nyi cukorrnl 
végezzük, mert a romlást oközó fehérje- es pektinanyagok csak így válnak le 
Az erjesztéses módszert mint ismeretes az .első három Gyógyszerkönyv alkal-· 
mazta a szirup készítésnél 

Még ebben az évben&. az erdélyi ElőpaL.i.kon gyűltek össze az orvosok és 
tern1észetvizsgálók, Rozsnyay itt elhangzott előadását. a , Gyógyszerészeti Heti
lap''-ban is közreadta: „A sul.focarbonsavas és .xanhogénsavas TcáiiróL"65 címen 
Az előadás ismertetésével a vándorgyűlések an:yag8v;:i.l kapcsolatban már fog
lalkoztunk 

„Egy új combinat:ioja a vasnak chininnel '00 című dolgozatában a chinin
nek vassal való kombinációját mint szüksége3t említi, dc ugyanakkor rámutat 
arra, hogy általában a chinin csak nagyon i·is mennyiségben van jelen, így 
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halása i~ nagyo11 cse~;:ély .A chininun1 tannicu1n it1sipidc,1n elóállitásakor n1ég 
,;ondoln1 sc1n mert arra, hogy azt -vassal ko1nb!nália Azok a kettős \.as-sók 
n1cl:1:ek kéllE-mEs ízLiel;:. s?_vanyU kÉrnhatásúak. s ig:;; mE.gkE.serítették a chinin~ 
ta:1:-18.tot Eljárása o.z. hogy a \ asox)'dot az általa gyártott chininnel egvenlő 
1n.í.n-; ban keve1i És ebből készít l>:E:llcmes ízű pasztillákat " 

„D1 Landerer X a~héni ia.nár le1)ele a chinin cukorról-' ö7 cím ~Jatt közli 
ci. görögországi tanár, görög kír. ud\-ari gyógyszerÉsz levelét, melyben elisme-
1fst.t fejezi ki Rozsnyay készftményeh,el kapcsolatban Azokat meg;;izsg·álta és 
a ha':oanyagot \·as·ytiszta chininnek találta Köszönetét - bizonyára a maláriá
\ al E.rősen sújtott görög nép nevében~ a kö\,etkEző sorokkal fejezi be: ,Enqed
je ?'.,_cg ön, .hogy mint a szenvedő_ e111beriség Jótevőjének, szer.e.tettel borv:ljak 
l~cUtcrc_ s bzztosírsarn (int:, núnt kedr:es ügytársa1nat rendületlen barátságomról 
és iisztelete1nről" 

RozsnyaJ élénk figyelemmel kísérte a gyógyszerek előállításának és be
szc1.z~si lehetőségeinei;: változásait, illetve az újabb szt::rek és alapan:yagok meg
jt::l2nését is Erre \.;:dl az 1871-ben megjelent „A vegyészeti é.s gyógyszerészeíi 
1-,:észítrnények piac L·iszonyu.i' GB cü11J. közleményE. Ebben kb 10 anyag (1\cid 
,alic:y lium, Amylun1 nitricum, i'.,_pon1orphinum., Atropinun1. Bron1u1n, Calc. hvoo
ch101csu1n sib) kJJföldi (főleg nén1et és angol) előállítási és kereskedclr;ü vis;~o
n:;;::dna'..;:: nehézségeit \agy sikereit ismErteti .A. cikk folytatása 1878-bur: jelent 
n1c'.~· ebben még 1öbb (~b 10) gyógyszerül használatos anyag ügyéről j,1d·-:'lsit a 
n1úr említett szen1pDnlok szerint 

, A via~:: ha1F!úté.sának fujnnyű feli~11ie1ése :·Gfl című dolgozatáb'.1n 
« li;; _li11ct a kc1t:-;i>::cdclembEn c~őforduló Cera (mé.hviasz) Ce·1t.zinnel ,e ((~ 1f1 
J~·,:-r~ ,11 :\;é\rol Ellcnó1zés céljó.ból aj;_'tnljoJ. hogy az anyagból kis gömböcskét· ;,;,1-

;~Jl_\·;1 izt bo1szE-sz és víz kEvcré.kébe tqJyük, gondosan ügyelve arra. ho::::·" a 
, "J·. k::I;akban l~ghólyétgok ne -10gyEnek A tiszta Ce1a-ból készített gön1bl1;:::;kc 

Lci._:·1;; fcncké_ri;,_ lilspedik_ rníg c::i Cc12zinnel hamisított anyagból. kiiszült '-'· 
.\ dr kbctn vagy annak tc:tcjén úszik 

U;;~ ,,_11ebbc:1 az e· bcr: .icll::1ik_ meg nagyobb dolgozata: A. chinalféleségel-. 
~n1r:·1nchcn11ai é,; pol.a1i;cu.1)iui i;iz:i~;ú!cláró!. ;o amelyben a china-alk8.loiditk 
~:zun 1:l~:oú~á:. n Godci'ru\ ~íl::. 1 cdka:n1:i.t::uit ii:o;ikciokat tette vit::sgálat Ltu;yú::;i 
;du~.iliJp1t.:c, hr.g::, \;-;:: i(J!-;: :;:;; t._'U)C .: :_\lkaloidák es•,~léb<:'n alkalnLtt::hatók 
:i.~;';-'.\'1 azonb;J~-J fl ](Ctt.:skcje1unlJ(:Jl e-: dlinin rcndszeiint tú1~:alkaloidj·,;a1 ke
'''..! ~C .l~enil. l,rngé:lun1_bu -·lZÉ)~ -J '.\ J'.-J:c_.1n;.~li l.E-.akciú cJ\.cc;zt::ot~ eiö1t a ~éérd{;:.;Es 

1 :(<dl;J(, ·1 k101d,;- "1_ ;_ij _1,-il.;a .1 :~t·\ '- c l'k hul ,. ·,.i- u 'l ;_,: ·~ '- bcn nrr1nió;liús ;_ic lh8rrcl 
úz~::_t iis~zc 1 jz_;g·ilandó c1n;s.agot ::unii~<Jj :. ci;ínin kioldódiJ{ e 1nchini:n 
!1:nidin) «· _;z '.1.'1J_1g \li'.l-' (savr-in.;1tás 1v_i <; :_;;rl::-Lí.ban ka_li1unjo('iidd:cl vizs-

'·;1] Ki k'.f!i '.'<l:ikú kcistályokat rníj<; ~ --oknp 01:~1tt azonr;c_ !)a Cini 1;cni.din 
::-:i_:~ lr' :~hc:é '.()1 ,_1-0::; :..;ci:tnctte··SÓ o!d:rtc'. :1rl\:t íu llakú k-1::-UJ\o< ' .. ú1niik 

:,1 <-F c:!-i·-;'.ból (~01 a c1nch:;nin a:t .:,Jd·;;J;oJ u;;ya·,c>·2k Scig~-_1(11".·_.1, 'Jic!.,,,~ 

iJ;-;Lásn.e<J ka~z:ú;:ö :11akú kris1(\]·. -;k f'o1n1;:,i8.'1:tn \'áEk h' G~ors:~bb •,-''~ i;i1:tüy,2bb 
J-:'1Ó~~LC:l nek ta1 t::ia '1 St.eer; (

0

~'; !--! (_ u t u J'· r, ic kii1scnki18' 
hasznúlatái, E:bbcn S(), : 1 ~ "JS. Í·'.(. ,-1 11·-:: 

piti:;_ az Eml.Ltel~ ·;hir,_.',-<ükc.oiö.{tl· 
jobbra '.31 fok ci;1ciu,-~(ii.n l'.'cii1· 

':-:-·JÍlot[ olr! ·, 

c/i..i?1in 
l ~ ; ( hnnin j. bl-· 

'-'::~a'.oid:ih<it 

h i~y e E1uds1;c, rcl 

kfs7.ülék" \p(1 i:L' i '>~üor) 
\lkaln1a1' ;; n1c.i::tállu·

,;·,, 22 fuk , r,nch.inúi 
~:) fnk 1.'( · ,z n-v>l ki·· 

hh--k• '. ,-



A dolgozat nén1et nyelven is megjelent: ,,Studien ilbe1 die qualita.tive u. 
quantitative Anaiyse d.er Chinaalka.loide mit Hiilfe des Mikroscops u. Polarisa
tions. "71 azonbs.n a megjelenés helyének hiányos feltüntetése miatt feltalálni 
nem tudtuk, feltételezhető azonban, hogy az előbbi dolgoz.atnak fordítása, s így 

újat nem mond 
K.övetkező dolgozata, amely „Gelatinograph"72 címen látott napvilágot a 

szaklapban, egy gyakorlati témát dolgoz fel Említi ugyánis, hogy a „Hecto
graph", illetve „Chromograph'·' névvel hirdetett sokszorosító készüléket meg-· 
vizsgálva megállapította, hogy annak lényege gel_atin-massza, s így gyógyszer
tárban házilag is előállítható. ~lőiratát is kikíSéi:letezte, 'S az a következő:' 100 g 
gelatín-t 200 g meleg vízben íeloldaili, _majd' -300 g glycerint adva hozzá, a még 
langyos masszát fém-, vagy porcelán lapra kiönteni úgy, hogy 1,5-2 cm vas
tagságú réteg legyen. A kész rétegre az anilin-tintával írt ·szövegű lapot rá
tapasztjuk, amikor is a szöveg 2-3 perc alatt a gelatinrétegre tapad Ezután 
több levonatot ké~zíthetünk a szövegről, ügyelve arra, hogy a későbbi lapokat 
kissé ,tovább hagyjuk a gelatinréJegen, A szöveg használat után a gelatinról 

lemosható. · 
„A szesz tisztításához"'73 cimii dolgozatában beszámol egy német vegyész 

által ajánlott ezüstnltr'átos elját'ásáról1 mellyel ó a szesz tisztítását (kozmás ola
jok} végezte„ Rozsnji"ay .szerint a módszer nem vált be, azonban a tisztított 
szesz ún„ nyers ízének megszUntetésére alkalmas az ezüstnitrát alkalmazása 
úgy, hogy 100 litet sz~zre 10 g ez.üstnltrát-ot, valamint 6 g nattiumacetat-ot 
veszünk. A keletkezett: -és leülei>edett ezüstox:yd-ot ülepítés után, szűl:·éssel 
távolítjuk el 

„A gyógybórokr6l"''- című munkája 1880-ban jelent meg Ebben meg
említi, hogy a Magyar Gyógyszerkönyvben a n;i.alagabor hivatalos, mint gyógy
bor, a német és angol gyógyszerkönyvek a Xe_pesi port'ügál-spanyol bort írják 
elő Egyedű! az amerikai gyógysze.rkönyvben szerepel a Vínum Tokajense. Rész
letesen tárgyalja a gyógyborokkal -szemben támasztott követelményeket. Esze
rint a bor kiterjedt legyen, erjesztő ctjírák:at ne tartalmazzon, legalább 15°io 
(térf} szesztartaln).ú legyen, mely a borban erjedés útján jöjjön létre és ne 
szesszel való keverés, következtében .. A gyógyszerkönyv a hivatalos malagai bort 
tanninmentesnek írja elő, pedig a I~gszelíd.ebb fehér borban is van tannin, _míg 
a Vörös borokban sokkal több, de ·ez a gyógyhatáshoz mint tannicum maga is 
hozzájárul.. Hivatkozik arra, hogy a: hazai egri, budai és szekszárdi híres vörös 
borok, valamint a világhírű ménesi „VöröS as,sz.u" unicumok a maguk nemében. 
Ajánlja, hogy a gyógyszer könyv--szerkesztó bizottság a jövőben a ni agyar boro

kat is vegye tekintetbe 
,;A chinin m:tlvi úton való előállításár6l"15 című refer átu1:nszerű közle

ményében 1881-ben beszámol a Pharmaceutische Zentralhalle: közlen1é,nye alap-· 
ján egy amerikai vegyész (H„ I\l.l:ott) munkájáról, aki chininből egy leucol-nak 
nevezett vegyüle_tet állított elő, amit azonosnak tal.ált az anilin tisztításakor 
nyert leucol nevű melléktermékkel. E2: vezette az említett kutatót arra 'a fel
t~vésre, hogy ebből az anilin-mellékteimékből a chinin mesterségesen elő
állítható volna. Rozsnyay is annak a véleményének ad kifejezést, hogy a jövő
ben meg fogják oldani ezt a feladatot is, bár az eljárás mé;g nincs kidolgozva 

„Az infusum laxativum siccu.m"-róF6 1881.-ben megjelent ismertető jel
legű rövid dolgozata, tárgyalja a gyógyszerészek nehézségeit, amik e könnyen 
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~0U:~ó.:é~zít~é~~ ;itartásával ~~pcsolatban felmerülnek. Egyesek a készítn1ény 
:su~i ~seve pro alkoztak, de o .Jobbnak tartja a vacuum készülékben (alacsony 

homersekleten) szárazra párolási eljárást amive' Poo'r " d b · k 11 á. -
11

, - . , ' l =n re zom a1 o eg )a 
a itott elo .JOl eltartható készítményt 

.. "R?z~nyay a. Magyarországi Gyógyszerész Egylet 1882. május 8-án tartott 
kozgyulesen beszedet mondott: · „A jogtalanui gyógyszereket áruló kereskedők 
el.len al-kabna.zott eljá-rás"77 címen. Ebben szóvá teszi, hogy egyre több az olyan 
kere~kedök száma, akik a készen kapható becson1agolt gyógyszerek {specialitás) 
eJadasával is foglalkoznak, ami nyilvánvalóan jogszabályellenes. Igaz, hogy ma
guk a gyógyszerészek is hibásak a dologban, mert több kollega idegenkedik a 
specialitásokkal való foglalkozástól, miután a magistr ális gyógyszereket jöve
delmezőbbnek tartja Pontosan ismerteti az ilyen gyógyszereket áruló keres
kedővel szemben követendő eljárást: mintavétel tanúk előtt, pecséttel lezárt 
minta, jegyzőkönyv felvétele, majd feljelentés a bírósághoz. Érdekes volna 
tudni ezzel kapcsolatban azt, hogy a haladó szellemű Rozsnyay vajon milyen 
jel'eniőséget tulajdonított a meginduló specialitásáradatnak, amely tulajdon
képpen a gyógyszertárak „házi-·specialitás"-aival kezdődött, s csak a század
forduló után került át a vegyészeti gyárak kezébe! 

„A chinj.num tannicum insipidum készítéséről és vizsgálatáró1"7B című 
cikkébe~ Rozsnyay a ~~vetkezőket í!ja: „Az én készííési módomnál a fő fortély 
abban all, hogy a chininszulfátnak lehetőleg mérsékelten savított oldatát tan-· 
n~~~-oL;I~ttal !~csapom és ezen keve-réket 1nég a csapadék leválasztása vagy eI
lcuI.onitcse .. elott addig kezelem, igen feleresztett ammóniával, míg a folyadék 
tclJesen TcozömUö:; lesz és így jogo.san fel lehet tenni, hogy a csapadék is telje
sen közö1nbös lett" Megemlíti itt Rozsn:;-ay Haxmann Eljárását amelvet Fiebert 
tökéletesített Ez abból áll, hog_y a chininszulfát S3.vanyított 'oldatá't nátrium-· 
carbonát-oldattal kicsapja, az így nyert chininhydrátot tízszer annyi alkohol
ban feloldja és folytonos keverés közben a tannin y·izcs oldatához adja A csa
padék sárga és teljesen íztelen A készítés n1ódja aznnban hosszadaln1as és költ
ség-es A chinin vizsgálatá1a vonatkozólag a poladzá1ort ajánlja, mint legjobb és 
lc2'gyorsabb vizsgálati módszert Készítménycindc •„izsgálatára felkérte dr De 
Vrij tanárt a világhírű chinológust. ki a vizsgálatot elvégezte és U!Jyanazon 
eredményekre jutott. mint Rozsnyay. Cikkében kif8jti hogy miért' éppen a 
csersavas chinin az íztelen. Oka az. hogy a cscrsRvas chinin nemcsak vízben 
tökéletesen oldhntatlan, hanem még savanyított folyadékban és magasabb hő
foknál is kevéssé oldékony lgy a g:;-01noL ban is csak n::i.gyon csekély rész oldó
dik fel belőle, hanem a bél alkalikus vegyhatására válik ki belőle a chinin
hyd1át Ezért az adagolásnál ügyelni kell arra, hogy a chinintannát kb 6 órá
val hamarabb legyc!1 bevéve, mintse1n annnk hatása szükséges 

„A sósavas chinal tisztaságának felis1neréséhez"7\J című közleményében 
a~ _anyag hatékonyságának felemlítése után a vizsgálattal foglalkozik Megálki
plt.pt, hogy a gyógyszerkönyvek általába:l megelégszenek négy reakcióval: 1 a 
készítn1ényben ne legyen más chinin-bazis, (társalkaloidák), 2 ne tartalmazzon 
kénsavas-chinint, 3 20 rész 20 e fokú vízben tisztán oldódjon, s végül 4. mind 
a sósav, mind a kinal (chinin) próbáit megfelelően adja. Rozsnyay e készítmény 
vizsgálG'.tára is a polarisator-t (Steeg-féle) ajánlja - mint gyors módszert 's 
közli, hogy megállapításá szerint a sósavas-chinin oldata a sarkított fé~yt 
-24 fokra téríti ki. 
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,,,fr:' ".", :üin~ s;·_1ílütulajdonos és bo1-
l.t.ri ;·...:ló Ho;;::.;c-:;:;a-, ~li1:-.. ,{-,; e Lik.~:b°'.-1 c'>.· .... ;v11 '-,,,,,,y,·: , .. b l " _ _ .. --~'- - - - L"" .. '.b.sc.1· .. 1?·ozz·'.' 3.Z ,.o"- oro:e crosi:<5 
hottf,_·;:\· · - - · .-._ 5yugynata~t ncn1 CSl!pán E~ szesz-
t2"t l.0lc;_~-:,r1c.;-c "·iLt,i.J~rllil.·,1a b,_;i CJ. '"'''P''"' '-J'''- ( t' · (1" 2 0' _ '_''--''(_;,., ~,, ,,_;" szesz ar .allTúl.t __ ;J- O o) iS e1ő-

í:t,;,~ ch:: f::·zo:<, 1>i' :il 2 borndk ié_s:i :dujccL }·,os::;;zasan ászkultns.k kell lenni. ami-
nc_k }-.~„-i.'ti,t:?.C::_;:.H:2' DZ Cl j;_,:z1ií --"--'<"' 1~1 ,_ ' - 1 ' "-1- ' 

~::i:~:~~:::'~~·:::~;;\,i1~~1~~~:~~:,~,F>;~~,i~~"~:~:y2:;;J]J:;~~ü:~:~1~~:~~ 
1 _:-'_~11 :_cn; gcn~l os1!n:. ___ c1men :' bot ok gyógyszerkönyvi leírásának szövegét. A 
g~og:s7;ere~ bo.roJ:,(~~nam ch1ns.::o. - pspsini) készitésére a Vinum album gene
ros:nn rorüus-~ aJanl.Ja En11e:.lyr1ck mind2n liü_réhez 50 cn13 szeszt ad 

, A foszforsav szerepe a. fJ!Jr_ígyborolcban''d cünű munkái·a 1885 s t ber 'J , - 1 · __,, . ·. ,zenem-
• <' t -<:n. :1ro:. en1_ r~_eg e. ,Gyo~yszcrészeti Hciilap"-ban A legkitűnőbb borok 

h 11 eoe1: _atlo toka11 _cs n1encsi aszuk han1ujában a foszforsav feltűnően na<'f' 
mcnny1se.gb.~·~ .. v~1; 1t:Jen. f':z. ho_:y_ a : 1/i'einlaubt. borászaiilag kétségbe vonJ~ 
~--.borban l~vo fo:-;z1or R/Ol!yhat-asat es annak elő:1)ÖS voltára nézve n1inden 
:\~/\'.elk~zl_et:·~: ~E.g,tagc'ld ~'lajd. r~sz'.etesen taglalia a talaj hatását a növény
z._tte, az id0Ja1ast cs azt bizonyli1;;; 1:ugy a bori javíthatjuk szesz- cukor- tb 
ta1talom tekintetében. dE foszforsavas sót a bo~hoz nem ~dhatu~k merts 
inegvá1toztatja a bor ízét, n1inősési;ét és könnyen kiinutatható a 1·avítás u . a~ 
·1lt' „ ',d· . 1 .. -_ . gyan 
L ·Kor megvc i a to 1:a11 aszut, amelyel a botok küályának, a n1énesi aszut 
m2Iyct a borok királyi hercegének nE.\ ez ' 

,_,A gyógyító borolc1·ót""'2 című előadásának is1nertetése a 'I'erm' ~t-
tudom·1ny· I(" ... , b . l " . esze 

1
„ : I oz;ony - en Je ent ine:g. IVIag·a az elöadás a Temesvár-Buziás-i 

e oada __ svB hc-i.ngzott el Megállapit]a hogy a bnrok mind étrendi szerek mind 
g;vorry~_,zcrc:: oldó- és vivőszerei egyre nanyobb fontossárrot 11yer·nek A )" d' 

ll" J , J I ~ ·=-· · ,, . z e oa as 
~;' ~1„rnava . i.ozsn~ay ~en1u!:atta saját te11nésű ,sherry"'-jét, valamint a vele 
Leszult pcps1n-, china- es clnnasavas borokat 

,.Pályad~'.j yyOg_ysze1é~zrn1ako1nokok szá1nára' i;:J A Gyógyszerészeti Heti
lap n· ~1~89} ~lso ol~'la~~~ , EgylEii ügyek" cín1szó alctlt. pályázati hirdetmény jelent 
n1c"', ,lV.\·al ,: ?1cg.i~lolessel, ho.r;y kitűzte: Rozsnyny Mátyás qradi gyó~yszeiész 
A palyazat nasb~_.lr és.gyako1lati részből áll Az írúsbeli rész 6 pontbótán: 1. a 
gy~gya~ya~ok_ celsz~1tí, ~·ltar_iásá:ól. 2 A gyógysztrészi műtanból: kaliuinjodi
:l(~~ s11pp~s1tor1u1n_kesz1tesc es le1rása. 3 fennészettanból: a fajsúly fogalma és 
,d.~-"!_m:tzasa a gyogyszc1észEtben 4. Vegytanból: ammóniaoldat titrálása lú r_, 
n1_e10 ok!Rtlsl 5. Növénytanból: a növény szá1a. levelei, gyökere szerepe a n~-· 
v~_n? é'..etéb~n 6 Gyógysze1is1néből: a chinin és cinchonin szulfátjainak meg
kulonboztctese 

1\ pályázatokat névtelcnü1 jt~ligés levtl inellékeléssel, valatnint főnöki 
igazolc:ss:tl k2l1Ett benyújtani: Juto.lmazás6ra: I díi; GO franc--ot, II díj: 40 
frunc-ot (cu anyban) tűzött ki 

.4z ilve.gégeté~ről"M círnű közletnén\ébcn abból indul ki h g 1·· · 
ih'o·--· .. ·· , · ' o Y a omeny 

, ', ''"":~· u~.egre cseppe~tv;., pa1 percig rajhi hag·yva, lemosás után az üveg felŰ-· 
lc'.en kis vol~yecskét_ cs1nal.'. an'.ely'.1ek felüivtc: ha nem is egészen egyenletes, de 
1~ 1 n_d:nhol sima J\1aJcl a goz G.laku Iiuorson: 1n:11óhntásával foglalkozik és meg
einhi.i, hogy a. f>Yako~latb_an_ hinorniéle 8lkalifluo1átot használnak, úgymint: 
a 1nn1oniun1-, kahun1- es nati1un1fluo1átoi EL'.eki::i aszel'inl has_ználják fel, hogy 
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milyen mély marást akarnak elérni Részletesen foglalkozik a maratás kivitele-· 
zésével, valamint azzal, hogy az üvegn1a1ást hogyan lehet felhasználni a min
dennapi életben: lakás, használati tárgyak, ablakok díszítésére 

„Az antipyl'in kimutatásához"83 című közleményében hivatkozik arra, 
hogy az antipyrin kimutatásához ajánlott salétromsavas kimutatás, n1elynek 
zöld színt kell adnia, nem biztos- reakció, mert a szín 1-2°/0 antipyrin esetében 
már skarlátvörös. Ha 4-5-ször annyi vízzel keverjük, akkor rózsaszín lesz 
Ajánlja a régi kémlési módot, mely szerint a kémlendő folyadékhoz 1-2 csepp 
vasklorid-oldatot adva élénk vérvörös sz~neződés áll be. Ez a színeződés 1-2 
csepp hígított kénsav hozz:'1adásával eltűnik A vaskloridra valló vérvörös 
színeződést más anyagok is adják, de ez a színeződés csak az antipyrin esetében 
tűnik el kénsavra 

„Syphonfej vizsgáiata ólomra. "80 Arad város tiszti főorvosa átadott neki, 
mint a város tiszteletbeli vegyészének, 3 db. syphonfejet, hogy ólomtartalmukat 
vizsgálja meg. Rozsnyay a fejekből nyert reszeléket 25°/o-os salétromsavban 
oldotta, majd a megszűrt oldatból kénsavval csapta le az ólmot. s a csapadékot 
megszárítva mérte. Az I-es mintában 55,85°/0, a II-ban 31,49°/0 és a III-ban 
28,81°/o ólmot talált a megengedett 10°/o helyett Megjegyzi, hogy az eljárást 
azért tette közzé, mert az érdekeltek a vizsgálat eredményét nem fogadták el, 
az ítéletet megfellebbezték, s így Rozsnyay helyesnek találta azt, hogy az ellen
őrző vizsgálatot végzők tisztában legyenek az ő vizsgálati módszerével 

„A tinta"B7 című, két részben megjelent és kultúrtörténeti érdekességű 
cikkében visszatekint a tintagyártás történetére. A gyártás még a XIX. század 
elején szintén a: -gyógyszerészek kezében volt Visszaemlékszik gyakornoki évei
re, amikor még ott állott a laboratóriumban egy jókora hordó, benne az össze
tört gubacs, a zöldvitriol (Ferrum sulfuric oxydul) és gummi arabicum A ke
verékre esővizet töltögettek s egy hét múlva készen volt a jó 'gubacstinta Az öt
venes években támadt azután egy Leonhardi nevű német vegyész személyében 
versenytársa a gubacstinta-készitésnek mert az ő tintája - bár íráskor halvány
kékes zöld volt - néhány nap múlva tartósan megfeketedett A hatvanas évek
ben - az anilin---festékek felfedezésév~l - ezek is bekapcsolódtak a tinta-· 
gyártásba az oxydáló és feketedést okozó anyagokkal együtt Maga Rozsnyay is 
kikísérletezte ezt a feketedő anyagot, de ezt a cikkben nem fedi fel, ellenben 
a.iánlatot tesz kartá1sainak különféle tinták szállítására. előnyös áron 

„Dieterich E. gyógybor receptjeiről"88 bírálatait foglalja össze e cikkben 
Dieterich a gyógybor készítésekor detannizálja a borokat, s e célból 1 ezrelék
nyi gelatint ad a borhoz megfelelő oldatban. Rozsnyay szerint ez a gelatin
mennyiség sok, mert abban az esetben, ha a borban kevés volt a csersav, akkor 
a hozzáadott gelatin a borban marad, ez pedig a gyógyborkészítéskor· oldhatat
lanná tesz egyes gyógyhatású anyagokat. Megemlíti, hogy Dieterich vasborát 
ferrocyankaliu1n oldattal -- savanyítás után ~ vizsgálva az igen halvány zöld 
színeződést adott, míg az általa detannizált vasbor intenzív kék színeződést 

mutatott A cikk újból hiányolja azt is, hogy a magyar gyógyszerkönyv nem 
vizsgáltatja a hivatalos bo1'0k csersav-tartalmát 

„A borok detannizálása és ennek befolyása a gyógyborok ké.szítésénél '~!l 
című dolgozatában a gyógyszerkönyv által hivatalossá tett malagabor vizsgála-
1ával kapcsolatban megemlíti, hogy nincs előírva a bor sav-, il1etőlc1J szesz
Lutalm:í.nak ellenörzése A bor csersav-rr,entes legyen, az elöírás és a mcgvizs-
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gálás n16dja nincs megadva Miután a borászatban a csersavrnentes!tésre_ a 
gelatin-t használják ő is ezt ajánlja mégpedig úgy, hogy a borba gelat1n-leme
zeket kell rakni, m~lyek a borban megduzzadva a "Csersav~t ~icsapják, ők ~a
guk nem oldódnak fel s így mint gelatin-felesleg a megtiszütott borban nin-

csenek jelen . 
/l 'I inctura ferri forrnicici készítéséről"oo e címen kérdést intézett egy 

sze<?edÍ. kartárs a „Pharmaceutische Fost" bécsi szaklaphoz. Rozsnyay felfigyelt 
a 1(érdé:n·e, s miután a bécsi szaklap nem közölt előiratot, ő mindjárt két elő
irattal sietett a kartárs segítségére Egyik előira.t szerint ex tempore előállított 
.ferrihy.~hoxydot adunk acidum formicicum-hoz, amit azután szesszel és vízz~l 
egészítünk ki A másik előilatban calcium formicicum-ot állítunk elő, amit 
<:~után Liouor fc1 ri sulfurici oxydati-val reagáltatunk A csapadékról leszűrt és 
~~zcsszel ki-egészített tintúra mindkét esetben 3°/o hangyasavas vasat tartalmaz. 

,_A koncentrált kenőcsökrői"'J1 című írása is nagy gyakorlati érzékről 
tD_n:ískodik A. cikkben a haladó technika új eszközéről, a „Kenőcsmalom"-ról 
tc.·sz E-Yn:íté:st. li..z általa már beszerzett gép által készített finom elosztású kenő
csökc:L isme1 Letl, s bejelenti, hogy koncentrált (30°/o-os) kenőcsöket hoz méltá
n:)- as á1un forg·alomba, hogy ezáltal olyan „ügytársain" segítsen, akiknek nincs 
nÍ Kl_jalx1n a k.öltséges gépet beszerezni 

,) a paszta latok könlta1nból"92 cín1ü közleményébea a -,nyár folyamán te~t 
kL'.lióldi utazása során szerzett tapasztalatairól szán1ol be Rozsnyay - tern1e-· 
szrtesen - utazása során azokat a városokat kereste fel, ahol gyógyszerész
" onatkozású kiállításokat vagy gyógyszergyártó üzemeket volt alkalma látni. 
Elsö útja Décsben a dr. Holub Afrika-utazó kiállításához vezetett, s a kiállított 
tárgyak bőségéről elisn1er6 szavakknl emlékszik meg. Csehországban a prágai 
kiállítást kereste fel, azonban csalódást keltett IJ;enne a vegyigyárak anyagainak 
hiánya Követendőnek tartja viszont a cseh gyógyszerészek példáját, akik 
galenikus készítményeik nagy mennyiségét állították ki. Me:;;említi, hogy igen 
érdekes volt egy kiállított régi gyógyszertár, a1nelyben nemcsak a tára felett 
függő „fiók-·krokodilus"', hanein különféle „exotikus szerek üdvös irtózatban 
tartották a félméteres receptek elkészítésér·e váró t. e közönséget" Innen Drez
dába utazva felkereste a jóhírű Dieterich-féle „Helfenbergi gyárat". Különösen 
meglepte őt a gyár nagyfokú gépesítése (tabletta-.gépek), továbbá laboratóriu
n1a, mely a kimenő készítményeket ellenőrzi. Utolsó állornása Lipcse volt, ahol 
dr Schwabe homeopata gyógyszereket gyártó üzemét látogatta meg, amelynek 
tisztasága nagy elisn1erést váltott ki benne 

, _.4 gépc:'p~~dák é.s ostyatol~·-'l: '1:: ciin:J és a szal.;sajt.óbDn nag:v vit<i'. :.'-i'\ó.Jiu 
cii.;-:.-(:_1ek megírására azé1 t ke: ü.ll so1 inert az újonnan fo1·s·alo1nba hozott gép
c<tp,.;,,:iúk oly szo1·os<L1 zárlak, hogy expedi.áláskur kinyitásuk csak késsel, \:ag·J 
a di ;_iLba jiílt iáfúvás''-sal voa lchet.sézes E n1ú""elet unhigienikus voltát el
kl; :_dcndö Hozsnyay házilag gyártoit, háro1n résziL hajlott ,."il:yú„ al::ikú c~1p

~;ul:it '.l.ján1 n1elyei segédei,!H vata1nint gyakor'1o!..:a. YVinh[er Lajos (!)állandóan 
haszn~djúk, s inint a gyakorlatban bevált eszköz! Hozsnyay n1:Í.r a capsula
;,_yúr o:-;nknak is felajánlott.a tö1neggyá1 tásr-a. A cikkben vitába szállt Frischmann 
'-:·_, Ó,'))- szt'l l,~:z-_i;.;yt;_irssci.l, akinek azt az állítását hogy a ;~·é;_)capsulák .kényel-· 
1nest:n k;nyil i0trlk' hatá1ozot.tan cáfolja A keletkezett tollhnrcban~15 F'risch· 
n1ann ,.alas:.-:olva Hozsnyaynak s2ú1nszc·1üleg i~;; kin1!ilalja, hugy hány perc alatt 
tucl (. n1( n:l'\'i l~r1p·;~1i:1! kin~itni 
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A vitához többen. is hozzászóltak,00 részben mellette részben ellene. 
,;Még egys~er a gép::ipsulák "!J7 című cikkében Ro~snyay bocsánatot 

kér Fr1schmannto1, ha az uggyel kapcsolatban erősebb kifejezéseket használt 
volna, megbántani senkit sem akar, s örömmel veszi tudomásul, hogy a capsulák 
„befúvás"-sal történő kin:} it.ását mindnyájan elítélik Ugyancsak örvendetes, 
hogy a csehek által forgalo~ba hozott ostyatokok használata mellet _ termé
szetesen csak nem hygroscopos anyagok esetében - többen nyilatkoztak„ A vita 
azonban nem zárult le, mert rövidesen Tarnay István makói gyógyszerész je
lentkezett egy újabb, de kézzel gyártott capsula formával Rozsnyay a bemuta
tott mintákat megvizsgálta, illetve kipróbálta, s véleményét még ugyanabban a 
számban „Közérdekű levelek" rovatban megírta. E levélben hírül adja, hogy 
„Winkler úr"ll8 egy, gumilabdával kombinált gépi-befúvó készülék tökéletesí
tésén dolgozik, s reméli, hog'y ismerve Winkler „inventionális genie"-jét, sike
rülni fog 99 

„A ferrokalium tartari kristályosításáról" 100 szóló előadása az Orvosok 
és Természetvizsgálók brassói vándorgyűlésén hangzott el, s így vele ott foglal
koztunk, a munka nyomtatásban nem jelent meg. 

„A carbolsav oldatainak megvizsg.ál.ásáról"10i címen megjelent közlemé
nyében a beszerzett anyagok tartalmi meghatározásának fontosságát hangsÚ·· 
lyozza, mert a kereskedők „signatúrái nem mindig megbízhatóak" Egy carbol·· 
savoldat százalékos összetételének gyors megállapítására a következő módszert 
ajánlja: „Kristályos carbolsavból pontosan lemért mennyiséget vízben oldva, e 
törzsoldatból hígításokat csinálunk s ezek 1-2 csepp ferrichlorid-oldattól viola
kék színt adnak. A vizsgálandó anyagból ugyanily módon elkészített oldat 
színét hasonlítjuk az ismert kuncentráiiójú oldat színéhez, s ebből számítjuk ki 
az ismeretlen oldat 0/o-tartalmát" 

„A gyanták fejetben" 102 c közleményében gyakorlati tanácsot ad a 
gyantatartalmú készítmények, mint a „Tinct benzoe'', vagy a „Tinct castorei" 
vizes oldatban való eloszlatására. A tinctura gyantatartalmának megfelelő 

mennyiségű gummi arabicum-ot feloldunk: 10-szer· annyi vízben, s a hozzá
adott tuncturát elkeverve, az előírt mennyiségű vízzel - kis részletekben 
hozzáadva - hígítjuk úgy, mint a szabályos fejet (emulsio) készítésekor szok
tuk. Gyantatartalmú extractumok vagy pl. extractum filicis maris esetében, 
az extractumot előzőleg ötször annyi szeszben oldjuk, s a gummi arabicum
oldattal elkeverve, hígítjuk az előírt 1nennYiségű vízzel (E néhány példából is 
látható, hogy a száz év előtti gyógyszerészetnek, illetve gyakorló gyógyszerész
nek, milyen problémákkal kellett megküzdenie!) 

„Jóízű, porhanyós Rotulae menthae pip készítése"taa című dolgozata, a 
Gyógyszerészi Közlönyben a „Gyakorlati közlemények" rovatában jelent meg, 
s az akkor még a gyógyszertári laboratóriumok által gyártott mentholos vagy 
mentás cukorka előiratát tartalmazza Eszerint 1000 g por-cukorhoz 100 g 
Amylum-·ot és 10 g Pulv. Tragacanthae-t adva, az Oleum Menthae piper"itae
nek aetheres oldatával illatosított és kellően megnedvesített masszát laposra 
kinyújtva, belőle a használatos pasztillanyomóval a szokásos kerek cukorkákat 
(Rotulae) formálunk A cukorkák szárítása legelőnyösebb módon közönséges 
levegőn történjék, melegítés nem szükséges. lgy könnyen omló, jóízű készít
ményt kapunk. 

„Új kenl5csmalom"1or, e. közleményében említi, hogy a festékgyárosok a 
készíhnények homogenizálására már régóta dörzsölő malmokat használnak„ 
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Ennek mintájára vezették be a gyógyszergyártó üzemek - mint pl a Dieterich
féle helfenbergi is - a gyógykenőcsök_ készítéSére a kenőcsm.almokat A bécsi 
C. Franke „gyóg:yszer kellékgyáros" cégnél kapható is ilyen malom I..egújabban 
J. A ViTolff n1ég eg;., újabb szerkezetű malmot hozott forgalomba, amelynek fő 
előnye az a hengeres adagoló, mely súlyos dugattyújával rászorítja az anyagot 
a malon1 forgó részére, s így az őrlést, illetve _homogenizálást elősegíti Rozs
nyaynál működik a leírt malom s így ő a cikk végén ajánlatot i'i tesz kartár.sai
nak a nála kapható concentr ált kenőcsök előnyös beszerzését illetően 

„A .syrupos rubi idaei és ríbium .színének eiváUozása .szikvízzel " 103 Rozs·· 
nyay e rövid cikkben hozzászól két gyógyszerész, egyrészt Frischmann,, más
részt dr Sztankay vitájához Dr. Sztankay szerint a címben szereplő syrupok 
színe nem változik meg szikvíz hatására. Rozsnyay saját tapasztalatai alapján 
Frischmann-nak ad igazat, s megállapítja, hogy a frissen kevert syrup színe 
ugyan nem változik meg a C02 hatására, ha azonban a keverék 2-3 napig áll, 
úgy valóban elveszti eredeti színét A jelenségről különben a német szakembe-
1 ek:lOG is tnegemlékeztek. s ők a syr. phytolaecae-t ajánlották festésre. A szik
vízgyárosok viszont szívesebben használják a méregmentes anilin-festékeket 

„A chininnm tan-nic1on basicuni"107 című tanulmányában De Vrij holland 
professzor újabb chinin-tannát készítési eljárását tárgyalja De Vrij 8 g chinin
basist 17 g tanninnal kevert össze, s 16-18 g tömény szesszel masszává gyúrta, 
majd vékony pálcikákat formált belőle és 17-20 C foknál megszárította. Né
hány nap alatt a kiszáradt anyag élénk sárga színű porrá esik szét. Ez a por 
azonban - Rozsnyay megállapítása szerint - csak forró szeszben oldódik 
tökéletes~n, míg kihülésknr legnagyobb része kicsapódik Roz'snyay továbbá azt 
is megállapította, hogy a k~szíti11ény keserű ízű, szemben az ő íztelen chinin
tannátjá·"al Rozsnyay azt is kisérletileg igazolta, hogy a keserű ízt adó anyag 
De Vrij készítményéből, dialyzálással eltávolítható 

„Lbnonade .solvens qnadriplicaia'""~ e. dol:.;ozat:iba:1 két egymússal vi!ftzo 
gyógyszerész Jelkér8sé1c n1egállapítj~, hogy a .r:égyszen::s kifejezés ncn1 a 
készítmény n1ennyiségére, hane1n a hat:'.ianya,:;ként szereplő magnesiurncih 3.t 
mennyiségére vonatkozik. Igaz ugyan. hogy ez a vegyület néhány napi állás 
után lassan kiválik az oidatból. de a gyakorlat azt mutatja. hogy ennyi idő 
alatt a gyógyszert el is fogyasztja a beteg Ami pedig az árkiszámítást (taxatio) 
illeti. nünd a 1na,~asabb anyagár, mind a készítéssel járó inüveletek ára fel
számítható, n1iu1.á~ a rncgadott recept eltér a hivatalosan előírt Limonade elö
i1atától 

„l{rizé1dekű levelek'' 11 (r;zakiskola érdekében)1® című rovatban Rozs-
11}- ay annak a véleményének ad kifejezést, hogy a testület vezetősége helyesen 
j:i1 t el.. amikor az 1883 óta fennálló gyakornoki tanfolyamnak a Nyugdíj- és 
Segély Egylet újólag· épült házába való áthelyezése, illetőleg a „Gyógyszerészi 
Szakiskola' felállítása címén megindított gyűjtésből befolyt összeget az említett 
áthelyezésre fordította Ffogy a gyakornoki tanfolya111ra szükség van, ehhez 
nem fér kétség, hiszen a pályára lépéshez nemrég kikötött középiskolai végzett
ség nen1 elegendő alap az an1úgy is iövid egyetemi kiképzéshez Egy jól fel
szerelt (perkolatorok_ compressz-gépek, vacuu1n-apparátus stb) tanfolyami la-· 
bo1atóriun1bcn1 meg kell isme1tctni a gyakornokokkal 1ninél'lzokat a modern 
gyakorlati el.iá1ásokat amikkel ialan szerényebb készültségű vidéki gyógysze1-
tá1ban elti-)li.ött g·yRkornoki irk j:·,:; :tl~!lt n1cgisn1c"rkcdni nein volt n1ódjukban 
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F~l~1ívja kartáf's~it hogy. s.dakúu~nak e nündenképpen nen1es ctha mert 
elore kell n1ennunk. ha európai színvonalo:~: <>,karunk maradnf'. 

„Ujrrbb tapasztalatok a gyógyszerek eLariása és conservál-6.sa körill·'iiG 
:ímű és a VIII. Nemzetközí Közegészségügyi és De1nográfü:i Kongresszuson el-
7~1n~zott előadásában enüíti_ hogy az .ljc:tb gyógyszerkönyvek nagy ;;_(ondot 
rorditanak arta. hogy a gyógyszerek tlkészilésük után soká.~g eltarthatók }egve
nek és hatásuk állandó maradjon. Hi·,,~·tkozik például az erősen nedvs';.Ívó 
növényi kivonatokra, melyeket azelőtt éd!2sgyökér-porral, 1nost pedig dextrin
nel kevertetnek. azonban arra nézve ne1n adnak utasítást: a n1ikér::tet o. módot 
a~. illető gyógysze1ész leleményességére, v:-~g) 1spasztalatára bízzák Ro;::nya:,. ~ 
cena az üres dugójú áilványedényt ajá:1l,ia. Inelyet égetett mésszel n1cgtö1tve 
papírral és vászonnal lekötve. nemcsak e1zár.i:-i. a2 extrR.ct1nFlt a k•j1s6 ]e' ~·rfő-' 
től, hanem az üvegben lévő levegő ned\essÉg:ét is magába szí\ ja Itaktáii ct'lin 
olyan edényt használjunk, amelybe előzőleg kisebb ün t.ályban, L<gyancscik étfe •. 
tett 1neszet tettünk A syrupok romlását a.kadá\sozó kio1oformor sR~ic;:l-.sa~~at 
nem ajánlja, egyedül a készítmények sterilizciii:í r;á'. tartja cé!ra,:Eczet,Jnek 

„A vanil-ia-fagyialt áltaL okozott :né;·qe-::é,ekTGI. 11 1 című dolgozatából 
megtudjuk, hogy már 100-120 évvel ezelőtt is \oltak '· anília-fagylaÚo:..-. me
~yek ~ tömeges megb;te.g~dé~t ?kozták ::loz:s:·1y<-1y utánajárt a dologn2k 8 meg
allapitotta, hogy a keszüesnel onozott rezedenJ-:: használn2t->: s ha a kész fagy
laltot esetleg rézedényben tartják raktáron, aHk::;r az oldatba ment réz okozh~t 
mérgezfsi tünettket Nem szabad b:;rn1észetesen megfeledkeznünk a1ról. hogv a 
cikk megjelenésekor a bakteriológia még csak bo:1togatta BZ<'•rnyaií · · 

„A szárítókróL" 11 '2 cín1ű közleményében ct gyógyszerészi laboratórium 
egyi~ f?n,tos bere~~ezési tárgyáról. a sz<i1-:tószekrl!nyrö1 n1ondja el vélentényét 
E keszuleket az UJabb berendező -., állalatok destillálóval együtt szerelik s ~ 
desztilláló-kazán füstgázait használják fel a szárító 1nelegítésére. Er. tertnésze
:es~n sok koroml~rak_ódássaL s a gázok okozta rongálódással jár.. Rozsnyay meg
Jav1totta a desztillálo kazán ber·endezéset azáltal, hogy a fal és a ka ~án közé 
megfelelő vastagságú vaslapot szereltete1 t, s így a füstgázok hel ye1 ~ c2.ak fel·· 
melegített levegőt vezetett a szárítóba, s így kiküszöböitc az en~ií1.E:.li károso
dásokat 

„A gyógy::;zerek eltartá.sáról é.s konzerválásáról •:J3 cirnű és utcüsó elő
adását a budapestí Közegészségügyi és Demc:igr"áfiai I{ongre:_;sz11,:;on tartotta 
Rozsnyay Elsőnek megállapítja, hogy a gyógyszerkönyv több ké:1VC3 (nedv·· 
szívó) természetű anyag eltartásáról csak annyit mond. hogy száraz ~cl~, en kell 
eltartani, részletesen azonban nem intézkedik .Az ilyen anyagok, f6k!g ~ száraz 
ex~ractumok eltartására azt a megoldást ajánlja, hogy az állványedény üres és 
nyil~ssal bíró dugójába égetett meszet tegyünk. a1nely kellőleg bekötv·e nem 
hullik bele az extractumba, de azt állandóan szárazon tartja. Nagyban ;:aktáto
zásra jól záródó bádogedényt, dobozt ajánl, melybe külön dobozban bE'lvezzük 
el az égetett m~szet: Ugyancsak fontosnak tartja a könnyen romló nÖvényi 
anyagokat tartaLmazo syrupok szakszerű e~tart_-á.sát. Többen konzerváló anya
go~.at, (alkohol, chloroform stb.) ajánlottak E' célra, de ez az eljárás csak házilag 
eloalhtott készítményeknél lehetséges, ó n1aga a kis üvegrkbe töltött anyag 
ste1i1ezését ajánlja, éspedig 100 e fokon fél óráig tartó gőzöléssel 
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