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A di sszertáci.óban illetve az i.roda.lmazásná1 és a bi b1iográ

:fiában előforduló rövidítések értelmezése: 

DI.A.R.1U!ví = G;.rógyszerésztörténeti Diári.Uin, 

É. és V. = Érsekujvár és Vidéke, 
' ' é ' # Gy.E. = Gyogys~er· sz Ertesi.to, 

Gy.F. = Gyógyszerészi Folyóirat, 

Gy.Htp. = Gyógyszerészi Heti.1.ap, 

Gy .K. = Gyógyszerészi Közlöny, 

Gy.L. = Gyógyszerészek Lapja, 

Gy.Sz. = Gyógyszerészi Szemle, 

M.Ch.F. = Nagyar Chemiai Folyóirat, 

T.T.K. = Természettudományi Közl,öny. 

Megjegyzés: az i,rodalmazásnál, il,l,etve bibliográ:fi,áná.L elő

ször a lap ci1ne, ol.da1szái::1a, 1najd zárójelben az évsz&n 01.„

vasható, pl. Gy.Htp.805./1905/. 
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I. B B V E Z E T E S 

A disszertáció cé1Ja, f'e1adata: 

Hmll!:ám során e é.l om vo1 t : 

Kazay Endre é:Létének megis1;::erése, f'elk:utatása, 

egyéniségének megismerése, 

- 11 Ga1.enus 11 Gyógy- és Vegyszergyár al.api.tás:i. körül.mé

nyeinek, müködésének f'e:Lkutatása, Kazay gyári tevé

kenységének megismerése, összef'üggés keresés a "Ga-

1enus11 Gyógy- és Veg<;szergyár, a líagyar Pharma Gyógy

áru Rt. és a Reanal. F:i.nomvegyszergyár történetében, 

1-Iegismerni. Kazay En.dre tevélcenysés-ét: a Tru.1.ácsköz

társaság mül>:ödésének :idején , f'el.tárni a korabel.i 

gyógyszei"'észi társadalx:un gondol.kodl.sá t és 1rregvi zs

gálni a gyógyszertári jogadományozás kérdését Kazay 

Endréi•e vonatl~ozóan. 

A fenti cél.ok érdel~ében fel.adatomnuk teld.ntettem: 

- Kazay Endre származásának, életének, gyógyszerész 

tudományok és gya.11:.orlati tevékenységének dokumen

tumok al.apjá.n. töi„ténO i.smeretel:::. és az eddi.g n1ég 

isrJeretl.en adatok feltárását. 

·- Kazay gyógyszerészeti. és egyéb tevékenységénelc 

is121ertetését
1 

munkásságának ismertetését. 

A témavál.asztás indoltlása: 

Kazay Endre a magyar gyógyszerészet kieme.lkedo sze

mé.1.ye, aki tudo111ányos és gyakorlati. g-;.16g;1'szerészeti. tevé

kenységével már é1<:?tében be:irta nevét a magyar gyógyszerészet 

történetébe. Egykori ta:nitó mestere Dr.Winkl.er Lajos pro-
Scheele „ 

fesszor a magyar -nek nevezte Ot. 
" l' G ' ' t. T' ' . t 1 bb ------~ _,agyar yogyszeresze 1. arsasag min a .egnagyo 

gyógyszerészeti tudományos eg<;esfilet 19613"-ban Kazay Endre 

eml.ékérmet alapi tott, mel.yet a gyógyszerészeti tudományok 

és a gyak.or1at terén elért hosszu i.dőn át való n1urüclisságá.-

ért el.ismerésként tagjainak adományoz. 

\\ 
~' \ 
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Kazay Endréről. átf'ogó értékü :munl'".a mindezideig nem 

jelent meg. Igy időszerű és szükséges a még f'e.lJ.eJ.hető J.e

véJ.tári és tárgyi eml.ékek :fel.kutatása, értékel.ése és az 

össze.függéselc 1negi.smerése. 

A disszertációs munka módszerei: 

levél.tári kutatás, 

irodalom kutatás, 

interju módszer, 

1.ogi.kai, szintetizál.ó módszer. 
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II .• IRODA.Lr,;I R B s z 

Kazax korának köztörténeti és szaktörténeti áttekintése 

Számunkra a mul.t ugy jelentkezi.k, mint a jel.en ténye·

zője, amikor is a társadalomnak szüksége van. az értélceíc ujra-· 

rendezésére.Tehát az érdek.lodés sohasem objekti.v. Nem 11.ason

li tb.ató egy történész kutató elkötel.ezettségéhez, aki.t egy 

meghaté.rozott korszak, vagy egy konkrét társadal.rni jelenség 

prob.lémja foglalkoztat. A kutató történészt az a valóság tart·

ja büvkörében, amelyet adatokbó.l„ levéltárak irat anyagaiból 

kortársak visszaemlélcezései.ből, vagy éppen a gazdasági muta

tókbo.1 kel.l rekonstruálnia. 

A lcutatót befo.lyásolhatja a je:len prob.lemati.kája, a 

témaválasztásban, a téma k.i.do.l.gozásában azo1~.ban u.em. A szel.

lerni é.l.et, az ideol.ógiai. közeg számára viszont h.allat.l.anul 

fontos, ugyszó.lvá.n elengedhetetl.en, hogy a ma értél;;ren.djét 

a tegnap tarta.1.ruai val. hite lesi tse. /.1., 2, .3, / 

A kortörténet kiegészi.téseként a disszertáci.óban vá

zolnom kel.1 azt a kort, amel.yben Kazay Endre éJ.t, do.lgozott, 

ismertetnem kel.1 a kor egészségügyét. 

Az európai pol.i.ti.ka 1.assan., alig észreveh.etöen é.1.edt 

a forradal.mak leverése utáni al.él.tságábó.1. A kontinensen a 

ny-ugal.om hosszu időre bi.ztositottnak látszott, igy mindegyik 

ország az erői. t ÖUlllaga gyarapi tás{u>a, bel.ső probl.émái.nak meg

ol.dá.sára összpontosi.totta. 

A po.l.gári forradal.om szakaszát Magyarországon az 1867-

kiegyezés zárta .le, amel.y megteremtette az Osztrák-Hagyru.· Ho

narcbiát. A Habsburg császári. ház, az osztrák uralkodó osz

tályok, va.1.arni.nt a magyar nagy- és középbirtokos nemesség meg

egyezése következtében kétközpontu /Bécs, Pest-Buda/,soknem

zeti.ségü áll.am jött létre. A birodal.om l.akosságának többsége 

csehekből., l.engye.lekből. ,kárpá tukránok.ból 1 román.okból, dél.szl.á

vokból. és ol.aszokbÓ.l. áll.t. A kisebb népek fel.ett ural.kodó 

nemzetek!:ien - igy Ausztriában. a németekhez, 1:!agyarországon 

a magyarokhoz - a l.akosság kisebbsége tartozott. Az egyluás-
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rautal.tság teremtette meg a Monarchia közös ügyeit: a had

ügyet, a kü.l:űgyet és az ezek fedezésére szo1gá.Ió pénzügyet. 

A két ország igy gazdasági„lag egységeset alkotott. Be].pol.i

tikai teki.ntetben viszont mindkét ország öná11.ó vol.t, saját 

kormányzattal., egymástól. függet.len parl.amenttel. rendelkezett, 

törvényeit maga a.1.kotta és azoli:at a közös uralkodó Ferenc 

József Ausztria császára és Nagyarország k.irá.I.ya szentesi

tette /Dua.1.i.zmus/. 

Magyarország bel.pol.i ti.kai. él.etét anti.demokratikus 

li::ormányzati rendszer je.1.1.emezte. Az önmagát liberáJ.isnak 

/ szabade1vünek/ nevező kormánypárt a nagybirtokos arisztok

rácia, a k.ato.likus vezető papság, a középbirtokos nemesség 

és a kial.akulóban l.evö burzsuázi.a pol.itikai hataJ.mát te1je

si tette meg. 

Hazánkban az ipar és a mezőgazdaság tök.és :fej.lödése 

már a :feudalizmus idején, az .1.848-.1.849-es polgári :forrada-

1om és szabadságharc e1őtt megindult. A kapitalista terme

.lési vi.szonyok azonban csak utol.só harmadában, az 1.848-as 

:forradalom eredményeként vá.ltak ural.kodóvá. 

Az 1.860-as években Magyarország ipari :fej.1.ödés 

szintjét tekintve el.maradott ország vol.l;; a termékek jel.en

tös hányadát a kézmüipar, a kisipar áll.itatta el.ö. Nagy

üzemi, gyári. termel.és a hagyományos é.lel.miszeriparban, a 

cukor-·, a szesz-, és a malomiparban :fol.yt. A gyáripar erő

tel.jes :fejlődése .1867 után kezdődött meg. 

Gyors f'ejl.ödésnek indul.t ez i.dőben a közl.ekedéssel. 

kapcso.latos iparágak i.gy a vaskohászat és a gépgyártás is. 

Ebben az időben megkezdöaött a városok k.i.épül.ése, el.sösor

ban a :főváros és egyes nagyobb városok fej.lodtek/Szomba~

hel.y, Győr, Pécs, Szeged/, Ez a fo.I.yamat az épi töi.par és 

az al.apanyagter-mel.és / kő, agyag- és f'aipar/ gyors f'el..l.en

dül.ését eredményezte. 

Az i.paci f'ejlodés sajátosságai tükröződtek a muJ..t 

században ki.al.ah."U.l t munkásosztály létszámában és összeté

.. te:lében.-
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A.z i.pari. munkásság többsége még a század.fordul.ón is 

ki.siparba.-i. do.l.gozott. A .1.egtöbb munkáskezet a szabó, a 

ci.pész és az asztalos ipar i'oglal.kozta.tta.. 

A nagyipari. pro1etáriátus két, egymástól. é.l.esen .• 

e.lkül.önillt rétegre boml.ott; a képzett szakmunkásra és a 

tanuJ.a.t.1.an napszámos - i.dényinunkás rétegre. A szakmunká

sok je.l.entős része kü1i'ö1drő1, e1sősorban Németországból 

kerül.t Magyarországra. De közöttük. számos hazai. szül.etésü 

munkás is vol.t, aki.k. magas szakk.épzett~éget i.gényl.Ö szak

llIWll~jul~t szi.ntén kül.i'öl.dön sa.játitott'k el., igy Magyar

ország lakossága. 11 sok nemzetiségű 11 volt. 

Az iparvál.la.1.a.tok nagy részét a kartel.l.ek, részvény

társaságok és más monopol.szervezetek tartották a k.ezűk.ben. 

M:egn.övek.edett a bankok, a hitelintézetek száma és tőkeereje. 

:Magyarországon is ki.al.ak.tü.t a finánctőkés osztály. 

A po.li tikai. és gazdasági ha.tal.mat a finánctőke és a 

vele szövetkezett nagybirtok tartotta a kezébe, amely 

1905-ig a Szabade1vü Pártban, majd 1.910-tol. a Nemzeti. Mun

l~pártban tömörült. A kormánypárt ragaszkodott az 1867-es 

kiegyezés értelmében létrejött dua.l.ista rendszerhez, bel

pol.i.tikáját az erőszakos módszerek. és az ország terül.etén 

.l.ak.ó nemzeti.ségekkel. szemben tanusitott naoionaJ..ista maga

tartás j el..1.emezte. 

Az 1890-es évek közepén megrendült a dualizmus rend

szere, á.1.laudósult a po.l.itikai vá.1.ság. 

A. ki.egyezés el..l.enfelei egyre élesebb formában léptek 

f'el. az osztrák kormánykörök e.1.1.en, Magyarország nagyobb gaz

dasági öná.llóságáért és politikai sulyána.k növeléséért har

ool.t. A magyar ural.kod6 körök között is folyt a baro a poli

tika; hata.l.omért, s annak révén a bata.l.ombó.1. vaJ.ó nagyobb 

részesedésért. Egyre hevesebbé vált a parasztságnak a föl.dért 

i'olyó harca, az e:Lnyomott nemzetiségek küzdel.me az egyenjo

guségért és az önkormányzat ki.vivásáert~/agrármozgal.om pl.: 

a Viharsarokban .l.891.-ben/. 
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A századf'orduJ.ó első évtizedében a szervezett proJ.e

táriátus poJ.iti.ka.i. és gazdasági harcai tömegerejüket és 

intenzitásukat tekintve minden eddigi tömegmozgaJ.mat tul

szárnyaJ. tak. 

A beJ.ső i'orrongás mutatta, hogy a s~ázad:fordul.ón 

napirendre kerüJ.tek az J.848-as forradaJ.om befejezetJ.ensége 

miatt megol.datl.anuJ. maradt kérdések. }f:i.nd sürgetőbbé vált 

az ország pol.gári. demokratikus átaJ.aldtása, az agrárkérdés 

és a nemzeti.sági kérdés megoJ.dása, Ausztri.a és Magyarország 

egymáshoz vaJ.ó viszonyának a rendezése. 1'í:i.ndezek a polgári 

demokratikus jeJ.J.egü i'e.1.adatok o.1.yan időszakban kerül.tek 

napi.rendre, amikor már a tőkés társadalmi rendszer megdön

té:;;ének. a f'el.téte.1.ei. i.s megérJ.eJ.ődtek, 

A magyru.•oi•szági munkásosztály he.1.yzetét a század

f'ordul.ó után e peri.ódikusan visszatérő vál.ságok / 1.901,-

1.903, 1.907-1908 1 J.9J.2-J.913 stb./ s az ezek következtében 

beál.J.t munkanélküJ.iség tette su.1.yossá. 

1914. junius 28,-án Szarajevóban szerb nacionalisták 

meggyilk.ol.ták Ferenc Ferdinánd trónörököst. Hosszabb dip

lomáciai tárgyalások. és háborus előkészületek után a köz

ponti hataJ.mak - Németország és az Osztrák-1Iagyar Monarchl.a 

- kirobbantották az I. vi„lágbáborut, .1.914. julius 28rán 

Ferenc József' badat üzent Szerbiának .• A következő hetekben 

a központi bata1.mak már a Szerbia segítségére si.ető 0.1.asz

országgaJ., Franciaországgal és Ang.1.iávaJ. is hadi.áJ.lapotba 

kerül.tek. 

Az első viJ.ágbáboru során végsok:i@ kiéleződött osz

tálye.l.J.entétek. következtében forradalmi heJ.yzet al.ah.'"Ult ki 

bazánk.ban és 1918. októberében ki is robbant a poJ.gái•i de

mokrati.k.us f'orradal.om. J.9J.9. március 21-én k.i.k:i.á.ltották a 

Magyar Tanácsl>:öztársaságot, mely .133 nap után el.bukott. 

A Tanácsköztársaság bukásának egyi.k f'ő tényezője 

az volt, hogy a Konu:auni-sl;a Pár-ton.·beJ.ü1-nem volt egység 
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és megértés, súl.yosbodott a köze.llátás helyzete, amely 

segitette a munkásosztál.y harci el.szántáságn.ak gyengülé

sét. Tudott do.log, hogy az é.lel.miszer hiány részben a 

háboru öröksége vol.t, részben a parasztság közömbös ,hel.yeu

l~ént el.lenséges magatartásának vo.1.t a l~övetkezménye, amelyet 

mindenekelőtt a földosztás eJJr!a.:r.'adása váltott ki .• A. nagy 

belső nehézségek e.1.lenére a Tanácsköztársaság kudarcát a 

be.1.ső reakció erősödése, a külső katonai intervenció és 

a kedvezőtl.en kü.l.po.1.i.tikai helyzet okozták. / 4,5./ 

A.z 1914 - .1.918-as vi.1.ágháborúban a központi hataJ.

mak vereséget szenvedtek. A világ újra fe.1.osztásáért vi

vott rab.1.óháborut a népek érdekei.t semmibevevő imperial.i s

ta békedi.ktátum követte. 

A Trianon nem békét adott az emberiségnek, hanem 

ujabb, az e1.őzőné1 ö1dökl.őbb világháboru magvait hi.ntet

te el. Magyarországot, a magyar népet sul.yosan érintette 

a tri.anoni béke. Visel.nie kel.lett, i.gazságtalan mértékben 

uralkodó osztálya szükl.á tókörü pol.i ti.kájának következmé

nyeit. 

Az országot az antant hatal.ma.1>. fel.osztották, a ki.

al.akul.ó un. utódál.l.amok és a Tanácsköztársaság leverése 

után h.atal.omra segi tette magyar el.lenf'orradal.mi lcormányzat 

közötti viszony i.gen rossz vol.t. Csehszlovákia, Románia, 

Jugoszl.ávia, de még Ausztria ural.kotló körei. is arra töreked

tek, hogy Magyarországot minél. jobban megcsonkitsák és 

népei.ket sikerült megfertőzni a "sovinizmus" mérgével. A 

Duna.völgy népei demokl.•atikus alapon történő összefogás 1 

együttmüködés helyett évti.zedekre a gyü.lölködés á.1.dozatai. 

l.ettek. /6/ 
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A hazai. természettudományok. már a kiegyezés korabeli 

11 e.1.ső nemzedék" jelentős fizikusai.nak, matematikusainak, ké

lllikusainak és fiziológusainak munkásságában messze meghalad

ták a korukat. A század utol.só évti.zedei.ben fel.lépő "máso

dik nemzedék", akárcsak az el.ső német k1asszikus fi.zika Bun.

sen, Kirchoff bires tanitványa:i. voltak. K'ózéjük tartozott 

a század ki.magasló tudósa Eötvös Lóránd is. Eötvös két nagy 

eredraénye; a fe.1.ületi. feszül.tség törvényét .1.eiró képl.et, a 

föl.di nehézségei és 1.':iá.gn.eses tér mikrováltozását fel.táró el.

méJ.et és módszer. A Than Ká.roJ.y ál.ta.1. J.erakott megfe.1.el.ő aJ.a

pok.on fejl.odő kémi.ában a korszak gazdasági. i.gényei kiváJ.tot

ták a sokáig késl.e.l.ődő forduJ.atot, a szerves és szervetl.en 

kémia el.őretörését. JeJ.entős eredmények. szü.1.ettek a század

forduló körül. az ana.l.itikai. kémi.ában is. /7/ 

Kazay Endre abban az évben született, ami.kor az or

vostudomá.11.y fejlődése és a kül.önböző e.1.gondoJ.ások eredménye 

k.éppen baz6.n:kba..~ törvényerőre emelkedett az első átfogó tör

vény 11 az egészségügy aJ.aptörvénye 11 • 

Az J.876: XIV • sz. a k.özegés zs égÜg'.fÍ rendezés érőJ. szó

.l.ó törvénycikl.c a magyar egészségügy l!IÚ.1.tjának 1.egje.1.entősebb 

jogszabál.ya vol.t. E törvény korának európai. viszonylatban. is 

.legjel.entősebb alkotása vol.t, egységbe foglalta az egészség

ügy .legkül.önbözőbb ágait, bel.eértve a gyógyító el.l.átást is. 

Az áll.am k.öte.1.ességének. m:l.nősitette az egészségügyi. helyzet 

el.lenőrzését, közegészségügyi. intézkedések. meg.1.été~í a törvény

ben érvényesül.t a megel.őzés gondo.1.ata. Lszögezi, hogy a köz-· 

egészségügy vezetése az állami igazgatás körébe tartozik. A 

törvény magába fog.lal.ta az egészségügy l.egkiil.önbözőbb ágait, 

bel.eértve az orvosi. és a gyógyszerészi. e.1..1.átás terül.etét is. 

A. 11 Gyót>fSzerészeti üggyel." fog.l.al.kozó XV.I. Fejezet 

tizenöt § -t tartalmaz. Az első kimondja, hogy a "Gyógysze

.J:'~S<:<;et, mint közegészségügyi intézmény, az állam fel.ügyelete 

alatt áll.. E fel.ügyel.etet a;·á,J.iamakÖvetkezokre nézve gya

korol.ja; 
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a./ A gyógy·szerészeti szemé.lyzet tudományos képzettsé

gére, 

b./ Az ál.l.amilag meghatározott árszabál.yzat megtartásá-
, , t, - '" k l. , , ra es a gyogyszer ara;.. ·eze esere. 

c./ A g-j"Ógyszerészeti rendszabál.yba:n meghatározott 

könyvek vi. te:Lének hel.yességére nézve 1 

d./ A megki.vántató hel.ységek berendezésére és f'e.1.sze

rel.ésére" •• • /8/ 

A törvény eredményességének :fo hi.bája az vol.t ,hogy 

az abban :fogl.al.tak végrehajtása csak részben val.ósul.t meg. 

Az egészségügy szervezete és intézményei ebben az 

időszakban határozott fejl.odést mutatnak.. Jobban kiépül.t 

a hatósági orvosi. bál.ózat i.s. A sebészet f'ejlodése, a di.

agnosztil,.;a és a therápi.a technikai irányba val.ó hal.adása 

nö·vel.te a kórházak. szerepét. Hazánkban is megindult a kór

házfejlesztés, i.gy Budapesten l.885-ben l:stván Kórház, 

1897-ben Margit Kórház, l.898-ban László Kórház és a János 

Kórház. 

A. betegek és sérü.l.tek gyors kórházi elhelyezését 

tette 1.ehetové a Budapesti Önkéntes Nentoegyesü.let,amel.y 

l.887-ben al.aku.lt Kresz Géza kerületi orvos kezdeményezé

sére. l.883-ban a.1.akul.t a Magyar Vöröskereszt, mel.ynek fel.

adata volt / béke vi.szonylatba..."1/ az, hogy el.ősegitse a la

kosság miné.1. szél.esebb tömegeinek bevonását az egészségügy 

fel.adatainak megoldásában. /9/ 

Gyógyszerészeti vonatkozásban nagy jel.entőségü az 

I. Magyar Gyógyszerkönyv megjel.enése / 1871/, mel.yet köve

tett 1.888-ban a második i.1..l. Kazay él.etében 1910-ben a har-

madik. / 10 / 
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Az el.sö vi.l.ágháború jelentős hatással. voit az egész

ségügyi. vi.szonyokra. A közegészségügyi vi.szonyok roml.ása 

következtében erösen eme.lkedett a csecsemöbal.á.l.ozási. arány

szám, nött a hastífusz és a tbc. halál.ozási arányszáma, és 

fokozta a gondokat a háború el.ején kitört kol.era járvány i.s. 

Mindehhez hozzájáru1t az, hogy a 1.akosság gyógyszerel.látása 

sem volt kielégi.tö, 

A már .fejlett hazai gyógyszeripar nem rendelkezett 

el.egendő gyógyszeral.apanyaggal., amel.yek nagy százalékában 

importanyagok voltak. 

1912 - .191.J-ban sulyos gazdasági vál.ság rázza meg 

bazá:nkat. Kitör a világháboru, me.lynek folytán a társada

lomban ezze.1 párhuzamosan a gyógyszerészekné.1 is e.1.oáll.ott 

bel.yzetet a következő körü.lmények nehezitik: 

1./ Az általános .forgalom csökkenése 

fogyasztók hadbavonultak, no a tartalél~ és a 

badikórbázal;; szlikséglete, ezze.1 egyi.dejfileg rom

lik a gyógyszerészek anyagi helyzete. 

2 / A , lt 1' d „ , , , „ „ 11 ' , 
• z a a anos ragasap es a eyopyszerara..tt. e1ne cea.0se 

a gazdasági válság követl;;ezményeként, va.lamint 

a háboru ki törése folytán, megdrágultalc a beszer

zési költségek igy pl.: a benzin, a gl.icerin /me-

1.yet a hadvezetőség f'og.lalt 1.e/, val.amint az e.1-

l.enséges országok terü.letén, vagy gyarmatain ter

mő drogok. 

Ilyen körülmények között vette át a h.a~J. mat a Tanács

köztársaság. A proletárdi.l;;tatura J..JJ napos fennáll.ása alatt 

a szoci.ál.pol.i tika és egészségügy terül.etén sol"..at a.lkotott és 

1.ef_ektx._tj;x.___nap_Jaink~zociali s ta egél>;i>l>.~_g,li_~_ének alapjait. 
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Az egészségügyi e.11.átás ál .. lami feladat .lett, ezért 

az egészségügy irányítását központi i.rányitás alá he.lyezte 

és ál.J.amosi.totta a kórházakat, .laboratóriumokat, gyógyszer

tárakat stb. A gyógyszerészet terén is megva.1.ósul.t az egy

séges i.rányi tás, Gyógyszerészeti FőosztáJ.y a1.akul.t, amely 

átfogta az összes gyógyszerészeti.,gyógyszereJ.J.átási és 

termeJ.ési ügyeket. Ez a FőosztáJ.y néhány hónapos munkája 

al.att megteremtette a gyógyszertárak. uj el.l.enőrzési rendjét. 

A gyógyszertárak. vizsgáJ.atát a közegészségügy ren

delkezéséről. szóló 1.876. évi XIV. törvénycikk vármegyei 

il„1.etve városi. tiszti főorvosra bízta, a Tanácsköztársa

ság idején megvalósul. az a régi ki.vánság, hogy a vizsgá-

1.atolcat nem a tiszti főorvos, hanem a gyógyszerek szakér

tője a gyógyszerész végezze, A Gyógyszerészeti Főosztály 

el.rendel. te egy gyógyszervizsgá1.ó és egy tudományos 1.abora

tóri.um fe1á.1.1itását. Rendeztélc a gyógyszertárak üzemidejét 

éjszakai ügyeJ.etét, a gyógyszertári ali.kalmazottak. munkaide

jét és tervbe vették a magasabb szinvona.1.u gyógyszertári 

középkáderek képzését is./12/ 

I r o d a 1 o m : 

1./ Mátrai L.: 11 Honarchi.a tehertéte.l és örökség" - Vi.1.á

gosság - .329. 6/.15/1977; 

2./ Mátrai. L.: "Az Osztrák-Hagy-ar Honarchi.a fel.bomlásának 

kulturhistóriai követe.lményei 11 - Vil.ágosság - 327. 

6/13/197 2; 

3./ Nyiri. K.: 11 A Monarchia szel„1.emi éietér5:1 11 - Gondo.1.at 

Könyvki.adó - Budapest 1.978; 

4./ Gergel.y A., Szász z.: "Kiegyezés után" -· Gondolat Könyv

kiadó, - Budapest /1.979/; 

5./ Unger M. Szabol.csO.: 11}lagyarország története" - Gondol.at 

Könyvki.adó - Budapest /l.979/; 
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6./ Gergel.y F. Kőhegyi M.: "Pécs-Baranya-Baja háromszög 

történel.mi prob.1.émái. 1.91.8-.l.921 között" - Pető:f'i. Könyv·

nyonda - Kalocsa /1974/, 

7 ./ Simonyi K.: 11 A fi.zika kul.tu.rtörténete 11 
- Gondolat 

Könyvki.adó -· Budapest /1981/; 

8./ dr. Zboray B.: " Az egészségügy igazgatás és gyógyszer

t&rak ellenőrzése 1-íagyarországon" - Col!ll!l.liist .Arti.s .Med. 

Supp.l. 9-10. /1.977/i 

9./ Orvosi Lexi.con IIl:.ll;:ötet 1.20: 335 olda.1 1 Akadémia 

Ki.adó - Budapest /1972./i 

.1.0./Dr. Végh A. : 11 A magyar gyógyszerkönyvek ld.a.1.ak.ul.ása" 

··· Diariuu1 III.év:f', 2 sz, 68.o.1.dal. /1974./i 

11./Gy.É.3./1915/; 

12./- Koritsánszky O.: "Vázlat a prol.etárdiktatura gyógy

szerészetérő111. Gy.K. 220; 238. /1919/i 

-"Gyógyszerész Főiskola" Gyógyszerészek Lapja 21..szám 

1928. 
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III .• T Á R G Y A L Á S 

l. Kazay életrajzi adatai 

Kazay Endre 1876. november 10-én szü1etett Nagy

bányán. A szü1etési anyakönyvben ANDRÁS, MÁRTON néven 

jegyezték be, szü1ei E N D R ÉNEK nevezték. 

Edesapja: András - Kazay Ignác bányamunkás és Sándor 

KJ.ára gyermekeként 1841. november 21-én szül.etett Fe:Lső

bányán. 

Édesanyja: Fuchs Brigitta, alti. 1.848. január 1.0-én 

szül.etett Ó-Aradon. 

Kazay András és Fuchs Brigi. tta 1.868, juJ.ius 5-én 

kötöttek házas.ságot. Házasságuliliól. 5 gyermel~ szül.etett: 

Veronika /1870-1929/ 

Ferenc /1874-.1913/ 

E N D R E /1.876-J.923/ 

József /1.880-1957/ 

Lajos /J.886-.1927/ 

Kazay Endre Nagybányán végezte az elemi isko1át és 

a gimnáziwn 6 osztá1yát. /1/ 

Kazay tehetsége már korán megmutatkozott: V.gimna

zi.sta /18g.'3/ 1 amil~or egy kis munkát i.rt "UNIVERZUM" cimmeJ. 

az él.et lényegéről., keletkezéséről., a vil.ágmindenség .fej

.lődéséről„ az emberi szervezetről., képzel.etbe:li utazásról 

a vi.lágmi.ndenségben. /2/ 

Kazay End1•e az :i.skol.ái t be.fejezve a nagybányai Ember 

Elek "Arany Sas 11 -hoz cimzett pat:i.kájába kerü1t 1894.augusz

tus 20-tól 1897. augusztus 20-ig gyakornoknak.. Ezután rövid 

időre Szil.ágy-SomJ..yóra ment gyakornoknak /4/. 
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A. gyógyszerész-gyakornoki. vizsgát 1.897. október 29.-én 

tette .le Kol.ozsvárott. / 5 / 

Kazay mi.nt vizsgázott gyógyszerész-g-.rakornok, azaz 

most már gyógyszerész-segédként do.1.gozott SziJ.ágy-Soml.yón, 

rvraros-Ludason, Nagybányán és a korában nagytekintélyü Hiha-

1.ovits Jenő gyógyszerész gyógyszertárában Debrecenben is./4/ 

1.901 őszén a budapesti Tudomány Egyetemre került és 

190J. junius 15.-én "Gyógyszerész mester"-i ok.1.evelet szer

zett. 

Kazay még gyakornok volt, amikor megjelent 1897-ben 

e.Lső l\:özleménye a "Gyógyszerészi Hetil.aplL ban - 11Uéhány 

gyógyszer elnevezés etimo.Lógiája 11 cirnme.1. /5/ 

Kazay első közl.eményét jó néhány követte. 

A.z 1896-ban megjelent 11 Pal.las Lexikon" arra inspi.

rál.ta, hogy gyógyszerészi lexikont irjon. Ennek kézirata 

1898 végére jórészt elkészült, a négy kötetes mü 1900-1901-

ben meg is jelent /6/ Nagybányán "Gyógyszerészi 1.exikon 

cirnn1el .• 

Kazay 1901 őszén a budapesti Tudomány Egyetemre 

került és ott 1903 nyarán "ki.tünő" eredménnyel végzett./7/ 

Még szigor.Ló gyógyszerész vo.1.t, amikor megjelent az ORGA._ 

NI:IUJS CHEMIA. cimü li.togra:fált egyetemi jegyzete,melynek 

bővebb lr..i.adását könyv al.akban 1908-ban meg is jelent 

ORGANIKUS CHEHIA. A.LAPFOGALIIAI cirnmel. 

Kazay Endre egyi.k tanára volt Than Károly/18.34-1908/ 

a bi.res kérn.i.l<:us, a n1agyar kéru:i.a megteremtője, aki rendlti.

Vlili érdeklődéssel k.iséi•t mi.ndent ami a kémiai. tudományban 

uj ,különös :figyelemme.1. l\:isérte a fizikai-kémiai tudományok 

k.ibo11.takozásá t. Kazay En.di.,..e tevékenységét i,s :fig)rel.te, egy 

a.1.ka.lornmal. meghívta Intézetébe munkatársnak, illetve ta

nársegédnek. /8/ 

A. korabel.i tanársegédi-asszi.sztensi kinevezéseket 

tan~J.mányozva megállapi tható, hogy 0(5'.f pályakezdő abban 

az időben kevés fizetésért, "szerény háttérrel" elfogadja 

e megtisztelő, de bi.zonytal.an foglal.kozást. Kazay jobb 
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anyagi 1.ehetőségek reményében az Egyetem el.végzése után 

.1903-ban Ó-Gyal.1.ára ment gondnoknak özvegy Kirá.lyi Mik-

1.ósné gyógyszertárába, aho.1. a Csi.1.1.agda és a Heteorol.ó

giai Intézet révén megtal.á.1.ta a régen óhajtott tudományos 

irányítást. Ugyanakkor bérbe vette a gyógyszertárat i.s ./9/ 

:Kazay Endre ebben az időben i.smerte meg feleségét 

B.1.a.b.ó Arankát, aki.vel. 1.905. jul.i.us 29,-én házasságot kö

tött ./1.0/ Házasságukból. két gyermek szül.e tett: Adél. 

/1.909-.1944/, aki g<;ógyszerész .lett, val.am:int Brigitta 

/1.920-·1.944/, aki. postati.sztvise.lő 1.ett. 

Öt év ó-gyaJ.1.ai munkásság után kétévig a nagyszalat

n.a.i 11 Szent1.é.lek11 gyógyszertár tul.ajdonosa vol.t. Tudományos 

munkásságát itt i.s fo.lytatta. Ez i.dőben a szakmai tárgyu 

cikkei. mel.1.ett számos dol.gozata je.1.ent meg a osil.1.agászat 

és a meteorol.ógia tárgyköi·ébő.1 is. 

A tudomány iránti érdekl.ődése és a kutatási lehető

ségek reménye arra késztette, hogy el.fogadja Török Sándor-

11.ak a budapesti "Galenus" Gryógy- és Vegyszergyár tulajdo

nosánalc meghivását és 6t éven át a gyár Igazgató-Fővegyé

sze volt, Közben három évig a Fővárosi Drogista Szaki.sko-

1.ában is tan.itott./12/ A gyári tevékenysége során foglal.

lcoztatták a gy-ak.orl.a ti gyógyszerészet prob.1.émái i.s, ezt 

igazolják. a szaklapokban megjelent cikkei is ./1.J/ A "Ga

.lenus" gyárban behatóan fogl.a.lkozott a szil.i.kátokk.al. 11
1 

melybő:l akadémiai pá.lyamunkát i.rt 1 sőt 400 koronás subven

oiót kapott további kisér.1.eteihez. / 1.4/ 

Kazay Endre a "Galenus" Gyógy- és Vegyszergyári 

tevékenységén kívül i.smert, ti.sztel.t és becsült gyógysze

rész vol.t. Ki.váló szaktekintélyét i.gazol.ja az a tény, hogy 

a sógornőjéhez /Blahó Hária/ irt 1.91.2.deoember 2-án kelt 

J„evel.ébe:u •••• u a }iagJ;ar G)~Óér.fSZerészi, Egyes-ül.et nev·ében 

---Gaá1..-Endre---egy----Y.:b-s----a'1á-n.d-él~>-ki--.s-ér-e..t_éb_en._.„_._
a_z ___ J15iYY.l."'bru.1 l~ö z-

egészségügyi szempontból kifejtett tevékenységéért az "ud

vari. f:r'JÓgyszerész" ci1net adon1ányoztat1 ••• 
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Az :r:. vi.1.ágháboru ki.törése után a megélhetés lehető

ségei is egyre r1.eb.ezebbé váltak Bud.apesten, ezért a na~.i jö

vőt és lehetőséget fe.1.adva kényte.len vol.t jobb megélhetést 

l~eresni. Bérbe vette 1915. márcíusávaJ. a Bihar-megyei vaskóhi 

VirágI1 László "Szentháromság" gyógyszertárát és itt működött 

1918.szeptemberéig, amikor is az élete utol.só á11.omását je1en.

to Vértesacsán lévő "Magyar Korona" gyógyszertárat megvette 

Jan.ovich .Tstván gyógyszerésztol../12/ 

Y..azayt a vi.l.ágbáboru okozta gondok fogl.al.k.oztatták, 

amelyek kitünn.ek a korabeli m1mkájbÓl. is./13/ 

A huszas évek köríi1 munkáinak értékes eredményeit már 

küll'ö1dön is jól ismertél>., amelyet az Assotiation Intern.a

tioná.le des Academies kiadványai is közöl.tek /1.3/ 

A furógyszerészi tleti.1.ap :l922.május 28.-i kiadása hiriil 

adta, hogy •••• Őfensége Mária Dorothea Főherceg asszony, or-

1.eansi hercegné, 1egmagasabb megelégedése jel.éfil megengedte, 

hogy Kazay Endre vértesacsai. gyógyszerész az ő.Cs. és Kir. 

fensége Mári.a Dorothea f'őhercegn.ő 1 or.1.ea11.si. hercegné kamarai 

szállítója" cimet viselhesse és basznál.b.assa./1.4/ 

Kazay patika jogáért több all1:al.ommal. folyamodott a 

hatóságold1oz 1 de eredménytel.enül .• /1.5/ Kazay ezért megtervezte 

még a vértesacsai gyógyszertár épületénel1: átala.kitását, de 

tervei már neia válhattak val.óra. /16/ Kazay "udvari gyógyszeré

szin kinevezéseit és tevékenységét a jogadományozás során a 

Be.lügy-l•íiniszter valószinil f'i.gyel.embe vette 1 azonban Kazay 

várat.1.an halál.a közbeszólt. /1.7/ 

Utol.só tudományos e.1.oadását 1923.márci.us 6,-án tartotta 

Budapesten 11A tabletták k0111fimá.1.ása a.11~1.mávaJ. beálló kémi.ai. 

vá.1. tozás okról." címmel.. /1.8/ 

A régóta betegeskedő Kazayt a pesti út megvisel. te, ágy-

nak dő.1 t. A vértesacsai. gyógyszertárat több hétre bezárták -

_G>Z._E>:Ji;.S:rikis cédula vo1t:"Orvosságért tessék a lakásba beszól.-

ni" majd később egy gyászl>.eretes -j-.;,i.;,nt~.Ss:--::::Ka.zay Endre vér

tesacsai gyógyszerész 1923. ápri.1.is 20-án el.hunyt" ••• /l.9 1 20, 21. 1 22/ 
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Iroda.1.om: 

1./ Kazay Lajos /sz. :.1921-/ közlése a CsaJ..ádnál levő okmányok 

bizonysága szeri.nt; 

2./ Dr. Halmai János gyógyszerész-professzor hagyatékában 

/s.o.H.L./ talált Kazay kézirat szerint; 

3./ .A. budapesti. S.O.H.L.-ban a Kazay kézirat anyagai. között 

talál.t "Gyógyszerész gyakornk:i és gyóg-.1szerészi HINŐSIT-
VÉNY. szerint; 

4./ A Kazay Család bi.rtokábau 1.evő ol=ány szeri.nt. 

Ez az okmárr.f i.gazol.ja, hogy Kazay nem Szi.lágy-Som.1.yón, 

hanem Nagybányán vol.t gyógyszerész-gyakoi•nok, - a k.olozs

vári bi.zonyi tvány és a Kazay MINŐSITVÉN'i' a gyógyszerészi 

tevéli:enységro1. el.1.ent mond egymásnak, de ez most már örökl.;:é 

felderitbetetlen marad.? 1 Kazay i.gaz, hogy gyógyszerész-gya

li:ornoki i.deje alatt megfordul.·t Szilágy-Soml.yón., Haros-Ludason 

és a nagybii•ü Miha.lovits patikában Debrecenben is. 

5./ Gy.Htp. 101:11.8./1897/; 

6 ./ alcime: a "Gyógyszerészeti tudományok encyklopécU.ája" 

Ho:Lnár Hi.hály Könyvnyomdája Nagybánya 1.900-1.901; 

7./ a budapesti. S,O.T.E. Gyógyszertudományi Kar Dékáni 

bivatal.ában őrzött 1903.évi. 11A.n.yakönyv 11 szerint; 

8 ./ Kazay Endre 1906. f'eb1'Uár 17.-i .l.evele szüleihez Nagy

bái1:y{'!.ra; 

9 ./ Sógornőjének B.lahó Háriának el.mondása szei•int /197.1/; 

10./ Az érselrujvári "Anyakönyv" lti.vonata szerint, - ki.vonat 

a vértesacsai Á1'°6á1.ános Isko.lában; 

1.1. ,/ A vértesacsai rélli"lai. katoli.lcus egyház "Anyak.önyv"-i 

bejegyzése szerint; 

.'12./ A Kazay hagyaték anyag tanusága szeri.nt /s.o.H.L./; 

„ ____ J.3._./ _L_~~_g,: ICazay munkásságának bibl.iográ.fiáját/me1.J.ék1et/; 
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1.4./ A Hagyar Tudományos A.kadémi.a Levél.tárában tal.ál.t kéz.i

rat bizonysága szeri.nt; 

i5./ A Fejér-megyei Levél.tár Ta..Lácsköztársaság anyagában 

tal.áJ.t ltinevezési okmány szeri_n·t és sógornőjének 

B1ahÓ Mári.ának. 1.919. augusztus 2-án i.rt leve.le Vértes

acsáról; 

i6./ A s.o.H.L.-ban 1.evő Kazay kézi.rat anyagok, sógornőjének 

B1ahó Máriának. hagyaték anyaga és a Kazay Csal.ád /Hisz

tótf'alu/ birtokában .levő eredeti levelek tanusága szerint; 

1.7 ./ Sógornőjének Bl.ahó Háriána..1': Vértesacsáró.l. irt 1.eve.1.e 

szeri.nt; 

18./ Dr. Kori.tsánszky Ottóhoz Vértesacsáról .1923.március 

20-án kelt 1.evele szerint /S.O.H.L./ és Gy.É. 124./1923/; 

1.9./ Kazay Endre gyászjelentése /szerző tul.ajdouában/; 

20./ Gy.E. 1.24./1.923/; 

2.1./ Gy.É. 206./1923/; 

22./ Lárencz L.: "50 éve hal.ott a magyaJ.' Scheel.e :Kazay Endre" 

Diári.um 1.8. 4/8 száma /1973 /; 



Kazay Endre édeZ.eJ2jf,!;;,,_Kazay András /1841-1926/ 

é_desanyj a; I!'uchs J3r:Lgi t "óa / 18~5-19 29/; 



Kazay Endre Ó-Gyallán a gyógyszertár előtt Feleségével /19o5/; 

Kazay Endre a vask~~yógyszertárban /1916/; 



Kazay .levele Vértesacsár~. a megvett gyógyszertár tulaj

donosához <Janovich Istvánhoz /1918/; 

• lfllfcu~N 

Of'.m. .h!(/d/ ~ ... ;,, 

eÍ,M rhzli# ~_,..~,,,,; "r..V~ 
~."""" ~,.,w~,.,;~,; ~~~ 
1ap,,..,u,.,...,..,; ~ ~ ~ ,;.r_,,,. ~. ;.;,,/,..,,.,. 
~ ~ ~,..,,,~,,,.t1,.:,..~ ~--Au,u. 
"""'· ,f...„#,,JmA ~ .Gr ~"" ,./ ~~'~ 
~-~ ~ ~(«..~ ~. _,/,,,.,;., et<P*-~ 
~ ~-·.e."-7'~.; {(,tY, ~ ~~ 
lb' ,./ ~ .,,,;., "'-".&.. '-"'N """'.tb._. ~""' ...,_ i'JMPI -.w...L ~ ....,,,_ ~..,;,,,... ~.lluL _..,..._ 

....... ,, ,... • ..J.)..latth.ErA'Ak.f 

~ Jt,;Hí~.,, ~~.Ml /,_H_._, • 

~ ~ ~~rK "'f'.A/~ ~ .-,""/f,,...,.,_ 
~,,;. 

J Ili~.-~ ctf;~ ~ ,,,~ 
' ~ • lfI,,.,(·M~,1,.dm, 

Á~ .&,,, 

~-"'----

19o7-ben Janovich István gyógyszerész által megnyitott 

vé~t~~~~ gyógyszertár officinájának részlete /1912/; 
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Kazay kiváló gyógyszerészi. tevékenységéért az 

.!l~vari gyógyszerész11 cimet kapta /1912 ,1922/; 

FŐVÁROSI KÖZSÉGI DROO!STA··SZAKISKOLA 
VIII. Rö•l< Srlllt:J„„te;i ll-

• ~ ,, /! I 
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2 T.?'~ „ ,.:..!' • ' -' • ---1,..L I' '-~'?.- 1 

• ~zaz eyonyszer ... ari, &yogyszeresz1 m~ssaB'al.l.a..ll.. bemu·tatasa 

Kazay már gyógyserész-gyakornok korában behatóan :fog·

lal.kozott a gyógyszerészeten k:ivü.l többek között a termé

szettudományokkal, annak legkülönbözőbb ágaival.Rarmadé

ves gyakornok vol.t, a.-ai.kor az e1.ső közleménye ruegjel.ent a 

Gyógyszerészi Hetilapban, a:me.lyet ezután több szakcikk kö

vetett. E kisebb lélegzetű szak.cikkel egyidőben kezdte el 

irni az un. :főilliivét a négykötetes Gyógyszerészi Lexikont, 

amelynek e.1.ső két kötete 1.900-ban meg i.s jel.ent, 1901-ben 

pedig követte a harmadik, ill.etve a negyedik kötete. A ma 

i.s te1jes értél-cü n1unlci.ja rqagybányán látott napvil.ágot ,abo.l 

Kazay Endre született és ahol e.lsősorban gyakornokoskodott 

•••..• «csodaszámba vel'letö, szi.nte el.képzel.11etetle11, 1"1ogy 

tudta összegyűjteni ehhez a nagy illUl'.lkához szükséges adato

l'Cat a :fiatal. g-.tal;:.orn.olc lfa.gybáuyá11., távo:l :t'-1i.nderi l~ul. turgóc

tó.l, l~önyvtártól" •.•• i.1 ... ta ICazay Endréről Studé11.y-Vondra di„. 

a IIirneves gyógyszerészek" cimü könyvben, Kazay a 1.exikon

jában igen érdekesen irt többel~ lcözött a gyógyszertárak 

vizsgálatáról., a gyógyszerelc inlcorupati.bili.tásáról, az orvo

si n1ér"cékreI1dszerről, de az imp1.eál.ás szabá1yáró1. is. Az 

ezredf'ordul.ón már hasonl.óa.n határozta meg, ahogy az utóbbi 

líagyar Gyógyszerkönyv i.s hogy a gyógyszer - ••• medicanemta, 

orvosságol-c, .•• ál.1.ati, növé11.yi és ásványi, eredetü anyagol~ ••• 

cherniai al.katuknál. :fogva, az emberi szerve~~et lcárosan meg

vál.tozott mül->:ödését a normál.is élettani utra terelni. képe-

sel<" ••• /1/. 

Kazay 1;.'ndre még az egyetemi tanulmányai előtt irta 

ueg Lexikonát, amel.yet ma is jelentős, használható egyedi 

munkaként tartana.le szárnon tnég Rotnániában is./2/ 

Kazay még G)'Ógyszerész gyakornok vo.l t a nagybányai 

En1ber Elek gyógyszertárában, ami.kor már :fog.lalkoztattá.k 

a gyógyszerészet gyakorlati problémái, tab.1.ettá.zó gépet 

tervezett, sőt a 1-;:özelben levo-Iaka:tos-,;;;lliünel:)'ben el is 
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készi tett ,amely még több mint 1.0 év után is dolgozott az 

Ember Elek gyógyszertárában Nagybányán,/4/ de a 11 Galenus" 

gyárban is tervezett üzemi berendezéseket, fogl.alkoztatták 

a tab1ettázás során fel.merül.ő antiadheziós, adhezi.ós eről~ 

problén1ái, de a kompri.tná.Lás során f'el.1.épO kémiai váJ..tozá

sok is. Ezeket igazol.Ják az él.ete során megjelent munkái is. 

Kazayt mint gyógyszerészt uni.verzáli.s érdeklődése me.1-

.lett érdeke.l.ték a gyógyszerészet gyakorl.ati problémái i.s. 

Kazayt a gyal>:orlati. g".fÓgyszerészet probl.émái még gyakornok 

korában foglalkoztatták, a gyógyszerek i.zfedése /p1. 11 Pi.1.u-

1áknak cukorral. val.ó bevonása" Gy.Htp.4Ln./1901/, de a jó 

minőségű gyógyszerek e1.l>:észitése is./p1. 111U.tünő Opode.ldok" 

Gy.Htp.116 /1901/. 

Kazay mint di.p.lomás gyógyszerész a gyakorlatban jó.1 

haszná.lható készül.- éli:et ajánlott a l<::ol.legák figyelmébe a 

század elején./5/ Az Elrich-fé.le Salvarsan használata e.1-

1.enéi•e a higany-kenőcsös bedörzsölés még jelentős szerepet 

vitt - abban az időben - a bÖrgyógyászatba..•. A kenőcs pon

tos e.losztása azonban mint most is nem tartozott a recep

tura l.egtisztább müve.letei közé. Kazay ezért ajánlotta sa

ját szerl>:esztésü készül.ékét a gyógyszerész kollegáknak./6/ 

Kazay kenöcsadago.ló lcészü.lékébe a keresli:edelemben szabályos 

tömb al.akban kapható kenőcsöt az által.a szerkesztett kenőcs

adagolÓ vál.yujába helyezzük és a lág<.r masszából. vékony drót

tal el.őbb l.apokat, majd ezeket visszahelyezve oszlopokat és 

ezekből. a szükséges 1 cm. vastag kockálcat vághatjuk 1.e. A 

i<;;ockák határozott al.akja és viszonyl.ag szilárd állománya a 

csomagolást is egyszerübbé és tetszetősebbé teszi./7/Kazay 

a gyógyszerkészítés ruegkönnyitésére még kü.Lönbözö segédesz

közöket szerkeztett. I.lyen vol.t a tablettázó gép szerkeszté

se mel.1.ett a porosztó készüléke is. A 1.ei.rás szerint egy 7-es 

szát:lu pordoboz nagysága.ak megfelelő nikkelezett f'émsze.lence 

ame.lyben a közepén elhelyezeti;-··tenge1y-'h."'Örü:J.:,~sugár irányban 

el.helyezett 15 egyenlő rekesztésü korong forgatható. A sze

lence f'alán a relcesztéknek megfe.l.eJ.Ö Dag",fságü nyi1áson át 

az el.osztott por a doboz töl.csérrészén át a másil<. 1.cézben 
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tartott capsulál.:.ba töltl1.etö. A készü.l.élcet jobb l~ézben tart-· 

va, mutatóujjal a korongot :forgatva, a porokat egyenki.nt a 

capsulákba csurgatjuk, Kazay ci.kkének végén sajná.lattal jegy

zi meg, hogy a lcészüléket a gyakor.l.atban nem tudja bemutat

ni. mert a h.áborus vi.szonyok mi.att nem 1-..apott vál .. lalkozó,f;, 

aki a készüléket szériában gyártotta volna./8/Kazay egyik 

ci.kl-cében az i.njel-<:.ci.ótöl.tö készü.1.ékét javaso.lja gyÓ[;"'j"szer

tári alk.a.lmazásra a ko.1.1.egáknak,/9/ A század e:lején az in

jekciók alkalmazása m:!.nd jobban. tért hódi tott, de eloál.li

tásuk gyakor.1.ati. technikája még csak néhány kül.:föld:l. gyógy

szervegyészeti S'Yárban volt ki.dolgozva. I\:azay ismertetett 

néhány ktil.f'ö:J.di eredetü konstrukciót, de ezek hibáit i.s em

.1.i.ti, majd bemutatja saját szerkesztésü késztil.ékét, me.l.yet 

a hazai gyógyszerész ko.11.egáknal;: javasol al.lcalraazásra./9/ 

A Kazay :fél.e injekció tö.ttö készül.ék egy meg:fel.e.lő nagy-

ságu El.•1.enmayer-1.ombi.k, melyben szürt és ster:il.izá.l.t oldat 

van, a 1.ombi.kot egy kétfuratu gumi.dugó zárja. A dugó egyik 

nyii>sába a levegöszürő, a másikba pedig a palack f'enekéi.g 

érö nikkel.cső vru:1 i.11.esztve, A nikke.lcsö vizszi.ntesre baj-

.li tott végéhez ol.yaia T furatu csap csatlakozili:., melyet szük

ség szerint a lombik f'e.lé, vagy az adagoló f'ecsl1:.endo felé 

nyí tunk, il.letve zárunk, A f'ecsken.dőt 1 oajd a :falán levő 

ccm·'.3-es beosztás szerint a f'olyadékból. meg:fel.elo ccm3-es 

adagokat bocsátbatunli: 1.e. 

Kazay el.mé.1.eti tudományok mel.lett mint jó 5"Yakorl.ó 

gyógyszerész a fentieken kivtil. a I.I. Mag-yar Gyógyszerkönyv 

gal.enusi készitményeihez a szaklapokban, Gyógyszerészi Heti

l.ap Zsebnaptárábru1. és e{5:f 1.i tograph egyetemi bal.l.gatóknak 

irt jegyzetfben adott gyakorlati tal."lácsot a gyógyszerészel~

nek./10, .ll/. 

Kazay még egyetemi hal.l.gató, amikor el.készült az 

ORGANICUS CHEHIA cimü jegyzete/12/ 1.908-ban 

negjcl.enik a ;jegyzete könyv alakba.:1:_Ö:_" __ ~_~ógyszerész -

hal.1.gatók és a gyakorl.ó gyógyszerészek i·észére i.s, mely

ben már a saját ki.sérl.ete:irtelc. tapasztalatait és a szerves 

kémia gyógyszerészekre vonatkozó uj eredményeket is bedol-
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gozza könyvében. Kazay e kön-yvében ismerteti többek között 

a szerves veg"j'Ü1etek ntl.nöségi és mennyiségi el.emzését 1 a. 

l~épletel~ :fel.ál„1.i. tásának módjait. A szerves vegyül.0·t;0l<. rész·

letes m_agyarázatái"a a kö11,:;,-..,r a szili~ meg:jel.enési .lel-:ietöség 

Liiatt nem tér ki, de az a1.;};oriban ujnal;:, szá1ni:tó g'"'.fÓgyszerek 

szerkezetét és l'lovata.rtozását ki.en.10.1.:L. 

~..- ~ 1 1 „ ; J' ~ k k d , . , l 
.u..azay a gy\;w.-cor ..... o gyo&;.-... szereszela1..e vu one ... 11.yos 1gem'lye , 

techno.1.ógiai illagyarázattal. pontos 1.eirást adott a nBuro11n ol.

dat el....1'.észi téséhez i.s /1.3/ Kazay nemcsal~ mint gyakornok, hanem 

mint gyakoi•l.6 gyógyszerész f'oglaJ.kozott a gyógyszerek izf'edé

sével.1 javaslatot tett az "Oleum jeooris 11 izének és szag-'cl.l:lak 

megszüntetésére ./l4/ Fogl.alkozott a jó gyógyszerellátással is. 

Törel'-edett mu..'11.ci.ja során arra, hogy a gyógyszerel.l.átás zavar

tal.ai:1 .1.egyen1 ezért javasolta a gyakorló gyógyszerészel-.n.ek azt 1 

hO{>'.f egyes hi.ányzó gyógyszerek esetében a gyógyszerész az ál

talános e.Löirásolctó1., re11dell~ezésektől. el.téröen já.rjon el., azaz 

a beteg segitségé:re 1.egyen és gyógyszert adjon a kezébe./15/ 

Kazayt a Gyógyszerészhallgatók Egyesül.etébe rendszeresen 

megltlvták el.őadást tartani a gyógyszerészi gyakorJ.atbaJ.1. elő

forduló gondokról 1 probl.émákról .• /1.6/ Kazay a hazai szakelőadói 

üléseken rendszeresen részt vett mint el.őadó. Előadásai. során 

c.1.sősorban az által.a kikisérletezett ujabb eredményeket is

mertette. /17/ 

ICazayt érdelt.e.1.tél~ a 11.azai. és nemzetlcözi. történeti ~s 

gyógyszerésztörténeti vonatkozások is. Kazay Endre több nye1-

ven i.rt ol.vasott és tanuln1ányozta a szakmába vágó történeti 

irásokat 1 kereste a ;1azai emlékeket és fel.dolgozta azoli:at./1.8/ 

Kazayt az I. Vi.lágháboru idején több minden f'oglall~oztatta, 

mel.yrŐl kisebb-nagyobb ismeretterjesztő és praktikus oi.kkeket 

-- ----±rt--.-----1---gy-pl.--.---1LGyógysr;;;erészek é_s~~.Qo~_V19L _____ ~iraü mun1rá jában 

••• "Gyógyszereket ne az i1'lg'adozó értélüi növényi tern1ékekbÖ1 

vegyük, han.em ha.tóanyagaikat kipuhatolva uesterségesen állit-

sul'- e.1.ő 11 ••••• i.rta. Tudjuk azt, hogy Nyugat-Európában a mult 
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század vége fe.lé a gyóg:rszerelc inestei~séges e1öá.1.:1.i tásá\ral. '.fog-

.1.aJ.koztak megfe.1.elo eredménnyel .• Az I.. Vil.ágháboru eseményei 

és a korabel.i- gazdasági lwl.yzet hazÉtnk.ban i.s szükségszerüvé 

tette, hogy az import gondok me1.1.ozéséveJ. a gyógyszereket mes

terségwsen áll.i.tsuk e.1.5. 1.91 .. 5-ben "~i. gyógyszersynthesis i.rány

e.l.vei n munkájában i.gen érdekes e1.go11.dol.ásokat f'eszege·t •••• i.rja 

11 az ujabb gyó5,rszerelcet e.1.öre kieszelt terv szerint ••• n a 

szervezetben :müködo jelenségeket .fi.gyel.embe véve állítsák e16 •• 

/20/ 

B.1.et ének utolsó tudományos mlli'1>:ájá t 1923. márci.us 6-án 

tartotta a ttTablettálc komprimá.1.á.sa. a.1.kal.rnával beál.1.Ó kérai.ai 

vá.l tozások" ci.l::illle . .l Budapesten. 

Kazay En.dre é.l.ete során va.1.ruuen."1.yi. illlli"l.kab.elyén megőrizte 

• 1. '-'t ' , t , , 1 i.\:.apcso. a1.;Li. a gyogyszeresz ua.omani1ya • 

Dr. Ilosvay Lajos egyetemi. tan.ár, aki Kazay Endrét szemé

,lyese11is1aerte, eg')rilc tudomán3ros gyógyszerészi 'Ü.l.ésén •••• "Kazay 

E:11di„ét ••• 111a é10 1.egképzettebb nagy gyógyszerészt, alr.i. kényte

len vol.t ambi.ci.óval visszavonulni. oda, ahol azt hi.tte, hogy 

kritika n61.kül .. 1.eh0t naggyá és aho.l. 1.;:irá.lya 1.ehet a bGtöltet-
„ n I' „~ I' 

.lelí tron.nc.1;::, alJ.01 0 buktat es 11.Ciil Ot bul~tattali:0 • •. 

Irodalom: 1 .• / Kazay E.: Gyóg-.rszerészi Le:dlcon"I:II.kötet .JO.olda.li 

2./ Bányavidéki Fák.lya"/Románia - nagybányai heti„1.ap 
1983 • .február 5-i száma; 

3./ Gyóg7szerészet .146./1978/; 

4./ Kazay Endre .l.evel.e, 1ae.l.yet sóe;oruojének Bl.ab.Ó 
1Iái ... iá.no.k ii"'t IJag;rszalántáró.1. 1.909-ben; 

5./ ICazay Endre bii"'detése a Gyógyszerészi Iieti.1ap 
1906 • év 400. oJ.da.l.án; 

6 ./ Gy .K. 389/1.06/, Gy.B. 531 .• /1906/, Pb..P.58;/1912/; 

7./ dr. Zboray B: n l•Ia-gyar gyógyszertáralc segédeszközei. 

a század.fordu.1-ó táján" - SAVAJ.UA a Vas meg--/ei mu-

- zeumok értcSi.tOje '+39~1~97-7::781„·;~-
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8,/ Gy.Sz •. 14. szám 3,/J.9.17/; 

9,/ Gy.Htp, 426; 1+52; 470; 485, /19.12,/; 

.10,/ " A TII. !ofagyar Gyógy·szerkönyv el.emző módszerei" 

- 1.91„3 • ..febr-aár - 11 li tographn gyal-corlati egyetentl 

jeg-.tzet - Budapest -· Gyóg-<;-szerészek Zsebnaptára 

1913. /Gy.Htp./; 

„ / .L,,i.. Gy ,Htp, 875 ./1.91.2/; 

1.2./ ORG.Alil.CUS CHENJ:A 

egyetemi. jegyzet; 

- n1.i togi-...aphu 

1,J,/ ORGANICUS CIIEI'1I.il. .i'.LAPFOGALlHAI - egyetemi. tan-

könyv - Nánásy István könyvnyomdája l'Jagybái-iya 

1908; 

1.4./ Gy.litp.8./1.914/; 

15,/ Gy.Sz.1.0.szám 7./1909/; 

1.6./ 

17./ 

1.8./ 

.19./ 

Gyógy·szerészel~ Lapja 1.0.szám 7,/1909/; 

Gy.!';;:. 

Gy.É. 

Gy.É. 

551./1.9.10/; 

748,/1.9.14/, 124,/1923/,Gy, lltp,521 .• /1922/; 

499./1914/; 

20,/ Gy.É. 743;759; 779; 798,/1915/,6,/1.916/Gy,É. 

276, 291, 301./1917 /; 

2
• / u . , l . , , ,,. ,,.„ • ,,. 'V ..,, 1 al , l" /' . , „ l 
.l.• JSaguvagas sogorn.oJene ... ~ .o .. :io '.H.:t.riallalC. ::tagya-

tél~ból - f'el. téte.l.ezésem gyóg-j'szerészi sza.1<1.ap-

ból az 1.910, illetve az 191.2,évekbő:l. 
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GYÓGYSZERÉSZI LEXICON /1900/ címoldala; 

L,l~XICC) ~ 

\!. i 1:':-'ZI :' 

(;\oC' SZE!~Eszi:·i l "l t l111:-.1 \\)OK 

L\\)(!C1!Ull\J.\ 

(l»ZEALl llOTl A 

Ili KÜIEl 

l<indjn r>.1olnftr Mtllríly t-.:niurbt'lnyAn 

1000 

Néhány gyógyszerelnevezés 
.ci§J;l.!'.~,51„. az 18 97. évi 

etimológiája" cimü ~.j,J3..Q.Jf.9~~~jE.elf 
Gyógyszerészi Hetilapból; 

;L'/.1111 llo'•zo th 11 

(<Í 1•lki'11' !11 
'! mr•g k• Ji, tl 

g 1wms„J.::!ra 
okunk f1:lni · 

<f'l a7. iild1'k1 s 
>k a kik az 
111 g:'uiesqll:ik, 
1rnil gy1„zl11l11i, 
,:g .~!~lll \'OIL 

ics jelentése„ 
1 J,njaJ 

köiegésv;;igugyi 
melója, amelyre 
kitértUnk, most 
ib hntiirozatolml 
kozással bírnak. 
< belOgymiuishir 
iníster úrhoi Cs 
salycil t.n.rlalmu 

ól való behoza„ 

re kikórolvl'n a 
as stá.jfizok és 
Ogére kArosakká 
•rgalmát eltillt.n· 
nak féli, hogy 
delelre legyenek 

~lnllrr f·•'>nkr1!~r.i •·l1:in~'~· 
ll<>11M•l !:LI l.'.ln ••h•d„11"·~ o•ql >1n:1,',!„1 d ,,,\<!'"" 
Kalhr{·i!i~r pi>\kü,:a11~·";: l k ,111,:,,, 

Tudományos köolsmónyek 

Nehány gyógyszerelnevezös etimolouiája 
h'"'"!I /;'" lrilúi 

Ma rn;ir mi111!<'n tudo1n:'111y,i;:l•a11 u1<';.:11"IL1l1 
ll mm.galom a t~rrnin11s tr:dwikuso~ lll"l!lllagyar;i 
1.iisárn. Alig rnu iig11 a (l'rlll•;li1.Pllu.Jou1:1111·nah, 
1111.>ly1111 ua:u·ol,L ttlr uyil11a a kutaló1i:Lk a ;w\'''~ 
uwgrnag"yar:i:t:is:ira, miut a lmtahi(•a 11ss1.ekioll'l' :i 

gyt'1g:yH1,erlllm1al. Már a !egr(~i,!;ilil! idúk!w11 is haw1.
u,iltak az omhorl'k hajuk 11nus\iis:ir:i g:yógyfm·el;.P!, 
mulyok~·t részint k1ll!i1i alakjuk hr.Ímik, ni~únt 
haláliuk után ue1·cztek d Eme unrnk ngyri\s7.e a1. 
idők fn!ya1mi11 s a uépek ériutkez<;S(' :\Ital aunyirn 
el l<'tl forditrn, lwj!y erctll'ti jelento.isoket uom l~l1et 
l!lllJ::ma)!yaráz11i, moi.i;ré~r.6 aw11l1;111 IL w;p H:\j:iu 1',]\, 
moudl~klJól s régi Jrúk mü1·eiliól magyarll.zatot Id. 

Landerer X1w1Jr l"creuc dr. gürtlg:ors7.ági ln\'~)· 
Jeiböl li mis nrnnkiíkl.Jól érdekes otimologiai magya· 
riizatokal i;zedlom 1'isszo, me!yuk itt lehetőleg hetit· 
rendben következnek sajal fclfogilsommal s magya
r:izlltaimmal kiböfilvo. 

A legtöbb g:·úl!yswr no1·e g:iir11g és arali 
eredetre 1'&11, mil·el ezen uépck ismort.ék fol gyóizy· 
orejöket, i; ewk hoztak forgalomha. 

AI kaljah {hamu} nén·el ueve1.lék az arabok 
a hamuból kiföt.lltt lúgot, mely szóból ered az alkali 
=lúg elnevezés. Ugyanerrn a szóra vezethetö fisiji.a 
a kalimn neve is. mi bamolJól valót jelent. 

Al-·k"'uil ugyancsak arabul ad jelenti, hogy 
Jegtisz.tábh. 

Al·kermes -. [fér) néffel julöllt\k nz arabok 
az anchusa lÓrtörös gyökerét. Az egérfnrkkóró~ 
Plinius szerint Aehile9, Gbiron tanitványa atkahuazb. 

---"-->ústür-mint~~l k~l~u-
follosnak = tierleYelünek b8Ye.ile. Acbtles es k1ho-
folloe starakból leU az adtik4 Mi.lkfoliu• elne· 

mint a szaba„ 
megad&&a ki· 
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;vétékhen vannak megnyult olajtarfók; a gyöktörzsból kiinduló 
'gyökerekben ve.lőállomány s olajlartók nincsenek A gyök
törzs csipás, nem kellemetlen szagu Tartalmaz imperatorint, 
(!. o) Az idegrendszerre izgatólag hat, mint a valeriana s ré

. gebben annak javallatai alapján rendelték 10: 200 aránvu for-

. i·ázatban . · · 
. lrnperatorin, peucedanin: C12 Ha Os, az imperatoria rhizo

májában előforduló vegyület, a régi gyöktörzsben több van 
mint a fiatalban; oszlopos, nem fellengülő jegeczek, szeszes 
oldala fűszeres izü, KOH-dal főzve átalakul angelicasavvá s 
01 eoselon-hydráttá :. e, H. 0 + .x H20 . 

lmperial lint, lágy angol vászon, mely álhatlan réteggel 
: van bevonva, mely rétegen zsirok, olajok, aether, 9hloroform 
át nem hatolnak, minélfogva fedőanyagul hasznáUiató a viaszos-
vászon és gntta-percha helyetl · 
. lmpleálás, betöltiigetés, a kiürült gyógytári edényeknek 
megtöltése, mely egyszerű művelet eléggé fontos arra, hogy 
e mű szük keretén belül foglalkozzam keresztülvitelének le-
irásával 

A csekély tartalmn, kiürült gJógytári edényeket a kéz 
alatt levő n n. defectns asztalra helyezi a receplarius, mely 
edényeket rendesen reggel és délnlán szoktak megtöltögetni; 
az esti impleálás nem ajánlatos a robbanó anyagok miatt, de 
a g)ógyszertárt éjjelre impleálás nélkül bezárni igen nagy sza
bálytalanság, mivel az éjjeli expeditiót nagyon megneheziti. A .. 
betöltésre váró edényeket külön kell csoportosítani betöltési 
helyök szerint, az erős hatásu szerek edényeit mindig külön 
kell rakni s soron kívül a legnagyobb figyelemmel beimple
álni A her hás fiókokat nem kell egész napra kiszedve tartani, 
hanem a gomhra akasztott keménypapír karikával kell meg
jegyezni, hogy impleálandó. 

Impleálás előtt a kenőcsmaradékokat kiszedjük a tégely-· 
ből s félretéve azt, a tégelyt fürészporral kitisztitj11k; épugy 
járnnk el a syrnpos edén) ekkel is. Impleálás után a kikapart 
kenőcsmaradékot az illető kenőcs tetejére teszszük, hogy előbb 
azt adjuk \agy cxpediáljuk el, mert ha a kenőcsöt nem ka
pmjuk ki, az hosszu ideig bennmaradva elromlik s a reá im
pleált jó kenőcsöt is elrnntja. 

A syrupot csak az esetben öntjük vissza, ha az jó, ellen-· 
esetben eldobjuk, vagy ha lehet, főzés által javítunk rajta Az 
impleálandó cdc'nyeket erős faládikáha hclyezzUk s ngy viszszük 
az impleálás helyére (pincze, kamra). hol a l:ídikáhól az edé
nyeket egyenként kivéve, egyenként impleáljuk meg Nem ta
nácsos nz összes edények sorbarakása, mivel ki\nnycn clcscl'()
lés eshetik meg. A porok impleálásánál a mcgrnlten<lti edényt 
egy tiszta lapra helyezzük s a pm t kanál seg<'lyével mk!'uk be 
a Irn!kezünkkl'l kissé mcgdült helyzetben tar toll edény ie, az 
esetleg kiszóródott port visszaöntjük az edénybe; a belllllés 

K:i.t:fty, Gyógy!n: le:dcon lll. 
9 



ken6csadagol6 /1906/; 

Injekci6 töltő készülék /1912/; 

Porosz tó készülél( /1917 /; 
··-·-"•'" 

400.oldalán; 

.K~1>hn1.)droguóriá~l1~n ia, \'alamlnln ké&lt-Onél 1 

KAZAY E. gyó~:;:;zcrész ó,Gyana: 
>' mos ensmorö 

=Szíveskedjek árjegy. 

. - . - -----· ---~--· 
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" / ..) . Itazax a Gal.en:us Gyógsr-
, 
es 

Veeyszercyárban 

Az .1800-as években 1'iagy·arországon a korszerü na.e,yi..pari 

je11egü tökés terme1ési. módszerekre va1ó áttérés csak nag<Jon 

1.assan bonatkozott ki 1 a.me.1.ynek oka a vá.J.1alkozúsi. kedv és a 

töke hi.án)ra mel.l.ett, .:f51.eg a kor.1.átozóru'l liató, tudatos osztrál~ 

i.parpoJ.i tika volt. 

A reforI1.Üi::.or vezéi ... a.Lal~ja:i. éppen ezért teld.11'Cették 1.egf'on

tosabb :fe1adatnal-c az ipari e1maradotts6-.f;Ul.1k f'e.1.számo.lását. 

Kossutb Lajos 1.e.1.kes szervoző mw1kája nyomán J.842-·ben .1.étre-

jött az Ipai ... Eg-yes·ü.1.et. Ugyancsal:. 1Iossutl1 szervezésében jött 

J.étre 184.)-ben a Gy-áral.api tó Társaság, me.l:yncl>: e1sö al.elnöke 

ICossut11 kezdernG"Uyozésére ·több l1.a1adó go11.dol.kod8.su eeyén 

i.pari v(t.l.la.J_lr.ozásba 1;;:,ezdett kisel::>b - nagyobb si.kereldr.e.1.. 

,\ 7 • „ , . , t•• .t.. „ t 't . '1 '11 . t 
a. .i:1aza1. -cyoe;ysze1"'g<".fal"""Crts Ol. ... ve11.e e VJ...zsga va n1e5ct. .ap1. ~ -

bató, l10g"J a XIX. századl)an egyes g;;rógyszcrészek f"e1ismei"'ték a 

müszalci. ós tái ... sadal.iui . .:fejlődés 1;:.övetl{.eztében, valamint a teroe-

1.ési vi.S'.(~011.yol{.l)an 111utatlcozó vá.l tozás olca.t és kezdeu1ényezésül<lcel 

a magyar e:,róe;ysze1"'ipa1"' megal.api.tói.vá váltak. 

Az el.sö kezdeményezés Dr. Wágner Dá.J.úcl. /1800-1890/ 

g7ógyszer0sztöl. szár.i:J.azilc, al-ci :1833.„.bru:1 gyógyszerészeti. és 1-cénú.ai 

laboratóri:urn, val.ami11t ezze.l szorosan összetartozó gyógyszertár 

ruegnyitására kért és kapott engedélyt a 11atóságoktó.1 .• /1./ 

A gyógyszertár 111Jádor 11 e.lnevezéssel nyil.t meg .1.834-ben a Váci. 

lilirut és Sugár u·l; sa1'"'ká11. / a l'üai. 1Jépköztársaság utja 1-1.9/ 

aho.1. a kémiai laboratóriui:;~ is illüködött ,/2/ 

1fágncr 1.átta a gy·ób.rszei ... gyártás hazai jel.eil"Cőségét, jövő-

jét, ezért J.839-ben már javasol.ta egy gyógyszerveg",részeti gyár 

ai.-ap·i táS'á t· ~ ---TöbOer1 r e1isi.ue.1.: l é1o;:--ifágne-r---java."S3.;atá.n.a.k.---- jelen tő s égét 
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és 1.867--ben rc.egalapi tottá.";; Pesten a Soroksá1°i. uton a Központi 

l"lagyar Gyógyszer'1,..eg-.része·ti. és ~füvegyészeti Vá.1.1.a:lat Részvén)„_ 

társaságot. A. vá11.a1at i_gazgatás.&bar1 1iágn.eren ki.vü1 résztvett 

többek között Dr. Balassa János 1 Dr.Korányi Frigyes prof'esszo-· 

rol~, de ott ta1ál.ju:k. dr. Vass :r11és, V1.asen Ede g",íÓ6j'Szerészelc 

nevét is. 

Ez a gyár, az akk.ori. gazdasági. prob.l_érnáli: és tökel'li.ány 

mi.att csak 10 évig müködött. 

Az eddig i.smert és el.sőnek mondott f'ol.yamatosan müködő 

magyar e;-:1ógyszergyár - sok kü.lf'öl.di. gyó5:1szergyár péJ.dájáb.oz 

hasonlóan a gyógyszei0 tár 1.aboratóriumából. nőtt ki ••• 

Il.yen volt a Richter Gedeon /1872-1.944/ gyógyszergyái
0

a 

melyet .1907-ben a:Lapi tott Budapest Kőbányán /Cserkesz u. 63. sz./ 

ma Kőbányai Gyógyszerárugyár néven mül'>:ödik, valamint az ujabb 

kutatásol'>: al.apján a Török - Sei.tz osa.lád tulajdonában 1.evő 
Budapest Zugl.Ó Tel.ep utca 45.szám al.att 1.evő 11 Gal.enus" Gyógy

és Vegyszergyár is, amely 11.azánl~bau el.sÖ e században, a1api

tási éve 1.905, ma Rean.aJ. Finomvegyszergyár néven mi.U'-ödi.k. 

IIazánkba.11. a száza.df"ordu.1.Ó e1ejé11. számos gyógys:üergyártó 

üzem volt, azonban :fo.lyamatosan müködő 11 é.letképes" gyógyszer

gyár csak i1.él1ány raaradt f'e11.1.--i a mai napig. /.3, 4/. 

:Igy az 1.910-ben alapított dr. Wo.l:f E'.nil. és dr.Kei
0

eszty 

Györs7 vegyészmérnők .A..lka néven - ma Cltlnoin gyóg-yszer és 

Vewészeti termékel'- Gyára Budapest - al.api tottak gyógyszer-

E.'Yárat ./5/ 

1.9.1.2-ben al.api tot·i;álc;: a Szerobakteriol.ógiai kószi.tmények 

el.őál„litásával. fogl.al.kozó el.ső üzemet is amel.y Phyl.axi.a Szé

rumtermelö Részvénytársaság néven. 
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19.51+·-ben a Phy:laxi.ábó.1. vált ki a Rumán 01 tóanyagtermel.Ő 

és I-Cutató I:ntézet és al.a:h..-ul.t leül.ön vállalatt:ii. Itt kezdetben 

fertőző betegségek e.lleni. oltóanyagok készitése vo.J.t a fő fel

adatul-e, később en1be1 ... i. vérp.1.azn1át do:Lgoztal'- :fel. g-<.fÓGJ"SZerré és 

lcü.lönbözO l.aboratóri:umi di.agn.osztikumol~t és i.1~fuzi.ót ál.li.ta-

nak elő./.5/ 

A w.ai budapesti Egyesii1.t Gyógyszer és 'I'ápszervegyészeti. 

Gyár részben ideeen tőkével alakult 1912-ben, a Bern-ben r::ü-

1(.ödö Dr. llancler Részvénytársaság 1.etm.yv6..11.a.1.ataként Dr.1fander 

:at. néven. /6/ EGIS Gyóg)rszerveg)részeti gyár l.l.evet a g;yár 

"Pi·opaganda osztály" közlése szeri.nt 1.98.5. január l-·e.1 vette 

:fel .• 

.1.91.2-bc11 Rex Fel.'"'GlTC, I·íui.;ul-cözi Lé.sz.ló 1 Grósz 1-Jagy Fere11.c 

"Hatvani Pharmachochemi.ai Labor Debrecen" névvel gal.eni.cuool~ 
b,fártására c;yóe;yszergyártó üzer11et al.apitottak, ame1y n1a, Bi.og6...1 

Gyógyszergyár név alatt isw.eretes./7/ 

.1.927-bell. Büdszentmill.á.ly l;:özségben. /ma Ti,szavasvái ... i/ 
Kabay János /1896-1936/ gyógyszerész e.l.obb zöld mál>:gubóból, 

majd szá:i...""'az m~1.lc.sza1.mából i11egltezd.te az ópium. aJ..lc.a.l.oi.dált. gyár

tását, az óp:iun1-· :fázis tel.jes k:ikaposo.lásáva.1. és .1.931-ben 

gyárat a.1.api t, .li.ll;:al.o:l.da Vegyészeti Gy6.r néven, ab.ol. 1neglc.ez

dodött az ópiuma.lkalo:idád nagcfiizemi gyártása./8, 9,10/ 

Hazánlcban 1-d.s l.étszátTillla1 n1üködő gyógyszergyái"'Jcó üzem 

vol.t - többek között -· a Török csaJ.ád kezében .levő Budapest 

Bécsi. uti Labor gyár i.s, ame.ly később /1.SSli./részvénytársaság

gá a.1.al~.l.t és .'1922-tÖl. Töi ... öl-c-Labor Rt.11éve11 vál.t ismertté. 

Kisobb gyógyszergJrártó üze111ek lc.özé tartozo-tt többek 

lcözött a Török csa:lád tul.ajdorl.ában l,evö Budapest- Zugl.Ó 

Te1e1) u. 45. szám al.att 1ev0 nGal.enus 11 Gyógy- és Vegysrz.ergy&.1--

is. 
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Gyógyszerészeti. ICözlöny 530. ol.da.l.án pár 

soros közlemény jelent meg: 

11 A. Kereslcedel.emüg<.,,d m.ki.r.mi.niszter ideiglenes vezeté

sével. n1egbizot't n1.ltir.mi.ni.sztere.lnb"k hozzáján.t.1.ásával 

az 1899.évi XI.,J.X. t. ci.kk.ben n1egl-iatározott á1.lami ketl-· 

vezt11énye1~et Dr. Seitz Ottó nag-J drogista és Törölc Sándor gyÓ5)r

szerész budapesti .lak.osnak, Budapesten .létesitett "GaJ.enus" 

Gyógy- és Yegyszeráru gyári te1.epük részéi•e az .1905. évi ja

nuár hó l-to.l számi.tru1.dÓ 15 évre eugedé~zte" /ll/ 

1905, október 25,-én jegyezték be a budapesti. törvényszé

ken, ntlnt céghivatalnál a nnr.Sei.tz és Törölcu céget ós ebben 

az i.d.Oben kezdte lilCG' a gyár a tevékehységét. A cégnel-c Sei.tz 

Ferenc / a Tl1.a.-:11ruayer és Seitz Rt • .főrészvói-1yese/ i.fj.Sei.tz 

Ferenc/ Dr.Seitz Ottó a Thall.mayer és Seitz Rt.e.1.hunyt Fő

részvényese és Vezéri.gazgatója/ 1~örölc Sándor g".fÓg:>rszerész 

/Sei tz l~".\erenc és nél1.ai dr. Sei tz Ottó sógo1"'a/ vo1 ·Cak ig-az·

ga.tói. 

·- d:r.„. Sei.tz Ottó leÚ11..ytestvére Sei tz Jutta felesége 

vol. t ·röröl<. Sá11dorrta1i:. 

A Sei.tz csal.ád részese vol.JG a Ga1e11us gyárn .. al~ egy rövid 

i.cleig, majd tiszt&.za tlan okol~ n1iatt lcl-vá:L t a. tr;ái"' kötel.ékébOl, 

azo11bat1. a ttDr.Sei tz és Tör·ö1!:0 cégszövec vá1.tozat1.an 1::ia_J."'adt. 

A g<.fál."' r:1ük.ödéséve:1 eklcoi." n::ÉLr ruagái"a vonta a szakm.abel.i körök 

:figye.l.mét a "Galenus" név melyet mint egyedüli. tulajdonos, 

Török Sándor vezetett tovább /i2/ 

Az 1906. évi budapest oim és iakásjegyzék i49.oida1.án 

a r..övetkezőket ol.vashatjuk: 

" Törvényszéki.leg bejegyzett cégek: 

Ga.lenus Gyógy- és Vegyszergyár" 

Telekkönyvi száma: 1978/79 a, 1980-82 

110 
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Dr. Seitz Ottó és Török Sándor cégh. Török Sándor vegy

szerek gyártásával :foglalkozó iparüz.l.et tul.ajdonos Buda

pest VI.I:. Tel.ep utca 45. szám T:f;S0-86 11 /1.3/ 

A :fenti.ek ismeretében önként :fel.vetödi.k a kérdés; 

a hazai gyógyszergyártás szempontjából. e század el.ején a 

Richter és a Chinoi.n gyógysl!al:'gyárak 1E1.el.l.ett vol.t-e jel.ento

sége a Gal.enus gyógyszergyárnak? A napokban hogyan áll. a {!;YÓgy

szergyárak versengése a priori.tás kérdésében? A "Gal.enus" Gy6gy

és Vegyszergyárnak vajjon jogutódja-e a ma müködo budapesti. 

Reanal. Finomvegyszergyár? 

A hazai i.partörténészek szerint a mai Rea.nal. Finomvegy

szergyárat az 1.920-as évek végén al.apitották, akkor kerül.t 

német tul.ajdonba, :fel.tehető, hogy az 1.944- 1.945-ös években 

vagy a német csapatok visszavonulásakor a gyár i.ratai t el.

égették, ezért nem ál.l. megbízható adat a gyár történetét 

il.l.etoen./1.4/ 

Mint már el.ozöekben eml.itést tettem, hogy a gyár al.api

tására vonatkozóan kézírásos dokumentum nem ál.l. Jelenleg ren

delkezésemre, csupán a korabel.i sajtó közl.éseire szoritkoz

hattam. - A hosszu kutatómunka eredményeként, a hazai l.evél.

tárak anyagait, a sajtó és ipari kiadványok átkutatásával si

kerül.t a hypotezisemet a Gyógyáru Hi.rlap .1933• szeptember 1.4-i 

számában megjel.eno ujságci.kkel. igazolni, nevezetesen azt, 

hogy az 1905-ben al.api.tott Gal.enus Gyár az I. vi.l.ágháboru 

után is tovább működött, majd a Török család az 1930-ban 

bérbeadja, majd el.adja 1.933-ban a német Bayer Farbemndustrie 

cégnek, melynek mai utódja a Reanal. Finomvegyszergyár. 

A nyitott kérdésre végül. i.s vál.aszt kaptam; 

1904 október 25~én jegyezték be a gyárat a budapesti törvény

széken, mint céghivatal.nál. a "Dr.Seitz és._TÖr<$k.il céget,majd 

1905.január 01.-el. megkezdte a gyár a tevékenységét. A gyár 
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miil<ödésével ekkor már magára vonta a sza.kmabel.i. körök :f'i.

gye.1.mét a Gal.enus név, ti.sztességes üzl.etkört vonzott, de a 

Sei.tz csal,ád ennek ellenére kivált a társascégből és azt mint 

egyedüli. tulajdonos: Töró'k. Sándor vezette tovább. A. Dr.Seitz 

és Török" cég szöveg változatlan maradt. 

Török Sándor gyógyszerésznek ott volt még a családi 

kebel,en belül. levő Török József' cég i.s, amely l.918-ban rész

vénytársasággá. al.aku.lt. Tal.án ez is magyarázza azt a körül

ményt, hogy a Dr. Sei.tz é s Török cégből sohasem alakul.t ki 

igazi. nagy gyógyszervegyészeti. gyár. 

A. Gal.enus gyárról az alapi.tást követő évekről igen 

kevés dokumentum ál.l rendelkezésükre, csupán a korabeli. szak-

1.apok híreiből, vaJ.ami.nt Kazay Endre gyógyszerész /1.876-1923/ 

1.evelei.ből., működéséből. sí.került mozaikszerűen összeál.li tani 

a gyárra vonatkozó adatokat. 

A Vegyi Ipar oimü lap 1.906-ban hirü.l adta, hogy az ••• 

• • • "Uj magyar Gal.enus gyár alapi tói.nak szeme előtt az a cél 

lebegett - írja Bartal. Auré.l vegyész - hogy a gyárukat egye

l.őre csak a gyógyszertái•i. fogyasztás tárgyát képező kémiká

liák el.őál.l.i.tására rendezi be, mi.g a további terjeszkedést 

a tennészetes :f'ej.lődésnek tartják :f'enn •••• /15/ 

Irja továbbá, hogy a Gal.enus gyár ••• a tudományos és 

ipari vegyészeti. laboratóriumok á.ltal szükségelt kü1ön:f'éle 

összetételű vegyi tennékek előáll.itásával f'ogla1kozik és 

ezen l.aboratóri.um szükségleteinek ki.el égi. tését oé.lozza, tebá t 

olyan nmnkakör betöltésére törekszik, ame.lyet eddig majdnem 

ki.zárólag killi'öldi. cégek és gyárak teljesi tettek 11/16/. 

Későbbiekben írja, hogy: 11 ••• a hazai. piac meghódi.tásá-

hoz uj gyár csatlakozott segitőnek ••• az uj gyár vegyszer

pi·oduktumai. valóban kiál.lják a legszi.gorubb kri.tiká t is. 

A gyár termékeinek egy része 10-15 %-kal drágább - melyeket 

enged.éi.yezett - 11 Merek 11 oi.Ii!Kevel lal:fta:R.--e-i-;--é-s -a; rendelést 

követő 6-7 nap alatt szál..li.tanak. ügy:f'eleinek11 ••• /17/, 
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A gyárat több támadás érte, lti.sz erős versenytársa 

vol.t a haza:l.. gyógy- és vegyszergyáraknak, azona.bn támadá-

suk al.aptal.annak bizonyul.t./1.8/ A versenytársak ál.l.itották 

hogy a gyár termékei. közül. csak a kü.1.f'öl.dön gyártott készít

mények f'el.el.nek meg a jó minőségnek, e minőség jel.zés csupán 

csak árdrági tás, a haza:l.. ipar nem képes a jó minőségű gyóg7-

szerkészi tmények el.őál.ll tására. A Gal.enus gyári. készi tmények 

mi.nőségét és éel.tképességét bizonyítja, hogy az 1.910-es évek

ben is jel.entős hel.yet :f'ogl.al.tak el. a hazai gyógyszergyártás 

történetében. 

191.0-ben Töröl-.: Sándor a 11 Gal.enus" Gyógy- és Vegyszergyár 

tul.ajdonosa meghívta gyárába Kazay Endre Nagyszal.atna-i. gyógy

szerészt igazgató :f'ővegyésznek, mel.yet a ki.vál.ó szalem:iber 

a 1egnagyobb ki.sérl.eti .lehetőségek reményében el. is :fogadott. 

/19, 20/ 

Kazay 5 éven át dol.gozott a Gal.enus gyárban, munkájával. 

tudományos :f'el.készü.1. tségéve1 öregbi tette a gyár hírnevét, bi.

zonyi totta a gyár él.etképességét. - Gyári m:üködése során több 

mint 50 tudományos értékü dol.gozata jel.ent meg a hazai. és k:ül.

f'öl.di szakl.apokban. - cikkei.ből. megál.l.apitható, hogy a gyárban 

rajta kivül. 2-3 vegyész dol.gozott, f'el.tehetően 20-25 segédsze

mél.yzettel .• /21/ 

A Ga.lenus gyár pro:fil.ját il.l.etően néhány f'eilDlllaradt hir

detésből., val.ami.nt az 191.1 és 1912 évi Magyar Gyógyszerészi. 

Egyesül.et ál.tal. megrendezett el.ső i.l.letve második "gyógyszeré

szeti ltiá.l.l.itás" dokumentációs anyagából. tudhatw:ik meg egy ke

veset. / 22, 23, 24/ 

A k:i.áll.i tásra 50 cég nevezett be, a hazai ki.é.l.l.i tókon 

kívül. néhány kü.1.f'öl.dí cég is képvi.sel.tette magát. A kiá.l.l.i

tást a Magyar Gyógyszerészeti. Egyesül.et Budapest Aggtel.ek u. 

/ma-Kiss -,Jéz~ef ut ca/---3-.-szám--a;J.a;tti--székhá.zában- nyitották 

meg. A szűk hel.y miatt csupán 30 részvevővel.. 
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Á kiá11.itáson nagy sikei•t ért e1 a Richter Gedeon 

fél.e vegyészeti gyár pompás aceti1sa1ici1sav és az uj 

IJYperol. nevü készi tménye, :fe1 tünt a Ga1en.us vegyészeti . 

.gyár, me1ynek agil.is müszaki vezetoje Kazay Endre dr. 

a gyárnak 137 kü1önf'é1e készitményét mutatta be. A. gyár 

:f51eg a • pharmacim el.egans 11 k:i. vána.lmainak megí'e1e.15 

készitményeive1 tünt ki, ugy mint a komprimált tab1etták

ka1, cukorral, csoko1ádéval., keratinna1 bevont ezilstözött 

pi1u1ák gyüjtemén.yével., me1yekb51 :fol.eg Ausztriába és Mé

metországba van nagy kivi te.l ••• " irt a a korabel.i Gyógysze

részeti Het:i.1ap. 

A. gyár hirdetéseiből. megtudjuk, hogy a készítményei 

közé tartozott többek között: 

11Aspirin 1 Jód, Chi.nin, CJJ1oro:form, Aether, Novocain, 

Bizmutsók stb. 11 /25/ 

A gyár mühe1yti.tkaiból is van tudomásunk, Kazay 

1915-ben írja 1eve.lében •••• 11 Kiil.önböz5 :fémf'e1ü1eteket szer

ves anyagokkal., szil.ikátokkal. kezel.ek, hogy a .fel.ü1etét 

víztaszítóvá tegyem11 •••• /26/ 

Nyolc évvel. kés5bb ezze1 kapcso.latban igy irt 

Kori.tsánszky Ottó barátjához ••• "vannak o1yan anyagok,ame-

1.yike a tab1ettázó gép matri.cáját megtámadják és ahhoz 

erősen tapadnak / p.l. :Sub1imát 1Ci.tromsav, Magnéziumoxid, 

Durow stb./ ••• a 1eg:f5bb hiba a l.evegö nedvessége azaz 

annak a hideg acé1ra val.Ó 1ecsapódása. Ámbár gyári tit

kom vo.lt - irja -, de ni.nos okom most ezt rejtegetni, 

e1áru1om, hogy az e11en sikeresen 1ehet védekezni. az anyag 

k:i.szár:tá.sán kivü1 azza.1, ha e15zö1eg ugy a matricát, mint 

a két dugattyut megme1egitjük és vékonyan vi.züvegge1 von

juk be, me1yet me1egitésse1 reájuk 1ehet szárítani. Az 

rnTgy praeparal.t matricával; és duga·t4lyuvaL--i~en szép :fényes 

:fe1ü1etü tab1ettákat 1ehet prése1ni .• /27/ 
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Kazaynak antiadhezi.ós kisér.letei.rö:L részl.eteket nem 

igen ismerünk, annyi bizonyos 1 hogy az ezzel. kapcsol.atos 

próbálkozásai megf'el.el.ő 1.ehetöségek birtokában tal.án a ké

sőbbiekben az un. 11Tef'l.on" .fel.tal.ál.ásához vezettek vol.na./28/ 

A Gal.enus gyár 1.e:iXásáról., !'el szerel. ts égéről. az 1.905. 

december 8-án a gyárban l.evő tüzeset 1.eirása során szerez

hetünk ismereteket: •••• " éjjel. Zugl.óban a Tel.ep utca 45 .szám 

al.att 1.evö nagyszabásu és a modern kor k.öveteJ.ményeinek meg

.t'el.el.ően .t'el.szerel.t 11 Gal.enus" gyógyszergyárban, ame.1.y Seitz 

Ottó a.r.és Török Sándor budapesti gyógyszertártul.ajdonos kö

zös tul.ajdona, tüz támadt. 

Az egyemel.etes al.i.g egy éve épül. t gyárépül.etnek a te

teje ki~l.l.adt, a l.áng már magasan csapkodott, amikor az 

éjjel.i őr észrevette a bajt. A tűz kül.önösen a tető al.att 

berendezett készáru és anya.graktárban puszti. tott, de sze

rencsére nem terjedt át az első eme.l.eten 1.evő 1.aboratóri

umra, ahol. a gyul.ékony anyagok vol. tak raktározva. A tüz

ol. tók l.oka.1i.zál.ták a tüzet •••• A veszedel.mes tüzet a hibá• 

san kons~At kémény egy szikrája okozta ••• A kár mi.ntetr 

20 ezer koronára tehető, amel.y a tüzbiztosi.tás révén · 

térül. •••• 

A Biztosi tási Intézet kárbecsl.oi Fil.ó Jánof' 

István budapesti gyógyszerészek ••• a gyártul.ajdcr 

nyert értesül.ésünk szeri.nt a gyár üzemében :fe 

történt, s a beérkező megrendel.éseket minde· 

kül. szál..li tják 11 •••• /29/ 

Kazay 11 archi.v11 anyagaiból előke:r 

a 11 Galenus 11 gyárról.. A régi .t'ényképf' 

hetők: az egyi.k a 11 Ga1.enus 11 gyár i' 

a tüzeset leirásai a.l.apján a .t'öJ 

üzem a maga korában korszerű ~ 

arazsj:roz6--üst, bepár.:L-ó-kés~---- -- ---- _______ _ 

Egy igen érdekes kép, 

l.enus" gyár el.őtt. Ha a mai Rt 
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Kazaynak antiadhezi.ós kisér.leteirö:L részl.eteket nem 

igen ismerünk, annyi bi.zonyos, hogy az ezzel. kapcsol.atos 

próbálkozásai megf'eJ.el.Ö lehetőségek. birtokában taJ.án a ké

sőbbiekben az un. "Tef'l.on11 f'el. ta.lál.ásához vezettek. vol.n.a./28/ 

A Gal.enus gyár leirásáról., felszerel. tségéröl. az 1905. 

december 8-án a gyárban levő tüzeset l.eirása során szerez

hetünk ismereteket: •••• " éjjel. Zugl.óban a Telep utca 45.szám 

al.att .1.evö nagyszabásu és a modern kor k.övetel.ményei.nek. meg

fel.el.Öen f'el.szerel.t 11Gal.enus" gyógyszergyárban, amel.y Seitz 

Ottó dr.és Török Sándor budapesti gyógyszertártul.ajdonos kö

zös tul.ajdona, tüz támadt. 

Az egyeme1etes al.i.g egy éve épül. t gyárépül.etnek a te

teje ki.€YU11.adt, a 1áng már magasan csapkodott, amikor az 

éjjeli ör észrevette a bajt. A tüz kül.önösen a tető al.att 

berendezett készáru és anya.graktárban. puszti. tott, de sze

rencsére nem terjedt át az el.só eme.l.eten l.evő laboratóri

umra, ahol. a gyul.ékony anyagok vol.tak raktározva. A tűz

oltók l.oka1i.zál.ták a tüzet •••• A veszedel.mes tüzet a hibá

san kons@Át kémény egy szikrája okozta ••• A kár mintegy 

20 ezer koronára tehető, amel.y a tüzbiztosi.tás révén meg

térül. •••• 

A Biztosítási J:ntézet k.árbecsl.öi Fil.ó János és Sziics 

István budapesti gyógyszerészek ••• a gyártul.ajdonosoktó1 

nyert értesülésünk szeri.nt a gyár üzemében f'ennakadás nem 

történt, s a beérkező megrendeléseket mi.nden késede.lem nél.

kül. szál.1.i tják. 11 •••• /29/ 

Kazay 11 archi.v" anyagaiból. el.Ökerül. t néhány f'énykép 

a 11 Gal.enus 11 gyárról.. A régi fényképf'e.lvéte1ek jól. értékel.

hetők: az egyi.k a "Gal.enus" gyár üzemét mutatja be, amel.yet 

a tüzeset 1eirásai alapján a földszinten hel.yeztek el.. Az 

üzem a maga korában korszerű berendezéssel. voJ.t f'el.szerel.ve; 

drazs:trozó-üi>t-,-bepáP±ó-k.észüJ.ék.-é.s.~er~o.l.á:!;Q~ J-á. tha tó • / 30/ 

Egy igen érdekes képet l.áthatunk; Kazay Endre a "Ga-

1enus11 gyár el.ott. Ha a mai Reanal. Finomvegyszergyár Tel.ep 
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utcai. o.lda.lát vizsgáljuk, megá.J.l.apitha.tó, hogy a mai épü

let a régi bejárat befalazása ellenére is azonos a régi 

épülette.l. Ezzel is bizonyitott, hogy a Sei.tz és Török osa-

1.ád által. alapitott "GaJ.enus 11 Gyógy- és Vegyszergyár jog

utódja a mai Reanal. Fi.nomvegyszergyár./31/ 

Kazay a "Galenus 11 gyárban üzemi. gépeket tervezett, de 

inteuziven résztvett az üzemben a gépek beszere.lésénél is. 

A korabeli arohi.v anyagokat tanulmányozva megá11api.that6, 

hogy a mai értelemben Kazay üzemszervezéssel i.s foglalko

zott /32/. 

Kazay Egyik levelében igy irt s6gorn6jének Blah6 Má

riánalc: •••• "Ne bivja.tok mester embert, csak l.egyen a viz

csa.phoz és a kuthoz Wasszer és szerszám, tudod, gyógysze

rész- gyakornok koromban tablettázó gépet terveztem és ké

szi.tettem a nagybányai Ember Elek pati.ká.jában •••• Tudod, ami

kor Vaskóhról hazamentem belátogattam a nagybányai öreg pa

tikába ••• még mindig jól. dolgozott a gép •••• a volt gazdám 

dicsérte a talál.mányomat ••• kevesebb a munkájuk ••• ai:inak ide

jén a tablettázógép matricáját kézierővel. a patill:ához közel 

müködő 1.akatosnál. jobban készitettem e.1, mint a Galenus 

gyárban ••• a tabletta~ idején nem ragadt a géphez, de 

nem is formálódott ••• erről a masi.náról a Gyógyszerészi 

Hetilapban annak idején irtam ''egy kis cikket ••• Tudod,amik-0r 

do.l.goztam a Ga1enus gyárban besegi tettem a munkámmal a ké

szülékek tervezésénél ••• elkészitésénél, •••• talán ennek kö

szöllhető, hogy jól miilcödtek, •••• tehát, ne bivjatok lakatost 

amig nem megyek" •••• /27/ 

Összefoglalva megáll.apithatjuk, hogy az .1905-ben 

alapitott "Galenus" Gyógy- és Vegyszergyár igazgató-főve

gyésze Kazay Endre a gyári müködése a.1.att/191.0-191.5/ meg

. f'elei'ő >"e'Zetekés13s ég.ge-1---és.Jtieme.l.l>.e.dŐ_§l.z.alciJ;ai _ tudásával 
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meghatározó szerepet tö,ltött be a gyár jövőjét il,1.etően. 

A Richter Gedeon, a Chinoin és a dr. Wander Rt. gyÓ{!;':fszer

gyárak mel.1.ett 1-ciemelkedő szerepet tö1 tött be a gyár műkö

dése. Többel~ között Kazay tevékenységének köszönhető az a 

tény, hogy a gyáralapitási engedél,yben rögzi,tett 1.5 év le

járta, val,amint az :r. Vil,ágháborut követően a {!;';fár nem szünt 

meg mü..1-:ödni„ Fontos tényező vol.t a gyár é,letében a nehéz 

gazdasági körül.mények közt jel.entkező gazdag ltiil.f'öl.di vál,-

1.al.kozó a német Bayer I.G.Farbenindustre cég jel.entk.ezése 

majd a Magyar Pharma Gyógyáru Rt. beinclitása, amely abban 

az időben ,lendületet adott a hazai gyÓ{!;':fSzergyártásnak./33/ 

Irodalom: 1„/ dr. Sztankai I.:" A gyógyszerészetre és a 

budapesti gyógyszertárakra vonatkozó adatok" 

oimü könyv - Radó :István nyomdai r:1üintézete -

Budapest - /1.935/; 

2./ Diariuei 15 .h./1,972/; 

3 ./ Dr. Zalai K.: ttGyómrsserüg'}"'i. szerv0zós 11 1'Iedi.cina 

Könyvkiadó - Budapest /1.965/ 131. oldal.; 

4./ di~. Kenéz J.: "Ricl-iter Gcdcon° - Él.et és T-üdo

rnány - 1875./1972/; 

5./ d:t•. Iier1J.an11·-Rö1npp:" Vegyészeti Le1;:.icou" - li.. 

nÓ1ilet lci.adás a1.a.pj8.12 l~észü.l t, lti.cgészi tett 

/1960/; 

6./ dr. Zajta E.: "Gyóg:rszergyárt{~sn _uJ.íagya.i~ Gyómr

szei"észet 1967" I>I.Gy.T. I:Ll..ad·ványa II:I • .f'ejezet 

- Hedioina Könyvkiadó ·-/1,968/; 

7 ./ d1 .... Varga P.: n A debreceni el.sÖ gyÓ~Jszerüzeru 0 

·- Gyógyszerészet 265. /1973/; 
, 

8 ./ Lesnyák F. , Rá tb.onyi Gy. : n l-i. BIOGAL gyóg-,rszer-

gyár 20 éve" Diáriwn 59.3/1./1972/; 
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9./ dr. Szentgyörgyi. I.: HKa.ba·y Já11os é1ete és 1nunkásságan 

- gyógyszerész doktori di.sszertáció - /1975/ - S.O.M.L.; 

1.0./ Di.árium 20. 3/.1. /1972/; 

1.1./ Gy.K. 530. /1.905/; 

12./ Vegyi Ipar 6./4/1905/; 

.1.3 ./ "Budapesti. cim és 1.akásjegyzék11 1904, 1905, 1.906. év

f'o1yama:i. - Frank.1.in tá.rsul.at Budapest ·- a :fenti cim 

és 1alci.sjegyzék szerint 1.90l~-ben a Budapest VII.kerü-

1et Tel.ep utca 45. szán te1ektu1.ajdonosa Tóth István, 

telekkönyvi száma egyező a GALENUS gyáréva1, tehát 

Töröli: Sándor gyógyszerész ezt a telket megvásárol.ta, 

hogy gyárat épitsen rá. 
1905, :1906. év 149. o1da1. - A gyár je.1.en1.eg a Tel.epes 

utca 53. szám al.att van, H.R.Sz.: 31.21.8. Hasonló a 

hel.yzet az 1928. évf'ol.yam i 71. és az 5 98. ol.dal.án ol-

vashatóknál i.s .; 

.1.4./ dr. Ko1os E. irásbe1i. és szóbe1i. közl.ése a1apján; 

1.5./ Vegyi Ipar - a vegyészeti. i.par és :független lapja -

5.1.1./5 /1.906/; 

16./ dr. Bartal. A.: "Lel1et e pártolni a magyar ipart?" 

Vemri Ipar 3.1.0/5 /1906/; 

i7./ Vegyi Ipar 5.4/5 /1906/ - "Egy uj magyar gyógyszer-

gyárró1 11 ; 

18./ Gy.Htp. 364./1906/:" Sajtótámadás a GA.LENUS ellen"; 

19./ Kazay Csal.ád level.ei alapján; 

20./ "Budapesti. cim és 1akásjegyzék 1911.-1.91.5 évf'ol.yamai 

szerint a Budapest VII. kerül.et Róna utca /ma Lumum.ba 

u./ 35. szán al.att 1.akott Családjával. Eazay Endre mint 

bérlő, 15zvegy Gyöngyösi. Jánosnénál, - tel.ekjegyzék sz.: 

2326/191.3; 

2i ~/ ltaziiy-c.iKK:e1:tf6'.t név szeri-n'i;---eITT"-munkatársáról tudunk 

a "GALENUS" gyárban, aki.t segi.tőtársának és barátjá

nak is nevez: "Ju1.ius 11 -nak becéz, neve:Tödl.er Gyul.a 
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22./ Gy.Htp. 415,426
1
/1911/, 279,31.6,327,346,365,442,462, 

482./1.912/ i 

23 ./ Gyógyszerészek Lapja 307 ./.1911/; 

24./ Gy.K. 430,442,457• /1.91.1/7 

25./ Gy.É. 1.91.5· év Hirdetésel'- l.2.szárn IV .oldal .• ; 

26./ Kazay Endre 1.evel.e /l.915 január l.7./sógornőjének Bl.ahó 

1·'1.áriának; 

27 ./ Kazay Endre 1.evel.e dr. Kori tsánszk.y Ottóhoz Vértesacsá

ról. l.923· február 1.6-án - s.o.M.L.-ban; 

28 ./ TEFLON - polimerizál. t tetraf'l.uor, amel.yet 1938-ban a 

Dupont 1.aboratóri.um ál.li tott el() - rendld.:vűl. anti.ad

hezi v anyag, még a ragadós anyagok sem tudnak megta-

padni rajta; 

29./ Gy.Htp. 814./1905/; 

30./ A s.o.H.L.-ban levő korabeli f'ényképf'el.vétc.lelq 

31./ Blah.ó :Hária - sógornőjének b.agyatélmban, a szerző tu-

1.ajdonában~ 

32./ Kazay.Endre levelei sógornőinek és a misztótfal.ui 

Kazay Csa.1.ádoknál ta1.á.1.t levelek tanusága szerint; 

33 ./ Dr. Zalai K.: "Die pharmazeutische I.ndustrie in Ungarn 

von 1867 bis 1927" - Beitragc zur Geschichte der Phar-

mazie 37. Jahrgang 1985. Nr. 26/27~ 



RÉSZLET a Gyógyszerészi Közlöny 19o5.év 5Jo,olda1áról 

11
GALENUS11 gyár alapítási ideje<'.,! 

- , - - - 1 0 .-„„ „ .• „~ ........ J ~5 „,.., :n.'C;;cu;u„cu, eH czigarettaja-tüZ:é~ 

fégletét pedig 3 vel vigyázatlanságból hozzáért az anyaghoz, 
blmesen képes 'amely fölrobbant. A robbanás Dragicsoim.eg'. 
~ a lakosságnak ölte és a laboratóriumban nagy pusztítást vitt 
! lélek, a távoli véghez. A robbanásiól a szomszéd házban lákó 
~ertárt a nagy G!Jurgyevics ügyvéd szakácsnője annyira meg~ 
1végsó szükség ijedt, hogy még az éjjel meghalt. .. 
~ is mindössze -Állami kedvezménya nGalenus»'UIÍ.r· 
~yszertár felál- nak, A kereskedelemügyi m. ldr. · minisy,ter 
~lakosság sza„ ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. 
1. miniszterelnök hozzájárulásával az 18119: XL1X. 
hagy. kir. be!- t.-czikkben meghatározott állami kedvezmé
biös ·kérelmére nyeket dr,, Seitz Ottó nagydroguista és Török 
!hoz» czímzett Sándor gyógyszerész budapesti lakosoknak 
;es üzleti jogo- Budapesten létesített· «Galemts» gyógy- és 
iotos Kornélné vegyszerám gyári ipartepük részére az 1905. 
rógyszerészre, évi január hó 1-töl számítandó 15 évre enge
ltruháztassék. dél ezte. 
1 tehát ismét l"_.,..,...~G:'i.y~ó:"g"'.y~a~z~e~ré'l".s".':z~e~k~amm~a.~g~y~a~r~~rv~o~s~o~---
tt 'gyógy~z<Jr; és Természetvlzsgá.lók vá.ndorg;vűlésén. 
igyi .kézen.. A ._1\Jn..o-unr Orut\'.::.t\l- n„ m,._ .... u.:. ... ~·~··-=--~U..ll-. 

GA:GBNlJ:::i gyár fejléces ~jl9lo/; 

„GALENUS" ~TÚ GT- _tS_!!_G_!SZ~!_GH~I 
TELEFOI o 1D -----=.:. BUDAPEST, VII., - o • TILEFOJI 
10-111 o (ZUGLO) TELEP-UTCA 45. o 10-16 

• • • 



Ka~.aJ;, Er.!.,q_~ a 11 GALE'NUS" .~É!„.~li:ttl'.J.9];_oh_!~}~,,. 
/Zugló, Telep utca 45./; 

A •t,<!:~d~~EL§:JJár utóda~ a REANA:L Finomvegyszer~yár Telepes 

utcai oldala ~9Sltben; 



!d 
!'' 
r.·.·'.•.·.I 

11 

r1 

laboratórium; 
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4. Kazay eyógyszertári szak.feJ.ü~e1öi tevékenysége a 

Tanácsköztársasá6 a1att 

Az el,sO ·világbáboru során végsOl:,..i_g ki.é1ezödött osztály

el.lentétek követl>:eztében :forradalmi helyzet alakult l:..:i hazánk·

b&• is, 1.918. októberében kirobbant a polgári demokratikus for

rada1.om. Az október 26.-án 1uega1akult Nemzeti. Tanács követel.é

sei.t / a háboru azonnal.i. beszün„tetését, a f'öl.dref'ormot, szociál,

pol.i.tikai reformokat és a tultengö töke:f'elhal,mozás megakadá.lyo

zását/ a :f'orradal.om eröi támogatták .• 

Fi.1.rnszerüen peregtek az események, 191.8.október 31-én 

az ország területén győzött a polgári demokratik11.s f'orradalom. 

Hagyarország történetében először .1918. november 1.6-án kikiál.

tották a köztársaságot. 191.9. március 21.-én a prol.etáriátus 

az egyesült munkáspárt vezetésével átvette a hatalmat, kikiál.

tottálc a Magyar Tanácsköztársaságot. /1., 2, 3/ 

A népbiztosságok egyre-másra hozták a fontosabbnál. 

fontosabb gazdasági, szociális, pol.i tikai. rnüvel.ödésügyi, 

egészségügyi rendel.eteket. 

A társadal.mi rendszer forrada.l.ud. megvá.1.toztatásának 

megfe1.e1.Öen ál.lami. f'el.adatnak nyi.l.vánitották az egészség

ügyet. A magyar ef;észségügy történetében el.oször a 1!agyar 

Tanácsköztársaság kezdte meg o.1.yan egészségügyi hál.ózat 

megter0mtését, anely a .lakosság tU:lnyomó részén0k ingyenes 

hozzá:férhetö Gl.látást biztosi.thatott. A Tanácsköztársaság 

egészségü~.rében érvéuyesü.1t o1Öször a megeJ.Ozés mint szé-

1.eskörü i.ntézlcedéselcet átható ei·v. 

A Tanácsköztársaság idején ál.1.amosi.tották az összes 

egészségügyi intézrnényeli::0t igy a gyógyszertárakat i.s, ar.iel.y 

a szó val.ódi érte1mén0k oegf'ele1oen:~köztu1acjdonba. vétel.t 

j0lent0tt./.5/ 
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A Tenncsköztársaság vezetői. megval.6si tottál.c a.z egész-
, •• • • , • J... „ , , t , .. , 1.1., , , t ,„ d segu~JJ. 1i~an;.r1 uas egysege es ona osaga •. n„ez etben a 1,!w1ka-

ügyi és Népjól.éti Népbiztosság keretében összpontosi.t<:>tták 

a el' .ű"Á. I' •• „ 1 l' t $' • I' • t I' /' ' f 1 ' L ' z eg sz Gu=szsogug-o:J1. e ...... u as irany-1 asai:;, oe eer1..ove a b;;rogy-

szerészképzGst, a közegészsé5-ügyet, sőt a hadsereg egGszség·

iigyi e.1.1.á.tást is. 1.919. ju._11.iusában 1.étrel1oztálc a :t-Jópjól.éti 

és Közegészségüg-.ti 1-Iépbiztosságo.ic. Ezzel i:ieg'\TalÓsul.t e€J"" ré·-· 

gi 1d.vá11..ság: az egészség"J.gry- ö1lli1ló i:r.'"'áu.:ri tást 1:apott./6, 7 / 

. , „ .!. .L. „ . 1' ,, A Gyog·yszGresze 1,, „ere11. is 111eg'Va .. osu ..... e az egységes 
. , 
11."2..-

n)ri. tás , gyógy-szei"'és ze ti f'Ö osz tál·y a.1.al:ul.t, ai.-ne.1.y át.fogta a.3 

ÖSS?~es gyóg·yszerészeti., [;yÓgyszei .... el.l.:á,tási, és te1"'1110.l.ési Ügye

ket. Ez a f'őosztál.y néhán:r l1.Ó11.apos iaunJ.cija al.att r:1egszervez

te a gyógyszei ... tárak foi ... má.l.i.s tisztiorvosi el..len.örzés mell.ett 
,; .J...' „ . 11 ,,.„ I' • d 't , , 1 , a g-.:rogyszeri..arruc UJ e enorzes1 rel'l szere g"'.fogyszeresz ce-· 

pesitésü gyógyszertái ... feliiD7el.Olc segi.tsée;ével .• l'i. f'öosztá1y 

el.rendel te egy gyógyszerviz'?'gá1.Ó és tudományos 1.aboratóri.ur.1 

f'el.áll.i tásá t. Rendeztélc a gyóe;--:.rszertáralc üze1ni.dej ét, éjsza

kai ÜG'.fel.etét, a gyógjrszertári alkal.mazottalc nnmkaidejét és 

tei ... vbe ve·tték a magas szinvona.lu G'YÓgyszertári. lcözéplcáderek 

1(.épzés ét. 

A Ta1:tácsköztársaság el.ott is több javasl.at hangzott el., 

hogy a gyógyszertáralc vizsgálatát hozzáértö és szakképzett 

gyógyszerészelc végezzék. A törekvések sorra negbi.usu1tak, 

hisz az orvosok ••• 11 óber f"iG".re.lenu1e.l volta..1'., hogy a gyógysze-· 

részek óhaja me ne val.ósul.jon, mert az orvosi kar ••• ha.mis 

nyomon el.indulva presztízskérdést csi.nált bel.51.e, hogy a g'.fÓgy

szerészek mük.ödését, még szakszempntból. is orvosok el.1.enoriz-

z él"Cff •••• 

A gyógyszertárak vizsgá.1.ata, :fe1.ügye.lete és el.1.enörzése 

' ' k „ . 1 • ' s ' . t a1 T ' 1~·· t' a g:yogyszeresze ,,.. regi. "'n van aga szerin cs ;e a a.na.cs ~oz arsa-

ság i.dején, val.ósul.t meg. 

-~\ ____ gy§~zertári f"el.üg-'701.e ~--=-~§'~zei~~~zé~ __ év_el. dr.Forgács 

Rezsőt bi.ztál~ meg, aki. haladó gondo.lkodásával. és szak.Inai t~a,.

dásával., i.gyekezett rilei$bizatásán.a1--c el.eget tenni, hl sz a prolJ-

1.émával. már régen behatóan :foglalkozott. Forgács kérése a 
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Direlt.tóri umhoz az vol. t, b_ogy a szervezésh .. ez ki.kérhesse 

Deér dr. és Wi.nl>:..1.er Dr. és Hatol.csy Dr.prof'esszorolc és 

szaktelti.nté.lyek vél.emé11yét ./~LO/ 

A gyÓ5fszert6_ra1i::. szak.szerű cl.1.enörzése érdek.ében. 

5j'ÓG""JSz0rtár :fe.1.Üg)rel.Öi. 2„11.á.st szerveztelc, mel.yre orszá-

gos pál.yázatot írtak ki. /11/ 

]'1.. f'e1Üb'.'7le1.eti. lcérdés lliegbeszé.1.és61--.G igo11 el.Okel.Ö 

SZi~:1ai értelcez1.etet 113-vta!:. össze, amel.ye11 több oi. ... vos is 

i'"'észt vett. 0Fv-osi részi"'Öl. táL1adás iT1clult a gyóQrszertári 

i'elüe;yel.et l.lj re11dezése e11.on azo1-'l a cio011., 0 
•• • hob)r ez a 

kérdés nincs kellőkép előkészi tve és ,,-d.nthogy orvosszak

értők n1egkéi""dezés0 né.U-cü1. reudeztetettn •••• /1.2/Kü1.önböz0 

javsa::bf;ok és hosszas v:L ták után megál.lapodtak abban,hogy 

a f'ővárosbau gyógyszerész, vi.déken ti.szti orvosok egy ki

jel.öl.t gyógyszerésszel. végzik ezentul a gyógyszertári vizs·

gál,atol{;at. 

Végül Winkler prof'esszor javasl.atát f'ogadták el mely

szeri.nt! ••• "Jól 1.ehet van több olyan lcépzettségü gyóg<.rsze

rész, akit azonnal. ki .lehetne nevezni", o. azonban f'eladatulc 

1101.yes el.látása és az egységes á1 .. lá.sfogl.a1ás érdelcében. a 

munkák megl~ezdése előtt egy - a mai értel.emben - gyógyszer

tári szaJ:...:fel.ügyelői tan:t'olyamot kel.l el végezniük. 

Dr. Forgács a pál.yázati hirdetmény el.lenére több kol.

legát f'elszól.i tott a gyógyszertár f'elügyel.ői teendők ellá

tása, melyre 58-an jel.entkeztek, igy többek között /jelent

kezési sorrendben/ dr.Tof':t'er Pál, Lárencz Ls.szló /12/ Ember 

Elelc, Wéber Dezső dr., Abai Nemes Gyu.la, Varró A.Bél.a, Vor:ui-

1 ... asek József dr.,Zal.ai Dezső dr. 1 Kar1.ovszk.y Geyza, Kori.t

sánszl~.r Ottó stb. 

· ···· A"ll"Gyógys zei:• tá:t i cszai::f'e:Lügyel{;i-'' -taní'oJ.yam tematiká

ját, az előadókat és a gyakor.lat vezetőket kijelö.lték,te

hát a tan:t'olyam tárgyi és személyi fel.tételeit megteremtet-
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ték, azonban a tanfol.yam beindításáról a népbiztos döntése 

nem szül.etett meg. Ugyanis, Gúth A.n.ta.1 dr. népbiztosnak pénz

ügyi aggályai voltal-. az üggye.l kapcsolatban. 

Közben a Népbiztos ki.adja a gyógyszertár felügyeletét 

szabá.lyozó rendeletet; 

A Munkaügyi és Népjól.éti r;répbiztosság .'.35· számu rende-

1.ete 191.9 május 20-án jelent meg, ame.1..y elrendel.i, hogy addig 

is raig a gyógyszertáralc ellenőrzése és vizsgál.ata kizárólag 

szakképzett gyógyszerészekre .lesz bízva, addig is jól. képzett 

gyógyszerészeket :fog megbízni a gyógyszertárak vizsgál.atáva.1. 

Budapesten, Ujpesten, Rákospalotán, Rál-.osszentmihályon, Ki.S·· 

pesten, Leninvárosban /volt Erzsébet:falva/, Csepelen, Buda

fol>:on, A.1..bert.:falván és Pestszentlőrincen. Más helyiségekben 

a gyógyszertári. vizsgá.1..atokat átmenetileg az eddig i.l.leté-

1-.es megyei., i.1 . .1.etve városi tiszti. orvosok kötel.esel-. e.llátni. 

egy gyógyszerész bevonásával .• E gyógyszerészeket /2.i.ll.3fő/ 

a Gyógyszertári Munkások Szakszervezete je.1..öli i.1 .. 1..etve kiil.

di ki a megye területére. Azokban. a megyékben, ahol. a szak

szervezet nem jelöl. ki gyógyszerészeket, ott a gyógyszertá

rakat továbbra is az illetékes tiszti. :főorvos vizsgálja. 

E rendelet alapján "Kazay Endre, Andriska Vi.ktor dr, Zalay 

Dezső, Tischl.er János és Gyarmati I:1nre gyógyszerész el.vtár

salcat gyógyszertári fel.ügyel.őkké, Tomcsányi Lipót, Zil.ahi 

Kiss l-ükl.ós, Ga.1..osi. Ferenc, Neuwirt Bé.1..a gyógyszerész e1v

társakat pedi.g gyógyszertári e:ll.enőrükk.é 11 ••• nevezte ki./14-15/ 

- A fenti közl.eményt e.l.emezve és kutatva idoseob kol.-

1.egák visszaemlékezései.ből /16, 1.7 /és nag-.rapá.m Lárencz Lász-

1..Ó /1.880 - 1945 / "rendőrségi végzéseibol" tudjuk, hoG"J a 

Direl~tóri.um, i.11etve a Gyógyszertári 1'-lunlcások Szakszerveze

te vidéken is jelö1 t ki gyógyszertárak müködését el.1.enőrző 

gyógyszertári el . .l.enőröket, il.1.etve szakfel.ügye.l.őket ./18/ 
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A rendel.et nyomán - mint emli tettem Kazay Endrét i.s 

ki.nevezték g".{Ógyszertári. sza1cfe1ügyel.Ö11.ek /.1.9/, a ~íagyar 

T „ „ .„ .L' , l·Té ··1 't• , E , „ „. • N' b" t , anacsKozuarsasag \;j PJo .e 1. es geszsegugyi r ep J..Z ossag 

14471. /VII/, 1919. számu intézkedéssel., 1.91.9. ju.lius .1.9,-i 

lcel.tezésse.1.. Az 1.ntézkedés kimondja, hogy ••• "Fejér vármegye 

területén levő összes gyógyszertára....~ e.1.1.enőrzését, és meg

vizsgálását Kazay Endre vértesacsai g-yógyszertár tulajdo

nosra, a Munkaügyi és Népjóléti. Népbiztosság 2600/1919. 

számu ki.nevezésével gyógyszertár :felügyel.ővé ki.neve:B'.:t 

el.vtársra bíztam. Fe.lhi.vorn a megyei Direktóriumot, hogy 

Kazay En.dre gyógyszertár felügyelő elvtársat bi.vatal.os te

vékenységében a legmesszebbmenően támogassa. Értesítse a 

megye területén lalcó ,iárási tiszti. orvosokat és lcörórvoso

kat, hogy a gyógyszertárak :fel.etti :t'e1.ügye1.ette1. ezentu1. 

Kazay Endre gyógyszertár :t'e1.ügye1.o elvtárs hatáskörébe tar

tozilc'! - A Fejér megyei Di.rektóri"l.unnak szóló intézkedés egy

értelmüen ki.mondja, hogy nem orvosi :felügyelet mellett vég

zi munkáját, hanem saját hatáskörében. 

Kazay egyik levelében azt irja sógornőjének: 

••• "kineveztek gyógyszertáralc :felügyelőjének, s hogy Vér

tesacsán a lakosságot zavartal.anul. el. tudjam 1.á tni gyó{!;)r

szerrel, ennek érdekében a Direktórium Medzibróczky Igná

cot l'leVezte lti. a vértesacsai gyógyszertár vezetOj én.elc •••• 

- Irja továbbá ·- , hogy a patikák adás-vétel.e, átru

házása megszűnt, a segéddel. dol.gozó patikákat elvették a 

tu1.ajdonoslctó1, azolc most m:i.nt a.lkalmazottak :fizetéséért 

dol.goznal-c, a segéd nél.kül dolgozó kis patikák azonban meg-

dt ' ' . t 1. . d ' 1 ' . ' ..t.. • • •• „ b I' . mara. aK. a i.'"'eci. -u G.J onosoJ..c ·e.ezen s a Ja L> regJ. Ju.&: en ••• J.avi 

fizet ésew 3000 l=:orona., ki szá.l,1ásko1" napi 50 l~orona és u 

fuvar" ••• /20/. 

Országos \ri.s~onyJ..atban e Ta:ruicsl~öztársas{1g ideje alatt 

. ' ' , t' . .ll „ , t l •t ttal ' ' ~„ 1.5e11 ... 1:eves BYOg-"JSzer al."":L e. enoi""zes 1aJ o - e vegi--e. ~ x o-· 

végeztelc el.1e11.Örzést, dr. Anc1r:l.s1;;:,z.- V:l.ktoi--- kiséretébc:r1_ és 

• ' • t' 1 .!... .!.. '· • A """ • J_J_ ,„ , "I t iJ. ... é-~nyi asa. a ..... a ... v. A VJ..u.O.LD. e .enorzesc ... ~e i.l„l.etOe11. csal~ 

Kazay E11dre 
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A "tT:izsgá:Lat egységes le.fo.lyáse„ é:t"'delcébe11 uj vizsgá

.1.ati. jegyzOkö:rr:r? minta is k.észü1.t eli,sm.ert szalce111berek ig-;l 

'r'")"' .-.>""C ~' ct~ b "s" ,...,, 1 "~ . -= ""1 ....... +~ .• ,,„,.... "t 
J.-7..aZu.Y 4JJ.'l .1.,S evon.(.:O. av~ .• ,ti...:;., UJ V..L.ZSga . ..L,o;;<..\l..i.. J0G'YZO.i.")..Ollyv a ·-

f'ogó részl.etes kérdéscsoportokat tartal.mazott: az e.llenőr-· 

zési szempontok 22 fO és szálnos alkérdésböl ál . .lt. A kérdé

sel-c e.léggé kir.1ei~itően vizsg8..lták a gyógyszertárakat, azon·

ban eg-:f hibája vol.t, mégpedig az, hogy a 6'/Ógyszertár .1.abo-

1--atóri.umára és ennelc ntük.ödésére a kérdéscsopor·t nem terjed·b 

ki, pedi.g ez 1.egalább ol.yan. :fontos teriil.ete a gyógyszerésze

ti. n1ülcödésn.ek., mi11t a i"eceptura:i_ tevéke11.y-ség. 

A vizsgálati jegyzőkönyv jóval részl.etesebb vo.lt az 

előzőeknél, aminek követli:ezménye volt, hogy a vizsgálat még 

' , t" , ' k té• . szru;:er o gyogyszeresze ese oen is 

a :fennmaradt adatok szerint nagyobb 

pot vett igénybe. 

]_egal.ább egy napot, de 

patikák esetében 2-3 na-

A Tanácsköztársaság idejéből f'ennmaradt adatolc al.apján 

igen értékes véleményeket és vi.zsál.ati jegyzőli:önyveket kül

dött be Kazay, me.lyeket a "végrehajtási u tasi tás 11 tervezet

be an...""'.lak idején be is dolgoztal~. 

Kazay javasolta többek között: 

•••" a gyógyszertár f'elügyelőkre vonatkozólag, hogy 

azt o.lyan szervvé kell csinálni. 1 mint aminő a tanf'elügyel.Ö 

ál.l.ások vol.tak, tehát, hogy körzetükhöz tartozó gyógyszer

tárali:uak nemcsak vizsgálója, haner::i müködésükkel a személyi 

ügyekre is ki terjedő el.1.enőrre, alti a gyógyszertáralc törzs

.lapján az összes adatokat a személyes meggyőződés alapján 

veti :fel, a változásokat állandóan e.1.lenőrzi, a hibákat meg

állapi tja, azokról az üg-.1osztá.lyoknak ref'erál és az orvosl.ást 

javasolja és végrehajtja. Hasonlóképen ellenőrzi és tartja 

nyil.ván a l~örzetében tartozó személyi. adatai.t is. A vizsgá

latra vonatkozóan pedig, hogy az összes hel.ységek vétessenek 

szemügyre általános tisztaság és rend teki.ntetében. Azután 
- -

niegi smerkedés a s zemé.1.yze t t-;1~·---b~e-os·~t-~S olC~--··ITIUnkaköro*k. utáni 

tudakozódás és csak ezután kerülhet sor a "vizsgál.ati jegy-

,,., •• tt k' d'" . " zorcon:yv - er ese1.re •••• 
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Kazay kido.lgozta a gyógyszertárak és gyógyszerészek 

egységes nyilvántartásának rende.lkezését is. 

Ezeket a javaslatokat a jegyzőkönyvhöz irt részletes 

végrehajtási utasitásban :f'el is vették. Ez a végrehajtási 

utasi tás V'él.en1én1rezésére az Országos Egészségügyi Tanács 

el.é került dr. Deér Endre referá.1.ásával, azonban a Tanács

köztársaság e.lbukott és a javasl.at nem lcerül.t végrehajtásra. 

A korabo.li dokumentá.ciókbó.l megál„lapi tható, hogy az 

eré.lyosebb, megfelelő szakmai :felkészültséggel végzett !'el.

ügyelet kétségtel.enül jó eredménnyel. járt. /9/ 

A rövid idoszalc alatt közel 50 gyógyszertárat vizs

gál.tak 121eg, a vizsgált kb. 500 gyógyszerószkészitmény közü.1. 

kb. 200 nen í'el.elt neg a 6'.TÓb'.rszerkönyv követelményeinek. 

/21.,.31/ 

Kazay Endr0 gyógysz0rtár - :fel.ügye.1.oi jelentósébol.: ••. 

"sze1né1yi. vé.1,emény az, h .. ogy azol-c, alti.ket a koramu1tlsta. esz

mék eme.ltek ••• pozici.ójukba, ha nem tudják azt a reájuk mér

ve 0.1.önyös változ{"tst azál.tal. kiérderne1ni, 11.ogjr a kiszipo.lyo

zó burzsuá :fe5.felme hel.yett e.11.enértékiil az öntudat :fegyelmét 

adják, nemcsak, hogy nem érdemlik meg a konnnuni.zmus ál.tal 

reájuk ára.ml.ot;t előnyöket, hanem val.óban. al.apjában t,ssák a.l.á 

a konm1uni.zmus hi.telét, s bizony ily pél.dák mindenkiben meg

gyü.lö.lteti.k azt, mert éppen nem szol.gálja a sokat hangozta

tott közérdeket, ami a sokat szidott kiszipolyozó burzsu& 

idejéber1, ha nem i.s sokat, de val.anti.t mégis kapott. Szigo

ru, azonnal joghatá.lyba helyezheto f'egyelmi rendszabályok 

szükségeselc, mert a patilrálc a go1 ... ombaságok .f'észkei. l.esznek0 

•••• "v:i..sszé~s b.e1yzet az is, hogy a gyógyszertárak tu

lajdonképpeni. rendel.tetése harmadrendű kérdéssé süllyedt az 

s igy esik meg az, hogy azok a 
--------~----~-- "" --- -~------·--„·-···-----" ------ "" 

gyógyszertárak, muel.yek a 1.egnagyobb :forgal.mat bouyol.i.tjálc 

l.e, e.legendo személyzet hiánya miatt munkával tu.1 vannak 

11.a.l.mozva, ful!i. miatt nem a közérdekei.t szo.1.gá:l ja, sem a 



f 

j 

- 59 -

reoeptura f'igyel.:mesebb el.végzése neo l.ehet el.söraneu módon 

megvédve, biztosi tva./Az igaz, hogy ennek el.1.enére a 1egpisz

kosabbak, 1.egrendetl.enebbek./ Tapasztal.atom szerint a gyógy

szertári. személyzetnelc szemé.l·yi. és pol.i tik.ai. túl.zó f"el.f'ogás 

és bosszuáll.ó cél.ok miatt va.1.ó ol.yan felforgatása, amint azt 

Székesfehérváron 1.átom, te.l.jesen i.1.1.uzorikussá tette az any

nyiszor hangoztatott 11Sa1.us rei publicae supraema lex esto" 

a Kommun:i.sta társadal.omban is alapvető törvényt" •••• /22/ 

Hegál.1.api tbató tovább, hogy a gyógyszertár felügye.löi 

·'irizsgálatok során fe.1. tárt szabá.lyta.1.anságok .legtöbb esetben 

már évek óta .f'enná.1.1tal~, amel.yek nem i.rhatók a prol.etárdik

tatura következtében beál . .l.ott vezetövá1 tozás rovására. / 11, 21/ 

Az 191.9-es forradalom rendel.etei t bukásuk után megse=i

si tették /23/. 

A 'l"a.rili.cslcöztársaság al.ettt a g-.róg-r.rsz0i"'ész társada101n 

I-1el.yzetét jó.1. tükrözi ICaza;r eG:rilc. 1.evel.e, me.l.·ybe11 B~ l~övetl;:e'.LJÖlcot 

i.rta.: ••• nval.a.i.-:li. ujat, e{};'"/ vil.C'-gf'orrada.J..oj_, á ... ca.lal:u.1.{1st v{1:r•ok, 

••• b:l.zon1 a l-ia1.ad.ó 0szraékbe11. •• ICCtr, 11ogy csal~ b.iá11.yosa11 :1.s11101"e1u 

•••• ta.1.6.n uj ÜJ..ctct 1cezdl1_etü1'11.c 1 ••• csa.J .. údor:i fGl~J. tartása sem 

.l,0111J.e con.d, •••• tal.áI1 a. tuclo1:J6.n.:,-rrial~ Ól.11.etuék G011.dta.1a11.u1 ••• ? 

·- l::::la.jd i.53r .folytatta: - ••• Igen sajhúlatos do1og 1 11oey a. ha1a

dó e;o11.Clo.l.l~od{~su pál.yat:;á.1 ... sai.11.knal;: csak eg-;;r része i,sn1e1 ... te :fol 

. d"' ' , 1 ' . 1 "' b t' ,, ' ' ' 
a~_;; 1. o.,;,.: s zavu e • •• o .. yan.01: 1 s c.ezUJ._c e ve - e e.1.<. a gyog;ls zeres ZOJ.C 

i.1 ... {;..1-i.:_,ri tását 1 aki1c a segédné:l többre ne1:i mentek pál.yÚj1.ÜC011. 

Saj11os a gyóg;.rszerész ói--iásolc:nc~~ vé1.t eg-"Jének egy része 11.elil 

a vörösölc, hanem a szal'"...nta éret1.en zöl.djei. voltak ••• Lázadta.111 

a f"Önölcöl~ el.1,en fÖl.eg, ha. vol.t követe.1.mény, ••• 11a az idők so-, 

J.."ár1 pati.l~ajogo:t l..:aptak ugy e.l.fel.ejtették múl.tjulc2 ... t ••• a g;,róg;r-

szerészi. pályának a szin:vona.1.át a Ko1mnün adta l.el1etOségeklc0l 

01ne111ünl~ ke11e11.e ••• ez sajnos a vezetők er.uberi. gyengeségei miatt 

nem tapasztalható" •••• /25,21/ 

-A -·t-ua:a~~OS"-állásf og1-a1as--· -<::fsal~-----az·okban --a----r;"fÓgyszerészekben 

alalru1t lti, aY...ik szewl.é.letében erős szociá.l.is é:r·zékenység pá

rosul.t huoani.zmusokka1 és a1...::i.l'C képesek vol.tak hal.adó BOndola-
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tail{;at a tuda·tos szocial.ista vi.1.ágnézet szi.utjére eme11tl. 

A gyógyszerészek egyes rétegeinél a Ta..""1.ácsköztársaság 

1ne1l.etti rn.egnyi.latkozás n.ertJ vo1t uú.ndi.g egyértelmű, :fem1-

tartás né.lkül.i eLfogadása az uj társadal.mi. rendnek. Többek 

e ... pi.~01.etár forradalmat el . .fogadó sajátos i.ndi.t.élcaik oldal.á

ról. szernl.él. ték a f'orradal.om zaj1.ó esenényei t. Ez tul.ajdon

képpen természetes is, hi.szen az emberek mi.nden f'orradalmi 

vá.ltozásból. saját vágyaik, elképze.léseik rnegvalósitását 

várták. Tanácsköztársasá~g mell.etti megnyi.1.atl(.ozásul-c nen1 

vo:lt mindig egyértel.mü, f'enntartás nélkül.i elf'ogadása az 

uj társadal.rni rendnek. 

A gyógyszerészek egyes rétegeinek magatartása a tudat

formák szél.es sl"..ál.áján hekyezkedett el.. Sokan a társadal.mi 

- pol.i tikai. céllci tüzésel.;: teljes végiggondol.ása néllcül, ee;y

értel.nüen, mint a 11nu1kájukban örömet .le:H5 emberek szoJ.gál

ták az ügyet. Mások a történel.rni haladás irányával. együtt

érezve, kisebb- nagyobb részl.etlcérdésben azonban töprengve 

f'enn.tartásol-\:at hangoztatva, tépel.odve ugyan, de szolgál.ták 

az uj rendet, mel.ynek megszi.1.árdi tásától és gyors f'elépi-

t és étol. várták problémáik rnegol.dásá t is. 

Kazay is el.fogadta a ha.ladás uj irányát, voltak n.émi 

.fenntartásai, azonban ezek nem vo.ltak antagoni.sztikusalc, bi

zott abban, hogy a gyógyszerészet ügye az egyes vezetok tul

k~..sai., a szal>:mai. hiányosságaik el.1.enére pozi. ti v irányba 

f' ognak hal.adni .• 

A pol.itikai körü.lmények alapvetoen meghatározák, hogy 

haladó gyógyszerészi társadalom is bekapcsolódott a Tanács

köztársa.ság po.li.ti1cájánalc gyakorlati megval.6si tásába, nol1a 

a Tanácsköztársaság csak rövi.d ideig tudott f'ennruaradm , 

azonban ezen rövid ido alatt is a szocial.ista társadal.om 
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épi_téséi-1ek jó.fo::t"'inán nin.den te~t.i1etén., igy a gyógyszerészet

ben is .létrehozta a maga szervezeti :formáit és kidolgozta a 

1.eg~ontosabb a1.ape.1.vel-c0t és a jövöt i.1 . .1.etően. uj model.l. for-

,'1'i .J-t ki r~1a ..... oa.o u . 1 
'1 , „. ~ , ·r·..,... „ , , ~ 

sze .es ...:oroei-1 csrut. a .-. .L. v1_laglJ.z.ooru után 

·va1.ósu11J.a.tott ki. 

A Tanácsköztársaság 1.33 n.apja után, a gyógyszertár il

letve a patilta jogado1ná11yozás kérdését a Belügyini.ni.szterbez 

ke.1.1.ett beadni., alti. a kére.lmet, a kérel.mezővel kapcsol.atos 

körü1ményeiwt fe:lü1vizsgáltatta. Kivizsgálták azt, hogy mi·-

1yen vo.lt a magatartása a Tanácsköztársaság alatt stb. A 

d ,„ , . k ' é 1 ,, , „ 't d ,, . 'n.1' t 
re11. orseg szervein.e a .l-C re mezo reszere A.e vezo a.Ja .as 

kel.lett adni, hoi;y a Belügyminiszter a felál.1.itan.d6 gyÓg.J

szertár jogosítványát megadja./ 34, 35/ 

Kazay Vaskóhban vol.t gyógyszerész, amikor ie;y irt 

szi.ilei.11.el~: •••• "Itten inée; n1ás:fó.l évem vru1- hátra a bérletből., 

19.1.8.ckt •. l.-én jár le, addig szeretnők a gyantai patikát el

adni és az itt félretett l~b. 1.0 .OOO korona megtal1:ari tott 

pénzzel a főváros körny~kén, vagy valamelyik egypatikáju lds 

városl"..á.ban végleg megtel.epedni /36/ ,Orosz Laci. patika jogot 

lcapott Gödrén, ahová én. is folyan1odtam, Adtak pati.1'..á.t Bőny, 

Val.1.a, Harczelbáza községekben, ahová én is fo.l.yamodtam. 

Legjobban szeretnék a Pest me.1.1.etti Hi.deglrutra kerül.ni,nem 

messze a hüvösvölgyi vi1.1.amosmegál.lót61., ha .lehet oda igyek

szünk. Erzsébet ki.rá.lyné utra i.s kértem patik.át, de vag<..J meg

adják, vag;y sem, inkább nem, rn:i.nt igen, mert Pestre csak pén

z ért és ne1u az e1uber sz ép f ogs orai ért adna1c pa tilcá t, még be

adom a :folyar.rndványomat vidékre is, mégpedig M:onostorszegre, 

Bőny-Rétalapra. :riosvay ígérte, hogy párt:fogo.1ni :fog. Vidék

re i.n.kább adnak jogot i11g)re11., de megpróbá.l.om a.~éi„t Pestet 

is" •••• 

Kazay halálának utolsó évében pályázatot adott Nagy

káJ.J,Ó:L'EiLde_Győrbe is./37/Kazaynak patikajog szerzése az 

.19.19-es események utái-.i ige11. nehéz vol.t. 
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Kazay Endre a pati.ka jog megszerzésével kapcsol.atban 

így irt Vértesacsár6.1 ••• 11 patikajogért több helyen is f'ol.ya

modtam ••• az utóbbi i.döben a beadvá.nyt személ.yesen viszem e1 

••• igy az el.ej én raegtudora, 11.ogc7 r<Iire számi tl1atolc ••• többször 

iaondtá.-1-c már, hogy a vörösök....'tce1 szimpatizál.olt; ••• tudod, a sze1:u

ben .1.évö acsai pl.ébános és a f'elcsuti orvos jó baráton •••• 

„ .l.. 
0 

..t.. t 1 ' ' l"' d 0 

''1 /' 1 é 0 

· t L ' A so1.;:a.i.. vi u<?-„ .i..~ozun.t"-• •• ae e ..\. oga JaK erve ..... seJ..We ••• vuc„o....._, é:n. 

mincle11.ben a. 11.aln.dót f"ocadorr:i el ••• az;t is non.clták, b.oe,"';t a l~om

mün a .. latt nek.i.l~ do1.gozta.L-i ••• Segiteni keJ.1.ett hiszen. ann:ri é:i:~-
, ' e vegze"t;"i., 

i.sr:ierilc a 11,a.1.a.dó esz~1éket ••• 18..zad8:su1cG..t ••• rné.1. tat.1.a11ságuka.t 

be i_s szü1-itetik, l"k---i pé1c1áu.1. pa.tilca jog11oz jut1ml~, pedi.g 11.a-· 

gyox1 g;rér1gék a pa.til~s sza1011ál1oz ••• .ica1án azé1 ... t, inert a ha.1.a

c:ó eszmél1: pártján á11.o1' ez vo1.t eddig az ol~a. an1w.1:;:., 11..og·y i)a·

ti.ka jogot nem kaptam'~· •• /38/ 

Irodal,om: l./ Hajdu T.: 11 .A. magyarországi Tanácsköztársaság" 

- Kossuth Könyvk.ideló - Budapest - /1969/; 

2./ Liptai E.: 11 .A. Tanácsköztársaság" - Kossuth 

Könyviciadó - Budap„~t - /197'3/ ; 

'J./ Gy.É. 261/19.1.8/; 

4./ Larencz L.: 11 .A. gyógyszerészsegédek szociális 

helyzete és törekvései a XIX. században11 Gyógy

szerészet 103./1974/.; 

5./ Gy.K. l,98,2.20,238 1 /l9l9/, 5l .• /l920/, 

6./ Dr. Zalai K.: "Gyógyszerügyi. szervezés" 

Medici.na Könyviciadó - Budapest - /l965/78.old.; 

7 ./ Gy6gyszerészet 180./1.96.1/ ; 

8./ Dr. Bayer I.: 11.A.z Orszá(CóS Gyógyszerészeti In

tézet szerepe a gy6gyszere11enörzésben11 Gyógy

szerészet 455Yl977/. 
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9./ dr.Baradlai. J .-Bársony E.: u A. magyar gyógyszerészet 

története" M.Gy.E. Kiadása - Budapest /1930/ II. kö

tet 477. o1da1. ; 

10./dr. Koritsánszky O.: "A. magyar gyógyszerészet a prol.e

tárdiktatura és a politikai áta1alw1ások idején". 

Magvető Könyvki.adó - Budapest /191.9/;. 

l.1./Gyógyszerész Ujság - 1919, ápri.1i.s 15;-i száma.; 

l.2./dr. Kol.ozs OS.: 11 A.z 1919-es pro1etárdiktatura gyógyszeré

szi vi·vmányai 11 Gyógyszerészet 140./1969/; 

1.'.3./Nagyapám Lárencz László /1880-1945/ gyógyszerész, aki 

üzembi.ztos vol.t Kal.ocsán a Tanácsköztársaság idején, de 

a Direktórium megbizta a környékbel.i gyógyszertárak fe1-

ügyel.etéve.1 is.; 

14./Gyógyszertári. Munkások Lapja 1919. ju1ius 2.-i száma; 

15./Larencz L.: A. magyar gyógyszerészet em1ékei.bő1-" Egész

ségügyi Dolgozó 1973• évi decemberi számai 

16./Édesapám: Lárencz Lászl.ó /1909-1978/ vegyész-gyógysze

rész szóbeli elmondása a1apjáni 

1.7 ./Da1ibor Lász.ló/1889-1978/ győri gyógyszerész és szóbeli 

közlése al.apján> 

18./A. szerző tu1ajdonában .levő rendőrségi 559/K.bizal.mas 

irat/1926. alapján, amelyben köz1i.k, hogy Lárencz László 

vol.t kalocsai. gyógyszerész ellen a nyomozati eljárást 

megszüntették, mert a Tanácsköztársaság ideje alatt Ka

.locsán ••• 11 a gyógyszertárak üzembiztosa és f'elügye1oje 

volt. ,ezen ido a1att viselkedését hazafiat1annak nyi„lvá

ni. tották" ••• - Nagyapám l.921.-ben Sop:onkereszturon /ma 

A.usztria területén Deutschkreutz-nek hi.vjá.k/ ,majd Sop

ronban volt gyógyszerész /1921.VII.18-1.921.x.1.-ig a 

soproni 11A.NGYA.L 11 gyógyszertár keze1oje vo1t/,aho1 a te

rület hovatartozása érdekében po1i.tikai tevékenységet 

H HHH-4'--e,j.tett ki /korabeJ i okmán~z._oJJ.~s.ága._.§z~:t'int/, ezért 

ellene késobb a nyomozati eljárást beszüntették, a több

szöri kérelem után 1926-ban gyógyszertár nyitására en

gedél.yt kapott a bácsmegyei. Tompa községben, amely gyógy-
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szertár .l.927. januárjában. a tompai és környékbeli lakos

ság egészségügyi szol.gá1atára ál.l.ti. 

19./ Fejér megyei Levéltár /Szél!:esrehérvár/ 1919-es kézirat 

anyagából. /l.72381 sz./; 

20./ Kazay Endre 1919. augusztus 2;-án ke.1.t levele sógornőjének 

B.lah.ó Máriának / a szerzö tulajdonában/; 

21 .• / dr. Zboray B.: 11 Az egészségögyi i.gazgatás és a gyógyszer

tárak e.llenőrzése Magyarországon°COmm.Hi.st • .A.rtis Med.Supp. 
9-10./1977/; 

22./ Dr. Kempler K. :"Kazay Endre" - Orvosi. Heti.l.ap 1067./1973j; 

23,/ Gy.K. 237,/1919/; 

24./ "Nyilatkozatok a Tanácsköztársaságról" - Társadal.mi. Szem

le 15./1969/; 

25./ Kazay Endre 19.19. ápril.is 25-én kel.t 1eve1e Vértesacsáról 

sógornőjének Blal<Ó Máriának; 

26./ Biró L.: "Magyar Tanácsköztársaság" Világ - 1.919.mároi.us 

22.-i száma~ 

27 ./ Hevesi Gy.: "Egy mérnök a rorradal.omban11 

- Európa Könyvkiadó - Budapest - /1959/; 

28./ Jász D.: 11Tanácsköztársaságtó.l a Pireneusi.g11 - Magvető 

Könyvkiadó - Budapest/1969/, 

29./ Unger M.-Szabolcs 0.: 11Magyarország története" - Gondolat 

Könyvkiadó - Budapest - /1979/ - olda1.i 

30./ Botos J.: 11 Mit ke.l.l tudni az 1.91.8-.1919-es rorradalmakró1" 

Kossuth Könyvkiadó - Budapest - /1978/.; 

31./ Dr.Kurucz T.-Dr.Benk.o Gy,: 11Tanácsköztársaság gyógyszeré

szete" Gyógyszerészet 99./i.969/.; 

32./ dr.B1ázy Árpád i.rásbel.i közlése és Keszegen .1982.novembe

rében. O.T.K.I. továbbl~épzésen 11 .A. gyógyszerész társadal.om11 

cimme.l tartott előadás a1apján.j 

33 ~/ ,;T;,.;á~;;köztársaság eseményei a.-fl:ioskeI.-Járasban" cimü 

M.Sz.M.P. bicskei járási Bizottság és a bi.cskei járási 

Tanács kiadványa 1969-ben.; 
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34./ "Az egészségügyre vonatkozó törvények és rendel.etek 

gyüjteménye" VI.rész /1929/, VII. rész /1.934/ - össze

ál.:I.itotta dr. Aczél. Elemér - Mai. Henrik. és Fiai Orvosi 

könyvki.adó - Budapest - "A gyógyszertárakra vonatkozó 

egyéni beadványok előterjesztése" oimü :fejezetek; 

.'.35 ./ Gyógyszerészi A.lmanaoh l.942. évi /a Gyógyszerészi Szem

l.e ki.adása 86.ol.dal./; 

36./ Kazay Endre l.evele Szüleinek Vaskóh.ról Nagybányára l.916. 

:február l.7,-d.n; 

37./ Kazay Endre egyi.k kézirata s.o.M.L.-bó.l / az i.dő nem 

ismeretes csak :fel.tételezett 1922.év/; 

38 ./ Kazay Endre l.evele Vértesacsáró1 1.923. január l.7.-én 

sógornőjének Bl.ahó Mári.ának.~ 
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5. Kazay End:r:~tatói tevékenysége 

Kazay val.am.ennyi nmnkabel.yén megőrizte kapcsol.atát a 

gyógyszerészi. tudománnyal .• A gyógyszerészi munkát elsősorban 

a gyakorló gyógyszerészek szempontjábó.1. vi.zsgál.ta, mindig va-

1.ami. ujat kívánt adni gyógyszerész kol.1.egáknak, amel.yet lei.rt 

és megjel.entetett a korabeli sza.kl.apokban. Oktató je.11.eggel. 

ugyan, de ki.fejezi azt, hogy hogyan 1.ehet 11val.ami.fél.e 11 gyógy

szert jobban csi.ná.lni .• 

Kazayt a Gyógyszerész hal.lgatók Egyesületében rendszere

sen meghívták el.őadást tartani. a gyógyszerészet gyakorl.a.tban 

előforduló technológiai problémáiról.. Az egyi.k szakl.apban a 

következőket i.rták ezzel kapcsolatban ••• "Kazay Endre 11 .A. fluid, 

extractumok kémiája, kiemel.ve az extractum chinae f.luidot 11 

cimmel. tartott a gyógyszerész bal..l.gatóknak e.l.őadást ••••• 

él.vezettel. ha.11.gattúlt - irja az ujság írója - a gyönyörüen 

összeál..litott el.oadást ••• Kazay nem csak arról. tett ta.nuságot 

hogy Ő kitüno gyógyszerész, kémikus, hanem arról. is, hogy ol.yan 

el.őadó képességgel rendel.kezik, mel.1.yel bal.1.gatóság{cn.ak fi.

gyel.mét tel.jesen .lebil.i.ncsel.i és szórakoztatva., játszva. tani. tja 

a l.egnevehezebb dol.gozkra, ••• /1./ 

Kazay Endre a mai. érte.lemben 11mel.1.ékál„lásban" a Föv-áros 

Drogi.sta Szakiskol..ában vál.1.a1at oktatói. tevékenységet. 

M:ost nézzük, hogy Kazay Endrének mi. voJ.t a tevékenysége 

az un, drogista szakma oktatásában; kik is vol.tak azok a 

drogisták7 

Körül.bal.ül. abban az időben, amikor az orv·osi és gyógy

szerészi. bi vatás kül.önvál. t, alakul. t ki az un. 11 gyógya:nyag be

szerzői", vagyis, ahogy akkor nevezték 11 drogista11 szakma, /2/ 

A drogi.sták - saját megf'ogal.mazásom szeri.nt - gyógy- és vegy

szerek, mérgek, egészségügyi, - és pipere- és háztartási cik

kek kereskedésével. fogl.a.lkozó szemé.1.yek, akik a gyógyszerészi 

---szalonábÓ-1.-YáJ.tak ki és az el.őirt--».zakl&é,pe.§.:i.t~,.._ __ µ.tá11 kül.önbö

ző gyógyszer - vegyszer nagykereskedésben "szakképzett keres

kedőként" dol.goztak, pl.. a Kocbmeister és utódainál., a Török 
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Labornál, stb. 

A századfordu1ón az á1ta1ános müve1tség társadal.mi, söt 

po1tikai f'oga1om vo1t. Az ál.tal.ános müveltség je1entette az 

ismereteknek és a társadalmi. pa11.érozottságna.k azt a standar

tizá1 t szintjét, ame1y birtokosát arra minösitette,.hog-.r a 

po1gári társada1om te1jes értékű tagjaként ismertessék el. 

A drogisták a szakképzés és a képesítéshez kötés kérdését 

hosszu éveken át f'e1szinen tartották mindaddig, amíg sike-

rült az ipartörvénybén a drogi.sta szakmát képesítéshez kötni. 

A drogisták legje1entösebb vívmánya vo1t a Drogista 

Szaki.sko1a megszervezése és beindi tása. Az e1ső tanév 

1909/1.0-es i.skol.ai. évben indu1t be dr.Festeti.ch Géza Buda

pest Székesf'őilláros akkori tanügyi tanácsnoka engedélye alap

ján 1909. szeptember közepén a Rökk Szi.1árd utca 13.szám 

alatt /- ma Somogyi. Béla utca .13.-/ müködő Kereskede1mi I.s

ko1ában./3/ Az iskola cime: Fővárosi Drogi.sta Szakisko1a 

Budapest VIII.l>:erüJ.et Rökk Szilárd utca 13./4/ 

Az i.skol.a é.lére igazgatónak dr.Szah.l.ender Lajos /1.877-

1946/ gyógyszerészt nevezték ki, aki tanári karában elsősor

ban gyógyszerészeket a1kalmazott. Itt tal.ál.juk többekk.özött 

dr. Wéber Dezső /1883-1952/ és Kazay Endre gyógyszerészeket 

i.s. 

1912, októberében a :fővárosi. és vidéki l.a.pok ill.etve 

a szaklapok hírül adták /5, 6/, hogy ••• "Kazay Endre gyógy

szerészt, a Török-féle "GALENUS" gyár igazgatóját, aki tud

valevőleg egyike a tudományosan legnagyobb képzettségű ma

gyar g-yógyszerészeknek, ki.nevezték a székesfővárosi drog:is

ta iskolához vegytan tanárnak11 ••• /6,7/, 

Az iskola anyakönyveit vizsgá.lva /8/ megál.lapi.thatjuk, 

hogy Kazay Endre nemcsak a vegytan.t tani totta az iskolában 

·n,agy-·szorgar~~anem-többmint 30 diáknak 
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osztályfőnöke i.s volt 1915.szeptemberéig./9/ Tanitványai 

a 0 , . _, é 'b"1 • ··1 t 1 t'. 'b ' z rszag minu.en r sze o,_ Keru .. e.tr. osz alya a: - .f'öl.cen.t a 

nagyvállalkozók, igy a Thal.1.mayer és Sei tz, Ho1nár és ?•1ózer, 

va.lan1i.nt Kocbmei.ster gt7ógyáru nagykereskedölr. allcal.nazottai 

képezték a tanoncokat. Ha a szakiskola 1912/1913 isko.1.a tan-· 

év I./b. osztá1yánal"C anyak;ön)rvét vizsgál.julc, n1á1"' a f'edö.1apo::t'l 

ott o1.va.sl1.atju1c ICazay Endre nevét, mint osztá1.}rf'Önök, as an;ra·

l~ön3rvet Iill.za)r Endre vezette, ebbe11. a tan_évl)e1-i 31. di.ál{.ja vo.1.t, 

többel"( között a fe11ti_ekben r:.1ár 01n1.itett 11.a(>J1T10vü di.~ocistál~·tó.1.„ 

I-lecú.11api.tható tov{:bb~, 11.owr a .dI. .... OGisJcrt isi:1ei--etet dr.1'féber 

D0zsö /1.383-1.952/ a drogista. 0gészsée-'ca1J.t dr.Pol;,:ú.r I:Iil1l:.1y 

/1.871.-·19!{·2/, a ·vegytant pedig Kaza;y En.dl."'e g-y-óg~rszerész oktat

ta, dc ta11ultal~ liiagy·ar i.roda.l.L:1at, drogi.s·ta irodát, l::cresl':ede.1.

ntl .f'öldi"ajsot 
1 

száratai1..t, ter1uészettu~dou2„nyi a.1.a.pisr:iereteket, 

i1ö.,.vé11yta.nt, drogisrncretet, drogi.sta egészségta-nt, val.amint 

11.érnot 11.3rcl.vet is. A tat1év végén., rninden tan.u1ó 0 ÉRTESITőn-t 
kai::>ott, lue:l)ret az iskola igazgatója, a tfu""lul.ó osztá1yf'őnölce 

i.r't: alá és a. szald„slcol.a bél.yegzöjéve1. b.i tel.esi tettél-e. A nta

nonc isko.1.att befejezése után a tm1u1ó 0 drocistet." szcldcépesi

tést nyert. 

I(a.zay a szal;:islc.o.1.ában v·égzett inunk.ájár61 igy i.i~t egy 

1.evó.lben.,, "31 tani.tványom van r.1ár, szorgalraasan tanu.1.nal;: 

és jólcedvvcl. jöm1.elc 11,ozz~Jn, inert érdel~essé tesze111 a r.1aeyai~á

zatot pl.auzibilis példákkal. - például az Avogardó törvényét 

ie;y n1agyarázom: ha két egy.fo1"YJ:Ia szoba egyilc.e tel.e van. f'érf"i

va1, a másik nővel., m:Lnden férf'i me1.1é 1.;:erül t egy nő, mindeu

ki.nel~ akad párja, ebből ao; következik, bogy aru:1yi. férfi. vol.t 

a.z eg'"t.fi.lc szobában, rni.11.t nö a 1nási.kban" ••• - Az Íi.V'Ogadró tö1~

vé11ye n1aga pedi.g igy szól.:" Egyenl.0 térf'ogatu gázol-e egyenl.0 

l1.0mé1 .... s él(l.et nel.l.et t egye11lö száinu E101.e1rulá1-:ból á.ll.a11..a1~ 1~ •• /10~ 

Y..azayt mint jól. f'e1készü.1t e1őadót szerették hallgatói: 

é1.vezette1 ha.1.lgatták gondosan összeá.11i tott előadásait ••••• 

"Ő mint a. ki tüuő gyógyszerészt, 1 , • • t 1 1" d' ' , .... (ern.J. . .t-oJ„s , ••• o_ya11. e oa o i"Ce-
••--'"'""-"""'"' ___ , __ _..„„-•••-·--,---- • ---·••• • • , 

pességi:;e1 ren.de1kezett, me1.1ye1 ha.llgatosága.11.ak. figyelmet 

teJ.jesen 1.ebi1incse1 te és szórakoztatva., játszva ta11i tott c

.1.egnehezebb del.go kra11
• • ./11/. 
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Kazay oktatás jel.1.egge.1 irta az ORGA.NICUS CHEHIA 

ALAPFOGALMAT cimü egyetemi. tankönyvét /1.908/ 11.A. III.Magyar 

Gyógyszerlcönyv el.emzo módszerei" li tograph egyetemi. jegyze-· 

tét /1913/ is~ 

Irodal.os: 1./ Ujságki.vágás /sógor1'lőjénelc Bl.ah.ó i·láriánal~ 

hag;,raékából/ Dénes József' 1.osonci gyógyszerész 

cildl:e val.amel.yik gyógyszerészi. szkalapból. f'el.

tehetoen 1.912-1913 évekbol.; 

2./ Kazay E.:GYÓGYSZERÉSZI LEX:ICON I:I.kötet 277,01.

dal; 

3,/ Drogi.sta ' es I.11.atszerész évkönyv 1929-1.932.év-

f'ol.yarriai - Il..latszerész - Bi.ró nyomda Budapest; 

4./ Sógornojének Blahó J.lári.ánal;: Kazay Endre részé·

rol irt f'ejléces levé.lpapir szerint; 

5./ Gy.Htp.7421/191.2/, Vegyi :Ipar 6.21/1.91.2/; 

6./ Gy.É. 736./1-91.2/; 

7./ Adatok a Kazay - hagyaték iratan.yagából. -

S. O.I-1.L. Budapest - ••• 0vegytan. taná1"'i á.11.ást 

1.91.2.október .15-én, 1915.junius )0.-ig töltöt

tem be 11 ••• A családi 1.ove1.ezésekbo1. és a Levél.

tár an.yai:;aiból. megál.1.apitbató, hogy a tanévet 

Kazay az osztályával. bef'ejezte. Családja a bu

dapesti VII.1~ei--ü.l0t Ró1-ia utca 35.szán1 al.atti 

1.0l<ásábó1. jul.i.usban l~öl. tözöt t Vaskóh-ra.Kazay 

1~étl1.ete11.ké11.t ernr pfir na.pi"'a. bezárta a \raskóbi 

gyóg-,:rszertárat, Buda.pestre utazott családjához 

és egyben 1negtartotta ó:r·ái t, augusztusban pót-

vizsgáztatott az isko1ában 1 i1omr eleget tegyen. 

a vál.1.al.t kötelezettségeinek is, de cl.eget tett 

G " " . 0 t"l ' G ' ' . a yogyszereszi .l...:.e i ap es a yogyszoresz1 

Értesi ·tö cinü szaltlap mm11-:atársi. teendOi.n.elc is. 

Gy.Htp.549./191.4/ ,Gy.É. 69./1.914/:, 
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8./ 9./ Budapesti. Szé1ces:fövárosi DI"Ogista és Gyógyáru 

J:Jagykeresl-cedel.mi tanonci.sko1.a i.ratanyaga -· Budapest 

Városi Levél.tár VII"I. 738, jelzet • 

.1.0./ Kazay Endre l.evele sógornojének Blahó Máriának amely 

.191.2. december 2.-án l>:elt /szerzö tulajdonában/, 

1.1 .• / Ujságl:d.vágás a. budapesti S.0.11.:I.L. Ka.za.y lJ.agyatélc.

anyagá.ból, f'el tehetöen az 1912-19.1.4, évekből, 

1.2./ Larencz L. 1985. november 18;-án a vértesacsai. 

"Kazay Endre nyugdi.jas kl.ub 11 -ban tartott "Kazay 

ern.1.ékel.Oadás 11 ut{'t.11. az i.dös ba.1.l.gat6lc visszaeml.éke-· 

zései alapján. 
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6. v éb '1 , „ 'nak , t' d 1 . t , ' ' .... l.Azay eey rnull.b:assaf?lEt ,.. es arsa a 1ni evelcenysegenek 

ért ékel és e • 

Kazay uni.verzál.is tehetsége már l"orán 111egm.utatkozott. 

Hég g-'fermek vo.l t /18 93/aikor 11Universum" c:i.tmnel. ál ta1.a pre

ci zen bekötött kis könyvecskét i.rt /1.00 ol.dal/, az emberi 

szervezet :fel.épi tésér5.l és az utópisztikus, f'antázi,ájá t :fog

lall>:oztató vi.lágrnindenségrol, ma azt mondanánk az ürutazás·

ró.1. Pld. egyik f'ejezetének címe: 11Képzelmi utazás a minden-· 

s égben" ••• -alcimeibol.: -"El.indulás" .„ !~2. oldal, - 111-Iegérke

zés a Ho . .ldba11 /43 oldal/ ••• "Keresünk kiszáll.ó hel.yet" •••• 

/51 .• ol.dal/ ••• /1/. 

Kaza)r társadal.oi tevél~e11.ységét 1 szervező lcészségét ir;a

zol.ja a helyi ujságban megjel.0nt hirdetés is /2/, ame1.y sze

rint ••• 11 a nagybányai If' jusági Kör l.900, évi. január 20-án a 

na.gyszál.1.oda disztei ... rnében tán.cestél.yt 1"endez" ••• l•feghi:vjál~ az 

:r:r jusági Kör nevében - többel;: között ·-· Kazay En.dre, 'l'b.orma 

János /3/ a hi.res nagybányai f'estot is. 

I(azayt az egyetemi évei után érdel~e.1.te a szi.n.játszás 

is, Apósának irta: ••• 11 szindarabot irtam egy ó-gyallai kis 1.el.

lt:es tétrsul.atn.alr. 1 bizonyára a pu~bl:i.kumtialc tetszeni .fog" •••• /4/ 

A korabeli "Kis Hagyar Alf'ö1.d 11 ci.mü J.906. r:1ájus 13,-i 

h„etilap irta: ••• "Szi11l-it'tz Ó-Gya.1.16.11.. Emr lti.sei3b társu.1.at Gcrö 

i.gazgatása a.latt :c1üli:ödi.k több 1ni.11t egy i1,ete e 1'"~.s községben 

n1int órtesül.ti.ink egész jó silce.Tre.l. A társul.at min.den teld.1i-

szinpad közö11.sége igé:áyei11ek" ••••• 

Kazay társadal.mi tevéken;rsége során é.1.é11lce1i. résztvett a . .fal.t.1. 

él.te ében, tudományos ismercttcrjszto el.oadásokat is tartott, 

söt a re11del.lcezése111re {il.ló adatoit. szeri.nt a helyi szirijá tszó 

lcör /5/ tevélcenységében is résztvett, söt az á1 ta1.a irt 11.é·-

-- ~-- „„11.ánym-s·zi.i.tdru nb ot is e-3:-ő-ad-t-ák-.~ --V-a-J..--Ó·sz-i-nü-··-az,..„„„zi-rt··- -nép sz erü darab ok 

sikere J.eJ.kesi.tették Kazayt a f'enn.'llaradt szindarabok megirá-

sára is. 
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ICazay Ó-GyaJ..lán szerette meg a csi.llagászati. tevékeny

i.s. Y..azayt 111á.r gyermekkorában is érdel~e1te, an1e1.y ki.

az "UNIVERSUM 11 cimü mun..lci.jábó1. is. Ó-Gyallán a Konkoly-

Tb ege Mi.klósy á.1 ta1. alapi tott Csi.11.agvi zsgáló Intézet, továb

bá a Heteorológiai Fö1.d..-nágn.ességi Obszervatóri.um munkatái•sa

ival hamarosan baráti, munkatársi viszony a.lakul.t ld, a..1ti.k

tol ezzel. kapcsol.atban sok ternészettudományi ismeretet sajá

ti tott el.. É1.etrajzá t átnézve és ta..TJ.ulmányozva megjelent mun

lmi t /6/, ezzel. kapcsolatban Kazay megtal.álta az ottani Csil-

1.a.gvizsgá.l.ó és Heteorológiai. Intézet munkaté.rsai ban a régen 

óhajtott irányi.tást tudományos kutatásai részére. A tudományos 

lrutatásol:"a.ra. szolgé~1Ó müszerel-c egyszerüsi.tését t·üzte lti célu.l., 

re:fraktómétert és po1.arimétert szerkesztett, runel.yeldce1. je

.1.entos munl-..ásságot :fej tett ki, ezért egyik volt tanára Wink

lei' pro:fesszor "magyar Sheele 11 jel.zovel. tüntette ld. Kazay 

önéletrajzából ltitünil;: 1 hogy asztronómiával is f'ogl.a11i:ozott. 

Kéziratai szerint megál.1.api.tottam, hogy a Csil.lagvizsgál.ót 

megtekintők vezetésére, de ha igényelték ugy - mai értelem

ben - T.I.T. ismeretterjesztő el.oadásokat is tartott. 

Egyi.k .levelében írta Édesapjának Ó-Gyal.láról /.1905. 

1:1árcius 22./, l1_ogy ••• 11 b.a1.15'fltÓsÉt.g :fai1t2~zi.áját 1aillcödteti • •• 

lti.ss 6 szi.11.ezern az el.Öadásai.rnat • •• az IBITVERSID1 cirnü, di.ál~

l-cororabai-1 i.i--t eJ.1cépze.lései,mrö1 ••• r.J:i.nt diák s ol~szor n1esé,·1 tem 

a Hol.d, a Icíars utazásról. •••• nyi.tott száj ja.1 11.a.l.1.gatták a 

i'!lesémet •.• 1.ehot, 11-ogy egyszer igaz is 1es!3? 11 ••• 

ICa.zay e~.rilt. 1.eve.J..ébcTt ir ja/7/,11og;r •.. 11 pa.til~á.Irr olyan 

mint a lca.szi11ó. :Itt van a pap, az orvos, ta.11.itó, az eg-"Ji.lc 

csil.la.gász, de többször eljö11. a Pál.f':fy-család e5-yik tagja 

is 11 ••• /8,9/. 

ICa.za)r ó-gyal.la.i tevéke11)~·sége során n1egal.apozta a spek

trwu.a11a1.i t:i.lcai te'\'"él:enys égét is. Kazay 1JagyszaJat:rián. i.s f'ol;.r

ta tta .. ~1.1!!:~~~J--~~, f'öként meteoro1ógi.ai n1ec;f'igyelés0ket tett. 
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Véi,..tesacsára l~e1 ... ül;ve a ze11e, a ·tertnészettudomé*nyi kér~ia.i. 

ismerete1~en ki.vü.3- továbbra is .fogl.al.lcoztatták az universum 

probl.émái., az if"ju 1corában i.rt gondo.1.a·tol-c. Jan.ovicl1 I:stván 

1966-ba...n. Kazay sireml.éké11el;;, avatásán így eral.ékzett vissza 

beszédében: ••• "Vértesacsa 1akosai. közU1 csak kevesen tud-· 

taI~ arró.1., bogy rtlg ök n1él.y á.1-mulcba- merü1.vc, a napi mu:rikfüc 

f'árada.lmai t pihenik ki addig gyenge egész s égü. 5.fÓgyszerészük 

a temp1omtorony ab1al~~bó1 ki6.:11ó távcsőné.1 görnyedezve f'é1 

éjszakákon át f'o.lytatja a már Ógya11.án megkezdett csi.1.l.a

gé„szati. rnegf'i.gyel ései t ..•• u Kaza)rt ~og1.a11~oztattá.k a geo.ló

giai. barlangkutatás gondo.1.atai i.s. E1emzte a me:legvi zü for

rásokat, igy a sógorának /Vi.rágh/ tulajdonát képező ma 

Misztót.f'al.u mellett .1.evő, müködő "Virágh forrás" vizét is. 

Kutatta a monarcltla magyarország /lo/ "go.1.yvaendem:l.ás :fész-

,, 
kei.t is melyből. a Magyar 'fudományos Akad6nri.ára pályázati 

munl-:.á t i.rt. 

l1egá.1.1.api.totta ruunlcájában: ••• 11 .t-\. gol:yvát 1.egf'01~éppe1-i 

ol.yan vizek okozzák, amel.yek olyan geo.1.ógi.ai :formációkból. 

:falcadnalc, amelyek vulkáni eredetű érceket 6s igy a víz le

vegő oxigénjét el vonják.11 ••• /1.1/ Kazay vol.t az, aki. a Pál

völgyi bar1angot, barlan.gvidéket először f'elté:dc6pezte. 

/1.2,13/ Kazayt a dolgok eredete, története érdekelte, ezt 

mutatja a megjelent Gyógyszerészeti Lex:l.kon egyes cil'"Jrnl.ye 

i.s ./14/ 

F'..8..za:.r gyüjtötte a 1_.,égi gyómrszerészi ern.lél-c.el~·et ,me

.1.yel~n.ek zö111ét oda adta az 1.909-ben ny:i.1.ó pa.til~uzerun ré-· 

sz6re ./1.5/ 

ICa:LJo ... yt érdekelték. a 11..Uzai és nemz e tlcözi 
, , 

r;yog}rszere-· 

szettörténet vo1iatkoz{isa.i. Több n:y·el:tren irt, oJ..v·asott és 

.._ , t al 'b , , t•• t , t. 
i...anul.manyoz a a sz ona a ·vago o:e er1e J.. i.rásol=cat 1 l'-e1 ... este 

a hazai emlékeket és .fel.do.1.gozta azol~t. Ig-""j' p1.C1"anacl1 

L'Lücács és családja a. g-yóg-.rszerészetben /16/ .E mlli"'lkájából. 

---füe-gtudJul~, h:eg-y 1911! ben a G~_g;r-_ss_e_r_é:_~-~„~~i ____ l-ft..1zeumban töb-

bel-e 1-':.özött •••• " Cl1ranacl"1 Lulcics 1 Böl.cs Frigyes, szé-„sz 
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v{:..1.asztó.f'ejedele1n udvari ..festője volt, al<:i. Lutl1er Ivfárton 

barát ja, lfi tembergi g;yÓGjrszerész :f e.li ra.tta.l érmét á.1..li tot-

tak ki, s a.zt, l1og;r Cordus és Crana.ch veje P:f1--eu11.d 111egi.rta 

az esl.Ö bi:~rn.tal.os je.llegű g-yóg;.rszerl{:önyvet 2546-ba1i, Lle1.:;ret 

.L --~ b ,„..: ~, .,, •• t ...r.. .1 ~-~l t, ' t 1 , t ,., , vOO J:CJ...a.a.as ll:.OVe G ll e. .l!i. e ene~ u 0. ,SO Uu.Olllall).,.OS n1unl~áján.a1c 

"Tablott8..lc 1comprim6.1.ása al.1-ca.11n6_val beál.1.Ó 1-cémia.i vé~.l.tozásol:n 

ci.n1ü értekezésének })<:f'v·ezetéseként érdekese11 irt a tabl.etta. 

/rui.nt bfÓb;[Szer'Eorna/ töi ... téneti eredetéről is. 

A történeti érdekl.odése mel.l.ett f'oglal.koztatták a kor 

11.agy .f'i1ozó?usai.nak /Ka11.t, IIecge.1., I·Iarx/ muillcái. 
„ 

is. 0 is 

több érdekes munkát i.rt. Az I. világh.áboru után az egyik 

l:ézira-tában irja: ••• "l1a a llái:)oru va.lódi olcát lr.utatjuk,111i.n

dib azt 1.átjulc, howr végeredménybe1L nem. raás, n1int a ltiilö1L

bözO f'ajtáju i1.épelcnel{. tusali:.odli.sa a I:>ol.dog111.6.sért" ••• /.17/. 

ICazayt az I:. vi.lágháboru idején több minden :foglal.-· 

koztatta, me.lyro.1. kisebb-nagyobb ismeretterjesztő és pral-c

ti.lcus értel.mü cilck.eket i.rt. 

J(a,za:y-t a Inestei"'s éges g;rógyszei" e.1.0{:.:t1i.tásá11. és lcérniai 

tudomán.yo11.. lcivtil. :fogl.allcoztatták a h.á.borL1 sor6tn .fe.1.1.épö 

problémák, de a ko:i.·abe1i hadi. tocbnik.a elméleti. probl.émái is. 

Irt többek között arról., hogyan l.ehet hadi.l~en.yoret csiniür.i_ 1 

a vérsze11.et /1.8/ h,o~/an 1.el'let fel.11asz11.á.1ni. a g')romorba juto·Ct 

mérgelc. el tá.vol:i tására, de .felhi vja a :fig-t;e.lL1et, 11.ogy •••• 

0 nerncsa1<. a 1Jaktéri.wnol-cat köti meg, l'lanern az e!uész.tö fementu

mok miilcödését i.s hátrál tatja" ••• A katoruil prob:Lémákbó.1. mee;

á,l.lapi tja ••• " a repül.0 lövedék si.vi.tó 11,a.ngjának. rnagassác;ából 

term6szettudo111á11:yi a.la.po1-i a beI.öv·és rövid tal.ál.Ó, vagy 11osz

szu vol.tá t rJ_e5é.J..la.pi tani, a .1.ö·vedék si.vi té.sábóJ. a 1.övedék 

tal21óképességére .1.ehet következtetni a Doppl.er-f'éle el.v 

szerint ./19/ 

Kazayt érdekel.te a vers . ' iras i.s. Eg;res ci.lckei.ben is 

oJ.va.siw.tó. Ad;r Endréve1. nérni lm,pcso1.ata 1eb.etett, az ee;';-11.;. 
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kö.1.tö·v·e.l. Tudod az ujságokban sok verse jel.e11.t má.r I:Ieg, lehet 

l1.051r !!lár o.1.vastad? A lr.ö1 töt Ady E1idréne1~ 11i vj~1!.: - 11.emcsal-r. ver

sei tniat·t, ha:n.em neve is szinpatilcus - drusz(:.Un! ••• többször ta

.1.ál.1coztar:1 -ve.1.e, az utóbbi. időbe11. a 0 I,íagyar Kirá.1y1' Szál .. lóba..."'"1.. 

Kaptam töl.e lcét verset, mel;ret le fogolc n.eked i.riri.n ••• A.dy E-n.d

rével. kapcsol.atba.11. igy- irt egy násil: 1.ev·el.ében ••• " J~z is1~o1.á

hoz közel. egy l"ávéházban ta1.á1.koztar:i a pesti job1) pati1cusok

kal. Ernyei érdeklodéssel szöktott beszéleetni. vele"'• :r;;en 

érdekel.te az Ó-gya.11.a.i millcödésen1, de a 11azai n.agyb2„n~rai do.1.

gol;:ró.'t is l{.érdez. :r·tt szokott 1enitl a 11.azai tájal{.:.011. el.éggé is

rn.erös Ad}7 Ertdre 11eVJ. 1-i:öl.tö j __ s. Sokat lcérdez a nawrváradi és 

i1agybányai dol.gokró.1 ••• - egyin8~st lr.ölcsönösen ll.a-llgatjulc, de 

inár verset i.s lcaptam tO.le, amit ee"'~,- vi.dél'Ci ujság.a.alc szánt, 

a.zért eze1i:et leiro1n neked" •••• /21./ 

I~azay a ?e11tiel~e11 lct.vül. oi...,gonát j.s épitett/22/, de ' er-

deke.l te a zenetörténet i.s /23/. A zenérol '?Okat i.rt, mel.ynek 

1.é11yecét lcövetl-cezöl~éppe11. f"oga.ln1azta n1eg:.,. tr a ze11.e Ol)ra11 rnti.-

vészet i.rja egyil{; zenével . .:rogl.a.1.1.;.:ozó inunl~ájában. ·- aine1.3r el-

mondja azt, ami.t semmif'é.1.e nye.1.v nem tud el.mondani, vaiu1a11: az 

emberi 1é1.elcben i1érua 111él.ysé5ek, a zene bartgot át nekil;;: s ál

tala megismerjLU;; azt a r:1egf'ogalmazhatat.lan val.ami t, ami. ben-

11.:ünlc va11, s szóba nen1 önth.eton ••• az ériel~ tulajdor..l;:éppen a . 

.lellcl jelenségek testi megnyilvánulása, ki.f'ejezése épp UGY, 

mint az i.11du.la.t és a. szavalc11 ••• A har1gol-c birodalma örö1';:ös té

mája a kutató elmének. Abban hasonlatosak a leirt vélemények, 

E10g8_.1.l.api tások, hogy a zene sa.játos gyer1:1eke a müvészetnek. 

Az ember azonba."1. f'áradhatatlan.ul. lceresi a zene születéséhez 

v·ezetO uta.t, utl11t al1.og7 a vi.lág eredetérö.1. 7 n1ultjáró.l se1n szü

nilc n1eg i.dőrö1.-id0re izga1tuas f'el . .fedezéseldt.e.l je1.entkezni. 

IC.a.za)r igazé_n s ol:.o1.da1.u vol. t 1 ezt igazoljál~ a b.a1.á.1a 

utá11. 1aegje.lent i1ekro.1.ógoli: i.s. Kazay temetésére utazott a 
·' b 't · ' " -"'· . " K . ~ ' 1 Ot.!.,.. . "'-. JO ara Ja b)-T0g')tSZ0l."'8SZ-SZUJ..Cl.rO ori L.-Sall.SZ cy - vo 1.S t aK:I. 

többek lcözött a következőket i.i""ta: •• .;.r.aza:/· a gyógysze:r-tár 

épü.J~e t é-l~-e----a------1=-akÉ--1-S-uk-0n------:v--0±-t-----f'----G-l4.""---av-a.taJ""--0.z:va .•.• ~.min.denü.t t vaJ..arai , 
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ami. l1a.'lottunk so1co,l,dal.usá~~t i.gazol.ja, apró csecsebecsék, 

r.Ji.ncLllegannyi. hi.stóriai nevezetességLi, :fzi~ragások, ki.s go

be1inok, érem és pénz~Jüjterr1é11y, etn.ográf"iai tármrclc és 

csa.1.ádjá.11.al~ sok mi.n.den 1-cépe ••• -üveg;festészet, térképel~,i.ni

ciálék, minden .f"ajta- nüszerelc •••• a do.1gozó szobÉLjánal"C egy:i.lc 

.fa.1.{;....Tl végie· 11.uzódik a 6·-8 pol.cc1 könyv·tár ••• szépiroda]_1ni_ mu11-

k2Jc, kl.asszilcus müvek, tudomé~nyos kön3rvek és saját irodal.nj~ 

mui1lci.sság terrdélcei .••• a polcon eg;:,r mar.nutcsont, rór:1ai 1e1ete1~ 

lcoponya, tt.1don6.nyt jel.zö bagol.:v, sa.ját szerkesztésü i ... e.fral~·-

t ' ét 1 •'tt1'1-·' J ........ , ••• ! „, oEI - ei", ugyancsa ~ saJEt a .a .. nan:yu sex cans, ::: o ..... a.gomo, cs:t. __ 

1 agásza-ti a.tl.a.s~ok ••• 6.svá11.yol-:. o. saját k.észi tósü t{ivcsöv01;:, 

, . ' t' . rog1 gyogyszer ar1 ed ényelr. ••• 11_.e raJ_dikai_ n1m1l;:.a, é. . .1.lai1101~, 

n10gyél~ és csa-.ládok ci.inei~eine1~ törtó12cte ••• csi_.1.1.ac;ászo.:l;i 111un

l;:álr:, fi.1.ozó.:fi.ai do:lgozatol~, természettud.01:Já11y·i lcutatásai1w.1~ 

1 ' k 1 .. t "1 t. ' .. •t' crean1en.3ro, rz:;ra oi.~ .a-c1 apasz"Ga .. a aJ..11.al"C :raegi.,.agzi -ese,. o ••• 

gyógysC1erésztudomúnyi dol.gozatok, tankönyv, vi.tairs..tol~, 

vers.foi~rJában irt i.rred.eu.ta szi.ru:;tüvel~ és sok EJinden, aBi. egy 

zseni. agyán.al< allcotása lel1et •••• kül.ön1.e11.yoma.ton •• 1nug)rar ,nó-

1act, f1„a.r1cia, angol llyel ven .••• leül.ön a kü1ön.böz5 eszkö~ölc. 

konstrukciójáról szól.Ó jegyzetek, ru:ie.lyek iránt .legutóbb 

I-Io11.a11.di_f1.bó.l érde1~10dtelc •• !' /2l~/. 

ICaza·y· teltl. t a tudoraányolc sz§.J:i.1os terü.lctéI1 ottl101J.os 

vol. t. :IG"J a történelem, gyógyszersimeret, el.méle ti, ál talinos 

a1i.a.li tilk.ai., .fizilr.ai, lcé1;iiai., csil.lagászat, rnetoo1~01ógia., 

c;eo.:fizi1(ai, .föl.dra.jz tár5;rl~ö1~éböl. irt éi-..tél-ces 1~1rn1.lci,l~at, de 

~oe;.la.11~ozott szépirodalonnaal., tern6szettudon1án.yol~ isrliereté

ve.l, 1uüve15dés történettel., de versiZ ... rssa.1 , zene történettel. 

is, nem vé1.et1.en, hogy 1finkl.er prof'esszor is "polihisztor

ként" eml.ec;ette. 

A k'L1tatásai.E1 sorá11 f'e.l tárt I:a.za.y a11;ragol-r eGyértol.

wüen rcá.1.isa!l tükrözilc ICaza}r ltl váló társadalmi tevél:.011.)„sé

gét és so1r.o1.da1.uságát, an1e1yet ragyogóan nüve.l t. Tevéke11·y·-

s-@5.é~"----1tiid.-f'-Ö:Ldö_n____i s f'e 1 ?j g:y_e1-t.e1~_. __ $J:it ".~t_g,_l_á.11. ___ j_q_b P(:;lll ért él:el. -

té::. abban_ az i.dOben lilÍ11.t ideh.aza./25/ 
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Irodalom: 1./ UliIVE..'UUl'. ·- 1893 -· Kazay Endre kézirat ha-· 

~Jatél~a -· Dr. Ilal.u1ai János kéziratanyagában 

S.0.1-i.L. ; 

2./ I~agybánya és Vi.dék.e cin1ü ujság 1900. 
. , 
JaUUftI' 

, 4 . , • 
...r.. „-·J._ szw:ua.; 

3./ Tb.orma J2.11os /.1.870-1937/ f'estömüvész, a nagy·-

b „ . /:>. .I.."" •• /' • 'I 1 . ' anya.2;„ .LOSuo1nuvesz 1S.tCO .a. egy1 .... c a.lapi tó ja, 

/ 1.902( _az isl.,;_ol.a vezetoje vol.t; 

l;./ Kazay Endre 1.906, jun.ius 8. -d . .l.evel.e Ó-Gyallá-
' 

J.."'Ól. apósé„1-ialc Erselrujvárrn.; 

5 ./ Ii.i.s IIag;rar .ll..1.f'öl.d cir11ü 11eti 1.ap 1906. i:iájus 

1.3• 
, . 

szarna; 

6./ Kazay Endi"e lcézi.1 ... ::t-tanyaga. ·- S.O.!-I.L. - a1apjLt1l.; 

7 ./ Kazay Endre 1.905. november 1.3. -án kel.t levele 

Ó-·G·y·a1.l{:.ró.1. szii.leinelc; 

8 ./ Ka.zaJ' Endre .1.evele szü.1.ei11.ck - i1em irta., 11.0G"".f 

b 1907 
, . 1 , t„, . .. . , 

_ 011na11 - . .n1t;:tJUS ,_o. -e11 ••• ,\ -001)szor :r. i"' Gain a 

vöröslcövÉirj_ Urró'.l, Ose volt zt Pál.f'f3r Jlnos 

császÚ1'"'i tábornol-{., aki. a.z el.wesé.l.és s~erin.t 

.lectö1.Jbször -Po2so11:yi)a11 ta.1 ... tózlcoclott, ö l~ötötte 

meg IC6.rolyi Sé..11..dorral 1.71:1-be11. a sza.twá1 ... i bél~ó·t 11 

.".sok árdelcesot Ií.1esé.ltel{. ró.la, :Lgen szép,ga.z

rlag, v{1x·a .. leh_etett ••• csak néltlny i---éci ei:11.élcet 

Dl1ta.ttalr. raeg 11.ekemn ••• ; 

9./ Dr.IIal.Inai J.: "lieGer.t1lél-cez6s I'Ca.zay Endrére 11 

Gyó,:;yszerészet 361./i966/1 

1.0./ Vál.as:zl.eve.leket irt az orsztS.gba kü.l.önböző 

b.elyelcre, f'51.eg oi"'Vosol-cualc, {r..,rógy·szerésze1me1-: 

S.0.11.L. Kaza:r lcézi1 ... a_.'canyaca; 

1.1./ A S.O.H.L.-ban. a Kazay kéziratok között talúl:t 

an;ragok szerint J 
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12./ Hégráth László geológus 1.evel.e a1.apján~ 

13 ./ Turisták Lapja 2.34./191.1/; 

1.4./ ICazay Endre Ó-Gyal.1.áról. i.rt 1.evel.e sógo1"11öjé11.ek B.1.a..11.ó 

1·!€,_ri.É\.11.alc .1.906. junius 16_. .... án# 

1 . .5 ./ Kazay Endre a rógi gyóg;rszerésztörté11eti em1.ékei.t, Q7Üj

tem_ényei.t átadta a 'Ee.1.ál.1.i.tandó Gy6gyszerészi. liuze'U!llt1.alc 

a Gy.Htp. 765 ./.1.906/ szerint is:, 

16,/ Gy.É. 738./191.4/; 

1.7 ./ Kazay Endre h.agyatél~ kézira.tan;taga - a. s2erzö tulajdoná.-· 

ban. ·- "11. v.i.„lágháboru 1.91.li·-"; 

18./ "A hadikenyér 11T.T.K. 393./1915/; 

"A ·vérszén al.lca1.111azása gyógyi.tásranT.T.IC. 751 .• /191.5/; 

1.9./ "A grá11át löv·edék bangja. és a Doppler-:féle e.l.v11 T.r.r.IC. 

26L~./l9.15/i 

20./ Kazay Endre 1.913. augusztus 17.-én kelt level.e Budapest

r01 sógor110jéttelc B.1.ahó l·fá_1„i.á11,a1c Érsel-cujvái.~ra; 

2.'1./ Kazay 1913. március .17.-én kel.t 1.evel.e Budapestrol sógor

n.öj énel-c Blal1.ó liáriánalc; 

22./ Sóc:>ornojének Illab.ó Etel.kának 1972-hen baneszalagra fel.vett 

visszaern.1.élcezés0i - a szerző tu.lajdonában ; 

23./ A S.O.J:-I,L.-ban. ta.ll.1.'t f'ill,zay lcézi.ratolc és a Csa.l.ádi 1eve

lelcc /f„Iisztó·t:ra1u/ tanusága szer:in.t i 

24./ Gy.Htp. 206./1923./; 

25./ Gy.É. 206./1923/, Gy,IL 200./1923/, Gy.Htp,549./191.4/j 



r 
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Turisták Lapja 1911.év 2J4.oldalán közlik Kazay Endre cikkét az 
l9o4-·ben feltárt 11,!'álvölgyi barlangn lei.rásá t és felmérési rajzát 
- Kazay Endre méréseit még ma is helytállónak tartják, melyre még 

ma is hivatkoznak a geológusok és barlangkutatók; 

-;--------~~~-~~=, 

~ 



RÉSZLET /1921/ 

cimü 

Kazay Endre Vértesacsán /192o/; 
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Kazay halála után tiszteloi., israeroi irják: ••• n nem 

d 

• . .... l "t > • „ ~ '! • „ s zaba megenceani az", 1.ogy u meg s a Ja" ,;:ora sen 1 sner Je 

nee tel.jesen, az utókor pedi.g el.fe.1.edlcezhessen ró1a" ••• /1./. 

Kazay em1é1.;:ét orzik többek között a róla elnevezett 

egészségyügyi intézmények / igy pl.gyógyszertáral.i:/ ,de &. 

gyó11yszerészi asszisztensi kol.1elctiv:fJ:,: /pl.a szocialista 

brie;ác1ok is/2/. 

Hyiregyh,&tza /llöröshaclserGg ut 1. sz./ 

F 
"' „ .J- /"f."' • rr ~ d t 1 / e.t1.ergya.1"'D.av 1 .i..~1or:!..CZ t.:.iSJ..gYüOll u _.sz 

Hátészalka/Bajcsy-Zsilinszlcy ut 2.sz./ 

Csn.11-6 ... dpa.lota /Y~11n2.x1;r L. u. lt. sz./ 

Győr /Lieze11.-11aye:t."' u.59.sz./ 

t1 KAZl"... Y tt inv~11l:.a b ri c;á dok : 
Iiazay Er1drett brigád -· Bt.1tla.13est, 

' c;yor;;l-

szertár /KB~l.dor A.u. 3-7 sz./ 

Kazay ei:ü.él~ét na5/ tisztelettel. és becsülettel. orzilc, 

ie;y a vértesacsai c,yógyszertt'.tr épületének :falán 1evo emlék

tábla, de a vértesacsai. }.1ta1ános 'Iskola egyik uttöro raja 

és a község n:yugdi jas klubja i.s :fel.vette nevét. Az 1.968-ban 

felavatott Kazay 11 sireml.élrnt" val.amint fe1.esécénelc, 1.eányai

nal>: sirját a vértesacsai több éve negszüntctett tGr~ctoben 
a k.özséGi f~1.ta1ános Iskol.a n:yugdijas Tgazgatójánal<: /Bodnár 

Gyu1a/ irányi tásá·val és vGzGtével az iskola 
11

Kazay EP.dre 

uttöro ··raj" és a "Kazay Endre nyugdijas lcl.ub" taejai gondoz-

z2Jc. 
A. községben keresi.le <• Kaz<0.yval. kapcsoJ.atos tárgyi. 

eEil.él~elcet is ./3/ 

, 
es 

HKa-za;r·--em1<~1;ét többek között a 1'le.g-.far Gyógyszerészeti 
-----~---~-1 8 tmaP:'rQ b b··-:;;v:() r-o;:Ts-ze-ré SZÍ ltl t·i i<1-

·-' ...., oJ 0.1 uJ · -

tctés' a róla Glnevezett Y,z.zay Endre enlékét orzi../4/ 
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Ka-za.~r Endrét Scl1ulek pro.:fesszor :i..S a bires svéd gtJ6gy

szerész·-·tudós Scheel.e Vilmos Károlyról. /1.742-1786/"Ilagyar 

Schee1e"-nek nevezte. Ha ve..n is ebben eg;r lti.s tu.1.zás 
. ' 1. s , :rse-· 

gis a svéd ~Jóg;rszerész-tud6s vi1.6.gl1.i:r'J..."'e e111el.1cedett. Jo{!cal 

·vetl1.e'tjük. :fel a 1-cérdést: ·vajon nera Kaza3r El-idre 1.ett v-ol.na a 

vil.áglll.rii tudós, l-J_a ·V'é.1.tel.e11ül. nem lk-ig>Jarorszáe;on., bztnem 

Svéd.oi~szágban születik és ·vajon nen1 Sch.ee.1.e l!:üzdött vol.na 

a l.egnag-.:Jobb raeQJróbá1tatásoidr..a1., lia a sors Vértesacsé_ra 

vetette vo.1.na? /5,6/ 

!(aza.y 1.ci."v2„1.óságá t lcortársa Búrson:r E.1.e1nér a. l{.övetlcezö

l~n 1né1.tatta-: ••• u1aaludt az al.kotó sze.1..1.e:e1, ame:ly eg7/'"-· 

:forci8_n na.gy· volt a. tt..1clon1á1-iyna1~ ol.)1 solc tei„ü.l,etén, s eg;rf'or

i;1a fénnyel. tudott allcotni a böl.csel.et, a zeneelmélet és a 

szépirodalom berl;.eibe1L i.s •••• /7/ 

Az e~/eterni ta.11,ultná1A::)rai utÉtl:t .1903-·tÓl. 11.al.€11.áig ee;;{e-

.1.a:pna1c, de rnt..1111.catársa ·v-ol.t a Gyógyszerészetj_ l!eti„1.apual;.:, 2 

GJtÓG';rszerészi Éi„tosi tőnek és a. GyóG;rszerészi S~ern.lénel: i.s, 

a Ta11ácsl~öztársa.s{.,__e a.1a-tt a ,:;yówsze2„tára1r. fe1"i.ig3.re1Öje i.s 

volt, 19.10-.1915-ig a HEAIJAL Finowvegyszere'.rár elődjének a 

11 G.ALWilTUStt Gyós;/- és Vea;·yszerg)rárnak ·vol.t i.c-azga.tó f'öv·egyésze 

s ez az ic1öszali:. arnil{.or rnegal.apozta a gyár jövőjét. 
nval.ószi.nü, hogy ez a nen1 n1inde1111.a.pi cn1ber neo tudott 

bei.1.1.eszl~edn:l a 111in.dennapol\:. lceretébe. Töl)b ntl.nt va.1.0szinü, 

11.ogy 11iá11yzott be1ő.1.e az elili_ez szükséges" é:teti."'evalós{;.g" ••• 

er-:.11.élcez;ett róla Dr. Végb Antal. /8/. 

A J:.-fag;ra1"' Gyóg~,rs;::>erészeti Társa-ság ld emel.kedö tudo1118~11yos 

vag;,t társa.sági n1L1nl~a. e.1.i.s1~erésel:é1-i.t a Kazay E:n.clrc eEll él~érxnet 

adoE1f ... nyozza az él.eten át végzett ltl tartó, eredruényes 1:1Ul1káéi."'t. 

Az elsőt 1968-ban Dr.Vécl1 Antal. prof"esszor 1~.Et-pta, a. lcöv·etl~ezO
ket 1969-ben Dr, Mosonyi Sándor, Kun Ferenc, 1970-ben Dr.Fritz 

-----Gus_ztá:\.'", Lázár JenO, 1972-be11. dr. I{orvátb_ Dénes, d1„.Vastagl1 

Gábor, 1.974-·ben dr.Ragettli. János, dr.Zboray Bertal.an, 

r 
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:i,976°-ban Dr. Sárkány Sándor, PiJ.l.i.ch Lajos, J.978-·ban Dr.Cl.au·

de.r Ottó, J.980-·ban Dr. Kedvessy György, 1982-·ben dr.Láng Bél.a, 

Dr.Zalai Károly, 1984-ben dr. Küttel. Dezso kapta./Li,9/ 

Kaza·y· Endrérö1 ko1 ... ábbar1 eml.éh.1J1.a1cettet l1':észi.tettek„ 

ariel.yet I1:ovács Ödöx1 wrógyszerész, a vol.t l~épjól.éti 1'll.nisztér·iur;1 

ti tl~ra a budapesti. Gyógyszei„ész Testül.et üg)rvezetO ti tk.ára min

tázott meg. Az ér1uegyüjtö1;;: l'i:özl.ései ala.pján az e1.sö Kazcl,.1r érmét 

i 11.et·v·e pl.aket"het ICov·t~cs Ödön az .1.930-as ével-c e.lej ón lcészi tette. 

A di .... Bara.dl.ai j. Bársony E_.: "A mag~y·ai---országi gyógyszerészet 

története" - J.9.30 ·- Budapest -· cimü könyv 592.01.daJ.án irják/I:I.köt./ 

11og;r I-CovÉtCS Ödö11 a. Kazay Endre gipszp.la1cettet 1924·-ben. készi.-

tette" f"t..azay Adél /Kazay EI.1.dre l.eáI1ya./ 1927.1n2~jus .10-én Vértes

acsái„ó.1. 1cel t :1evclébe11. i rta: ••• "megiJ.ézt·ülc Pesten az /;lpuról. 

l~észü1 t gipszpla11:.ettet •• rne:ly elég tb1.cél.ctes és szép al.lcotás 

vol tn ........ rf'el1&t eze11 anyaGOl>;: a.lapjár1 eg;réi ... telnü az, 11.oe;y ICo·vács 

Ödön. a Kazay p1al,;:ettet 1921~-ben k0szi.ette 0s neo az 1930-as 

é\rel~b011 .• Íl. p.lcl~ett 2l..f.6:t:l.53 rJP.1. llEt6J'"Sági_1 gipsz,ec:Jro1.da.1u, tég·

ltt1D.1) al.al{.u pl,alcet·C. Í-'.. plalcette12 Yill~~ajr Ei1.dre ba.juszos, jobbr:.:_ 

telci.11tö ai ... c lcép1nása .1.átl1.ató. 15. illel..li:.ép a.1.jt':11 Iillzay Er1di"o 11.ÓV 

felirat olvasható /10 11.1/ 

Íl. 1-L.~G'~lar Gyór.,ysz0:;.:·észeti T{J..:t"'sn.sár; 1.966·-·ba11 Ka.za:)r e1al.élc.ét 

f'el.uji totta. és 1.968·-i.Jai..L az eI:11élcéi"'!net i„ól.a l'Cés;3i tette • .A I(a.za:r 

énne 78 r::i1Ii. át1~1é1"Őjü, lr.ör a.1.alr.u ö1'1.tött b1"'onz, a.z e.1.0l.a.pjé.i-1 

I{azay E11.di ... e prof'i1 o..rckGpe 1.á tb.a tó, a l1b.tlapjá1i anliag;:'ar Gyóc;r

,szerészeti. TÚi"sas6_gn 1.968" feli.x·á.s o1.vasl1.Et.tó. P:..z érniet 

J.~.l.adonyeczlc:v Béla szobrász1aü-vész 1-:.észi tette cl .• /11, 12/ 

Bv~dapest - /1.9.30/ 

II. kötet 588. oldal.; 

~ I ~ I t • ;~ ·; J' '1 . /" - I F- • ..:iarcsay S \7"(:~11. >::>Zegeo. ; O~sa A.-.aJ OS uyor , 

dr. l,fe14~er Ödön./Vásárosnru:Jé113r/, dz-. Várady József' 
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4 ./ Di'"'. Za.1.ai ICárol)r beszéde: n75 éves a Ricb.ter Gedeon g:rár" 

ciu-unel Gyóg-.rszerészet 248 ./.1976/; 

5./ Gy.É. 

r / rt T-'" 0 • uy .... „. 

265 ./1.923/i 

200./1.923/; 

7./ dr. Baradl.ai. J.-Bái""'sony E.: 11Á lt18„gJrar gyó57szerészet 

törté11ete" II. Gy.E. Kiad&sa - Budapest -/1930/, 1:1:.l~ötet 

591. o1.da1.j 

8./ Larencz L.: "Kazay Endre/1876-1.923/ EgészségUg',{i Dol.cozó 

1983.ápril.i.si. száma; 

9./ dr. IIegedüs Lajos irásbe.li köz.l.ése al.apjÉi.n G·y·.Sz.30./.19li.3/ 

Gyó[;-yszerész 7. /194-8/; 

lO./I-It1sz6:.r L. ,Vesa.n1w.i G;r. :"11cdi.ci;n.a in 11.un1n1is 11 -.Budapest -

/.1977/; 

ll../d.1--.Tápl.án·y·i E.: "A .legujo~bb g;rógyszerés:;-~:t 0rraél-:n .. !\..z 

1.4./1971/; 

.1.2 ./Vesa111i.ai. G·y".: n A L1al:r:la.i."' e;y6gysz0rósztuc101n6..n11y·a1 kapcso

latos érmél:;:" Az Érem 351../1966/i. 



Kazay ; 

Kazay 



Kazay Endre SIREMLÉKE Vértesacsán /1976/; 

--,,. 

\ 
' . > 



Kazay Anna és férje Mihály Béla nagybányai gyógyszerészek a 

vértesacsai gyógyszertár épülete előtt /1974/; 

A vértesacsai gyógyszertár épületének E)ml~~t~~±!&l_~_/1981/; 
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) >:: :::J. ·'.'• Ma'ramaros1' . k1'slex1'kon „ VAZAY ENDRE egycuen 11~sonló roman vagy mogyar ·klodás, i ' 

,~ ~ ~ ~ __ . ~- ,: __ ,~. -. ,.. . .. , . . , „;_ ,. , , '~"~ 1 
• I~ ~ . „. , · · r 

":: v :~~};· ~oii~~:~
5ts~~:{~~~:;v~~:t~

1 ~a~iJhl~~~: :_ -J 

:; :;j a1 a.i . · n .. „ r -_, " - ·~· 1. "'"" '-......._ I _ __ . , 
·• meJv s.orozai mostanig a kilencedik kötchg -~ 

J3 ~ . ,- 'A KorunK 1982/12~es SZtJlllllnak Szabadcgye- · 1extkon azt mutatja: érde1n.es e területen ' jutott. _ ·· "~:· ' " · „ _ ·' ·-'j 

<lJ o.<i1 tein rovatápan,Cucu .Vtqrtca közöl -c::ikket Er·· folytatni 6 kutatll:st. Dc szóljunk.l16hany !iZ6t - ''l90J-ben beiralkozottaBudapes.n Tudomany. i 

u it; M dély1 .gyogys;c:crósicU fo1yöiratQk„.a, K.Ct viMg· ;J-C a szer:roröl. Kazay Endre gyO~szerész
röl, ki~· -1 eriyetemre. me.1vc1 kHünö eredménnyel vegez. · .J 

>.1 )4 ~ 'báb.oru k~~~~tt címtnel. I<lezzü}' ~ cikk első be· . ben egyik.· nagy políhi~ztorul
lkat usztcll~.ctjük, 

•·. Még szigorló gyogy~zerés
z, mikor- .~1egjeJenlk

 \' 

-1 ~·M~rl "'kezdést:t:. „1~18·_ clött ErdclyiJen ·nen1 volt~.,~ .K&zav Enar-e 1876. november lO·én szuletetl „az O_r9an1cus CheJ:_n1a c1~ü munka1n, mel"/el 

.
,.::: ro 'tJ'. 0 :9;Y-Ogyszer·é·s~

~tr SZQ. kfolyó.írat.-' ~·- KOJo.zsváron, .. ~: N~gyb. anyan. Sdesa_pja felsőbányai bányafil.un„ __ "·- 1908~ban bóvíte~t' !_ormában ... üjra .ki-adnak.·. 'j 

:0 0) :0 Szebenben, .I ('01esvár-0n, Brnssoban szerkcsz.;" -„ k-us- csaiadbóJ szátm-:-izik. A csahi.d ·Ja-88.;úan .:t--' 1919.- május · 20-an o Tanttcskoztarsasag ··Kor~:. 

~, r-t„:~ · ~ !1ett·.„órvosi. _és·· tth.1nészeth:.1do.
n1ó.ny~ k_)adv~n. yo ... k.· .: ~ísztótfOinba. ·.

·~ö.JtöZQt.t;· itt neveI .. k.e_ctel!• -ín. ne .. n •.. , m6ny~ B.„győg.· yszerta. ra.k á. Hami ~elú~.ye;l~.jévé 
·. j 

_, ' . "'ti .. baJ~ .J~e~J~le~
tl · ~ ugya~· g

yógyszerés:zeh_.„ 1ar~,t":- j.ar-t -a ~zoros~~OS-
~agybany~ra

 1SK!?!aba.:Ka.,, • .<?~·· nev~Zí. 
ki:,' Az 1920~a~ ey~kl

)en t~1aoma~.~os,.
 i 

~ S a.i N gyu .'c1kJíe~ )S,. ae a szazadelő magyar ·nvelv'Ü auv Enorc. ...; 
· · ln?nká1l az As,soUation lnternahonale.-ttes j 

a; ~ > o ~Yó.gysze~;s .. ze
1 

_i~.·.: S~~k-~_npjait-·
-_Budapest~n ;~z--~t-..-~.' _.,, .·ran~r-ai "'"mcg~l

:!dveltctrCk _ ve1e- a. tetmészei: .. ~. ~ca.d~.m~.·. s
. k .. Ladványa .. ~ . ré.vé·n·· küH-Old?n: \s jól ·1 

:J t\l +' ..1.4 :a,esztellék·.: 1 , ... •. ~~. ~'~· ·-· .. - , · ·) 
:. ·' _ : • ;1 ~. tudOJ!1~nvoka

t.::' AzutUn gyaKor.no~~en
t a.·na9.y~ :-~~ is

mer~.k. ~ 1~:. á
p!i_li~~ ~.-a~ huny.t- eJ.. ,vertes_"-.· -~ 1 

~ CIJ ·<lJ .fJ . Nc1n kív;:.inlik v1ii1Zni a cikk szcrz6jcveJ, de btu1yai Arany Sashoz c1'n1zett pahkfiba keruJt, acsán. „ • 
· '" ·• 

1
·- • 

_ -
·' t 

:>· i r-1. CC ·JH1 . &.' _hazaf- r0n[J'yar'" gyogyszcrúszeli kiodvu- , ;-"ahol figycJ_me teljesen a termc.szettudomany.ok,_ . _Kazay Endre gyóg_yszerész egyik nagy p_ol~- _.. ·, 

::ti-_!:<'\:-' ~ ~nvokró_l'·~esz~Hi~
1~,-nlcg kell·enlJ

iten~nk 1 ,hŰgy .·_,.~ tudo-n1ttnyoS' .kufatós feló lrti~y~lt. ~- .:t:i.\·:_'.;:111s1lorun1'. voll. GyógyszerészeU tevCkenysé·, ;) 

~;j~ n_ ~ :Nll!:JybUny~~-/
 · ~}c1e~t-- ·n1eg_ ~ az c_lsq; n~agy.ar _ , K~zo.y Endre · 1~93·b~1~. „ lesz ·4iJY?~ysze!esz,

 -.;~ge mellett reJraktomélt:rt es .. poto!V~éte~t.
 ke·_ 1 

a:J t<\~ ·.9YO~yszcr~s(·ch-
·1e~ikon · --~ 1900·hrtn:"· M1~~tot~ .: ~ gy.akon}OK.-1804:-=189? kozott a k1va_lo gyogy· _ .·; szftelt, menve! tudományos. mu~at ·végzete

t~- .. } 

:r.- -~·rl m (fe.lo1Jan ped~g- 1.\ Gyógyszer-eszet c-unu f1Jlyqiru~·. -szcrés7.,- E1nber EléK mellett ci.olgoz1k.-_· majd'- ~ __ Barlau~utatá
sokat,· csUJagaszo.ti ·n1cg!!gy~J

e~· 1 

' • rtj '<O ·tol 11dl6k_ kii 190.5-1900. · között. , „-· · -1 n~ ~ :· :-..-_ __ "-: ;~ :· 1897 Oklób~M-ben 
!~ ... l?tte ·_Ko_lozs·v· .ar·t- a -_gyOg.y~.~-~: ;·seket fo1.vta.tou. · tudomany~s

 ·dolg_o1..4lo~~t
 J~t · 1' 

•. ID 6 ·- - -· ~ - _:.,-._ · 
'.. '. szerész-gyaKOrnokl" v1zsgilt es „segéddé-R9pe„ 0 ·~.a ·metcorologia,_. ·3 gcobz1ka US a. foldrapi; . 

• ~ , Egy nHlfJ{\:llfdinvvtó:r!Htn Jé-Hvc. örzőll·kíncs
ct sít-etell" 0 

• „.,, ·" . , ·· 1 <-• : . -:f~·: tAr:gyköréböJ. 
0 
Vannak zenceszt~Uk

ai, beraldi- ) 

< $...; b.O.D tcdczlent fel: nz első ma-gyar. gyógyszer~
szeli · Gv·akon1oki .:évei alatt kezdi "!ég az fal.só · kat. ~_fiv~lödes_tö

_rtén~ti muuki\_i, ·sz.iiidarabjai, .l 

..... 'CC <V ..0 lexi __ kont. }\. _borítólapon a küvctkező 
[clirat: 1nagyur gyogyszerészeli lexikon összelillítaSát

~·. _ verset,· inas ·s~ptrodainli
 müveJ is. _ l 

µ E' C ';;:~ Gyogy:szertlstc Lex1con A'l. összes ·gyogys1&rC- Az 1546 oldalas .. négy kötet·~óJ álló mű .1900~· ·· Misztótfalunoz még, egy rendkívüli 1ncgvalósi~ j 

e: t-) '° bÓ szeli tudonláuyok enclklop~dlá
ja. ·ÖsszeáUí

tot~ ban jelenik meg Nagy_háuyan. Kazay Endre tűs fűződik. 
1905·ben itt nyomtatták a magyaror, l 

w CiJ ..... OJ ta __ K~iav ~nare.
 Kia~ja ~oln

ár 1\-fíhá_Iv·N
agy~ lexikonát a,huszas·évek. végéig_ n~gy·ha~zon~

 ___ ·s_zágj f.!.Yógyszert!szct_ és· Clllz,el · rokons,zak1n.rik ! 

-i O ~ _ Wnvan 1~0. A négykotctes 111unk:a láttán nal forgattak orvos-ok, föisJ:coiasoK, gyakorló ertesHojét, '<) Gvogy$zcrcs
zel~cl, melynek ! 

<ll ~ ~ .L 11c11~ kis i el~gt~l~ll é!czt~m. . hiszen A Hét gyógys'"Z.crés-zelt. D_e ozutiin lömeg~sen · j
elen„ ·. 'sze1kes1.töt. Simon· Aurél és _Teleki Béla: gyUgy~ · i 

'?,. ' "°- ..ci egyik 1980~as ev1. szömllba_n azt _. olv:astaDl, · tek meg .az űj gyögys~er
e.~:. a pat1k.ók- lcl_téra -. ~- szeré.sz.ck·vottak. Az elsö ·szám (1905. ·müjus 10} j 

~ .;j ~;:,; hogy. a 9~<:>9ys·1.cr~sz
c\ _tl)rt?n~\e 

-nrunyl!:lg e!~ · t·eljéscn m~gvá.llozott
, 1gy n ~nü..ln~snn gyó.gy„ __ ,'többek 'között n·falu }cles szütöttJ1!nck„ Mis'Z~ ~ 

~ © .@.,....., banv. ago.}U aga 11az.a_1, t~<toinanytlírtén. et~
~k. neK.. · s::er~szcttör1éncl. I, 

m. űveJödést~tteneti 
~rlé~. ~:: tó1'f-a1usi, -Kis M~klósn. ak a. •. é.l~tr&jzát. is_m.ertc1i. j4 

.•;.ti. N· Cö ~ N~?yb1~~y~1) 1n~9J~l
ent, Nagyb~ny_il1 

s~eti.~. :.ma!adt, m~~Y~~ (Kotcsog M_&ty~s· !elsöbilnV'1l "· A:~yugyszerószet
 ~\.ol~óJiZ(lln.tl ~~(

)6. t~byuór ·~i 

~ w r-1 ~Jt.nl oss1e..
1H1~011 e1s6 .n•agyar 9yógyszercsiet1 9yogyszeresz ttt<loznasa _ s:zeuf!t} nem. kövctcL) ···-~ tO~én„jci

ent n1eg,c --~:~" · ,·;""::~i;i<i
';:~;.1,1.1„ · '~~„„- :· p ~ „ ·.,;-.. 

t;.::1 S ,i 1 , Szerkesztette ; CSOMA GYtlRGY-liljságiró,_ LáREHCZ LA'.SZLő · pécei gyógysze r!'I\~ 

·~ ~rl:::: L1~~h~Ai ~;~~ .~~r~I
r~t=~~~~~~ ''~~f5:=1l

$~sg~~~~f'~U~Hh ~e~i~t
~~1ire~i~~rkri;;~~2i

i t (-~t'QJ~ 

!lmlf r~ m1ll1ö hiála és kt\szönet ! ! ! (de lehet!eg nem neheszteléssel fogadni .. .;i:fj i 

I~ 
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,. ::0 <-« 
0 ,..-, 
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IV. Ö S S Z E F 0 G LA L Á S 

A disszertációs munka eredeményei és Kazay Endre munkásságának. 

.ie.1entösése 

Kazay Endre é.letét és munkásságát mi.ntegy J.5 éven 

át kutattam az Országos Levél.tárban, az Országos Széchenyi. 

Könyvtárban és Levél.tárban , a budapesti. Magyar Tudományos 

Akadémia Levé.ltárában, a Pest megyei Levél.tárban, a Fejér

megyei Levéltárban /Székesfehérvár/, val.ami.nt a budapesti 

Semmelweis Orvostörténeti Könyvtárban és Levél.tárban. Sze

mél.yesen felkerestem azokat, a.kik ismerték Kazay Endrét és 

Családját, igy Feleségének testvéreit i.s; Bl.ahó Máriát 

/1.892-1972/, Bl.ahó Ete1kát /1.890-.1975/, valamint Kazay Endre 

Lajos /1887-1926/testvérének leszármozattai.t /Romániában/, 

a.kiktől. sok hi.teJ.t érdem1.Ö adatot, fényképet kaptam. :Kutat

tam, kerestem az ó-gya11.ai /ma CSSR.Hurbanovo/, vértesacsai 

idős embereket akik, ha néha szájhagyomány utján is sok hí

tel.t érdemlő történetet mondtak el. Kazay Endréről. és család

járól .• Több éven át összegyüjtöttem és lefényképeztem a Ka

zay Endrével. kapcsol.atos régi .fényképeket és tárgyakat. 

Hosszas ki tartó mu1lll:.a eredemén.yeként megál.J.api tottam: 

1./ Kazay Endre a gyógyszerész-gyakornoki. vizsxgát 

a csaJ.ád birtokában 1evő olllllány szerint nem Buda

pesten. 1898-ban, hanem Ko:l.ozsvárott tette J.e .1897. 

október 28,-án, 

2./ Kazay Endre temetésekor /1923/ Vértesacsán ott vo1t 

édesapja és édesanyja is, tehát nem haltak meg 

eJ.obb, mint a.hogy egyes éJ.etra.jzirói irták, 

3,/ Kazay Endre még az egyetemi évei el.ott mint gyógy

szerész-gyakornok megírta. a ma. is egyedüJ.á.11Ó és 

értékes munkáját, a I'V.kötetes GYÓGYSZERÉSZI 

LEXI:KON-t /l.900_.1901/, 



- 97 -

4./ Y~za3r Endre még egyetemi h,a11ga.tó, a..Juikor az 

á.l.ta.l(;t irt ORGAl\!J:lffiS CHEI,IT.A. cimü /li togi"'af'ált/ 

jegy·ze'téb51 /1.903/ tanultak az eg---_yeten::l té~rsa.i, 

ar.a.el.y a saját kiséi .... 1.eteit is beirva és bővi_tve 

ORG1~1.1ICUS CI-IE!•ITf11. A.LAPFOGJU..,11.A.1: cin1:iel kön:y--valal:

b2.I1 is r-1egje1.ent /.1908/ 1 

5 ./ ICaza:y· E'!.1.dre a Töröl: Sé„u.dor á.1.tal 

alapi. tett /1905/"Galonus" Gyó::;y- és Vogyszol"(!;'JÓ:r 

/ ' ' "b' '' Pl G ' ' R-'- R 1 F" i'C.eso. o „- ... as:;.ra.r 1.arma -:;rogyP-.rt:t ""'• l~a · eana. :t.·-

, / . t „ r-'" „ ] J. i1.on1vecyszerg;ra.r J...gazga o·-.i o·veg--.rcsze vo _ t... 

191.5 óvekbe11 .• 1~ ruegl.evO aJ."cl1iv any-agol-c és 

dol.gozo-Ct i:1u11ké..ssága a.1apj[:.n. bizon)ri tott, 

1910-

a. :fel.-

a l=t.ea:;.-i.aJ. Fi11.01nvee;yszergyá1" a. 1.egrée;ebbi Til'Lt,l tta .. l 

ren.de.1.1~cz5 gyóg;{szci .... gyé:-r bazt„r.J.ciJa11, 9 

6./ Ka.za.y Er1d:t..,e a gyái..,i te·vékcn3rségc rne1.1ett niegii,.,ta 

az et;3reter1istálc részéi'"'e 11A III .11a.g)rar GyóC)rsze1"'-· 

kön:,vv el.e111ző n1ódsze1"'0:1 n ci.nunc.1 a- cJra1coi..,1.ati /J.i

-t;ograf'2„1.t/ emrete111i jegyzetét „ 

i;_c~ralto:el.2tt részére s2„ját e.lgo11do.1.ásai a1.apj2-.n lce-

11.Őcsel.osztó 1?.1.:észü.1.élr.et/1.906/, injel;:ci.ós ru111)ul1.a. 

tö.l tö 1-cészitl.élcet /15}.12/ és porosz tó készüléket 

/191.7/szerkosztett, 

8./ Iillza.y En.dre az okta.tásbru1. is lcivette 

tant tani.tett az .1909-ben bei.nduI.ó Fővárosi Dro

gista- Sza1:,..isl;;:o1.ába11., de az osztá1yf'ön.öki tee11.dői t 

is e1„1&.tta, 

gyógyszertárairia1cC sza1;::fe1.üe;ye.1.Ö 
, , . 

g;,rogyszeresze J..S 

volt 1 a kinevezett .fe.1ÜGYelők l~özül. 

sága vol.t a- legf'igyel.ernre nié1 tóbb• 

az Ő munlr.2„s-· 
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1.0./ Kazay Endi..,e uttöröje volt a liazai. műszeres ana-

1.i tikc-í.1wk, elsO sorba..."'1. a. spel:ctrut.-ia.na1.i. tilcán21-C". 

VizsgáJ..ta a gal.enikuEJolcat és g"'J"ÓGYszerkészi ·t1ué·

nyel-cet „ 
1.1 .• / Ita.za;r i~egirta. /1921./ a. nc11.e!i'áa:i. 1nüszavainl~ és 

je1.zörnódszerürk ei ... edete és rendsze1"'taua11 ci.Etü 

munlcáját, ruue1)r ga.zdasáei olc.ok és VÉtratlan 1-i.a·„ 

1.á.la miatt nen jel.euhetett meg, 

1.2./ Ka.za.y En.d:r-én.elc több mi.nt 200 mu11lcája jelo1'1.·t n1eg 

a wró53rszei .... észet' a 1~é1nia., a tern1és~ett'l1do1uán;rol:c, 

a ba.rlanglc.utatás és a n:ieteo1"0.lógi.a 1-:.öréből. ct l'la

zai. ujságokba11, de va1m.aJs.: l:Junldti_ az osztrák és a 

f::-'ru1.ci.a szak.1.apokban is\ 

1.3 ./ Ka.za.y End1"e 1.903-tó.l az osztrálc Pl1.ar1nazeutiscl10 

Post n1un.l(atársa és .1920-tó.l a Pl1a1"111azeutiscl-ie 

I-Ionatsl1e.f'·tc eg';edü1i E1a.gyar szerl;.:esztOsé;S'i. i:.1u11-

1:::.a.társa v·o1.t. llu11li;:a.t8-...i~sa vol.t a, magyar Gyógysze-
, • T· t. 1 , G , , . E' t . t" ' , i"eszi .i.1.e 1 .. ap1u:uc, ;rog;rszereszi r esi -011.e ... -c es a 

Gyócnrsze1"6szi Szet;t.1.é11.eli:. i.s, 

Inóréseit Iocadjé~lc el 11.i_tel.esnel;.: 1.91.1.-tOl. a n1ai 

11.api.G az 1.904-l)el'l :fol.t6~r·t P&.1.vö1.e~ri·-!::>a.1"l.a.11.gl1.Ctlc, 

- I' • • _,_ I' .J.. " •• 
11..JSF:..gJal u C:'... t.11.ezve OSZ-

szeá.l.1.i to·ttruu I{a.zay Endre :11m1ld-;.ss{~.{;áról. a bibli ·

ogr~"c.f'i(;,,t, süt e.11-:észi tette1:i a I\:aza;r 11.al.S:.la t1t{:.11, 

wegjel.enO nagyobb megernlélcezésel"" bilJ.1.i.ográi'iújá t 

Vét;esetü1 a ld. v~tl.ó gyógy·s~.J01„ész-a1-iali.ti.lo..1s D1„.Scl1u1.e1: 

Eler.Jér 1940· ... ·ben KassS:.n "ICaza.y eml.él~elJ)a.d<isoun elll3..11.g?~ott 

/Gyógyszei""'észi Szen1l.e 283 ./.1940/ szavait i.déze1:1: ••• "Kaza;r 

dé.sD_val,, ••• mu111cb sságl::,val je1en:töse12 g-'.farapi totta a pá.1.ya 
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„}"' •• , e:.. • „ ,j_ ~ 1 · 1 . ..!- „ „ 1 J... ,,. „ ,,. " 1 c:::x•i::...o_,_c.::ii ereJev •• •J;j,f:":f po_.111sz ... or csoa.e„_.avos eg-yem.seeeve._, 

n1tivel.te a- kü1önböz5 tudoná12yolr.at ••• ,rui.g végte_len 1-~rÉt.rzt a 

cyówszerészetnek f'iatal.on, az al.kotólcészség teljében 47 

é,.res lcorába.n. oegb.a.1. t" ••• • 

.b„ di.sszei ... táci.ós n1u1~k&J~1 JJefejeztével. 11.á.1.é„s ICÖSZÖl,JETEI' 

oondol< Dr.Zalai Káro1·y pro.fesszor Ui .... n.ak, az orvostudorn.6.nyok 

:El.m'ldi.dÉl tusár..al~, a I1ernzetköz:L Gy·óg;.rszei--észtörténeti TÚ.J.."'Sasé.g 

E.1nölr:énelc, a. budapesti Senn11e.l1,1eis Orvostudorná11.:ri. Egyeter..i 

G:ró6)1'sze1 ... észtudo1n&n.-y··i ICar Déká1J.j8.11.al;:, a. S .o.T.E. Egyeteini 

Gyógyszertár a GyógyszerÜg'Ji Szervezési Oktató Csoport 

:IGaze;a.tój!t11„ak azért 1 110gtJ szaké1 ... tel1?J.ével, 11ozz2.é1 ... ·tö tar1ácsolc

lca+ jói.ndt.t.lat:ta1. segi.tett mt.111.lci1n soi ... 2.,.11.. 

ICöszöne"t;et 1d.v2"nolc rnondani d1"'.Ri:x:er l1.11.d1"8~s egyetemi 

adjuiili:tl..1s11cl~, dr. IIecedüs Lajos , d::c. T2~p1.6.nyi Endre és 

dr.Zboi"'uy Bei~talan gy-ógys~~ei"'Ósz ko.1.1.egálmalc, alcilc tapasz-

talataikkal, k:utatások.kaJ. elosegitették mun.1'"...&m elvégzését, 
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J:IELLÍJKLETER 

.1./ ICaza-.;r Endre élcti."'a.izi és családtörténeti VO:.tlc.'1..tl::ozásai 

T• a "' ' 1876 ov ~·o l" ' ··1 + .L.'- IT -i..El-Z y .unare _ • n ·ei~i er . ,.,,.-en SZlt_.e ... e 1,, v '~a5„"·jr-

b2.11yán./l./ Szül.etési lajstronban lilldrás, l:Iárton i1"évet1 

jeg;rezték. b0, szti.1.ei E:t1dré11ck neveztél::.:. /2/ J~desapja 

ICazay :Ignác !)2.n.y·awL1n1rÉts és 52.ndor I\:.1.ára_ c;yei"'rnelc01-cén.t 

szü1etett J..841 .• uover;,1i)01-- 21.-én Fel.sŐJ)á_ny&n./3/ P-D,d:I."'{ts

n.ak 1cereszte1.té1;;:. ICaza'J'- A11-.c11"2LslJ..a1~ le6.11ytestvéi.-.é11/Á5n0s/ 

ki.vü1 vol. t raég ec;y testvére, de r:téG 11.em b:i zo1-i::ri tott, 

l1oe,;r f'iu test·v0re, ak:t. szi.11té11 a bá11yiszatba11 dol.eozott. 

A .fe1.sÖi::>:ányai. F~sa.yalr. erec1et:l.1.eG a.z 1.800-as ével·: 

e1.ej611 l~erül tol: Sc~.jól..:a.zé_ról /l~/ 1Ja.c-;t!Jt.1.nya ..... „idélr:Gre ,n1i11t 

c.1.szecényodett ldsr1e111esel: u.tócla.:i. E tt1dat Öl."Ölcl.Ödött apá

:I."Ól. f'iuro.. • . t~ sz{t.'.""Cri.12 •. zást JóZise.f /1880-1957 / ICa~a.y Endr·o 

J_ t " b 'J_" t .t. I' 1 , 1 •• '1 t ''b' .. . cc ova1J e o · es uvorc a :L"'O.;.-Co11sa..5 •. coi"'e Je11. o oszor is 

eni.'locette, i1,én1i b·üszl;:eséggel .• Több a.1.1:.al.orm.na.1. en1l.i.tette, 

azt a. !Jj_zo1-i:ros "kut:;7·2.b01 ... t 11 , arnel,y tai.J.t.1skodilc a. nemesi 

e1"edetrO.l. It:aza.y Endre ezzel lcapcso.1.a.tbar1 igy i:t.."'t sógor

n.Oj énel-t I3.1.al1.6 I~Iári6'11ia1-:: ••• "Csa1.ác10111 címere a bal o.Ldal. 

f'el.é a na1Jtó.J. el.1.enl~ezö i.r{1.12yba.n. ·- m11i. a 11erald:l.kában 

ri tlmság - v·áglTa.tó, í'élr.ezl1„e·tetlen 1ó, azt jelen.ti., 11.oc.7 

a. csa1.ád val<.011. i"'obm'l a. végzete .:felé. Tudod 

1Jó.1. - a fel.bOsztil t Zácl1 Fe.li.cí6.n ka.rdj2"' tó.1 

a 11i.stó1 ... i6..-
I' .;.; •• 

az 01-'l o s or:1 

ö11f'e.1.ál.clozétsa. n1entette 1:ieg a ltii ... ál.y.a.é és a 1d.s La.jos 

életét" ••• /5, 6/. 

Eddie;i. lcutat&.sai1u ~1.2-pján uera bizo1Lyi tott, boey 

1\:Etzay End.1'"'0 a ztreczi és c1ussói. Kazza,y Sé„nue1 - a ltlres 

d l . , -~ . .r-"' , , 1 ' tt . 
eorecen1 ere1ngyuJ t..O oi~os - wrogysze:resz .esz::.:i„rrn.azo Ja. 

/7/. 
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r..á.l. Fo1.s0bfu1:y·{'i-l1, töltötte, a1101. az j.slt.olá t i.s """irégez·te ./8/ 
liem tudni azt, l1ogy abba.r1 a'.3 iC.öbcn 11{1n3r éves vo.l t a_z is-

lcola, de valószi11.ti, h,og;r ar1r1a1~ r..1inden év:fo1.)ran1É:..t el.végez-„ 

te. ll- Csal.ád visszct0n1lékezéseibÖl tudni_, hO@;)' :fiatal. korá-

tól. szépen tuclott irni, o1.va.s11.:t és számo1.1ri.. -· T.s1I10rv0 a 

bányé,.sz élet alckori v.i s2011to.e;sága.i ·t és \reszedel.111ei t, f"el.·-

1.a1.ko~3zor1, 1-1.a11Gr~ CT0.1.núr i.-11.2tS1'1B1r. adta IJag---1bá11yt~ra, a. kis-

lotbe ~ al;:i E11i-•ó1J{~ba12 töblJ l1e.l.~re11~ r'Jegf'oi""'dul.t, hoG:l szalO:t!a.i. 

i.sr:.1e1"'etel~et szeresze11.. J. ... Ela.lo!TI abba11. az itlÖi:>oTl n vÉ„rosbar1 

.16tezö tt}tl11oi"i ta" ·-ren.d tl.11.n.jdon?~t 1:.ópcztc, aiTiel.:r ' . . az a..tCC.Or:t_ 

I~aza;r A1icl1"2~s ~ J:iog;r va1.óba.n i:105szeJ.""'ezte Zt rno1nÉtJ..""'L.1GS

teri véc;zettséget, o:L""':t.~ö1. ta.r1.usl<oclilt;. a csaJ.{<..d bi1"'tok2-.ban . 

.1.cvö 01~12.11:;.r i_ s : 

tt STOLZER IcfJ-lOLY IfOLl'JÍűüiESTER 1J •• „ .:SÍU:JYÁJJtt 

/:ren.t n baJ .. sa1""'okiJa11. vizpecsétos ir:1pr·i.rné..ció, ru11el~' 

n.el1.eze11. 16„ t11.a.tó. / ii. továbbialcbaiL a- lcövetkezO o.1. va.sl;.a tó 
ti , • • • • en alant irt f'elsÖ-

b{111:y·a-i szü.1.etósü, i1.6~1am a mol.n.2~1"'sác·ot 11.ároo évi ta.111„1.lás 

t.1t6.11. l~:i.ta.r11J.l.tn és miiit rnol.11.6.r segéd itt dolc;ozott i'lálru'J 

és eJ..G j:l tÖ .1. vég::tc 121i.n.die; józan. 
, 
es becsületesen viselte 

•• 

Stolz:or Ki? __ rol.;r 
tani. tó1neste1~ 

Arz olanán:roTl ne::n vo.l t fel ttintetve, 11.oe;T Kaza;r ll..11.di~ás 

l~ii.1-(or 1-cei"'ül.t Stolzei""l1ez 1 ol.vasba-tó viszont lent a jobb sz..-

el.Oa.dása szerint f'ér j e Kazay A.11.dr2_s szül.etett .18~t0. évbenn 



T 
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,_ a16.ir{1s: Szarna.sá.g András ·-· a.1.a.tta lt:.erelc .·li . .1.a.tinté"s 
'+" > ff""T~,...y r1f,._'1""1r~ Tl.?""JY •r·f..-n • 'r. /> "" pecse„J...r<:;.s: ;.:~au -D.t~.!.;J.a...i; ... .ol.u·~ „t\-.tu-;..OS T„Hl·Jii..vSJ.,;.IJJJ( IITN'l' ELSO-· 

I' , ,! F 

FOI:r..U IPll.PJIA.TOS.fo.G.P-.J.IlüI PECSI:.,TJE0 • Fe.1.téte.1.ezéseo szerint 

a bizonyi tv2:.n~.rt, l(aza:y Édesanyja Kazay And~---ásné \ri_tte l1i_

tel.esi teni a Városi Ipa1 ... l1a.tósághoz .férje el.foe.lal.tsága 

miatt. 

Ka.zay András segód ideje 21...la.tt i_si;:1ez.~l1ette rne& Fucl'l_s 

Brigittát, lcésöbbi Fel.esée;ét, alci német származásu és rÓ!:J.ai 

Y:...a.tolilnJ..s va11.ásu vo1.t. 

I<:azay Endre édcsa-'IT3„ja, 1848. jan.ué~r lO-é11. született 

Ai-.adon, a~ az Ó-· ... l\.ra.rlon .• /9/ S3ü.lei F'ucbs Györg;,r r10.1.11.ár és 

Szn:L"VEtS Cecilj_a. 

Fu.0;11.~ Dri.cittát Liég a 11.a„cva.1ms évek. l{.özepé1l/f'e.lte·

l1ctőe11./ jó I?1óc.lba.n. élő i1aey-r1én.je Sto.1.zGr Ktt.:L""o1.-y-né/ICaza.;r 

A " , 1„1 • '! d' . ' 1 . / ~ • t '' IlU1."'2vS ruc.r::or1 1:1t1n;.caa OJana :e. 11.eJe x oga.a a. 111a.e;ai.1oz, 8b',l 

rJ(i.si.1-: .l.el.11.;rtestvérével. oe;;rütt ;1 neve e('I.c1:i.e; :;:i8g 11.er:i is111e-· 

i-•etos, az set:1, bomr lJugáva.1. és éclesa11:/ j1-1_l:J.~a.l r:1i tö1 ... té11.t/ 

ctbból. e'- cél.bál: 11-og···y· lci.seci. tve a baj!Jél-jutott Fuch.8 csa1(1·

dot j a1TI0ly v6.:i---atlan. 11:1_1 ... tc.1.on.sór:;·c;el. apa 11él1tli1 l~1a.radt; -

.„. FuOlT~ Gy·örc:l a3 a.p2., al;;:i.n.ek .f'ogler.1.lc.ozása. az oeyil: 2~.1.l:L-· 

t6. s szoJ:>i11.t 110.l.l sz vo.1- t;, Ci El{Lsilc sze::.."ir~.t 1nolr1{1:t", rle nz is 

e.l.1c.6pze.1.l1.etö, 11.oc;r i:Ui.11.cl a 1-r.ettö - tüdÖGJ-'LÜlacl{1sban l1.t1.l t E1GG 

Ó1.cto dol."'cké_ri.. -· Em1.él<:.e'.3ct'i.il. r:1a.J:-adt az :is, 110(>7 an11.a1-:. i.dc·

jér1, ar:.ii1<:o:c· a-~-:. éi--intott lcét 11e.J_·~rsóc lr.özött "'ira.st1ti l:.özJ.el::.cdés 

l'l.el:i vol.t Ó·-.P.i.:t."ctdtó.1 1-Jztmrb:.f~1J:y·C: .. lc - a I;::ét 2.rv{:.n ;_:Jal"'adt leá:n.:,r 

13 nn.pig •••..t,._,.l_ 
JOv t_. szel~é2~en, b.o'.3va. értélcGsebb hol.tniju-

l:;:at is. Ez a.~ 6..1 . .1.i.tGts leb.etséges, 11a- i"i.c:;re1en1bo vess:zU.lc azt, 

200 1:1n. l':Ö:t.."li.li t6_vo1.s6.got, ' r1n1e.l)r Q.„.f~:t"'ad és l.Ja.~r·-· 

b{:.n-:r·a 1::.özött f'cn11á.ll. 1 valaE1i11.t a.z ald~ori i"'oss~ ut·v·iszo'i1:;rol-ca.t. 

Stolzei ... élcnál, n1i11.t :;.1Ódos tn2..1.mosokná.l., ul1.ol rnegleb_c

tösen n.amr l1{~ztart6.s volt, és itt sol~szor nem BfrJ" bc1.ybelj __ , 

vag ..... ;1 cl-:6.1~ 0cy tt:.vo.la-bbi e.101:.előség is r.:Jeg.fordul t a. lcét :i.f' ju 

ki vü.J_ Dectan.i totta őket: 11.ázirendre 1 fe~re1.ernre, jóizlés:::.."'G 

és lti:finowul.tabb t6-~rsas2.cbeli vi_ sel.l:ec:lésro is. 
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Sto.lzerókn_é.1. :1. smerte -r,1ee; Kasay l:r..ndrás mo1.nái-- .legény 

f'e.l.es6gét Fucl1s Brigittát, aY...:i.1-;::. a háza.sság levél szerin,.t: 

••••• ttKazay An .. drás mol.11-.ár és F1.1cl1.s Br.i.gi.tta. báza.sságot lcötöt·-

a :I."Óru. 1{:.at. pa.ról-ciá11 1868. ju1.ius 5-éi-i. 

Eskető pap: Lulci.cs Tóclor lJl.ebános. 

Tanul~: Jeszertlcszl~i János Gs Taiszler Józse.f~ • 

.... , IIárowszor vo.l.tak hirdetve" ••• " 

IIázassB.g·ctlclJÓ,l 5 G'Yerr3ak sziil.etett; Vei--onl~a /1.870-1.929/, Ferei-ic 

/187lf·-191.3/, En.dre /1876-1923/, József /1.880-·.1957 /, Lnjos 

/1886-1927/. 

böi--~ei"'eskedől1öz, al(.i 1859. S'.:3Cl)te1:1be::."" .101-·én„ szül.etett 1'J2tc;)r·-· 

bár1_y2.n. 6s ug3,rn11. itt is 11.alt rneg 1.9.33.decer.11)01. .... .5:·é11.Fe.1.eséc;c 

üt r;;cgeJ.Özve 1929. ii:>rilis 29,·-r511 11a.1 t n1ee; 1'Tac")rb2~11.yá11 .• IIázas·-· 

súg-v.1-cbóJ. 7 c~re:t'"'1::iel'=. szii.1.etett: Gó~bo:." /J_89.l-1.956/, ali:i 1.evclel: 

aJ.apjá11 tö13JJ n.11:.aJ.ouuna.l is j6.1--t 11.ac;ybéLtyj[i.nL:...l ICaza,y Er1c11„én.é.1., 

IlQzs.:!l::a .I. : /189.3 I.V-:LY.. o p{11" 11.ónnpos ~volt/, Juliarll'};) /1894„-/ 1 

Erzs6bet /1896-/, Veronlm; /1898-1918/ ,ICata.lin:/1899··1.971/, 

István /1901-/, Rózsika II:/1903-//lO/ 

ICa~~a;r E1~dre szül ej .1 9J-9. v6eé1i oll1.ag"Jt6-1;: 2„ 1:1isztó tf'a.lus:l 

ssiil:ös r:Ja.l.01n.lalc{tst, al1ol f'iuk Iillza.y Lctjos és .fel.eséeo ro11.dezJ:;:e-

I~c~zay f'élc "\riz:i.L1al.E1ot e. 1103zá tai--.to~~ó 8 1101.d:i:ri gytir~1ölcsössel. 

-· :Idős S'.3ü.leil: lic..gy-bí:..n)'G.i--a niontel~ -.:J"eroulm .1.c\n:yctlcl1oz ,illetve 

töJ. t11ett61:. ör0G k.01--.clcat:. Solr:szoi~ kil.á toGa tta1-;: a pá:t'"' 1:.il ornétei"'-
. ' as ui1ol:a-· 

kot. 

P.nd:rl1s :7lé;.soc1:lk s·y·e:r.."'Deke ;,,ro,l t _FeJ."'811.C ,n:c~irnÓ.l~, 
~--~'""""'.,;.;-,,;c.:;o;c,:.;;,_:~~')o_·~; 

1871J. olct:ófJer 
----·-------~·------„-----·---~--,.--·-·--·-----------

2;-Úl"l szül.Gtett =:Jag··y·bé..11.J-'2"-n• Edesapja 1:nc1.1.ett l:.i-
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E1al.ou1bru1 do.lgozott. E városban i.sri:o.erte 111eg l~ésObbi .f'e1.esée;ét, 

a mol.11.árcsal.ádbó.l szár1na.zó Lust:,.,.ál~ Erzsébetet /l.876-1.944/. 

Két gyermekük született Lu.1.u /l.900?-.1944/ és Ferenc .1903·-/ 

j el.en.'leg is /1 ~.... , :t 
e.~ l'Ja.g:j'Varaa.on. Endre bát;rja Fe1"enc az 1.900-as 

évek elején több izben csa1ádj6:val eg-<j'iitt hazatért Nagyvá-· 

radról 1·1isztót.:fa1.uba apja mal.r.aá.ba dolgozni. Leg-..:ttoljára 

1:iá1,.. betegen. Itt lial.t nleg a 1'1alotti a11ya1cönyvi ltivonat sze·

rint 39 éves korában 1913, .február 10,-én. A két gyermekkel 

f'el.esége visszatért isr.1ét Na.G)'VÉ'~radra .• 

A Kazay csal.ád negyedik. gyeroeke József' 1.880.november 
--'4~.«..,,:l---"' 

25,-én sz'Ületett Nagybányán. I.tt tanu.1.ta ki az aszta.los mester

séget, majd a !d .. lencszázas éve!): el.ej én ~Jcds;.rrvái'"'adra 1nent do.1.

gozni. E 1:.is városba.i.J.. megi.smerte és .f"eles égtil. v·e t·te Kovács 

Rozá.liá t /1888-1972/, majd rövi.dosen vi.sszatért Nagybányára 

és mi.11t öri.á.1.1ó asztalos ru.esterlcént dol.c;ozik. FI6.za.sságábó1 

6 gyermek született, akik közül. az e.1.sö kettő ,pár hónapos 

lcorban megh.alt. A többi gyerr;:iekG még 111a is él.: Sándor/191.0-/ 

aszta.1.os, Bél.a. /191.1-/ a.szta.1.os, József" /1913-/ 1-:árpi. tos, 

Pál /19.15·-/ cépészteohnikus. 

Ka.zay JózsG.f' l>J"aeyb6..n.y{tl1. b.a:l t mee 1957 .11.0Veinbei„ 1.0,-én. 

Kazay E11d1"e lcg.f:i.atala.bb test·véro~·-~~a.J.S:,~-' alti .1886. 
jul.ius 8,-án született 1Tac;)rb6.n:,y·Éi.11-, a.pja lcezc 2t-latt Lüsztót

f'"alt.1ban ld.ta11ulja a ruolri..ársÚE;ot és i.tt do.lgozi.lc .191.5-ig, 

anrll-;:or be,ronu.1. :frontszo.1.&61.a tra. l91.7·-be1-i 1.cszere.1, Tc1nos-

várra meey, al1ol. rövi.d idei.CT ·v.illrunos lt.al.auzi 111u11l>;:.é.t váll.alt. 

1.91.9. el.ejér- isrnét h.azatÓ:r.."' ll:l.sztót.f'al.uba, édesapja 1118..:r.."' elckoi ... 

e léc iclős és e sért á t·vcszi a csa.1ádi. birtolc lcezel.ésGt, rJa.jd 

liosszabb i.sneretség utt'.r.L f'e1.esógü,J~ "Teszi a 110lyb0l.i szülGtÓ-

s-üt Derecslr:ci A1n1Íl t /18 99·-·19l1.4/. l:t. 11ázass3..cbó.1. 11áror;:1 c;Jeri:re1;: 

szül.e tett: 1~11.drás/1.920-/bó~nyaüzemi tecl1nil"[t.1s, elei jelenlee; 

is a ICazay birtokon 1a1ci.1c, Lajos /.1921-/ szii-1tén t>2.nyaüzeü1i. 

techni1:us, Sé.ra /1.923-·/ Szatr:.1áro11. .1.al~ilc és 11.2.zta-rtásban dol-
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,J~~~~~5~-f~- /.1886,-1927 /~~aá:,„:ICa.za)r J~ndrá.s( sz:l. 920/ 

gyermekei.: Kaza.y Ani.-ia, aki. 1947. j1.11tlus .1.8-,á~n szül.etett l_,r;sz

tótf'a1uba.i1 és a 1-:özépisl-co.1.ai tanulmányai utá11 a rnarosvásár·„. 

heJ.:r:i.. O:r'"'"vostudományi E5yeten1 Gyów,,..szerésztuc1ornár1yi Ywrán 1.971.

ben végzett. FérjI10z r11ent /l.970/ 1-!:1.l1ál.y Bél.a b~"ógyszerészb.ez. 

Gyermekeik:Andrea /sz; 1971./, és Tamás /sz:1976/. Kazay Amw 

a rnisztótf'al.ui gyóg-;rsze1 ... t2.i ... v·ese·tOje, .:férje 

Enber El.el,; ál.ta.1. vezetett ttA.i""'a.n·:,ra sas n -11.oz 

gyógyszertár h.ol.yettes vezetője. 

a na~.{i:J2.nyai vo.1.t 

cimezt;i:t jogutód 

Kazay Ti.bor dr./sz::I.951/, aki a marosv(csc?crhel.yi Orvos·-· 

tudomán.yi EITTreteme11. szerzett 01--vosi diploln{:.t./1.975/ Fel.esége 

Csilt.i. I:a„tal.in. /s;z:l9.56/ - csilcsseredai szfil.etésü, szinté11.. a 

ina1""osvásárl1el:y-:i. Orvostudományi. Egyeterner1 szerzett orvosi di.p-

1 om6:t ./1.980/ I!{1za.ss61gl~ötésük:1.975. 

Gyermel~eik; Ti.bor /sz.1976/, 

Szi1.árd/ sz: .1978/, 

Szabolcs/ sz :.1.981/, 

Tibort 1.983. 6 ... ~rTJel1. szü1.Öfa.1uj2"bar1 I·lisztótf'al.t.1l::>a11. lci11.eveztélc 

körzeti orvosnak. 

Kazay Lajos /1886-1927/ II.gyer;:1eke if'j.Y..azay Lajos 
._.,,_„,..,_. __ ..,.,.,.,,,..-=..·<„. 

/sz:l.921./ a közép:i.sko.1.ai ta11.ulmányai után a f'elsobányai 

tt1~0E1pl.e1: bé.nyá1lál t1 1J[t11.yaipari. tecbn.ilcusi. ol:-.1eve1ot szerzett, 

mükedvel.Olcént verseket ir, 1960-1971 között a napi lapokban 

több 111i.n.t .35 i_r:f:sa jel.e11.t r;1ec 1clil.önbözö t;éra61~bó1., a. ttSza!Ja

da1-n1i I(özl.önyu /roI!Jániai/70 i:rlisz8.k.i 1..tj:L tú.s<f<. t és az e1 . .'fogadott; 

és szabada.1.n1azott ta1.t„1.mS.11yf1..t .leközö.1.to. 

1.950·-ben l1áza.o.s{:got 1-cötött /Kovt-„cs JL1lian1~.a/, cnrei"ille·-· 

ldik :r10:0 scii1etett. Ö ctz, al~j~ t ICa~~a:r AI1na g-,rógyszerész f'ell;:ért, 

hogy 1.eg'Jen segitségü11:re Kazay Endre szá1~mazásána1.c, csa.l.ádi. 

1'...aG'"'Ja.t ékíi1V:.:'1.k f elku t a tás{"tba11.. / 1.2,/ 

- -"·-„--·--··- ·-9.:::::: ··.éle tr ..... j 7-;_ ·t;1 i t-atás_ol;J:tó_l __ t_µ.Q.jTu.5::_, ___ l]~9ill~.-I~?„~~:Y s :::;ül ei.11.el-: 

t.1to.1.só állor:1Étsa a ~1i.sztót.f'a1usi l.a1,-!1s vo1 t. 
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197n ' F - ' 1 "' 1" L„, T? ··1 · ' o-,oa.r1 e..Lesegemr:,1e . ..:.... e,_J~eres vU.b:. a i1.azay szu .e:tJ.'..l.e,j..-c. 

11ázát 1-"iisztótfal.uban, al1ol. Kaza.y Er1dre gyerrnekl~or&"t töl.töt·-

tc. 

11:1 sztót:fal.u l>Ja-tnrf){.::.nyátó.l. 1'=el.etx·e köze.1. 20 lun.„,J."e •.tan. 

l1z uto.1.só napolcbau értünl: oda., a1niko1"' 1.ebontottfilr: az ttöi"egu 

Kaza;r 1ai<á.st, ahol ICasay a későbbi idOlcben i.s rHegl.átogatta 

idős Szti.1.ei t. Az udvarJJan l~étol.dal.rÓl. öreg ép·ü.let, al1.ol. a 

"Y~zay ma-1.omtt is vo1 t, .l.C"t t11ató a ld..s :fa11i.d, arnel:~t a sze1.i

c1en f'ol.yó pata1~ot szeli. 2~t, 1:1ögötte a donbol.da.1.011 a f"j~ata.

.1-alJb «Kazay lcu1„ia" és pi-·ésb.áz a gyön3rörü vii~ágo1-c és hata.1-

Kazay Endre Lajos öccsének fia Lajos /sz:l.921/, vala

rni11t a Csal.ád rninden ta.gja lW~GY" l.el.kesedésse.l mesélte a rnisz

tótf'aJ_ui "I~aza·y b:Lrtolctt al.a-pi t:;1sár•ó.1, csa.1.ádi. von.a.t1):oz8_so1~ró.1., 

dokume11t8.1.va r:.1i.nden. apróblJ IilOZd1.-11.a.tot. 

El.m0sé1.ték, hogy a Nagypapának 1887-.J.888-ban tudomá-

sé„ra jutott, 11.ogy l-!i.sztótfa.l.t-1i::>ar1 a Ll.posbányi utcáiJa11 va-T1 

egy viZi.l~orélc rnegl1.ajté..su, nern 121tUr:ödö szeszf'Özde, lcb. 2 l~a taszt-

rál.is hol.dnyi teJ..0k11::e.l együtt. 

I(azay An.c11--6.s 1ueg is vette a szeszf'özdét a te.1.eltl:.el 

0gyütt J..889-b0n és ekkor f'0ladta a Stol.zer-él~töl bérelt kis 

r.1al.n1o·t és Csal.ádjáva.1 eg>Jütt 1ci1~ö.ltö2iött I-:Li..sztótf'aluba, al101 

ideig.le1Les0n„ bérlJe vette a. "kétltöv0s" ·vizima-.1.rnot, runel.y lcös

vetle11ü1 a pa.tak n1eJ..1.ett .1.évö /1negvett/ szeszf'Ozdétöl. kb. 

4-50 m-el. lejjebb müködött. 

Ezzel biztosi.totta, l'loc::r a. cs2~.1.ácl Inegfel.el.Ö a11:yae;ia1~-

11oz jv~sso1i, s es7bG1'1 i:t'"'Ó.n;ri t11assa .leszei-·e.1.t szesz:főzde vizi

r1alorJn1á való 2-.talal-cit{1s6.t. Az L1j lna1ow 1~ono1y és I:,..i tartó erö-

f'eszi tésel-:. ut8_r1 1.890. 5ss611. e11tészült. 1.:. J.~étlcöves bore11.clezés 

buz6.11 l~ivü1. SELbot, árpát és 1:Likoi ... ic6.t örö.lt • .i',_ rnalo1:1 n rne&·-

1.évö tanus{'-1..gol-:. s;:::;eri11t -· o1:.:.~_Étl1.)'"0k o..1a.pj!1n :.1,api .1.6-25 C.J. oze-

vedelE1et jele12tctt~ I{'.azc:y- .A.nclré"s jogos büszkeségy;el ezt a 
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megscmE1isü.1. t. 

A. ma.!.om jövede1.n1ezös égét Eieg.relel.őnel< 1.el1.e t rrri11é5 si teni. o 

.Az arán.ylag szé1J be\réte1ekb51. te1.;;:j_ntélyes ki.adásokat lcel.1ett 

.?ina11szi.rozni, a 11.ag---;rs:z~_tnu családon l-Livül. - szerné.1.yzet teljes 

.f'izetését, a 1na.1-oru f'e1111.ta.::.. .... tási kö.ltségeit, s i2en utolsósorban. 

a ttir1al.omipari" adót kel.1.eit f'i.zet;ni. 

Kazay J. ... 11.drás Ó.1.e.1.rrres és ö1 ... ököse12 tevél;:eny- ll!01.11-8~rtnester, 

a .f'oi"'ga11:1as és jó jö-vede.1.rn-ti vizin1al.on1 tulajdonosa, 1·1Éiro1n Gv-

ti zede1J, 1-ce:i.."'esztül neI:1 jt..itott e.l odáig, 11og;J ec,y 1corszei~ü la-· 

lct1st épiser1 oe.cáT1a1c. IC011.zervati.v G011dolkod8~su, örö1cöse1'1 aiLya-· 

t;'i cél ol.;:é1"t küzclö eL'1ber, de ugyanal~l~or f3int e.1.Öre toici11.tO .fe-, 

1.el.Össéetel.jes csal.áda1)a., a n12-.r n1ee;l.8vö i.n.gatl.an gyarapi tásÉt„c, 

a.zaz kö1"'11yezete a11.yagi száli1i tásáI1a1~ n1egszil.á1,.,di.tás{~t f'ontosabf.)-· 

11..alc ta.i"'totta- a pj_J„l.a.nat11.~li l~é11.yel.er:1nél és jóI étn.éJ. Q IGY tö1 ... té1it, 

11.ogy ICasa3r Ar:urirás tnég az ezer11.yo.l.cszázlciJ..e11c\ren.es éval-;.ben a 

n1egta1:::.ari tott pé11.zéböl., több gazdC:. tól. 1~ee;vásárol.ta. a.zt a lr.!J. 

6 ho.ldnyi, dombos, sürü erdoséegel borj_ tott terül.etet, amel.y 

a n1a.1.on1 lcörü1i 2 hold11.yi. te.lel<l~e1. volt b.a.t&ros. Arz erdős terü

letet - n.él1á11y geszte11.yef"a 1ti\réte1.éve.1 ·-· 1ti. te1~me.1. te. J:Ie1yére 

jól. jövedelmező G'JÜElÖl.csöst te.lepi tett. A ki.termelt :fát e.ladva, 

[~ :fö.ld [ti"'a l1,ai11a-:L" Inegtéi"Ül t. E vj.sszan.3.rert pé11zból. a Ka.zay bir

tolcbó1 ri.em 111essz0 n1er;vásárol Jc ec;;r .10 holdnyi erdős terti.1etet a 

Sóstóva.1 e~fiit·t. Ka.z2 ... 3r A.11.dr{l.S est a. J)i:t"tolcot l1.ozon1É~l1.)rlcént adta 

az 1890-es évclc közepén Vero111;;:a /1.870-.1.929/ l.á.nyá!k.'ilr:, illetv·e 

.f'éi ... jénclc Virác;b. Istvá1111n1</1.85 9-·1.9.33//mi.sztrno&}rorósi Vi:r2..cl1 

forrf. .... s/. A ti.Inármester vö 6 segéddel. dolgozott börltilsészi tö 
.. „ ! 
USGLJ.00011., 

".„ , . 
SZU.i.Cseg. 

A megvett uj birtokon m{1zs2.s tételekbe11 &Jrüjtöttél-c a gul:Jacsot, 

ta1'=.arit2.st, il.1.etve has'.311.o·t j0l.e1"ltett Vii"'é.511.élm.ak. 

tartózlo;:od8~sa utá.11. /1872-1873/ visszal:ei-·ül.tel~ 1'!acy-r.:>ányára., 
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ul10.l rövid i.dÖJ:-e rna1.mot i:>éi--el:tek, majd negtal~Zt-:L'"'Í tott pé1:tz-ü1'~>

böl 1888-1889.-t>er1 ewr kis bi:r.--tokot váséi„oJ_ tak, I!isztót.f"a.lu-

ban. 1 ahová. 1dl-cö.l tö~ött a csa.1.S_d. A bi_i„tolcon l.é\rö szeszf'özdét, 

„.„ a vo.1.t vizári::on - eg~r ma1orr.!tig,, al.aki totta É:t. E ki.s f'al.uban 

1Tagybé.ny2„tó1 né11á11.y lcilot::iéte:t„:t"e é.li a. csa.lád további él.e tét, 

Kaza·:y· E11dre is ••• !1A ritlm. szépségü nisztó.tf"alui t{:jo11 neve.l„·· 

1-r.edett és a malo111házas szül.ei ot"'vl1onfi~ba11 töltötte gyermeltiro-· 

rár1a1{: .1.egn.ag>-Jobb részét Ka.za.y Enö~re a 1ci.vá1ó gyógyszerész i1.agy-

báty~1.I:Jn ..... i.rja. Kaza.y La.jos - majd OGY 1.91-t-4. decemberében i.rt 

versé11elc i,..és~.1.eté\rel. f'ol.:rtatja / mel:~re·t Lenwre.lország dé1.i. i"é-, 

szé11, eg;l vas11tÉ! . .1.1.01tiÉ:.so11. irt, 1ni.1-it {1tvo1J.u1.ó katona.: 

( ncsak oda, csa1c odo. .••• tt) 

••• "Dorab tövébe11 }ds patalr., 

Rl1.jtz„ Öi"eg ma.101n, 

Oda szLt.11, . ' arra Jar 

Az én c;on.dola.tol:l ••• 

- ••• Csak oda, csal:. oda 

VC15"y·o111 rJi11.den, percl::>e11, 

BÉ:.rhcC')rarJ, b6.1:•h o-.:..rá 

tt:tdöz a sors e1Lgem0 ! „ • • 

Itt n.Ott :fel. 8..1.lcotni ·vág·yó 11,al.~cos i.f juv8,, és i1m.e11. i.n·

dul t el. 1'.Cezdetben ol.yal'l solcat ígérő és az adott körülE1ényelc 

lcö!Zött, szi11to ELi..11dvégig terruélce11.y, de ug:~ran.altl~or elszon1ori tó

an . .f'é„rasstó és viszor1tacságos é10tpály8„já1k'11-: utjlin, ame.ly sze·-

121é.1.:y·e ba.lszeren.csével pá1.:-osul.6, drán:iai törtér1elmi f"ej1.e1nén·y„elc 
' az I. vi.1.É"t.gh2.bortl, stb. )a va.lósá5ba11 soYJca1 el.vi se1·-

betetl.e11ebbnel>: bizon;~rul.t, rni11.t ah,oc;r a.zt ö {i_tl.a.gosa11 1nérsél~e1 t 

/Joru.lt'.'1 t{lS~~.val "sejteni." 011.gedte, 21-:ie.1.)r vé{3'til. is ltoi"ai trc~-gil-cus 

11al.ál.ál1oz vezetett. 

, L 
vegezve elei:1i. i.s1:.o1.á t 1 mu.jd a gin1 ... , 

nlziur:J b,a-t oszt2.,lyát a "f-íi11.ori.t10x:" i11tósetében'° 
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Ka.zay tel1ets éce m2-r 1.;;:orán, r.úeg'li1't1ta.tkozott. Ötödil-c.es 

t;inu"'l.azi.sta ( 1.5·-l.Ó) éves) runi.lcor közei 1.00 ol.dal.as értekezést 

"ll-Jl:VERSID-'111 ci.ITimel., szfuatal.a1~ ldváló rajzzal. :t.1.1.usztr8~.1-

'1 ~ 1 , , -, • 1 .,! „ , , ,,, va, az e_ev .. e1-iyegero._, J:.Ce ec..tcezesero ..... , az eL.'1be1""i. érte.1.ernröl., 

és a "vi .. l6.cr:iiuder1ség" :fejlÖdéséröl.: ••• 0 Je1.sze..,vaI:1 i.r ja ewd.k 

level ébo-r1 - : 1Jem umr vi.zsg8:..l.01n a. terr:1ész0tet, mi11d pap, vag:1 

6:.l.l.a11.dÓar1 mozgÉr.sl::>ru1 f'ejlOdésbeu v2.t1 - di_2.l.e1~ti1:.usu11 f'ejl.Ödi1~ 11 ••• 

·-· fejt;.:i. 1<.:i a ta12ul.L12.113.ri VI • .:fejezetébot1 (V'I.f'ejezet ••• 11 Lesz 

tnée egy D!t.si.lr. áta1.alrul.ás? 0 ), Licjd a 1r.övetkez0ket i.rta: ••• u J::..z 

á.1.1.a.tolc 8s a n.övé11yelc J_ecrózibl) 1ua.:L-"'a.dvé"nya:t I12.cyo11 ee;;""szei"li.el;:. 

Dc f'olcoza.tosc-... 1i f'ejlűdr10l~ o..szeri.nt, a111int u Fö1.d uja-T:>b Gs ujabb 

8.talakt.11.2 .. soi-::. 1~1ent lcex•es:Et·Lll. Az a 1{;Ó:r·dés 1'.'.16.rraost, bogy· a-z ál.lat 

a :mai 2~1.10..pot\)a11.? I-Ic. ic;e11., altl~or 

a Fö.1.d is E1ecszLi1-ii1~ é.t·v6~1.tozr1.:i.. ITa 11et.1 o.n1i. va.1.Ós5i11ü, al-J;:,01"" a 

Fö.1.étr1ek es;/ r!Jás.ik 6. ta . .1.alru.l2.so11. l;:el.1. {t t1:1e1111.ie: 

.f.i.rz. 0r:.1ber ezid.Ö szeri11..t J..cgtölcé.letesefJb terera.tn1én.)'" a 

Föl.döxi. De vo1 t i.dö, rnid01-i a. majE101~ lc.épe:-:.tól-c n. .:föl.d 1.ectölcé.1.e·

tesebl:> .lalcói t. EbbÖ.l. lcövet1ce3i.1"i:., 11.otnr 6·vu1il.1.i.ó1-: 111ul.tl.val t.lj 

töl~é.letes .1.éI1)'"C1c -J:ogj{Uc laltP..i a Föl.det, a,ki.lrl1e~~ 11as 011.l.i tva a.z 

ernber ol:ra11 1.esz, mint 111ost a m_a.j121ok l1.aso1tlós;f,_,5a Et.Z cínbc:r.."" lett o 

Ez ice11 lco1:10.1.y l~Órdés, 111i t a i:1ai tudon1~11:y r:aeaol,da.ni neD1 tud o 

T!n. a '.F'ö1d f"o.lyton fe jl.ödi.l;:., akl-cor .ficye1.e1af.)e lcelJ~ v011.-

11ünk, azt, bog-y a.z ember is 1~épes maga.sabb sze.llemi f'ejl.Ödés

re, és eeJtÚl ta.l,é.ba11 l'li1-ics a- tertaészetn.e1c s2üks égo a.ri."a, 11,owr 

uj, töl:é.letesebb 1.érr~.rGl~et l1.ozzor1 l.6trc. I·-íer·t te1ci:r1tve az Oser:1-

ber szel„l.erai lc.ér)zettségeit, és ecy mai tudósét, a l:ülönbsée; 

o13rru2 11ab"·~r, 11.ogy bátran lno11.dl1.atju1c, liogy a. rnai eo!:>er r~1áris GG')7 

uj tö1~é1.ete s 1.é:J.y, oe.1yl1_ez l:tasonli.t·vc~ a2 Osc1nbert 1 az "Lttóbbi 

val.ósác;os vadá.11.at 11 •••• 

I-Ia a "ICisé:t"tel-:ezésn cinii fejezetet áttai-1ul.i:18.12yozzul~ 1.6„t·

b.atjul~, 11.ogy Iillza3rt rnint serdiil.O mre:eineket élénke11 f'ogla1.l-:oz-

ta.tta a ~:1ai értelesben a:z ű::-utaz2'-s, az idege11. bol.:.rgón \raló sé"'ca 
·-------~-·-~-·-

is, i.oY töTJlJcl: !;:ösött: nr.íi1~/e:n. a Föl.d ·b~1.-s·e--3-e·7J~:7·-~- o1.da.I./. Kép:3e-

l.etbel,i utazás a Holdbew.J. /44. o1.da.l./, de .f'oc;.1.alJ~oztatta az omi:>e-

::-i. test .fel.épi tése is ra.jzold~a,1. :tl.l.usztrt~1va, cso11.tszÖ"""J"et, ideg·-
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i---endszer is. (.12) A terrnészett"ttdorriá11.:vok érd0ke.lték.Kaza.yt. 

" „ •• • ~ ..!... l, 1"? "'- I' • • ,# 1 • ( 1 ~ \ 
e\r.l.~o:nyveioen. va .a .. fJat...o OeJegyzese.:..C. is. .JJ 

l888-1889 ta...~évben 

Igazgató: Sztn1ter Nándor 

22 •. :fsz. a1.att Kazay A11drás szo :.1.876.1.1.„10. J-_13ja:l!..nd1'"'2.s 

ele1ni. is1:;.ol{iba11, 7 a..z V-VI. os:;::;tál:s··t jel.ese11 végc3te. 

Lat:l.n: 

Föl.cl~caj z 

lfo11uyi s GctaJ1_ 

11ajzo.1ó E1éi""ta.11 

je.1.cs, 

elégséces, 

jo.1.es, 

jó, 

jó, 

Tru1.6.1'"'i tcst·ül.et i_tólete: 11 

T~· 
--'-• oszt. 6vl:.öl1.)1V8 l1:i.á11.yzi.1-c. 

III 
. , . 

• r;11111u-t z:1. t.u.n óvl~ön:y-ve : 

Os~t2.1.yf'önö1c: lía.i"oss;r S?:..11cloi ... 

1.2 •. fsz. al.att: I-Ce~.zay Andr·ás (ebbő.1 az év1CÖ11.)'t.rböl tud1tl 

121ee, 11 ogy a II. osztl~l.yt 
•, '.! I' 1 , L 

JO erecüu_ennyo_ vcgcz 1,,G 

1.atir1 

:fö1.c1raj ~ je:les, 

:·--:e,..,1-i"'tr..! s o'-1Yta·3 ~•~ .i...: -.;- ..!:... u e !. ' 

mérta.itl rajz 

1891-1892-es ta.11.év 

~v · ' · e'v"?-;:-o··n.""tr•:rt=> ·, ..L • Ft;, illTIE..Z1 um _,__ ~ , ....., 

_ ----~9~:?.-~-~-~-1_y:fönök: 
10 • .:fsz. a.J_att. r:aza_y 1:..udr{:.s 

végbisonyi t""l"án)ra: 1.atin, 

jó, 

jeles, 

el) 



~ 
1 

·- ll.1 

te:t·L1észetra.jz jeles, 

~lennyi s égtar1 

1nérta1tl re~jz 

jeles, 

jeles. 

1892-189). l1.iál1.VZ~ k • 

IV. 10limnázi t.LB évkörryve : 

Osztály:fonök: 1·1a.ross;/· Só..n.dor 

1.0 .f'sz. a.la.t t 

Végbi. z ony:l. tv€„11.ya: .1.a ti11 
. , 
JO, 

törté11.cle1:t jó, 

ter1nészctrajz jó, 

wen11.yi.sécta11. jó, 

c;örög jel.e s_. 

A VII. és v:r:rI. os zt2.l.yok évlcöT13r<J"ébe11., ·v-stl.e.r.lint az 

érettséciz51~ n:~,ri1.ván.tart8.sában n.el:l szerepel.t Kazay E11di"'e. 

apa volt 
1 

altl derélc r:1ol.11.C1.rt almrt f'ara.gn.i wrei"'emekibÖl, de 

azol: nem lel.k.esedtek a mo:lnársáe~rt. Nem is vo1 tak ol.yan 

szi ~.rósa.le l_;_,in„'c édesapjt1l~. Icy n.c1n csoda, b.ocy Feren.c, Ljajd 

Icés5bb Lajos is csalc lceservescr.'! tan.u1 t{tk ki a 1nol.11&rsC--i.e;ot. 

El1dro, al;:i tal.án a 1.oge;yengébb testa.1.l;::ú.rku vol.t, raég gi.rmm

zista lco1 ... ában cl.kötelezte ma.g{Lt a. tt.1don1án·yn.alc. József' pedig 

i11l~álJb az; asztalos rnesterséget választotta .• 1·1i.nde'.3el:: .le.lki 

11.8.tteré"\rel. a.z apa nem tö1"Ödött. Am1L.l i11.1~6.bb az 6d0sa11:jrc„ sze-, 

retetévol, t·ürelr:lével, de 1egf'Öl~éppen. é1.es1~tásá\ra.1 e.1.le1-i-· 

sul.yoz;ta az a.tyai zsar11ol.;:s8,got. Endre cse11.cles, komol.)7 és 1 ... 01ic:1-· 

••1 • ' h ' , ' J ~· L J • 1 
•• J> • " 1" s~.:;l.t cJ..11.e.t:., L .o.gy 'CO\.ra;Jo ~ar· :...artu ... 111 a .i.;:oz0p1s.1.co .2..oa.n,, 

s0i:1ni é..:t•ot1 se;.:J lci ".rLn raolní:.r le:mi. Eze11. e.1.bat2„rosá.sával Gá.cs-

apjG.11.01-: so1c l';:esei ... üsócet és csa-1.ÓdÉtst okozott. A.pj(:;. sserir1t 

' 'd . csa..;.:C as e osn.11.;tai szeJ.:-e-tot, jósé„t;;os, 
~„ 

3 I o~· 
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okos 
, 
es szül,ei_t 

ti.szte.1.Ö Endre n1inC.en al.lr.a-.l.E1at nee;raga.d\ra. ig;:rel-cezett apja 

kedvében járni, hOQ' kien,Gesztel.je. I'Ci vette rés~Gt e.;. család 
, .• .. ~,,.. „ „ ~ , 1 • ~ „ .,!.,. • „ '1 , • .J 1 .. . t .d:ozos muni-...a.100 ..... 1 in.ceze v apJa:nEW.c ;..1.:L"fJ"a.ca .os ug;/·ei - , segi tett 

a :z1yil:vá11ta1 ... t{1.sok. vezetésében, stb. Ig-y .la.ssa12, egyre t-ürl1e·

tObbé v{1l t az ctpa- és f'j_u viszo1-iya. s a.z 1.890--es ével{'. derelci.11 

jÓI._...a_ f"oi'"'dul.t. Az apa i:>e.leee;yezett, llObJ az EI:1.G.re :fiL.1 erec11:ié·-

r1:res gimr1.S-:.zit1rni tan111EH~.n;rai 11tt ... n a na{;yb8.11yai. ujságolc h.asáb

jain 11irdetett E!'1ber E.1.el~ 11.a(;ybá11:-f·ai b)"Ógysze1"észl1.ez szegOd-

jön e.l. L"')72J.cornolo:1ak az tt 1~:J....,nn3r Sastt patilr:ába. 1~ 1Tiegbé1-~ü.1.t apa. 

örör.i..rne.1. vette, 11,og,7 :fi.2. t az ügyes g;/·Ór;yszerósz gya1..:.o:::.."'n.okot, a 

jó 11irn.6vben á.11.ó gazdájt~11. l<:ivül is r1e11.n:rire szei'"'eti.lr és tisz-· 

telil: a v2.ros!)an.. Be.látta, 1Joe:.r tévedett, mi1to:r..,... f'iá t mo.1.nárl~o-· 

dásra. al:arta szori.ta1tl. 1Jagy vo.1.t azo11.ba11. a szii10k aggod.a1.ina 

b2~11.ata :J.:mil:or f'iul-: .f'e,l.l;::erül.-'c Pesten az Egycteinre /190·1./ ,na.jd 

G}„Óc;ys:.:;erészi ol:.1.evelet I118;3'SZerez\re /1903/ n.em té:i. ... t vi.ss~::;o. 

uj:i. ... a szi.11.öv{i..:t"'osába. " pa til-d"1skod11i 11 rnir1t ab.ogy szerették ·vo.1.11.a .• 

Ezután_ 11nza !:1ái ... ri_tlc2.n jé:1"t, al-=.lc.or is csa.lc :látogatóba. A leve

lelcb51. és a Csal.{tcl el.bcszél.ései.böl tt.1cljulc, 11ogy- uto1.j6„ra 191.2-

!Jc11 fel.eségévcl Ai"axl1:8..va1 és lci.s.1.5.11-;rival. AdélJcival. esyütt.i'Jagy 

vo.1 t a szi.1.10!;: öröme 
, , 
es megi1Y' ... 1C:Vasa, a1nil~or Ei1dre f"iu!: 0 .A. f'e1.-

e1nbe:i.." és c;yóc':fszerészn családja 1:iséretóben rJegé::i.."'l~ezett 

1'Ju.GY1Jl11,;r8„1"'a, il.let·vo 1-lisztótf'a .. luba .• Örör:1ülc nem ta.i ... tott sol:úig, 

r:Jert a Csalid, al:ik lcét I1ét ottl1oni tartóz1r:odás uté.r1 i.snét 

"'tTisszatérte1r. ottho11Ltl;:ba. 1r011éz vo1.t az G1.v2 ... l{~s, ·-· a11.oc;;T EI1di ... G 

.legto..,.~J1T::>b élö t0st\rére Jóm.;ef' vi.sszaen1lól:ezésébö.1. tudjulc. -

I]Í1J.tl1a. az egész Család érezte vol.11.8.., 11ow„ 11.ew f'ocj&lc ·többó 

·vi. s zo~1. tlC.:.. t11i Ob.fElás t • .A. Szül.Öln1-ck s ok bÉ!.11.a.t ot és aggodaloa.t 

je.le11,tGtt a. lc.ésöbbielcbe11 i.s Endre .f'i.ul~ és csa .. ládja sorsa.Je-· 
, 

BS csal.8.djána1c 11,osszu id.011 :5.t 11.eli! 

re, ottl101Lba, vógtll j_.s .1.918 öszé:;,--1 e I~1ec;vt1s6~ro.1.t vó2--tesacsai 

lJatil~a ltlre L1GGil}'llGt2"t;ta. az 
.:J'-' i"C:.9.s Szü1Ö1:et, de as a .lépés seL1 

' . l' 1 . ,,. .., !\ • ..,„„ .,..,... é1 • „ • 
1-J.1.ZOn;1·t1 ·;,; v~.lli";:lJ.. SZG1. ... 8llCS 0Sll8.1:.<:. • ..L..~ lG.OS l.:..3.za;-r --".,„;:: 1~1D.G.811. v:._gi;::..sz-

ta18.sa 8.. i1.el16z és vil-1ai--os i dOl-::\:>e11, /az cl.só vi12..gl16iJO:t. ... t.1, gaz-

c1as8„c;i. vál.ságol;: Lajos és Józse.f fi.1..11: 

csal6„dja, volt. 
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Eaza.y En.dre az édesana·i 
~ ~ agcoda1.o:m e1.1.ené1"e, tebát 

g;ró51rszerész .lett. A n2tf0rbé~n.ya.i. E-abei ... El el: g;tógyszerész gyó5-;;r

szei ... tÉ1.rá.ba.11. és EIG-G'asan 1~épzett ":főn.öl:ee 11 Ete11.ett mint nz„y·ÓG)r

szer·észje1.ö1t" I~ezdett dolgozni_. Iiw11arosan a. Gyóg-;rszerészi 

I-Ieti1.ap has.;~b ja . .in negjelente1:: mirr;11m.i. Az e.1.sö 1;:öz.le1rrén:;re: 
, 

gyog7ss0r cimmel 1897·-·bGn a 

G·y·ógyszerész I--Ietil.ap·-ban je1e11·t Eieg. 

Beve~O so:ra.iiJan. v8~11a11cozás8~t i.mr i.ndolz;olja; •••• 11 l!a 

rnár mi.nden tt.1donán;r,..ácba11- n1egind"L11.t a. 111ozga.lor.1 a. termi.nus 

tecl111ikus o1r: me@:iagya.ráz6~scf"r2:,. Al.i g va.n ága a tei„mésze ttudo

iTiát1·~tn.alc, mel.yben n.amrobb téi ... 11.yilna a lct.1tatókna1'- a nevek meg

zna~;rarázásra, nrint n. bota.nica összekötve a gyógyszex•tani1a.1.. 

1"121.1" a 1ee:régibb i.dOlcbeI1 i.s lm.sz11.É1.1tálc: Etz embei~e1-c bajuk 01."VOS-· 

lásái"a g:vó&~•.f'üvel~et 1 1:iely0l;:et 1"'észi11t lctil.sö e...J .. al-cjulc, szinlü~, 

részir1t 11.atá:su1-c utét-11. nev·eztelc e1. En1e 11evelc er:;y i--észe az i.dölc 

f'o1y21..1?Já11. s a népek érit1tl:ezés0 É:..1.ta.1. a1u1.yÍ:i.."'a el 1ett f'erdit~ve, 

l1ogy e2"edcti je.1.entöségiik:.et 110111 1e11.et rüG@:ina.gya.rázn.i, 
, , 

111asrosze 

a.zoJ1bru1 a J.J.ép szájá.11. élö r.;1011.dálcból s rée;i i.I:·ók mü\reibö.1. rJJag:,ra.-· 

r2:..zato-l:; 1.el." •••• Uwrancsak e .l.n1} 11a.sá.bjo..i11. l>::özöl te: 11A c11ini.n-só1-: 

opti.lcfti tu1.ajclons{1.Gai. n, "I:sr1crc tlen. ei"Őlc is111eretl.e11 11.atD~sai n 

HPol.eraia az U11.c.emo1.1.i.G11sr0.l. 11 , 11Uj sz:l.11.e.l.t~iél.et", Pasti.l.la . 

.sajtó", 11.A.z a.i„anycsin.é.12.s oesterséeo", ci.mü dol.c;o;.3atai.t./18..sd 

a.dattár bib,liogi"áf'iát/ ••• "Iii11.t eg3r 11ata.lmn.s szir::rfó1tla, 1aár e 

nt111lcl-iban. i.s .fe1-csi11.ann.~1k a v2:..l.to~Ettos sotivLu-:101{ - írja 

Di--. Végb A1J.ta-.l pro.?esszo:r - és el.őre sejteti!~ a.zt az öt.1.0Jc5a.z

da.gsl,got és po.1.ilri.sztori. tudást, m;1el.y p6_i. ... ~ltl.éln l:i.sé1~1ctezöi 

és szel . .l.erJtLidor:1{1.J.:iy-l kés'.3S óce;el. I.;i~G6~ldott Yillza.:y11.aic E1u111~:ssS~c2:..ra 

jeJ_},erJ~Ö. Szinte e."11cépzel.11,o-Cotl.e11., 11omr as 2:...lla11cló I:1ostol1,a 

é.l.0tviszon3rok1cal. lc:Lizdő enbc:.""", o.ld gye.l:ra-n \TCJ..lan1el3r i..st0~11.&ta-

1~10ge·tti poi"f'Ós3el-;:i)el'l Ó.1.t ,1rul tL1lzöspo11_ttól t{:,vo.1. o.1.:ru.n l::ön.)'-;,1,;&,:;_'!?._~ 

E10e;'11.yil''.tá11ul.6 eredetiséget 
, 
es tud.6_stn •• o ./1.7/ 
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A IJa ~:/ rJti , a n_.écylc.ötetes 
~ , , LTyogyszere-

szi Lexicor1 - novezb.etj-tilr. G.1.e-C1nü\rért0l:. is - ezut2 .. n sz-ül.etil;:. 

I~ézirats~ rnár 1.898. végére el.1-<:észülbetett, lJiszel'l elJben a~ i.dO

be11 az alábbi 1.evé.l.lel. f'ordu~.t a Gyóc;yszerészi Hetil.ap Szer-
, • 1 e1"z1 egy o .... :ran. 

kö:n31"\rne1-t, E1G1.)rben az összes gyógyszei~észeti i.smeretek minden 

11ossza.bb keresés néllr.:ü.1. ~elt"l.t.1"_..,~-I--o''· le,,..,rene1r J. . , o. .0...-i.1.a.v ~ „. <..J.l ...... , 

ig-<:Jek.szera és szerény tel1_etségem szerint néuil.et; pótoln.i. ,E1idön. 

szá1nos évet 2 tdol.gozva a .lectolci.ntélyesebb szvi1:'1<'.""ö1„öl:: i-:iüv·ei bÖl 

össze6.l.li tottarrr ct G~ró5-.tszerészi Lexicor1t. Eme kön3rv ii,etu csa1c 

ut111uta.tóul szo1.gÉ:.l. a. g<.fÓG)„SZei ... ész tudor.1á11yok törrJcelee;ében., 

l1a1'lem 1:ii.ndeiu~01. kiweri t0.1 eg a.cl f'el.\r:i 10„e;osi tást; L!aGába f'oGla.'1-

ja. rni lJ..da z; t , runire a r:;;rócrszerész11elr: szül-csége .1.el1et, 

sza!&ör1y>.rt6.rt 11„el.yettesit" •••• /17/ 

A szerlcesztöség ·vál.asza töL1ör vo1.t: flJ:.. 11-")rómrs~erészi 

Lexicon telr.ir1úe ttel. a. sza1ci..:r.."'odaloo irá11.t tar.-iusi tott é.ltalár1os 

l~özön.:r1--e 1 cst.1pá11.. csal::: a1111.yi 1:)61.d{:.nyl)an f'og mec;je.1.en1tl, a11.6.11.)r 

w.eere11de10 .lesz, s utóla.g l1.en1 .1.esz beszerezl1.etO" •••• /.18/ 

A-z, 1546 ol.d.alas 1'1u11ka 1900-1901·-ben mec;je1.ent lfos7b6.-

nyiÍ-„11. II0.l11Í1r l1il1á.ly i1:yo1:Jdi°Lj{tba11. ICaza.3r el-;:1::or Icés ~ül.t ewre te1n

i---e ós l:J.inclöss ze 24 éves vol. t. 

ICaza.y n1l111!::(1j(t11al;;: el.Ős'.3av6„ban a lt.övetl~ezö1::.et ii"'ta.: 

•••• "A i-:1ac;rar s7·óe..Jrszerészi sza1droda101:tI)an il.y' irá11)rrJ, szC:.

l:Jottevö 1:1ű e1óc: 11.cn1 .1étezvÚ11., ó::..--iási n_el1é::-:Jsócel~:l:el. l:o.1.1.e-tt ineg

~cü'.3dcner::1, l1og3r E1Íl1.t e.lsÖ, .l0Jricor1t~.lis sorrc11.diJe1J. ssedj01n össse 
, , t. 

a C''./O(f":fSZeres'.Zc ::.. 

eb)r eset.1.eg r1ag-;·oi)b i.1.y' i.rá.11yt-i.. vó..1.1.a-.11-cozásna.1~" ••• Kaza:y f'or

ré.slcé11t a-z 1.898·-ig rnegje1e11ö Európ{<.ba1'1. is121Gretes sza1..:iroda.l::1a1<: 

zör:1ét soro1 jQ .?el., iwr többel<;: 1:özött: J .JG.cob Bercel.ius: "Lebi---·-

J)11cl1 cler Cl1er:.1iet1, I-iac.g-er II.clr•11: np11_.ri1."I~1c..co_poea.e diva:L"'Srre 0 ,I:sse""· 

---t:i..:!.t.=!€]-enJt ---L8-9-7--r--s~-·~~------------- -- -------------



i 

( 
1 

1 

-· 115 

/R.01:If„Iria/ 11.eti.la.p 1.98.3. f"cb:rut~r 5.·-i. sz6.1:illJa.l1. a. J.IB.rama.rosi 1s:is-· 

... cörténeti és b.tówsze:."észtö1""t8i-i..eti mi'..1 121ég ma is 11.agy értéJ:.:, 

I(orcsoe icié~t;r&.s ~1.söbá.t'l:ya.:I gyÓbfSZeréss szei--i.nt a Etai n.a.pi.g 

i1em kö-vGtett ez:.ret1eu. 11.asonJ..ó ron1Ú11-. vac3r n1ae:lar ldadás s01n" 

•••• Cé.1.szei""Ü l.eILYlG Kaza.y El.1.dre mi1rtl-:2„ssé.aát, é.1etét össze.?oe;-

la1.va e 1.exikont eredeti anyagÉ,_\raJ. 1-..iadn.:i .• 

; t_ ~ 

g';:"'o c::.lszores zi o1c1 evel ét. 11.~ ef:_,':;retenet 

A jcgy~01-cö11:!rve1;:f:>Ö1 rJeGÉt.1.l.api.tl1.a.tó, 11.0G)r töl)b 1;:,iváló 

121ag)Tai ... t1..-1dós te .. ni.totta.: i.gy Eöt,.rös LÓ1"'ánd, Tb.an l(ÉLroly és 

Le11.0?e1 Bél.a is. 

I\.8..za·;r el.ső éves ecy0ter;.1i 11.all.E;a.tó, ai:.1il-;:or s:zavazat·

többs ÓG a1.a1)j6„n be··;;r2i..lasztj21c a G:r6g-yszerészl:ta .. 1.l.gu.tólc Secé1:y 

és Ö11.képzö Egy.let tiszt:i.ka.r81.iiJa./23, 27/ 

Pi..z eg:rotemen év:ro1·yarL1társa vo.1.t többe1c 1;:.özött Kori.t

s6tJJ.szlcy Ottó, lied2;ibrodszlc;,r :rc:r1ác, a1~1,ldcel él.ote sorár1 is 

jó baráti ka1)csol.a.tot tartott fenn. - ICazay te1:1etés0!~01" i.s 

a bucsusyászbeszédet is Kori tsé:.11..szlcy Ottó tartotta./2Zi/ 

év a.latt ser.1 tudta i:1egismer11i 

ast a.~ i.1"{111.yt, ar1elyct a tonnószettt.i.do!nÉU.1.)ri irod.a1.0EU:aal. fog-

1a-1.lcozó1-iaI.: 1cövc tni. e lce.1.1., sőt Lens-;ro:l pro.fesszoi ... , 

ké11.t te\ré!:.eny öulcópzOl:öri 171fil:ödés ét :fe.l.r:.1u tc. tó f'i.atal.e1~1!Jel."' 

eGYi1c .fe1ol.vasása uté..J:l szeorcJJ.2.11.yÓ 101.ee;jemrzéscl;:et tett a .fo.1.·

o.1.ve.sás f"ol:;raIJ.{:.11. a .. :fel.o.1.va.só f'0gye1acset1.en tei"'méssettudor.:1{~nyi 

f el .. f ocása.ii"G.. / 25/ 

Az él.ctraj z irój_ többss;öi--- i.rt<f,_l~, h.o&:r wral;::orn.ol'",,.i ' es 

cc.,yete:n1:L évei al.a.tt 11.agy an;rag.i c;o11dokka.1. lciisclött, aE101;l i1.01~1 

1:>i_~on.J"':L t11.n.tó, dc as .se3, 
. , 

"\TJ... ::::;sgc:..ra, vizsca-
• '.t,„ 

2-S 2..0.0-
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vetés'Lil<:T_)Öl te.1.jese12 :fedezet.lenül. 11,a.gytZJ.-;: \tol.na ssei ... etett 

töt)b 2w.1)ragi. tfu:ioga.t6.st l{;.apott, 111eJ:~ret maga is i.cazo.1. sztil.ei·-· 

11ez i.i"t későbbi .l0vel.ébe1-i: ••• 11 ICed;.res jó Szi.ileim l1osszt.1 éle·-· 

r:1UJ.-tlr~j(1ból. nevoI:1re 5000 .loi t cleponál.te.I;.: 

ba, ác:bi1"' én erre n. 

s olc. G011.c1ot okoz tai.-:J, aoi t rni 11.d5 .. g ic;;/ekezte1:1 legalább jó bi.r-

- e'v „ "' .... ,...; e:- .!':'> • J~ ~ ,_;_ ' 'e ..!... v ....... _s ;..::i zaJ:. i ze 1.111 __ ,_, , 

vag·;rol;: nyornorl::n=::t11, dc üiJ1C.nyá.jt.111JrJ.i:a.l C(f"jÜtt na.[,)7 c;o11.c1ol:: l~özött 

Ó.1.eI:./22/ 

tewe11 11 ézacpó t.I.ó ORGJ~:rrrrros CI-IEl:Lil:;,, /l 903/ cimü 

ogyeter:1i jecJrzete 1 D..1-:le1.-y'n.e1~ böveT.JfJ l=:iaclásé.t KazE1;r tt1do1:t1á11.yo

sa1l i.s bizo1T;ritott lcisé:t"'l.eti eredr:1G11:~roi.vel 1.908-.ba11_ i.J.jbÓl. lci

a.da tta l;:ö11.yv a1.al~ba11. 1-1u1J.lcáj{1na1: :fO e él.ja vo1 t, 11 o&:l a l;;es

dől:.1"0 ·való toJ.ti11.tetto.1. szabatos, 2.·ttcld_ntli..etö l~é1Jet adjon a 

szerves veg;rü.1.etel~ Ó1"'i2'-s csoportjzt f"öl.ött és e1mÓ.l .fog-v-a. 11.a

.:;·yofJb suJ..3rt 11el}rez a szer·vos l:éE1i(„bn. ta.rtozó :fObb foga.1n1ak. és 

vecyiilet csoportol:: sza.batos d0f'i11.i.{1lB.sC:..1"D. és a'.:"~ egyes ·vec;1JL1-

1etek e1Öál . .l:L tá.só.ra. Igy a kezdő szabatosa11 rneg-is1:1ei"'l1otte a„ 

s3Ó11l1idroc;é1Lek, a.1.ld.1.gyöl~ölc, 1tü.1ö11:fól.e v·egyért élcii aJ..1;:011.ol.ol:, 

ó terek stb. f ocu.1.n16. t, ál ta.1.Ó..11-os tul.a.j d.011.s:f~gai. t. Kasay e lcö11.:;r

vóbe:r:1 a v„ec;3.rü1.e.tcelcet il.1etöe11. rövi.d történeti visszatel~intést 

e_d a f'o1.fedezést, e1.Öá11i t~st és e1.1-1evozést i.l.1.0töe11:p1 .•••• 

• • • tta szerl:ez0ti t11eO:!.."iát 1860-ban 2.1.1.ito·tta i'el. Kclo.11.e Fr:Lc;r0s 

.1:\gost /.1.829·-1895/ bon:tl tm1.2.:r· 1 alc:i. e.1.Ödei t s a.jé."!; vn. .. 1-1 01:iása 

11:::.rei t 2. s, EJe.1.yet p&„rl1usa.tnosan i.smei"'tet E1ÚS ei"'ed2ér1ye1;:l:e1., l:u·-

t~tásoZd:ul: pl .• e • ;~r~s/o o•a~1/ .l. . .Jc..-~ \..~ ;;;• _... ~u·.~· 1 
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ismert ti tei„-ü Y:.lfJ.1.0 1.-·tf"t.1 ti.t:t„ál.ju.lc, s a. kel.etlcezö S'""Gi"ldio"""'vd 
"i· .,,., -- " ""!.."' 

-!-!r~or"o.!./.'...t. r->e ·• e" ...... ;--·"l' ... s "'1 "'_,..~.1.. 1d t' „„ '1,..* "· .!... ··- "!' "f,.. 1 <-' 
\.>" ~ .L b<,;.l,- t..c~. v i"' E;J..l ....., ..;'Ll"'"- O~~ e .r_,_e v 0 ........ !.a 00.L .l-;.J. SZa:1._ l; J 1..U:. a. Xi...G __ .,G v.!::O .... 

zó ·víz sul:r~~t" •• o Scbl:t.l.ek pro:tesszo1 ... ig3r e1::Jlél;:ezett vissza. 

HKa.za:r 01~1J..ék0l.öad~:.s 0T1 tt ••• n~1ikor 

szi f'e.1. azt a piros.f' eclel.ü 

IC2.za.y Ertdi'"'e v o1. t • ei-:1-

Idi.1.f'öldi és !Je1.f'ö.ldi s~2~1c.?o1.yói.r2„tol;:ban I<özzé tett Ói"tel):.e~ése·„, 

i.v·e.1., u1el ~reli.:ben a.z 0.1.11i va.tott tt.1dos és t1.1doI11{tl1.)11~1üvel.Ö öt.1.etes ·~ 

sGeét és ei-•eclctiségét csod<t:_ll1_&.tta1uot •• IIil1.etetl.er1 szo:i:ga.l.r:1a., 

'LU'li.versáJ_:ls éi~del~l.Ödése és tud.om&.r1yszo2~ja po.1.iilisztoroltrét eE1-

1.ékoztot ••• Ha. volt Ól.etébe11 ec,.réni trngilct.un, 1:lái ... ri1á1" a.zt csal~ 

lrevésbé 

I::iell.3;e.l a l'fn-cyai .... GyÓG"'JSZGrészot ei--lcöl.csi t01-;:0jét E.;7arapi totta. 

Ebb01. L1eri.t idea-.lisrJLtst és ru71bici.ót, a. p8_J,y2"ra 1.épö: e:z; ad 

ö11bizaJ .. 111étt és ö11.tudatot a pfr„1.yé„n. I:1ül~ödÖ11.e1~ és ez bi.ztosi tja 

a. l~ivü.1.á.1 .. lól·;: 1'"'észéröl a :foc.lall-:ozás neebocsü.lését•' ••• /26/. 

l.903-i:>m1. a lci t'Li1hOon. véczet t Yl..8.-zci.y End:L""Ót, a. 1ti váló 

tel1.etsécet, a 1~é1u.i.a- és a te::..""r1és:::ottL1c101ná12yol~at 11.ag3rszeJ..'"'Ücn. 

r.1üvo1.5 "Zi.ata.l c;;rÓC'.lSZerészt K:a::::;a)r Eliclrét Tl1.a11. IC6'-rol7l r1oglU_vtE:. 

intézoté!)e ta.11k.i--.secéd11el-;:,. A jó jövedel.rnezöséc, a. csillagda 6s 

a. n1etooro.lógi .. ai i.ntézet 1el10tös6gei. csábi.tottál~ az ó-gy·a,]_1.ai 

szertárálJa /28/, ah.o.l 190.3. jL1lius 16·-tó.l. ol;;:tóber 2-ig eondn.ok-· 

l:é11t, líJajd 1.903.juli.us .1.-ig 1Jérbe ·vette a gyóg3rszerté.rat •. A.r:.::, 

Ó·-·G)ral.1Eti .lel1etösége1-;:: l<:ed·vééi--t 12ern :fot;ad·ta e1 Tl1a11.. K{trol.3r ti.s2~

tel.O negiJ:i·v{1sÉ:. t az Eg3retenirc. Íi..tz ó-gy-a.1.lai csi ll.agv:i.:3s~6.1ó, 

tovébbl a obs;:-::;ervatórillD \reze·-

tOivo.1. 
, 
es ti.szts6gviscJ.öi ve1 b,a.rrra.rosa.n. barÉt ti vis!Zony ctl.alru.1.t 

i~i., v1r~l;:t0:1 so1(8.t ta11.u1t. Ezi.döber1 t·ü3te ld. cé.1.tl.l., 0gyes mti

szerei11.el~ owrszertisi. t 8s ét: i.g7{ ref::."'alcto~:létert és pol.ariL1etert 
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pl .• ! HSa1Ót:rOl::lS8..V l:vanti tati V f]8f;l-lS„tG_rozása Uj l~O,l0n1Gtl"'i1-:US 

'll t 011. tt .1.52./1904/ f 

nE0-:rsz0i...-!'1..-1 lt::ép.1.et a speti~l1Er"To1w'"'l.ak l1u.1.l.8.121l1.ossz6.11.a.1~ mec-· 

l1.at6.roz2-s8~ra. a 1-;:ülönböző sl;:ál:f;_,jt1 spektrosz1<.Ópo1-d1oz 11 

/ " C'0 
"' 1.1 · 74 /1 005/ ~ '-b · i.:. • .[~.---. ' fi ,,.:...; ••• ._,t,, • 1 

>;\ • '1''~ 'b ..f..„ „. 
~~3 J .. aooen GGJ-1"8 vemftJU érte1cezései is rJcgjele11.telc:pl .• 

/1.901+./ 

01réb,Ószoti zseb1'Cö1J::rvn 1.904. évi s~{u:1t"i.ba11 a 1.07. o.1.da16.n l;:e;;:;

dődi.l~ Ii:nza.-:;r El-idre c:t.ldce, 111elyber1 több f'0jezetbe12 irt na. '\r:i

a.szról.11 és ai1.nalc b~;rówrásza.ti vox1atlc.osása.i:L"'Ól „ ·-· Ó-Gyal.12.n. l:o-

1uo.l.y tudo1nányos é.1.et .fo.lyt .„. 11i.szer1 a csi.1.l.acv:tzs5·8..lót c11 .... 

I(o111,:ol-:r-T11oc;0 I·1i1~.1.Ós, a.. kés5f.Jbi buda.pGsti. !'ícteorol.óc:i.a,:i_ '.I11.tó-' 

zet i.gazcatójs. alapi.totta, akj. kivá.1.6 sznl:.ornberelr..et 11,C:Y·v·e.lt 

utódnj_l~ó1-it. J~azay Ó-G)"'::::t.1.1ti pa-Gil:&.ja olya11 vo1 t, n1int a 

"kaszin.ó": az oi"vos, a pap 1 a ta1ri.tó 1 a csil.l.agász 0s a ;fa.1.l..l 

ta1111.1.tabb ei:tberei. vo.l tak t,7al:o1."'i v011dée;ei n ••• /29/. 

Es i.döb011 l903···1.90Li tel.é11. is1:ierte 1:-iec- Fe.losógét, a.z 

Ó·-·G~;ral.1.á1:toz Ir:öze.1. GSÖ 
' , Ersel-cujvc:..rott, j ÓG"Ül1lJ,epél.:;r al.-

Í';..Z el,sö 1::.i.ad{tsu 11 Gyóc;yszc1"6szot 0 ci.r:1ü ott1.;011.i 11:LsztótfnlíJ.·~· 

iJm1. 11.yo!11ott i11{ry·en;pé.ld6.n:,·1J. 1.c::1p a 1:övetl~ezö1cct írta: • • • • 
Sl"'."u-~le"Cósü 

-'-' . ' ó-gyu.1.1.a:i 

szerész a. Gyóc7sserészj_ Lo::::i.1:011 GscrkosztOje cl jec.':rezte 
, 
Brs ol>:u j·v·2.:::"i"Ó l 0 •••. l 90.5 • 61Jx•i li. s 20.-{.11.., Io12,,,j d 

p{:.1-- 11ÓL1ap r:_1u1··v·a. ./1.905. jul.iL1s 29.-811./ ebben, a vúrosba11. "öröi-;: 

hűséget" es1<:.üdtek egyaásnal-'Cn •••• 
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IT2„zétSSÉi..-gu1cbó.l kettő g'-Jermek szi.il.ctett: 1.909. ju1'!.iL1s 

1'Iae,yszaJ..u.t1J.án /ZóJ.;,ron1 I'J_egye/ Í1.dé1. / +1944. decea!::ior 

~' , / .)..L-·81':1, ' 

l::o&~r e:tz iga.z tel1,etséeet tétlenségre ká1"'l1.oztatni 1e1-ietetJ.en 

. . D Tl ~ "'" • . l'" 1 , . 
J..:i.."Ja l."' ..... osva.y proJ:.. GSS:3or - ••• J,-.Lt.,11.GJ..(.J ·1ro oa_-,: ess:r::'le1, 

T!.6..la szel..ler::i f'e1i..iclü.lés 

, . t TT'!_ .l. „ , sz2.ruoa. nen .• _1ctv 111ec;, 

.l::;rezi és neLn 1(.el.1.ett vo1.na r-..z; é1.ette1 is :5„.11.an.dó lWJ.."cot f'o.ly

ta.tn_i.a" ••• /.30/. Kaza.y En.dre ·több évi Ó·-g3ra.1.lai r.;1un1;:6,ss2„c utÓ„'.i-i 

2 évi.e a. ua.:r;-sza.l.at11ai e;rócyszertá.i„ l):trtolJ:osa ·v-01. t. Tudora2~-

1Tyos E1t.111.1;::(1ssá.g2.t itt is .fol.ytatta. Ez időbe:rl. szfuJos do1.co:.~a

ta jel.ent !:leg a. csj~l.:lagászat és a. 111otooi ... o.1.ócia lcöréb5!. is. 

GOr11.0jé11.ek B.la-116 112~ri&.no.k;. Q. n.b .. s el.inul.t hétor1 vol.tan Pestc:n . 

.... vi tte1n 2 l~of'.fer régi. patikaeclé11.y-'G, kö11.yveket, söt a.z 2.1 ta.l.ad 

1i..awron. te ts ze tt réci méJ.„l.eget i.s e. su1.yo1d.~.1 .••• o csoma.gol~ ta.1,..tal.

ru6. t átndtai:1 a jöven_dö "pati}:o_mu3eur:1na1..:" ••• , tudod a_z jutott 

eszer:1bc, ru:ui t apa. is D1011dot t /uey en1lélcszeE1 Vörös[1art;/·-.tó.1./ 

••• a. n1ul.tat tisztelcl a je10nb011., tarsc..1 a jöv011e1:0 ••• j.ce11- örti.1.-· 

tele a szál.li.t::t'-:~nyon11iak •••• ut[~~n11a cl1::i.er1ter:1 a Kirá.l)r utc{~ba 

, , ' c;yogyszeresz.t.1.ez, nert irtu., vel.em is-

ncr}:.edn:i .••• i3en !~edél;res örec U::::- "'\rolt ••• b.ivott a "Gal.en:t1st1 

57árba ........ uw döntöttü11lc, l1ogy e.1me~ffink. Pestre ••• a t,;rárban 

Ern·y·ci. Jó~se:f i.s, a1d is1nor·te a vitt 1-c.épel--c Gredetét •••• 2.- poi---

ce.16.u edé11:y·olcet is ••• tudod Gyal . .l.án i.s "'".ro.1.t patilrus ••• i.cen 

sajnáltam, 2..Di t ott 11..ag:rtazn ••• de negörzilo: ••• Adél1.;:a_ örcc li:o-

!."ában is 1.á t11c.tja 
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A i'al.1..1s:i rnagány „ a. ku.1 ·tuJ.."'i~Öl."12yezet ltlá.r1:ra. 11ew 'T0.1. t 

• d , i.:.e ,vero, ezért el,.fogadta a 1:lai P~A.lJAL Fi.11o::nveg:rszergy·6.1 ... 

, 
eve11 

l t \reze te l;t. 

l-!ollélc2.:11.2~sr:>a11 is do1.cozott 1.91.2„ olrtóbe1~töl .l91.5. ju.-

vá:cos:L Rö1d: Ss.1.„12.:.. ... c1 t1tca 1.3. szár~ alatt::t ,:i sl~ol.{ci::>a.1.1„ d.o.le;ozott, 

.A. G':lÓG7{sze1 ... c:rá1"'i. tevól~ei'l:;rs ét;o sor{J.rl a c;.yal~OJ.."'1.a t::t cyó C;/··

sze1 ... é.szet p1 ... ob.1.ér:1ái.vc..1. is f'"oc.lu-1.1-:o~:;o·tt, ezt ic;a.20J..jál: a s~al~-

la.polctHir1 iJiGGj e:le11.t ci1d:.0i is. B0l10.:tóa.11.. :f oG1.a.1.I:.ozott a n sz:LJ_i_-

1~6.tokl;;:a.1. 11 , e~~t bizon;ri tja a }iac;)ra.1._ TudoruÚ11.yos AI;:acl8r:1ia. III. 

16-én 2 • r:j2.i--t 'li1ése11. ?el.vett 

zökö11.yv· 8. 1JOI1.tj2 i.s 1 an1e1y GZ01.""int ••• 0a~ osztá.1.yti.-tk6.r jo·-

.1.en.tettc, ' R' 'J. > J "' ' 1 ' „ "''1 1' ' .1JOGY a .... ozsay ptt y<:.:J.za.crn covoaesoo_ 0 ... c0s·"',;-o utól.a---

c:;osan 

11.elc a. Drogista Szal:is1co1.a \rc5"'}rta11. tm1.árá1J.a1r. 11 Féli.cé.t0resztO 

Izi.clo:r.'"' - ja.vas.lnt{;..rn o..z os:;:;t2.1.)' e.111..a.tirozta., 11.ogy a lcézi:i..'"'at 

, . . .., t ,,. l. , . t . 
rueg 11.GEl s:t.:..,:e:ru..... .Le. a.er1 e11.2 j 

1!.T .17... -tól 400 lco1"011í1s subvc11.ci.ót l:a:pott 2{.. tór1:::t tov6J)bi. l:i.-

s6~1eteihez./33/ 

1.91.5-·ben isE1Ót a .zyóg-;,rszert~r:i t~<..ráva.1 CS81.""é.lte f'cl 

az j~cazcató-·.:fÖVeb~_,-éssi éM.!.1ás2~t és béi"'be vette a. Vir2.gl1 ö1,.,ö-

~ •• ••1' D •'" -- 'b 1 ~ ' , 1 • 
~coso.L': .u11Tar L1eg3re e11. _e\.ro vas.:..;:o 12 Itt ElÜ-· 
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Ja11.ovi.ts Ist-r.rántól./35/ Ka.zayt Va-sl.::.ól-i..L is f'oc1.a-1.1:o!3tatta_ 

többelr. 1;:özött a_ gol:yva el. terjedés ón,el: ké1 ... dése. Kaz2„·y· 1.91.6. 

október 23. -i I~e.1.tezésse]_ 2tr0dériiai pálya.IIT».1111.~át i~t, :ruel.:f-

1:.e:t t :fe1.l.:.uta.t1rl. a L1e.l:y·e1.:.e t t éi ... l~Ópro 1 ... a.1m...i és a rJ6.i-- i. snert 

az on.dénia olc&:t keresni 

1 ei. :í:'.'e 3."'áEit...1 ta tni tt ••• -. 

VÓ:t"'tesEtcsán az a ruegtiszte.1 tetés ó1 ... te, 110B')r a. Fori"s .. -

da.11ni. ICol..„Ii12.11y 1.9.19. julius 1.8~-·i l;:ol tezéss01. ki1-ieveztók i~éc 

.10·v·0.1.ébe11 /37/ a l;:övct--

1r.oz51:et i.1."ta: ••• "ain:l.11,„C 1J.al.l.o:t1, 1Joe)r ••• a Fiorv2:.toi ... szácba11 

1J[!, acldic T;::Lt>irorJ sztisssa.1 ·- az uto.1.só t'Ltclva.1.e-

ii ... ju ..... a jövö·t 

j{J.r.H • • •' 

:1921-ben, a l!ag:,ra.ro:szC~c=t G~rógyssex·és~ Ec~resü.1~0t ti_szto-

1ot;'f)01.i tacj~'.\T[J.. V{~l.as~~JtOtt6J;:./,)8/ 

.1922-l)e11 a !Já2"'ia Do:t"'ott;ra f'Oborcegi1„0 oi .... lct1.x1si 11orc0cn.O 

l~21.r;1ai"ai s:3ál1.i tó ja is 1.ett ./3 9/ 

I:'.azayt rossz 
, ,.. "I' „ 

ec;eszs eco 11,er.n .'-codvetl.011.i tGtte eJ. a lAt.1111.::o, t;ól. 

1922-ben 

l\.esztl1el.71ri "'T{-ln.clorc;7'L1..lés611, is 1 itt isE10:r.."'te r:1eg az :tc;e11 l1ossz"L1 

Óletct 1.cél.t Da.li.bo=' L{:.sz.1.ó c:r5:ri. eyós:rsse!."'Ószt is ./lI--O/ 

IC'a.i1t, IIcoce.1., !Ia:r·:-: 11111.l"l,1~,~i t, f'og.lo .. 1.koztattú.lt. a kü1ö11.bözO ?i.1.o-

sóf"i.a.i nttnkÉ1Jr. is. 

Kaza.y a v81-..tesc.csai raill~ödésc sorá.11 tov8~bbra J...s .fog1.a-1.-

kostatta a l~ér::ii.a, a kéniai tudo::1ányok eredete, I·fegi.:rta, dc 
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nen keri.ilt 1ciadásra a. ncb .. cr:.ri.ai müszu-vairJ.:: és jel.zö111ódszerünl<: 

erec1ete és re11.dsz;ertanatt cinü. ra-...1111:.ája. E munlciboz D:t" .Il osva~y 

Lajos müeg}retomi tanÉ.1" 7 a l-ia-e:lc-tr Tudomé,..nyos 111-;:adéruia nÉ;.sod-

0.1.:riölce irt el.Oszót és 1elctor2~:lta a n:l.rnl~t. :P~azay a w_unlcá.t 

.1922-·ben f'ej e:z;te be a LevéJ„ tárba.n Orsött lcézi_1"a t szeri11,t. 

1.63 coudos l{;ézirás.sa1 sü1,..,l:i11 te.1.eirt o1.dal.on, e.11{:2.p::ráz·tató 

gazdEtgságban., erös l~ritikai. érzékke1, na.c:r 11.yel"'T,·- törté .... 
, 
es tt.1C.É.Ls sa.:1, összesü::-i. tett E1üvclődés-törté11eti 

r.J:..1111:::.a. P. l~érain. Osl:or:~~i.tó1. ol~"l)70mozóJ.n.g c1olgo~za f"e.1. az eleti!el:, 

vec,yüJ..etel~ 11evét, asok vá1 tozÉisÉ: t, va.l.cu.ni11.t !;:érni a.:i. jel.öl.ésé-'c 

a. L""Ulönbösö 1coi"'szu1~ol;:ban,. /l!~l./ 

r.Jol::rGt a~~ tt.A.ssot:l.ati.011. In.t0!."'natio11.a.le des Aca-· 

dor:Ii s 0 kiaclv{'f.11.ya.i. :t. ... (~nds~zei ... eseri l:özö.I.tólr, 1.921 ..... töl a P11.a.J..'"'lil2:..

~3011tisc1.1.o i.:onzt-tsl10f'te ec;yedti.li rna.e;:ra.J'."' !ZILtl:tl~a.tÉt1."Sa is vo1 t. 

„ .. „ J „ 
epuJ.G CG·-

11.01: 6. to..J_n.1-c.:l. t{:s{:. t. 

tuc~1J.S~r1 1:1üvel11i lziseJ)b c.11yaci c;o1'1.doldca .. l ••• Go11.<10.lnon1 1;;:e.1.J.. a:r.."1."'2., 

csal: do.1.cosó szoba, 11.aueE! :I::tJ.ta t6.sa:i.rJl'1oz 1 ld.sé::. ... 1.eteinbez s&.-·-

j[~ t e.1.Gondo16„s al.apján pt:.r év ala..tt sa.já t i.zléser;.111.el: rnegf'e.l.el.Ö 

J..aborn tóriUinot re11.cl0z11él~ Do ••• a::: 01"'s3:§,,.gba:12, cu.sdns2~Gi pi ... oiJ1.é-

jl.ú~ össze1,;:upo1."'Ga.JG11.Í4 •• l~edves jó Szül.eim és Vex•o11.l~a- .f01ajá11.-
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je.le11,tene. „ .csele Ggészségern _l.e1111.o jobb ••• r~e.11.ene egy 
, . 
epi·-

ald_ e11::épzelésci_111 a1.apjá11 ~~1egépi.ti a pati.kf-i-'c 

it·t Vértes2.csár1° ••• Kasa;r ·tervei nár i1.er:.1 '\t2~.1.l1.a.tta1~ va . .1,Óra, 

ieaz l:ésöbb ?e.leség~e az e.1):;.:épse.1.Gse:i.. a1.a.pj2n el.I:észi. tette 

r1ecvalósi.t{~sS:.ról is tárt;ya1.t? 

I(aza.3r Enc1ro uto.1.só elötti elÖn.d.É"sé.!.--Ól i_s turlmiic eg)r 

ke·veset: 1.922.deceeibeJ..'"' .1.9-é11. Vértesa.cs6~ról. i.g7 irt apóstlGl:.·-

v2.~1.to~a..tossá ••• s~or:1bato'2 tartottaD.1 e.löadást a 1;:özsécJJ.6.z{;,n 

•••• .l'~z er:Jbei" 11.el.ye és re11..del.tetése c1. terrnés~etbe.u" oi1Tie11 .• „ o 

••• a sze1111-y0zett v:r..z a Vt~rosol~ és 2.z iiJni-- f'ej.lődésú•rel. ecyi"'e 

töbTJ 1.GSZc- • .l.e}10t, 11oc3r n-3.11.cs ElGssze e.z az iclö, 

IC2tza3r jól. '1('..-'ct.s. e:lŐi"e is ~l DB[:;;' t:{;_i,.,sc~dalr.1:i co11dot. lTo._1)·~· 

ja5_:::l:I)a.n is a köi"11::;lc::.:.et pL1sztul2"s 2~z ecész 0r:1IJe1,.,i:;1éc; 1.0tét 
'f •• ..1... 1' 1 ,,. 
icor:n,ye~:Jo 1,,ene.l.C ve·-· 

t.:L. A.s e 1.mu.l t évt;iseclelc töi---tón0te EJ~:o.1." i sr1e1" pé.ld2.l;:at a.ri'"'2, 
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1-:ozi1~ dr. Vo11dranelt. Jó:;:;sef' a HJ~ gyógyszeréssi. c:ral~O:L".1.at 
, 
GS 

ol.da.1.212 •••• "A tu.lerös pi"'ésel.és rná:r." azéi-..t is 1:-;:áros 1Jort soL: 

c1n.yagi1á.l cl1emia.i elvá.1.to~08st olcoz. Te;;/ 1)1 .• a 1Jl1en.01ph_ta.1.0ir1 

ta.ble..ictl..lr. Eteg··;.r·ö:r-ösöd11.el~, a jódl:i.liból s zaba.cl jód 11asa.cl le" ••• • 

E10g.f2.zott és É:G;rnal~ dOJ_ t • .;.t ~.rértesacsai s;róe;yszortá1"a t töbf:) 

s 61~ a 1a1:;:{:sba bes~ól.ni". Receptet b.oztal'[! Í-l.. :feles éG ta11{.:cs·-· 

tale:r1 volt 1 D.e1~1 ta1.f~1.ta a gyócyszert - féi--j6be:3 sietett 

' . rna57araz11J. l1oc;y ljol. is k81."'GSSG • • • 

s;::~or:io1:ua.n. j e.'101-::.ti csa . .1.6.djún.ak ••• szegé11y 3aI1di mGc~1a.l t n •••• 

dÓl11 tán. e111.t111-yt 'n/fs.2/ 

„ • • •• "So:L"s2: Glotl=ö:cül.rJ61i.•.rci a zse1riáJ_is sv6(1 tL1c1ónt Scl100.1.ct; • 

:c•2.IJa11. te1J.gÖc1ött 

:71 éo; e:. 1.1.ac3rs zo:.'""Üo11 f o.ls::..:o:rol.t la 1J OI...,a tóri u.r:1ail:bni-1 s OEi tucll1.3-l: 
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so.:r En.cli .... é11, !dvü.1 Tl10J.. .... mu J{111.os /1870-1937/![a.za:r jó f)2tr{:.tsá,s

iJz1r1 volt \re.le és 6[!;)' 1~evésfJ8 i.scert et,~ré11is éGet n1t1tatok be: 

. ' J EtlTt:t:;', l'' -

a 1..r-:IX. 

·vo.l t i1""11.-olc, s i. tt lé1Jett .fel. ec;y jóté!:o11y e Ólú EiLil:::edvelO 0l.Ö

a.d2.sor1. 1iie.5)r siicei"'e :c•2.ébrosztette tel1ets6Géi"'e 7 s 1828-bar1 

l829-
J..8.'31. kösött IColozs~-.r(c..rott, ;112.jd Szél:es:fel1éJ..,.,-vé.ro11. 1 Icésöbl:> p0-· 

dig· a budai Vl1""szj_x:tl1li.,zb<:tr1 1.s •. 1.837-beT1 .lett a. lJeE1zcti. Ssin.·-· 

;, ,; tb 
C~0S0 Ol'l. 1 

1Tap1Ó 1.977 • 

fel.fedezése csak. 11,e:i.1.2.l.1J_k utá11 l..::övetlcesett be -· ii--ja. rueee1nlG·-



l.26 ·-

, 
es édesapja 

volt. 

r-.r~ sztót.fal.v_ 

J_etett a . .tilJ.."·3S botüszeclö és l1)7 0E1dé.sz l1isztótf'a.l'L1Si. I[i.s }:..-LI~l.Ós 

/1650·-·7021
1 itt 11~ro1uts~t-'cÉJ.c az e.1.sö 

1.905„.„f:J011 ·- Dia:ei 1JE1 1.06 .:rv /3 1.975. 

Sl1, 

E12.- 1C1) • 

9 1:.n~-·rG e 

cJ. r:=L1 lapot 

.ll~-1.5 eze:;_ ... 1als:o-

ez;ü.s·töt ·vo1J..:r.-1a.1':. !ci as 1.800-as Ó"vo1;:1Jen .főlec a nernes f'0E10l:.be11, 

jÉ:.i--.2_st1tJJo..n l.0vő l:b. 3500 .l.a1':osL1 bá11.y8:.szfa1 tt, kOs~ér1b2..n.y{:s2a.ta 

jo10r1tös. 

5 ./ Z{„cl1 Fe1io:i.<fll1.. 1.330·-ban. r:1erÓ11.·y.letet Icö;;retot·t 01 

Róbert ICáro.1.')r lr.irf' .. 1.;r el.le11 .• ~\. l~irá.1.y a n1eré::.-iyJ..Öt és csalé.cl-· 

6./ Í'i. csa.1.2vdi cir:_1or~c01. l~apcso.l.atos lovo1et és a szi11.cs 

cir_1er:i"'élj;'.30t I.:2.za)r sócornö j0 Öi""':i.:.3to, l:ésűt>b E1i11t Kaza.;.r Kutató 

:_J0el:aptar.1, I./S1i"'encz bélyec~övcJ. 0l.l.á.tta::c1, D:t"' .I-IalrJa.i i)ro:f0s szo:r.."' 

0llr.értc 111u1-:Ll;;:~:.j6110!3 i:t"'odal.E1i ad2lé1.d-;:é:r1t, 11S.G)ratólcl~ba11. ee;)reri.1.ő'""' 

J.."e ner::1 ta.1.2~1. jt1.1;:; 

G7tÓbJTszerész Tii"sasác 1.972. é·v·i. p2..1.3ráza.t2.n dij2..t 11-yeT't mu.n·-· 

l:.f~j9c/1r_é_~_i~-~j~/ ____ SZG:L"int; 

_,:__ 
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l~bban, az idő-· 

bort 1lisz„tótf'a1.uba.1-i rnGe; :r1er:::. volt is1~o1a~ Az 1896.11..o~roraber 

• • • • 11 a nri. s stó ti'e..,J.usi islcola. r:1ecn;ritójct .1896. r10\.re121ber 

a.Del;'" Arad vé..ros~;..ii.al: 

déli l~özve tl.e:.-iül. 

SZ(~n. terü_l. el. o.. szorI?Ol"U er:ul 61-:ü -,,r6 .. r is, c.n1el.:,r 18!~9. o;~~tóbo:" 

6-·Étt1 I{a.y11av_ 1civót;eztete_tt 1.3 11on:vód té.bor1101-;:ot. 

vo1.t az, 

12. utéJ:1 

fa ös s se8_1.li t{:..séi1'2.S:..1.; 

1 J / .-"'..-. 1"}J'. 0 ,...,, Ali-..=1,..-<'- 71.~ •• qf._,"'7:11"0' f-:"o··o::'.rc-~1_·_,1t.r.',:o··a1_0"·.c:o- ~_.1 __ ~.'T.).i:~_1J·, --· • '-..f.. .... \.._:~ .:~ „ ... .. ->..:..-~ v ----..~~~--~-~- _,_ -· ------ ~ - ~ ~- -~-+--

1.:.:.c~-lé~.:a 1)„t{.11. i.::i.."'t "\ri.sszao~:1.1.éI-;:ez6sol: szei"'i11.t; 

„ ~ vozse.i 

-·-------·---~---·----------
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830./1898/; 

aI.apjln; 

2.1../ ~10ti"ajzirói s~eriri"t /l~asay biocráf'ia,/; 

,.,.., / ,,,. ' v, ... , , 1 e:..?... .i.~2iZaJl11.2..i.C er uesac s2„ro_ irt l.cveJ.e/·va.lóra!3i1:tü 

,l920-·1.921-bÖ1./ a 1.evél I'.:e„za.y L2jos tu1.ajdor1B.1Jan. -va11; 

zetöj énel;: és llel.!.i 1.:IB.rta l:ö11.;."V-t{~1:·os 1~özre111ült.ödés évei; 

11.eto:fo111"'a ±'cl.vett visSzaen11.é1ce:3ései1:JÖ1. /1972/; 

Ec~rosti.le"C ICösJ_onió::iye-·iböl. ·- .1.9.!JO. ' 6 . ,,... ..-/ ~.,..!, b , 1 • szonc. - -1 .:::i.:.i..::U••.;;... O.L., 
~ 

é\re:i. a.la tt tevé1;:en)7 ö1il~6psö1':ö:ei 

28 ./ V{.i--y Iv6.1J 

j{:11,: 



1 

1.29 -· 

IJovo11.t asztalon e_ ti zecles r:1é1'"'.1ec és s.1,él1b,.11.:l porce.1.2.11. i~ozs~.r 

is a.z c:i_..l{:bbi oer11z{-;.vu.l i.:ct f'e.1.jcg:rzós tEtlá.l.11.8.-tó: 11 Sterba f-ia11,ó 

r:;2.~:ol.Ó, 1.9/5"1.885. Ih.1C.a1J0st, Ó·-Bt1d6:.11.n. 

bei ... 20.-C1J1 szi.iletot t 
, 
es 1.902 • ol:.tó !Jer 27.-ér1 11.a .. l t E1ec. I-:Ia.1{:.la 

..,,,..,.;!"'!l..l. ,..,.,,..~'.J.._,,.. r„ /11.-.,,.; c:<"t·I!,_..,...• ,.,, /10"Q/ 

.:;;„_,c;...1.. .. v ••• o..::..Jo vc„ a~ a .. ·- .ar:Joo:::ii c..-~..;:iJ„G .,;::; , tö!:;b c,-yócyszerés~ 

tartjill~ száx:.101-ia. o 

Idöi---endbe:u Er11y0:l Jóssef' ::;:.z cl.só, alti í.::iÍ11.t 

I~say Er1C.:rc" „ o .1.90.3. jLUJ,.:ius 1.6.-tól. 

.1903. ol~:tóber 2·-ic n p8.:til::~~ba11 go1:..dnoldi:.ént dolgozott i:1a.jd T)éi---

.l:.. II .• vi1.É~C1.J.2.i)o:t~u t.1tl.11. O·-G3;aJ.la sslov2:1:;: ;:ievét /Stc..r2-

Ds.-1„a/ I-IL-1:!:."'<Se..-r1ovo-ro.. "'i.nt„l t ost2.. t t6.1: .•••• 

, 
8'\IGS 

' c:rocy-· 
, 
es 

réssl.etcssóc;gol • .1;;"<7 .• ~-~ o. kézira.tot /35 gópe1.t olda.l/ e1o1\rassEc 
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i"elelevc:1,0di.k ss2~.rn2.ra. 2_ l.ei rt 1cor poli ti.l~u.i 

11.e.1.ysete :5-s. 1:.. :..""éG'i I(i.rÉ-:.l.yi. 1-:il:l.Ós 3..J..to.1 e.l.2t.1JÍ tott pati!~u 

l974. szi.l."VGssteri.-; 

1c1Jo11.t& S::'Cl. !::GJ.'."t.1.1 ·t. 

6 , " > J J' 17 5. a.L1-G'L1.S~<:.>tt.1s Jl.;--·011 O-G;/allé:.11 s~ü10cett Bos.se c:.11os 

JC(:_:. ... o.J.;r c1 K~c::.1:;J_-;:{:,~~t1s és Ií:e.le-t .l,.,'.3s5_a i1.evcs 1:tJ..tatója. To..11u.lr:.-;6,11ya:'L 

utazott, s 1. 790-·1Jeu 1.""észt vett a poi-·osz 1~.i.i--{:.1„1.·~ral t6_i„C)7 a1.ó 

tr611:ralépéso t.1t{:.1J, 1:é11:::;rtel.e11 v~o1.t l::ü1.f'ö1c1ro tZcvo~rtl •. 1790-tü.: 

ssei„lcesstöj el-có:n.t. 

!)0ba.:L"'Bngol ta .L0c.f 0:;2·-· 

tosafJ1J tt1C:..0;:1{::nyos !~iec;:fic.-.1clÓs G:7-.::.."'Ő1 nó-GJral.1.2~„··i tv~cló si t6..sai 

l1z~~2tf'i a.ib oz" cir:11:re1 

r.~cle'Z.es iré~sai 

(}ytljte:::ién;'" l1asé.bja.i11 
~~~~~~~~~~~ 
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csl.1 . .1.ag{~.szat és s. r:1eteoi ... o.lógia uttöröje • ...t~ }l.T •. á .• tiszte-

volt. F'öler:; c:._sztrof"iz;iltfL-.;,ra.J_, 2z üstök.ösöltl::cl. és z:;ieteo:;:"ol::.1::::-=>1 . 

.fi ziI"CÉt.já·v2ll., ~ :BTap :f otoszi'éril:c:s je1.e1J..sé5ei vo.l f'oc.ln . .1.l;:osott „ 

0„ r<--,.~11-.. ;: 1„ <;'!-·-~~"'"'"r.!.~.-_, .... "r.;.. t.a·i' •11..,.,...,,,! .... „~....,,-'-.; 1... l·t..L -- "'.!·~ -"..:r;,•ci . ,Gl.·-J.. ,!:..-.,..3,_.:;-f.,->,,;;;,.LJc:-.„.u:._„ 'V8vov811_ CS1 . .J.,,CLG,..;:~u..-__.c.,,i;,..,,,., .411po ct..!.... eLJej_ vl.;:.l·-· 

tett •. l.869„~·i)eI1 pedi G f'el épi te te t-t cc;;' csi.1.1.acdá t, sune.l:y· r:1a 

1 92. o.lcis.l; A Frnrtl;:l:i_1J. Kés:t I.1exi1:01ia" F:l..""a1tl:l.i11. TG:.Y'S1J.1.a.t 
~·..

""" ..L.L.;. l;:ötet 495. o1clzt1.; 

B1.ctl1ó Etol.1:2. /ICci.-za3r sóc;o:1.:-r10jé11.01::./.1.972·-bc11. 11011.c-· 

1 ooo o"r„1-0' ~'G"' J '7 o.;.,., 
-./ ./• ,,;,_o.,.t.,. l.J ..:.. -t,- :.~ 

a11.37·a e s z e ri i1. t ; 

' eo 

'"'"laslr..ól1 te1.epü1.0s ,,,_vo.1 t B.i.11.nJ_" 

beno 



vasérc :fel·-· 

/1966 „ ju.1.ius it,;,. o/ e1.lJ.8-ll[;·-

zott e1.0ad2c.s any-aga szerint; 

2;-i 

j t)n.e1;: ii."t .J.evo.l.c; 

ciéJ:: sse::.."i11t „. „ ui-r. Gy .E. -ne};: ti sztc1.0tbeli ta.c;c8 v2"1a.sztotta 

Ka~32-~r El1.dré.ic 1 Q21 .• E1Úv-ius ")6 -~11 n - .... ..... ;-.:..:- -..... 
J9./ K8.Za-)r levele Véi--tesacsS.i--ól sóco:;_"11.Öjén01: Bl.al1_Ó 

i s•·;G""'"G.~Gs/· 
-- •···• ... v ' 

lt.o./ Da1:1.l)or Lltsr::;.1.ó /1.889·-1978/: Da .. libo1~ L2ssló 

1.889. sze1JteE1ber 28 .-6.11 sz-ül.ctett To}.csvá.'!.1. /Zo1npJ.én. n1eg3ro/ 

,... , , .)_.. . 
\.;r~,roc;;lsze1 .... esze v:t, 

' 
A di.plo1na r:1egs~}orsGsc ut6-I2 d.o1.cozott- llis1.\'.0.1.co1J., ~1-.sok-

c;/óeyssei"'tÚJ:-é~t vo;2;ette „ 1919. n1ájt..1s 01.-'1:;01. csa1·:i-1ei~1 60 

J.6.1.C:-ic„ 
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1~6.j{;, t' 
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J2~ ' 

Da-li.iJOl ... L2.sz1.ó 

„ „. !' ~ ,,,. „ 
lC.011.'}i\.7 000.L j 
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szó1.ó 

1.0~{i1:011.-

c:i.o.i tal-'l,! cs 2:.-i. t" Szcr-:181:~(8S e11. I-Co sztl-),0 .1.}1'011. i s::i 0:-cI-10 ttG~~f ElOC'' 1. 922 0 

s~.:;ept01:ii::>ei ... ébcn a. I-:I2.g3raJ.."" Or"'i.rOs olr. és Te:rc1és::-~et°'\r:i_zsc;{:..iól-: x:x:A'\T.II. 

'.:-:eszt11_e1.~ri v2_1'ld01"c:rtl.l.ése:1, al1ol ec,-yütt :lal:ta~n \ro1.e ns{i.1.l2i..s-

' 1 H „_. ...-;,..,~ .... r;- ,~ • ...l..-1 „_.,.".'.'..,1•~.~·'--1. '." ~r' .• ~ t·'• ~,!~ ~-'- _, ,...,.,..,1,-, •• ,....! :...18 yt:~l"J.lC011-$ L . .Lv8.::..G v vG_ .Lt..::u ...... c,ct-t... va.L1 eo..<.:.JI'.10„o;. U ua.v..:::.i::lGl..L t... ..:..:, S.c...1.:..~..i::..:.c..tc.i-.1. 

:f0.l t2~1.6:.lC:..so!:on, soi.c ércle1;:es l:ó2ni.a.i_-t0ol1l'101ÓG:Lai "t2.11Í:..cosa.l .12.·-

17.nl~ 1:i0cf'e.l0.1.t vol.11.a. 

c·y·2.l.t2.I:, !10G)7" e DGG:felc.lOb!J ecés~;sÓ;_;ücyi e.J..l("t&.s Ú::L"'del;::Ó}:.e11. 

:Lpa.:..--i.1.ac iJŐ.,.l'Gn. :t0jlÖdÓs11.01: i_11du1.t, jc.lG11tőso:.1. lJ.Ött a J.al-:ossf..-_;;; 

t• 
r20.l:r1"Öl. en.,scn-J :. s értosi tett 

.lél::0zései ben./.1.976/ ••• 

L1011_c1ttl Dn.lj_ bor LászJ.ó ·vi sszaer..1-· 

l1S-;f -G'-Oi,1-C1-o-l-i;a--i~] ;,.'."'}(::_„"!_-, QQö~_~, <::\ \r-~~:t~O-~;~t~Í:c.-~,.--n- --c2,ol~of:>~~Cn1.-Ő.l i>- 1- pol.c{:_r·

tJester lJ<f~i"' 1-1ót Lnil>.r<J.. lJ.iva.to·t;t s ~:cözöl.te ""..roI.e=~, 11oc3• é_ti.1Gst0 2,z 

1 
'1 

1 

1 1 
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, 
szo 

, 
es f'e.1.ld_l.1.tott :'.I.l::{Cll 

, , 
{:;)'OG:/·sze:res z :!:;:ol.l I.2e-' 

z-:1oca.t0Ii1 
, 
8$ javc.s.1.01:1 e.1.foc;a.dé~sra .• I 

130lc;.2.1"2~es t0r ör\re1'1dés 8t 1 i:1s.jd. \Técü.1. 2:10e;szólcl tar:1: npol.cé~T'iües·-· 

ter 1...ll."! ICösl.ö::-i1 Ör:111.eJ.., JJ.oc;r Y;:'.azo~:t 3r1d:r•e a tecP-~l'.?i: r.~a}}On el·„-

, 
GS 525./1948/. 

200 ./192.3/; 
, 

orvosa. es 

nr:ast.1·y· 01:11 él;:: e.lÖc:tdá.s" 

elöndi~s 

a1.a.p j {:_1i; 
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2./ E11dre és , , . r:rro n."'--'Szcres r->;1 

mülcödése 

l.894. auc,usztus 20-tól l897. augttsztus 20-:Lc; 

l~o:l:"'lJ.ol: .1897. augctsstus 25·- o1:etóber 2.J-i_g.; 

1897.ol:tóber 29. 

if','Y IC2_zc::...,r f'í{Óíl?'SZe 1 ... 6s~.:;-scp;édl;:ó11.t 

c-:.01 goz:tl:: 

Sz~ l~e;-"'t-Soml."""/Ó11 . .1.897.11.ove:::-Jbo:;."' l.·-t01 1.898. ja11.t-1É'~:.L~ 1.-i.g; 

-../~-- /' :i' 1"9" "":.· .;~;.;·"';;.;"°-..-s,_0"1~„"?.;oo;'a;;;- .. u _ (>. 

, . 
SC· ''GCt 

r1lrcius 20-t61 1901. sArcius 1.-ic; 

..... /ö~'.r .I:ii"{-:l:,'i. l-l.i~:1.ó s:-ió 

j1:n.--:i.:l L:s 1.6 ..... -tól 1. 903 • o~:.tó !:>e:t" 2-i e c;o:::1c_l11ol.:, .1. 903. 21.o·\ronbo1" l· ... ·Gö.l 

1 OO O • " ,.-. ,....0 • '1>/\~.-."f o" • ...... .,,, C'o JL:i_1lL1..:;; ;••-·:.e; ..... -....-~._ • J 
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I-:2.z&::r En.c1:t .... G 1.9:1.0·-1.91.5-iG a 1Judapes ti G1~ETJ""US G}rÓ;:;)r

és Vegr,;-szei .... w~{~i"' ::tcazc;o..tó-f'Ovet,;része .,,...ro:l t, Buda.p0ster1 1.a:!_;.ott 

e sc...l,ádj2.·,Ja_.J_ a 'lII „1::erLtl.et Róno. 

Zo.l t~:J:i, 19.1.2, es J. 9.lJ • év1JG11. 8.. 

, Bó1.,., - ___ ,c;.i..' 1.eir~-:.s oI=i)Ól. tudni, G:loeys~ei'"'-

t{._1 .... é;.t; si1:e2."ü1.{:; e.laclui Gs 19.lÍ!-· ... ·bGu n8.i ... Székess:r· FoJ_...or10 lett 

Buc1ft1Jest811. Tö~ö1r S~t11.clor /l855-l9.31./ 

:te;azr;ató-f'Ovorrróss 1.9.1.0. ja1211ái"' l.5·-tÖ.l 1.9l5 „ 1:1(1J..""'c:l1J.s 1.-ic; 

"r:ie1 lék(:..1 lQsbzG.1."- a FOvó~rosi Droei.stn. s~c~1c:i.slc.o1.{-o.TJ8.l1 a \TG{]~.r-

t 2n11.nlr., Gs 0 S r-„ .J-l:, :lvI~o'' ~-.o"1r 
! __, V<...w rl:I ;...,I.. "-'• is vo1.t 

.1.9.1.2. 0I:t6bc::2 J..4 ..... tQl 191.5 „ <:..:;.uc;tJ.sstu.s .3.1.-i.c; 

Vórtosc..cs2, 

2.l.2:..1)i.tott2 J2T1.o..,.,ri „cs 

te:·<:;i::>oi-• 1.-tő.1. vol,t 2l tul.2.jdonos. 

1<;:0zJec.:re:::~11-5„ 1'::Lvf':.11.01n, lJoc;,r n G)róc:,rsse::-ó~~~i ~::0tiJ_2i..1) 1,..7 ·~· 

o.dÉ~.s2.!JC,i.J l.cvő G:.rócJ-rszorés~:L ~acl:r1Lnpt{~x-- 19.17 „ 6vi :~„33 o Q.l.c1C'„.16t1 

D..S 1913 o .1.05. 
" lf():!.."2~1'.:LC,'~„8.ltt C~róc;;/szertL_l."2.t i~lOG'-J'Gttc~ Ós 

«:'"/'- ..... 0 1 .,,1„..,..,,1_- /·1 / 
.:..::..<'---· --'-.1 --·'-'-·--· ·-

... 
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bérlő és egy kevesebb gondot okozó /egy gyógyszertár üzemel.

tetése/ gyógyszertárat vett Vértesacsán. A gyantai gyógyszer

tárat e.l.adta a Gyógyszerészi Szemle 1919.év 9. számában/1919. 

március 1.-i száma/ megjel.ent köz.1.és szerint a Gyanta község 

gyógyszer,cárat Kazay h'ndrének tulajdonából Janovics Y..ál.mánra 

i.rták át. Tebát a :fenti közlésekből megál .. l.ap:i..tható, hog-.r Ka

zay Endre eladta a tulajdonát képező gyan.tai gyógyszertárat, 

a vaskoh:i.. béJ.•.I.eményt :felmondta és Vértesacsán Janovits Ist

vántól megvette a gyógyszertárat. Nyitott kérdés maradt egyen

.Lőre számomra az, hogy J·anovics Kálmán rokona e a vértesacsai. 

Janovi.ts Istvánnak vagy csak névrokonok'?. 

I r o d a l o m : 

1 .• / Gyanta l~özség -· ma Románi.a - Nagyváradtól kb. J0-40 
km-re dél.re helyezkedik. el; 

2./ Kazay Endre .1.evel.e Szü.lei.nek Vaskóh-ról .19.16,február 

17,-én; 

3 ./ Kazay 1.evel.e Szülein.el~ Vaskóh-róJ. l9l 7, ju.li.us lO:-én; 
1 

• l 

I 

" 
" 

„ 

n 



L~v_é·~,l~_és __ z_ln_~ _: ICazsy Endre SzüJ..ein.ek 1'lJagybái1yára/ irt 
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3./ Kazay halála utáni adatok 

Kazay b.alál.a után 19 23. május 1.5-el, Orosz János 

rákospa.1.otai .1.akos, okl,eve,les gyógyszerész haszonbér.lati 

szerződést kötött ö.Kazayn.éval./.1/ 

Kazayról sokszor emlékeznek meg halála U'tán. Sokszor 

eml.ékeztek meg ró:la a tiszte,letére rendezett "Kazay Endre 

erul.ékelőadáson", gyógyszerészi közgyül.éseken. 

Kazay halál.a után .felhivást tettel;: l;:özzé a gyógysze-

1~észi szak.l,apok.bau, hogy ••• "Y;azay El1drére vonatkozó bárminő 

apróságot, vagy jelentéktelennek látszó adatot mielőbb be

kül,deni, szíveskedjenek, a megirru.l.dó életrajzához és a Kazay 

könyvtár 1~észére gyüjtsük össze ezeket~ ••• /2/ Kazay 11.al.ál.a 

után gyüj·tést inditottak az árván maradt csaHí.d részére, a 

Baranya megyébe kül,dött gyüjtőiven az alábbi,akat olvasha"c

juk: •••• "A. Hagyar Gyógyszerészet büszkesége, alti t Winkler 

professzor a magyar Scheele-nel;: nevezett, meghalt. Kazay 

Endre temetésén az alul,i,rottak vo,ltak Vértesacsán, ahol meg

t,7őződtek ró.1.a, hogy az elhunyt ki,vál.ó kartársunk pat:l.lci.ja 

l{.eze.lőt nem bi.i-·t el., sőt semmiféle segéderőt sem. Csakn.ern 

egy hónapja zárva volt. Kiváló tehetséggel megáldo·ct 13 éves 

l,eánykája és egy .3 éves lti,s,leányl<:ája maradt vissza özvegyén 

ldvül, a m legnag-yobb bizonytalanságnak tekintve elibe.Kiadat

,lan raunlcii t összegyüj töttük ••• Kartársunk temetésénel;: köl tsé

gei t /minthogy pé= né.lkül á.1.1, a csa1.ád/ r.tl vá.11.al,tuk magu:nl;:

ra ••• egyben felkértün:k minden érző magyru.0 gyógyszerészt, aki 

Kazay Endrét becsü1,ni tudta és aki,ben magyar gyógyszei•észi, 

munkálkodás jelentőségének megértése lakozik, ál,dozni szives

kedjék~, •• Az l,923.évi Gyógyszerészi, Köz.1.öny ismerteti az ad

di,gi Kazay gyűjtés eredményét, közli /4/ többel>: között Bara

nya meg-ye Gyógyszerészi Egyesület elnökének Keresztény János

nali: vezetésével a megyébe11 8500 koronát gyüjtött·ek. össze a 

fenti, célra. 
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Dr.Végh An.tal 1948-ban A Gyógyszerész ujság /5/ hasáb

jain többek között a következőket irta; ••• uA vértesacsai 

sirlwntot tal.án ma sem diszi,ti. rllél.tó sirl~O. A centenáris és 

Kazay h.a.J.ál.ának. negyedszázados évfordul.Ója J.ett, hogy fe.1-

el.eveni.tse már-már tűnő emJ.ékét. Köte.lességünk szell.emét 

idézni. iiomcsak. ha.ló porai.nak ki vánunk a neki járó tisztel.et

bő:L ezze.l egy kései törJ.esztést .leróni 11 •••• 

"l'ársadal.mi összefog-'cl..ssal. 1966. jul.i.us .14;-én l(azay 

si.rján sirern.1.él.:et avattak. Ha Kazay emlékét kutatom a követ

li:ező Keresztury Dezső verse ju·t eszembe:/6/ 

tt Az ember·t a ;.uul.ás szel.e sodorja, 

de megmarad, őrzi magát a lm, 
az ember szabad, bár a hal.ál . .fog1.ya, 

a kő f'ogo.l.y, vási.tja az idő. 

Fosz1ó emJ..ékel-.et idéznek máJ.ó sirkövel-.. 

Az éJ.t i.s, a kő i.s folyta.tódi.k., 

az egyi.lc a n1ási.kat őrzi, 

forró kövön na.poz a :i.•ebegő gyi.k, 

a lét egyszerre i.1.1.a.nékony, ösi 11 
•••• 

J·anovicl1 Istvá.1"1. a sirk.ö avatá.s11á1. eut.'Lékbeszédét a 

l'övetl-c.ező szavaklt.al. zárta: ••• UKazay Endrék ebberi a kis ország

ban n.eru szü.1.etnek minden nap. '.rörlesztgessünk ·~ehát a jövőben 

a ve.1.e ferm:él.1.Ó adósságot. Ha nem becsülték meg Őt ke.1..1.ően 

életében, akk.o:i.• ápo.1.juk mi ezután emlékét és becsü.1.jük meg 

Öt 1egal.ább halá.1.a u tan~ ••• /'7 / 

Irodalom: 

S.0.1-i.L.-ban .levő l~ézi.rat sze:t'i.nt; 

2./ Gy.,;;. 27.1 .• /1.923/; 

3 ./ A 6. számu gyüj tői v Ba.ra,,""1.ya. megyének h"iil.dve 

Kazay a.rch:i.v anyag S.O.H.L.; 

4./ Gy.K. 428./.1.923/; 

5./ A Gyót;Yszerész 525./1948/; 
------------~-'-" -----------



6./ l(eresztury Dezső: USirkövekH ci.mü \rerse - nszép-

+- versek ·- Hagvető Könyv".i:iadó /1977/; 

1 

t 

7 ./ Janovich István gyógyszerész entlékbeszédén.ek l>:éz

irata - a Szerző tulajdonában -. 



,~ay.Bndre szil~~~-~~~. - Kazay Lajos /sz:l92l/ leírása lapján; 

i 



Kl~za.y Endre szüleinek ház~ a lebon~.t!; /1978/ és Lajos testvérének 
háza a gyümölcsössel l\lisztotfá~ft;· · · · ··~' 



Kazay Endre ,f,~leségével _§Z esküvő után /Érsekujvár 19o5/; 



tazay Endre LEÁNYAI: ~g~ 
Kazay Adél /19.36/; 

Kazay Adél a gyógyszerész, a vértesacsai g;yógyszertárban /19.35/; 

.. -
1 • -

J~r-



.,],~i(lii tt~ /192o-;*9_4~:{: - 1925-ben készült felvétel; 
._, ;q----·-·<, -

Brigitta /1933/; 



Kazay Endre barátjával ,M,~~&11:rgP.z]Sy_,J$~ gyógyszerésszel 

§_yértfill.~csai ~Y~E.~e.E!á!l:J.~~/1921/; 

Kazay Endre _dol~,25;~2,):i~,~-~P--~~ részlete Vértesacsán /1922/; 



Kazay Endre elképzelés e a .Yért_"t§!'l.Q.§gj. __ gJ:§gy.§_z e.;r.t~.$.P!ile.i~n~li:-„!it!'!:J_~Jd,_tásá:i::ól, melyet 
1932-ben meg is terveztetett egy siófoki épitésszel; 

NAGYSA<7JS ÖZI< KAZAY ENDRENÉURASSzoNY GYOG'ISZERTÁRÁNAK ES CSALADI HAiJJiAK TERVE. VERTESACSÁN 
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gyógyszerészi állattant. ritka elliadúj képe'.'5sé
gévcl és nngy tudíl.sával teljcse11 l.ehilinesel\· e 
szorgnhnas hallga túság:ít l~ gy rzen <l cí1nen, 
1nint n l\:.it. ivfng'YHL 1l\-'rt11é~zett11don1{ur\··i 
Társulatnál p]fogtnli ebö titkú1i állúsa té\éu 
álla1tdó nexu:-;han y.olt és van a gy·óg:ysze16szi 
knrraL 1\-li~ .akiknek: sZPlencsénk: va11 11ng-·_yon 
közd frllani az ő személyéhez, tudjuk tóla, 
11og)„ a g~rógyszt tészi ka1nnk ószintr 1Jat5.tja 
é:;; igaz jónka1 ójn„ ~fost.. hog)· a pécsi Pg::·ptc
n1on 1e11dcs tnn111 l.ett,' őszjnte iókÍ\Únsiig~in
]:.:at fűzziik a. fiatnlabl} ~rene1úció rg~~lk legki
válúhh tudósának jól kiét deuwlt elő lépteté
séhez. 

A l\{a.gyarországi Gyógyszerész~Eg;;i. esület 
választn1án)· i ülése„ 

ÜtHzágos C'gyesiile-lünk e h6 ~7-én, esiitörtö
kön délelőtt 10 óiakor. n gvako1noki tanfo
l>ra111 Ag·gtPleki ucr.:i. 8 szár~1„. alatti 11el~riségé
hen tartja évneg-yed(-1S 1e11dcs villaszt1nú.nyi 
ülését a következi) tá1gysnorozattal: Jelenté
S8k. A lJe-i:rgségi. és hnlesPt.i kötelező hiztosítiis 
tö1v&nvjavnslaia. Km pótlékos fizetőpénztíir 
felállításll. Pótdíjas tagdíj további megállapí
,tása n közgyűlési határozat éi telmébcn Folvó 
iigyek. Az elnökség a válaszimánvi tag urnkat 
az 'Ulésre ezuton is meghivia. A választmánvi 
ülést megelőzően up:vanott, délelőtt 9 órakÖ1 
az egyesület jgazgatótnnácsa tnit i.ilést 

i 
A Kaza~·-gyüjtés eredménye. 

Szék.e:lfehé1 \'ál Yidéki (5„ ív) 23.000 
D<t10..11ya\:·ii1n1eg> si ke1iilet (6. ív) 850(} 

··&;g·edi gyógyszeré:~zek (7.-r;-,-·--··~--·-----„-·i2i>o-o ~ 

l)élpcst-vá1nreg:-:·ei Il··ik a<lománJ'· (8 ív) 10.000 

1oh1a\"'Ílt1negyei kerület (9„ ív) 32„000 

(í~--ö1 ,-1d3ki kerület (10 ív) 

Sopl'ü!l\ idé-ki kerület (11. Í\') 

Vas-Zalai ke1ület (12 h) 
!Ie\ e:-;\ ú i1u-egy-ei kerület (lf Í'') 

l)Ské·-iC:-'al.Hl-\'"idóki k~1ület (1.). ÍY) 

Szoluok:„vár111eg;-,ei kerület (lG, ív) 

1\apos~'áti gyóg~ szer2~zek (17 í,·) 
Deb1eeen-vi<léki kerület (18 ív) 

23250 
li.'100 

ló.OOO 
9.500 

43 .. 300 

33.000 

5000 
23.000 

D1„ Szúlilender Lajos g;;iijt&se a g:ra.ko1· 

uoki taulol;am hallgatciinál (19. ív) 14000 

Buda,p·e~t-Yitléki kerület (20„ ív) 

i.\la1osvásá1helyi gyÜgJ-·szerészek 

10 .. 000 
20„400 

Szatu1ú1111eg-yei gyó~C\' szer ész-Ok 102.200 
E1·t1Gly-hánáti g~·óg~·~zer&szek Hajós Árpád 

utjáu 70„000 

Továbbá idegen pénznemben : Koritsánszk1 
Ottú gyiijtése 10 dimí1 és Brolly Imre útján 
a pozsonyi és szloven sz;kói gyógyszerészek 
1238 és fél szokol Befolvt tehát 2ddig összesen 
n:o.2~0 ú1agya1 korona, 10 dinár és 1258 és fél 
t:zoko_l. Ezek <lZ ös~zegek a csalá.dnuk Eset.cn
ként a beéikezéskor azonnal átadattak, tehát 
nz akko1 i érték:k-:?.l ~zó.111 íta11dók„ A gy·óg~r8Z(.l-r·· 
á1 i1-11ag~rkereskedök az elr:;Ö íven 65.000 korO·· 
nával szeic1Jelnek Nehai kartársunk családja 
az egv.isilletnek átadta az elhunvt irodalmi 
nmnbit, félhenmm adt kéziratait, 'szépirodal·· 
mi dolgozatait, szakkönyveit, imakönyvét, 
c1iákko1ib6l való jeg:irzeteit, lexikonjának és 
nomenkla•turáj{mak &lső kéziiatait Az egye
sületnek emlékül és meg:ő1 zésre átadott köny
vPk és fi.izetek szá:111a 169„ Az egy·e.sület a nag:··· 
Jelkü adományt az elhunyt kari kiválóság em
lékének meg:fdelőcn, mint külön Kazay
könyvtáit fogja a teljes átvétel után elhe-
1 vciznl és n1egőrizni.. 

A kúr h:izi g~• ógys:rer·szá.mlák késedeln1cs kifize„ 
tése. 

A ko1án elhnnvt kiváló magvar gvóg:vsze
Jész, Kaza.y Endre elhunvh utiín Koritsáu
nky Ottó mozgalmat indított Kazav szak
könyvtárának. je~vzeteinek és kéziratainak a 
~fagyar országi G·vógyszer ész-EgyPsiil-et r0-
szére. való megváltása célzatával. Ezt az akciót 
az elhunyt kartá1 s tenPtésén szintén résztvett 
dr. Andriska Yikto11al olvké1m 1emélte ered
ményesen lefolytatni, hogy tapasztalataikról 
beszámoló, folhívó-le>·élhen fordultak az egyes 
ke1ületek vezetföhez. Kor itsánszkv ezenkívül 
a megszállott teriilet2ken tm tÓzkodó volt 
egvetemi tár9ihoz fordult, felkéne őket '1 
gyüjtfar<' Az akció még nem fejeződött be tel
jesen, me1t pL a ~fískok-vidéki keli.ilet méo· 
nem küldötte he az adományát, úgyszinté~ 
körözés al~tt iíll a tolnm:lrmegvei µ;yiijtő-ív A népjóléti minisztéiium a ~Iagyaro<Szági 
16, a Budar·~st-vidéki kPri.il::t g'\'ÜitöíYe nincs Cl~"ff!J~sz~1ész-Eg~yesiilet n1cgk~1esésére több 
még lezárva és npm étk<'zett mc\rr be ch. And- kó1h'1znál és gYct rnekmenlwlvn"1 1endeletik~ 
riska Viktor és di. Szúhlenc121 ~Lajos (máso- intéz1'eclett non séic>km 01voslása tú10-vföan 
dil:) ín Az edcligi erdmény a kö,etkezií: h01n n gY<>g0 ;;zctész<'k :i kihitPl<'zett ÖSszege 
KorÚ~á:ri~,zky-Oltó -g:yü]fö:'ie--·n:--ivi l'fliwee _ . ht hoss~Ct időn ~el_iil. nrr;r _t;.i~t~k _m?gkap~i 
D 
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·i·. H' S T , 11C>m1t1efohen folhl\")ll ff nep]oleti mm1szter u1 
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a 'ta ~s arlrns an( o1 E1~e.:;:uJvar 23900 hogy· jÜ\"ÖhPn az intéz::otilk-et tc1l1{?lÖ gyúgy· 
KoTitsán::-;zk~-hoz befolyt egyes adon1á- szerszúmlák 80 sziiz:.tl(;kút a s:zán1lát ben:Y'R]tó 

nyak 19.000 ~;:/ig~·s?:r~!·i'~szr1ek~ ~llílcg-képpe11 azonnnl -utal· 

Délpest-várme!l"J"ei kerület (4 hl 28.000 ]UK ki 
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4./ Kazay vértesacsai sirhelyének pontositása /Kazay és csa-

1ádjána.1c elhal.álozásáró.1./ 

Az; 1940. december 20,-i gyógyszerészi szem.1.ében Dr.Szász 

'l'ihamér cils:k.é~(; oJ. vasva i.gen érdekes f: eJ. tevésre jutottam, még

pedig arra, hogy 1.966-ba.."l. fe.1.avatott Kazay si.relill.ék nem az 

eredeti Kazay Endre sirján van. 

Többszöri. temetőbuv-d.rkodásom után megá1..l.api.tottam, hogy 

Kazay Endre sirköve mel„1.ett egy "Övé"-nek mondott kovácsoltvas 

kereszt állt. A helybeli. idős emberek szerint azért gondolták, 

hogy Kazay Endréé, mert abban. az időben a tehetősebbek ková

cso.ltvas f'ejfát csi.:náltattalc. 

Kazay családtagjai 1940-ben megmutattál...: dr.Szász 'l'ihamér 

gyói;yszerész ujságirónak a sirt, aki. fényképet i.s készi tett 

ró:La.Pontos sirhe.1.yrő.l. kapunk információt dr.Szász Tihamér 

cikke nyomán:, •• "a csendes hegytetőn, a békés si:i.0 ok hosszu 

„ sorában az első parcella legelső sirja Yi..azay Endréé. A siron 

örök.zö.ld növények és v:i.:r·át:;oi:. 

leereszt, alí1e.1:3re „t még alckor ditgtalc le a föl.dbe, t1:l1r;:o:-c l'!. t oJ_,sé 

a sirenüékét, indi.totta el. bennem azt a gondolato·i;, hoc,7 J.ce-

resi-i.i, ke.11 az ered.e ti l~a~ay· s irt. 

l•lészáros Imre vértesacsai l'Cözségi. taniicse.111.öldcel, dr. 

Gács Bél.a róm.kat.plebá11ossal. és lcét i.dős vértesacsai lakossal. 

( u.."l, tenetőbuvárra.1) többé-·kcvésbé helyesen (ugyanis az elbe

szé.l.és szerint itt vo.1.t a szovjet hadsereg harcáll.áspontja) 

feltér1;:épeztük a teme·t;őt és körü.lbel:ü.1 bebatá1""ol.tt.tk iCazay 

val.ódi sii ... ját. A temetőkateszter a :r:.L. vi.1.ágl:táborus esem6n.y·el-c. 

t.-i.i.att c.i·veszett, ezért csal-e feltevések.re szoi ... i. t1;:oztuiik. 

A tewetőkuta·tás utá.11. pár héttel k.aptau.1 e~-y kedves .le·

·velet öz-v. l·iuyer Györg-ynétöl. E·C.yela:-ől., a.1"'...i a liazay. csal.8.d 



ru.ir1denna.pi ve1idége es bru.."'átja v~oit.Kissé szera1"'eilli113róan i.1„ta, 

ho~.f Ö"í:; ne!u :i..;.érúezték rueg, pedi.g megadta vo:Lna Kazay pou„Gos 

s:irhelyét, a d:iszsí r i.s megfe.lelű, jó üel.yre li:erül t vo.1.ua./ 2/ 

I:azay-va.1. 8s csa.ládjti.val. kapcsolai;bru.1 a rr1ég rneg·l.évő 11a

.l.ott;i anyak.önyvbö.1 a római l~toli~cus plebfu-U.á:u az alábbi .. fel

viJ..ágosi t;ás "t; szerezte:w meg: .1.8. í~olyószám. al.att;: •••• HKazay- ~'nü.re 

i923.úp1"i..1.i.s 20-.án clélután .fél 1. órak.01" ueghalt, 11.Ös, &,;rógy-

' szerész, szül.e tési. !1.0ly: l·Jag3rUé.11,ya, Lakóh.e.ly:VQ.i~tesacsa, Bog-

.1.ái"':i. ut, 47 8ves, róruaí lca·t;ol.i.l~us, sziv„baj, temetése ápril.i.s 

227 é11.. rl~i cl1i Sándor p.'lebános;' ••• 

Dr.Gács Bél.a i.1""ta, lJ.ogy a ku·tatás l'1i1"'é1"'e ::i..JSZK-iJó.1. 

kapott egy éi"tesitést at·Có1. az asszony-tó.l alti. ii:azay család 

all~al.~tazottja voJ.·t, 1946-i.g (a k.i·vái-1do1"'l.ásig) ö 5011..dozta u 

I;:azay si.rol:;.at, .fel.11.i. vta a f"igyelrJ.et, b.Ob"Y a Kazay si.J.""'e1ul,éi::.e 

11.e~.1 jó 11e1.ye11 van, i1.og,7 a sötciti.iá:i.--váuy si.re1nl.éktöl (egyet;

lei1 vo.l. t a ·i;eille tő ber1) l~O. '/-8 lépéSJ.'1.yi.i"'e a :cóm.1-;:,at. te1nploru

·~oi"'ony irá1Lyába1i. van a si.1~.(:i) 

A. lcöze:lL.1u1.tbru1. a ten1e tőben a ternetést 111egs~ünettélc. 

(bezárták.) 1 a go11d a ~ésőbbi.e:·;:,be11 aJ.rJ.'COJ."' .lesz, ha Kazay 

diszs.ii„·G L.tegszü.1-i.t..:.: bi.í{. a „GeiüetőbcJ_'.·, esetl.eg a diszs:i.rral 

Kaza)'- 11a111vait n1ásl1ová akarják- e.lszáll.itani. Ebben a~ eset-· 

beu az e2.:::.l1unlá.1ásl.;.or a11.tropológiai. vi.zsgál.atra is szükség 

1.esz. (l•!egje13.yezn.i Yd.vá11olll, bogy a bi.1"'toko111ba.iL .levő f'é11yl~épelc 

alapján l'Cuzay1iak :L5e11 jel.legzetes alal~u lco1Jo11yája ·vol.t.) 

ltutatásaim sorfu-i .iilegál.'Lapitottaut, liog-.f a hazay .1944-üen 

ell1unyt családja i.s e teraetőher1 van el tewetve, a halotti 

a.nya.k:ö1l.yvböl és az e.lbesze1.ésel-cbő.l az a.l.ábbi i.ui~o1-raáci.ól10~::; 

juto·ttaiu: 

•••• n l944. te.1.én \Téi ... tesacsa és körxiyél~e is 1iadlnüvel,eti. tei.~ü-

1.et vol.t.h:.a~..iayél-c lalcisát és portát is bo:o.batalá.1a·i; éi~te. 

~a-zay---0~á--d-J-á--t----i.s..-.. !"'íi nd!-1É..T'P1a11,____ig_:y______Ka_zay_,_ö~Y.eK.te és 1á.11yai., 

Atlél. a 6"')'-ógyszei~és~ és 1-J:uga Gi -;; ta i.s megsebesül. t. Az ak1:.ori 

acsai orvos dr.Kozál;;: Al:J.dras e1~;_.;:i serte Öi,;:.et a 1.akosság áJ;ta.1. 
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A s~ül,etési an:yal~öuyvbe11. Kazay csal.áddal. kapcso1.a·tba11 

az a.lábbi. bejegyzés '--.-;,"",('1'/ ··-~. ;,9-~ u ,,_,.,.... ·-
Vc....,J..,a...t..J.1.al.IO „ '+ • ..1. SZ• • • .Aa.ZU:J Bri.gi.tta, 

Ex•zsébet, ke:r•eszte.l.ve 1.920.juli.us li--;én. (·v-i.rág :istvá..n, Kaza3T 

·v-ei~on ró1uai l~a:to.li.kusok, kei~esztviz alá tai--totta Blab.ó Etel) 

'i'i.cl1y Sándoi~ pleDá.11.os ••• iia.·1o·t;ti any~n)o-v 38 • .fzs .alatt ••• e 

••• l9i+-+.deceL:ibei-- 29. B.laI1ó Ai. ... artl~a postllii1es-'ce:c11.Ö, nél1ai Ka

zay· End:ce özv-eg·y-e Éi•sek.ujvár, \ré1 ... tesacsa, :i. ... ;.,. 58 eves mérge

zés, teiuetés: Véi ... tesacsa .1,94L~. decewber 29.Dallllgar ... cner J.:;.":itro.ly 
„ _, - „ n. p . .i. e oanos •••• 

39.fsz.: 1.944.d.eceniber 29. Kaza)- Dr:igit-1.;a posta1riadó szü..1:.:1920 

junius 24-én, mérgezés, teE1et és 1 Véi--.t:esacsa 1.944. <1ecenbei ... 29,é11 

Daumga:r't·.11er K~tro:ly lJ. p.l.eü~u.os ••• " 

A. halotti ai1:;>ral.:.öu)rvbe11. 4:1.f'sz. a1.att i9L-1-4.december 29.Kaza.)r 

Adél ,:I.1.on.a, gyógyszerész, J...Jagyszal.atna/Zó;1·yo1n n1eg)re/ 35 éves 

I:1éi--.gezés, .J.;eE1e Cés -véi"'tesa..csa i9l1.1.t-. <lecer:1ber J.1,0n. 

Ii. ·temetkezési. anyakönyvben van ee,y bejegy!<;és 1920. 

ju1tlus 1.3·-..;..r1: na.~ i.skol.asz~il..:: 1-Já.:Lús köszö1J.ette.l veszi. tudomá

sul. lCazay E1J.di~c gyógyszerGsz ui ... r;ak. önzet1.e1"1, f'árad.ozását a 

segédlcántor 1"1.0.lyottesi.tésében .• 11 Az :i.dős lal~osok e.l.111esó1.tó1~, 

il.OG'""i" az e.1.ső vJ.l.Ú.gl1ábor„1 idej ébe11. és uti:c.ta b.osszu ídőn lce

i--eszt·üJ.. hel.yettesi tette a kW.1.tort;, iiagyon széper1 tud.ott or

coná.n. játszmti .ICazay1-ié .1923. jariuár 1.1-:én lcel.t .levelébe11 

Vórtesacsáró1. a lci.11torsági--ól. a l~övetl\:ezöl~et .i.1"'-'ca anyósáélrnab: 

l;agybál1.)rára: ••• il}ti11el:;,: Et tudo1uá11.}-, 11.a n.i.ncs a11.yagi b.aszo11., 1J.a.. 

n.en.1 11oz a l-;.011.y"h.á.1."'a seusi. t 1 bi.zon:y jó le11.ile E11.dré1ielc er.;y ki.s 

Ólel.iaességet taTrulni, de a i-iacy becsül.etessóge iJ.errr hag<.f ji:1. 1 

lia.ragszik rfuu,ha er1"Ő.l beszé.1.ek.. 'Te.1.jesel'l. l-aeg va.z1 elégedve 

az ei .... l~ö.l.csi. si.l\:ei'"'i"'e.l. I-Iogyan. gyai"apodná:r1k, lia p.1.más:f'é.l évig 

végezte a 1~tori. összes teenciő.'i."-et i.ll(;ye11, utóbb UfS)r lOO l~o

ro1J.á.t ado·tt a pa1), de ezen .1 1~.11.ust sem l.el1.et -..,.oimi. •••• 

l·.gaz, 11ogy s~~óbar1 tui.11.d.i.g r.ie5'1;::öszönte ••• Igaz, rpi.11.dig· 111011C.ta1 

i10.:;y te1--trrész;etbeI1 f"ocja Lleglmp1ri. 1 buza.1 boi" 1 ~s :fábru1. De bii.t; 

a iioldbaJ.1. ua.i"aát az egész 1! .•. 
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i"'elki.i1ál.t he.1-;rei";, közül. egy iil.ta.la bi.z Gosabb .:La~);f.sba Szaloky 

Dé.'láiJoz (i'e.1.ső Pa·tó-hegy), (n1ost Pe"i.;Öl'i utc2„) az un.menedék-

11.elyük nem vo.l t a1.kal1aa..s a sebesü1.tek 111ecf'e.1.e1.0 ~ ~ -· ' " /' e . .L„l.a~asara, 

e{>y jobb, Tl.aéJ'yobb 11.ázba n1e11tek, fl-Z eúben az u.lcct<-Oru.1 .levő 

~i.p.1. .J'ózsefékl1.ez. A b.ábo:cu ok.ozta megpróbál"ta:táso1;. miat-t öu

gyi.lkosságot- követtel~ el,, raé5 koporsót sem tudtaí~ összetákol

ni. s~fu:iukra, l.epedökbe burkoJ..va t;e111et"télc őlc.e.1c egy b_.ősi. ha.1.&lt 

b.a.it mag-;rar katonával~ ••• 

A kuta·i:;áson1soi"Ú.n111egá.l.l.a1Ji.tbató, hog;.T özv.!(a~ayné és 

1.eánya Bri.G:l.tta egy lLappa.l. előbb íia.lt ineg, lilajd. Adél. őket 

el t:ewetve 6 is ö1~gyil.kosságot kö·,rete-'c t el. Őt egy na.ppal. l~é

sőbb temettél<: e.l .• özv. l·layei ... Gyöi ... gY11.é szei ... :Lu-t Aüél. i"'észére a 

Ka:;!.,jay 1.aJ:~si.l.ál. ta.1.;„1:G Ou.toi--da.rabokbó.1 :í.;:észül"t lcoporsóban te

liJe·C ·Célc. e.l.. ö;z;v. liayei"' Györgyné azt i 1."'ta, 11ot,7 a teiile t és t ·v·és

ző 13aUUlgai--t11.e:r+ K.á1"'oly p.l.ebános és f' éi.-- je, va.l.ruui11.t r1.éhán.y acsai 

:Lali.os \ro.l.t a végti.sztesség 1-.észvevője. A.z ot·C .lévők idegi.leg 

te.ljeser.t. ki.boru.1·tak. a lá.tottalctól .• 1~.zayék. lal~sát a bomba-· 

találat u-tá1'1 te.1.jese1-i ldf'oszto·Ctfu~. I~azay E:t1c.ire szép patil;.a 

etléi-1yei., itle.lyet AG.éll~a büszl\.eséggel és dicsekvéss01 mu:Goc.:a

tot ~; ~ a csi.1.1.aGásza.t.i távcső, mil,roszkóp ós egyéb iuüszei ... elr:, 

o.rui.re mái~ l1.eu1 emJ.ékszi.k, ·va.lamir1t az Íi.dél.k.a á1.ta1 inutatott 

édesapja kö11yvei, lcézii:•a·l;ai el.vesztek. Ugy e1:i1éks:zi.k, 11.og;.r 

awiko:i"' A.csái"'a kei~ültel~ (1926.) Oi"'osz J"á11os gyógysze1~ész vol.t 

a bér.1.ő/2/, azután dr.Voudra Ai:i.ta.l„ ak.:L, ha jól emlékszik 

Pécsi--e l~erü.l.t saját patilcába. Eb'be:n az i.dőbeu lt.erü.1.t 11.aza az 

05-ye'teruről. Adé.l., aki, nti.nt jogos tt.tlajdonos és syógyszerOsz, 

ő vo.l.t a község G)'"Ógyszerésze l1al.i~1.6.:i.g/2;'. 

A ll. vi1ágl1ábo1"u után. Kazay özvegyé11ek testvéi"'e:i.(Bl.a'J.J,Ó 

Btelli:a 0s b.lal1ó llár·i.a) a temetőíJen a traci.lcC.us l'-örü.l.111ényel~ kö

zött :.negl1,alt ö~v. Ka=a.y11énal{. és leánya.i1Lalc egy si.rlcöve..1G csi.-

:náltatto.k • .:~ .si.rkőn az alábbi 01.vasl1ató: 

I~azay Adél 

.l.83 17·-1.944 

1. 90 9-.1. 9.+.+ 

l 02''"-1 0 "" ./ v ·-·./~ y 
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.t~aza-y- bal.á.l.éira vi. s szae1u.1.é:L~e2iet t Orosz J erlŐ e;;/Ó{f;;,-r.„, 

szei--Gsz, a község vo.lt orv-ostí1i.al-;: (dr.Oz-osz S~i..udor 1.890-19.57) 

t"i.a.: ••• u i.f»en Oar.-i tsá.gos 51rógyszeL"Ósz -vo.l t, lruraorisá.l t a 

Gye1"'i11ekekkel .• l~eá.vel.t eg:;rónis0g ·vol.t 0 •• Ezért sserete.ict;el 

5or1dol.t vissza i:U-za:f· E:tidi..,ére ••• 11 :.©ey u.apo:u édesapán dél.után 

1:.iű..zajött Os szomorua:.rl közöl.te ve.l.-íi111~, szegéri.y Bantii. bácsi. 

megl-ialt. E 11.i.1~ 1.gen soká:Lg: f'ogla.llcoztatt;a. a csa:lá.dot, runiyi ·e 

tudok, l'lot;y l;:azay- szivé·ve.1. 7 de veséjével :Ls több óvi.~ bete

geskedett ••• hdesapán1 még :idős l'Cor&bai.k i.s sze:t"'etette,l. ew1.e-

.1.92~3. ja11uár l„l·-;Ór1 l:a.zay fel.esége anyósál1oz liagybány&l."'a 

többel\: közöGt féJ..„jé·ve1. J:"..apcso1.atba11_ a következőket i.i.„ta: 

•••• Hl<d.,ly' jó 1.e1U1.e e€>;/· 11:yarat a .fürdőn. (u1a. 1''6.1.ix-Füi'"'clŐ 

Ro:.:;iúui.ába11) el.icöl te11i, iueJ.--t rai.1id:i.g a cseI1d utáJ..1.. v{i.gyi:ic El1.cl

re. IJagy·ou sol:;:szor aggódo111 ndatta 1aióta i t-t; 1al~UJ."1k )~5-:ll~ é-v-e/ 

soi~at pau.aszl;:.ocli.í:-.: b.o.l a s~ivére, l:i,01. a vesGjóre, feje i.s 

cyak1--m1 i'áj a bal f-ül.e r.:1e1.l et t l.e""'7"Ő Ctagaua.t tól., ar1i illÚ.r 

töüb r::;i11t J_2 éve kel.etkeze tt, de elbru-.:1yaGo.'L ta, rai.11t L~inde1i 

baját, se1mai.:t"é.le orvosságot iieEl szed, uj bajai csille J..:.o.1.uo

.lyodl1ní< ••• I:J:i{i.iJa. J.~ér.lel.ew, i"áL:i i-ie1~1 11.al . .l.t;a.t ••• J.Telll 'l;ucioi:i:. sei:;;:L

te1ri a 11.e.1.:/2;eter1 és csak i,e t·Cegol::. a -jövőtOl 1! ••• 

A temető lcutatásolc sorái1 Vái--y :Iván e;yót;7s~erés~ l~oJ„

lega Ó-Gya.11.ái~ói a. ~öve"tl~ező köz.lést adta: ó-gyall.a.i e,yógy

szer·t;i:.i"" a.J_api ·tó ja l~rú.lyi. J.Uk..lós, aki az Ó·-G)''"a1.1ai tern.ető·

ben van e.1. i:;c1aetve, a pa.til~ t a.lapi tásé„ tól. /.1.835/bal.8..l.2„i.g 

vezette. Sirl:~övén: szü.1.: .1350 .11ove111ber 20-tól . .1.902. szep

temlJer 2'7 11 o1,vaslia:tó. U(57a.11csal:. ebbe11. a ternetőbe11. va11 cl.

·ter.iotve l-lózsa J"áuos gyógyszei--ész, alti e pa-Cikáúa:n d.ol.[;.'Ozott 

/w.int bé1~1.ő, va5y- 1)rovi.so;c/ ,raeGl1.al.t .1.909. f''ebrt:t.ár 18,·é.i1. 

E ter:ietőbe11- varw.ai.c el.teliletve Kazay Fol,eségé11ek 1."0l~o11..sá5a :Ls 

Blahó 11onu é.l t 45 évet, megh.al.t 192'7. október 20·;-im., ueya:;:i 

- ' · l i... • 0 1 
•• B" )'~ ni ' ' Il .r.- -·""' euoe11 a si.roai1 var1 e :veme„cve ~2ivna.ssy - 8.J..a, .u an.o .ona ..: e::...·-

- ___ j_§_; ____ --~i;i -~„.~~--~·v-et é1..t, in0gl1a~-~„---~23_~.-~„-~-~-~~-~~-- Jl':"éi-1, al::L -· 2 ... 

:fe1 . .i::ctis szer·i.nt az érsel;:ujv~;.rl 
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nyü.gdi,jas i.gazcató-ta1ri tó ;1851.-i938 11 , va.la.m:L11t ug·ya11. i.t;t 

tes-0vére B:lal1ó Eiili.1. tru1itó 1854-1930 is./4/ 
(lásd: l~zay El.J.dre :f'e.l.eségénel-: családf'áj?i"'c/ 

lrodal.oc1: 

1../ dr.Szász 'l .... ; 11 Egy l:ia1=> \.Tértesacsán 11.éiLai. L:a~ay 

Eruiro csaJ..{1.dján.ál. 0 Gy.Sz. 517 ./194o/; 

2./ ö.l·layer G)rÖl."'t;Ylié 1.9179· n1ái"ci.us 

vele Etyekrő1; 

20-·á11. lce1.t 1.e-• 

3./ dr.Gács 34.la \rértesacsai rói:1ai ka-CoI.ikus plebá-

nos :i..rásbe.li és szóbe.li köz1.ése aia1)ján/1.979. 

május 16„án ke.l.t levé.l/; 

l-i-./ VÚ.1""'y Ivái-1 gyógysze11 ész 1979.lipri.li.s 2Ó46.11 í"C.G.1 ·i; 

1.eve.1.e a . .l.a1Jj~~n .• (IIurbanovo -·ÓGy~a1.1a, ina CS.S.I\..) 



Vértesacsai képeslap a ,J;iYP~;);'§l~~t~FX:óJ, Kazay kézírásával 

1921-ből; 

Kazay Endre gyászjelentése; 

Öl\' Kaza}' [ndrCné S7l<1. B 1 ah ó Aranka a mai!a, v3lomint alulirott ~yrnntkci '"' 
roknn,íg,1 nt1('bc11 f:ijdólornlol p(lrb<i suj\la tudatja hogy :t kgjohb krJ apa. !11i lc<hfr o.ogo' 

KAZAY ENDRE 
v(:J~ 11.SACS·\I íi\"ÖOYSZEl&Sz 
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- ···rt.<0~<:1i rom. l,1\h pkbóni.1 lcm1;lomha11 fog""- Uri'°!. bcmu:attatm 
Veri<<,"'"· 1 <J23 „,.; <ipnhs !10 20-án. 
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Kazay Endre.eredeti.sirjaa vértesacsai temetőben 

/Gyógyszerészi Szemle 1940.év karácsonyi számából ··52o.oldal-./; 

~-!!Jl:\i 

fokl>an közöltek, 1-\:aza;-· J<~ncl1p HPIHtsak g·~úg:•sr.t•rl•szt>i.
lt'~ fog-lalkozott. dP a lcg·kiilünbözőhb t1ulon1únyúg;akknl 
is 1\ csillagÚ$zat. botanika. kl•tnia. fizika, he1·aldika. 1nt•

l<•orolúgia. gr-olúgia. filozófia, iniíYelödéstilrtPnt.•t. sc'.it 

adtak ki 
sítús uti 
aho\· ú ] 
kapta n 
szüks{•g 
wl előtt 

füi\l 
190;{-hau 
ft.•ss1.orc 
Súnd.or 
nagy /J! 
dúsltaj1 
l·rllekt.•s 

~let 
l·h•tükr 

-l 
gyakor 
kút. 'et 
\ izsgúl 
IJpfol~ :· 
léptüul 
„,„„,lut n 

Kazay Endre Családjának sírja a vértesacsai temetőben /1981/; 
•zy,..,,,.~"lco/<.>t>'.'11--l""'~--~-
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-o-i 10' 'o(l' .... ~„-:"..! ,:; ~a· ...l...... h.I.. a. .... ..1..,..,...„ • 

Kazay i:.ialá.1.á·t l~öve tően száli.1ta.lan i:1egemlél::ezós vo:l t 
eg;;réni. s ég6r0J_ , w.unkásság""'áró.1 .• /.1./ 

Ii.azayval kapcsol.atbau összeáJ.„l.i.tot·Cam az i.rodalmi. 

adatokat, a ve.1.e kapcsolatos na.f:-fobb ci.ld-:.elcet, uegen1.1.éke·„. 
.Jo! ="""' 

zések.et a korábban. lTieGje.1.en.0 nn1onarcbiai. llagyai.--01"'szágu/2/ 

szaklapjai.ból., napi. és 11eti„lapjaibó.1., ·\raI.ami.ut az osz t~rá.k 

gyógys~ei"'észi :lapo.lcbó.1 .• Összeá.1.1.i.tásow az al.ább:La.lc szei---i11.t 

törté11."G; i1el-.xo.1.ógol-c, ...... ~ , ., • :l !' -inege1al.e..Lr.ezese.ci:, J.i:.:l.aa.vunyoK, l~önyvek, 

Kazt:t.-)rva.l. lcapcso.iatos egyéb 1iagyobb ci.l<.1-;:e};:; 

liegj cgy-eL;lti ld váno:r.1, 11.ogy l~zay 111w1lcis ságá11al;.: b:i. b.li.-

/120/ miatt az adattárban /mellékletben/ adom meg, meg.fe.lelo 

ruag':ra:t"'ázattal. 14..z irodo..1.oLJ.bal'l / - az eu;yes cikk.ok i.i .... oda .. lJJ.a-· 

zii.sái"lál/ és a bibl.ioc;rf'..fiábru.1. irt; 1 .... övidi,t0seket a c1.issze11
·-

táció e.l.ejéil ado1a iaeg·. 

l r o d a l o m : ..L • uy • .t:; • ._...., "" .... _, . I -~ . ? '~5 • ;1· C)'.' "~ 

- Gyógysse1 .... 6szet 88 ./l.9'?6/; 

olöt·t/.1920. juu:l.us/te1"ü1.et:l..log a.s 

an::;rao1"Gzági.Jól, I--Iorvá t- és Szl.avou-oi"-

szlg'3Ól 6s l?iur:.le-·ből 8..1„1.t;. 11.z 11 a11.)'a·-

01 .... sz(~g11te:t~ül.ete 2r;9•759 kn1
2 voJ_t, 1.aJ:.os

sL:.sa .1.91.0,-bei..l. l.G millió vol.t. A mai 
q 

- - , . .„ . ~ "''00 - „ .. -i-1agyai""O~SZ~G terUJ..0"G0 ;t;;V ..G:hl '.l.aJ::.os·-

sága töbO i~L.L11t 10 ui.11.i.ó. :r.cle .}cai"'to-

-·li deke u ciü1ü uj stS.e; :Ls, aruel·yel~be I~a!3ay 

Eudre irt és alJ.ol f':l.g;re.l.e121ü1e.l i.ti..sértél~ 

és 
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G•rór;yszerészi br·Ces:i tő: 

Gy.b. 206./1923/; 
Aba~r l'Jewos G)ul.a: 0 1í.azay E1-idre /.1876-1.923/n 

Gy.E. 218./1923/; 

L.:azo:y· tometéséi""Öl: 21 . .1. /.1923/; 

Lí:3.sodi.k ... Veg')-és~e ti I:o11gJ:ess~us - Ka~ay E11.d1~0 er.ú éké-

l.1.ek adóztia.1~. Gy.{;. 256 ./l.923/; 

l:ori.ts~„11.szl~y o.: 0 Iiliz;ay Endre 11 Gy.I~. ;.;:oo./.192;3/; 

l·iacya.r ·vegyészo.L: II. 01--.szágos IC011.grcsszusa. -· I~azay 

er:J.lékéneic adósn;;i!r G)•.I:. 246./192.3/; 

G-.róe;yszerÚS!ZÍ l-Ie ti lap -·Gy.Htp. 213./l.9:?J/; 
Kazay ter.ietésérol. 219./1923/; 

d.1 ..... Kori tsá11szl~y O.: ui:~azay Endre /l87Ó-·.l.92.3/ 

Gy.IHp. 2li>./1923/; 

Gvór:;yszei"'Ószek Lapja 

"I • : ,.. { 
VS:.L.„:.os Jj •• i 1 1~~a.y E11d::..---e 11 r;yÓG"fSLOe:r~ész,~~::. Lapja lJ. s~.:;át;.1 

.1.. ol.d.a1/l92J/; 

.letéb011.: ~re cl111i!1:.a és f~ö zgazdás z - Buc1ai:>e s t _, I • , 
ev-

f' o.l,3ran1 1.923 • 15 • l6. szfu~1 '7.5. o.ldalcl.; 

Püarma. Post. l.'/2./1.923/; 

PI-1,arr::iaceuti.sche llonatslJ.e.fte 84./1923/; 

- FELIIT:VÁS I ••• u a lCazay ar:ryag gyüj tés, &l- uet;;i:caJ.:idó 

é.1.etrajzÚlloz és a lLazay I-~ÖU)'-Vth.i"' i--észé:r·e 0 •••• 

2''11 h 92" 1-:----, __ ,, ~--# 

Gy.K. 428./1.92J./; 



- Kazay;.ral kapcsolutos k.iadvfu""1.)'0k 1 köu-;rvek: 

tái--diktatura és a po.li.ti.kai áta.l,alm.lások i.dejé1111 

s-t.\1déri:,y T v. 

191.9; 

di"' • .,_'/ ondra i~. 

S6.ri.k Gy-u.la I~ö1~~rv-.ayo:::4dája Cecléd 

szeJ:-zőlc saját ldadása - Budapest 

törté11.eten 1.I.I.. kötet 

Eeyes·üJ..et Ki.adása. - .Dudapes ... c -· 1.930; 

J.JJ.."" • hal.r:.1a.i J .• 

19ó6; 

:L„lag')rai" é.l.etrajzi leJ~ilco11. - Il:l .lr.ötet 

l.929; 

' . 
G~tOGJtSzei~esz 

A.1;;.adÓl~i.ia Rö11.)lV1;:iadó - BuO.a1)est: ·- .1.98.1; 

A ' . GyOG"';/SZ0l."eszet lial.adása .1. S3illil, 5. oldal./192!..c/; 

0 u. o.lda.l /1924/; 

EJ.i11Jex· E.lel.e: Vértesacsai patikus 

G;.r .IC. '75 ./1.930/; 

J:i"'J..."arl.lc.1. Á.: nE.ll1uiiyt rmg-/ ja.:i.11.ic.: K'-::i.zay EJ.1.G.1 ... 0 /.187Ó·-.l.92J/ 

G;-".L. 326./:1933/; 

ili" .s~3&sz T.: n E.wl.élr.e zz-ü11.k 

G)„.S~. 630/.19:38/; 

Gy .s~. 3l3 ./1.940/; 

l(azay Er1di~e/1876-
1923/ 

dr.Szász 'l:.: nEGJ lJ.ap ·véi ... tesacsfu1. uél1.ai haz&y E1J.d:r.:·0 csaláó.

j 6ná± 11------G7~3-.-·-~-§±-7-·--/1-~4-G/„-;~-
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.,.„ .• ~···1 1 'i\~ .•.,~.; !' ·--:'I. ..i.:;,.liJ..Oil .. .Leil)rOrlla-c a ;.;·lab)'"fl..l"Ol."'SZi8...g'J... U·yog;/SZOI'GSZJ.. jj,g;re-· 

sület I:ö~.1.ewéu.yei 1.940. szepteü1ber 1.-·l. száu1ából .• 
/·-~· Cf""'I' • 1 'k i- dá ) \ht•oo;;.-J. em .. e.--0 oa s ; 

Dr.Hal.mai J.: "Megemlékezés Kazay Endréről. 11 

Aota Pharm.HUD€. 241./1.963/ 

/Székesf'ehérvárott .1966. ju.lius 14-.16-án ALBA REGIA 
gyógyszerészi napokon el.hangzott el.őadáson i.s ké
sőbb el.őadva./ 

Dr. Végh. A.: 11 Kazay Endre morál.is hagyaték.a" 
- kézirat és ujságkivágás - f'e1.tételezés szerint az 
Egészségügyi Dol.gozó oimü ujságból., Kazay sógornojé_ 
nek hagyatékából. /Bl.ahó Mári.a/ a f'el.jegyzés szerint 
az 1966. ju1iusába.n az ALBA REGI:A gyógyszerészi. napok 
keretében e.lhangzott el.oadásból.; 

Dr.Hal.mai J.: " A pesti. Tudományegyetem néhány ki.váló 
gyógyszerész tanítványa és prof'esszora" - Orvostör

téneti. Közl.emények 333./57-59/1971.; 

Dr.Kempl.er K.: "Kazay Endre" Orvosi Hetil.ap - 1067./1973/; 

Bal.ázs K.: " Egy magyar gyógyszerész tragikus él.ete 11 -

11Kazay Endre" Fejérmegyei Hirl.ap 1973. f'ebruári szá 
ma /vasárnapi mel.1.ékl.et/; 

- uj ságki vágás, Kazay Endre sógornőjének Bl.ah.ó Vi.áriá
nak hagyatéka; 

Lárenoz L.: 11.A. magyar gyógyszerészet emlékeiből. :Kazay 
Endre gyógyszertár f'el.ügyel.ői kinevezése a Tanács
köztársaság idején" 

- Egészségügyi Dolgozó 1.973. decemberi száma; 

Lárencz Lászl.ó: "Kazay Endre származása és i.f' ju kora" 
kézirat - a M.Gy.T. 50. évf'ordul.ójára irt pál.yá
zati munka, amel.y "dicséretben" részesült 1974-ben; 
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Kránitz Ti.borné: nKazay Endre eml.ékezete" 

Diárium 37. III/9./1974/; 

Lárencz L.: "Kazay Endre ujabb éJ.etrajzi vonatkozásai." 

Diárium 35 .IV /l.2 ./1.975/; 

/1974.szeptember 25-én a VI .• Magyar Gyógyszer

tudolllányi. Kongresszuson e.lha.ngzott el.őadás kibő

vi tett, átirt részlete/; 

Rácz A.: "Egy kivá.ló gyógyszerész pol.ib.isztor" 

Bányavidéki. Fák:l.ya - Rolllán Kornmunista Párt Mára

maros megyei. bi.zottság napi.l.apja 1976.november 

6.-i. száma; 

Dal.i.bor L.: " Egy kortárs visszaemlél~ezései. 11 

- kézirat - a szerző tuJ.ajdonában, de megjel.ent 

a Győr-Sopron megyei Gyógyszerészeti Társaság 

Értesitőjében l.976-ban; 

Bánóczky z.: 11 Eml.ékezés Kazay Endrére" 

- kézirat - a szerző tul.ajdonában 1 de megjel.ent 

a Győr-Sopron megyei Gyógyszerészeti Társaság 

Értesitőjében 1976-ban; 

Lárencz L.: "Kazay Endre centenáriumán" 

Egészségügyi Dol.gozó 1976.novemberi száma; 

dr.Szigetváry F.: "Megeli!J.ék:ezés Kazay Endréről. szü.letésének 

100. évf'ordul.ó ján" 

- a M.Gy.T. 1976. december 2.1-i. ül.ésén el.hangzott 

előadás, - Gyógyszerészet 88 ./l.977 /; 

Lárencz L.: "Megeml.ékezés Kazay Endi•e/1876-1.92.J/szill.etésének 

1.00. év:f oi·dul.ó ján" 

Gyógyszerészet J00./1.977/; 

Lárencz L.: 11 Eml.ék:ezés egy kivá.ló magyar gyógyszerész Kazay 

Endre szül.etésének centenáriumán" 

a M.Gy.T. Fejér megyei. Szervezetének közl.eménye 
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Lárencz L.: " A hazai gy6gyszergyártás története - Gal.enus 

Gy6gy- és Vegyszergyár" 

- e.1.oadva. - a M.O.T. GyógyszertörtéJ.1.eti Szakosztá1y 

eload6 ülésén Budapesten l.979. május 30-án, 

- a Kongresszus Pha. ... --maceuti.cus Hungaricus ülésén 

Budapesten 1979. szeptember 26-án, 

- k.ézi.ra.t - pályázat - a Magyar Nemzeti. Muzeum 

történet, - f'orrás, - és a.datgyüjto és f'e.ldo1gozó 

pályázatán - a munka 11k.i.eme1.t 11 díjat kapott; 

Vörösné; Enzsel Etell,a: "Kazay Endre él.e te, munkássága" 

- Külön.lenyomat - a VIII. Pest megyei Orvos

Gy6gyszerész Napok Tudományos Közl.eményébol -

677.oJ.dal /1.977/ - Pest megyei. Gy6gyszertári 

Központ; 

Csoma Gy,: "Máramarosi ki.slexikon - Kazay Endre - " 

- Bányavidéki Fáklya /Románia/ 1983. f'ebruár 

5-i száma; 

Lárencz L.: "Közegészségügy 1919-ben" 

- Egészségügyi Dolgozó 1983. márciusi. szánta; 

Lárencz L.: "Hatvan éve megjel.enésre vár6 kémiai ku1turtör

téneti. anyag Kazay Endre /1876-.1923/ to11.áb6l0 

/"Kémiai müszavaink eredete és rendszertana."/ 

Gyógyszerészet 307. /1983/; 



i 

6./ Kazay Endre munkásságának bibliopráfiája 

Hosszu kutató lllllllkával. ellcészi tettem Kazay Endre 
munkásságának bibl.i.ográf'iáját a 11 monarcl:ú.ai. Magyarország" 
1.apjait átnézve. A bibl.iográ:fia megírásánál. gondot jelen
tett többek között Kazay k.ézi..ratának 11Iroda.1.mi müködésem" 
- Kazay Endre gépelt k.ézi.rata S.O.M.L., és Dr.Matolcsy 
Mi.k.l.ós: "Könyv és iroda.l.om gyűjtemény a magyarországi gyógy
szerészek munkái.ról. 11 - 1.91.0 - vis zonyl.agos pontatlansága is. 
Gondot jelentett továbbá, hogy a megtalál.ható egyes lapok 
nem jelzik, vagy pontat.1.anu.1. jelzik az évf'olyamot és a szá
mot i.s. Kazay ila.G;Yatékában és a sógornőjének /Bl.ahó Mária/ 
tal.ál.ható néhány KazayvaJ. kapcsolatos ci.kk, esetleg ujság
ki vágás, amel.yrol. következtetni lehetett a 11körülbel.ül.i" 
i.dore és a 1.ap ci.mére. A bibl.i.ográ:fia a kiadatl.an Kazay kéz
iratait is jelzi. Á német szak.lapokban és a magyar szakl.apok 
11kérdezz-f'e.l.el.ek11 rovata és a Kazay ci.kkeihez és inunká.jáh.oz 
irt kisebb cikkeket /vi. tal.evel.eket/ is tartaJ„mazza a b:i.bl.i
ográ:fia .• A nagy arcl:ú.v anyag átnézése során el.öf'ordulbat, 
hogy még a bibl.iográ:fiában nem kerü.1.t be, ugy azt pótl.6.1.ag 
:fel. kel.l. venni .• 

Kazay munkásságát a következokeppen osztottam f'el.: 

1.. HAZAI maeyarnxel.vü munkái: 

l../ Tudományos gyógyszerészeti munkái, 
2./ Gyakor.1.ati gyógyszerészeti munkái, 
3 • / Kémi.ai. munká.:i. , 

4./ Népszerü természettudományi. munkái, 
5 ./ 1'1eteorol.ógi.ai, csil.l.agászati és barl.angkutatás-

sa.J. kapcsol.atos munkái, 

6 • / Könyvei jegyzetei. , 

7 ./ Egyéb munlci.i, 
8./ Kiadat.lan Icéziratai. 
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II .• KÜLFÖLDI szald.apokban megjelent mur.kái: 

A bib1iográ.f1a megirása során gondot jelentett, 
egyes anyagok már nem találhatók meg, igy p.1.. az 11 Érsekuj
és Vidéke" cimü ujság év:folyamai /1914, 1.915, 1916 év-

f'ol.yam eé>yes számai/. Ugya:n:i..s, a 1.ap kötel.ezö számait a 1.ap
tu1ajdonosolmak annak idején/kötel.ezö pé.ldányok/Budapestre 
kel.1.ett kü.ldeni. Az 1919-es év a.nyagai.t a kül.önbözö po.1.itikai. 
okokból. az elmul.t idÖszakokba.n megsellllüisi tették, az .1945-ös 
években, 1956-ban a Széchenyi Könyvtár és Levél.tár anyagának 
egy része megsemmisül.t/2/ hasonl.ó volt a hel.yzet f-rsekujvá
rott is, ahol. 1.945-ig nyomdatulajdonos saját példányai a su-
1.yos szőnyegbombázás következtében a nyomda is te.1.i tal.ál.atot 
kapott és az ott tárolt és nyomtatott ujságok, nyomtatványok 
is megsemmisül.tek. Ezért .fől.eg a Kazay sógornőjének /B.lab.ó 
Mária/ irt 1.evel.ek.ből., hagyatéli:á.ból, a budapesti Semmelweis 
Orvostörténeti Könyvtár és Levél.tárban, a Magyar Tudományos 
Akadémia Levél.tárában tárol.t, az él.etrajzi 1.eirásokból., vala
mint Kazay Lajos testvérének .fia /Kazay Lajos - szü.1:1.921. -
Mi.sztót.falu - Románi.a/, 1.eirásaiból. és a nál.a őrzött eredeti: 
Kazay Endre leveleiből. tuduoli;: az irt és megjelent munkákról.. 

A bibliográ.fia összeál.1.i tásánál. az 1985-ig megta1.á1-
ható korabeli archív anyagokat dolgoztam fel. 

I r o d a 1 o m : 

l../ Váry Iván gyógyszerész /Ó-Gyal.1.a - ma:Hurbanovo 
CS.S.R./ i.rásbel.i és szóbe.l.i közl.ése aJ.apján; 

2./ dr. :r'ajcsek Magdo.1.na - Országos Széchenyi. Könyv

tár munkatársa - irásbe.li és szóbe.1.i közl.ése al.ap
ján: - 11 Adatok. néhai Kazay Endre irodal.mi müködé
sében 

Gy.É. 4. szám 8. o.1.dal /1924/; 

1 
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BIBLIOGRÁFIA 

I. HA.ZAI MA.GYARNYEL viJ HüliKÁI 

1 .• / Tudományos eyóp.yszerészeti munkái: 

.1 .• / N"éhány gyógyszerel.nevezés etimológiája 

Gy. Htp. 10.l.;:J.1.8./1897/; 

2./ Po.lemia az U~. emol.liesről 

Gy.K, 406;434./1897/; 

3./ A chini.n-sók optikai tulajdonságai 

Gy.Htp. 163./1897/; 

4./ Ismert erők ismeret.len hatásai 

Gy.Htp. 242./1897/; 

5./ Uj szinel.lllélet 

Gy,Htp.674,/1897/; 

6 ./ Aranycsinál.ás mestersége 

Gy.Htp, 42./1899/; 

7 ./ Kémiai hatásu sugaralc 

Gy.Htp. 637,/1900/; 

8./ Ethymológia medikamentorum 

Gyógyszerész 588./1.901/; 

/előadva az I,éves budapesti gyógyszerésztan 

ha1.1gatók Segél.y és Önképző Egyletében/; 

9./ Gyógyszernevezéktan 

Gyógyszerész 679 ./1.902/; 

/előadva a II.éves budapesti gyógyszertan hal.1.agtók 

Segély és Önképző Egyletében 1.902.okt •. l.6-án/; 

1.0./ Babonák a patikában 

Gy.É. 202; 222; 242; 262; 282;/1903/; 

/ a cikket átvette a "Pesti N"apló 11 egyi.dejü száma; 

11 .• / A gal.enusi készi tmények :fotometri.ás értékmegha

tározása 

Gy.K. 294;809• /1905/; 



1 

- 170 -

12./ A gal.enusi gyógyszerkészi.tmények vizsgálata a szin

képel.emzés és a :fotometria módszerei.vel. 

Gy.F, 4.1.;549 /1906/; 

/'.el.Öadva - a spetroszkópiás vizsgá.J.ati módszer a 

H.Gy.E. tudományos szakosztál.yán/ 

.13./ A cukor kimutatása a vizel.etben o. omino:feni.1.propiol 

savva.l 

Gy.K. 676./1906/; 

Gy.É. 904./1906/; 

1.4./ Régi magyar chémiai irás és jeJ.zés 

Gy.K. 458./1.907/; 

15 ./ Egyszerü készül.ék a :fol.yadékok törésmutatójának meg

határozására 

Gy.K. 536,/1907/1 

Gy.É. 62./1.908/; 

1.6./ A re:fraktóméteres vizsgálati módszerek jelentősége a 

pbarmakogn.oziában 

Gy,F. 1 .• /1908/; 

Gy,É. l.; 122./1.908/; 

Lel.Öadva - a M.Gy.E. tudományos szakosztál.ygyiUésen/~; 

17./ Fol.yadédok és ol.datok :fe1.szi·vód6 képessége kapil.lári. 

testekben. 

M.Ch.F. 1.02./1908/; 

l.8./ Adatok az 11 0cul.us Christi 11 nomencl.aturájáb.oz 

Gy.K. 440./1.909/; 

Gy.F. 174./1.910/; 

19./ Ujabb adatok a gyógyszerek spektrumai.hoz 
Gy.F. 52./191.0/; 

20./ Adatok az anyarozs alkatrészeinek i.smeretéhez 
Gy,F. 1.02. /191.0/; 

2.l./ Az anyarozskészi tmények hatóanyag tartal.ma és érték-

megl-ia tározása 

Gy,Htp. 425./191.0/; 

/el.Öadva - a misko.lci Magyar Orvosok és Természetvizs
gálók vándorgyülésén 1909.augusztus 22-én-Gy.É.709(1910/; 
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22./ Liquor f'erri oxycbJ.orati. és a.lbuminati 

Gy.É. l.01.1.; 1.023./l.91.l/; 

/el.őadva a budapesti Önképzőköri Egyl.etben, Kézirata a ~-·--~ 

s,o.M.L.-ban/; 

23./ Nitrogl.yceri.ni spiritu sol.utum 

Gy.Htp.341../1.912/; 

24./ Ung. hydrargyri i.n cubu.lis 

Gy.Htp. 58./1912/; 

25./ Viaszok és hason16 anyagok f'ajsu.lya 

Gy.Htp. 873./191.2/; 

26./ Extr. chinae f'1uidwu 

Gy.Htp. 872./191.2/; 
27./ Gy6gytár 

Gy.Htp. 234./19.13/; 

28./ Megfigye1ések az extr.Thymi f'1uidwur61 
Gy.Htp. 694./1913/; 

29./ Tábla a.laku viasztapaszok 

Gy.Htp. 360./1.9.13/; 

30./ Hexarnethyl.en tetramin 

Gy.Htp. 8./1914/; 

31./ Cranach Lukács és csal.ádja a gy6gysze:cészetben 

Gy.B. 748./1914/; 

32./ Az a.lumen crudum és a ch16rsavas kal.i.um összeférhetetlen
sége 

Gy.Htp. 546./1914/; 

.3.3./ Liqor f'erri al.bunú.nati cum arseno 

Gy .Htp. 8 ./1.914/1 i 

34./ A g"J6gyszerészel;.: és a vil.ágháboru 

Gy.É. 499./1914/; 

35 ./ A klórtuf'a mint f'ertőtl.eni. tő 

Gy.É. 738./1914/; 

/Kazay Endre 191.4. április 10.,..én Budapesten kel.t level.e 
s6gornőjének: Blahó Há.riának/; 

.36./ A vas káros Itatása a fogakra 

----tG~yoc.ciE~-.=-47Jf./I91.4/ i 

.._ ______________________ ~ 
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.37./ .A. III. Hagyar Gyógyszerkönyv quantitati.v el.emző módszerei 

Gy.Htp. Gyógyszerészek Zsebnaptára 19.1.4.évre - 39.ol.da1; 

.'.38 ./ Saint Germain gróf a gyógyszerészetben (Le Comte de St. 
Germain/ 

Gy.Htp. 2./1.915/; 

39./ A kenőcsök ch.emiája 

Gy.É. l.6./1.916/; 

40./ A gyógyszer s ythesis irányel.vei 

Gy.É. 743;759;774;798./1915/, 6./1.91.6/; 

41./ Le Motte és Bestuschef'f' aranyti.nkturája 

Gy .Htp. 38 ./191.6/; 

1;2./ Bórax hatása a gl.iczerintartalmu natri umhidrokarbonát 

o.ldatra 
M. Ch..F. .14./1.916/; 

43./ Bórax és nátriumcarbonat bomlása g.lycer:i.n je.lenJ.étében; 

Gy.Htp. 6./1916/~ 

44./ Hat,"Yarországi szent Erzsébet a gyógyszerészetben 

Gy.Htp. 655./19.16/; 

45 ./ A mesterséges gyógyszerekről. 

Gy.É, 276;291;301./1917/; 

46. / Az animizmus a gyógyi. tó tudományban 
Gy.Sz.2;'.3;4;5. szám 2.-2. ol.da.1. /1.917/; 

47. / Tul.ajdonnevek a nomenkl.a turában 

Gy.Sz. 6.szám 2. /1.917/; 

8.szám 3. /1917/; 

48./ Gyógyszereinkh.ez :fűződő 1.egendák, mondák és h.:i.edelmek 

Gy.Sz.1.0; 1.l..szám 2.-2. oldal/1917/; 

49./ A budapest:i Gyógyszerész Testül.et titokzatos .festményéről. 

Gy.Sz. l.4.szám 2./l.917/; 

50./ Háborus előírások, 1.abor gyógyszerkül.öul.egességek,vegy-

szei"ek 

Gy.Sz. /1.917/; 

/sogornőjének Blahó Máriának irt megjelent cildcé1'ől/; 

51„/ :Magyarország gol.yvaendemiás fészkei 

Gy.É, 1.0./1917/; 

- --Ol?V-0s-gy-Ogys ze v@s z lcaj>(},S-Ol.-atár-Ól. 

(Kazay Endre-Bársony E.1.emér párbeszéde) 

Gy.Sz. 6.szám 5./1917/; 
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52./ .100 év e.lőtt 

Gy.Sz. 4.szám 2./.1.91.8/; 

- Boszorkányok, javasasszonyok gyógyászata 

/Kazay Endrének. kü.l.di K:i.ss Vi1mos g-:fÓgyszerész/; 

Gy.Sz. 15;16. szám 2./1.918/; 

53./ Etho1Ógia a patikában. 

Gy.Sz. 17. szám 2./1918/; 

54./ Gyógyszerészel;: a tudomány és a müvészet szo.lgálatában. 

Gy.Sz. 19.szám 2./l.91.8/; 

55 ./ Gyógyszeres culcorka f:orm.álc 

Gy.Sz. 20.szám 4./1.918/; 

56./ A kol.l.oidál.i.s szilikátcsapadék.ok 

Gy.Sz. 20.szám 2-4.ol.dal.; 

21 .• szám 3-4.o1da1; 
22.szám 2-4.ol.dal; 

23.szám 2.-3.ol.dal /l.918/; 

M.Ch.F. l.45 ;161. /1917/; 

57./ Ismerd meg tenmagadat 

Gy.Sz. 22;23. szám 2./1.9.18/; 

58./ Hyoscin vagy Scopol.runin 

Gy.Sz. 32.szám 2./191.8/; 

59./ Hater:i.a1:i.zmus vagy metaf'izika 

Gy.Sz.7. szám 2./1919/; 

60./ Reform tervezet 

Gy.Sz. 3.szám 4./1919/; 

61 .• / A kol.1.oidál.is sz:i..likátok méregmegkötő képessége 

Gy.Sz. 26;27.szám 5./1.91.8/; 

2./ Gyakorlati QYÓeyszerészeti. munkái: 

62./ Az Ung.Emol.liens hatása a Hydr. oxydatum flavumra 

Gy.K. 405;434./1.897/; 
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6 3 • / Komprimál. t pas zti.1.l.ák 

Gy.Htp. 823./1898/; 

64./ Pasztil .. 1.a sajtó 

Gy.Htp. 82';'/1898/; 

65./ Kitünö Opodeldoc 

Gy.Htp. l..16./1.901/; 

66. / Pil.ul.áknak cukorral. val.ó bevonása 

Gy.Htp. 441../1.901/; 

67 ./ Egyszerü k.észü.1.ék a hi.ganyos kenöcs pontos el.osztására 

Gy.K. 389./1906/; 

Gy.É. 531./1906/; 

68./ Elektromos izzólámpa g76gyszertári haszná.1.atra 

Gy.K. 1.17./1.909/; 

69./ He.1.yettesitö t>YÓgyszerkészi.tmények 

Gyóg7szerészek Lapja 1.0. szám 7 ./1909/; 

70./ Subli.matcyl.inderek ala.'d kérdése 

Gy .K,/191.0/; 

71./ Az Al.uminium aceticum solutum 

Gy.F. l.63./191.0/; 

72./ Subcutan inj. el.oáll.itása 

Gy .Htp. 426; 452; 470; 485 ./1.91.2/; 

73./ Gázf'ejleszto f'ürdosók k.észi.tése 

Gy.Htp. 836;852./1912/; 

74./ Megjegyzések. az Extr.Chinae f'luidum /II:I.Magyar Gyógy

szerkönyv/ készi téséhez 

Gy.É. 522./191.2/; 

75 ./ Egyszerü e.ljárás a szilárd zsi:i.•adékok f'ajsul.yának megha

tározására 

M.Ch.F. 20./191.2/; 

76./ Megf'igyel.ések az Extr.ThyTai.s i'l.uidumról. 

-- -- -~94-./~91'3/;~---„·--„„-----------
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77 ./ A papi.ros mint kötszer anyag 

Gy.É. 736./1.914/; 

78./ Desinficiálás :forma1dehydde1. 

Gy.É. 7.'37 ./1.914/; 

79./ Könnyen :fel.szivódó higanykenocsöt kapunk 

Gy.Htp. 8./1914/; 

80./ Oleum jeooris i.zének és szag-'anak megszüntetése 

Gy.Htp. 8 ./1.914/; 

81./ A gyóéllfizeres tabletták eloá.1.1.i tása 

Gy.Sz. 29. szám 4./1917/; 

82./ Gyakorl.ati jegyzetek a III. Magyar Gyógyszerli:önyv 

galenusi. készi.tményeihez 

Gy.Sz. 5;9. szám 2; J./1.917/; 

1.2. szám 

.'3;6. szám 

3./1917/; 

4 ./1.9:18/; 

83./ A labdacsok és tabl.etták drageerozásáró.1 

Gy.Sz. 2.szám 3./1.918/; 

84./ Lano.lin pótló hydrophyl kenőcs 

Gy.Sz. 3.szám 5./1917/; 

85 ./ Porosztás a reoepturánál. 

Gy.Sz •. 14. szám .'J./1.917/; 

86./ Optikai vi.zsgálati módszerek a gyógyszerészi gyakorlatban 

Gy.É. 761. /1918/; 

3 ./ Kémiai munkái: 

87./ Kémiai hatásu sugara.'>: 

Gy.Htp. 637./1900/; 

88 ./ U j szine.1.mélet 

Gy.Htp. 69./1.897/; 
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89./ Sal.étrom.sav quantitati.v meghatározása uj kolori.lil!i'trikus 

uton 

M.Ch.F. 152./1.90l;/; 

90./ Uj kolorimetriás el.járás csekély mennyi.ségü ni.trátok 

quantitativ meghatározására 

Gy.É. 348./1904/, 
Gy .K. 741 ./1904/; 

9.1./ Egyszerü képlet a spektrumvona.1.ak hull.áhosszának megha

tározására a kü1.önböz5 ská.1.áju spektroszkópoklwz 

M.Ch.F. 11; 74./1905/; 

92./ Szenet, hi.drogént és oxigént tartalmazó szerves vegyüle

tek elemzése oxidimetriás módszor szerint 

H.Ch.F. i.37./1.906/, 
Gy.K. 691./1906/; 

93,/ A cukor vi.zel.etben 

Gy.K. 676./1906/; 

94./ Az abszorciós színképek eltol.ódása a különböz5 oldó-

szerekben 

M.Ch.F. 1..17./1906/; 
Abszorpciós szi.11képek el tolódása a kül.önböz5 oldószerek

ben /Sel.ényi vitája Kazay Endrével/ 

M.Ch.F. 1.67 ./1906/; 

95 ./ Ammó:n.i.a gáz térfogatos mennyiségi ;.iee;h.atározása 

M.Ch.F. 1.49./1.907/; 

96./ F0 1.yadékok és ol.datok f'ol.szi.vódó képessége kapilláris 

testekben 

M.Ch.F. 1.02./1.908/; 

97 ./ Fö.1.drengés f'o.lytán keletkezett kénes f'orrásvi.z el.emzése 

/Jókeö-i f'orrásviz/ 

Gy.K. 38./1907/; 

98./ Egyszerű készül.ék f'ol.yadékok törésmutatójának meghatáro-

zására 
--------------------------- __ „ __________ „ _______ ~------- ---

M.Ch.F. 200./1907/; 
Gy.É. 69. /1.908/; 
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99./ Utol.só válasz az abszorpciós szi.nl~épek el.tol.ódásához 

M.Ch.F, 172./1.907/; 

1.00 ./A természetes ós n1esterséges kánú'or szerke~ete 

H.Ch.F, 1471./.1.908/; 

Gyógyszerészek Lapja .14./1.909/; 

Gy.É. 1./1.908/; 

10.1,/ A kén atomreakciója kü.1önbözéí vegyül.eteiben 

M.Ch.F. 116./1.909/; 

T.T.K. 260./1909/; 

Gy.É. 968./1.91:1/; 

/előadva - a Királyi Természettudományi Társulat kémiai

ásványtan.i szakosztály .1908, november 24;-én tartott 

ü.lésén/ 

1.02 ./ Szi.nes alkal.oida reakciók szinképei 

H.Ch.F. 49./1910/; 

.1.0.'.3 ./ Az el.emi gyökölc i.sometriájáró1 és a szines 1•ealcci.ók 

értékeléséről 

Gy,K. 553 ./1.91.0/; 

l.04./ Subl.:imát c:Ll.inderek alakjánalc kérdése 

Gy.K. 84./1910/; 

105 ./ Az aethyl.e'Gher ol.dékonysága aethy.la.lkoho.los vizkeveré

kekben 

Gy.F. 19./191.0/; 

106./ Ujabb adatok a gyógyszerek spektrumai.hoz 

Gy.F. 52./191.0/; 

107 ./ Kén atomre:frakciója kiil.önbözo vegyül.eteiben 

Gy.É. 968./191.1/; 

108 ./ A viztartalom be:fol.yása a kám:foro1datok :forgatóképessé-

gére 
Gy.É. 986./1.911/; 

Gy.F • .'.31; .'.36 ./1.9.11/; 
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109./ Az alkotórész befolyása a vegyü.letek szinképeire 

M.Ch.F. 49;65./1911/; 

1.10./ A szerves és szervetl.en vegyü.1etekrol 

Idojárás ./1.91.1/; 

1..1.1./ A szinreall:ciók értékelése 

H.Ch.F. 5./1.91.2/; 

l.12./ Adatok az elemigyökök isometriájához 

M.Ch.F. 1.2 ./19.1.2/; 

113./ A. tej kapillaritása 

M.Ch.F. 86./1.912/; 

11.4./ Egyszerü e.l.járás sziJ.árd :fo1yadékok /zsiradékoll:/ 

:faj sulyá.nalc megl1a tározására 

H.Ch.F. 20./1912/; 

Gy.Htp. 873,/1912/; 

115 ./ A. hidra·tációs :fol.yamatok hatása a f'ol.yadéli:ok :fénytörő 

tehetségére 
H.Ch.F •. 1.17./1913/; /s.o.M.L.kézirat 3.old,/ 

l.16 ,/ A ga1enusi gyógyszerkészi tmények vizsgál.ata a szink.ép

el.emzés és a :fotometria módszerei.vel 

/Országos Széchenyi Könyvtár Akad,Hed.1146/A.,48724 sz, 

h-ül.önl.enyoraat a Gyógyszerészi Folyóiratból. - fel tehető, 

hogy 1914, :L9.15 évbo.l - eddi.g nem sikerül. t pontosi tani/; 

117 ./ ChJ.oroxi.dok abszorpciós szi.nképének meghatározása 

M. Ch.F. .110 ./l.9.15/; 

118./ A natronvizüveg szerkezete és értékmeghatározása 

M.Ch.F. 5./1915/; 

.1.19./ A natrium silicium l.iquidum szerkezete és tartalmi 

meglia. tározás a 
Gy ,:É;, 30,/1.915/; 
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J.20./ Szí.lán.ok 

Gy.Htp. 659./19J.6/:; 

1.2J. ./Hidroka.rbo.uá tok részleges bomJ..ása g-7en&e bázi.su sók 

jel,enlétében 

M.Ch .F •. 1.16./1917/; 

122./ Eg7szerü pol.arizáló fé.1.árnyékkészülék 

M.Ch.F. l2J./J.9.18/; 

12.J ./ Fo.lyadékok és o.ldatok fel.ül.e ti f'eszü.l tségének su1y

szerinti iuérése 

M.Ch.F. 9./1.920/;/Kézírata a S.O.M.L.-baJJ/ 
4 • lapo.ldal. 

J.24./ Az a..lk.otórész bef'ol.yása az optikail.ag akti.v anyagok 

forgatóképességére 

H.Ch.F. 23./1920/; 

125./ A phen.ol.ok f'erríchlorid reakcióját módosító :i.onhatások 

H.Ch.F. 65./192.l/; 

.1.26 ./ Kol.J.oidáli s sziJ.ilci tok méregmegköto képessége 

Gy.Sz. 166./1.922/; 

.127 ./ Az 01 eur.t Ca:nrphoratum /III. Magyar Gyót,7szerkönyv/ 

optikai vízsgá.lata 

Gy.K. .341 .• /1923/; 

.128./ A rákos betegek gyomorbántalmán.ak/hányadékának/helyes 

vizsgálat~tról. 

/Kazay Endre 192.'.J. ápríl.is 5. -én. kelt J.eve.l.e sógorno

jének - BJ.ahó 1.iári.ána11: - , melyben írja. ••• 11 :igen. érde

kes és tanul.ságos vi.zsgálatí eredmény ••• meg .:fog je

l.enni .••• ~ - de nem írja, hogy· hol!? -· eddigi kutatá·

saim során még nem ta.láJ. tam meg/; 
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4./ Terraészettudománri ismeretek: 

129./ A kol.era gyógy·itása kaolinnal. 

T.T. K. 748./l.91.4/, 

Gy.K. 660./l.914/, 

átvette: 1'.!agyarország /191.4/, 

Pesti Hirl.ap /1914/; 

130./ A szén mint gyógyszer 

T.T.K. 113./191.5/; 

Gy.Htp.320./1916/, 

Gy.É. 120./191.5/; 

l.31./ A. lövcdékelc robbanóan.yagának gázai 

T.T.K. 45./1915/; 

132./ A gránátl.övedékek hangja és a Dopp.l.er-f'éle el.v 

T.T.K. 26!>./.1.915/; 

.l..'.33 ./ A hadikenyér 
T.T.K. 393./19.15/; 

1.34./ A vérszé:i,l. al.kalmazása 

T.T.K. 751./1.91.5/; 

1.35 ./ J~ vi.láglmboru a természettudomány megvil.ági. tásában 

É. és V. /1915/; 

136 ./ Gyógyszereink és a háboru 

T.T.K. 94./1916/, 

Gy.É. 176; 192; 21.0./191.6/; 

1.37 ./ A mesterséges gyógyszerekrö.l. 

T.T.K. 8./l.917/, 

Gy.É. 276;291; 307./191.7/; 

138./ Egy régi sebgyógyitó módszer f'el.ujitása 

T.T.K. 439./1917/; 

-------------------

1 

1 
I· 

1 

!i 
~i 
li 
]1 

1 

1 



",'-

- 181 -

139./ Dohánypótló növények 

T .'I' .K. 521 .• /1917 /; 

140./ A fri.ssen szedett növényrészel..: fermentálása 

T.T.K. 658./1.9i7/; 

1.4.l./ Dohánypácolás 

Gy.Htp. 677 ./1.916/; 

142./ Magyarország go1yvaendemiás fészkei 

Gy.É. 10./1917/; 

1.4 3. / Normál. vérsavó spanyol.láz el .. len 

Gy.K. 104./19.19/; 

/ sógornőjének - Blahó Mári.ánal..: - i.rja 191.8.december 

27.-én 1..:e.1.t ieve.l.ében Vértesacsáról a vérsavóval 

kapcsol.atos munkájáról, melyet a Török Sándor gyógy

szerésznek irt le, hogy a 11 GALENUS 11 gyárban java

solja gyártását a .leirat szerint/; 

5./ Meteorológia, csillagászat, barlall§kutatás: 

1.44./ A misztmogyorósi Vi.rágh forrás i.smertetése 

145./ 

1.46./ 

/Dr.Matolcsy professzor könyv·ében/ 11 Könyv és irodalmi 

gyűjtemény magyarországi gyógyszerészeti munkákról, 

1578-1908 11 • - Budapest /l.910/, - 39.oldal.·- fel.tün

tetett helyen találtam azonban. sem a Gy.K.,Gy.Htp., 

M.Ch.F. 1.905,.1906, 1.907,1908. évi. számaiban nem ta-

1.áltam meg - a családi l.eve.lezései szerint Virágh 

sógoránal..: tulajdona vol.t és a Kazay nagybányai. család 

vi.sszaeml.ékezései. szerint Kazay Endre valóban vi.zs

gál ta a vi.zet, a forrás még ma is működik/; 

A légköri csapadékok chemi.ai an.al.ysi.se 

Atmosphera 301. ./1.904/; 
----- ·----·-------- ----

A középnapi i.dő csii1agászati meghatározásának egy

szerü módja az Eble-f éle quadránssal 

Az I:dőjárás 204./1907/; 
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147./ A zivatar kémiája 

Az Időjárás 36./.1908/, 

Gy .É. 963 ./.1.908/, 

Gy.K. 607./1908/; 

148./ Időjárási jegyzetek a 4o1-1799. évekbő.1 

/másolat . a vöröskői Péterf':f'y-család irományai közt 

l.evő eredeti. kéziratbó.1./ 

Idő járás 205 ./.1.908/; 

149./ A szeptember havi légköri csapadékok vegyelemzése 

ammónára és sal.étromsavra a nagyszalatn.ai el.emző 

ál.l.omáson 

Az I:dő járás 298. /1. 908/; 

.150./ A 1.égk.öri nedvesség hatása a kénsavba mártott hőmérőre 

Az Időjárás Jl.8./.1908/; 

1.51./ Az október havi l.égköri csapadék.ok vegyel.emzése a 

nagyszal.atnai meg.figyel.ő ál .. lomáson 

Az I.dőjárás 332./1.908/; 

1.52./ A november havi 1.égköri csapadékok vegyel.emzése a 

nagysza.1.atnai megf'igyel.ő ál.l.omáson 

Az Időjárás 359./1908/; 

.153 ./ Az 1908. évi őszi csapadél-.ok el.eruzése 

Az Időjárás 376./1908/; 

.1.54./ A l.evegő nedvességének hatása a kénsavba mártott hő-

méröre 

M.Ch.F. 133./1909/; 

.155./ A pál.völ.gyi barl.ang 

Turisták Lapja 234./1911/, 

Rövid ismertetés :Gy.K.832./19.11/; 

156./ A torzió hatása a barl.angok képződésére 

Tennészet 5./1912/; 
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l.57 ./ A. l.evegő néhány növénytápl.áló al.katrésze 

Természet .1.76./1.912/; 

l.58./ A 11 Societas meteorológi.ca" és annak müködése 

A.z :Időjárás l.93 ./1914/; 

l.59./ A mári.aremetei. bar.1.angvidék 

Turi.sták Lapja 68 ./l.91.5/; 

6./ Könyvek jeeyzetek: 

1.60./ Gyógyszerészi Lexicon /I.IV.kötet/ - Mo.1.nár Mibá.1.y 

könyvnyomdája Nagybánya 1900-1.901/; 

.1.61./ Organicus Chemia Alap:t'ogal.mai - 11 l.itograph" egyetemi. 

jegyzet ·--Budapest 1.903; 

1.62./ Az Organicus Chemia Alap:t'ogaJ.mai- egyetemi. tanl.i:önyv 

Nánásy István li:önyvnyomdája Nagybánya 1908 -; 

l.63./ A III. Magyar Gyógyszerkönyv e.lemző módszerei. -

- "1.itograph" gyakorl.ati egyetemi jegyzet 

- Budapest 1.91.3 -; 

7./ Eeyéb munkái: / könyvismertetés, egyéb cikkei/ 

164./ Gyógyszerészi Lexicon beje.1.entése a Gyógyszerészi Heti

.1.ap gyógyszerész ol.vasóinak 

Gy.Htp. 830./1898/; 

- A Gyógyszerész Lexicon részi.smertetése a Gyógyszerészi. 

Hetil.ap: 277; 289 306; 326; 340; 358; 372; 390; 404;434; 

45.3; 468 ;485 ;500; 5.1.4;530;579 ;596; 61.0; 645; 679;710; 786. 

/1.897/; 7 ;102;230; 480;499;545; 567; 597 ;632; 345 ./.1.898/' 

a l.exikon I.kötet 1.92./1.900/, II.kötet 698./1900/, 

III. és IY. kötet 44.J./.1.901/ 1 oldalakon; 

- Nagybánya és Vidéke cimü ujság l.900. január 14;-i. számá

ban "Nagybányai I:t' jusági. Kör" - cimü cikkben a :farsan

gi rendezvénynel. Kazay Endre mínt rendező szerepel; 

Nagybánya és Vidéke ci.mü ujság 1900.december l.o;-i szá

mában "Nyi.1.ttér" cimü rovatban Kazay Endrét inzu1tus 

1 

1 
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érte egy i.smeretlen .levél.i.ró az Ő nevében irogatott 

egyes nagybányai családoknak ••• "ezt kikéri. 11 magának 

- a.láirással Kazay Endre mint abso.lvá1t gyógyszerész; 

- Nagybánya és Vidéke cimű ujság 1.901.november .'.3-;-i. 

számában, amelyben ismertetik az 1.902-ben megjelenő 

"Méhészek Zsebnaptárát", ame1y a Nánásy Istv-'dll Könyv

nyomdájában :fog megjelenni, a kiadványban önál.1Ó :fe

jezetként ol.vasható Kazay Endre gyógyszerész munkája 

az "ol,tó'Vi.asz"-r61. és a "mézrOJ."; 

Nagybánya és Vidéke című ujság l.903. október Jl.-i szá

mában ismertetik az 1904. évi. "Méhészeti. Zsjllbkönyv"-et 

1.eirják, hogy a kiadvány 107. ol.da.l.án Kazay Endre 

gyógyszerész 11A viaszról." ad ismertetést; 

.165./ :b:rsekujvár és Vidéke cimü ujság l.90.J.december 25-i 

számában Kazay Endre "Legenda" cimü verse; 

l.66./ Az 11 0rganicus Chemia A1ap:fogalmai 11 oimme1 Kazay Endre 

saját könyvét ismerteti a Gy.K. 21.4./1908/ ,Gy.F./1909/ 

szaltl.apokban; 

167./ 111':!me.P.Curie .1911 die Radioaktivitat" oimmel Kazay a 

megjelent kétkötetes könyvet ismerteti; 

Gy.É. 329;451 .• /191.2/; 

168 ./ Dr.Rhrorer L.: "Orvosi. :fizika' - ohemia11 oimü 11Ki.s

akadémiain l~önyvtárában megjel.ent könyvet ismerteti. 

Gy.Htp. 24; 39 ;/19.1.2/; 

1.69./ Vonda G.: 11 A drog :farmakogn.ozi.ája11 könyvként megjelent 

doktori értekezést Kazay Endre ismerteti 

Gy.Htp. 391 .• /1912/, va1amint 

a Gy.K. /1912/ 1Pharma.Post/1912/; 

1,70./ Az l.913.évi. "Gyógyszerészel~ Zsebnaptár 11 -át Kazay Endre 

ismerteti az o1vasónak: 

Gy.Htp. 875 ./1.912/; 

.171./ 11 Bonard Szil.veszternek" oi.mü könyvet i.smerteti. az olva

sónak 
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172./ A magyar császárság és a hi.mnusz 

É. és V. /191.4/; 

173 ./ Megjegyzések a "Beteg vagyok" ci.mü kö.l teményhez 

É. és V. /1.915. január/; 

174./ Donqui.ote de 1.a Mancha /Kazay verse/ 

É. és V. /1.915. január/; 

175./ A hal.ottaknapi. :fonatos kal.ács 

É. és v. /.1915.november/; 

1.76./ Az apokal.ypsi.s vi.lágháboruja 

É. és v. /1.9.15.november/; 

177./ A hatosztál.yos el.őképzettség a háboru időtartamára 

Gy.Htp. 38./1916/; 

/sógornőjének - Bl.ab.Ó l>:!áriá.nak i.rt a megjel.ent ci.kkről/ 

8./ Kiadatl.an kéziratai: 

1.78./ 11Heremes Könyvei" - dráma 6 jel.enetben, énekkarra kotta 

is van - 10.1.apoldal., val.ószinü Ó-Gyal.1.án i.rta 1.903-1.908 

között; 

179./ "Pannónia" - szindarab töredék 8. szinben, az éenak:karra 
kotta i.s, - 14. l.apol.da.l, val.ószi.nü az 1921.-1.922 évek; 

1.80./ A világháboru .191.4-től„ a Ki.rá.ly halál.a, A magyar Ki.rál.y 
koronázása - történeti.rás és :fil.ozó:fiai. eszme:futtatás, a 

munkát az 1.91.4-1916 évek eseményei.nek :függvionyében irta; 

1.81../ Ki.sér.letek a Moroso:f-:fél.e atomszerkezetek meghatározására 

- 9. 1.apol.da.l a Magyar Tudományos A11:.adémi.a hirdetett pá-

1.yázatára i.rta 1.914-ben; 

1.82./ A szinképel.emzés, spektrumanal.i.zis al.ap:fogal.mai 

- 18. 1.apol.dal. 17 ábrával. val.ószinü az 1.910-1.915-ös 

évekből.; 

- ------·------------ -------
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l83./ Kisér.letek a .féligáteresztő szil.ik.át hártyákkal. 
- tudományos munka töredék - 1.. l.apol.dal., val.ó
szi.nü az 1.9.1.0-.19.19 években l>:észül.t; 

1.84./ Az ionok hatása a hártya alakjára 
- tudományos-munka töredék l..lapoldal 191.0-es évek
ből.; 

1.85 ./ Pi.ros virágok vil.l.ámszerü .fel.J.obbanása 
- töredék 2.l.apo1da1 .. 1914-.1915 évek; 

.l.86./ A nevel.és:mili.e el.mé1et 
töredék l.0.1apo1da1; 

.187./ A keresztény egyházi müvészetek eredete, cél.ja és 
kul.tur hatása /9. l.apolda1./; 

.188./ A patikaszerek és kozmeti.kwnok az erkölcs történetében 
- töredék 4. .1.apoldal.; 

189./ A kato.likus egyházi énel>: és zene lényegének vázlata 
- 20. 1.apol.dal.; 

190./ Ja.feti ták és semi. ták kul.turharca - a tudomány és művé
szetek igazságai és szo.fi.zmái 
.57. lapol.da.l .192.l; 

1.91./ Kémiai müszavaink eredete és rendszertana" 
töredék 87. .lapo.lda1 .1.92l-; 

192./ Ta.J.mud ke.1.etkezése /Kb..1.920-.1921 ?/ 

~g,J,\'l.~JJ,io~JS..x§.B9.!!! 1 hogy a kézi.ratok egy része a 
Semmelweis Orvostörténeti Levél.tárban Budapesten, a szerző 
tulajdonában, val.ami.nt Kazay Lajos /sz:l.921/Misztót.fal.u 
Románia tulajdonában találhatók. 
Megjegyzem továbbá, hogy a ci.kkek pontos megtal.á.lását igen 
nehéz pontosi tani., annyi. bizonyos, hogy melyi.k évben jelent 
meg, valamint a pontos cime és az az ujság, ahol megjel.ent. 
Ugyanis, a 1apo1dal.szám sem mindig megbizható pl..a Hagyar 
Cl1emiai Folyóirat /M.Ch..F./ .1916. év ,:i,§_~.ol.da1a U.~!l: •. J,±.:h. 

'I 
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következi!>:, ezt több könyvtárban is leellenőriztem. Ezért, 
cé1szerü a jel.zett cikket, a jel.ö:Lt lapban és évben átnézni .• 

Kazay Endre munkáit és a vel.e kapcsolatos munkákat 
1985-ig sikerfil.t összegyüjteni, pontosi tani igy a bibl.iográ-,·w ~-~ t't?' Wh·~, 

.fi.át is összeáll.i.tani .• 

II. A KÜLFÖLDI sza.kl.apokban megjelent eeyéb cikkei - német 

nyelvü munkái: 

Kazay értékes eredményeit kü.l:földön is jól. i.smerték • 
. 1905-től. hal.áláig rendszeresen jelentek meg ci.kkei. a Pharnta. 
Postban, mel.ynek munkatársa is volt. Ki vá.ló szaktekinté1.yét 
igazol.ja, hogy a szaklapban az o.lvasó kémiai-technológiai 
kérdéseit 6 magyarázza meg. Tekintélyét növel.i. az a tény, 
hogy a Ph.a....-mazeuti.sche Post tudományos kiadványának a Phar
mazeutisch.e Monatshe . .fté-nek 1.920-tó.l az egyedüli magyar 
szerkesztőségi tagja is l.ett,/1,2,3,/ 

I r o da 1 o m : l./ Gy.É. 22./1914/; 

2./ Gy,Htp. 549,/1914/; 

3./ Gy.Htp, 571./1922/. 

Osztrák gyógyszerészi szaklapol>: rövi.di tései:: 

Pharmazeutische Post = Ph.P, 

Pharmazeuti.sche Monatsh.e.fte = P .M. 

Kazay Endre a Pharm, Post-ban egyes kérdésekre válaszo.lt 
a gyógyszerész o.lvasónak: 

- Liqor sesquichloratum és szerkezetét magyarázza a kérdezőnek 

Ph.P. 305./1908/; 

- Optikai. ina.ktivi tást magyarázza 

Ph.P. 1043,/1909/; 



• 

f 

- J.88 -

Köni.gs-f'é1e kol.ori.metert ismerteti az ezze1 kapcsol.atos 

p él.dákka.l és számi tás okkal. 

Ph.P. 175./1909/; 

ANTW'ORl'EN Ph.P. 1.005./1916/; 

Népi gyógyteák e.J.nevezései, ajánl.ott i.roda1mat is közöl. 

Ph.P. 1.'.}9./.J.915/; 

ANTWORTEN Ph.P. 185./1.920/; 

- Ph.P. 919./19.J.6/; 

- Hirek-tudósitások az 19.10. augusztus 21-24.':"i. 11lisko1ci 

Magyar Orvosok és Természetvizsgá1ók Vándorgyül.ésérol 

Ph.P. 654./191.0/; 

ANTWORTEN - Ph. P, 715;.J.687,/192.1/; 

A FRAGEN-ANTWORTEN rovatok érdelcesebb részeit ismertettem, 

- Kazay németnyel.vü munkáinak jó részét pontosan f'el.derite

ni nem tudtam, ugyani.s, a s.o.M.L. könyvtáraiban a német 

1apok csak hiányosan ta1álhatók meg. Solcan, sot Kazay Endre 

is hivatkozik a franci.a szaklapban. megje1ent cikkére, azon

ban nem silcerül t a cikkeket felderi teni a szakl.apok hiányos-

sága rni.att. 

Nagyobb NEMEI' nye1vü munkái: 

.193 ,/ Die Photometrische Wertbestimmung der ga.lenischen 

Praepara te 

Ph.P. 774./1905/; 

1.94./ Di.e Besti.llllllung des Brechungs exponenten verschiedener 

Flüssigkei. ten 

Ph.P. 507,/1907/; 

195./ Die Verschi.ebung des Absorbtionsspektums is verschie

denen Fl.üssi.gkei ten 

Ph.P. 531./1907/;-
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.1.96 ./ Die Bedei tung der re:fraktometrischen Untersucmungen 

inder Pharmacie 

Ph.P. 993./1908/; 

1.97 ./ Über die Atomre:frakcion 

Ph.P •. 1.007 ./1.908/; 

1.98./ Einf'ache ceratschei.dende Harke 

Ph.P. 175; 1.91; 1.044./1.909/; 

199./ Die wirksame Bestandtheil.e der Mutterkornpreparate und 

deren Wertbestimmung 

Ph.P. 654./1910/; 

/Hi.skol.c, am 23.aug.1910, Auszug aus den sitzungs

protokol.len der pharmazeutischen Sekti.on/; 

200./ Der Einf'luss des Wassergebaltes auf' das Rotations

vermögen der kampher.lösungen 

Ph.P ./1.9.11/; 

201../ Vermögen der Ka.mphorl.ösungen 

Ph.P. 495./1.91.l./; 

202./ Ungohydrargyri in cubuJ.is 

Ph.P. 58./1.91.2/; 

203./ Vor der gesetzmassi.g en Regel.massi.gkeit der Fel.gens

prünge 

Ph.P. /1912-1914?/; 

204./ Historische Namen is der Pb.arraazeutische Nomencl.atur 

Ph.P • 1005 ./1916/, 2 ;l. 7; 29./1.9.17 /; 

átvette a Drogisten Zeitung /l.917/; 

J.$2!l,,.j;ilJ,.,,~€;""', •.. Q§:e;:trµlc ,l..avokban megjel.~nt ci~e.ll:.et nem tud

..ta.t?J.?,,ll t o s;!;!~. 

205 ./ Ei.n Ei.nf'aches pol.ari.si.eren und das lial.bschef'f'en Apparat 

Ph.P. /1.920/; 
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206./ Ueber di.e Bereitung von Ei.sena1buminat.lösun.gen 

Ph.P. /1920/; 

207./ Bemerkungen üeber di.e Berei.tung der Ei.sena.l.bl.ösungen 

Ph.P. /1.920/; 

208./ Eri.nnerungen eines "Apoth.ekeminspectors 11 an di.e Kommu

zeiten U:ngars 
Ph..P. 1.85./1.920./; 

209./ Das l:•íuth.enenreich der Arznei.nen 

Ph..M. /192.1/; 

21.0./ Ei.nen ei.nf'ach.e Tab.letten-presse :f''Ür di.e Rezeptur 

Ph.M. /1.921./; 

211./ Modif'iziente Uf'f'e.1.mann sche Reagens1ösung 

P.M. /.1921/; 

2.1.2./ Ei.n:f'acher Q.uecksi.ber - Sasben - Dosierungsapparat 

Ph.P. /1.920-as évek/; 

Kazay Endre az eddigi. kutatásaim alapján több mint 

200 munkája jelent meg a monarcbi..ai Magyarország szaklapjaiban 

és ujságaiban, de az osztrák és a :francia szal;:J.apokban is. 

Va1ószin'il,hog:y _több_.:ls mee;je1enh.et<}i;_i; 1 . cie.edg:i,g,1'19_85/ f'e1de-

riteni nem tudtam. 

- --- ------------··------



TÁJEKOZTATÓ 

Tisztelt Olvasó! 

A munkám több mi.nt 15 év eredménye, egyetemi. ha.llga

tó vol.tan1, amikor Dr. Halmai János prof'esszor Ur az 1966. 

évi Gyógyszerészetben megjelenő Kazay Endre cil'"..kében már 

köszöni. a munkámat az adatok összegyüjtése során. 

A disszertáció IRODALMI részében ugy f'ejtettem ki 

és állítottam össze Kazay Endre kortörténetét, ahogy egy 

katonai munkát köte.1.ező: "politikai helyzet" - itt az idő

szak pol.itikai eseményeit :fejtettem ki, ••• 11hadmiive1eti 

helyzetet"••• - a munkámban a Kazay Endrével kapcsolatos 

egészségügyi és egyéb kortörténetet dolgoztam be. 

A munkámban több f'ejezetné.1 ugy tűnik, hogy néhány 

dolgot i.smételek: ••• ORGANIKUS CHEMIA, GYÓGYSZERÉSZI LEll 
---- • ' ' J 

-

KON s.tb. e két munkája és néhány jel.entősebb munkája Kazay 

él.etében, a visszamardt 1eve1elcben és az átnézett megjelent 

munkáiban áll.andóan a f'elszinen van, ezek tehát egy megha

tározók, amire többször is hivatkozni kell a munkássága 

f'eldolgozása során. 

A :fejezetek iroda1mazása során - még a pécsi. KLIMÓ 

könyvtárban talált, megjelent Kazay 111Unkákná1 is azt ta

pasztaltam, hogy célszerü, de egyben javaslom is, hogy a 

régi történeti f'eldolgozások, során a cikkírók pontosan 

adják meg a cikkíró nevét, a szakujság,ujság nevét, ha 

hosszabb a megjelent munka ugy azt, hogy a kérdéses ujság

ban. mel.yik oldalon jelentkezik. :fo.lytatásokban a cikk és 

végül a megjel.enés évét. 

A :fényképekből /archív/ 1.27 db./ és a számtalan 

eredeti kéziratolcbó1, 1eve1ekbő.1 a munkámban. a korláto

zott terjedelem miatt a 1egf'onto.sal5oamtrTeíiymáso1tattam. 

A f'énylcépf'el.irások mel.lett a záróje.1.ben levő dátumok az 

eredeti f'énykép készi tésének idejét jelölik. ./. 



ÓGYALLA. a level.ekben, de a nyomtatott korabeli anyagok 

között egybe i.s, külön is i.rják, 

A munkám még ennyi idő után sem mondható teljesnek, hisz 

még mindig lesz anyag amely a munkához kiegészitésül 

szol.gál. •, .. 
\ \ 1 ,, ' ' 

~~j\t\.,\ rJ.~,L!--r,.>-...:: 
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1LAH 
~ István 

Borka Borbála 

/szül;l820.juniu 28 

Érsekujvár/ 

1851.január 22.Érsekujvár 

Kazay Endre feleségének Blahó Arankának családfája 

Ginzeri István 
"'~~?'·~-,""" 

Zathureczky Mária 

Ginzeri Mária 

/szül;l821.Érsekujvár/ 

Ginzeri Zsigmond 

felesége:Tóth Anna 

Gyermekeik: Blahó Emil/1854-1930/ ,Blahó Ilona /1882-1927/, 

fér·e:Kazay Endre 
~-""'~""'·'°'~"""'"~w.;;"'"'~=~ 

/ 1876-1923/ 

.. !~J)/3S,Í.$Ej.iTÉ!3,V~ 1905.julius 29.Érsekujvár/ 

Gye:ntmekel:k: Adé gyógyszerész/ 

/1909.junius 20.-1944.december .31. 

~-t~il1~/postamester/ 

/1920.junius 24.~1944.deoember 29/ 

Tarnóczi Johanna 

/szül;l807.január 7.Érsekujvár 

HÁZASSÁGKÖTÉSE:l836.január 27.Érsekujvár/ 
~~~c;:.o; •• ,-::::::o:.;:;=..,~~"'-="- -.~'!Ji 

21.Érsekuj vár/ 

/A családfa Blahó Mária hagyatékában talált származási táblázat /kelt:1942. augusztus 31.-én Érsekujvárott/szerint, valamint a kutatásaim során feltárt 

adatok szerint lett összeállítva./ 



Kazay Ignácz 

Sándor Klára 

gyermekeik: Kazay Ágnes 

Kazay 
fiutestvérek 

Kazay 

/1874-1913/ /1876-192.3/ 

férje:Virágh József felesége: Lustyák Erzsébet 

/1859-1933/ /1875-1944/ 

,..h.áza~sá,g)cötésü)c:,. 
1890.április 5.· 
Nagybánya 

gyermekeik: 

Gábor:/1891-1956/ 

Rózsa/1893-1893/ 

Julianna 
/1894-1976/ 

Erzsébet 
/1896-1978/ 

Veronka 
/1898-1918/ 

Katalin 
/1899-1971/ 

Rózsa 
/ 1903-1978/ 

.házasságkötésük:? . 
··gyermekeik: · 
Kazay Lujza/19?-1943/ 

Kazay Ferenc/1903-1972/ 

felesége: Mihály Margit 

1903- / 

/nincs rokoni kapcsolat 
Mihály Bélával csak 
névrokonok/ 

Kazay András, Márton /Endre/ csa ládfá.ia 

felesége 

Blahó Arank!!, .... 

/1887-1944/ 

Fuchs György 

Szarvas Cecilia 

Fuchs Cecilia 

/1880-1957/ /1886-1927/ 

felesége:Kovács Rozália felesége: Derecskei Anna 

/1888-1972/ /1899-1944/ 

házasságkötésük: 1907 
'""?6 gyermekük született 

ebből 2 pólyás korban 

meghalt,4 jelenleg is 
él/ 

Kazay Sándor 1910-/ 

házasságkötésük: 1919 
7Derécskei Anna I. I'é.rje halála után férjhez ment 
1929-ben Szamosi Sándorhoz - e házasságból nem 

született gyermek/ 

első házasságból gyermekeik: 

a z~y._i\dill gyógyszerész/ Bazay Béla/ 1911-/ Kazay András /1920-/ífl 

Kazay Lajos /1921-/~il 
Kazay Sára /1923-/ 7a!la.~.~.EJ]l;it.~!!lpostamester/Kazay Pál / 1915-/ 

1920-1944/ 

~y András gyermekei: 
-------- ~ó:'.t'".\::''.':·::::·,.:,•:·· , .- . · -_.- ,-·:Cl·>;;-.»;:;: 

-··· Kazay Anna/sz: 1947.gyógyszerész/Kazay Tibor/dr.orvos/sz~l951/ 
férje: Mihály Béla gyógyszerész/ sz: 1947-/ felesége :Csiki Katalin/ dr.orvos/ 

házasságkötés: 1970 /sz: 1956-/házasságkötés: 1975 
gyermekeik: 
Andrea/sz:l971-/ 
Tamás /sz: 1976-/ 

gyermekeik: 
Tibor: sz: 1976-/ 
Szilárd /sz: 1978/ 

bl'azay Lajos/sz:l921-/ a családfa összeállitásában sokat 
segitett._ 


